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Käyttöohjetta koskevia tietoja

Symbolit

Varoitus sähköjännitteestä
Tämä symboli viittaa sähköjännitteestä aiheutuviin
hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.

Varoitus räjähtävistä aineista
Tämä symboli viittaa räjähtävistä aineista aiheutuviin
hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.

Varoitus syövyttävistä aineista
Tämä symboli viittaa hengenvaaraan ja
terveysvaaroihin, jotka aiheutuvat syövyttävistä
aineista.

Varoitus
Signaalisana kuvaa keskimääräistä riskitasoa, jos siltä
ei vältytä, voi seurauksena olla kuolema tai vaikea
loukkaantuminen.

Varoitus
Signaalisana kuvaa alhaista riskitasoa, jos siltä ei
vältytä, voi seurauksena olla vähäinen tai kohtalainen
loukkaantuminen.

Huomaa
Signaalisana viittaa tärkeisiin tietoihin (esim.
esinevahingot), mutta ei vaaroihin.

Tietoa
Tällä symbolilla varustetut huomautukset ovat sinulle
avuksi suorittamaan työt nopeasti ja turvallisesti.

Noudata ohjetta
Tällä symbolilla varustettu huomautus viittaa siihen,
että käyttöohjetta on noudatettava.

Käytä suojalseja
Tällä symbolilla varustettu huomautus viittaa siihen,
että suojalaseja on käytettävä.

Käytä suojakäsineitä
Tällä symbolilla varustettu huomautus viittaa siihen,
että suojakäsineitä on käytettävä.

Tämän ohjeen uusimman version ja 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voit ladata seuraavan
linkin kautta:

PBCS 2A

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

Turvallisuus

Varoitus
Lue kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden ja varoitusten noudattamatta
jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai
vakavia vammoja.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet
myöhempää käyttöä varten.
Laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat
lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisesti, henkisesti tai
aisteiltaan rajoitteisia tai joilla ei ole riittävästi tietoa tai
kokemusta laitteen käytöstä, mikäli käyttö tapahtuu
valvotusti tai heitä on opetettu käyttämään laitetta
turvallisella tavalla ja he tiedostavat käyttöön
mahdollisesti liittyvät vaarat.
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa
suorittaa puhdistusta ja huoltoa ilman valvontaa.

• Tarkista laite ennen jokaista käyttökertaa mahdollisten
vaurioiden varalta. Älä käytä laitetta tai laiteosia, jos ne
ovat vaurioituneet.

• Älä koskaan käytä laitetta akuille, joita ei voi ladata.

• Kosketa latauskaapelien puristimia vain eristetyltä alueelta.

• Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa tiloissa tai alueilla, äläkä
asenna laitetta niihin.

• Älä käytä laitetta syövyttävässä ilmastossa.

• Älä upota laitetta veden alle. Älä päästä nesteitä laitteen
sisään.

• Älä käytä tai käsittele laitetta, jos kätesi ovat kosteat tai
märät.
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• Älä koskaan käytä laitetta, jos pistoke tai virtajohto on
vaurioitunut. 
Jos laitteen virtajohto vaurioituu, valmistajan tai sen
huoltopalvelun tai vastaavan pätevän henkilön on
vaihdettava se vaaratilanteiden välttämiseksi.
Vialliset virtajohdot aiheuttavat vakavan
loukkaantumisvaaran!

• Laite ei ole leikkikalu. Säilytä lasten ja eläinten
ulottumattomissa.

• Älä avaa laitetta.

• Ota laitteen käytössä huomioon napaisuus. Jos navat on
kytketty väärin, suojaus väärältä napaisuudelta estää
latauksen käynnistymisen, jolloin vältetään laturin ja akun
vaurioituminen.

• Keskeytä lataus, jos akku kuumenee liikaa. Katso
enimmäislämpötila ajoneuvon käyttöohjeen sisältämistä
valmistajan tiedoista.

Laitteessa olevat turvallisuusohjeet
Seuraavat turvallisuusohjeet on kiinnitetty myös laitteeseen:
• Lue kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet.

• Laitetta käytettäessä voi muodostua räjähdysherkkää
happivetykaasua. Käytä laitetta vain hyvin tuuletetuissa
tiloissa ja vältä avotulta ja kipinöitä.

• Irrota virtajohto pistorasiasta aina ennen latauskaapelien
puristimien kiinnittämistä tai irrottamista.

• Älä altista laturia sateelle tai kosteudelle.

Automaattista latausta koskeva huomautus
Laitteessa on mikroprosessoriohjaus, joka valvoo ja mukauttaa
monivaiheista lataussykliä automaattisesti. Sen ansiosta
latausta ei tarvitse valvoa. Suosittelemme siitä huolimatta, ettei
akkua jätetä pitkään ilman valvontaa, jotta laite voidaan irrottaa
sähköverkosta käsin häiriön sattuessa.

Käyttötarkoitus
Laite on tarkoitettu moottoriajoneuvoissa käytettävien akkujen
lataamiseen. Tällaisia ovat sekä huoltoa tarvitsevat että huoltoa
kaipaamattomat 12 V:n akut mukaan luettuina avoimet akut,
kuten lyijyhappo-, Ca/Ca- ja EFB-akut, sekä lyijygeeli- ja AGM-
akut.

Laite soveltuu käyttöön sisätiloissa ja säältä suojatuissa
ulkotiloissa.

Laite on tarkoitettu vain yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.

Ennakoitavissa oleva väärinkäyttö
Laitetta ei saa käyttää litiumrautafosfaattiakkujen (esim.
LiFePO4) tai muiden uudelleen ladattavien litiumakkujen
lataamiseen.

Laitetta ei saa käyttää sellaisten akkujen lataamiseen, joita ei
voi ladata uudelleen.

Laite on tarkoitettu ainoastaan liikuteltavaan käyttöön eikä
asennettavaksi asuntovaunuun, matkailuautoon tai vastaaviin
ajoneuvoihin.

Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi varavirtalähteenä esim.
akun vaihdon aikana.

Henkilöstön pätevyys
Laitetta käyttävien henkilöiden on:
• käytettävä laitetta turvallisia työmenetelmiä noudattaen ja

heillä on oltava riittävät tiedot sähkötekniikan alalta.

• luettava ja ymmärrettävä käyttöohje, erityisesti kappale
Turvallisuus.

Henkilönsuojaimet

Käytä suojalseja
Käytä laitteen käytön aikana soveltuvia suojalaseja.

Käytä suojakäsineitä
Käytä laitteen käytön aikana soveltuvia suojakäsineitä.
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Muut vaarat

Varoitus
Räjähdysvaara!
Laitetta käytettäessä voi muodostua räjähdysherkkää
kaasua. Vältä kipinöiden muodostumista, esimerkiksi
tupakoinnista johtuvaa, sekä avotulta. Huolehdi
riittävästä ilmanvaihdosta.

Varoitus syövyttävistä aineista
Akun sisältämä happo on syövyttävää. Huuhtele
happoroiskeet heti huolellisesti runsaalla vedellä ja
hakeudu hätätapauksessa lääkärin hoitoon.

Varoitus sähköjännitteestä
Salamaniskun aiheuttama sähköisku.
Älä työskentele laitteella ulkona ukonilmalla.
Irrota laite sähköverkosta ukonilman ajaksi.
Laitteen omistaja on vastuussa rakennuksen
ukkossuojauksesta.

Varoitus sähköjännitteestä
Sähköiskun vaara puutteellisen eristyksen vuoksi.
Tarkista laite ennen jokaista käyttöä vaurioiden ja
moitteettoman toiminnan varalta.
Jos havaitset vaurioita, älä käytä laitetta.
Älä käytä laitetta, jos laite tai kätesi ovat kosteat tai
märät!

Varoitus sähköjännitteestä
Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia
laitteeseen kohdistuvia töitä!
Älä koske verkkopistokkeeseen, jos kätesi ovat kosteat
tai märät.
Vedä virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

Varoitus sähköjännitteestä
Sähköosien huoltotöitä saavat suorittaa vain niihin
valtuutetut asiantuntijat!

Varoitus
Säilytä riittävä etäisyys lämmönlähteisiin.

Huomaa
Välttääksesi laitteen vaurioitumisen älä altista sitä
äärimmäisille lämpötiloille, ilmankosteudelle tai
märkyydelle.

Huomaa
Älä käytä laitteen puhdistukseen syövyttäviä
puhdistusaineita tai hankaus- ja liuotusaineita.

Tietoa laitteesta

Laitteen kuvaus
Laitetta käytetään ajoneuvojen erityyppisten akkujen
lataamiseen.

