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i znajomości obsługi, jeśli będą używać urządzenia pod
nadzorem lub zostaną im udzielone instrukcje dotyczące
używania urządzenia w bezpieczny sposób oraz
zrozumieją potencjalne niebezpieczeństwa. Dzieci nie
powinny używać urządzenia do zabawy. Czyszczenie i
konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci
bez nadzoru.
Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć
zagrożenia powinien być wymieniony przez producenta,
specjalistę z punktu serwisowego lub osoby o
podobnych kwalifikacjach.

1. Adapter zasilania
2. Złącze
Nie wszystkie pokazane na ilustracji
akcesoria są dostarczane standardowo.
Zaleca się zakup wszystkich akcesoriów w sklepie,
gdzie zakupiono narzędzie. Więcej szczegółów można
znaleźć w dodatkowym opakowaniu. Personel sklepu
może również udzielić pomocy i porad.

DANE TECHNICZNE
Znamionowe napięcie wejścia

100-240V~50/60Hz

Moc znamionowa

60W

Zakres napięcia baterii ładowalnych

28V

1.5A

DODATKOWE
INSTRUKCJE
BEZPIECZEŃSTWA
DOTYCZĄCE
ŁADOWARKI BATERII
1.
2.

Czas ładowania (Ok.)
WA3226(1.5Ah)

Ok. 1,0 godz.

WA3225(2.0Ah)

Ok. 1,5 godz.

WA3565(2.9Ah)

Ok. 2,0 godz.

WA3225/WA3226/WA3565

7

Liczba ogniw

Masa urządzenia

3.
4.
5.
6.

0.6kg

Podwójna izolacja

/II

Dane techniczne, ilość cel i znamionowa pojemność
baterii, do ładowania, znajdują się na tabliczce
znamionowej zestawu baterii dostarczonej przez
WORX.

BEZPIECZEŃSTWO
PRODUKTÓW
OGÓLNE PRZEPISY
BEZPIECZEŃSTWA

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

UWAGA: Należy przeczytać wszystkie
przepisy. Błędy w przestrzeganiu
następujących przepisów mogą spowodować porażenie
prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy dobrze przechowywać te przepisy.
To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku
od 8 lat i osoby o obniżonych możliwościach fizycznych,
czuciowych i psychicznych albo o braku doświadczenia

16.
17.

Przed ładowania, zapoznaj się z instrukcjami.
Po wykonaniu ładowania, odłącz ładowarkę baterii
od sieci zasilającej. Następnie odłącz połączenie
obudowy i połączenie baterii.
Nie należy ładować przeciekającej baterii.
Nie należy używać ładowarek do innych prac niż te,
do których są przeznaczone.
Urządzenie ładowania należy podłączyć do
zasilania prądem zmiennym.
Do użytku w pomieszczeniach zamkniętych, albo
chronić przed deszczem.
Urządzenie zasilania należy zabezpieczyć przed
wilgocią.
Nie należy używać urządzenia ładowania w
otwartym terenie.
Nie należy zwierać styków baterii lub ładowarki.
Przed ładowaniem należy sprawdzić biegunowość
“+/-“.
Nie należy otwierać obudowy urządzenia i należy je
trzymać poza zasięgiem dzieci.
Nie należy ładować baterii innych producentów.
Należy sprawdzić prawidłowe ukierunkowanie
połączenia pomiędzy ładowarką baterii i baterią i
czy miejsce połączenia nie jest zablokowane przez
obce obiekty.
Z gniazda ładowarki baterii należy usunąć obce
obiekty i zabezpieczyć je przed brudem i wilgocią.
Ładowarkę należy przechowywać w miejscu
suchym i nienarażonym na zamarzanie.
W czasie ładowania baterii należy sprawdzić, czy
ładowarka baterii znajduje się w miejscu dobrze
wentylowanym i z dala od materiałów łatwopalnych.
Podczas ładowania baterie mogą nagrzewać
się. Nie należy przeładowywać baterii. Podczas
ładowania nie wolno pozostawiać baterii i ładowarki
bez nadzoru.
Nie należy ładować nie ładowalnych baterii,
ponieważ mogą się one przegrzać i pęknąć.
Dłuższą żywotność akumulatorków oraz lepszą
wydajność można uzyskać, jeśli są one ładowane
w zakresie temperatur powietrza od 180C do 240C.
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Nie należy ładować akumulatorków w temperaturze
powietrza poniżej 4.50C lub powyżej 40.50C. Jest
to ważne, gdyż może to zapobiec poważnym
uszkodzeniom akumulatorków.
18. Ładować jedynie akumulator tego samego modelu
dostarczony przez WORX oraz należący do modeli
zalecanych przez WORX.

