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PERSKAITYKITE VISAS INSTRUKCIJAS!
 PERSKAITYKITE NAUDOTOJO VADOVĄ

Pastaba: šią instrukciją taip pat galite rasti kitu formatu, 
pvz., interneto svetainėje.

 Liekamoji rizika! Žmonės, kuriems implantuoti 
elektroniniai prietaisai, pvz., širdies stimuliatoriai, prieš 
pradėdami naudoti šį gaminį turėtų pasikonsultuoti su 
savo gydytoju (-ais). Šalia širdies stimuliatoriaus veikianti 
elektros įranga gali sukelti širdies stimuliatoriaus veikimo 
trukdžius arba gedimą.

 ĮSPĖJIMAS: Norint užtikrinti saugų ir patikimą 
gaminio naudojimą, visus remonto darbus turi atlikti kvalifi-
kuotas specialistas.

 ĮSPĖJIMAS: Prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 
metų bei žmonės, turintys mažesnius fizinius, jutimo arba 
protinius gebėjimus arba mažiau patirties ir žinių, jeigu 
yra prižiūrimi arba jiems buvo pateiktos instrukcijos, kaip 
saugiai naudotis prietaisu, ir jie supranta kylančius pavojus. 
Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Vaikai gali valyti 
prietaisą ir atlikti prietaiso priežiūros darbus tik prižiūrimi.

SAUGOS SIMBOLIAI
Šių simbolių paskirtis – atkreipti dėmesį į galimus pavojus. 
Gerai susipažinkite su saugos simboliais bei jų paaiškini-
mais ir juos įsidėmėkite. Simbolių įspėjimai patys savaime 
negali apsaugoti nuo pavojų. Jais žymimi nurodymai ir 
įspėjimai neatstoja tinkamų nelaimingų atsitikimų prevenci-
jos priemonių.

 ĮSPĖJIMAS: Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą 
perskaitykite visus šiame naudotojo vadove pateiktus 
saugos nurodymus, taip pat susipažinkite su visais saugos 
įspėjamaisiais simboliais, tokiais kaip „PAVOJUS“, „ĮSPĖ-
JIMAS“ ir „DĖMESIO“, ir įsitikinkite, kad juos supratote. 
Nesilaikydami visų toliau išdėstytų nurodymų galite patirti 
elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (ar) sunkiai susižaloti.

SAUGOS NURODYMAI
Šiame puslapyje pavaizduoti ir aprašyti saugos simboliai, 
kurių gali būti ant šio gaminio. Prieš pradėdami surinkti ir 
naudoti prietaisą, perskaitykite visus ant jo pateiktus nuro-
dymus, įsitikinkite, kad juos supratote, ir jais vadovaukitės.

Saugos įspėjimas
Atsargumo priemonės 
skirtos užtikrinti jūsų 
saugumą

Skaityti naudotojo 
vadovą

Norėdamas sumažinti 
susižalojimo pavojų, nau-
dotojas privalo perskaityti 
naudotojo vadovą.

T3,15ANaudoti patalpoje Prietaisą naudoti tik 
patalpoje

II klasės kon-
strukcija

Konstrukcija su dviguba 
izoliacija

T6,3A Lydžiosios jungės Labai mažos lydžiosios 
jungės su uždelsimu

V Voltas Įtampa

A Amperai Srovė

Hz Hercas Dažnis (ciklai per sekundę)

W Vatas Galia

min Minutės Laikas

Kintamoji elektros 
srovė Srovės tipas

Nuolatinė elektros 
srovė

Srovės tipas arba charakter-
istika

 ĮSPĖJIMAS: Perskaitykite ir išsiaiškinkite visus 
nurodymus. Nesilaikant visų toliau išdėstytų nurodymų, 
galima patirti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (ar) sunkiai 
susižaloti. 

DARBO VIETOS SAUGA
 ◾ Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta. Jei 
darbo vieta netvarkinga ar blogai apšviesta, gali įvykti 
nelaimingų atsitikimų.

 ◾ Nenaudokite „EGO“ įkroviklio sprogioje aplinkoje, 
ten, kur yra degių skysčių, dujų ar dulkių. Įkroviklis 
gali sukelti kibirkštis, kurios gali uždegti dulkes arba 
garus.

ELEKTROSAUGA
 ◾ Nelaikykite įkroviklio lietuje arba drėgnose 
vietose. Į įkroviklį patekęs vanduo padidina pavojų 
patirti elektros smūgį.
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 ◾ Tinkamai elkitės su maitinimo įtampos laidu. 
Niekada nelaikykite už laido nešdami, traukdami arba 
atjungdami įkroviklį. Saugokite laidą nuo šilumos, 
alyvų, aštrių kampų ar judančių dalių. Pažeidus arba 
sunarpliojus laidus kyla didesnis pavojus patirti elektros 
smūgį.

 ◾ „EGO“ įkrovikliu galima įkrauti toliau išvardytus „EGO“ 
ličio jonų akumuliatorius:

ĮKROVIKLIS AKUMULIATORIŲ BLOKAI

CHX5500E BAX1500

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
 ◾ Įkroviklio techninę priežiūrą turi atlikti kvalifikuotas 
asmuo ir dalis keisti tik originaliomis atsarginėmis 
dalimis. Taip užtikrinsite, kad įkroviklio saugumas 
nesumažės.

 ◾ Atlikdami įkroviklio techninę priežiūrą naudokite 
tik originalias atsargines dalis. Vadovaukitės šio 
vadovo techninės priežiūros skyriuje pateiktais 
nurodymais. Naudojant neoriginalias dalis ar 
nesilaikant techninės priežiūros nurodymų gali kilti 
elektros smūgio arba sužalojimų pavojus.

