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NAUDOTOJO VADOVAS 

56 VOLTŲ 
GREITASIS 
ĮKROVIKLIS 

MODELIO NR. CH5500E 
 

 

• ĮSPĖJIMAS: kad sumažintumėte sužalojimo pavojų, prieš pradėdami 
naudoti šį įrenginį, perskaitykite šį naudotojo vadovą. Šias instrukcijas 
išsaugokite vėlesniam naudojimui. 
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PERSKAITYKITE VISAS 
INSTRUKCIJAS!
 

 PERSKAITYKITE NAUDOTOJO VADOVĄ 
Šiame akumuliatoriaus įkroviklyje yra daug patogumą ir malonų darbą 
užtikrinančių funkcijų. Kad įrenginį būtų paprasta prižiūrėti ir valdyti, 

įrenginio kūrimo metu didžiausias dėmesys buvo skiriamas saugai, 
eksploatacinėms charakteristikoms ir patikimumui. 

PAVOJUS! Žmonės su elektroniniais prietaisais, kaip širdies 
stimuliatoriai, prieš pradėdami naudoti įrenginį, turėtų pasikonsultuoti 
su savo gydytoju(-ais). Šalia širdies stimuliatoriaus veikianti įranga gali 
sukelti trukdžius arba širdies stimuliatoriaus gedimą. 

ĮSPĖJIMAS: saugos ir patikimumo užtikrinimui visus remonto darbus 
turi atlikti  kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas. 

ĮSPĖJIMAS: Šis įrenginys gali būti naudojamas 
vyresnių kaip 8 metų vaikų bei asmenų, turinčių 
fizinę, judėjimo arba protinę negalią arba neturinčių 
patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi arba apmokyti 
naudotis įrenginiu saugiu būdu ir supranta susijusius 
pavojus. Vaikai neturi žaisti su įrenginiu. 
Be priežiūros vaikai negali atlikti valymo ir techninės 
priežiūros darbų. 
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Saugos įspėjimas 

 
Perspėjimas, susijęs su jūsų 
saugumu. 

 

 
Perskaitykite 
naudotojo vadovą 

Norėdami sumažinti sužeidimo 
pavojų, perskaitykite 
naudojimo instrukciją. 

  
Naudoti viduje. 

 
Šį įrenginį naudokite tik viduje 

  
II klasės konstrukcija 

 
Dvigubos izoliacijos 
konstrukcija 

 

T6,3A 
 
Saugikliai 

 
Delsos laikas, miniatiūrinis 
lydusis saugiklis 

V Voltas Įtampa 

A Amperas Srovė 

Hz Hercas Dažnis (ciklai per sekundę) 

W Vatas Galia 

 
Kintama srovė Srovės tipas 

 
Nuolatinė srovė Srovės tipas arba charakteristika 

 

 

  SAUGOS SIMBOLIAI 
Šių simbolių tikslas yra atkreipti dėmesį į galimus pavojus. Skirkite 
dėmesio saugos simboliams bei jų paaiškinimams ir juos įsidėmėkite. 
Patys simbolių įspėjimai nepašalina jokio pavojaus. Jų pateikiamos 
instrukcijos ir įspėjimai neatstoja tinkamų nelaimingo atsitikimo 

prevencijos priemonių. 

ĮSPĖJIMAS: prieš pradėdami naudoti šį  įrankį, perskaitykite ir 
supraskite visas saugos instrukcijas, pateikiamas šiame naudotojo 
vadove, įskaitant visus saugos įspėjamuosius simbolius, tokius kaip 
“PAVOJUS”, “ĮSPĖJIMAS” ir “PERSPĖJIMAS”. Dėl įspėjimų ir 
instrukcijų nesilaikymo gali įvykti elektros smūgis, gaisras ir (arba) 
sunkus sužalojimas. 

ĮSPĖJIMAS. Saugos ir patikimumo užtikrinimui visus remonto 
darbus turi atlikti  kvalifikuotas techninės priežiūros specialistas. 

