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1.

Strömadapter

2.

Kontakt

på ett säkert sätt och förstår vilka faror det innebär.
Barn skall inte leka med apparaten. Rengöring och
användarunderhåll får inte utföras av barn utan
tillsyn.
Om strömsladden är trasig, måste den bytas av
tillverkaren eller dess serviceagent eller liknande
behörig person för att undvika fara.

Alla tillbehör beskrivna eller avbildade nedan
medföljer inte standardprodukten.
Vi rekommenderar att du köper dina tillbehör från
samma återförsäljare som du köpte produkten från.
Läs på tillbehörens förpackning för mera information.
Din återförsäljare kan också hjälpa dig och ge dig råd.

TEKNISK INFORMATION
Spänning

YTTERLIGARE
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
FÖR DIN BATTERULADDARE
1.
2.

100-240V~50/60Hz

Effekt

60W

Laddningsspänning

28V

1.5A

Laddningstid (Ungefär.)

3.
4.
5.

WA3226(1.5Ah)

1.0h approx.

6.

WA3225(2.0Ah)

1.5h approx.

WA3565(2.9Ah)

2.0h approx.

7.
8.
9.
10.
11.

WA3225/WA3226/WA3565

7

Antal enheter

Vikt

0.6kg

Skyddsklass

/II

För tekniska data för typ, antalet celler och
märkkapaciteten för batterierna som kan laddas,
se namnplattan för batteripaketet som levereras av
WORX.

PRODUKTSÄKERHET

12.
13.
14.

15.

16.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

17.

VARNING: Läs igenom alla
säkerhetsvarningar och -instruktioner.
Läs alla instruktioner. Följs inte alla nedanstående
instruktioner kan det leda till elektriska stötar, brand
och/eller allvarliga skador.

18.

Spara alla varningar och instruktioner för
framtida bruk.
Apparaten kan användas av barn från 8 års ålder och
uppåt, och personer med nedsatt fysisk, sensorisk
eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet
och kunskap, om de har fått handledning eller
instruktioner beträffande användning av apparaten

Läs anvisningarna före uppladdning.
Efter laddning, koppla bort batteryiladdaren
från nätströmmen. Koppla därefter
bort chassianslutningen och därefter
batterianslutningen.
Ladda inte ett läckande batteri.
Använd inte laddare för andra ändamål än de är
avsedda för.
Laddningsenheten får bara anslutas till en
växelströmskälla.
Får endast användas inomhus, utsätt inte för
regn eller vatten.
Laddningsenheten måste skyddas mot fukt.
Använd inte laddningsenheten utomhus.
Kortslut inte batteriets eller laddarens kontakter.
Tänk på polerna “+/-“ vid laddning.
Öppna inte enheten och förvara den utom
räckhåll för barn.
Ladda inte batterier från andra tillverkare.
Kontrollera att anslutningen mellan
batteriladdare och batteri är rätt positionerad och
att den inte hindras av främmande föremål.
Håll batteriladdarens öppningar fria från
främmande föremål och skydda dem mot smuts
och fukt. Förvara enheten på en torr och frostfri
plats.
Under laddning av batterier, kontrollera att
batteriladdaren är placerad i ett väl ventilerat
utrymme och långt bort från antändliga material.
Batterier kan bli heta under laddning. Överladda
inte batterier. Batterier och laddare får inte
lämnas utan uppsikt under laddning.
Ladda inte engångsbatterier, eftersom de kan
överhettas och gå sönder.
Om batteriet laddas i en temperatur mellan
18 och 24 grader får batteriet högre kapacitet
och längre livslängd. Ladda inte batteriet i
temperaturer under 4,5 eller över 40,5 grader.
Detta är mycket viktigt eftersom det förhindrar
allvarliga skador på batteriet.
Ladda endast batteripaket av samma modell
som tillhandahålls av WORX och modeller som
rekommenderas av WORX.
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SYMBOLER
Läs handboken.

Varning

Dubbel isolering

Säkring

Positiv terminal

Negativ terminal
Uttjänade elektriska produkter får inte
kasseras som hushållsavfall. Återanvänd
där det finns anläggningar för det.
Kontakta dina lokala myndigheter eller
ĺterförsäljare för ĺtervinningsrĺd.

LADDNINGSPROCEDUR
Obs: Innan du använder verktyget, läs noga
igenom bruksanvisningen.
HUR DU ANVÄNDER LADDAREN
1. Koppla in laddaren direkt i ett eluttag. VAR
FÖRSIKTIG MED SLADDEN. Bär aldrig laddaren
i sladden. Dra inte ut laddarens kontakt ur
eluttaget genom att dra i sladden.
2.
VARNING: För att minska risken för
brand, elstöt eller personskada, försök
inte använda denna laddare med någon annan
produkt.
Försök inte heller ladda gräsklipparen med en
annan laddare.
3. Använd inte skadade laddare. Byt omedelbart ut
skadade sladdar eller laddaren hos ett behörigt
WORX-serviceställe.
4. Ladda inte i fuktiga omgivningar. Ladda inte
gräsklipparen om temperaturen är över 40°C
eller under 5°C.
5. Håll laddaren borta från vatten, värmekällor
(såsom element, värmefläktar, spisar etc.),
öppen eld eller kemikalier. Se till att inte skada
laddarsladden genom att hålla den borta från
vassa kanter.

ANSLUTA LADDARSTATIONEN (Se Fig. A, B)
1. Anslut laddningsstationens lågspänningskabel
till laddaren. Vid anslutning ska du rikta in skåran
på strömsladdens kontakt (a) med skåran på
adapterns kontakt (b). Då kontakten är fukttät
kan den vara något svår att få i. Se till att dra åt
kontakten ordentligt.
2. Anslut laddarens strömkabel till ett eluttag. Att
använda en jordfelsbrytare är att föredra.
LADDA ETT URLADDAT BATTERI (Se Fig. C)
Om din WORX Landroid® är ny eller har legat i förvaring
under längre tid kan batteriet ha laddats ur och måste
laddas innan den startar. Att ladda batteriet tar 1 till 2
timmar.
1) Placera Landroid® i laddningsstationen. För in
gräsklipparen så långt du kan. (SE FIG C)
Se till att laddningsremsorna på gräsklipparen
ligger emot kontaktremsorna på
laddningsstationen.
2) Öppna kontrollpanellocket. Tryck på startknappen
för att starta och sedan på hemknappen.
3) Stäng kontrollpanellocket. Laddningsbasens röda
ljus kommer att sättas på, När” Laddar” visas på
displayen..

UNDERHÅLL
Ta bort pluggen från hållaren innan du gör några
anpassningar, servis eller underhåll.
Ditt verktyg kräver inte extra smörjning eller
underhåll. Använd aldrig vatten eller kemiska medel
för att rengöra verktyget. Torka rent med en torr trasa.
Förvara alltid verktyget på en torr plats.

MILJÖSKYDD
Uttjänade elektriska produkter får inte kasseras
som hushållsavfall. Återanvänd där det finns
anläggningar för det. Kontakta dina lokala
myndigheter eller ĺterförsäljare för ĺtervinningsrĺd.
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DEKLARATION OM
ÖVERENSSTÄMMELSE
Vi,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln
Deklarerar att denna produkt,
Beskrivning WORX Laddningsaggregat
Typ WA3744
uppfyller följande direktiv,
2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EU
Standarder överensstämmer med,
EN 60335-1
EN 60335-2-29
EN 62233
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Suzhou 2016/03/29
Allen Ding
Vice chefsingenjör, tester och certifiering
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