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DODATNA VARNOSTNA
NAVODILA ZA
VAŠ POLNILEC
AKUMULATORJEV

1. Napajalni adapter
2. Priklop
Pri standardni dobavi niso vključeni vsi
prikazani dodatki

1.
2.

Priporočamo vam, da dodatke vedno kupujete v isti
trgovini, kot ste kupili strojček. Za podrobnosti si oglejte
razlage na embalaži kompleta dodatkov. Pri odločanju
o ustreznem dodatku, vam lahko pomaga tudi osebje v
trgovini.
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TEHNIČNI PODATKI
Nominalna vhodna napetost

100-240V~50/60Hz

6.
7.
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38W

9.

1.5A

10.

Nominalna moč
Izhodna napetost

20V

Čas polnjenja (pribl.)

11.

1.5 Ah

1.5 h pribl.

12.

2.9 Ah

2.0 h pribl.

13.

Število celic:
4

Teža orodja

5
0.3kg

Razred zaščite

14.

/II

Tehnične podatke o vrstah, številu celic in nominalni
kapaciteti akumulatorjev, ki jih lahko polnite, si oglejte na
podatkovni ploščici akumulatorja WORX.

VARNOST IZDELKA
SPLOŠNA VARNOSTNA
OPOZORILA
OPOZORILO: Preberite vsa opozorila in
napotke. Napake zaradi neupoštevanja spodaj
navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni
udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

15.
16.

17.

Pred polnjenjem preberite navodila.
Po polnjenju izključite polnilec iz omrežja. Nato
odklopite povezavo s podnožjem in snemite
akumulator.
Nikoli ne polnite akumulatorjev, ki ne tesnijo.
Polnilca nikoli ne uporabljajte za druge namene kot
je predviden.
Pred polnjenjem preverite ali so podatki na polnilcu
skladni z lastnostmi omrežja.
Polnilca ne smete neposredno izpostaviti vlagi.
Polnilca ne uporabljajte na prostem.
Pazite, da ne pride do stika med poloma na polnilcu
ali na akumulatorju.
Preden začnete s polnjenjem, preverite položaja
polov “+/-“.
Polnilca nikoli ne odpirajte in poskrbite, da ne bo
dostopen otrokom.
S polnilcem nikoli ne polnite akumulatorjev drugih
proizvajalcev, niti neznanih modelov.
Poskrbite, da bo povezava med polnilcem in
akumulatorjem pravilno vzpostavljena in neovirana.
Reže na polnilcu naj bodo vedno čiste in
zavarovane pred vlago in nečistočami. Polnilec
hranite na suhem in pred zmrzaljo varnem mestu.
Med polnjenjem naj bo polnilec na dobro zračenem
mestu in proč od lahko vnetljivih snovi. Akumulatorji
se med polnjenjem segrejejo. Pazite, da
akumulatorjev ne napolnite preko dovoljene ravni.
Polnilec in akumulator med polnjenjem imejte pod
nadzorom.
Nikoli ne polnite akumulatorjev, ki jih ni dovoljeno
polniti, saj se pri tem lahko pregrejejo in
eksplodirajo.
Če želite zagotoviti dolgo življenjsko dobo in
učinkovito delovanje akumulatorjev, jih polnite pri
temperaturah med 18 °C in 24 °C. Nikoli ne polnite
akumulatorjev, če so temperature prostora pod
4,5 °C in nad 40,5 °C. To je pomembno zato, ker
tako preprečite resne poškodbe akumulatorjev.
Polnilnik uporabljate le za polnjenje predpisanih
modelov WORX oziroma modelov, ki jih priporoča
WOR

Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih
boste v prihodnje lahko potrebovali.
Naprave ne smejo uporabljati otroci, ki so mlajši od
8 let in osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
duševnimi sposobnostmi, niti osebe, ki predhodno niso
bile ustrezno podučene o pravilni in varni uporabi te
naprave. Otroci naj se z napravo nikoli ne igrajo. Če
otroku zaupate čiščenje ali vzdrževanje naprave, bodite
poleg in ga nadzorujte.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga lahko zamenja le
proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljene
osebe, sicer obstaja nevarnost poškodb..
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SIMBOLI
Preberite navodila za uporabo.

