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huoltoedustajan tai muun pätevän huoltohenkilöstön
on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

1. Verkkolaite
2. Liitin
Kuvissa esitetyt ja selostetut lisävarusteet
eivät aina kuulu toimitukseen.

AKKULATURIA KOSKEVIA
LISÄTURVALLISUUSOHJEITA

Suosittelemme ostamaan kaikki tarvikkeet samasta
liikkeestä, josta hankit koneen. Katso tarkemmat
tiedot kyseisen tarvikkeen pakkauksesta. Saat apua ja
neuvoja myös myymälän henkilökunnalta.

1.
2.
3.
4.

TEKNISET TIEDOT
Laturin jännite

100-240 V~50/60 Hz

Nimellisteho
Nimellisjännite

38W
20V

1.5 A

11.
12.

Latausaika (noin)
2.0Ah

1.5h noin.

2.9Ah

2.0h noin.

Kennojen määrä
4

5.
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Paino

5

13.

14.

0.3kg

Suojausluokka

/II
15.

Jos haluat ladattavissa olevista akuista
teknisiä tietoja, kuten tyypin, kennomäärän ja
nimelliskapasiteetin, katso WORX in toimittaman
akun nimikilpeä.

16.

TUOTETURVALLISUUS
TURVALLISUUSOHJEET

17.

Lue ohjeet ennen lataamista.
Irrota akkulaturi virtalähteestä latauksen jälkeen.
Irrota sen jälkeen liitäntä runkoon sekä liitäntä
akkuun.
Älä lataa vuotavaa akkua.
Käytä latureita ainoastaan niille suunniteltuun
tarkoitukseen.
Liitä latauslaite ainoastaan verkkovirtaan.
Latauslaite tulee suojata kosteudelta.
Älä käytä laturia ulkona.
Älä lyhennä akun tai laturin liittimiä.
Noudata ladattaessa “+/-“ napaisuutta.
Älä avaa yksikköä ja pidä se lasten
ulottumattomissa.
Älä lataa muiden valmistajien akkuja.
Varmista, että akkulaturi on liitetty oikein akkuun
ja että se on muilta esineiltä vapaa.
Varmista, että akkulaturin aukot ovat tyhjät ja
suojaa ne lialta ja kosteudelta. Säilytä laturi
kuivassa ja pakkaselta suojassa olevassa
paikassa.
Akkua ladatessa varmista, että laturi on hyvin
ilmastoidussa paikassa ja ettei lähistöllä ole
tulenarkoja materiaaleja. Akku saattaa kuumeta
latauksen aikana. Älä lataa akkua liikaa. Älä jätä
akkua ja laturia varomattomasti latauksen aikana.
Älä lataa uudelleen akkuja, jotka eivät ole
uudelleen ladattavia. Ne saattavat ylikuumeta tai
mennä rikki.
Pidempi kestoikä ja parempi suorituskyky
voidaan saavuttaa, jos akkuyksikkö ladataan
ilman lämpötilan ollessa välillä 18oC ja 24oC. Älä
lataa akkuyksikköä ilman lämpötilojen ollessa
alle 4,5oC, tai yli 40,5oC. Tämä on tärkeää, koska
se voi estää vakavan vaurion akkuyksikölle.
Lataa ainoastaan samoja WORX in toimittamia
tai WORX in suosittelemia akkumalleja.

VAROITUS: Lue kaikki
turvallisuusvaroitukset ja ohjeet.
Lue kaikki ohjeet. Varoitusten ja ohjeiden
noudattamatta jättämisestä voi olla seurauksena
sähköisku, tulipalo ja/tai vakava tapaturma.
Tallenna kaikki varoitukset ja ohjeet
myöhempää käyttoä varten.
Laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt,
joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt ovat
alentuneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietämystä
laitteen käytöstä, jos heitä on opastettu tai ohjattu
laitteen turvallisessa käytössä ja jos he ymmärtävät
käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä
laitteen kanssa. Lapset eivät saa suorittaa laittaa
puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.
Jos sähköjohto on vahingoittunut, joko valmistajan,
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SYMBOLIT
Lue käyttöoppaasta

Varoitus

Kaksoiseristys

Sulake

Positiivinen napa

Negatiivinen napa
Käytettyjä sähkölaitteita ei saa heittää
pois kotitalousjätteen mukana. Toimita
ne kierrätyspisteeseen. Lisätietoja
kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta tai jälleenmyyjältä.

LATAAMINEN
HUOMAUTUS: Ennen työkalun käyttöä, lue
ohjekirja huolellisesti.
AKKULATURIN KÄYTTÄMINEN
1. Liitä akkulaturi suoraan sähköpistorasiaan. ÄLÄ
KÄYTÄ VIRTAJOHTOA VÄÄRIN. Älä kanna
akkulaturia virtajohdosta. Älä irrota akkulaturia
pistorasiasta vetämällä sitä virtajohdosta.
HUOMIO: Tulipalon, sähköiskun ja
2.
loukkaantumisvaaran vähentämiseksi älä
yritä käyttää tätä akkulaturia mihinkään muuhun
tuotteeseen.
Älä myöskään yritä ladata ruoholeikkuria millään
muulla akkulaturilla.
3. Älä käytä vioittunutta akkulaturia. Vaihdata
vaurioituneet virtajohdot tai vioittunut akkulaturi
heti valtuutetussa WORX-huoltoliikkeessä.
4. Älä lataa märissä olosuhteissa. Älä lataa
ruohonleikkuria lämpötilan ollessa yli 40°C
(104°F) tai alle 5°C (41°F).
5. Pidä ruohonleikkuri ja akkulaturi etäällä
vedestä, lämmönlähteistä (kuten jäähdyttimistä,
lämmittimistä, uuneista jne.), liekeistä ja
kemikaaleista. Varo vaurioittamasta akkulaturin
virtajohtoa pitämällä se etäällä terävistä
reunoista.

LATAUSASEMAAN LIITTÄMINEN
(Katso Kuva. A, B)
1. Liitä latausaseman matalajännitejohto
akkulaturiin. Kun suoritat liitoksen, kohdista
virtapistokkeen ura (a) muuntajan liitännän
uran kanssa (b). Liitinten liittäminen saattaa olla
hieman vaikeaa, sillä ne ovat kosteussuojattuja.
Aseta liittimet tiukasti.
2. Liitä akkulaturin virtajohto seinäpistorasiaan.
Suositusten mukaisesti kannattaa käyttää
maadoitusvikakytkintä.
TYHJENTYNEEN AKUN LATAAMINEN
(katso kuva. C)
Kun WORX Landroid® -ruohonleikkuri on uusi, tai jos
se on ollut varastoituna pitkän aikaa, akun lataus on
purkautunut, ja se on ladattava ennen käynnistystä.
Lataus ketää 1–2 tuntia.
1) Aseta Landroid® latausasemaan. Sijoita se
mahdollisimman pitkälle. (katso kuva C)
Hyvä kosketus syntyy, kun ruohonleikkurin
molemmat latausliuskat koskettavat
latausaseman latausliuskojen keskikohtaa.
2) Avaa ohjauspaneelin kansi. Käynnistä painamalla
on/off-virtapainiketta ja paina Koti-painiketta.
3) Sulje ohjauspaneelin kansi. Latausaseman
punainen valo syttyy, kun ” Lataa” näkyy
näytöllä.

HUOLTO

5

Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin teet mitään
säätöjä tai huoltoja.
Kone ei vaadi voitelua eikä huoltoa. Koneen sisällä
ei ole käyttäjän huollettavia osia. Pyyhi puhtaaksi
kuivalla liinalla. Säilytä kone kuivassa paikassa. Pidä
moottorin tuuletusaukot puhtaana.

YMPÄRISTÖN SUOJELU
Käytettyjä sähkölaitteita ei saa heittää
pois kotitalousjätteen mukana. Toimita ne
kierrätyspisteeseen. Lisätietoja kierrätyksestä
saa paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä
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VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Me,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln
Vakuutamme täten, että tuote
Selostus WORX Latauslaite
Tyyppi WA3750
Täyttää seuraavien direktiivien määräykset,
2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EU
Yhdenmukaiset standardit
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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Suzhou 2016/12/16
Allen Ding
Apulais Pääinsinööri, testaus ja sertifiointi
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