ĮKROVIKLIO SAUGOS NURODYMAI
 DĖMESIO: Asmenys (įskaitant vaikus), turintys 

mažesnius fizinius, jutimo arba protinius gebėjimus arba 
mažiau patirties bei žinių, gali naudotis šiuo prietaisu tik 
tuomet, jeigu yra prižiūrimi arba už jų saugumą atsakingas 
asmuo juos instruktavo, kaip saugiai naudotis prietaisu.

 ◾ Prieš naudodamiesi akumuliatoriaus įkrovikliu 
perskaitykite visas instrukcijas ir perspėjamuosius 
ženklinimus, pateiktus šiame vadove ir ant 
akumuliatoriaus įkroviklio, akumuliatorius ir prietaiso, 
kuriam bus naudojamas akumuliatorius, kad 
išvengtumėte neteisingo gaminių naudojimo ir galimo 
sužalojimo arba žalos.

 ◾ Neimkite įkroviklio, įskaitant įkroviklio kištuko ir 
įkroviklio gnybtų, šlapiomis rankomis.

 ◾ Įsitikinkite, kad ant laido neužminsite, už jo 
neužkliūsite, jis nesiliečia prie aštrių kraštų arba 
judančių dalių arba kitaip nebus pažeistas arba 
įtemptas. Taip sumažinsite pavojų netikėtai nukristi, dėl 
ko galima susižeisti arba pažeisti laidą ir patirti elektros 
smūgį.

 ◾ Laikykite laidą ir įkroviklį atokiau nuo šilumos, kad 
išvengtumėte korpuso arba vidinių dalių pažeidimo.

 ◾ Saugokite plastikines dalis, kad ant jų nepatektų 
benzinas, alyvos, naftos produktai ir pan. Šiose 
medžiagose yra chemikalų, kurie gali pažeisti, 
susilpninti arba sunaikinti plastiką.

 ◾ Nenaudokite įkroviklio su pažeistu laidu arba 
kištuku, nes tai gali sukelti trumpąjį jungimą arba 
elektros smūgį. Pažeistą įkroviklį turi taisyti arba 
pakeisti įgaliotas techninės priežiūros specialistas 
„EGO“ techninio aptarnavimo centre.

 ◾ Neardykite įkroviklio. Jeigu reikalinga techninė 
priežiūra arba taisymas, nuneškite jį įgaliotam techninės 
priežiūros specialistui. Netinkamai surinkus prietaisą 
gali kilti elektros smūgio arba gaisro pavojus.

 ◾ Prieš pradėdami techninės priežiūros arba valymo 
darbus atjunkite įkroviklį nuo elektros lizdo, kad 
sumažintumėte elektros smūgio pavojų.

 ◾ Nenaudojamą įkroviklį atjunkite nuo maitinimo 
šaltinio. Taip sumažinsite pavojų patirti elektros smūgį 
arba sugadinti įkroviklį, jeigu į jo angą įkristų metalinių 
daiktų. Be to, taip išvengsite įkroviklio sugadinimo 
įtampos šuolio atveju.

 ◾ Elektros smūgio pavojus. Nelieskite neizoliuotos 
išvesties jungties dalies arba neizoliuoto 
akumuliatoriaus gnybto.

 ◾ Saugokite šią instrukciją. Dažnai ją paskaitykite 
ir naudokitės ja mokydami kitus asmenis, kurie gali 
naudoti šį įrenginį. Skolindami šį prietaisą kam nors 
kitam, taip pat paskolinkite ir šias instrukcijas, kad būtų 
išvengta netinkamo gaminio naudojimo arba galimo 
sužalojimo.

SVARBŪS SAUGOS NURODYM AI

 ◾ Saugokite šią instrukciją. Šiame vadove yra svarbios 
saugos ir naudojimo instrukcijos, skirtos 56 V greitajam 
įkrovikliui CHX5500E.

 ◾ Prieš naudodami akumuliatoriaus įkroviklį 
perskaitykite visas instrukcijas ir įspėjamuosius 
ženklinimus ant akumuliatoriaus įkroviklio, 
akumuliatoriaus ir gaminio, kuriam bus naudojamas 
akumuliatorius.



56V ĮKROVIKLIS — CHX5500E 113

LT

TECHNINIAI DUOMENYS
Įkroviklio įvestis 220-240V~50Hz 550W

Įkroviklio 
išvestis 4/8A 56V 

Įkrovimo trukmė
BAX1500 (1568 Wh) įkrovimas:  
3,5 val. (greitasis įkrovimas)  
7 val. (normalus įkrovimas)

Tinkamiausia 
įkrovimo 
temperatūra

5°C-40°C

Įkroviklio svoris 1,6 kg

APRAŠYMAS
SUSIPAŽINKITE SU SAVO ĮKROVIKLIU (Parodyta C)
1. Maitinimo laidas
2. Išvesties sąsaja
3. Mygtukas
4. 1 LED (žalias)
5. 2 LED (žalias)
6. 3 LED (raudonas)
7. Įvesties sąsaja
8. Tvirtinimo prie sienos anga
9. Aušinimo oro prievadas

VEIKIMAS
AKUMULIATORIAUS BLOKO ĮKROVIMAS 

 ĮSPĖJIMAS: nenaudokite įkroviklio lauke ir 
nelaikykite šlapiose ir drėgnose vietose. Į įkroviklį patekęs 
vanduo padidina pavojų patirti elektros smūgį.

PASTABA: ličio jonų akumuliatoriai tiekiami iš dalies 
įkrauti. Prieš naudodami akumuliatorių bloką pirmą kartą, 
pilnai jį įkraukite. 

1. Į įvesties sąsają įkiškite atskirą maitinimo laidą (B pav.).  
2. Prijunkite įkroviklį prie maitinimo šaltinio (220–240 V/50 Hz). 
3. Akumuliatoriaus kištuką įkiškite į įkroviklį, kaip 

parodyta C ir D paveiksluose. 
4. Įkroviklis palaiko ryšį su akumuliatoriumi, kad įvertintų 

akumuliatoriaus būklę.

5. Jei akumuliatoriaus bloko įkrovimas vyksta normaliai, 
mirkčioja įkroviklio 1 LED žalias indikatorius. 
Paspaudę ir bent 1 sekundę palaikę nuspaustą žalią 
mygtuką, normalų įkrovimą pakeisite į greitąjį įkrovimą: 
1 LED žalias indikatorius užges, o užsidegs ir mirkčios 
2 LED žalias indikatorius. Įkroviklyje sumontuotas 
ventiliatorius veikia nuolat, aušindamas akumuliatorių 
bloką. 

6. Akumuliatorių blokui pilnai įsikrovus, įkroviklio 
LED indikatoriai nustoja mirkčioti ir pradeda nuolat 
šviesti žalia spalva. Palaukite, kol sustos aušinimo 
ventiliatorius, nuimkite akumuliatorių nuo įkroviklio ir 
atjunkite įkroviklį nuo maitinimo šaltinio. 

7. Įkroviklyje paliktas akumuliatoriaus blokas pilnai 
įsikraus, tačiau apkrovos maksimumo neviršys. 

PASTABA: 
 ◾ Jei prijungus įkroviklį prie maitinimo įtampos (žr. 
1 žingsnį) nei vienas iš 3 LED indikatorių nedega, 
skaitykite skyrių „SUGEDĘS AKUMULIATORIŲ 
BLOKAS AR ĮKROVIKLIS“.

 ◾ Jei pilnai įkrovus akumuliatorių bloką jo veikimo laikas 
gerokai sutrumpėja, tai rodo, kad baigiasi akumuliatorių 
eksploatavimo laikas ir juos reikia pakeisti.

 ◾ Įkrovimo metu įkroviklis gali įkaisti. Tai yra normalu. 
Įkrovimą vykdykite gerai vėdinamoje vietoje. 
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ĮKROVIKLIO LED FUNKCIJOS

LED INDIKATO-
RIUS

ANT NUGAROS NEŠIO-
JAMAS AKUMULIA-

TORIŲ BLOKAS

ĮKROVIKLIO LED INDIKATORIUS
VEIKSMAS

1 LED  
(ŽALIAS)

2 LED  
(ŽALIAS)

3 LED  
(RAUDONAS)

Sugedęs Akumuliatorių blokas arba 
įkroviklis sugedęs

Per aukšta 
temperatūra

Nor-
malus 
įkrovi-
mas

Įkrovimas prasidės, kai 
akumuliatorių bloko tempe-
ratūra nukris iki normalios

Greitasis 
įkrovi-
mas

Įkrovimas prasidės, kai 
akumuliatorių bloko tempe-
ratūra nukris iki normalios

Normalus įkrovimas Įkrovimas 4 A srove

Greitasis įkrovimas Įkrovimas 8 A srove

Pilnai 
įkrautas

Normalus 
įkrovimas Įkrovimas užbaigtas

Greitasis 
įkrovimas Įkrovimas užbaigtas

— Sėkminga savipatikra Įkroviklį galima naudoti 
akumuliatoriui įkrauti

: Įjungtas         : Išjungtas           : Mirkčioja         

ĮKAITUSIO ARBA ATŠALUSIO AKUMULIATORIŲ 
BLOKO ĮKROVIMAS
Jeigu akumuliatoriaus bloko temperatūra neatitinka norma-
lios temperatūros ribų, 3 LED indikatorius dega raudonai. 
Kai akumuliatoriaus temperatūra nukrenta iki maždaug 57 
°C arba pakyla virš 3 °C, įkroviklis automatiškai pradeda 
įkrovimą ir 3 LED indikatoriai veikia normalia seka. 

SUGEDĘS AKUMULIATORIŲ BLOKAS ARBA 
ĮKROVIKLIS
Prijungus įkroviklį prie maitinimo įtampos, jis iš karto 
pradeda savipatikros procedūrą. 
1. Jeigu ši procedūra nepavyksta, nei viena LED 

indikatorius nedega ir nemirkčioja. 

Pastaba: bandykite atjungti dar kartą prijungti maitinimo 
laidą prie įkroviklio ir elektros lizdo. Jeigu LED indikatoriai 
vis tiek nedega, kreipkitės į „EGO“ techninės priežiūros 
centrą, kad suremontuotų jūsų įkroviklį.

2. Jeigu savipatikros procedūra sėkminga, visi trys LED 
indikatoriai vienu metu užsidegs ir degs 1 sekundę, o 
tai reiškia, kad įkroviklį galima naudoti akumuliatorių 
blokui įkrauti. Jeigu įkroviklis aptinka problemą 
įkrovimo metu, 3 LED indikatorius pradeda mirkčioti 
raudonai arba visi LED indikatoriai išsijungia.
 ◾ Jeigu LED indikatoriai rodo gedimą, ištraukite ir 
vėl įkiškite akumuliatorių bloko kištuką į įkroviklį. 
Jeigu LED indikatoriai rodo gedimą ir antrąkart, 
pabandykite įkrauti kitą akumuliatorių bloką. 

 ◾ Jeigu kitas akumuliatorių blokas įkraunamas 
normaliai, sugedusį akumuliatorių bloką utilizuokite 
(žr. nurodymus akumuliatorių bloko vadove).

 ◾ Jeigu su kitu akumuliatorių bloku LED indikatoriai 
taip pat rodo gedimą, atjunkite ir vėl prijunkite 
įkroviklį prie maitinimo įtampos, kad 3 LED 
raudonas indikatorius užgestų. Jeigu visi trys LED 
indikatoriai vis tiek nedega arba 3 LED mirkčioja 
raudonai, įkroviklis gali būti sugedęs. 
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 ĮSPĖJIMAS: nerekomenduojama bandyti įkrauti 
naudojant įkroviklį, kuriam savipatikros sistema nustatė 
gedimą, nes galite patirti elektros smūgį ar net sunkiai 
susižaloti. 

TVIRTINIMO PRIE SIENOS ANGOS
Įkroviklyje yra pakabinimui ant sienos skirtos angos, 
kad būtų patogu jį laikyti. Sienoje įsukite varžtus 76 mm 
atstumu vienas nuo kito. Naudokite pakankamai tvirtus 
varžtus, kad jie išlaikytų ir įkroviklio, ir akumuliatoriaus svorį 
(iki maždaug 1,6 kg).

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
 ĮSPĖJIMAS: kad išvengtumėte rimtų sužalojimų, 

visada išimkite akumuliatorių bloką iš įkroviklio, kai valote 
arba vykdote techninės priežiūros procedūras. 

 ĮSPĖJIMAS: atlikdami techninės priežiūros darbus, 
naudokite tik originalias „EGO“ atsargines dalis. Naudojant 
bet kokias kitas dalis, gali kilti pavojus arba sugesti 
gaminys. 

 ĮSPĖJIMAS: nerekomenduojama naudoti suspaustąjį 
sausą orą įkrovikliui valyti. Jeigu valymas suspaustuoju 
oru yra vienintelis valymo būdas, valydami įkroviklį visada 
dėvėkite akių apsaugą arba apsauginius akinius su 
šoninėmis apsaugomis. Jeigu valymo metu susidaro daug 
dulkių, naudokite respiratorių.

 ĮSPĖJIMAS: jeigu pažeistas maitinimo laidas, jį 
pakeiskite identišku maitinimo laidu. Dėl netinkamo laido 
gali kilti elektros smūgio pavojus ir galite susižaloti. 

BENDROJI PRIEŽIŪRA
Plastikinių dalių nevalykite tirpikliais. Įvairūs 
komerciniai tirpikliai gali pažeisti daugelį plastikų ir jų 
nerekomenduojama naudoti, nes gali sugadinti gaminį. 
Purvo, dulkių, alyvos, tepalo ir pan. valymui naudokite 
švarų audinį.

 ĮSPĖJIMAS: plastikines dalis saugokite nuo stabdžių 
skysčių, benzino, naftos produktų, skvarbios alyvos ir pan. 
Chemikalai gali sugadinti, susilpninti arba suardyti plastiką 
ir dėl to galite sunkiai susižaloti.

 ĮSPĖJIMAS: atlikdami techninės priežiūros darbus, 
naudokite tik originalias „EGO“ atsargines dalis. Naudojant 
bet kokias kitas dalis, gali kilti pavojus arba sugesti 
gaminys. Norint užtikrinti saugumą ir patikimumą, visus 
remonto darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas „EGO“ 
techninės priežiūros centre.

Aplinkos apsauga 
Neišmeskite elektros įrangos, akumuliatori-
aus įkroviklio ir akumuliatorių ar įkraunamų 
akumuliatorių su buitinėmis atliekomis!
Pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvas 2012/19/EB ir 2006/66/EB 
nenaudojama elektros bei elektronikos 
įranga ir nenaudojami arba sugedę 
akumuliatorių blokai ir (ar) baterijos turi būti 
surenkami atskirai.
Jei elektriniai prietaisai išmetami 
į užkasamuosius arba atviruosius 
sąvartynus, kenksmingos medžiagos gali 
prasisunkti iki gruntinio vandens, patekti 
į mitybos grandinę ir kenkti jūsų sveikatai 
bei gerovei.
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TRIKČIŲ DIAGNOSTIKA
PROBLEMA PRIEŽASTIS SPRENDIMAS

Įkroviklis neveikia. 
3 LED indikatorius 
mirkčioja raudonai 
arba visi LED indika-
toriai nedega.

Akumuliatorių blokas arba 
įkroviklis yra sugedęs 
arba blogas kontaktas 
tarp akumuliatorių bloko ir 
įkroviklio.

 ◾ Pabandykite išimti ir vėl įdėti akumuliatorių bloką į įkroviklį.
 ◾ Pabandykite įkrauti kitą akumuliatorių bloką.
 ◾ Atjunkite įkroviklį nuo maitinimo įtampos ir palaukite, kol 
užges raudonas LED indikatorius, o po to vėl prijunkite prie 
maitinimo įtampos.

Įkroviklį įjungiate per 
greitai

 ◾ Įkroviklį prijunkite prie maitinimo įtampos praėjus 30 
sekundžių po LED indikatorių užgesimo. 

Įkroviklis neveikia ir 
3 LED indikatorius 
šviečia raudonai.

Akumuliatorius per daug 
įkaitęs arba atšalęs.

 ◾ Palaukite, kol akumuliatoriaus temperatūra pasieks normalią 
temperatūrą. Įkrovimas prasidės, kai akumuliatorių bloko 
temperatūra pasieks normalią temperatūrą.