Laite lataa akun johtamalla akkuun verkkovirtaa latauskaapelin
välityksellä. Toinen latauskaapeli kiinnitetään maadoitusta
varten ajoneuvon käyttöohjeessa ilmoitettuun paikkaan.

Mikroprosessoriohjaus valvoo ja mukauttaa monivaiheista
latausta automaattisesti.

Talvilataustilassa akku voidaan ladata -20 – +5 °C:n
ulkolämpötilassa.

Ylläpitolataustilassa akku voidaan suojata syväpurkaukselta ja
pitää jatkuvasti ihanteellisessa varaustilassa, esim.
kausiajoneuvot, joilla on pitkät seisonta-ajat.

Laitteen kotelointiluokka on IP65, ja se on suojattu pölyltä ja
vesisuihkulta.

Laitteen suojamekanismit, kuten suojaus väärältä napaisuudelta
ja oikosulkusuoja, suojaavat laturia ja akkua.

Täyseristetyt latauskaapelien puristimet ja seinäkiinnitystä
varten oleva ripustin takaavat turvallisen ja miellyttävän käytön.

Pakkauksen sisältö
• 1 x akkulaturi

• 1 x ohje

Laitteen osat

1 2

34

Nro Nimike

1 Musta puristin ( - )

2 Punainen puristin ( + )

3 Ohjauspaneeli

4 Ripustin
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Tekniset tiedot

Parametri Arvo

Malli PBCS 2A

Verkkojännite 220–240 V / ~ 50 Hz

Nimellisottoteho enint. 35 W

Nimellislähtöjännite 12 V DC

Nimellislähtövirta enint. 2 A

Latauksen loppujännite 14,2–14,8 V

Sulake T 3.15 A

Suojausluokka II / 

Kotelointiluokka IP65

Ympäristölämpötila -20 °C – +40 °C

Akkukapasiteetti
vakiolataustila,
talvilataustila

4–60 Ah

Akkukapasiteetti
ylläpitolataustila 
(enint. 1 A)

3–32 Ah

Johdon pituus 150 cm

Latauskaapelin pituus 155 cm

Pistoketyyppi CEE 7/16

Mitat (pituus x leveys x
korkeus)

200 mm x 85 mm x 48 mm

Paino 0,37 kg

Latausaika (80 %:iin)
4 Ah
10 Ah
30 Ah
60 Ah

2 h
5 h
15 h
30 h

Käyttöalue
Ajoneuvotyypin mukaan tarvitaan sille soveltuva laturimalli.

Tämä käyttöohje koskee mallia PBCS 2A.

Seuraavassa taulukossa esitetään kullekin ajoneuvotyypille
soveltuvat mallit.

Latausaika n. PBCS 2A PBCS 4A PBCS 6A PBCS 10A Yleinen
akkukoko

+ +
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

Symbol
i

Selitys

+ + Laite soveltuu hyvin tälle ajoneuvotyypille.
+ Laite soveltuu tälle ajoneuvotyypille.
- Laite ei sovellu hyvin tälle ajoneuvotyypille.

- - Laite ei sovellu tälle ajoneuvotyypille.
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Kuljetus ja säilytys

Huomaa
Laite voi vahingoittua, jos säilytät tai kuljetat sitä
asiaankuulumattomasti.
Tutustu laitteen kuljetusta ja säilytystä koskeviin
tietoihin.

Kuljetus
Ota huomioon seuraavat ohjeet ennen jokaista kuljetusta:
• Vedä virtajohto pistorasiasta tarttumalla

verkkopistokkeeseen.

• Älä käytä virtakaapelia vetonuorana.

Säilytys
• Säilytä laitetta kuivassa paikassa jäätymiseltä ja

kuumuudelta suojattuna.

• Säilytä laitetta pölyltä ja suoralta auringonvalolta
suojattuna.

Käyttö

Latauksen valmistelu

Varoitus sähköjännitteestä
Sähköiskun vaara puutteellisen eristyksen vuoksi.
Tarkista laite ennen jokaista käyttöä vaurioiden ja
moitteettoman toiminnan varalta.
Jos havaitset vaurioita, älä käytä laitetta.
Älä käytä laitetta, jos laite tai kätesi ovat kosteat tai
märät!

Varoitus
Räjähdysvaara! Älä koskaan lataa jäätynyttä akkua tai
akkua, jonka lämpötila on yli 45 °C.