SAUGOS INSTRUKCIJOS    

Šiame puslapyje pateikiami ir aprašomi saugos simboliai, kurie gali būti ant 
šio gaminio. Prieš pradėdami surinkimą ir naudojimą, perskaitykite, supraskite 
ir vadovaukitės visomis ant įrenginio pateikiamomis instrukcijomis.
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ĮKROVIKLIS AKUMULIATORIUS 

CH5500E BA1120E, BA2240E, BA3360 

 

 

  ISPĖJIMAS Perskaitykite ir supraskite instrukcijas. Dėl įspėjimų ir 
instrukcijų nesilaikymo gali įvykti elektros smūgis, gaisras ir (arba) galite 
sunkiai susižaloti. 

 
SAUGA DARBO VIETOJE 

▪  Užtikrinkite, kad darbo vieta būtų švari ir gerai apšviesta. 
Netvarkingoje arba tamsioje vietoje didesnė tikimybė įvykti 
nelaimingam atsitikimui. 

▪  EGO įkroviklio nenaudokite sprogiose aplinkose: šalia degių 
skysčių, dujų arba dulkių. Įkroviklis gali sukelti kibirkštis,  
nuo kurių gali užsidegti dulkės ar susikaupę garai. 

 

ELEKTROS SAUGA 

▪  Elektrinio įrankio kištukas turi atitikti lizdą. Jokiu būdu 
nekeiskite kištuko. Dirbdami su įžemintais elektriniais įrankiais 
nenaudokite jokių kištukų adapterių. Nekeisti kištukai ir juos 
atitinkantys lizdai sumažins elektros smūgio pavojų. 

▪  Neleiskite, kad įkroviklį veiktų lietus arba jis būtų drėgnose 
sąlygose. Į įkroviklį patekęs vanduo padidina elektros smūgio 
pavojų. 

▪  Nesugadinkite laido. Niekada įkroviklio neneškite, netraukite ar 
neištraukite iš maitinimo lizdo už laido. Laidą laikykite atokiau nuo 
karštų paviršių, alyvos, aštrių kraštų arba judančių dalių. 
Sugadinti arba supainioti laidai padidina elektros smūgio pavojų. 

▪  Stenkitės, kad kūnas nesiliestų su įžemintais paviršiais, 
tokiais kaip vamzdžiai, radiatoriai, viryklės ar šaldytuvai. 
Liečiantis prie įžemintų paviršių, elektros šoko tikimybė padidėja. 

▪  Kai elektrinius įrankius naudojate lauke, naudokite laido 
ilgintuvą, skirtą naudoti lauke. Laido ilgintuvas, kuris yra skirtas 
naudoti lauke, sumažina elektros smūgio pavojų. 

▪  EGO įkroviklis gali įkrauti toliau pateiktus EGO ličio jonų akumuliatorius: 

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA  

▪  Įkroviklio techninę priežiūrą gali atlikti kvalifikuotas remonto 
darbuotojas, naudojantis originalias atsargines dalis. 
Tai užtikrins įkroviklio, kuriam atliekama techninė priežiūra, saugą. 

▪  Kai atliekate įkroviklio techninę priežiūrą, naudokite tik 
originalias atsargines dalis. Vykdykite instrukcijas, pateiktas 
šio vadovo techninės priežiūros skyriuje. Naudojant 
neoriginalias atsargines dalis ar nesilaikant techninės priežiūros 
instrukcijų, galima sužeidimų ar elektros šoko rizika. 

 

DARBUI SU ĮKROVIKLIU TAIKOMOS SAUGOS TAISYKLĖS 

PERSPĖJIMAS. Norėdami sumažinti elektros šoko ar įkroviklio ir jo 
akumuliatoriaus pažeidimo riziką, naudokite tik jūsų įkroviklio etiketėje 
nurodytus ličio jonų įkraunamus akumuliatorius. Kitų tipų akumuliatoriai gali 
sprogti ir sužeisti žmones arba padaryti kitą žalą. 

▪  Šis įrenginys nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), 
turintiems ribotus fizinius, sensorinius arba protinius sugebėjimus arba 
neturintiems patirties  ir žinių, nebent  jie yra prižiūrimi arba apmokyti 
naudoti įrenginį asmens, atsakingo už jų saugą. 