GARANTIJA
„EGO“ GARANTINIS POLISAS
Norėdami sužinoti visas „EGO“ garantinio poliso sąlygas, apsilankykite interneto svetainėje egopowerplus.com.
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IZLASIET VISAS INSTRUKCIJAS!
  IZLASIET EKSPLUATĀCIJAS 
ROKASGRĀMATU

Piezīme! Šīs instrukcijas ir pieejamas arī citā veidā, 
piemēram, tīmekļa vietnē.

 Atlikušais risks! Personām, kuras lieto elektroni-
skas ierīces, piemēram, elektrokardiostimulatorus, pirms 
šīs ierīces lietošanas jākonsultējas ar savu ārstu. Elektrisko 
iekārtu darbība elektrokardiostimulatora tuvumā var izraisīt 
tā darbības traucējumus vai apstāšanos.

 BRĪDINĀJUMS! Lai garantētu drošību un uzticamī-
bu, visi remontdarbi jāveic kvalificētam apkopes tehniķim.

 BRĪDINĀJUMS! Šo ierīci drīkst lietot bērni, kuri ir 
jaunāki par 8 gadiem un personas ar fiziskām, maņu vai 
garīgām spējām, kuru pieredze vai zināšanas, kā rīkoties 
ar ierīci, nav pietiekamas, ja tās uzrauga par viņu drošību 
atbildīgā persona, tām ir sniegti drošas lietošanas norādī-
jumi, un šīs personas izprot briesmas, kas rodas, lietojot 
ierīci nepareizi. Neļaut bērniem rotaļāties ar ierīci. Bērniem 
nav atļauts veikt tīrīšanas un lietotājam veicamās apkopes 
darbus bez uzraudzības.

DROŠĪBAS APZĪMĒJUMI
Drošības apzīmējumi ir paredzēti, lai pievērstu Jūsu 
uzmanību iespējamiem apdraudējumiem. Drošības 
apzīmējumiem un to skaidrojumiem jāpievērš īpaša 
uzmanība, un tie pilnībā jāizprot. Apzīmējumu brīdinājumi 
paši par sevi nenovērš apdraudējumu. Apzīmējumos 
iekļautie norādījumi un brīdinājumi neaizstāj atbilstošus 
darba drošības pasākumus.

 BRĪDINĀJUMS! Pirms šīs ierīces lietošanas 
izlasiet un izprotiet visus šajā ekspluatācijas rokasgrāmatā 
iekļautos drošības norādījumus, tostarp visus drošības 
brīdinājuma apzīmējumus, piemēram, „BĪSTAMI!”, 
„BRĪDINĀJUMS!” un „UZMANĪBU!”. Visu turpmāk uzskaitī-
to norādījumu neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas 
triecienu, ugunsgrēku un/vai smagus miesas bojājumus.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS
Šajā lapaspusē ir parādīti un aprakstīti drošības 
apzīmējumi, kas var būt norādīti uz šī produkta. Pirms 
ierīces salikšanas un lietošanas izlasiet, izprotiet un 
ievērojiet visus norādījumus par ierīci.

Drošības 
brīdinājums

Piesardzības pasākumi 
Jūsu drošībai

Izlasiet 
ekspluatācijas 
rokasgrāmatu

Lai mazinātu traumu 
rašanās bīstamību, 
lietotājam jāizlasa 
ekspluatācijas 
rokasgrāmata.

T3,15ALietošanai 
iekštelpās

Lietojiet šo ierīci tikai 
iekštelpās

II klases 
konstrukcija

Divkāršas izolācijas 
konstrukcija

T6,3A Drošinātāju 
ieliktņi

Miniatūro drošinātāju 
ieliktnis, laika aizkave

V Volti Spriegums

A Ampēri Strāva

Hz Herci Frekvence (cikli sekundē)

W Vati Jauda

min Minūtes Laiks

Maiņstrāva Strāvas veids

Līdzstrāva Strāvas veids vai raksturīgās 
īpašības

 BRĪDINĀJUMS! Izlasiet un izprotiet visas 
instrukcijas. Visu turpmāk uzskaitīto instrukciju 
neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, 
ugunsgrēku un/vai smagas traumas. 

DROŠĪBA DARBA ZONĀ
 ◾ Uzturiet darba zonu tīru un labi apgaismotu. 
Nesakārtotā un slikti apgaismotā darba zonā var notikt 
nelaimes gadījumi.

 ◾ Nedarbiniet EGO lādētāju sprādzienbīstamās 
vidēs, piemēram, vidē, kurā atrodas uzliesmojoši 
šķidrumi, gāzes vai putekļi. Lādētājs rada 
dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.

ELEKTRODROŠĪBA
 ◾ Sargājiet lādētāju no lietus vai mitruma. Ūdens 
iekļūšana lādētājā paaugstina risku saņemt elektriskās 
strāvas triecienu.
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 ◾ Nebojājiet strāvas vadu. Nekad neizmantojiet strāvas 
vadu lādētāja nešanai, vilkšanai vai atvienošanai no 
elektrotīkla. Sargājiet strāvas vadu no karstuma, eļļas, 
asām malām vai kustīgām daļām. Bojāti vai samudžināti 
strāvas vadi palielina risku saņemt elektriskās strāvas 
triecienu.

 ◾ Ar EGO lādētāju var uzlādēt zemāk norādītos EGO litija 
jonu akumulatorus:

LĀDĒTĀJS AKUMULATORU BLOKI

CHX5500E BAX1500

SERVISS
 ◾ Jūsu lādētājam remontdarbus veic tikai kvalificēts 
speciālists, kas izmanto tikai identiskas rezerves 
daļas. Tādējādi tiek saglabāta lādētāja ekspluatācijas 
drošība.

