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Kasutusjuhendi märkused

Sümbolid

Hoiatus elektripinge eest
See sümbol viitab elektripinge tekitatavatele ohtudele
inimeste elule ja tervisele.

Hoiatus plahvatusohtlike materjalide eest
See sümbol viitab plahvatusohtlike ainete tekitatavatele
ohtudele inimeste elule ja tervisele.

Söövitavate ainete hoiatus
See ikoon viitab sellele, et söövitavad ained
põhjustavad ohtu inimeste elule ja tervisele.

Hoiatus
Märgusõna tähistab keskmise riskiastmega ohtu, mille
eiramise tagajärjeks võib olla surm või rasked
vigastused.

Ettevaatust
Märgusõna tähistab madala riskiastmega ohtu, mille
eiramise tagajärjeks võivad olla kerged või mõõdukad
vigastused.

Märkus
Märgusõna viitab olulisele teabele (nt aineline kahju),
mitte ohtudele.

Teave
Selle sümboliga tähistatud juhised aitavad toiminguid
sooritada kiiresti ja ohutult.

Järgige juhiseid
Selle sümboliga tähistatud juhised viitavad sellele, et
järgida tuleb kasutusjuhendit.

Kandke kaitseprille
Selle sümboliga tähistatud juhised viitavad sellele, et
kanda tuleb silmakaitset.

Kandke kaitsekindaid
Selle märgiga tähistatud juhised viitavad, et kanda
tuleb kaitsekindaid.

Selle juhendi kehtiva versiooni ja EL-i vastavusdeklaratsiooni
saate alla laadida järgmiselt lingilt:

PBCS 2A

https://hub.trotec.com/?id=46743

Ohutus

Hoiatus
Lugege kõiki ohutus- ja muid juhiseid.
Ohutus- ja muude juhiste eiramine võib põhjustada
elektrilööki, põletusi ja/või raskeid vigastusi.
Hoidke kõik ohutus- ja muud juhised edaspidiseks
alles.
8-aastased ja vanemad lapsed ning vähenenud
füüsiliste, meeleliste või vaimsete võimetega või
kogemuste ja teadmisteta isikud võivad seadet
kasutada järelevalve all või kui neid on seadme ohutu
kasutamise suhtes instrueeritud ning nad on seotud
ohtudest teadlikud.
Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi
järelevalve puudumisel seadet puhastada ega
hooldada.

• Alati enne seadme kasutamist kontrollige seadet võimalike
kahjustuste suhtes. Ärge kasutage defektseid seadmeid
ega seadme osi.

• Ärge kasutage seadet kunagi taaslaetamatute akude jaoks.

• Puudutage akuklemme ainult isoleeritud kohtadest.

• Ärge kasutage seadet plahvatusohtlikes ruumides või
piirkondades ega paigaldage seda sellisesse kohta.

• Ärge kasutage seadet agressiivses atmosfääris.

• Ärge kastke seadet vette. Ärge laske vedelikel seadme
sisemusse tungida.

• Ärge kasutage seadet niiskete või märgade kätega.
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• Ärge kunagi kasutage seadet, kui olete avastanud, et pistik
või toitekaabel on kahjustatud. 
Kui seadme toitekaablit kahjustatakse, siis peab tootja või
tootja klienditeenindus või sarnase kvalifikatsiooniga
personal selle ohtude vältimiseks välja vahetama.
Defektsed toitekaablid kujutavad endast tõsist ohtu
tervisele.

• Seade ei ole mänguasi. Hoidke seade eemal lastest ja
loomadest.

• Ärge avage seadet.

• Seadme kasutamisel jälgige polaarsust. Vale polaarsuse
korral tagab polaarsuskaitse, et laadimisprotsessi ei
käivitata, et vältida laadija ja aku kahjustamist.

• Kui aku muutub liiga kuumaks, lõpetage laadimine.
Vaadake maksimaalset temperatuuri tootja andmetest
sõiduki kasutusjuhendis.

Seadmel olevad ohutusjuhised
Järgmiste ohutusjuhiste sisu leiate ka seadmelt:
• Lugege kõiki ohutus- ja muid juhiseid.

• Seadme kasutamisel võib tekkida plahvatusohtlik
paukgaas. Kasutage seadet ainult hästi ventileeritud
ruumides ja vältige lahtist tuld ning sädemete teket.

• Tõmmake enne akuklemmide paigaldamist või
eemaldamist alati toitekaabel pistikupesast välja.

• Ärge jätke laadijat vihma või niiskuse kätte.

Märkus automaatse laadimise kohta
Seadmel on mikroprotsessoriga juhtelement, mis jälgib ja
reguleerib automaatselt mitmeastmelist laadimistsüklit. Seetõttu
ei pea laadimisprotsessi jälgima. Soovitame siiski mitte jätta
akut pikemaks ajaks järelevalveta, et saaksite rikke korral
seadme käsitsi vooluvõrgust lahti ühendada.

Otstarbekohane kasutus
Seade on mõeldud mootorsõidukites kasutatavate akude
laadimiseks. Nende hulka kuuluvad nii mitte hooldusvabad kui
ka hooldusvabad 12 V akud, sealhulgas märgakud, nagu plii-,
Ca/Ca- ja EFB-akud, samuti pliigeel- ja AGM-akud.

Seade on ette nähtud siseruumides ja ilmaolude eest kaitstud
välialadel kasutamiseks.

Seade on mõeldud ainult isiklikuks, mitte kommertskasutuseks.

Prognoositav väärkasutus
Seadet ei tohi kasutada liitiumraudfosfaatakude (nt LiFePO4)
ega muude taaslaetavate liitiumakude laadimiseks.

Seadet ei tohi kasutada taaslaetamatute akude laadimiseks.

Seade on ette nähtud ainult mobiilseks kasutamiseks, mitte
paigaldamiseks haagiselamutesse, matkaautodesse või
samalaadsetesse sõidukitesse.

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks puhvertoiteallikana, nt aku
vahetamise ajal.

Personali kvalifikatsioon
Isikud, kes seda seadet kasutavad, peavad:
• Tuleb omada piisavaid eelteadmisi elektrivaldkonnas ja

kasutada seadet tööohutuseeskirju järgides.

• olema lugenud kasutusjuhendit, eriti selle peatükki Ohutus,
ja sellest aru saanud.

Isikukaitsevahendid

Kandke kaitseprille
Seadme kasutamisel kandke sobivaid kaitseprille.

Kandke kaitsekindaid
Seadme kasutamisel kandke sobivaid kaitsekindaid.
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Muud ohud

Hoiatus
Plahvatusoht!
Seadme kasutamisel võib tekkida plahvatusohtlik gaas.
Vältige sädemete tekitamist, nt suitsetamist, samuti
lahtist leeki. Tagage piisav ventilatsioon.

Söövitavate ainete hoiatus
Akus sisalduv hape on söövitav. Peske happepritsmed
kohe rohke veega maha ja pöörduge hädaolukorras
arsti poole.

Hoiatus elektripinge eest
Elektrilöök pikselöögist.
Äikese korral ärge töötage seadmega vabas õhus.
Äikese korral ühendage seade vooluvõrgust lahti.
Käitaja vastutab hoone piksekaitse eest.

Hoiatus elektripinge eest
Elektrilöök ebapiisava isoleerimise tõttu.
Kontrollige enne igat kasutamist, et seade ei oleks
kahjustunud ja toimiks nõuetekohaselt.
Ärge lülitage seadet enam sisse, kui leidsite
kahjustuse.
Ärge kasutage seadet kui seade või teie käed on
niisked või märjad!

Hoiatus elektripinge eest
Eemaldage enne seadme mis tahes hooldustöid selle
võrgupistik alati vooluvõrgust!
Ärge katsuge võrgupistikut niiskete või märgade
kätega.
Tõmmake toitekaabel pistikupesast välja, hoides
seejuures pistikust kinni.

Hoiatus elektripinge eest
Seadme elektriosadega tohivad töötada ainult vastava
väljaõppega spetsialistid!

Ettevaatust
Hoidke soojusallikatest piisavat kaugust.

Märkus
Seadme kahjustamise vältimiseks ärge jätke seda
ekstreemsete temperatuuride, kõrge õhuniiskuse või
märja kätte.

Märkus
Ärge kasutage seadme puhastamiseks teravaid
puhastusvahendeid, abrasiivseid vahendeid või
lahusteid.

Seadme teave

Seadme kirjeldus
Seadet kasutatakse sõidukite erinevat tüüpi akude laadimiseks.

Seade laeb akut, varustades akut toiteallikaga laadimiskaabli
kaudu. Teine laadimiskaabel on kinnitatud maandamiseks
sõiduki kasutusjuhendis täpsustatud kohta.

Mikroprotsessoriga juhtelement tagab mitmeastmelise
laadimisprotsessi automaatse jälgimise ja reguleerimise.

Talvises laadimisrežiimis saab akut laadida välistemperatuuril
-20 °C kuni +5 °C.

Pidevlaadimisrežiimis saab akut kaitsta täieliku tühjenemise
eest ja hoida seda püsivalt ideaalses laadimisolekus, näiteks
pikkade seisuaegadega hooajasõidukite puhul.

Seadme kaitseklass on IP65 ning see on tolmukindel ja veejoa
eest kaitstud.

Seadmel on kaitsemehhanismid, mis kaitsevad laadijat ja akut,
sealhulgas vastupidise polaarsuse kaitse ja lühisekaitse.

Täielikult isoleeritud akuklemmid ja seinakinnituse riputusaas
tagavad ohutu ja mugava kasutamise.

Tarnekomplekt
• 1 akulaadija

• 1 juhend

Seadme ülevaade

1 2

34

Nr Nimetus

1 must akuklemm ( - )

2 punane akuklemm ( + )

3 Juhtpaneel

4 Riputusaas
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Tehnilised andmed

Parameeter Väärtus

Mudel PBCS 2A

Vooluvõrgu pinge 220–240 V / ~ 50 Hz

Nimisisendvõimsus max 35 W

Nimiväljundpinge 12 V DC

Nimiväljundvool max 2 A

Laadimispinge 14,2 – 14,8 V

Kaitse T 3,15 A

Kaitseklass II / 

Kaitse tüüp IP65

Ümbritsev temperatuur –20 °C kuni +40 °C

Aku mahutavus
standard-
laadimisrežiimil, talvise
laadimise režiimil

4–60 Ah

Aku mahutavus
pidevlaadimisrežiimil
(max 1 A)

3–32 Ah

Toitekaabli pikkus 150 cm

Laadimiskaabli pikkus 155 cm

Pistiku liik CEE 7/16

Mõõtmed (pikkus x laius
x kõrgus)

200 mm x 85 mm x 48 mm

Kaal 0,37 kg

Laadimisaeg (kuni
täituvuseni 80%)
4 Ah
10 Ah
30 Ah
60 Ah

2 h
5 h
15 h
30 h

Kohaldamisala
Meie laadimisseadme mudeli valik sõltub sõiduki tüübist.

See kasutusjuhend kehtib mudelile PBCS 2A.

Järgmises tabelis on antud ülevaade vastavatele
sõidukitüüpidele sobivatest mudelitest.

Laadimisaeg
umbes

PBCS 2A PBCS 4A PBCS 6A PBCS 10A Tavaline
aku suurus

+ +
2 h

+ + - 4 Ah

+ +
6 h

+ +
3 h

+ - 12 Ah

+ +
9 h

+ +
5 h

+ +
3 h

- 18 Ah

+ + +
11 h

+ +
8 h

+ 45 Ah

- - + +
18 h

+ +
12 h

+ +
7 h

70 Ah

- - + + +
17 h

+ +
10 h

100 Ah

- - - + + +
12 h

120 Ah

- - - - + + +
15 h

145 Ah

- - - - - - + +
18 h

180 Ah

Ikoon Tähendus
+ + Seade sobib hästi seda tüüpi sõidukitele.
+ Seade sobib seda tüüpi sõidukitele.
- Seade sobib vähem seda tüüpi sõidukitele.

- - Seade ei sobi seda tüüpi sõidukitele.



6 ETakulaadija PBCS 2A

Transport ja ladustamine

Märkus
Kui te ladustate või transpordite seadet asjatundmatult,
võib seade saada kahjustusi.
Jälgige seadme transpordi ja ladustamise teavet.

Transport
Alati enne transportimist järgige järgmisi suuniseid.
• Tõmmake toitekaabel pistikupesast välja, hoides seejuures

pistikust kinni.

• Ärge tõmmake seadet toitejuhtmest.

Ladustamine
• Hoidke seadet kuivas kohas ja külma ning kuumuse eest

kaitstult.

• Hoidke seadet tolmu ja otsese päikesekiirguse eest
kaitstud kohas.

Kasutamine

Laadimisprotsessi ettevalmistamine

Hoiatus elektripinge eest
Elektrilöök ebapiisava isoleerimise tõttu.
Kontrollige enne igat kasutamist, et seade ei oleks
kahjustunud ja toimiks nõuetekohaselt.
Ärge lülitage seadet enam sisse, kui leidsite
kahjustuse.
Ärge kasutage seadet kui seade või teie käed on
niisked või märjad!

Hoiatus
Plahvatusoht! Ärge kunagi laadige külmunud akusid
või akusid, mille temperatuur on üle 45 °C.

Söövitavate ainete hoiatus
Akus sisalduv hape on söövitav. Peske happepritsmed
kohe rohke veega maha ja pöörduge hädaolukorras
arsti poole. 
Kandke kaitseprille ja sobivaid kaitsekindaid.

Seadme lahtipakkimine
1. Eemaldage seade pakendist.
2. Kontrollige sisu kahjustuste suhtes.
3. Andke pakend riiklike seaduste kohaselt jäätmekäitlusse.

Juhtpaneel

5 6 7 8

9

10111213

Nr Nimetus Tähendus

5 LED-märgutuli
laadimisolek 25 %

Aku on 25 % ulatuses laetud

6 LED-märgutuli
laadimisolek 50 %

Aku on 50 % ulatuses laetud

7 LED-märgutuli
laadimisolek 75 %

Aku on 75 % ulatuses laetud

8 LED-märgutuli
laadimisolek
100 %

Aku on 100 % ulatuses laetud

9 Funktsiooniklahv Soovitud laadimisrežiimi
seadistamine

10 Veateate LED-
märgutuli

Klemmid on valesti kinnitatud
(tagurpidi polaarsus), vale akupinge
(< 3,5 V või > 15 V) või lühis

11 Pidevlaadimisrežii
mi LED-märgutuli

Põleb, kui pidevlaadimisrežiimi on
aktiveeritud

12 Talvise laadimise
režiimi LED-
märgutuli

Põleb, kui talvise laadimise režiim on
aktiveeritud

13 Standard-
laadimisrežiimi
LED-märgutuli

Põleb, kui standard-laadimisrežiim on
aktiveeritud
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Laadimisrežiimi seadistamine
Standard-laadimisrežiimi, talvise laadimise režiimi ja
pidevlaadimisrežiimi saab aktiveerida funktsiooniklahvi (9) abil.
Vastavalt valitud laadimisrežiimile hakkab vastav LED-märgutuli
juhtpaneelil põlema (11 - 13).

Standard-laadimisrežiim
Standard-laadimisrežiim sobib kõigile 12 V plii-, AGM- ja 
GEL-akudele.

Pidevlaadimisrežiim
Pidevlaadimisrežiimis on laadimisvoolu tugevus maksimaalselt
1 A. Pidevlaadimisrežiim täidab järgmisi funktsioone.
• 12 V plii-, AGM- ja GEL-akude laadimine madala

laadimisvõimsusega.

• 12 V plii-, AGM- ja GEL-akude laetuse säilitamine, et
kaitsta neid sügava tühjenemise eest. Impulsslaadimise
abil hoitakse akut pidevalt 95–100% laetuse juures.

Talvine laadimisrežiim
Talvises laadimisrežiimis saab 12 V plii-, AGM- ja GEL-akusid
laadida keskkonnatemperatuuril -20 °C kuni +5 °C.

Laadimisprotsess

Hoiatus
Ärge kasutage seda seadet kunagi taaslaetamatute
akude laadimiseks. Laadige ainult peatükis „Sihipärane
kasutamine“ nimetatud tüüpi akusid.

Akut tuleks tavaliselt laadida eemaldatud olekus.

Kui akut ei ole võimalik eemaldada, siis võib selle laadimise
ajaks sõidukisse jätta. Arvestage, et enamik sõidukeid on
negatiivse maandusega. Siis on kerega ühendatud aku
miinuspoolus.

Harva võib olla tegemist positiivse maandusega, sel juhul on
kerega ühendatud aku plusspoolus.

Pöörake seetõttu enne laadimisseadme kasutamist tähelepanu
sõiduki kasutusjuhendis toodud maanduse andmetele.

Laadimine eemaldatud olekus
1. Enne laadimist eemaldage aku, järgides tootja juhiseid ja

sõiduki kasutusjuhendit.
2. Ühendage punane kaabel (2) aku plusspoolusega.
3. Ühendage must kaabel (1) aku miinuspoolusega.
4. Ühendage laadimisseadme toitepistik pistikupessa.

ð Kõik LED-märgutuled süttivad korraks põlema. Seejärel
jäävad laadimisrežiimi (11 - 13) LED-märgutuli ning
laadimisoleku LED-märgutuli (5 - 8) püsivalt põlema.

5. Valige soovitud laadimisrežiim, nagu on kirjeldatud jaotises
Laadimisrežiimi seadistamine.
ð Seejärel vilguvad laadimisoleku LED-märgutuled (5 - 8)

järgemööda. 
Niipea kui laadimine on lõppenud ja aku on täis laetud,
jäävad LED-märgutuled (5 - 8) püsivalt põlema.
Kui vilgub ainult laadimisrežiimi LED-märgutuli (13), siis
pole seade korralikult akuga ühendatud, vaid on
ühenduses ainult pistikupesaga.

6. Laadimise lõpetamiseks tõmmake toitekaabel
pistikupesast välja, hoides seejuures pistikust kinni.

7. Eemaldage must klemm (1) aku miinuspooluselt.
8. Eemaldage punane klemm (2) aku plusspooluselt.

Märkus
Kui toitepistik on pistikupesast juba eemaldatud ja
akuklemmid on endiselt ühendatud, on võimalik, et
laadija tühjendab veidi akut. Seetõttu soovitame pärast
laadimist alati laadija täielikult aku küljest eemaldada.

9. Kontrollige akupooluste klemme mustuse ja korrosiooni
suhtes ning puhastage neid vajaduse korral tootja juhiste
kohaselt.

10. Paigaldage laetud aku uuesti vastavalt sõiduki
kasutusjuhendile sõidukisse.
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Laadimine negatiivse maanduse korral
1. Lülitage kõik elektritarbijad välja.

Märkus
Arvestage, et paigaldatud olekus laadimisel
aktiveeritud elektritarbijad aeglustavad
laadimisprotsessi.

2. Ühendage punane kaabel (2) aku plusspoolusega.
3. Ühendage must kaabel (1) vastavalt sõiduki

kasutusjuhendile kere külge, hoides akust ja
bensiinijuhtmest eemale.

4. Ühendage laadimisseadme toitepistik pistikupessa.
ð Kõik LED-märgutuled süttivad korraks põlema. Seejärel

jäävad laadimisrežiimi (11 - 13) LED-märgutuli ning
laadimisoleku LED-märgutuli (5 - 8) püsivalt põlema.

5. Valige soovitud laadimisrežiim, nagu on kirjeldatud jaotises
Laadimisrežiimi seadistamine.
ð Seejärel vilguvad laadimisoleku LED-märgutuled (5 - 8)

järgemööda. 
Niipea kui laadimine on lõppenud ja aku on täis laetud,
jäävad LED-märgutuled (5 - 8) püsivalt põlema.
Kui vilgub ainult laadimisrežiimi LED-märgutuli (13), siis
pole seade korralikult akuga ühendatud, vaid on
ühenduses ainult pistikupesaga.

6. Laadimise lõpetamiseks tõmmake toitekaabel
pistikupesast välja, hoides seejuures pistikust kinni.

7. Eemaldage must klemm (1) kere küljest.
8. Eemaldage punane klemm(2) aku plusspooluselt.

Märkus
Kui toitepistik on pistikupesast juba eemaldatud ja
akuklemmid on endiselt ühendatud, on võimalik, et
laadija tühjendab veidi akut. Seetõttu soovitame pärast
laadimist alati laadija täielikult aku küljest eemaldada.

9. Kontrollige akupooluste klemme mustuse ja korrosiooni
suhtes ning puhastage neid vajaduse korral tootja juhiste
kohaselt.

Laadimine positiivse maanduse korral
1. Lülitage kõik elektritarbijad välja.

Märkus
Arvestage, et paigaldatud olekus laadimisel
aktiveeritud elektritarbijad aeglustavad
laadimisprotsessi.

2. Ühendage must kaabel (1) aku miinuspoolusega.
3. Ühendage punane kaabel (2) vastavalt sõiduki

kasutusjuhendile kere külge, hoides akust ja
bensiinijuhtmest eemale.

4. Ühendage laadimisseadme toitepistik pistikupessa.
ð Kõik LED-märgutuled süttivad korraks põlema. Seejärel

jäävad laadimisrežiimi (11 - 13) LED-märgutuli ning
laadimisoleku LED-märgutuli (5 - 8) püsivalt põlema.

5. Valige soovitud laadimisrežiim, nagu on kirjeldatud jaotises
Laadimisrežiimi seadistamine.
ð Seejärel vilguvad laadimisoleku LED-märgutuled (5 - 8)

järgemööda. 
Niipea kui laadimine on lõppenud ja aku on täis laetud,
jäävad LED-märgutuled (5 - 8) püsivalt põlema.
Kui vilgub ainult laadimisrežiimi LED-märgutuli (13), siis
pole seade korralikult akuga ühendatud, vaid on
ühenduses ainult pistikupesaga.

6. Laadimise lõpetamiseks tõmmake toitekaabel
pistikupesast välja, hoides seejuures pistikust kinni.

7. Eemaldage punane klemm (2) kere küljest.
8. Eemaldage must klemm (1) aku miinuspooluselt.

Märkus
Kui toitepistik on pistikupesast juba eemaldatud ja
akuklemmid on endiselt ühendatud, on võimalik, et
laadija tühjendab veidi akut. Seetõttu soovitame pärast
laadimist alati laadija täielikult aku küljest eemaldada.

9. Kontrollige akupooluste klemme mustuse ja korrosiooni
suhtes ning puhastage neid vajaduse korral tootja juhiste
kohaselt.

Laadimisaja väljaarvutamine
Põhimõtteliselt sõltub laadimisprotsessi kestus aku eelnevast
laetusest. Laadimisaega, mis kulub tühja aku laadimiseks
umbes 80% ulatuses, saab välja arvutada järgmiselt.

Laadimisaeg (h) = aku mahtuvus Ah ÷ laadimisvool amprites.

Vt ka tabelit jaotises Kohaldamisala.

Märkus
Kui aku on mõne minuti pärast juba täielikult laetud, on
aku mahtuvus eeldatavasti väike. Sellisel juhul tuleks
aku välja vahetada.
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Vead ja rikked

Seadme laitmatut toimimist kontrolliti tootmise käigus mitu
korda. Kui sellest hoolimata peaks esinema talitlustõrkeid,
kontrollige seadet järgmise nimekirja alusel.

Seade ei lae.
• Veenduge, et võrgupistik on ühendatud pistikupessa ja

vooluvarustus on tagatud.

Seade on sisse lülitatud ja veaindikaator (10) süttib.
• Kontrollige, kas laadimistangid on õigesti ühendatud.

Vastasel juhul tagab vastupidise polaarsuse kaitse, et
laadimisprotsessi ei saa käivitada ja laadija ega aku ei saa
kahjustada.

• Veenduge, et laadimistangide vahel ei ole omavahelist
kontakti. Lühise korral tagab lühisekaitse, et laadija ei saa
kahjustada.

• Veenduge, et aku on laadimiseks sobiv, sest aku tüüpi ei
tuvastata automaatselt. Kui pinge on väiksem kui 3,5 V või
suurem kui 15 V, võib süttida veaindikaator.

• Kontrollige, kas laaditav aku on defektne ja vajaduse korral
võtke ühendust vastava spetsialistiga.

Hooldus

Puhastamine
Puhastage seadet niiske ja pehme ebemevaba lapiga. Jälgige,
et korpusesse ei tungiks niiskust. Jälgige, et seadme
elektrikomponendid ei puutuks kokku niiskusega. Ärge
kasutage lapi niisutamiseks agressiivseid puhastusvahendeid,
nagu nt puhastusspreisid, lahusteid, alkoholi sisaldavaid või
abrasiivseid puhastusvahendeid.

Peale puhastamist kuivatage korpus.

Vabastage seadme kontaktklemmid mustusest ja roostest.

Remont
Ärge tehke seadmel muudatusi ega ehitage varuosasid.
Pöörduge remonditöökotta või tootja seadmete kontrolli.

Jäätmekäitlus

Utiliseerige pakendimaterjalid alati keskkonnasõbralikul viisil ja
kehtivate kohalike jäätmekäitluseeskirjade järgi.

Vanal elektri- või elektroonikaseadmel olev läbikriipsutatud
prügikonteineri sümbol viitab direktiivile 2012/19/EL. See
tähendab, et seadet ei tohi pärast kasutusaja lõppu käidelda
koos olmeprügiga. Teie lähikonnas on tasuta tagastuse jaoks
olemas vanade elektri- või elektroonikaseadmete
kogumispunktid. Vastavad aadressid saate linna- või
vallavalitsusest. Erinevate ELi riikides kehtivate
tagastusvõimaluste kohta leiate teavet ka veebilehelt 
https://hub.trotec.com/?id=45090. Muul juhul pöörduge
ametliku, teie riigis vastavat volitust omava vanade seadmete
käitlemisega tegeleva ettevõtte või asutuse poole.

Vanade elektri- või elektroonikaseadmete eraldi kogumine
võimaldab neid taaskasutada, materjali realiseerida või vanu
seadmeid muul moel ära kasutada ning vältida seadmetes
leiduvatest võimalikest ohtlikest ainetest tingitud kahjulikku
mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

https://hub.trotec.com/?id=45090
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