▪  Prieš pradėdami naudoti akumuliatorių įkroviklį, perskaitykite 
šiame vadove ir ant įkroviklio pateikiamas visas instrukcijas ir 
perspėjimus, susijusius su akumuliatoriaus ir įrenginio naudojimu, 
kad išvengtumėte įrenginio sugadinimo ir galimo žmonių 
sužalojimo. 

▪  Nenaudokite įkroviklio lauke, apsaugokite nuo šlapių arba drėgnų 
sąlygų. Į įkroviklį patekęs vanduo padidina elektros smūgio pavojų. 

▪  Nelaikykite įkroviklio, įskaitant įkroviklio kištuką ir įkroviklio 
kontaktus šlapiomis rankomis. 

▪  Gamintojo nerekomenduojamų arba neparduodamų priedų 
naudojimas gali sukelti gaisrą, elektros smūgį arba sužaloti asmenis. 

▪  Įkrovimui naudokite tik gamintojo nurodytą įkroviklį. Įkroviklį, kuris 
skirtas vieno tipo akumuliatoriui, naudojant su kito tipo akumuliatoriumi, gali 
kilti gaisras. 

▪  Nepažeiskite laido arba įkroviklio. Niekada nenaudokite laido įkroviklio 
nešimui. Netraukite už įkroviklio laido, kad ištrauktumėte kištuką iš lizdo. 
Sugadinus laidą arba įkroviklį kyla elektros smūgio pavojus. Nedelsiant 
pakeiskite sugadintus laidus. 
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▪  Laidas turi būti padėtas taip, kad ant jo negalima būtų atsistoti ar 
paslysti, jis neturėtų liestis su aštriais kraštais ir judančiomis 
dalimis, ar kitaip galėtų būti pažeistas ar sugadintas. Tai apsaugos 

nuo atsitiktinio numetimo pavojaus, sužeidimų arba laido sugadinimo, 
dėl ko vėliau gali kilti elektros smūgis. 

▪  Laidą ir įkroviklį laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių, kad 
apsaugotumėte korpusą ir vidines dalis nuo pažeidimų. 

▪  Užtikrinkite, kad benzinas, alyva, naftos produktai ir pan. 
nepatektų ant plastikinių įkroviklio dalių. Šių medžiagų sudėtyje 
esančios cheminės medžiagos gali pažeisti ar sugadinti plastiką. 

▪  Nenaudokite įkroviklio, jeigu pažeistas laidas ar kištukas, nes 
kyla trumpojo jungimo ir elektros šoko pavojus. Sugadintą 
įkroviklį gali sutaisyti ar pakeisti tik įgaliotas EGO aptarnavimo 
centro techninės priežiūros specialistas. 

▪  Nenaudokite įkroviklio, jeigu jis buvo stipriai sutrenktas, 
numestas ar bet kuriuo kitu būdu pažeistas. Įkroviklį turi 
patikrinti įgaliotas elektrinės dalies techninės priežiūros 
specialistas ir nustatyti, ar jis tinkamas naudoti. 

▪  Neardykite įkroviklio. Jeigu reikalingi įkroviklio techninė 
priežiūra ar remontas, tai turi atlikti įgaliotas techninės priežiūros 
specialistas. Netinkamai surinkus įrenginį, kyla elektros šoko ar 
gaisro pavojus. 

▪  Norėdami išvengti elektros šoko, prieš atliekant bet 
kokius įkroviklio priežiūros ar valymo darbus, ištraukite 
įkroviklio kištuką iš elektros maitinimo lizdo. 

▪  Jeigu įkroviklio nenaudojate, atjunkite įkroviklį nuo maitinimo 
tinklo. Tai sumažins elektros šoko ar įkroviklio sugadinimo pavojų, 
jeigu į angą įkristų metalinė dalis. Tai taip pat apsaugos įkroviklį nuo 
sugadinimo esant įtampos šuoliams. 

▪  Elektros smūgio pavojus. Nelieskite neizoliuotos išvesties 
jungties dalies ar neizoliuotų akumuliatoriaus gnybtų. 

▪  Išsaugokite šias instrukcijas. Naudokitės jomis kuo dažniau ir 
naudokite jas, apmokydami kitus asmenis naudojimosi įrenginiu 
taisyklių. Jeigu skolinate šį įrenginį kitam asmeniui, perduokite 
jam ir šias instrukcijas, kad būtų išvengta netinkamo įrenginio 
naudojimo ar galimų sužeidimų. 

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS   
LT

 

▪  Išsaugokite šias instrukcijas. Šiame vadove pateiktos svarbios 
EGO 56 V sparčiojo įkroviklio CH2100E saugos ir naudojimo 
instrukcijos. 

▪  Prieš naudojant akumuliatoriaus kroviklį, perskaitykite visas 
akumuliatoriaus įkroviklio, akumuliatoriaus ir produkto, 
kuriam šis akumuliatorius naudojamas, instrukcijas ir 
įspėjimus. 

ĮSPĖJIMAS: naudodami elektros prietaisus, visada laikykitės 
pagrindinių atsargumo reikalavimų, įskaitant šiuos: 

▪  Norėdami sumažinti sužalojimo pavojų, turite stebėti įrenginį, kai 
jis yra naudojamas šalia vaikų. 

▪  Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus ir parduodamus priedus. 

▪  Nenaudokite lauke. 

Nešiojamiems prietaisams: tam, kad būtų sumažintas elektros smūgio 
pavojus, neįmerkite įkroviklio į vandenį arba kitą skystį. Nedėkite ir 
nelaikykite įrenginio ten, kur jis gali įkristi ar būti įtrauktas į kriauklę 

ar vonią. 
 

PERSPĖJIMAS Norint sumažinti sužalojimo pavojų, įkraukite 
tik įkraunamus ličio jonų akumuliatorius. Kitų tipų akumuliatoriai gali 
sprogti ir sužeisti žmones arba padaryti kitą žalą. 
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Srovė ir įtampa įėjime 220-240V~50Hz, 550W 

Srovė ir įtampa išėjime 5-8A 56V 

 
Greito įkrovimo laikas 

Maždaug 30 minučių BA2240E 
akumuliatoriui. Maždaug 25 minutės 
BA1120E akumuliatoriui. Maždaug 45 
minutės BA3360 akumuliatoriui. 

Optimali įkrovimo 
temperatūra 

0-40 °C 

Įkroviklio svoris 2,1kg 

 

 

 ĮŽANGA 
Sveikiname pasirinkus naujos kartos 56 V spartųjį įkroviklį. Jis buvo 
suprojektuotas, sukurtas ir pagamintas užtikrinti geriausią galimą 
patikimumą ir našumą. 

Jeigu kilo bet kokios problemos ir negalite rasti sprendimo, apsilankykite 
mūsų svetainėje egopowerplus.com ir pasirinkite “contact us” 
("susisiekite su mumis") arba kreipkitės į parduotuvę, kurioje įsigijote 
įrenginį. 

Šiame vadove pateikta svarbi saugaus 56 V greitojo įkroviklio surinkimo, 
naudojimo ir techninės priežiūros informacija. Prieš pradėdami naudoti 
įkroviklį atidžiai perskaitykite instrukcijas. Pasidėkite šį vadovą lengvai 
pasiekiamoje vietoje, kad vėliau galėtumėte juo pasinaudoti. 

APRAŠYMAS 
SUSIPAŽINKITE SU ĮKROVIKLIU (1a 
ir 1b pav.) 

 
1a 

LED indikacinės lemputės 
 

 
 
 
 

Elektros kontaktai 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Oro aušinimo angos 

 
 

 
Montavimo anga 

 

SERIJOS NUMERIS    ĮSIGIJIMO DATA     

TURITE ĮRAŠYTI SERIJOS NR. IR ĮSIGIJIMO DATĄ, BEI LAIKYTI 
SAUGIOJE VIETOJE, KAD GALĖTUMĖTE PANAUDOTI ATEITYJE 

 

1b 

SPECIFIKACIJOS         Paminkštinta rankena 
 
 
 

Tvirtinimui prie sienos skirta anga 
 

 
 
 
 
 

