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jį keisti turi gamintojas, jo paslaugų agentas ar panašią
kvaliikaciją turintys asmenys.

1. Maitinimo adapteris
2. Jungties

PAPILDOMOS
ELEMENTŲ ĮKROVIKLIO
NAUDOJIMO SAUGOS
TAISYKLĖS

Ne visi pavaizduoti ar aprašyti priedai yra
įtraukti į standartinį komplektą.
Visus priedus rekomenduojame įsigyti parduotuvėje,
kurioje pirkote įrankį. Išsamesnės informacijos ieškokite
šio vadovo darbinių patarimų skyriuje arba ant priedų
pakuotės. Patarti gali ir parduotuvės personalas.

1.
2.

TECHNINIAI DUOMENYS
Krovimo įtampa

100-240V~50/60 Hz

Galia įvestis
Išvestis įtampa

38W
20 V

1.5 A

11.
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Įkrovimo trukmė (maždaug)
2.0Ah

maždaug 1.5 val.

2.9Ah

maždaug 2.0 val.

Elementų skaičius:
4

Mašinos svoris
Dviguba izoliacija
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13.
14.

0.3kg
/II

Techniniai duomenys, įskaitant tipus, elementų skaičių
ir akumuliatorių, kuriuos galima krauti, nominalią galią,
nurodyti WORX pateikto akumuliatoriaus bloko vardinėje
lentelėje.

GAMINIO SAUGA
SAUGOS INSTRUKCIJOS
ĮSPĖJIMAS: perskaitykite visus saugos
įspėjimus ir instrukcijas.Nepaisant įspėjimų
ir nesilaikant instrukcijų, galima nukentėti nuo elektros
smūgio, gaisro ir (arba) rimtai susižeisti.

15.
16.

17.

Prieš apmokestinimo, perskaitykite instrukcijas.
Įkrovus, įkroviklį atjunkite nuo maitinimo tinklo. Tada
nuimkite korpuso jungtį, po to – elemento jungtį.
Elemento, iš kurio bėga elektrolitas, įkrauti negalima.
Įkroviklių nenaudokite ne pagal paskirtį.
Įkroviklį junkite tik prie AC maitinimo šaltinio.
Naudoti tik viduje.
Įkroviklio nenaudokite atvirame ore.
Neužtrumpinkite elemento ar įkroviklio kontaktų.
Įkraudami, laikykitės poliariškumo (+/-).
Neatidarykite prietaiso ir laikykite jį vaikams
neprieinamoje vietoje.
Neįkraukite kitų gamintojų elementų.
Patikrinkite, ar įkroviklio ir elemento jungtis yra
teisingoje vietoje, jai nekliudo pašaliniai daiktai.
Įkroviklio angose neturi būti pašalinių daiktų,
nešvarumų ir drėgmės. Laikykite sausoje, nešaltoje
vietoje.
Įkraudami elementus, užtikrinkite, kad įkroviklis
yra gerai vėdinamoje vietoje ir atokiau nuo degių
medžiagų. Įkrovimo metu elementai gali įkaisti.
Elementų per daug įkrauti negalima. Užtikrinkite,
kad elementai ir krovikliai įkrovimo metu nebūtų
paliekami be priežiūros.
Vienkartinių elementų pakartotinai įkrauti negalima,
nes jie gali perkaisti ir trūkti.
Ilgesnis naudojimo laikas ir geresnis efektyvumas
gaunamas, jei maitinimo elementų pakuotė yra
įkraunama, kai oro temperatūra yra 180C-240C.
Maitinimo elementų pakuotės nekraukite, kai oro
temperatūra yra žemiau 4,50C arba virš 40,50C.
Tai svarbu, nes tokiu būdu galite išvengti stipraus
maitinimo elementų pakuotės apgadinimo.
Įkraukite tik tokio pat arba rekomenduojamo modelio
WORX akumuliatorių.

Saugokite visus įspėjimus ir instrukcijas, kad
ateityje vėl galėtumėte paskaityti.
Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių iziniai, jutimo
arba protiniai gebėjimai riboti, arba kuriems trūksta
patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik tuomet, jei
jie prižiūrimi arba jiems buvo suteikti nurodymai, kaip
saugiai naudoti prietaisą, ir jei jie supranta su prietaiso
naudojimu susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti
su šiuo prietaisu. Be suaugusiųjų priežiūros vaikams
draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį prietaisą.
Jei maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus,
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УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ
Skaityti vadovą

Įspėjimas

Dviguba izoliacija

Saugiklis

Teigiamas terminalas

Neigiamas terminalas
Elektrinės atliekos neturi būti išmetamos
kartu su buitinėmis atliekomis. Jei turite
galimybę, perdirbkite jas. Patarimo dėl
perdirbimo kreipkitės į vietinius specialistus
ar atstovą.

