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1.

beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, service
agenten eller tilsvarende kvalificeret personale for at
undgå fare.

Strømadapter

2. Tilslutningsstik
Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis
indeholdt i leverancen.
Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som
maskinen. Vælg typen afhængigt af det arbejde, du
vil foretage. Se på emballagen til tilbehøret for at få
yderligere oplysninger. Få hjælp og råd i butikken.

TEKNISKE DATA
Oplader spænding

100-240 V~50/60 Hz
38W
20V

1.5 A
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Opladningstid (Omkring.)
2.0Ah

1.5h Omkring.
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2.9Ah

2.0h Omkring.
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Antal celler
4
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Nominel Effekt
Nominel Spænding

YDERLIGERE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR
BATTERIOPLADEREN

Vægt

5
0.3kg

Isolationsklasse

13.

/II

For tekniske oplysninger om typer af opladelige
batterier, hvor mange celler de har og hvad deres
nomineret kapacitet er, bedes du venligst se
mærkepladen på batteripakken fra WORX.

PRODUKTSIKKERHED
SIKKERHEDSANVISNINGER
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler
og alle instruktioner. Læs samtlige
anvisninger. Manglende overholdelse af
nedenstående anvisninger kan resultere i elektrisk
stød, brand og/eller alvorlig personskade.
Gem alle advarsler og instruktioner for
fremtidig reference.
Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år
og derover samt personer med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller
instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og
forstår de eventuelle farer. Børn må ikke lege med
apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke
foretages af børn uden opsyn.
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Læs instruktionerne inden opladning.
Efter opladning frakobles batteriopladeren først
fra lysnettet. Derefter fjernes chassisforbindelsen
og derefter batteriforbindelsen.
Oplad ikke et lækkende batteri.
Brug ikke opladerne til andet arbejde, end det de
er designet til.
Forbind kun opladeren til en AC stikkontakt.
Opladeenheden skal beskyttes mod fugt.
Brug ikke opladeenheden udendørs.
Kortslut ikke kontakterne på batteriet eller
oplader.
Respekter polariteten “+/-“ når du burger
opladeren.
Åbn ikke enheden og hold den uden for børns
rækkevidde.
Oplad ikke andre fabrikanters batterier.
Forvis dig om at forbindelsen imellem
batteriopladeren og batteriet er korrekt placeret
og ikke bliver forhindret af fremmedlegemer.
Hold batteriopladerens åbninger fri for
fremmedlegemer og beskyt mod snavs og
fugtighed. Opbevar den på et tørt og frostfrit
sted.
Når der oplades batterier, skal du forvisse dig
om at batteriopladeren står på en sted med
god ventilation og langt væk fra letantændelige
materialer. Batterierne kan blive varme under
opladning. Over oplad ikke batterierne. Forvis dig
om at batterierne og opladeren ikke efterlades
uden opsyn under opladning.
Oplad ikke ikke-opladelige batterier, eftersom de
kan blive overophedet og lække.
Batterienheden sikres længere levetid og bedre
ydeevne, hvis den oplades i temperaturer
mellem 18oC og 24oC. Oplad ikke batterienheden
i temperaturer under 4.5oC eller over 40.5oC.
Dette er vigtigt, idet det kan forhindre alvorlig
skade på batterienheden.
Oplad kun batteripakker af samme model fra
WORX eller modeller, som anbefales af WORX.

Hvis ledningen til strømforsyningen bliver
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SYMBOLER
Læs vejledningen

Advarsel

Dobbeltisolering

Sikring

Positiv terminal

Negativ terminal
Affald af elektriske produkter må
ikke bortskaffes sammen med
husholdningsaffald. Indlever så vidt
muligt produktet til genbrug. Kontakt de
lokale myndigheder eller forhandleren,
hvis du er i tvivl.

LATAAMINEN
HUOMAUTUS: Ennen työkalun käyttöä, lue
ohjekirja huolellisesti.
SÅDAN ANVENDER DU OPLADEREN
1. Sæt opladerens stik direkte i en stikkontakt.
ØDELÆG IKKE LEDNINGEN. Bær aldrig
opladeren i ledningen. Frakobl ikke opladeren fra
stikkontakten ved at trække i ledningen.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for
2.
brand, elektrisk stød eller personskade må
denne oplader ikke anvendes med andre
produkter.
På samme må plæneklipperen ikke oplades med
andre opladere.
3. Anvend ikke en beskadiget oplader. Udskift
beskadigede ledninger eller opladere straks på et
autoriseret WORX servicedepot.
4. Oplad ikke hvis omgivelserne er våde. Oplad ikke
plæneklipperen, når temperature er over 104 °F
(40°C) eller under 41°F (5°C).
5. Hold plæneklipper og oplader væk fra vand,
varmekilder (såsom radiatorer, varmeapparater,
ovne etc.) flammer eller kemikalier. Vær
omhyggelig med ikke at beskadige opladerens
ledning ved at holde ledningen væk fra skarpe
kanter.

TILSLUTNING TIL OPLADERSTATIONEN
(Se Fig. A, B)
1. Tilslut lavstrømsledningen til opladeren. Når du
tilslutter, skal hakket på el-stikket (a) være på linje
med rillen på transformerstikket (b). Stikkene kan
være en smule svære at sammenkoble, da de er
fugtsikrede. Stram stikket godt.
2. Tilslut opladerens strømledning til en
vægkontakt. Der foretrækkes en jordet kontakt,
hvilket anbefalet.
OPLADNING AF ET AFLADET BATTERI (Se Fig. C)
Når WORX Landroid® er ny eller har været opbevaret i
en længere periode, er batteriet ikke længere opladet og
skal oplades, før anvendelse. Opladningen tager mellem
1 og 2 timer.
1) Placér Landroid® i opladerstationen. Sæt
plæneklipperen så langt ind som muligt. (Se
Fig.C)
Der er god kontakt, når kontaktrækken
på plæneklipperen berør midtpunktet af
kontaktrækken på opladerstationen.
2) Åbn panelcoveret. Tryk på tænd/sluk knappen for
at starte og tryk derefter på Home knappen.
3) Luk panelcoveret. Der tændes rødt lys på
opladningsstationen, Ordet ” Oplader” vil blive
vist på skærmen.

VEDLIGEHOLDELSE
Træk stikket ud af stikkontakten, inden der udføres
nogen form justering, service eller vedligholdele.
Denne bore-/skruemaskine kræver ikke særlig
smøring eller vedligeholdelse. Brug aldrig vand eller
kemiske rengøringsmidler til rengøring. Må kun
rengøres med en tør klud. Opbevares på et tørt sted.
Hold motorens ventilationsåbninger rene.

MILJØBESKYTTELSE
Affald af elektriske produkter må ikke bortskaffes
sammen med husholdningsaffald. Indlever så
vidt muligt produktet til genbrug. Kontakt de
lokale myndigheder eller forhandleren, hvis du er i tvivl.
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KONFORMITETSERKLÆRING
Vi,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln
Erklærer herved, at produktet,
Beskrivelse WORX Opladningsaggregat
Type WA3750
Er i overensstemmelse med følgende direktiver,
2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EU
Standarder i overensstemmelse med
EN 60335-1
EN 60335-2-29
EN 62233
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
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