
Інструкція та заходи безпеки по експлуатації зарядного пристрою. 
 
Перед першим запуском, будь ласка, уважно прочитайте інструкцію - це допоможе уникнути небезпеки і отримати задоволення від експлуатації придбаного продукту. 
 
Попередження! Зарядний пристрій призначений для експлуатації особами від 14 років, під безпосереднім наглядом дорослого. Виробом потрібно користуватись обережно, 
оскільки він потребує певних умінь. Невірне налаштування та експлуатація можуть призвести до травми та псування майна. Необхідно додержуватись вимог, передбачених 
попереджувальними знаками, зображеними на пакуванні, необхідно оберігати від механічних ударів, дії прямих сонячних променів. Умови зберігання: повинні зберігатися в 
місці, недоступному для дітей, в упакованому вигляді в сухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях, ізольованих від місць зберігання кислот, при температурі від +12 до 
+18°C і відносній вологості повітря не більше 60-70%., розміщуйте на відстані не менше 0,2 м від стін і підлоги, 0,5 м - від джерел електричного освітлення, 0,1 м - від 
опалювальних приладів. Проходи між штабелями повинні бути не менше 0,7 м. Після закінчення терміну служби складові частини повинні бути правильно утилізовані. Виробник 
гарантує працездатність пристрою протягом гарантійного терміну за умови використання за призначенням, при належному дотриманні правил користування, передстартової 
підготовки і настройки, дбайливого ставлення, своєчасного обслуговування та діагностики можливих несправностей і відсутності механічних пошкоджень. 
У разі виявлення заводських дефектів, негайно припиніть роботу й зверніться до продавця за консультацією. Якщо при використанні з'явилися сторонні звуки зверніться в 
сервісний центр для запобігання майбутньої поломки. Самостійне втручання в конструкцію, ремонт позбавляють можливості висувати вимоги, передбачені гарантією. 
Гарантійному ремонту або заміні підлягають тільки ті частини або деталі, в яких виявлено брак. Користувач несе повну відповідальність за правильне використання зарядного 
пристрою і акумулятору. Будь-яке пошкодження, викликане невірною експлуатацією, не є гарантійним випадком. Якщо Ви не згодні з даними положеннями, будь-ласка, не 
порушуйте пакування та не приступайте до експлуатації  і поверніть товар в місце, де Ви його придбали. 
 
 

 Звертаємо Вашу увагу, що різні типи акумуляторів вимагають різних (особливих) умов і спеціальних режимів заряду Недотримання цього правила може стати причиною 
виходу акумулятора з ладу, загоряння, травм і псування майна.  

 Ніколи не залишайте пристрій працювати без нагляду! Необхідно заряджати акумулятор на вогнетривкій поверхні. Коли ви заряджаєте акумулятор - розташуйте його в 
сухому і вентильованому приміщенні, а також бережіть його від будь-яких нагрівальних елементів. Заряд акумулятора завжди повинен відбуватися під наглядом 
дорослих та в місці, недоступному для дитини. Завжди контролюйте процес заряджання, щоб вжити негайних заходів, якщо щось піде не так. 

 Перевіряйте пристрій перед використанням. При виникненні проблем або позаштатних ситуацій, з якої-небудь причини, негайно припиніть його експлуатацію до 
з'ясування та усунення причин. 

 Переконайтеся в тому, що зарядний пристрій підходить для зарядки акумулятора по його типу і технічним характеристикам. Переконайтеся, що ви знаєте характеристики 
батареї (вказані на самій батареї), щоб упевнитися, що вони відповідає вимогам даного зарядного пристрою. Під час зарядки і експлуатації акумуляторних батарей 
суворо дотримуйтеся правил і дотримуйтесь заходів безпеки, які вказані в інструкції до Вашої акумуляторної батареї. Наприклад, Li-Pol акумулятори рекомендовано 
заряджати та зберігати в вогнетривких чохлах, що купуються додатково. 

 Дотримуйтесь полярності при підключенні акумулятора до зарядного пристрою. Не допускайте короткого замикання. 

 Для зарядки акумулятора завжди використовуйте відповідний режим заряду.  

 Не перевищуйте величину сили струму заряду і розряду. 

 Не допускайте перевищення заряду акумуляторів вище: 
a. Тип Li-Pol - 4.2В на один елемент батареї 
b. Тип NiMh - 1.5В на один елемент батареї 
 Не допускайте розряду акумуляторів нижче: 
a. Тип Li -Pol - 3В на один елемент батареї 
b. Тип NiMh - 0,8В на один елемент батареї 

 Не допускайте підключення пристрою до джерел живлення, що не відповідає параметрам живлення зарядного пристрою. 

 Відключайте акумулятор від зарядного пристрою відразу після зарядки, не залишайте і не зберігайте акумулятор, з'єднаний із зарядним пристроєм. 

 Не допускається внесення змін у конструкцію пристрою або зарядних проводів. 

 Не заряджайте акумулятор відразу ж після катання, дайте йому охолонути до температури навколишнього середовища. 

 Не заряджайте акумулятор, встановлений безпосередньо на модель. 

 Не заряджайте несправний або пошкоджений акумулятор. 

 Не піддавайте пристрій і акумулятор ударам, вібрації, впливу електромагнітних полів. 

 Не піддавайте пристрій прямим сонячним проміням, потрапляння на пристрій вологи, пилу, бруду. 

 Не кладіть ніяких предметів на пристрій зверху. 

 Не зберігайте та не використовуйте пристрій в умовах підвищеної вологості. 

 При заміні елементів живлення викидайте їх відповідно до вимог чинного законодавства. 


