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Áttekintés
Ebben az útmutatóban különböző töltők leírását találja. Az ábrázolt töltők egyes 
részletekben különbözhetnek az Ön által vásárolt töltőtől.

1 Akkumulátortér
2 Érintkezők
3 Szellőzőnyílások
4 LED (töltés állapota / hibajelzés)
5 A készülék csatlakozója
6 Tápkábel

LED-jelzések:

(4)

pirosan világít A töltő használatra 
kész.

zölden villog Az akkumulátor 
töltődik.

zölden világít A töltési folyamat 
befejeződött. 
Fenntartó töltés.

Ld. „A töltés folyamata”.
pirosan villog –  Az akkumulátor 

hőmérséklete 
túl magas vagy 
túl alacsony.

–  Az akkumulátor 
vagy a töltő 
hibás.

Ld. „Hibajelzés”.

Műszaki adatok
Készülék
Típus

Akkumulátortöltő 
RAC240                   RAC540

Bemeneti feszültség V~ 100-240 100-130 200-240
A hálózati feszültség frekvenciája Hz 50-60 50-60 50-60
Névleges áramerősség A 1 3 3
Névleges teljesítmény W 100 250 250
Tápfeszültség V 40 40 40
Töltőáram A 2 5 5
Töltési idő
(a töltöttségi állapottól 
függően)

RAB240 perc 70 30 30
RAB440 perc 135 60 60
RAB640 perc 200 90 90

Üzemi hőmérséklet °C 0-40
Tömeg (akku nélkül) kg 0,9 1,2
Védelmi osztály II / 
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Használati útmutató

FIGYELEM!
–  Az akkumulátort soha ne töltse

0 °C-nél alacsonyabb vagy 40 °C-nál
magasabb hőmérséklet esetén.

–  Ne töltsön akkumulátort magas
páratartalmú vagy magas
hőmérsékletű környezetben.

–  A töltés folyamán az akkumulátort és
a töltőt ne takarja le.

A töltés folyamata
 FIGYELEM! 

A töltőben csak eredeti akkumulátorokat 
használjon.

 MEGJEGYZÉS 
Az akkumulátor és a töltő a folyamat 
során felforrósodik. Ez teljesen normális!
■ Csatlakoztassa a tápkábelt az

akkumulátortöltő készülékcsatlakozójához.

■ Dugja be a tápkábelt az elektromos
hálózatba.
A LED folyamatosan világít.
 Tegye be egészen az akkumulátort
a töltőbe.
 A LED zölden villog, és az akkumulátor tölt.
 Amikor az akkumulátor teljesen feltöltött,
a LED zölden villog.

„katt”

■ Ha ki akarja húzni az akkumulátort,
nyomja meg a kiengedő gombot (1.), és
emelje ki az akkumulátort (2.).

■ Húzza ki a tápkábelt az elektromos
hálózatból.

Hibajelzés
Ha a LED pirosan villog, miután az 
akkumulátort betette a töltőbe, probléma 
van az akkumulátorral vagy a töltővel.
–  Az akkumulátor hőmérséklete túl magas

vagy túl alacsony. A töltés folyamata
a töltési hőmérséklet (0 °C – 40 °C)
elérése után kezdődik meg.

-  Ha a LED egy bizonyos idő eltelte után 
még mindig pirosan villog:
 Vegye ki az akkumulátort a töltőből. 
Ellenőrizze az érintkezőket az 
akkumulátoron és a töltőn, nem 
szennyeződtek-e, és ha szükséges, 
tisztítsa meg.Helyezze vissza az 
akkumulátort. Ha ez a jel ismét 
megjelenik, az akkumulátor hibás. 
Cserélje ki az akkumulátort, vagy 
ellenőriztesse szakszervizben.

–  Ha ugyanez a hibajelzés más
akkumulátor esetén is megjelenik,
a hiba a töltőben van. Ellenőriztesse
a töltőt szakszervizben.

Tudnivalók az akkumulátor 
hosszú élettartamának 
biztosításáról
A lítium-ionos akkumulátoroknál nincs 
„memória effektus”. Az akkumulátorokat 
azonban töltés előtt teljesen le kell meríteni, 
és a töltési folyamatnak végig kell mennie.
Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem 
használja, félig feltöltve hűvös helyen  
(10–25 °C) tárolja.

 MEGJEGYZÉS
Ha a töltés után csak korlátozott ideig 
tart ki, azt jelenti, az akkumulátor 
elhasználódott.
Az akkumulátort ki kell cserélni.
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A jelen kézikönyvben 
használt jelek

 FIGYELEM! 
Fenyegető veszélyt jelent. Ennek 
a figyelmeztetésnek a figyelmen kívül 
hagyása súlyos sérülést okozhat.

 FIGYELEM! 
Esetleges veszélyes helyzetre 
figyelmeztet. Ezen utasítások be 
nem tartása sérülést vagy anyagi kárt 
okozhat.

 MEGJEGYZÉS 
A használatra vonatkozó ötletekre és 
fontos információkra hívja fel a figyelmet.

Az elektromos szerszámon 
található jelek

Bekapcsolás előtt olvassa el 
a használati utasítást!
A készülék csak beltéri 
használatra való. 
A berendezést ne tegye 
ki esőnek. Az elektromos 
szerszámot és az 
akkumulátorokat száraz 
helyiségben tárolja.

Megsemmisítési tudnivalók 
(ld. 12. oldal)!

II. védelmi osztály (teljes
szigetelés)

Típus
Tartalék biztosíték

Biztonsága érdekében
 FIGYELEM! 

Olvassa el az összes biztonsági 
előírást és minden utasítást. Az alábbi 
utasítások figyelmen kívül hagyásának 
áramütés, tűz vagy súlyos sérülés 
lehet a következménye. Minden 
figyelmeztetést és utasítást őrizzen 
meg a későbbiekre.
Az akkumulátortöltő használata előtt 
olvassa el és tartsa be:
– ezt a használati útmutatót,
–  a hatályos helyi balesetmegelőzési és

egyéb előírásokat.

Ezt a töltőt nem használhatják 
gyermekek vagy csökkent fizikai, 
szellemi vagy mentális képességű 
személyek, illetve olyan személyek, 
akiknek nincs meg hozzá a megfelelő 
tapasztalatuk és tudásuk.
Ezt a töltőt 8 év feletti gyermekek és 
csökkent fizikai, szellemi vagy mentális 
képességű személyek, illetve olyan 
személyek, akiknek nincs meg hozzá 
a megfelelő tapasztalatuk és tudásuk 
csak felügyelet mellett használhatják, 
vagy ha megtanítják őket a töltő 
biztonságos használatára, és ismerik 
az ezzel összefüggő veszélyeket. 
Ellenkező esetben a használat során 
elkövetett hiba sérülést okozhat.
Figyeljen a gyermekekre. Ezzel 
gondoskodhat róla, hogy a gyerekek 
ne játsszanak a töltővel.
Az akkumulátor tisztítását és 
felhasználói karbantartását nem 
végezhetik gyermekek felügyelet 
nélkül.
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Rendeltetésszerű használat
Az EC20 / EC50 akkumulátortöltő az alábbi 
akkumulátortípusok töltésére szolgál
– RAB240 (40 V/2,0 Ah),
– RAB440 (40 V/4,0 Ah),
– RAB640 (40 V/6,0 Ah).

Az akkumulátortöltővel 
kapcsolatos biztonsági 
utasítások

 ■ Óvja az akkumulátortöltőt az esőtől 
és nedvességtől. Ha víz kerül az 
akkumulátortöltőbe, az növeli az 
áramütés veszélyét.

 ■ Az akkumulátortöltőt mindig tartsa 
tisztán.

■ A szennyeződések áramütés
veszélyének tehetik ki.

 ■ Minden használat előtt ellenőrizze 
az akkumulátortöltőt, a kábelt és 
a csatlakozót. Ha sérülést talál, ne 
használja az akkumulátortöltőt.

 ■ Soha ne nyissa fel az 
akkumulátortöltőt.

 ■ A javítását csak szakképzett 
szerelőre bízza, és kizárólag eredeti 
pótalkatrészt használjon. A sérült 
akkumulátortöltő, kábel és csatlakozó 
növeli az áramütés veszélyét.

 ■ Ne tegyen semmilyen tárgyat 
az akkumulátortöltőre, és az 
akkumulátortöltőt ne tegye puha 
felületre.

■ Tűzveszélyt okozhat.
 ■ Mindig ellenőrizze, hogy 

a hálózati feszültség megfelel-e az 
akkumulátortöltő címkéjén 
feltüntetett feszültségnek.

 ■ A töltőt soha ne használja, ha 
a kábelen, a csatlakozón vagy maga 
az egységen külső eredetű sérülést 
talál. Vigye el a töltőt a legközelebbi 
szakszervizbe.

 ■ Soha ne nyissa fel az 
akkumulátortöltőt. Ha az 
akkumulátortöltő hibás, vigye 
szakszervizbe.

 ■ Li-ion akkumulátorokra 
vonatkozó biztonsági 
utasítások

 ■ Az akkumulátort ne nyissa fel. 
Rövidzárlatot okozhat.

 ■ Óvja az akkumulátort a forróságtól, 
pl. ne tegye ki tartósan napsütésnek, 
tűznek, víznek és párának. 
Robbanásveszélyes.

 ■ Az akkumulátor sérülése 
vagy helytelen használata 
eredményeképpen gőzök 
keletkezhetnek. Gondoskodjon 
a helyiség szellőzéséről, probléma 
esetén kérjen orvosi segítséget. A gőzök 
irritálhatják a légzőrendszert.