Varoitus syövyttävistä aineista
Akun sisältämä happo on syövyttävää. Huuhtele
happoroiskeet heti huolellisesti runsaalla vedellä ja
hakeudu hätätapauksessa lääkärin hoitoon. 
Käytä suojalaseja ja soveltuvia suojakäsineitä.

Laitteen purkaminen pakkauksesta
1. Ota laite pakkauksesta.
2. Tarkista, ettei sisältö ole vaurioitunut.
3. Hävitä pakkausmateriaali kansallisten määräysten

mukaisesti.

Ohjauspaneeli

5 6 7 8

9

10111213

Nro Nimike Selitys

5 Varaustila 25 % -
merkkivalo

Akku on ladattu 25 %:iin.

6 Varaustila 50 % -
merkkivalo

Akku on ladattu 50 %:iin.

7 Varaustila 75 % -
merkkivalo

Akku on ladattu 75 %:iin.

8 Varaustila 100 %
-merkkivalo

Akku on ladattu 100 %:iin.

9 Mode-painike Halutun lataustilan säätäminen.

10 Virhe-merkkivalo Puristimet on kiinnitetty väärin (väärä
napaisuus), väärä akkujännite
(< 3,5 V tai > 15 V) tai oikosulku.

11 Ylläpitolataustilan
merkkivalo

Palaa, kun ylläpitolataustila on
aktivoitu.

12 Talvilataustilan
merkkivalo

Palaa, kun talvilataustila on aktivoitu.

13 Vakiolataustilan
merkkivalo

Palaa, kun vakiolataustila on
aktivoitu.
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Lataustilan säätäminen
Vakiolataustila, talvilataustila ja ylläpitolataustila voidaan
aktivoida Mode-painikkeella (9). Valitun lataustilan mukaan
kyseinen merkkivalo syttyy ohjauspaneelissa (11–13).

Vakiolataustila
Vakiolataustila soveltuu kaikille 12 V:n lyijyhappo-, AGM- ja
geeliakuille.

Ylläpitolataustila
Ylläpitolataustilassa latausvirta on enintään 1 A.
Ylläpitolataustila sisältää seuraavat toiminnot:
• 12 V:n lyijyhappo-, AGM- ja geeliakkujen lataus alhaisella

latauskapasiteetilla.

• 12 V:n lyijyhappo-, AGM- ja geeliakkujen varauksen
ylläpito suojana syväpurkaukselta. Akun varaus pidetään
pulssilatauksella jatkuvasti 95–100 %:ssa.

Talvilataustila
Talvilataustilassa 12 V:n lyijyhappo-, AGM- ja geeliakut voidaan
ladata -20 – +5 °C:n ympäristölämpötilassa.

Latausprosessi

Varoitus
Älä koskaan käytä laitetta akuille, joita ei voi ladata.
Lataa vain Määräystenmukainen käyttö -luvussa
mainittuja akkutyyppejä.

Akku on normaalisti ladattava irrotettuna.

Jos akkua ei voi irrottaa, se voi jäädä ajoneuvoon latauksen
ajaksi. Huomaa siinä tapauksessa, että useimmissa
ajoneuvoissa on negatiivinen maadoitus. Tällöin akun
miinusnapa on kytketty runkoon.

Harvinaisissa tapauksissa maadoitus voi kuitenkin olla
positiivinen, jolloin akun plusnapa on kytketty runkoon.

Noudata siksi ajoneuvon käyttöohjeessa annettuja
maadoitusohjeita ennen laturin käyttöä.

Lataus irrotettuna
1. Irrota akku ennen lataamista ja huomioi valmistajan ohjeet

ja ajoneuvon käyttöohje.
2. Kiinnitä punainen kaapeli (2) akun plusnapaan.
3. Kiinnitä musta kaapeli (1) akun miinusnapaan.
4. Työnnä laturin verkkopistoke pistorasiaan.

ð Kaikki merkkivalot syttyvät hetkeksi. Sen jälkeen
lataustilan merkkivalo (11–13) ja varaustilan
merkkivalot (5 - 8) palavat jatkuvasti.

5. Valitse haluamasi lataustila Lataustilan säätäminen -
kappaleessa kuvatulla tavalla.
ð Sen jälkeen varaustilan merkkivalot (5–8) vilkkuvat

vuorotellen. 
Kun lataus on päättynyt ja akku on ladattu täyteen,
merkkivalot (5–8) palavat jatkuvasti.
Jos vain lataustilan merkkivalo (13) vilkkuu, laitetta ei
ole liitetty kunnolla akkuun, vaan vain
verkkopistorasiaan.

