WA3750

1
2

2

a

A

B

b

C

1.

Strømadapter

2.

Kobling

Ikke alt illustrert eller beskrevet tilbehør inngår
i leveransen.
Vi anbefaler at du kjøper alt ekstrautstyr fra
butikken der du kjøpte dette verktøyet. Les
på tilbehørspakningen for videre detaljer.
Butikkpersonalet kan også gi hjelp og råd.

100-240 V~50/60 Hz

Merkeytelse
Batteri-ladespenning

38W
20V

1.5 A

Ladetid (Omtrent.)
1.5h Omtrent.

2.9Ah

2.0h Omtrent.

Vekt
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2.0Ah

Antall celler
4
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TEKNISKE DATA
Merkespenning

YTTERLIGERE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR
BATTERILADEREN

14.

5
0.3kg

Beskyttelsesklasse

/II

For tekniske data om typer, antall celler og nominell
kapasitet for batteriene som kan lades kan du se
navneplaten på batteripakken som følger med WORX.

PRODUKTSIKKERHET
SIKKERHETSINSTRUKSER
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Les instruksene før lading.
Etter ladning, koble batteriladeren fra
strømmen. Fjern deretter chassistilkoblingen og
batteritilkoblingen.
Ikke lad opp batterier som lekker.
Ikke bruk ladere for annet arbeid enn de den er
designet for.
Laderen skal kun kobles til vekselstrøm.
Ladeenheten må beskyttes fra fukt.
Ikke bruk laderen utendørs.
Ikke kortslutt kontaktene på batteri eller lader.
Pass på polariteten “+/-“ ved lading.
Ikke åpne enheten, og hold den utenfor barns
rekkevidde.
Ikke lad batterier fra andre fabrikanter.
Kontroller at tilkoblingen mellom batteriladeren
og batteriet er korrekt plassert og ikke er blokkert
av andre objekter.
Hold hullene i batteriladeren fri for fremmede
objekter og beskytt mot skitt og fukt. Oppbevares
på et tørt, frostfritt sted.
Når du lader batteriene, kontroller at
batteriladeren er i et godt ventilert område borte
fra lettantennelige materialer. Batteriene kan bli
varme under ladning. Ikke lad for mye strøm
på batteriene. Sørg for at batteriene og laderne
observeres under ladning.
Ikke lad opp batterier som ikke er egnet for
ladning, de kan overopphetes og ødelegges.
Lengre levetid og bedre ytelse oppnås om
batteripakken lades når lufttemperaturen er
mellom 18ºC og 24ºC. Batteripakken må ikke
lades i lufttemperatur under 4,5ºC eller over
40,5ºC. Dette er viktig da det kan hindre alvorlig
skade på batteripakken.
Bare batteripakker av samme modell som er
levert av WORX, og av modeller som anbefales
av WORX, kan lades med denne laderen.

ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler
og alle instruksjoner. Hvis du unnlater
å følge instruksjonene under, kan det resultere i
elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade.
Ta vare på advarsler og instruksjoner for
fremtidig referanse.
Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og
oppover og personer med reduserte fysiske, sanseeller sinnsevner, eller som ikke har erfaring eller
kunnskap, hvis de får tilsyn eller instruksjoner om
bruk av apparatet på en sikker måte og forstår
farene involvert. Barn skal ikke leke med apparatet.
Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av
barn uten tilsyn.
Skadede skjøteledninger må erstattes av
produsenten, service agenten eller personer med
lignende autorisasjoner for å unngå fare.
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SYMBOLER
Les manualen

Advarsel

Dobbelisolasjon

Sikring
Positiv terminal

Negativ terminal
Avfall etter elektriske produkter
må ikke legges sammen med
husholdningsavfall. Vennligst resirkuler
avfallet der dette finnes. Undersøk hos
de lokale myndighetene eller en detaljist
for resirkuleringsråd.

FREMGANGSMÅTE FOR
LADNING
MERK: Les nøye gjennom instruksjonsboka
før du bruker verktøyet.
HVORDAN BRUKE LADEREN DIN
1. Koble laderen direkte inn i en strømkontakt.
IKKE MISBRUK LEDNINGEN. Bær aldri
laderen etter ledningen. Ikke koble laderen fra
kontakten ved å trekke i ledningen.
FORSIKTIG: For å redusere risikoen for
2.
brann, elektrisk støt eller personskade, må
denne laderen ikke forsøkes brukt med noe
annet produkt.
Prøv på samme måte aldri å lade gressklipperen
med noen annen lader.
3. En skadet lader må ikke brukes. Bytt umiddelbart
ut skadde ledninger eller lader ved et autorisert
WORX servicedepot.
4. Ikke lad i våte omgivelser. Ikke lad gressklipperen
når temperaturen er over 40°C (104 °F) eller
under 5°C (41°F).
5. Hold klipperen og laderen unna vann,
varmekilder (som radiatorer, varmeapparat,
ovner, osv.), flammer eller kjemikalier. Vær nøye
med å ikke skade laderledningen ved å holde
den vekk fra skarpe kanter.

TILKOBLING AV LADESTASJONEN
(Se Figur. A, B)
1. Koble ladestasjonens lavspenningskabel
til laderen. Når du kobler til, skal sporet i
strømledningen (a) være på linje med sporet i
transformatortilkoblingen (b).Koblingene kan
være litt vanskelige å koble til, da de er fuktsikre,
stram koblingene godt.
2. Koble laderens strømledning til en veggkontakt.
Det anbefales å bruke en jordfeilbryter.
LADING AV UTTØMT BATTERI (Se Figur. C)
Når WORX Landroid® er ny eller har blitt lagret for en
lang periode, vil batteriet ikke være ladet, og må lades
opp før start. Ladingen tar mellom 1 og 2 timer.
1) Plasser Landroid® i ladestasjonen. Sett klipperen
inn så langt som mulig. (Se Figur C)
God kontakt er oppnådd når begge ladestripene
på klipperen berører midten av kontaktstripsene
på ladestasjonen.
2) Åpne kontrollpaneldekselet. Trykk på-/av-knappen
for å starte, og trykk Hjem-knappen.
3) Lukk kontrollpaneldekselet. Ladebasens røde
lampe tennes, mens “Lader” vises på skjermen.

VEDLIKEHOLD
Ta ut støpselet fra stikkontakten før du foretar
justeringer, service eller vedlikehold.
Det elektriske verktøyet trenger ikke ytterligere
smøring eller vedlikehold. Bruk aldri vann eller
kjemiske rensemidler for å rense verktøyet. Tørk av
med en tørr klut. Du må alltid lagre verktøyet på en
tørr plass.

MILJØVERNTILTAK
Avfall etter elektriske produkter må ikke legges
sammen med husholdningsavfall. Vennligst
resirkuler avfallet der dette finnes. Undersøk
hos de lokale myndighetene eller en detaljist for
resirkuleringsråd.
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SAMSVARSERKLÆRING
Vi,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln
Erklærer at produktet,
Beskrivelse WORX Ladeapparat
Type WA3750
Samsvarer med følgende direktiver,
2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EU
Standardene samsvarer 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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Allen Ding
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