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Töltőkészülék 
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNV

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a töltőt. A készülék használata előtt fi gyelmesen 
olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.
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Rendeltetésszerű használat | Általános biztonsági előírások | Akkus szerszámok használata és kezelése

1. RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A készüléket nem terveztük ipari használatra. Be kell tartani az általánosan elismert baleset megelőzési 
előírásokat és a mellékelt biztonsági utasításokat.
Csak az ebben a használati leírásban szereplő tevékenységeket végezze. Minden más felhasználása nem 
megengedett téves használat. A gyártó nem felelős az ebből fakadó károkért.

2. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
  A készülék csak akkor kezelhető biztonságosan, ha az első használat előtt a kezelő elolvasta és megértette 

ezt a használati utasítást.
  Tartsa be az összes biztonsági előírást! A biztonsági előírások fi gyelmen kívül hagyásával önmagát és 

másokat is veszélyeztet.
  Minden használati utasítást és biztonsági előírást őrizzen meg a későbbi felhasználásra.
  Ha a készüléket eladja vagy odaadja, feltétlenül adja vele ezt a használati utasítást is.

3. AKKUS SZERSZÁMOK HASZNÁLATA ÉS 
KEZELÉSE

  Csak a gyártó által ajánlott töltőkészüléket használjon az akkumulátorok töltéséhez. Egy adott típusú 
akkuhoz előírt töltőkészüléket, ha más típusú akkuknál használ, tűzveszély áll fenn.

  Az elektromos szerszámokban csak az arra előírt akkumulátort használja. Más típusú akkuk használata 
sérülésekhez és tűzveszélyhez vezethet.

  A nem használatos akkumulátort tartsa távol az irodai csiptetőktől, érméktől, kulcsoktól, szegektől, 
csavaroktól vagy más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek a kapcsolók áthidalását okozhatják. Az 
akkuérintkezők közti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.

  A helytelen használat során az akkumulátorból folyadék szivároghat ki. Ne kerüljön érintkezésbe 
e folyadékkal. Ha véletlenül ráömlik, alaposan öblítse le vízzel. Ha a folyadék a szembe kerül, további orvosi 
segítséget is vegyen igénybe. A kifolyó akkumulátorfolyadék bőrpírhoz vagy égési sérülésekhez vezethet.

Kiegészítő biztonsági utasítások
  Ne nyissa fel az akkumulátort. A szakszerűtlen beavatkozások károsíthatják az akkumulátort.
  Ne tegye ki az akkumulátort nagy forróság, tűz, víz és nedvesség hatásának. Robbanásveszély áll fenn.
  Az akkumulátor károsodása és szakszerűtlen kezelése esetén párák szabadulhatnak fel. Biztosítson jó 

szellőztetést és panaszok esetén forduljon orvoshoz. A párák légúti irritációt és betegségeket okozhatnak.
  Sose próbáljon újratölteni nem újratölthető elemeket. Tűzés robbanásveszély áll fenn.
  Az akkumulátort kizárólag ezzel az elektromos szerszámmal szabad használni. Más elektromos készülékek 

esetleg túlterhelhetik, és ezáltal károsíthatják az akkumulátort.
  Csak a gyártó által jóváhagyott akkumulátorokat szabad alkalmazni, melyek értékei megegyeznek ezen 

elektromos szerszám típustábláján feltüntetett értékekkel. Másfajta akkuk használata sérülési veszélyt, illetve 
anyagi károkat okozhat a felrobbanó akkuk révén.
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  Csak a gyártó által jóváhagyott töltőkészülékeket szabad alkalmazni, melyek értékei megegyeznek az 
akkumulátor típustábláján feltüntetett értékekkel. Másfajta töltőkészülékek használata sérülési veszélyt, 
illetve anyagi károkat okozhat a felrobbanó akkuk révén.

  A készüléken létező jeleket nem szabad levenni vagy letakarni. A már nem olvasható utasításokat 
a szerszámon rögtön le kell cserélni.

4. SZIMBÓLUMOK

Üzembe helyezés előtt olvassa el, és tartsa 
fi gyelemben a használati utasítást.

Az akkut csak beltérben szabad feltölteni.

Az akku nem tehető a háztartási 
hulladékok közé!

Az akku nem tehető vizekbe!

Az akkut tilos elégetni!

10-40°C

Az akkut nem szabad napsugárzásnak és 
magas hőmérsékletnek kitenni!
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Az akku feltöltése

5. AZ AKKU FELTÖLTÉSE
Megjegyzés: Az akkumulátor nem része a csomagolásnak, és opcionálisan beszerezhető.

Megjegyzés: A készüléke tényleges kinézete eltérhet az ábráktól.

  FIGYELMEZTETÉS! 
Sérülésveszély! Tartsa be a biztonsági utasításokat, amikor akkus készülékeket kezel.

  FIGYELEM! 
Fennáll a készülék károsodásának veszélye! Az akkut ne merítse le teljesen.

Megjegyzés: Ha az akku teljesen fel van töltve, a töltő állomás automatikusan a fenntartó töltésre 
kapcsol át. Az akku maradhat tartósan a töltő állomáson.

   Az első üzembe helyezése előtt az akkut fel kell tölteni.
– Nyomja be a reteszelőgombot (3) és húzza ki az akkut a készülékből.
– Az akkut helyezze bele a töltési állomásba.
– A töltési állomás hálózati dugaszát csatlakoztassa a dugaszoló aljzatba.
A töltési állapotot a (4) ellenőrző lámpa jelzi ki.
– Az akkut helyezze be a készülékbe úgy, hogy biztosan kattanjon a helyére.

Vezérlő jelzőfény (4)
  Zöld jelzőfény villog – töltés
  Zöld jelzőfény világít - teljesen feltöltött akkumulátor
  Piros jelzőfény villog - akkumulátor probléma; ellenőrizze alaposan, hogy az akkumulátor 

megfelelően van behelyezve a töltőbe. Amennyiben a probléma nem oldódik meg, vegye fel a kapcsolatot 
a szervizközponttal

  Piros jelzőfény világít - az akkumulátor hőmérséklete magas; várjon legalább 60 percet, és próbálja 
újra

Az akku maradék teljesítményének ellenőrzése
– Nyomja meg a gombot (2).
Az akku maradék teljesítményét az (1) ellenőrző lámpái jelenítik meg.
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6. SELEJTEZÉS

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK 
ÉS TÁJÉKOZTATÓ
A felesleges csomagolóanyagot a településén meghatározott hulladékmegsemmisítő helyen semmisítse 
meg.

A készülék és tartozékai különböző anyagokból, pl. fémből és műanyagból készültek. 
A sérült részeket vigye el az újrafeldolgozó központba. Kérdéseivel forduljon a megfelelő 
kormányzati szervhez.
Az áthúzott szemétkosár jelentése: Az elemeket és az újratölthető elemeket, az elektromos 
vagy elektronikus berendezéseket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt 
megsemmisíteni. Tartalmazhatnak olyan anyagokat, amelyek károsak a környezetre és az 
emberi egészségre.
Az ügyfeleknek a kidobott elektromos berendezéseket és a kidobott hétköznapi vagy 
újratölthető elemeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani egy hivatalos 
gyűjtőállomáson, ahol a környezetetre kímélő módon ártalmatlanítják. 
Az árucikkek visszaküldésével kapcsolatos információk a viszonteladónál elérhetők. 
A viszonteladó ezeket a tételeket ingyenesen fogadja el. Azokat az elemeket és újratölthető 
elemeket, amelyek nem képezik a kiselejtezett elektromos berendezések szerves részét, 
a hulladékkezelés előtt külön el kell távolítani és megsemmisíteni. Az összes rendszer 
lítium elemeit és akkumulátorait ürített állapotban kell visszaküldeni a gyűjtő udvarra. 
Az akkumulátorokat mindig védeni kell a rövidzárlatok ellen a csatlakozók 
ragasztószalaggal történő lezárásával.
A végfelhasználók felelősek az eldobott eszközökben tárolt személyes adatok 
megsemmisítés előtt történő törléséért.

Ez a készülék teljesíti az EU valamennyi alapvető irányelvének követelményeit.

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül változtatások 
történhetnek, és az ilyen változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti használati útmutató fodítása.
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7. MŰSZAKI ADATOK
Cikkszám FDUZ 79100 Gyors töltésű akkumulátor állomás

Névleges feszültség 230 V~, 50 Hz

Névleges teljesítmény 70 W

Töltőfeszültség 20,9 V 

Töltőáram 2,4 A

Védelmi osztály II

Töltési idő 2 Ah / 60 min, 4 Ah / 120 min

Tartozék

Cikkszám Alkatrész

FDUZ 79020 Akku 2 Ah

FDUZ 79040 Akku 4 Ah

FDUZ 79100 Gyors töltésű akkumulátor állomás

FDUZ 79110 Gyors töltésű duális akkumulátor állomás
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8. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
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2310, Szigetszentmiklós 
Kántor u. 10

A FAST Hungary Kft. (2310, Szigetszentmiklós, 
Kántor u. 10) mint a termék magyarországi im-
portőrea jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyár-
tási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók 
számára az alábbi feltételek szerint:












