Kansi
 Tarkista laturin liitäntäjohto säännöllisesti vaurioiden
varalta. Jos liitäntäjohto on vaurioitunut, irrota pistoke
välittömästi virtalähteestä sähköiskuvaaran välttämiseksi.
 Irrota johto vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.
 Älä käytä liitäntäjohtoa mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuten laturin kantamiseen tai ripustamiseen.
 Vähennä kompastumisvaaraa merkitsemällä liitäntäjohto siten, että sitä ei voi vaurioittaa eikä se voi vaarantaa muita henkilöitä.
 Vähennä sähköiskun vaaraa liittämällä laturi aina oikein
asennettuun seinäpistorasiaan.
 Irrota laturi pistorasiasta käytön jälkeen.
 Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten
henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset
tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen ja tiedon
puute estävät heitä käyttämästä laitteita turvallisesti, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo
heitä tai ole opastanut heille laitteen käyttöä.
 Lapsia pitäisi valvoa, jotteivat he leiki tällä laitteella.
 Vaaratilanteiden välttämiseksi vaurioituneen liitäntäjohdon saa vaihtaa vain valmistaja, sen huoltohenkilö tai
vastaavasti pätevöityneet henkilöt.
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SUOMI
(Alkuperäinen käyttöohje)

LCJQ-560
Pikalaturi
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAARA
 Vähennä tulipalon tai sähköiskun vaaraa noudattamalla huolellisesti näitä ohjeita.
 LAITA NÄMÄ OHJEET TALTEEN – Tässä ohjekirjassa
on tärkeitä turvallisuus- ja käyttöohjeita LCJQ-560-mallin akkulaturille.
 Ennen akkulaturin käyttöä lue kaikki ohjeet ja akkulaturissa, akussa ja akkua käyttävässä laitteessa olevat varoitusmerkinnät.

LAITA NÄMÄ OHJEET TALTEEN.
Akun lataaminen:
 Kytke laturin virtajohto 230 – 240 V:n pistorasiaan.
 Kohdista akun kohoumat laturin uriin ja liu'uta akku laturiin.
 Normaalin latauksen aikana laturin LED (A) vilkkuu jatkuvasti VIHREÄNÄ.

HUOMIO
 Vähentääksesi loukkaantumisvaaraa lataa ainustaan ladattavia YAMABIKO litiumioniakkuja: malli
LBP-560-100 (1,82 Ah/92 Wh) tai LBP-560-200
(3,66 Ah/185 Wh). Muun tyyppiset akut voivat haljeta ja aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioita.

TÄRKEÄÄ
 Jos laturi havaitsee ongelman, LED vilkkuu PUNAISENA. Poista akku laturista, poista esteet kontaktipinnoilta ja asenna akku takaisin laturiin. Jos akun
lämpötila on sallitun lämpötila-alueen (0°C – 60°C) ulkopuolella, LED pysyy PUNAISENA. Poista akku laturista ja lämmitä tai jäähdytä sitä tarpeen mukaan, ja
laita se uudelleen laturiin.

 Älä koskaan yritä ladata tai käyttää viallista, vaurioitunutta tai vääntynyttä akkupakettia.
 Yhdistä laturi ainoastaan laturissa määritettyyn jännitteeseen ja taajuuteen – yhdistä laturi helposti käytettävissä olevaan seinäpistorasiaan.
 Älä koskaan käytä viallista tai vaurioitunutta laturia.
 Älä avaa laturia.
 Säilytä laturia lasten ulottumattomissa.
Suojaa sateelta ja kosteudelta.
Käytä ja säilytä aina kuivissa sisätiloissa.
 Käytä laturia ympäristölämpötilan ollessa 0 ºC – 60 ºC.
 Älä peitä laturia. Laturin peittäminen estää sitä jäähtymästä.
Älä koskaan oikosulje laturin napoja metalliesineillä (esim. korut, naulat, kolikot), koska
niiden aiheuttama oikosulku saattaa vaurioittaa laturia.
 Jos laturista lähtee savua tai se palaa, irrota se välittömästi seinäpistorasiasta.
 Sähköisku- tai oikosulkuvaaran vähentämiseksi älä laita mitään esineitä laturin jäähdytysaukkoihin.
 Älä käytä helposti syttyvillä pinnoilla (esim. paperi, tekstiili) tai helposti syttyvässä ympäristössä – tulipalon vaara.
 Älä käytä laturia räjähdysherkissä ympäristöissä, kuten
tiloissa, joissa on palavia nesteitä, kaasuja tai pölyä. Laturit voivat aiheuttaa kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai kaasut – räjähdysriski.

 Kun lataus on valmis, LED pysyy VIHREÄNÄ.

HUOMAUTUS
 Täysin purettu LBP-560-100-akku latautuu noin 42
minuutissa, ja täysin purettu LBP-560-200-akku latautuu noin 88 minuutissa pikalaturilla LCJQ-560.
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Kansi
 Varmista, että akku on täysin latautunut poistamalla
akku laturista ja painamalla akun varaustilapainiketta
(B) ja tarkistamalla LED-näyttö (C).






1 vihreä valo osoittaa, että akussa on 25 %:n varaus.
2 vihreää valoa osoittaa, että akussa on 50 %:n varaus.
3 vihreää valoa osoittaa, että akussa on 75 %:n varaus.
4 vihreää valoa osoittaa, että akussa on 100 %:n varaus.

TÄRKEÄÄ
 Poista akku laturista, kun sitä ei käytetä.

Akkulaturin merkkivalot:
 Punainen LED – Akun lämpötila on latauslämpötila-alueen ulkopuolella
 Punainen LED vilkkuu – Vika
 Vihreä LED – Akku on täynnä
 Vihreä LED vilkkuu – Akku latautuu normaalisti

www.yamabiko-corp.co.jp/echo_global/
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Vaatimustenmukaisuustodistus
Vaatimustenmukaisuustodistus

Allekirjoittanut valmistaja:

YAMABIKO CORPORATION
7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME
OHME ; TOKYO 198-8760
JAPANI
Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla.
vakuuttaa, että alla mainittu uusi laite:

AKKULATURI
Merkki: ECHO
Tyyppi: LCJQ-560

kokoaja:

ECHO, INCORPORATED
400 OAKWOOD ROAD
LAKE ZURICH, ILINOIS 60047-1564
USA

on seuraavien direktiivien ja standardien vaatimusten mukainen:
* direktiivi 2014/30/EU (harmonisoidut standardit EN 55014-1: 2006, EN 55014-2: 1997, EN 61000-3-2: 2006 ja EN
61000-3-3: 2008)
* direktiivi 2014/35/EU (harmonisoidut standardit EN 60335-1: 2012, EN 60335-2-29: 2004 ja EN 62233: 2008)
* direktiivi 2011/65/EU (harmonisoidut standardit EN 50581: 2012)
Sarjanumero 35001001 ja suuremmat
Tokio, 1.5.2016

YAMABIKO CORPORATION
Valtuutettu eurooppalainen edustaja, jolla on oikeus laatia
tekniset tiedot.
Yhtiö: Atlantic Bridge Limited

Osoite: Atlantic House, PO Box 4800, Earley, Reading RG5
4GB, UK

Masayuki Kimura

Mr. Philip Wicks

Pääjohtaja
Laadunvalvontayksikkö
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1Huomautukset ja takakansi

7-2 SUEHIROCHO 1-CHOME, OHME, TOKIO 198-8760, JAPANI
PUHELIN: 81-428-32-6118. FAKSI: 81-428-32-6145.

X750-026490
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