ĮSPĖJIMAS: saugiam šio įrenginio naudojimui reikalingas ant įrenginio ir 
naudotojo vadove pateiktos informacijos supratimas, taip pat projekto, kurį 
planuojate vykdyti, žinojimas. Prieš pradėdami naudoti šį įrenginį, susipažinkite 
su visomis jo veikimo funkcijomis ir saugos taisyklėmis. 
LED INDIKACINĖS LEMPUTĖS: rodo įkrovimo būseną. 
MONTAVIMO ANGA: nukreipia į įkroviklį įstatomą akumuliatorių. 
TVIRTINIMUI PRIE SIENOS SKIRTOS ANGOS: patogiam laikymui ant sienos.
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LED INDIKACINĖS 
LEMPUTĖS 

 

 
AKUMULIA

TORIUS 

 
 

LED INDIKACINĖS LEMPUTĖS ANT ĮKROVIKLIO 

ELEKTROS 
MAITINIMO 
INDIKACINĖ 

LEMPUTĖ ANT 
AKUMULIATO

RIAUS 

 

AKUMULIA
TORIAUS 
ĮKROVIMO 

LYGIS 

 
 
 

VEIKSMAS 

1 LED 
LEMPUTĖ 

2 LED 
LEMPUTĖ 

3 LED 
LEMPUTĖ 

4 LED 
LEMPUTĖ 

 Defektas Mirksi 
raudonai 
arba 
nešviečia 

Nešviečia Nešviečia Nešviečia Nešviečia — Akumuliatorius 
arba įkroviklis 
yra sugadinti. 

 Šaltas / įkaitęs 
akumuliatorius 

Šviečia 
raudonai 

Nešviečia Nešviečia Nešviečia Nešviečia — Įkrovimas 
prasidės, kai 
akumuliatorius 
bus 3°C – 57°C 
temperatūros. 

 Įkrovimas Mirksi 
žaliai 

Nešviečia Nešviečia Nešviečia Mirksi 
raudona, 
oranžine 
ir žalia spalva 
pakaitomis 

Mažiau 
nei 
25% 

Įkrovimas 

Šviečia žalia spalva 
pakaitomis 

Nešviečia Nešviečia Nuo 25% iki 

50% 

Įkrovimas 

Šviečia žalia spalva pakaitomis Nešviečia Nuo 50% iki 

75% 

Įkrovimas 

Šviečia žalia spalva pakaitomis Nuo 75% iki 

90% 

Įkrovimas 

 Visiškai 
įkrautas 

šviečia nepertraukiamai žalia spalva Nešviečia Nuo 90% iki 

100% 

Įkrovimas 
baigtas. 
Įkrovimo 
priežiūra. 

 
 
 

 

 

— 

Savaiminė 
priežiūra 

Greitas mirksėjimas su pertrūkiais žalia spalva Nešviečia Apie 
±30% 

Akumuliatoriuje 
vyksta savaiminė 
techninė priežiūra 
arba jis dirba 
budėjimo režimu. 
Iš naujo visiškai 
įkraukite 
akumuliatorių 
įkroviklyje. 

 

 
 

 NAUDOJIMAS 
KAIP ĮKRAUTI AKUMULIATORIŲ? 

ĮSPĖJIMAS: nenaudokite įkroviklio lauke, apsaugokite nuo šlapių 
arba drėgnų sąlygų. Į įkroviklį patekęs vanduo padidina elektros smūgio 
pavojų. 

PASTABA: ličio jonų akumuliatoriaus yra pristatomi ne iki galo įkrauti. 
Prieš naudodami akumuliatorių pirmą kartą, įkraukite jį visiškai. 
1. Prijunkite įkroviklį prie maitinimo šaltinio (220-240V~, 50Hz). 

Keturios įkrovos indikacinės LED lemputės trumpai šviečia žaliai, nurodydamos, 
kad įkroviklis veikia tinkamai. 

2. Sulyginkite iškilusias akumuliatoriaus briauneles su įkroviklio montavimo 
angomis; pastumkite akumuliatorių žemyn ant įkroviklio (2 pav.) 
 

PASTABA: 

▪  Labai sutrumpėjęs visiškai įkrauto akumuliatoriaus veikimo laikas 
reiškia, kad baigėsi akumuliatoriaus naudojimo laikas ir jį reikia keisti. 

▪  Įkrovimo metu įkroviklis gali įkaisti. Tai yra dalis normalios įkroviklio 
eksploatacijos. Kraukite gerai vėdinamoje vietoje. 

