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Naudojimosi instrukcijø knygelë

60 minuèiø kroviklis
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Paveikslëliai
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Paveikslëliai

Baterijø ákrovimo laikas:

Baterijos dydis Baterijø galingumas (mAH) Apytikslis ákrovimo laikas

AA Ni-MH 2600 mAh 80 min

AA Ni-MH 2300 mAh 75 min

AA Ni-MH 1800 mAh 60 min

AA Ni-MH 1300 mAh 40 min

AAA Ni-MH 700 mAh 45 min
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Svarbûs saugumo nurodymai:

Áspëjimas:

Iðsaugokite ðiuos nurodymus – ðioje knygelëje yra saugumo informacija bei
naudojimosi instrukcijos ðiam krovikliui. Prieð naudodamiesi ðiuo krovikliu,
perskaitykite visus nurodymus ir áspëjamàsias pastabas ant kroviklio,
baterijø, kurias ketinate ákrauti ir prietaisø, kuriuose bus naudojamos
baterijos.

Ákrovimui naudokite tik Ni-MH tipo baterijas. Nebandykite ákrauti
ðarminiø, cinko anglies, lièio ar kitø tipø baterijø, netinkamø krovikliui.
Kitø tipø baterijos gali sprogti arba iðsilieti, bei suþeisti.

Norëdami tinkamai ádëti baterijas, atkreipkite dëmesá á poliø þymes (+/-).
Þiûrëkite pav. A.

Nemeskite á ugná, nesukelkite trumpo jungimo ir neatidarinëkite.

Naujas baterijas prieð naudojimà ákraukite.

Niekuomet nekeiskite elektros srovës laido ar kiðtuko.

Nesinaudokite krovikliu, jei jis paveiktas elektros ðoko arba yra
paþeistas.

Neardykite kroviklio.

Norëdami iðvengti elektros ðoko pavojaus, atjunkite kroviklá nuo
elektros lizdo prieð já valydami arba kai jis yra nenaudojamas.

Ðis kroviklis yra tinkamas naudoti tik patalpose. Nenaudokite kroviklio
lietuje ar drëgnoje aplinkoje. Apsaugokite kroviklá nuo dulkiø ir purvo,
nes tai gali sukelti per greità daliø nusidëvëjimà arba paveikti áprastà
veikimà.

Niekuomet nenaudokite kroviklio kaip energijos ðaltinio jokiems
elektriniams prietaisams.

Nedeginkite, neardykite, nesukelkite trumpo jungimo baterijose, nes jos
gali sprogti arba iðleisti nuodingas medþiagas.

Produktu neturëtø naudoti asmenys (áskaitant vaikus) su fiziniais,
protiniais ar jusliniais sutrikimais ar neturintys patirties ir/ar
kompetencijos, nebent juos priþiûri ar instruktuoja asmuo, atsakingas
uþ jø saugumà.

Vaikai turi bûti priþiûrimi ir neþaisti su ðiuo prietaisu.

Norëdami sumaþinti paþeidimø kiðtukui ir laidui galimybæ, atjungdami
kroviklá niekuomet netraukite uþ laido, traukite uþ kiðtuko.

Nenaudokite kroviklio jei laidas ar kiðtukas yra paþeistas.

Nebandykite ákrauti paþeistø ar pratekëjusiø baterijø.
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Baterijø ákrovimas

Baterijø ákrovimas
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Vienu metu jûs galite ákrauti 1, 2, 3 arba 4 AA/AAA baterijas.

Kad baterijos tarnautø ilgiausiai, ákraukite tik visiðkai iðsekusias
baterijas.

Ákrovimo metu aplinkos temperatûra turëtø bûti nuo 0°C iki 40°C.

Vienu metu galima ákrauti skirtingo galingumo (mAh) ir dydþio baterijas
(AA/AAA).

Ástatykite baterijas á kroviklá.
AAA tipo baterijoms nuspauskite þemyn kroviklio kontaktus. Þiûrëkite
pav. A.

Prijunkite elektros maitinimo laidà prie DC ávesties lizdo kroviklyje ir prie
elektros lizdo sienoje. Þiûrëkite pav. B.

Raudonos ákrovimo lemputës nurodo, kad vyksta baterijø ákrovimas.

Jei bent viena baterija yra ádëta neteisingai, raudona lemputë
neásijungs ir ákrovimas neprasidës.

Jei bent viena baterija yra netinkama ákrovimui (t.y., bloga baterija),
lemputë mirksës raudonai ir baterijø ákrovimas nevyks.

Kai baterijos pilnai ákraunamos, raudona lemputë iðsijungs. Kroviklis
persijungia á srovës palaikymo reþimà, kad baterijos iðliktø pilnai
ákrautos ir paruoðtos naudoti.

Kai norite naudoti baterijas, atjunkite kiðtukà nuo elektros tinklo ir
iðimkite baterijas. Þiûrëkite pav. C. Visuomet ajunkite kroviklá tarp
ákrovimø!

Pastaba: Ákrovimo metu baterijos ir kroviklis gali bûti ðilti. Tai yra normalu.

1.

2.

3.

Baterijø ákrovimo laikas: þiûrëkite pav. D.

�

�

�

�

SCB5660NB 60 minuèiø kroviklis

Prieþiûra:
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Retkarèiais nuvalykite kroviklá drëgna ðluoste, nenaudodami stipriø
chemikalø, tirpikliø ar stipriø valikliø.

Baterijomis ir krovikliu atsikratyti reikia atskirai nuo kitø ðiukðliø.
Pasidomëkite apie atskirà elektriniø ir elektroniniø prietaisø surinkimo
sistemà.

Aplankykite mûsø interneto puslapá www.philips.com
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Atsikratymas senu produktu

Jûsø prietaisas pagamintas ið medþiagø, kurios gali bûti perdirbtos ir
panaudotos dar kartà.

Kai ðis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiðkia,
kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvà 2002/96/EC.

Pasidomëkite apie vietinæ elektriniø ir elektroniniø prietaisø surinkimo
sistemà.

Laikykitës vietiniø taisykliø ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis
namø apyvokos ðiukðlëmis.

Teisingas atsikratymas senu produktu padës sumaþinti neigiamas pasekmes
gamtai ir þmoniø sveikatai.

Techniniai duomenys gali keistis be iðankstinio perspëjimo.

Visi matmenys yra apytiksliai.

Prekiø þenklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. arba atitinkamø jø
savininkø nuosavybë.

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visos teisës saugomos. www.philips.com

0682

Papildomos informacijos (áskaitant garantijos sàlygas)
rasite mûsø interneto puslapyje:

www.philips.com/support
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Pastabos



Daugiau apie firmos “Philips” gaminius galite suþinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainës adresas:

http://www.philips.com