SYMBOLE
Przeczytać instrukcję

Ostrzeżenie

Podwójna izolacja

Bezpiecznik topikowy

Zacisk dodatni

Zacisk ujemny
Odpady wyrobów elektrycznych nie
powinny być wyrzucane razem z
odpadami gospodarstwa domowego.
Należy korzystać z recyklingu, jeśli istnieje
odpowiednia infrastruktura. Porady
dotyczące recyklingu można uzyskać
u władz lokalnych lub sprzedawcy
detalicznego.

CHARGING PROCEDURE
UWAGA: Przed użyciem narzędzia należy
uważnie przeczytać instrukcje.
UŻYTKOWANIE ŁADOWARKI
1. Ładowarkę należy podłączać bezpośrednio
do gniazdka elektrycznego. NIE NALEŻY
USZKADZAĆ PRZEWODU. Nigdy nie należy
ciągnąć za przewód ładowarki. Nie należy
odłączać ładowarki od gniazda lub kosiarki poprzez
pociąganie za przewód.
2.
OSTRZEŻENIE: W celu zmniejszenia
zagrożenia pożaru, porażenia prądem
elektrycznym lub odniesienia osobistych obrażeń
nie należy używać tej ładowarki z dowolnym innym
produktem.

3.

4.

5.

Nie należy także podejmować prób ładowania
kosiarki za pomocą innej ładowarki.
Nie należy używać uszkodzonej ładowarki.
Uszkodzony przewód lub ładowarkę należy
natychmiast wymienić w autoryzowanym punkcie
serwisowym WORX.
Nie należy wykonywać ładowania w mokrych
miejscach. Nie należy ładować kosiarki gdy
temperatura przekracza 104°F (40°C) lub jest
niższa 41°F (5°C).
Kosiarkę i ładowarkę należy trzymać z dala od
wody, źródeł ciepła, (takich jak radiatory, grzejniki,
piece, itd.) ognia lub chemikaliów. Należy uważać,
aby nie dotykać przewodem zasilającym do
ostrych krawędzi, co mogłoby spowodować jego
uszkodzenie.

PODŁĄCZANIE DO STACJI ŁADUJĄCEJ
(Zob. Rys. A, B)
1. Podłączyć przewód niskiego napięcia stacji
ładującej do ładowarki. Podłączając przewód,
dopasować karb na łączniku przewodu zasilania (a)
do rowka zasilacza sieciowego (b). Złącza mogą
stwarzać drobne trudności podczas podłączania,
ponieważ są zabezpieczone przed wilgocią. Należy
dokładnie i mocno je podłączyć.
2. Podłączyć przewód zasilający ładowarki do
gniazdka w ścianie. Zaleca się stosowanie
automatycznego bezpiecznika z uziemieniem.
ŁADOWANIE ROZŁADOWANEGO AKUMULATORA
(Zob. Rys. C)
W nowej kosiarce WORX Landroid® lub jeśli była ona
długo składowana, akumulator jest rozładowany i przed
uruchomieniem należy go naładować. Ładowanie trwa
od 1 do 2 godzin.
1) Umieścić kosiarkę Landroid® w stacji ładowania.
Wsunąć kosiarkę maksymalnie do wnętrza.
(ZOB. RYS. C)
Dobry kontakt następuje, gdy oba paski styków
kosiarki dotykają środkowej części pasków styku
stacji ładowania.
2) Otworzyć pokrywę panelu sterowania. Aby
rozpocząć, nacisnąć włącznik, a następnie przycisk
Home.
3) Zamknąć pokrywę panelu sterowania. Czerwona
dioda stacji ładowania włączy się, komunikat
„charging” (ładowanie) zostanie wyświetlony na
ekranie.

KONSERWACJA
Przed dokonywaniem jakichkolwiek regulacji, obsługi
technicznej lub konserwacji należy wyjąć wtyczkę z
gniazdka.
Narzędzie to nie wymaga żadnego dodatkowego
smarowania czy konserwacji. Do czyszczenia ładowarki
nigdy nie należy używać wody i środków chemicznych.
Czyścić suchą szmatką. Ładowarkę należy zawsze
przechowywać w suchym miejscu.
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OCHRONA
ŚRODOWISKA

DEKLARACJA
ZGODNOŚCI

Odpady wyrobów elektrycznych nie powinny być
wyrzucane razem z odpadami gospodarstwa
domowego. Należy korzystać z recyklingu, jeśli
istnieje odpowiednia infrastruktura. Porady dotyczące
recyklingu można uzyskać u władz lokalnych lub
sprzedawcy detalicznego.
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