Gebruiksaanwijzing fiets acculader
Mascot NiCD/NiMH acculader type 2415.
WAARSCHUWING
Om brand en elektrische schokken te voorkomen, dient
het apparaat niet blootgesteld te worden aan regen of
vocht. De behuizing mag nooit geopend worden, laat dit
over aan een gekwalificeerd persoon.
Voor gebruik
Voor gebruik van het product raadpleeg deze
gebruiksaanwijzing aandachtig en bewaar deze voor
toekomstig gebruik.
Specificaties
Ingangsspanning: 90-264 VAC, 50-60 Hz
Uitgang: 12-24 VDC, 65W, 1.8 A
Temperatuurbereik:-20 ° c tot + 40 ° c
Beveiliging ingang: zekering
Beveiliging uitgang: polyswitch zekering tegen
omgekeerde polariteit
Isolatieklasse II
Elektrische veiligheid: EN 60950, EN 60335-2-29
EMCnormen: emissie EN 61000-6-3, immuniteit EN
61000-6-1
Hoofdverbinding: 2-pin IEC-320
Oplaaddetectie opties: dT/dt, dV, DV-0, timer
Afmeting (LxBxH): 135x80x44mm
Voldoet aan norm EN 60601, in afwachting van UL
goedkeuring
Oplader voor NiCD/ NiMH accu’s 2015,2115,2115,2215,
2216,2415,2515,3015

Opmerkingen bij het gebruik
Gebruik het product niet buitenshuis. Het product is
gemaakt voor gebruik binnenshuis.
Gebruik het product niet op plaatsen die:
o Extreem warm of koud zijn
o Stoffig of vies zijn
o Erg vochtig zijn
o Trillen
o Sterk magnetisch zijn
o Zanderig zijn
o Direct zonlicht vangen
Laat het apparaat niet vallen.

Het gebruik van dit apparaat is niet bedoeld voor
mensen en kinderen met een verminderde lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke beperking of voor mensen
met gebrek aan ervaring of
kennis. Tenzij zij onder
toezicht staan of geïnstrueerd
zijn over het gebruik van het
apparaat.
Houdt kinderen in de gaten
zodat zij niet met het
apparaat spelen.
Schoonmaken
Om de adapter schoon te houden kunt u het beste een
droog kledingstuk gebruiken. Nooit met water!

Met de stekker kunt u het apparaat in- en uitschakelen.
Zorg dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.
Houdt de metalen contactpunten schoon.

Bescherm het milieu

Haal het apparaat niet uit elkaar.

Verwijder het product correct

Gebruik dit apparaat niet voor andere toestellen dan
oplaadbare NiCD/ NiMH batterijen. De combinatie met
andere batterijen kan leiden tot brand, explosie, lekkage
of oververhitting.

Dit product hoort niet thuis bij het huishoudelijk afval.
Doe dit product in de milieubox zodat het gerecycled kan
worden.

Wanneer het opladen is voltooid, koppelt u de oplader
Los uit het stopcontact voordat u de accu ontkoppelt.
Wees alert dat dit apparaat alleen (A C 100 – 240V)
batterijen kan laden. Andere voltages kunnen brand,
explosies, oververhitting, elektrische schokken of letsel
veroorzaken.
Laad maar één batterij tegelijk.
Deze NiCD/ NiMH lader kan alleen gerepareerd worden
door een gekwalificeerd persoon in geval van een storing
of defect onderdeel.

Laad cyclus and LED indicatie
LED
GEEL
GEEL
ORANJE

MODE
Batterij niet aangesloten
Batterij initialisatie en analyse
Snel opladen

GROEN,
onderbroken
door gele flits

Laden klaar, afronden

GROEN

Veilig level, laden klaar,
zonder het beschadigen van
de accu

ORANJEGROEN flitsen

Error, foutmelding

Wanneer de netspanning is aangesloten zal de LED de
eerste seconden oranje worden, dan geel als de
geel als de initialisatie en de analyse begint.
Is de batterij werkelijk aangesloten dan start het
werkelijke opladen en gaat de LED naar oranje.