 

ĮKROVIKLIO INDIKACINIŲ LED LEMPUČIŲ FUNKCIJOS

3. Tarp įkroviklio ir akumuliatoriaus atsiranda 
kontaktas ir įvertinama akumuliatoriaus įkrovimo 
būsena. 

4. Kai akumuliatorius kraunasi, keturios įkrovos 
LED indikacinės lemputės ant įkroviklio švies 
žaliai iš eilės, iš kairės į dešinę, nurodydamos 
įkrovos lygį (3 pav.); Elektros maitinimo 

indikacinė lemputė ant akumuliatoriaus 
pradeda mirksėti šia seka: raudona, oranžinė, 
žalia spalva. Įkroviklio ventiliatorius veikia 
nuolat, vėsindamas akumuliatorių. 

5. Kai akumuliatorius visiškai įkrautas, įkrovimo 
indikacinės LED lemputės nustoja mirksėti ir 
šviečia pastovia žalia šviesa. Elektros maitinimo 
indikacinė lemputė ant akumuliatoriaus išsijungia. 
Palaukite, kol sustos aušinimo ventiliatorius, 

išimkite akumuliatorių iš įkroviklio ir atjunkite 
įkroviklį nuo elektros maitinimo lizdo. 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

LED 1  LED 2   LED 3   LED 4 

6. Paliktas įkroviklyje akumuliatorius bus visiškai įkrautas, bet neperkrautas. 
Jeigu akumuliatorius paliekamas įkroviklyje mėnesiui arba ilgiau, jame įvyks 
savaiminė techninė priežiūra ir įkrovimo talpa sumažės iki 30%. Jeigu taip 
įvyksta, iš naujo visiškai įkraukite akumuliatorių įkroviklyje.
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 ŠALTO ARBA ĮKAITUSIO AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS 
Jeigu akumuliatorius nėra nurodytos temperatūros, LED1 indikatorinė 
lemputė švies raudonai. Kai akumuliatorius atvėsta iki maždaug 57 °C 
arba įkaista daugiau kaip 3 °C, įkroviklis automatiškai pradeda krauti ir 4 
LED indikacinės lemputės pradeda šviesti įprasta seka. 

 
AKUMULIATORIAUS ARBA ĮKROVIKLIO DEFEKTAS 

Jeigu įkroviklis yra pažeistas, LED1 indikacinė lemputė pradės 
mirksėti raudonai arba visos LED indikacinės lemputės išsijungs. 

1. Jeigu rodomas akumuliatoriaus defektas, išimkite ir dar kartą 
įstatykite akumuliatorių į įkroviklį. Jeigu šviesos diodai rodo 
defektą antrą kartą, pabandykite įkrauti kitą akumuliatorių. 

2. Jeigu kitas akumuliatorius įkraunamas gerai, utilizuokite akumuliatorių 
su defektu (žr. instrukcijas, pateikiamas akumuliatoriaus vadove). 

3. Jeigu kitas akumuliatorius taip pat identifikuojamas kaip "sugedęs", 
atjunkite įkroviklį, palaukite, kol mirksinti LED1 indikacinė lemputė 
išsijungs ir vėl įjunkite įkroviklį į elektros tinklą. Jeigu LED1 
indikacinė lemputė ant įkroviklio vis dar rodo gedimą, įkroviklis iš 
tikrųjų gali būti sugedęs. 

 
ANGOS TVIRTINIMUI PRIE SIENOS 

Įkroviklis turi pakabinimo angas, skirtas patogiam saugojimui (1 pav.). Į 
sieną įsukite du sraigtus, 76 mm atstumu vieną nuo kito. Naudokite 
pakankamai tvirtus sraigtus, kurie galėtų išlaikyti bendrą akumuliatoriaus 
ir įkroviklio svorį (ne daugiau kaip 4,1kg.). 

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA  

ĮSPĖJIMAS: siekiant išvengti sunkaus sužalojimo, visada 

išimkite akumuliatorių iš įkroviklio, kai valote arba atliekate bet kokius 
techninės priežiūros darbus. 

ĮSPĖJIMAS: kai atliekate techninę priežiūrą, naudokite tik 
originalias EGO atsargines dalis. Bet kokių kitų dalių naudojimas gali 
kelti pavojų arba sugadinti įrenginį. 