 ◾ Veicot lādētājam remontdarbus, izmantojiet tikai 
identiskas rezerves daļas. Vienmēr ievērojiet 
instrukcijas, kas norādītas šīs rokasgrāmatas 
nodaļā „Apkope”. Neapstiprinātu daļu izmantošanas 
vai apkopes instrukciju neievērošanas gadījumā var 
rasties elektriskās strāvas trieciena vai traumu gūšanas 
risks.

LĀDĒTĀJA LIETOŠANAS DROŠĪBAS NOTEIKUMI

 UZMANĪBU! Ierīce nav paredzēta lietošanai 
personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu 
vai garīgām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja 
vien tās neuzrauga vai nav apmācījusi lietot šo ierīci par 
viņu drošību atbildīgā persona.

 ◾ Pirms izmantojat akumulatora lādētāju, izlasiet visas 
instrukcijas un aplūkojiet drošības apzīmējumus, kas 
norādīti šajā rokasgrāmatā, uz akumulatora lādētāja, 
akumulatora un produkta, lai nodrošinātu pareizu 
produkta lietošanu un pasargātu sevi un citus no 
iespējamo traumu gūšanas vai produkta sabojāšanas.

 ◾ Neņemiet rokās lādētāju un lādētāja kontaktdakšu 
vai lādētāja kontaktus ar mitrām rokām.

 ◾ Strāvas vadam jābūt novietotam vietā, kur uz tā 
nevar uzkāpt, paklupt, vads nevar nonākt saskarē ar 
asām malām vai kustīgām daļām vai kādā citā veidā 
tikt sabojāts vai pakļauts spriegumam. Tas mazina 
ar kritieniem saistītu risku, kas var radīt savainojumu vai 
vada bojājumu, izraisot elektriskās strāvas triecienu.

 ◾ Sargājiet strāvas vadu un lādētāju no karstuma, lai 
novērstu korpusa vai iekšējo daļu bojājumus.

 ◾ Raugiet, lai benzīns, eļļas, naftas u.c. produkti 
nenonāktu saskarē ar plastmasas detaļām. Šīs 
vielas satur ķīmiskas vielas, kas var bojāt vai iznīcināt 
plastikāta detaļas vai padarīt tās trauslas.

 ◾ Neizmantojiet lādētāju, ja tam ir bojāts strāvas vads 
vai kontaktdakša, kas var izraisīt īssavienojumu 
un elektriskās strāvas triecienu. Ja lādētājam radies 
bojājums, nogādājiet to uz EGO servisa centru, kurā 
pilnvarots servisa speciālists veiks labošanas darbus, 
vai arī nomainīs ar jaunu lādētāju.

 ◾ Lādētāju nav atļauts izjaukt. Ja tam ir nepieciešams 
remonts vai apkope, nogādājiet to kvalificētam servisa 
tehniķim. Nepareizi salikts lādētājs rada elektriskās 
strāvas trieciena risku vai ugunsgrēka draudus.

 ◾ Lai mazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, 
pirms apkopes vai tīrīšanas darbu veikšanas 
lādētāja strāvas vads ir jāizvelk no kontaktligzdas.

 ◾ Kad lādētāju nelietojat, atvienojiet strāvas vadu no 
barošanas avota. Tas mazinās elektriskās strāvas 
trieciena vai uzlādes ierīces sabojāšanas risku 
gadījumā, ja atverē iekritis kāds metāla gabaliņš. Šādi 
var novērst pārsprieguma radītus lādētāja bojājumus.

 ◾ Elektriskās strāvas trieciena risks Nepieskarieties 
izejas savienotāja daļai un akumulatora spailēm, kurām 
nav izolācijas.

 ◾ Saglabājiet šīs instrukcijas. Vairākkārt pārlasiet un 
izmantojiet šīs instrukcijas, lai sniegtu norādījumus 
citiem, kas izmanto šo ierīci. Ja kādam aizdodat šo 
ierīci, iedodiet līdzi arī šīs instrukcijas, lai nodrošinātu 
pareizu lādētāja izmantošanu un nerastos traumu 
gūšanas bīstamība.

SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

 ◾ Saglabājiet šīs instrukcijas. Šajā rokasgrāmatā ir 
iekļauta svarīgas drošības un ekspluatācijas instrukcijas 
ātrajam 56 V lādētājam CHX5500E.

 ◾ Pirms akumulatora lādētāja lietošanas, izlasiet 
visas instrukcijas un brīdinājumu apzīmējumus, kas 
norādīti uz akumulatora lādētāja, akumulatora un 
produkta, kurā tiek izmantots akumulators.
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SPECIFIKĀCIJA
Lādētāja 
ievade 220-240V~50Hz 550W

Lādētāja 
izvade 4/8A 56V 

Uzlādes laiks
BAX1500 (1568 Wh) uzlāde: 
3,5 h (ātrā uzlāde)  
7 h (parastā uzlāde)

Optimālā 
uzlādes 
temperatūra

5°C-40°C

Lādētāja 
svars 1,6 kg

APRAKSTS
PĀRZINIET SAVU LĀDĒTĀJU (Attēlā A)
1. Strāvas vads
2. Izejas interfeiss
3. Poga
4. LED 1 (zaļa)
5. LED 2 (zaļa)
6. LED 3 (sarkana)
7. Ieejas interfeiss
8. Caurumiņš ierīces uzstādīšanai pie sienas
9. Dzesēšanas gaisa pieslēgvieta

LIETOŠANA
KĀ UZLĀDĒT AKUMULATORA BLOKU 

 BRĪDINĀJUMS! Nelietojiet lādētāju ārpus telpām 
un nepakļaujiet lietum vai mitriem apstākļiem. Ūdens 
iekļūšana lādētājā paaugstina risku saņemt elektriskās 
strāvas triecienu.