Opozorilo

Dvojna izolacija

Varovalka
Pozitivni pol

Negativni pol

Odpadnih električnih naprav ne smete zavreči
skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki.
Dostavite jih na mesto za ločeno zbiranje
odpadkov. Glede podrobnosti, se posvetujte z
lokalno službo za ravnanje z odpadki.

POSTOPEK POLNJENJA
OPOMBA: Preden začnete uporabljati strojček,
si pozorno preberite navodila.
UPORABA POLNILNIKA
1. Priklopite polnilnik v vtičnico. PAZITE, DA NE
POŠKODUJETE NAPAJALNEGA KABLA.
Nikoli ne nosite polnilnika za napajalni kabel.
Ne izključite polnilnika iz vtičnice z vlečenjem
napajalnega kabla.
POZOR: Za preprečitev nevarnosti požara,
2.
električnega udara ali telesne poškodbe,
ne poskušajte uporabljati tega polnilnika z drugimi
napravami. Prav tako ne poskušajte polniti kosilnice
z drugim polnilnikom.
3. Ne uporabljajte okvarjenega polnilnika.
Poškodovan kabel napajalnika takoj zamenjajte pri
pooblaščenem servisu WORX.
4. Ne polnite v vlažnih prostorih. Ne polnite kosilnice,
ko je temperatura nad 40 °C in pod 5 °C.
5. Kosilnico in napajalnik hranite proč od vode, virov
toplote, (kot so radiatorji, grelniki, štedilniki, ...
itd.) ognja ali kemikalij. Pazite da ne poškodujete
napajalnega kabla z ostrimi robovi.
PRIKLJUČITEV POLNILNE POSTAJE
(Glejte Sliko A, B)
1. Priklopite nizkonapetostni kabel polnilne postaje
v polnilnik. Ko priklapljate bazo za polnjenje,
poravnajte zarezo priklopa električnega kabla (a)
z utorom na priklopu transformatorja (b). Spojitev
priklopov je lahko otežena zaradi vodoodpornosti,
privijte priklope čvrsto.
2. Priklopite napajalni kabel polnilnika v električno
vtičnico. Zaželena je uporaba varnostnega stikala.
POLNJENJE IZTROŠENE BATERIJE (Glejte Sliko C)
Nova ali dolgo časa hranjena naprava WORX Landroid®
nima napolnjene baterije in pred uporabo potrebuje
polnjenje. Polnjenje traja 1 do 2 uri.
1) Postavite Landroid® v polnilno postajo. Vstavite
kosilnico čim dlje. (Glejte sliko C)
Dober priklop je dosežen, ko se trakovi napajalnika
kosilnice dotaknejo središča trakov napajalnika
polnilne postaje.
2) Odprite pokrov nadzorne plošče. Pritisnite gumb
on/off (vklop/izklop) za zagon in pritisnite gumb
Home (domov).
3) zaprite pokrov nadzorne plošče. Vklopila se bo
rdeča lučka baze za polnjenje, med polnjenjem bo
na zaslonu prikazano 'charging' (polnjenje).

VZDRŽEVANJE
Polnilec pred nastavljanjem, servisiranjem ali
vzdrževanjem obvezno odklopite iz napajanja.
Polnilca ni treba nič mazati ali ga vzdrževati. Za čiščenje
polnilca nikoli ne uporabljate vode ali kemičnih čistilnih
sredstev. Priporočamo da ga le obrišete z mokro krpo.
Polnilnik vedno shranjujete na suhem mestu.
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VAROVANJE OKOLJA
Odpadnih električnih naprav ne smete zavreči
skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Dostavite
jih na mesto za ločeno zbiranje odpadkov. Glede
podrobnosti, se posvetujte z lokalno službo za ravnanje
z odpadki.

IZJAVA O SKLADNOSTI
Mi,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln
Izjavljamo, da je izdelek ,
Opis izdelka WORX Polnilnik akumulatorjev
Vrsta izdelka WA3750
Skladen z naslednjimi direktivami,
2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU
In izpolnjuje naslednje standarde
EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 62233
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2
EN 61000-3-3

Suzhou 2016/09/29
Allen Ding
Namestnik glavnega inženirja,
Testiranje in certificiranje
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