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ARE-C2 plus
INTELIGENTNA ŁADOWARKA

instrukcja obsługi

Cechy
•

kompatybilna z następującymi bateriami: Li-ion 266650, 18650, 16340,
14500, 10440, Ni-MH/ Ni-Cd: AA, AAA, C

•

ładowanie prądem stałym

•

w zestawie znajduje się: ładowarka, kabel do gniazda sieciowego oraz
instrukcja obsługi

•

dwa niezależne kanały ładowania

•

dwa wskaźniki LCD pokazujące aktualny stan naładowania ogniwa

•

micro chip kontrolujący ładowanie i wydajność baterii

Specyfikacja techniczna
•

wejście: 100–240 V (AC), 50/60 Hz, 200 mA (max) 12–24 V (DC), 1000
mA (max)

•

wyjście: 4,2 V (DC), 2×1000 mA

•

wymiary: 145 mm × 104 mm × 38,5 mm (dł. × szer. × wys.)

•

waga: 276,5 g (bez baterii)

•

środowisko pracy: wilgotność (temp.) 5% (0ºC) – 90% (40ºC)

•

temperatura przechowywania: -20ºC–85ºC

Standardy bezpieczeństwa
Standardy: UL, PSE, FCC, CE, RoHS, WEEE

Instrykcja użytkowania

Uwaga

Umieść ogniwo zgodnie z polaryzacją.

Uwaga!

Podłącz kabel zasilania do gniazdka sieciowego lub samochodowego. Ładowarka sprawdzi stan naładowania baterii, czego sygnalizacją będzie wykres
naładowania ogniwa oraz poziom napięcia. Jeżeli akumulator nie zostanie
włożony lub jeżeli będzie on uszkodzonya, żadna dioda nie będzie się świecić.
W takim przypadku należy wyjąć akumulator z ładowarki.

Nie wolno podpinać ładowarki jednocześnie do gniazda sieciowego i samochodowego.

Zabezpieczenia

Uwagi

•

zabezpieczenie przed zwarciem

•

zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem

•

zabezpieczenie przed niewłaściwą polaryzacją

Ładowarka służy do ładowania wyłącznie akumulatorów. Ładowanie innych
akumulatorów niż wymienione wcześniej prowadzi do uszkodzenia ogniw,
wycieku elektrolitu lub wybuchu, co stanowi zagrożenie zdrowia i życia.

•

zabezpieczenie przed przeładowaniem

Po sprawdzeniu stanu naładowania akumulatora, ładowarka automatycznie
rozpocznie proces ładowania.
Po zakończeniu ładowania należy wyjąć baterie i odłączyć zasilanie.

Należy stosować urządzenie we wskazanych powyżej warunkach i wyłączać
zasilanie po skończonej pracy. Nie należy podłączać ładowarki jednocześnie
do sieci i gniazda samochodowego.

Diody LED

Należy prawidłowo wkładać akumulatory do ładowarki.

Ekran LCD informuje o stanie naładowania akumulatora. Po włożeniu ogniw
do ładowarki ekran wskazuje napięcie w Voltach i poziom akumulatora za
pomocą wykresu słupkowego.

Nie należy demontować elementów ładowarki, modyfikować jej, ani używać
w celach innych niż ładowanie akumulatorów.

Cztery kanały działają niezależnie. Jedno kliknięcie na przycisk zmienia informacje zawarte na wyświetlaczu: napięcie w Voltach, aktualny poziom akumulatora,
czas ładowania. Dłuższe przytrzymanie guzika powoduje wyłączenie ekranu
LCD. Ponowne kliknięcie przycisku powoduje załączenie ekranu.

Trzymać z dala od dzieci. Dzieci mogą korzystać z urządzenia jedynie
w obecności osoby dorosłej.
Nigdy nie ładować baterii jednorazowych.

NOTATKI

Karta gwarancyjna

Karta gwarancyjna
1.
2.
3.
4.
5.

6.
•
•
•
•

7.

8.

Sprawne urządzenie nie podlega wymianie.
Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.
W przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu.
Niniejszą gwarancją są objęte usterki spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami produkcyjnymi.
Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy,
jeżeli w okresie gwarancji upoważniony zakład stwierdzi,
że usunięcie wady nie jest możliwe lub zostaną dokonane
cztery naprawy przez upoważniony punkt naprawczy, a sprzęt
będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go
zgodnie z przeznaczeniem.
Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
mechanicznego lub termicznego uszkodzenia sprzętu,
niewłaściwej eksploatacji (niezgodnej z instrukcją)
niewłaściwego przechowywania lub transportowania,
uszkodzeń spowodowanych przez wypadki losowe (pożar,
wyładowania atmosferyczne, zalanie, działanie środków
chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzedu itp.),
samowolnej ingerencji nabywcy oraz innych nieuprawnionych
osób we wnętrze produktu przekraczającej zakres normalnych
czynności eksploatacyjnych.
Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowanie, zabrudzenie trudne do usunięcia, wytarcie napisów itp.
Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych.

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.

Karta gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu,
jeżeli jest ostemplowana przez sprzedawcę, posiada czytelnie
i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki bez zmian i skreśleń.
Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć urządzenie do
punktu sprzedaży.
Ewentualny koszt nieuzasadnionych roszczeń wynikających
z warunków gwarancji oraz testowania ponosi Nabywca.
W celu przyspieszenia realizacji naprawy gwarancyjnej należy
wraz z reklamowanym towarem dostarczyć dokładny opis
usterki uwzględniający w szczególności jej zewnętrzne objawy
oraz DOKŁADNY ADRES ZWROTNY wraz z TELEFONEM
KONTAKTOWYM.
Ewentualne spory związane z realizacją obowiązków gwarancyjnych będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby
PPHU Kolba.
Zakup urządzenia objętego niniejszą gwarancją jest równoznaczne z przyjęciem poniższych warunków.
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza,
nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI

_____________________________________________________________________________________________________

PPHU Kolba udziela niniejszej
gwarancji na okres 24 miesięcy
licząc od daty sprzedaży.

PODPIS I DATA

PUNKT SERWISU GWARANCYJNEGO
I POGWARANCYJNEGO
PPHU Kolba Matuszczak Łukasz
ul. Limanowskiego 65; 42-506 Będzin-Grodziec
tel 32 265 22 00 wew. 27
www.fenix.pl
pomoc@fenix.pl
kom: +48 518 836 553

Nawa towru

Typ

Numer fabryczny

Data sprzedaży

Pieczątka i podpis punktu sprzedaży

Data przyjęcia

Data wydania

Opis usterki

Pieczęć serwisu