6. Latauksen lopettamiseksi vedä virtajohto
verkkopistorasiasta tarttumalla pistokkeeseen.

7. Irrota musta puristin (1) akun miinusnavasta.
8. Irrota punainen puristin (2) akun plusnavasta.

Huomaa
Kun verkkopistoke on jo irrotettu verkkopistorasiasta,
mutta latauskaapelit ovat vielä kiinnitettyinä, on
mahdollista, että laturi purkaa vähän akun varausta.
Suosittelemme siksi laturin irrottamista aina kokonaan
akusta latauksen jälkeen.

9. Tarkista, ettei akun napakengissä ole likaa tai korroosiota
ja puhdista ne tarvittaessa valmistajan tietojen mukaisesti.

10. Asenna ladattu akku takaisin paikalleen noudattaen
ajoneuvon käyttöohjetta.

Lataus maadoituksen ollessa negatiivinen
1. Kytke kaikki sähkölaitteet pois päältä.

Huomaa
Huomaa, että käytössä olevat sähkölaitteet hidastavat
silti akun lataamista sen ollessa asennettuna.

2. Kiinnitä punainen kaapeli (2) akun plusnapaan.
3. Kiinnitä musta kaapeli (1) runkoon ajoneuvon käyttöohjeen

mukaisesti ja etäälle akusta ja bensiiniletkusta.
4. Työnnä laturin verkkopistoke pistorasiaan.

ð Kaikki merkkivalot syttyvät hetkeksi. Sen jälkeen
lataustilan merkkivalo (11–13) ja varaustilan
merkkivalot (5 - 8) palavat jatkuvasti.

5. Valitse haluamasi lataustila Lataustilan säätäminen -
kappaleessa kuvatulla tavalla.
ð Sen jälkeen varaustilan merkkivalot (5–8) vilkkuvat

vuorotellen. 
Kun lataus on päättynyt ja akku on ladattu täyteen,
merkkivalot (5–8) palavat jatkuvasti.
Jos vain lataustilan merkkivalo (13) vilkkuu, laitetta ei
ole liitetty kunnolla akkuun, vaan vain
verkkopistorasiaan.

6. Latauksen lopettamiseksi vedä virtajohto
verkkopistorasiasta tarttumalla pistokkeeseen.

7. Irrota musta puristin (1) rungosta.
8. Irrota punainen puristin (2) akun plusnavasta.

Huomaa
Kun verkkopistoke on jo irrotettu verkkopistorasiasta,
mutta latauskaapelit ovat vielä kiinnitettyinä, on
mahdollista, että laturi purkaa vähän akun varausta.
Suosittelemme siksi laturin irrottamista aina kokonaan
akusta latauksen jälkeen.

9. Tarkista, ettei akun napakengissä ole likaa tai korroosiota
ja puhdista ne tarvittaessa valmistajan tietojen mukaisesti.
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Lataus maadoituksen ollessa positiivinen
1. Kytke kaikki sähkölaitteet pois päältä.

Huomaa
Huomaa, että käytössä olevat sähkölaitteet hidastavat
silti akun lataamista sen ollessa asennettuna.

2. Kiinnitä musta kaapeli (1) akun miinusnapaan.
3. Kiinnitä punainen kaapeli (2) runkoon ajoneuvon

käyttöohjeen mukaisesti ja etäälle akusta ja
bensiiniletkusta.

4. Työnnä laturin verkkopistoke pistorasiaan.
ð Kaikki merkkivalot syttyvät hetkeksi. Sen jälkeen

lataustilan merkkivalo (11–13) ja varaustilan
merkkivalot (5 - 8) palavat jatkuvasti.

5. Valitse haluamasi lataustila Lataustilan säätäminen -
kappaleessa kuvatulla tavalla.
ð Sen jälkeen varaustilan merkkivalot (5–8) vilkkuvat

vuorotellen. 
Kun lataus on päättynyt ja akku on ladattu täyteen,
merkkivalot (5–8) palavat jatkuvasti.
Jos vain lataustilan merkkivalo (13) vilkkuu, laitetta ei
ole liitetty kunnolla akkuun, vaan vain
verkkopistorasiaan.

6. Latauksen lopettamiseksi vedä virtajohto
verkkopistorasiasta tarttumalla pistokkeeseen.

7. Irrota punainen puristin (2) rungosta.
8. Irrota musta puristin (1) akun miinusnavasta.

Huomaa
Kun verkkopistoke on jo irrotettu verkkopistorasiasta,
mutta latauskaapelit ovat vielä kiinnitettyinä, on
mahdollista, että laturi purkaa vähän akun varausta.
Suosittelemme siksi laturin irrottamista aina kokonaan
akusta latauksen jälkeen.

9. Tarkista, ettei akun napakengissä ole likaa tai korroosiota
ja puhdista ne tarvittaessa valmistajan tietojen mukaisesti.

Latausajan laskeminen
Latauksen kesto riippuu akun edeltävästä varaustilasta. Tyhjän
akun lataamiseen n. 80 %:n varaustilaan tarvittava aika voidaan
laskea seuraavasti:

latausaika (h) = akkukapasiteetti Ah ÷ latausvirta A

Katso myös Käyttöalue-kappaleen taulukko.

Huomaa
Jos akku on ladattu täyteen jo muutaman minuutin
kuluttua, akkukapasiteetti on todennäköisesti erittäin
alhainen. Akku on tällöin vaihdettava.

Viat ja häiriöt

Laitteen toiminta on tarkastettu monta kertaa valmistuksen
aikana. Jos toiminnassa tästä huolimatta ilmenee häiriöitä,
tarkista laite seuraavan luettelon mukaan.

Laite ei lataa:
• Varmista, että verkkopistoke on kytkettynä ja että laite saa

virtaa.

Laite on kytketty päälle ja virhenäyttö (10) palaa:
• Tarkista, onko kaapelipuristimet liitetty oikein. Muuten

suojaus väärältä napaisuudelta estää latauksen
käynnistymisen, jotta laturin ja akun vaurioituminen
estetään.

• Varmista, etteivät kaapelipuristimet ole kosketuksissa
toisiinsa. Oikosulkutilanteessa oikosulkusuoja estää laturin
vaurioitumisen.

• Varmista, että akku soveltuu ladattavaksi, sillä akkutyyppiä
ei tunnisteta automaattisesti. Alle 3,5 V:n tai yli 15 V:n
jännite voi aiheuttaa virhenäytön.

• Tarkista, onko ladattava akku viallinen, ja käänny
tarvittaessa alan ammattihenkilön puoleen.

Huolto

Puhdistus
Puhdista laite kostutetulla, pehmeällä ja nukkaamattomalla
pyyhkeellä. Varmista, että laitteen sisään ei pääse nestettä.
Varmista, että sähköosat eivät pääse kosketuksiin nesteiden
kanssa. Älä käytä liinan kostuttamiseen voimakkaita
puhdistusaineita, kuten puhdistussuihkeita, liuotteita,
alkoholipitoisia puhdistusaineita tai hankausaineita.

Pyyhi kotelo kuivaksi puhdistuksen jälkeen.

Poista laitteen kaapelipuristimista lika ja korroosio.

Korjaus
Älä tee laitteeseen muutoksia tai asenna siihen lisäosia. Käänny
laitteen korjauksen tai tarkistamisen yhteydessä valmistajan
puoleen.
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Hävittäminen

Hävitä pakkausmateriaalit aina ympäristöä säästävällä tavalla ja
voimassa olevien paikallisten määräysten mukaisesti.

Yliviivatun roskatynnyrin symboli vanhassa sähkö- tai
elektroniikkalaitteessa on peräisin direktiivistä 2012/19/EU. Se
tarkoittaa, ettei laitetta saa hävittää kotitalousjätteen mukana
sen käyttöiän lopussa. Lähellä sijaitseviin keräyspisteisiin voi
maksutta palauttaa vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita.
Osoitteet saat oman asuinpaikkakuntasi jäteneuvonnasta.
Löydät lisätietoa monia EU-maita koskevista muista
palautusmahdollisuuksista myös verkkosivuiltamme 
https://hub.trotec.com/?id=45090. Käänny muussa
tapauksessa virallisen, omassa asuinmaassasi hyväksytyn
käytettyjen laitteiden kierrätysliikkeen puoleen.

Sähkö- ja elektroniikkaromun erillisen keräyksen tarkoituksena
on mahdollistaa vanhojen laitteiden kierrätys ja kaikenlainen
uusiokäyttö sekä estää laitteiden mahdollisesti sisältämien
vaarallisten aineiden haitalliset vaikutukset ympäristölle ja
ihmisten terveydelle hävittämisen yhteydessä.

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