
ŁADOWARKA AA/AAA/6LR61
MODEL: LC28

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Fabrycznie nowa, wysokiej jakości ładowarka do baterii AA i AAA oraz 6LR61 9V!

Cechy i specyfikacja produktu:
• Kompletny zestaw ładujący akumulatory do aparatów i kamer cyfrowych. 
• Możliwość ładowania 4 baterii AA lub 4 baterii AAA lub 1 baterii 6LR61 
• Uniwersalne napięcie wejściowe 100V-240V dzięki któremu można ją używać 

w każdym miejscu na świecie 
• Perfekcyjne dopasowanie do baterii oraz gwarancja 100% satysfakcji! 
• Do ładowania każdych akumulatorków AA i AAA oraz 6LR61 9V 

2. Instrukcja obsługi

1. Włożyć akumulatorki wymagające naładowania w odpowiednie miejsce w 
ładowarce. Akumulatorki wkładać zawsze PARAMI – ładowarka nie naładuje 
jednego akumulatora lub 3.
2. Włożyć ładowarkę go gniazdka sieciowego. Rozpoczęcie procesu ładowania jest 
sygnalizowane świeceniem diody.

3. Uwagi i środki ostrożności
• Ładowarka służy WYŁĄCZNIE do ładowania akumulatorków AA/AAA/9V Ni-

MH/Ni-Cd , ładowanie innych typów może spowodować wybuch, porażenie 
prądem, obrażenia ciała i inne poważne zdarzenia.

• Baterie różniące się pojemnością i wielkością nie mogą być ładowane 
jednocześnie.

• Grzanie się ładowarki oraz akumulatorków jest podczas ładowania zjawiskiem 
normalnym. 

• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od 
zanieczyszczeń miejscu. Nie wrzucaj urządzenia do wody!

• Używać w temperaturze 0 - 40 st. C.
• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie otwierać urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji. Może to również

spowodować pożar lub uszkodzenia mienia osobistego.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.

UWAGA:  Niniejszy  sprzęt  może  być  użytkowany  przez  dzieci  w  wieku  co
najmniej  8  lat  i  przez  osoby  o  obniżonych  możliwościach  fizycznych,
umysłowych  i  osoby  o  braku  doświadczenia  i  znajomości  sprzętu,  jeżeli
zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w
bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci
nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać
czyszczenia i konserwacji sprzętu.

IMPORTER: APTEL , http://www.hurtownia.aptel.pl

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl 
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