 ■ Kedvezőtlen körülmények között 
az akkumulátorból kifröccsenhet 
a folyadék; vigyázzon, nehogy 
hozzáérjen. Ha véletlenül a bőréhez 
érne, mossa le vízzel. Ha a folyadék 
a szemébe kerül, emellett forduljon 
orvoshoz is. Az akkumulátorból kiszökő 
folyadék irritációt vagy égési sérülést 
okozhat.

 ■ Csak eredeti akkumulátort 
használjon, amely ugyanolyan 
feszültségen működik, mint ami 
elektromos készüléke címkéjén van 
feltüntetve. Ha más akkumulátort, 
pl. másolatot, utángyártottat, vagy 
harmadik fél termékét használja, az 
akkumulátor robbanása személyi 
sérülést és meghibásodást okozhat.

 ■ Az akkumulátor feszültségének meg 
kell felelnie az akkumulátortöltő 
feszültségének. Ellenkező esetben tűz- 
és robbanásveszély fenyegethet.

 ■ Csak a gyártó által meghatározott 
töltővel töltsön. Az a töltő, amely egy 
bizonyos típusú akkumulátormodulhoz 
jó, tüzet okozhat, ha más 
akkumulátormodulhoz használják.

 ■ Hegyes tárgyak, pl. körmök vagy 
csavarhúzó, vagy külső erők 
árthatnak az akkumulátornak. Ez az 
akkumulátorban belső rövidzárlatot 
és tüzet, füstöt, robbanást vagy 
túlmelegedést okozhat
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Karbantartás és ápolás
 FIGYELEM! 

Bármilyen munka végzése előtt húzza 
ki a tápkábel csatlakozóját a hálózati 
aljzatból. Ne használjon vizet vagy 
folyékony tisztítószert.

Tisztítás
■ Lakkozó ecsettel vagy száraz ronggyal

távolítsa el a szennyeződéseket és
a port a tokról.

Tárolás
■ A töltőt száraz fagymentes helyen (10-

25 °C) tárolja.
■ A töltőt és az akkumulátort külön tárolja.

Javítások
A javítást csak szakszerviz végezheti.

Megsemmisítési tudnivalók
 FIGYELEM! 

Akadályozza meg az elhasználódott 
elektromos szerszám működését:
– a hálózati tápellátással működő
elektromos szerszámból távolítsa el 
a tápkábelt,
– az akkumulátoros tápellátással
működő elektromos szerszámból 
távolítsa el az akkumulátort.

 Csak EU-országok: 
Ne dobja ki az elektromos szerszámot 
a háztartási hulladék közé! A 2012/19/
EC számú az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló 
európai irányelv és nemzeti változatai 
értelmében az elektromos szerszámok 
szelektív hulladékként kell kezelni, és 
környezetkímélően kell megsemmisíteni.

 A nyersanyag újrahasznosítása 
hulladékként való megsemmisítés 
helyett.

A készüléket, a tartozékokat és 
a csomagolóanyagot környezetkímélően 
kell megsemmisíteni. A műanyag 

alkatrészeken meg van jelölve az anyaguk, 
ami szerint újrahasznosíthatók.

 FIGYELEM! 
Az akkumulátort/elemet ne dobja 
a háztartási szemétbe, tűzbe vagy vízbe.
Ne nyissa fel az akkumulátort, miután az 
élettartama véget ért.
Az akkumulátorokat/elemeket le kell adni 
egy gyűjtőhelyen, újra kell hasznosítani, 
vagy környezetkímélően meg kell 
semmisíteni.
Csak EU-országok:
A hibás vagy elhasználódott 
akkumulátorokat a 2006/66/EC irányelv 
értelmében kell újrahasznosítani.

 MEGJEGYZÉS 
Az újrahasznosítás módjairól érdeklődjön 
az eladónál!

Jótállás
Ez a termék a legmagasabb minőséget 
biztosító normák szerint készült. Az 
újonnan megvásárolt termékre a gyártó 
24-hónapos jótállást biztosít, ami a termék 
megvásárlásának napjával kezdődik. 
A jótállás az anyag és/vagy gyártási 
hibákra, valamint a garantált jellemzőktől 
való eltérésre vonatkozik.
A garanciális panasz érvényesítéséhez 
csatolja az eredeti vásárlási bizonylatot, 
amelyen fel van tüntetve a vásárlás 
dátuma. A garanciális javításokat 
csak a gyártó által felhatalmazott 
szervizközpontok vagy műhelyek 
végezhetik. A jótállási igény csak az 
elektromos szerszámot rendeltetésszerű 
használata esetén érvényesíthető.
Ez a jótállás nem érvényes az alábbi 
esetekben:
–  helytelen használat, nem megfelelő

bánásmód vagy gondatlanság;
–  kereskedelmi használat (ipar,

vállalkozás, bérbeadás);
–  nem jóváhagyott szerviz által történő

javítás kísérlete;
–  külső körülmények, idegen tárgyak,

anyagok által okozott vagy balesetből
eredő meghibásodás.


