Instrukcja ładowania
1. Podłączyć ładowarkę GP PowerBank bezpośrednio do gniazda zasilającego.
Nie należy używać przedłużaczy.
2. W ładowarce GP PowerBank należy ładować jedynie akumulatory GP NiMH.
W tym samym czasie można ładować zarówno akumulatory w rozmiarze AA
jak i AAA.
3. Umieścić akumulatory GP NiMH w ładowarce zgodnie z polaryzacją.
4. Bursztynowe diody LED pozostają zapalone w trakcie pracy ładowarki.
Jedynie odłączenie ładowarki od sieci lub wyjęcie akumulatorów z ładowarki
powoduje ich zgaśnięcie.

Środki ostrożności
1. Ładowarka GP PowerBank jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz
pomieszczeń. Nie można jej wystawiać na działanie deszczu lub śniegu.
2. W ładowarce można ładować jedynie akumulatory NiMH. Nie wolno ładować
akumulatorów innych typów, może to, bowiem prowadzić do eksplozji, pożaru
oraz spowodować obrażenia.
3. W zasilanym urządzeniu elektrycznym nie wolno używać jednocześnie
różnych typów baterii bądź akumulatorów (NiMH, alkalicznych, itp.).
4. Jeżeli zasilane urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy
wyjąć z niego akumulatory.
5. Akumulatorów nie wolno wrzucać do ognia, rozbierać ani zwierać.
6. Jeżeli akumulatory wykazują objawy wyczerpania, należy je wymienić na
świeżo naładowane.
7. Ładowarka powinna być solidnie umieszczona w gnieździe sieciowym w
pozycji pionowej.
8. Temperatura pracy ładowarki: od 0 do 40°C. Temperatura przechowywania
akumulatorów: od –20 do 35°C.
9. To urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (w tym dzieci) z
obniżoną sprawnością fizyczną lub psychiczną oraz przez osoby z brakiem
odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba, że użycie tego urządzenia
nadzorują bezpośrednio osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Nie
wolno zezwalać dzieciom na zabawę tym urządzeniem.

Klasyczne akumulatory GP NiMH
1. W przypadku nowych akumulatorów konieczne jest 2 – 3 krotne ładowanie i
rozładowanie w celu osiągnięcia pełnej pojemności.

2. Również dla akumulatorów przechowywanych powyżej jednego tygodnia
wskazane jest naładowanie ich przed użyciem.

Akumulatory NiMH nowej generacji (GP ReCyko+ lub GP EkoPower)
1. Akumulatory GP ReCyko+ i GP EkoPower są dostarczane w stanie wstępnie
naładowanym. Nie jest konieczne ładowanie ich przed pierwszym użyciem.
2. Akumulatory GP ReCyko+ i GP EkoPower charakteryzują się niskim
współczynnikiem samorozładowania. Po zakończeniu ładowania należy
wyjąć je z ładowarki, a ładowarkę odłączyć od sieci zasilającej.
Waga netto ładowarki: 119 g
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 zasad FCC. Jego działanie podlega
następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych
zakłóceń. (2) urządzenie to musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia,
włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować nieoczekiwane działanie.
Niniejszego
urządzenia
nie
wolno
wyrzucać
ze
zwykłymi,
nieposortowanymi odpadami komunalnymi. W celu uzyskania informacji
o dostępnych na Państwa terenie metodach utylizacji, należy
skontaktować się z władzami lokalnymi. Złomując we właściwy sposób
niniejsze urządzenie, ograniczą Państwo ryzyko wystąpienia
negatywnego wpływu na środowisko i ludzi, które mogłoby zaistnieć w
przypadku nieprawidłowej utylizacji.