ĮSPĖJIMAS: įkroviklio valymui nerekomenduojama naudoti 
suspausto oro. Jeigu valymas suspaustu oru yra vienintelis galimas 
būdas, visada dėvėkite apsauginius akinius arba apsauginius akinius su 
šonine apsauga. Jeigu valymo metu susidaro daug dulkių, naudokite 
respiratorių. 

ĮSPĖJIMAS: jeigu sugadintas maitinimo laidas, siekiant išvengti 
pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros agentas arba 
kitas kvalifikuotas asmuo. 

 
BENDROJI TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 

Valydami plastikines dalis nenaudokite skiediklių. Daugelis plastikų yra 
jautrūs įvairių rūšių komerciniams skiedikliams, todėl juos naudojant gali 
būti sugadinti. Purvo, dulkių, alyvos, tepalo ir pan. šalinimui naudokite 
švarų audinį. 

ĮSPĖJIMAS: jokiu būdu neleiskite, kad ant plastikinių dalių 
patektų stabdžių skystis, benzinas, naftos produktai, skvarbi alyva ir 
pan. Cheminės medžiagos gali sugadinti, susilpninti arba suardyti 
plastiką. Dėl to galite sunkiai susižaloti. 

ĮSPĖJIMAS: kai atliekate techninę priežiūrą, naudokite tik 
originalias EGO atsargines dalis. Bet kokių kitų dalių naudojimas gali 
kelti pavojų arba sugadinti gaminį. Saugos ir patikimumo užtikrinimui 
visus remonto darbus turi atlikti  kvalifikuotas techninės priežiūros 
specialistas EGO techninės priežiūros centre. 
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 Aplinkosauga 
Neišmeskite elektros įrangos, akumuliatoriaus įkroviklio ir 
baterijų arba įkraunamų akumuliatorių kartu su buitinėmis 
atliekomis! 

Pagal Europos teisės aktų 2012/19/EB ir 2006/66 /EB 

reikalavimus, netinkama naudoti elektros ir elektroninė įranga 
bei sugedusios arba panaudotos baterijos / akumuliatoriai turi 

būti surenkami atskirai. 

Jei elektros prietaisai išmetami į sąvartynus ar šiukšlynus, 
juose esančios pavojingos medžiagos gali ištekėti į 
požeminius vandenis ir patekti į maisto grandinę bei 
pakenkti jūsų sveikatai ir gerovei. 

 
 

GEDIMŲ NUSTATYMAS IR 
ŠALINIMAS 

GARANTIJA  

EGO GARANTIJOS POLITIKA 

Apsilankykite svetainėje egopowerplus.com, kur galėsite susipažinti 
su visais EGO garantijos politikos reikalavimais ir sąlygomis. 

 

PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS 
 
 
 
Neveikia 

įkroviklis. LED1 
lemputė mirksi 
raudonai arba 

nešviečia nei 
viena LED 

lemputė. 

 
 
 
Akumuliatorius ar įkroviklis 
yra sugedę arba tarp 
akumuliatoriaus ir įkroviklio 
yra blogas kontaktas. 

▪  Pabandykite išimti ir įstatyti 
akumuliatorių į įkroviklį. 

▪  Pabandykite įkrauti kitą 
akumuliatorių. 

▪  Atjunkite įkroviklį ir palaukite, 
kol raudona LED indikacinė 
lemputė nustos šviesti, tada vėl 
įjunkite kištuką į elektros 
maitinimo lizdą. 

Įkroviklis 
neveikia ir 

LED1 

indikacinė 
lemputė šviečia 
raudonai. 

 
Akumuliatorius yra per šaltas 
arba per daug įkaitęs. 

Leiskite akumuliatoriui pasiekti 

reikiamą temperatūrą. Įkrovimas 
prasidės, kai akumuliatorius bus 3°C 
– 57°C temperatūros. 

 

Importuotojas: 

UAB „GITANA" 

Adresas: Bičiulių g. 32, Budrikų k. 
96320 Klaipėdos raj. 
Tel.: 8 (46) 410881 

http://www.gitana.lt/Ego 