PIEZĪME! Litija jonu akumulatoru bloki tiek piegādāti 
daļēji uzlādētā stāvoklī. Pirms to pirmreizējās lietošanas 
uzlādējiet akumulatoru bloku pilnībā. 

1. Ievietojiet atsevišķu strāvas vadu ieejas interfeisā (B att.).  
2. Pievienojiet lādētāju pie barošanas avota 

(220-240V/50Hz). 
3. Ievietojiet akumulatora kontaktdakšu lādētājā, kā 

parādīts attēlā C un D. 
4. Lādētājs sazināsies ar akumulatoru, lai novērtētu 

akumulatora uzlādes statusu.

5. Ja akumulators tiek uzlādēts ar parasto uzlādi, mirgo 
lādētāja zaļais LED 1 indikators. Turot nospiestu zaļo 
pogu vismaz 1 sekundi, parastā uzlāde pāries uz 
ātro uzlādi, nodzisīs lādētāja zaļais LED 1 indikators 
un sāks mirgot lādētāja zaļais LED 2 indikators. 
Lādētāja ventilators nepārtraukti darbojas, lai dzesētu 
akumulatora bloku. 

6. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, lādēšanas 
indikatora LED gaismas pārstāj mirgot un vienmērīgi 
deg zaļā krāsā. Pagaidiet, kamēr dzesēšanas 
ventilators apstājas, izņemiet akumulatora bloku no 
lādētāja un atvienojiet lādētāju no barošanas avota. 

7. Akumulatora bloks pilnībā uzlādēsies, ja tiks atstāts 
lādētājā, taču tas netiks pārlādēts. 

PIEZĪME. 
 ◾ Ja lādētājs ir pievienots strāvas padevei 1. solī un 
vēl aizvien nedeg visas 3 LED gaismas, skatiet 
nodaļu „DEFEKTĪVS AKUMULATORU BLOKS VAI 
LĀDĒTĀJS”.

 ◾ Ja akumulatoru bloks ir pilnībā uzlādēts, bet tā 
darbības laiks ir ievērojami saīsinājies, tas norāda, ka 
akumulatoru kalpošanas laiks tuvojas beigām un tie ir 
jānomaina.

 ◾ Lādēšanas laikā lādētājs var sakarst. Tas lādētāja 
darbībā ir normāli. Uzlādējiet labi vēdināmā vietā. 
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LĀDĒTĀJA LED FUNKCIJAS

LED INDIKATORS MUGURSOMAS TIPA 
AKUMULATORS

LĀDĒTĀJA LED
DARBĪBA

LED 1 (ZAĻA) LED 2 (ZAĻA) LED 3 (SARKANA)

Defektīvs Akumulatora bloks vai 
lādētājs ir defektīvs

Pārāk augsta 
temperatūra

Parastā 
uzlāde

Uzlāde sākas, tiklīdz aku-
mulatora bloks atgriežas 
normālā temperatūrā.

Ātrā 
uzlāde

Uzlāde sākas, tiklīdz aku-
mulatora bloks atgriežas 
normālā temperatūrā.

Parastā uzlāde 4A uzlāde

Ātrā uzlāde 8A uzlāde

Pilnībā 
uzlādēts

Parastā 
uzlāde Uzlāde pabeigta

Ātrā 
uzlāde Uzlāde pabeigta

—
Pašpārbaude veiksmīgi 
pabeigta

Lādētāju var izmantot 
akumulatora uzlādei

: Ieslēgts         : Izslēgts            : Mirgo         

KARSTA VAI AUKSTA AKUMULATORU BLOKA 
UZLĀDE
Ja akumulatora bloka temperatūra ir ārpus diapazona, 
sarkanā krāsā iedegsies LED 3 indikators. Kad 
akumulators atdziest līdz apmēram 57 °C vai uzsilst līdz 
vairāk kā 3 °C, lādētājs automātiski sāk uzlādi un visi 3 
LED indikatori turpina degt kā parasti. 

DEFEKTĪVS AKUMULATORU BLOKS VAI 
LĀDĒTĀJS
Tiklīdz lādētājs tiek pievienots barošanas avotam, tas 
nekavējoties sāk pašpārbaudi. 
1. Ja pašpārbaude netiek veiksmīgi pabeigta, nedegs vai 

nemirgos neviens LED indikators. 
Piezīme! Mēģiniet atkārtoti iespraust strāvas vadu lādētājā 
un barošanas avotā secīgi. Ja LED indikatori uzrāda 
kļūmi otro reizi, nogādājiet lādētāju uz EGO centru, lai to 
saremontētu.

2. Ja lādētājs veiksmīgi pabeidz pārbaudi, vienlaicīgi uz 
1 sekundi iedegsies visi 3 LED indikatori, kas nozīmē, 
ka lādētāju var izmantot akumulatora uzlādei. Uzlādes 
laikā, ja lādētājs uzrāda kļūmi, sarkanā krāsā sāks 
mirgot LED 3 vai arī izslēgsies visi LED indikatori.
 ◾ Ja tiek reģistrēts bojājums, izņemiet un vēlreiz 
iespraudiet akumulatora kontaktdakšu lādētājā. Ja 
LED arī otrreiz uzrāda „defektīvu” statusu, mēģiniet 
uzlādēt citu akumulatora bloku. 

 ◾ Ja cits akumulatora bloks uzlādējas normāli, 
likvidējiet defektīvo akumulatora bloku (skatīt 
instrukcijas akumulatora bloka rokasgrāmatā).

 ◾ Ja arī cits akumulatora bloks uzrāda „defektīvu” 
statusu, vēlreiz pievienojiet lādētāju barošanas 
avotam, līdz pārstāj degt sarkanais LED 3 
indikators. Ja nedeg neviens no 3 LED indikatoriem, 
vai sarkanā krāsā mirgo LED 3, lādētājs, iespējams, 
ir bojāts. 

