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за бъдещи справки.
МОДЕЛИ
PH1

PH1L

*MFL69581803*

PH1R

www.lg.com

2

1

Начални стъпки

Информация за
безопасност

Начални стъпки

ВНИМАНИЕ

РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ

ВНИМАНИЕ: ЗА ДА СЕ НАМАЛИ
ОПАСНОСТТА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР,
НЕ СВАЛЯЙТЕ ГОРНИЯ (ИЛИ ЗАДНИЯ)
КАПАК. ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА
СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА
ОБСЛУЖВАНЕ ТЪРСЕТЕ КВАЛИФИЦИРАН
ПЕРСОНАЛ ОТ СЕРВИЗ.
 накът „светкавица в
З
равностранен триъгълник”
има за цел да предупреди
потребителя за наличието на
неизолирано опасно напрежение
в затворената част на уреда,
което може да е достатъчно
силно, за да представлява риск
от електрически удар.
 накът „удивителна в
З
равностранен триъгълник”
има за цел да предупреди
потребителя за наличието на
важни инструкции за работа
и поддръжка (обслужване) в
ръководството, съпровождащо
уреда.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ
РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УРЕД НА ДЪЖД
ИЛИ ВЛАГА.
ВНИМАНИЕ: Уредът не трябва да се излага на
вода (капки или пръски) и върху него не трябва
да се поставят никакви съдове, пълни с вода,
като напр. вази.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не инсталирайте този
уред в затворено пространство, като например
шкаф за книги или подобна мебел.
ВНИМАНИЕ: Не използвайте уреди с високо
напрежение (напр. електрическа мухобойка)
около този уред. Уредът може да се повреди
поради токов удар.
ВНИМАНИЕ: Източници на открит пламък,
като свещи например, не трябва да се
поставят върху уреда.

ВНИМАНИЕ: Не закривайте вентилационните
отвори. Инсталирайте съгласно указанията
на производителя. Процепите и отворите
в корпуса са направени за вентилация и
с цел да осигуряват надеждна работа на
уреда и да го предпазват от прегряване.
Никога не закривайте отворите, поставяйки
уреда върху легло, канапе, килим или друга
подобна повърхност. Този уред не трябва да
се инсталира вграден, напр. в библиотека или
шкаф, освен ако не е осигурена подходяща
вентилация и при спазване на указанията на
производителя.
ВНИМАНИЕ относно захранващия кабел
За повечето уреди се препоръчва да бъдат
инсталирани към отделна верига;
Това означава верига с единичен контакт,
който захранва само този уред и няма
допълнителни изводи или разклонения.
Проверете на страницата с техническите
характеристики на това ръководство, за да
бъдете сигурни. Не претоварвайте стенните
контакти. Претоварени стенни контакти,
разхлабени или повредени стенни контакти,
удължители, кабели с нарушена цялост
или с повредена или напукана изолация
са опасни. