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37Spis treści

Ładowarka 
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy za zakup tej ładowarki. Przed przystąpieniem do jej użytkowania należy 
uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do wglądu w przyszłości.
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Użycie zgodne z przeznaczeniem | Ogólne wskazówki bezpieczeństwa | 
Stosowanie i obchodzenie się z narzędziem akumulatorowym

1. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego. Koniecznie przestrzegać uznanych przepisów 
o zapobieganiu wypadkom i załączonych wskazówek bezpieczeństwa. Wykonywać tylko czynności opisane 
w niniejszej instrukcji użycia. Każde inne zastosowanie jest niezgodne z przeznaczeniem i niedozwolone.
Producent nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za wynikające stąd szkody.

2. OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
  Aby zapewnić bezpieczną obsługę urządzenia, użytkownik musi przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi 

przed pierwszym użyciem urządzenia.
  Przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa pracy! Gdy nie przestrzega się wskazówek 

bezpieczeństwa, stwarza się zagrożenie dla siebie i innych.
  Przechowywać wszystkie instrukcje obsługi i wskazówki bezpieczeństwa do przyszłego wykorzystania.
  W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia, należy również bezwzględnie przekazać niniejszą 

instrukcję obsługi.

3. STOSOWANIE I OBCHODZENIE SIĘ 
Z NARZĘDZIEM AKUMULATOROWYM

  Akumulator należy ładować wyłącznie w ładowarkach zalecanych przez producenta. Podczas ładowania 
akumulatorów ładowarkami nieprzeznaczonymi do nich, istnieje zagrożenie pożarowe.

  W narzędziach elektrycznych stosować wyłącznie akumulatory przewidziane do tego celu. Stosowanie 
innych akumulatorów może spowodować obrażenia lub zagrożenie pożarowe.

  Akumulator, który nie jest używany, należy przechowywać z dala od spinaczy biurowych, monet, kluczy, 
gwoździ, śrub i innych drobnych metalowych przedmiotów, które mogą spowodować zwarcie. Zwarcie 
kontaktów akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.

  W przypadku nieprawidłowego zastosowania, z akumulatora może wypływać elektrolit. Unikać kontaktu 
z nią. Po przypadkowym kontakcie zmyć wodą. Po przedostaniu się cieczy do oka, skorzystać z pomocy 
lekarza. Ciecz wydostająca się z akumulatora może spowodować podrażnienia skóry i poparzenia.

Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa
  Akumulatora nie otwierać. W wyniku niefachowej ingerencji akumulator można uszkodzić.
  Akumulatora nie narażać na oddziaływanie wysokiej temperatury, ognia, wody ani wilgoci. Istnieje 

niebezpieczeństwo wybuchu!
  W przypadku uszkodzenia lub niefachowego obchodzenia się z akumulatorem mogą wydostawać się 

opary. Zapewnij dobrą wentylację, w razie dolegliwości zwróć się do lekarza. Opary mogą drażnić drogi 
oddechowe i spowodować choroby.

  Nigdy nie próbuj ładować zwykłych baterii. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie pożarem lub wybuchem.
  Akumulator ten wolno stosować tylko w połączeniu z tym elektronarzędziem. Inne elektronarzędzia mogą 

akumulator ewentualnie przeciążyć i w ten sposób uszkodzić.
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  Stosować wolno tylko akumulatory dopuszczone przez producenta o parametrach zgodnych z wartościami 
podanymi na tabliczce znamionowej elektronarzędzia. Stosowanie akumulatorów o odmiennych 
parametrach może spowodować zagrożenie obrażeń i szkód rzeczowych w wyniku wybuchu 
akumulatorów.

  Stosować wolno tylko dopuszczone przez producenta ładowarki o parametrach zgodnych z wartościami 
podanymi na tabliczce znamionowej akumulatora. Stosowanie ładowarek o odmiennych parametrach 
może spowodować zagrożenie obrażeń i szkód rzeczowych w wyniku wybuchu akumulatorów.

  Zabrania się zdejmowania lub zakrywania symboli znajdujących się na urządzeniu. Nieczytelne informacje 
na urządzeniu należy niezwłocznie wymienić.
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4. SYMBOLE

Przed uruchomieniem przeczytać 
instrukcję obsługi i przestrzegać jej 
zaleceń.

Akumulator wolno ładować wyłącznie 
wewnątrz pomieszczeń.

Nie wyrzucać akumulatora wraz 
z odpadami domowymi!

Nie wyrzucać akumulatora do akwenów 
wodnych!

Nie wrzucać akumulatora do ognia!

10-40°C

Nie wystawiać akumulatora na działanie 
promieni słonecznych czy wysokiej 
temperatury!
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5. ŁADOWANIE AKUMULATORA
Wskazówka: Akumulator nie wchodzi w skład zestawu i jest dostępny opcjonalnie.

Wskazówka: Rzeczywisty wygląd urządzenia może się różnić od ilustracji.

  OSTRZEŻENIE! 
Niebezpieczeństwo zranienia! Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dla urządzeń 
akumulatorowych.

  UWAGA!
Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia! Nie dopuszczać do całkowitego 
rozładowania akumulatora.

Wskazówka: Jeżeli akumulator jest całkowicie naładowany, ładowarka przestawia się automatycznie 
na ładowanie podtrzymujące. Akumulator może pozostawać przez cały czas w gnieździe ładowarki.

   Przed pierwszym uruchomieniem należy naładować akumulator.
– Przycisk blokujący (3) i wyjąć akumulator z urządzenia.
– Umieścić akumulator w ładowarce.
– Włożyć wtyczkę sieciową ładowarki do gniazdka.
Stan ładowania akumulatora sygnalizują kontrolki (4).
– Umieścić akumulator w urządzeniu i docisnąć, aby się zazębił.

Wskaźniki sterowania (4)
  Zielona kontrolka mruga – ładowanie
  Zielona kontrolka świeci – w pełni naładowana bateria
  Czerwona kontrolka mruga – problem z baterią; skontroluj, czy bateria została prawidłowo włożona 

do ładowarki. Jeśli problem trwa nadal, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem
  Czerwona kontrolka świeci – wysoka temperatura baterii; zaczekaj minimalnie 60 minut i spróbuj 

ponownie

Sprawdzenie pozostałej pojemności akumulatora
– Wcisnąć przycisk (2).
Pozostała pojemność akumulatora jest sygnalizowana przez lampki kontrolne (1).
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6. UTYLIZACJA

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ
Zużyte opakowanie przekaż do wyznaczonego miejsca zbiórki odpadów w miejscu zamieszkania.

To urządzenie wraz z wyposażeniem wykonano z różnych materiałów, np. z metalu 
i tworzyw sztucznych. 
Uszkodzone elementy należy przekazać do punktu recyklingu. Pytania należy kierować do 
właściwego organu lokalnego.
Ikona przekreślonego kosza na śmieci oznacza: Baterii i akumulatorów, urządzeń 
elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. 
Mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska i zdrowia.
Zużyte urządzenia elektryczne, baterie i akumulatory należy przekazać osobno do punktu 
zbiórki odpadów, aby zapewnić ich prawidłową, nieszkodliwą dla środowiska utylizację. 
Informacji dotyczących zwrotu tych produktów udziela producent. Producent jest 
zobowiązany do bezpłatnego przyjęcia zużytych produktów. Baterie i akumulatory, które 
nie stanowią integralnej części zużytych urządzeń elektrycznych, należy wyjąć i przekazać 
oddzielnie do utylizacji. Wszelkie baterie i akumulatory litowe należy przekazać do 
utylizacji w stanie rozładowanym. Baterie należy zabezpieczyć przed zwarciem poprzez 
zaklejenie biegunów taśmą klejącą.
Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie wszelkich danych osobowych, 
zapisanych w urządzeniach przed ich przekazaniem do utylizacji.

Produkt ten spełnia wszystkie podstawowe wymogi dyrektyw UE.

Tekst, design i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo do 
dokonania takich zmian.

Przekład oryginalnej instrukcji obsługi.
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7. DANE TECHNICZNE
Numer artykułu FDUZ 79100 

Stacja akumulatorowa z funkcją szybkiego ładowania

Napięcie znamionowe 230 V~, 50 Hz

Moc znamionowa 70 W

Napięcie ładowania 20,9 V 

Prąd ładowania 2,4 A

Klasa ochrony II

Czas ładowania 2 Ah / 60 min, 4 Ah / 120 min

Wyposażenie dodatkowe

Numer produktu Część wyposażenia dodatkowego

FDUZ 79020 Akumulator 2 Ah

FDUZ 79040 Akumulator 4 Ah

FDUZ 79100 Stacja akumulatorowa z funkcją szybkiego ładowania

FDUZ 79110 Podwójna stacja akumulatorowa z funkcją szybkiego 
ładowania
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8. DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Deklaracja zgodności







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:












