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1. Napájací adaptér
2. Konektor
Štandardná dodávka neobsahuje všetko
zobrazené alebo opísané príslušenstvo.
Odporúčame všetko príslušenstvo kúpiť tam, kde ste
kúpili skrutkovač. Podrobnosti nájdete v časti „Dobré
rady pre prácu“ tejto príručky alebo v príbalových
letákoch príslušenstva. Odborní predavači vám pomôžu
vybrať a poradia.

TECHNICKÉ
PARAMETRE
Menovité vstupné napätie

100-240V~50/60Hz

Menovitý vstupný výkon
Rozsah napätia pre nabíjateľné batérie

20V

1.5A
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5.

2.0Ah

1.5 hod.

2.9Ah

2.0 hod.

Počet článkov
Hmotnosť stroja

ĎALŠIE
BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY TÝKAJÚCE SA
NABÍJAČKY BATÉRIÍ

38W

Bežný čas nabíjania (Pribl.)

4

nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú tieto
osoby pod dozorom, alebo ak neboli zoznámené
s inštrukciami týkajúcimi sa bezpečného použitia
zariadenia a sú si vedomé príslušných rizík spojených
s jeho použitím. Zariadenie nie je určené na hranie
pre deti. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez
dohľadu.
Ak dôjde k poškodeniu napájacej šnúry, nechajte ju
bezpečne vymeniť u výrobcu, v servise alebo inou
príslušne kvaliikovanou osobou.

5
0.3kg

Trieda ochrany

/II

Technické údaje týkajúce sa typov, počtu článkov a
menovitej kapacity nabíjacích akumulátorov nájdete na
typovom štítku akumulátora dodávaným spoločnosťou
WORX

BEZPEČNOSŤ
PRODUKTU
VŠEOBECNÉ
BEZPEČNOSTNÉ
UPOZORNENIA
VAROVANIE: Prečítajte si všetky
bezpečnostné varovania a inštrukcie.
Chyba pri sledovaní varovaní a inštrukcií môže viesť k
elektrickému šoku, vypuknutiu požiaru a/alebo k vážnym
zraneniam.
Odložte si všetky varovania a inštrukcie pre
budúcu potrebu.
Toto zariadenie nesmie byť používané deťmi do 8
rokov a osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými
či duševnými schopnosťami, alebo osobami s
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Pred nabíjaním si prečítajte návod.
Po nabití odpojte nabíjačku batérií od sieťového
prívodu. Následne odpojte pripojenie chassis a
potom pripojenie batérie.
Batérie, z ktorých uniká elektrolyt, nenabíjajte.
Nabíjačku batérií nepoužívajte na činnosti, na ktoré
nie je určená.
Pred nabíjaním sa uistite, či nabíjačka vyhovuje
miestnym charakteristikám napájania striedavým
prúdom.
Nabíjacie zariadenie musí byť chránené pred
vlhkosťou.
Nabíjačku nepoužívajte v exteriéroch.
Kontakty batérie ani nabíjačky neskratujte.
Pri nabíjaní dodržiavajte vyznačenú polaritu „+/−“.
Jednotku neotvárajte a uskladňujte ju mimo dosahu
detí.
Nenabíjajte batérie iných výrobcov.
Presvedčte sa, že spojenie medzi nabíjačkou a
batériou má správnu polohu a nie je blokované
inými predmetmi.
Otvory na nabíjačke batérií chráňte pred špinou
a vlhkosťou, ako aj pred vniknutím cudzorodých
predmetov. Uskladňujte na suchom mieste bez
výskytu mrazu.
Pri nabíjaní batérie nabíjačku umiestnite v dobre
vetranej miestnosti a v dostatočnej vzdialenosti od
horľavých materiálov. Počas nabíjania môže dôjsť
k ohriatiu nabíjačky. Batérie nenabíjajte nadmerne.
Počas nabíjania nenechávajte batérie a nabíjačku
bez dozoru.
Nenabíjajte nenabíjateľné batérie, pretože môže
dôjsť k prehrievaniu a poškodeniu.
Dlhšiu životnosť a lepší výkon dosiahnete v prípade
nabíjania batérie pri teplotách v rozmedzí 18 °C a
24 °C. Batériu nenabíjajte pri teplotách nižších ako
4,5 °C alebo vyšších ako 40,5 °C. Je to dôležité, a
zabránite tak vážnemu poškodeniu batérie.
Nabíjajte iba batérie rovnakého typu, aký je
dodávaný spoločnosťou WORX, a modely
odporúčané spoločnosťou WORX.
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SYMBOLY
Prečítajte si návod na používanie

Výstraha

Dvojitá izolácia

Poistka
Kladná svorka

Záporná svorka
Elektrické výrobky sa nesmú likvidovať
spolu s domácim odpadom. Recyklujte
v zberných miestach na tento účel
zriadených. O možnosti recyklácie sa
informujte na miestnych úradoch alebo u
predajcu.

POSTUP NABÍJANIA
bold).

POZNÁMKA: Pred tým, ako náradie použijete,
prečítajte si návod na použitie (bodka nemá byť

AKO NABÍJAČKU POUŽÍVAŤ
1. Pripojte kábel nabíjačky do siete.
NEPOŠKODZUJTE NAPÁJACÍ KÁBEL.
Nikdy neprenášajte nabíjačku za napájací kábel.
Neodpájajte nabíjačku od siete alebo od sekačky
ťahaním za napájací kábel.
POZOR: Z dôvodu obmedzenia rizika
2.
vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom
alebo zranenia osôb, nepoužívajte sa túto
nabíjačku s iným výrobkom.
Taktiež sa nepokúšajte nabíjať kosačku
akýmkoľvek iným typom nabíjačky.
3. Poškodenú nabíjačku nepoužívajte. Poškodenú
nabíjačku a káble okamžite vymeňte v
autorizovanom servise WORX.
4. Nenabíjajte na vlhkých miestach. Kosačku
nenabíjajte, ak je teplota okolitého vzduchu vyššia
ako 104°F (40°C) alebo nižšia ako 41°F (5°C).
5. Udržujte kosačku aj nabíjačku v bezpečnej
vzdialenosti od vody, zdrojov tepla (ako sú
radiátory, ohrievače, rúry atď.), otvoreného ohňa
alebo chemikálií. Neveďte napájací kábel cez ostré
hrany, zabránite tak poškodeniu kábla.
PRIPOJENIE NABÍJACEJ ZÁKLADNE
(Pozrite Obr. A, B)
1. Kábel s nízkym napätím z nabíjacej základne
pripojte k nabíjačke. Pri pripájaní vyrovnajte výrez
na konektore napájacieho kábla (a) s drážkou na
konektore transformátora (b). Spájanie konektorov
môže byť trochu ťažšie, pretože sú odolné proti
vlhkosti. Konektory pevne dotiahnite.
2. Napájací kábel nabíjačky pripojte do elektrickej
zásuvky v stene. Ak to bude možné, použite
prúdový chránič tak, ako je odporučené.
NABÍJANIE VYBITÉHO AKUMULÁTORU
(Pozrite Obr. C)
Ak je kosačka WORX Landroid® úplne nová, alebo ak
bola dlhšiu dobu uskladnená, akumulátor nebude nabitý
a pred spustením ho bude potrebné nabiť. Nabíjanie
trvá 1 až 2 hodiny.
1) Landroid® umiestnite do nabíjacej základne.
Kosačku zastrčte, čo najďalej tak, ako to bude
možné. (Pozrite obr. C)
Správny kontakt dosiahnete, keď sa oba
nabíjacie prúžky na kosačke budú dotýkať stredu
kontaktných prúžkov na nabíjacej základni.
2) Otvorte kryt ovládacieho panelu. Zapnutie
prevediete stlačením tlačidla on/off (zap./vyp.),
potom stlačte tlačidlo Home (Domov).
3) Zatvorte kryt ovládacieho panelu. Rozsvieti sa
červená kontrolka základne na nabíjanie, Súčasne
je na displeji zobrazené “charging“(nabíjanie).
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ÚDRŽBA

VYHLÁSENIE O ZHODE

Pred vykonaním akéhokoľvek nastavovania, opráv a
údržby odpojte pílu od siete.
Vaša píla nevyžaduje žiadne dodatočné mazanie ani
údržbu. Vaše náradie nevyžaduje žiadny servisný
zásah. Svoje náradie nikdy nečistite vodou alebo
chemickými čistiacimi prostriedkami. Vytrite ho suchou
handrou.

My,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln

OCHRANA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Elektrické výrobky sa nesmú likvidovať spolu
s domácim odpadom. Recyklujte v zberných
miestach na tento účel zriadených. O možnosti
recyklácie sa informujte na miestnych úradoch alebo u
predajcu.

vyhlasujeme, že tento výrobok,
Popis WORX Nabíjačka batérií
Typ WA3750
zodpovedá nasledujúcim smerniciam,
2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EU
spĺňa posudzované normy
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 2016/09/29
Allen Ding
Zástupca vrchnej konštrukčnej kancelárie,
Testovanie & Certiikácia
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