 BRĪDINĀJUMS! Ierīci nav ieteicams uzlādēt, kamēr 
lādētājs uzrāda „defektīvu” statusu, jo tas var izraisīt 
elektrošoku vai pat nopietnus miesas bojājumus. 
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CAURUMIŅI IERĪCES UZSTĀDĪŠANAI PIE SIENAS
Lādētājam ir caurumiņi, kas paredzēti ierīces uzstādīšanai 
pie sienas, lai to ērti uzglabātu. Ieskrūvējiet sienā skrūves 
76 mm attālumā. Izmantojiet pietiekami izturīgas skrūves, 
kas var noturēt lādētāja kopējo svaru (aptuveni 1,6 kg).

APKOPE
 BRĪDINĀJUMS! Lai izvairītos no nopietnu traumu 

gūšanas, vienmēr pirms tīrīšanas vai apkopes darbu 
veikšanas atvienojiet no lādētāja akumulatoru bloku. 

 BRĪDINĀJUMS! Veicot apkopes darbus, vienmēr 
izmantojiet identiskas EGO rezerves daļas. Jebkuru citu 
daļu izmantošana var radīt apdraudējumu vai produkta 
bojājumus. 

 BRĪDINĀJUMS! Lādētāja tīrīšanai nav ieteicams 
izmantot saspiesto gaisu. Ja saspiestā gaisa izmantošana 
ir vienīgais veids, kā iespējams iztīrīt šo ierīci, vienmēr 
tīrīšanas laikā lietojiet standarta aizsargbrilles vai 
aizsargbrilles ar sānu aizsargiem. Ja darbības laikā rodas 
putekļi, lietojiet arī elpceļu aizsargmasku.

 BRĪDINĀJUMS! Ja strāvas vads ir bojāts, nomainiet 
to ar identisku strāvas vadu. Tādu strāvas vadu lietošana, 
kas nav paredzēti šim lādētājam, var radīt elektrošoka vai 
traumu gūšanas risku. 

VISPĀRĒJĀ APKOPE
Plastmasas detaļu tīrīšanai neizmantojiet šķīdinātājus. 
Vairums plastmasu ir uzņēmīgas pret dažāda veida 
komerciālu šķīdinātāju radītiem bojājumiem un, tos 
izmantojot, var tikt sabojātas. Lai notīrītu netīrumus, 
putekļus, eļļu, smērvielas u.c., izmantojiet tīras lupatiņas.

 BRĪDINĀJUMS! Plastmasas daļas nekādā gadījumā 
nedrīkst saskarties ar bremžu šķidrumu, degvielu, naftas 
produktiem, iesūcošos eļļu un tamlīdzīgi. Ķīmiskās vielas 
var radīt bojājumus, kā arī mazināt plastmasas daļas 
izturību vai iznīcināt tās, radot smagus miesas bojājumus.

 BRĪDINĀJUMS! Veicot apkopes darbus, vienmēr 
izmantojiet identiskas EGO rezerves daļas. Jebkuru citu 
daļu izmantošana var radīt apdraudējumu vai produkta 
bojājumus. Lai garantētu drošību un uzticamību, visi 
remontdarbi ir jāveic kvalificētam tehniskajam darbiniekam 
EGO servisa centrā.

Apkārtējās vides aizsardzība 
Neizmetiet elektroierīces, akumulatora 
lādētāju un baterijas/uzlādējamos 
akumulatorus mājsaimniecības atkritumos!
Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvu Nr. 2012/19/ES, kā 
arī Direktīvu Nr. 2006/66/EK nederīgas 
elektriskās un elektroniskās iekārtas un 
bojāti vai izlietoti akumulatori/baterijas 
jāsavāc atsevišķi.
Ja elektroierīces tiek izmestas atkritumu 
poligonos vai izgāztuvēs, gruntsūdenī var 
iekļūt bīstamas vielas, piesārņojot barības 
ķēdi, kaitējot veselībai un labsajūtai.
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KĻŪMJU NOVĒRŠANA
PROBLĒMA CĒLONIS RISINĀJUMS

Lādētājs nedarbojas. 
LED 3 mirgo sarkanā 
krāsā vai arī pārstāj 
degt visi LED 
indikatori

Akumulatora bloks vai 
lādētājs ir bojāts vai 
starp akumulatora bloku 
un lādētāju ir slikts 
savienojums.

 ◾ Mēģiniet izņemt akumulatora bloku un ievietot to lādētājā 
no jauna.

 ◾ Mēģiniet uzlādēt citu akumulatoru bloku.
 ◾ Atvienojiet lādētāju un pagaidiet, līdz sarkanais LED 
indikators izdziest, pēc tam pievienojiet kontaktdakšu 
barošanas avotam.

Lādētājs pārāk bieži 
izslēdzas

 ◾ Tiklīdz pārstāj degt visi LED indikatori, pēc 30 sekundēm 
savienojiet lādētāju ar barošanas avotu. 

Lādētājs nedarbojas 
un LED 3 deg 
sarkanā krāsā.

Akumulatora bloks ir 
pārāk karsts vai pārāk 
auksts.

 ◾ Ļaujiet akumulatoram sasniegt normālu temperatūru. Uzlāde 
sāksies, tiklīdz akumulatora bloks atgriezīsies normālā 
temperatūrā.

GARANTIJA
EGO GARANTIJAS POLITIKA
Lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni egopowerplus.com, kur pieejama pilna EGO garantijas politikas noteikumu un 
nosacījumu versija.