ĮKROVIMO PROCEDŪRA
PASTABA: Prieš pradėdami naudoti įrankį
atidžiai perskaitykite instrukcijų knygelę.
KAIP ĮKRAUTI MAITINIMO ELEMENTĄ
1. Įkroviklį įkiškite į atitinkamą kištukinį lizdą.
NESIELKITE SU LAIDU GRUBIAI. Niekada
elektrinio įrankio neneškite, nestumkite ar netraukite
paėmę už laido.
ATSARGIAI.Norėdami išvengti gaisro,
2.
elektros smūgio ar susižalojimų, nebandykite
naudoti šio kroviklio su jokiu kitu gaminiu.
Taip pat nebandykite krauti vejapjovės jokiu kitu
krovikliu.
3. Nenaudokite sugedusio kroviklio. Pažeistus
laidus arba kroviklį nedelsdami pakeiskite naujais
įgaliotajame WORX techninės priežiūros centre.
4. Nekraukite esant drėgnoms oro sąlygoms.
Nekraukite vejapjovės, kai temperatūra viršija 104 °F
(40 °C) arba nesiekia 41 °F (5 °C).
5. Saugokite vejapjovę ir kroviklį nuo vandens, šilumos
šaltinių (pavyzdžiui radiatorių, šildytuvų, viryklių ir
pan.), atviros liepsnos ar chemikalų. Būkite atsargūs,
kad nepažeistumėte kroviklio laido – laikykite laidą
atokiai nuo aštrių kraštų.

PRIJUNGIMAS PRIE KROVIMO ĮRENGINIO (Žr.
A, B Pav.)
1. Prijunkite krovimo įrenginio žemos įtampos kabelį
prie kroviklio. Prijungdami sutapdinkite maitinimo
laido jungties (a) ir transformatoriaus jungties (b)
įrantas. Jungtis prijungti gali būti šiek tiek sunku,
nes jos turi apsaugas nuo drėgmės: tvirtai prijunkite
jungtis.
2. Prijunkite kroviklio maitinimo laidą prie
sieninio elektros lizdo. Pageidautina naudoti
rekomenduojamą įžemintą grandinės pertraukiklį.
IŠSIKROVUSIO AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS
(Žr. C Pav.)
Jeigu WORX „Landroid®“ yra naujas arba jis buvo ilgai
nenaudotas, akumuliatorius nebus įkrautas ir prieš
naudojimą jį reikės įkrauti. Krovimas trunka maždaug 1–2
valandas.
1) Dėkite „Landroid®“ į krovimo įrenginį. Įkiškite
vejapjovę iki pat galo. (žr. C pav.)
Tinkamas kontaktas užtikrinamas, kai vejapjovėje
esančios krovimo juostelės liečia krovimo įrenginio
kontaktinių juostelių centrus.
2) Atidarykite valdymo skydelio dangtelį. Paspauskite
ĮJUNGIMO/IŠJUNGIMO mygtuką ir Paspauskite
mygtuką su namelio simboliu.
3) Uždarykite valdymo skydelio dangtelį. Užsidegs
krovimo įrenginio raudonos spalvos lemputė. Kai
ekrane rodoma „kraunama“.

PRIEŽIŪRA
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Prieš reguliuodami, apžiūrėdami ar remontuodami įrankį,
atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
Jūsų įrankio tepti ar tvarkyti papildomai nereikia. Įkroviklio
niekada nevalykite vandeniu ar cheminiais valikliais.
Nuvalykite sausu skudurėliu. Įkroviklį visada laikykite
sausoje vietoje.

APLINKOS APSAUGA
Elektrinės atliekos neturi būti išmetamos kartu su
buitinėmis atliekomis. Jei turite galimybę, perdirbkite
jas. Patarimo dėl perdirbimo kreipkitės į vietinius
specialistus ar atstovą.
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ATITIKTIES DEKLARACIJA
Mes,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln
Skelbiame, kad gaminys
Aprašymas WORX KEITIKLIS
Tipas WA3750
atitinka tokias direktyvas:
2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EU
Standartai atitinka:
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
Vyriausiasis inžinierius Pavaduotojas,
Testavimas ir Sertiikavimas
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