CH-1802A-E 20 V/2.3 lader

Modell nr. MJ18-LS (NÆR MJ18-LS)
Tiltenkt bruk
Produktet er beregnet for å lade opp de oppladbare batteriene med Conrad-varenr.
Dette produktet er kun beregnet på innendørs bruk. Ikke bruk den utendørs.
Kontakt med fuktighet (f.eks. på badet) må unngås under alle omstendigheter.
For sikkerhets- og godkjenningsformål må du ikke bygge om og/eller endre
dette produktet. Bruk av produktet til andre formål enn de som er beskrevet
ovenfor, kan skade produktet. I tillegg kan feil bruk forårsake farer som
kortslutning, brann eller elektrisk støt. Les instruksjonene nøye og oppbevar dem på
et trygt sted. Hvis du sender produktet videre til en tredjepart, må du også
overlevere disse bruksanvisningene.
Dette produktet er i samsvar med lovbestemte, nasjonale og europeiske
forskrifter.
Innhold i pakken
• Lader
• Bruksanvisning

Symboler
Symbolet med et utropstegn i en trekant brukes til å utheve viktig
informasjon i sikkerhetsanvisninger
Symbolet med et utropstegn i en trekant brukes til å utheve viktig
informasjon i
Symbolet med lynet i en trekant indikerer at det er fare for helsen
din, for eksempel på grunn av elektrisk støt.
Les bruksanvisningen nøye og følg sikkerhetsanvisningene.
Hvis du ikke følger sikkerhetsinstruksjonene og informasjonen om riktig
håndtering i denne bruksanvisningen, Kan ikke produsent stilles
ansvarlig for eventuelle skader eller skade på eiendom som følge av
personskader eller skade. Slike tilfeller vil ugyldiggjøre garantien/
garantien.

a) Viktig sikkerhetsinformasjon

•

Dette apparatet kan brukes av barn i alderen 8 år og oppover, og
personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller
instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår
farene som er involvert.

• Barn skal ikke leke med apparatet.
• Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
b) Generell sikkerhetsinformasjon
• Ikke la emballasjematerialet ligge rundt uforsiktig. Det kan bli en farlig
lek for barn.
• Beskytt produktet mot ekstreme temperaturer, direkte sollys, sterke
støt, høy luftfuktighet, fuktighet, brennbare gasser, damp er og
løsemidler.
• Ikke plasser produktet under mekanisk stress.
• Hvis det ikke lenger er mulig å betjene produktet på en sikker måte, ta
det ut av drift og beskytte det mot utilsiktet bruk. Sikker drift kan
ikke lenger garanteres hvis produktet:
- er synlig skadet,
- fungerer ikke lenger som den skal,
- har vært lagret i lengre perioder under dårlige omgivelsesforhold eller
- har blitt utsatt for alvorlige transportrelaterte påkjenninger.
• Ta vare forsiktig på produktet. Støt, støt eller fall selv fra en lav høyde
kan skade produktet.
• Vær også oppmerksom på bruksanvisningen til de oppladbare batteriene.
• Kontakt en tekniker hvis du ikke er sikker på hvordan du bruker eller
kobler produktet til, eller hvis du er bekymret for sikkerheten.
• Vedlikehold, modifikasjoner og reparasjoner må utføres av en tekniker
eller et spesialverksted.
• Hvis du har spørsmål som ikke er besvart i denne bruksanvisningen,
vennligst kontakt vår tekniske kundeservice eller andre fagfolk.

c) Elektrisk sikkerhet
• Stikkontakten må være plassert i nærheten av enheten og være lett
tilgjengelig.
• Koble aldri fra støpselet ved å trekke i kabelen. Bruk alltid håndtakene
på pluggen.
• Koble støpselet ut av stikkontakten hvis du ikke har tenkt å bruke
apparatet over lengre tid.
• Av sikkerhetsmessige årsaker kobler du støpselet fra stikkontakten
under tordenvær.
• Pass på at nettkabelen ikke klemmes, bøyes, er skadet av skarpe
kanter eller utsatt for mekanisk stress. Unngå overdreven termisk
stress på nettkabelen fra ekstrem varme eller kulde. Ikke modifiser
nettkabelen. Ellers kan nettkabelen bli skadet. Skadede nettkabler kan
forårsake dødelig elektrisk støt.
• Ikke berør nettkabelen hvis det er tegn på skade. Slå av den respektive
stikkontakten (f.eks via den respektive effektbryteren), og trekk
deretter støpselet forsiktig ut av stikkontakten. Bruk aldri produktet
hvis nettkabelen er skadet.
• En skadet nettkabel må kun skiftes ut av produsenten, et autorisert
reparasjonssenter eller en kvalifisert elektriker for å unngå farer.
• Sett aldri inn eller trekk fra støpselet når hendene dine er våte.
• Bruk aldri produktet umiddelbart etter at det har blitt brakt fra et
kaldt rom til et varmt rom. Kondensen som genereres kan ødelegge
produktet. Nettadapteren kan også generere et dødelig elektrisk støt!
La produktet nå romtemperatur før du kobler det til og setter det i bruk.
Dette kan ta flere timer.
d) Ytterligere sikkerhetsadvarsler for ladere
• Koble laderen fra strømforsyningen og la den avkjøles før rengjøring,
vedlikehold, oppbevaring og transport.
• Laderen og oppladbart batteri (Conrad modell nr. MJ18-B4 og MJ18B2) er spesielt utviklet for å fungere sammen. Bruk bare laderen med
batteripakken som er angitt for dette produktet.
• Ikke plasser gjenstander oppå laderen, da det kan føre til
overoppheting. Ikke plasser laderen i nærheten av varmekilden.
• Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt nødvendig. Bruk av feil
skjøteledning kan føre til fare for brann, elektrisk støt eller elektrisk
støt.
• Ikke bruk laderen hvis den har blitt utsatt for et kraftig slag, falt eller på
annen måte skadet på noen måte. Få laderen kontrollert og reparert
av et autorisert verksted.
• Koble støpselet til en standard stikkontakt. Den grønne LED-lampen
lyser. Produktet er klart for bruk.
• Skyv det oppladbare batteriet så langt det vil gå med riktig høyre
polaritet inn i laderommet. Den røde lysmen lyser og den grønne
lysmen slukkes. Det oppladbare batteriet lades.
• Så snart batteriet er fulladet, slukkes den røde lysmen og den
grønne LED-lampen lyser.
• Fjern det oppladbare batteriet så snart det er fulladet.
Rengjøring og vedlikehold
• Koble fra produktet før hver rengjøring.
• Bruk aldri aggressive vaskemidler, gni alkohol eller andre kjemiske
løsninger, da disse kan skade huset eller føre til at produktet svikter.
• Bruk en tørr, lofri klut til å rengjøre produktet.
Elektroniske enheter er resirkulerbart avfall og må ikke kastes i
husholdningsavfallet. Ved slutten av levetiden må produktet avhendes i
henhold til gjeldende lovbestemmelser.
Fjern eventuelt oppladbart batteri, og kast det separat fra produktet. Du
oppfyller
dermed dine lovbestemte forpliktelser og bidrar til miljøvern.
Tekniske data
Driftsspenning - 100 – 240 V/AC, 50/60 Hz
Inngangseffekt - 60 W
Utgangsspenning - 20 V/DC
Lading strøm - Maks. 2.3 A
Ladetid - 1 time (oppladbart batteri med 2 Ah）
2 time (oppladbart batteri med 4 Ah ）

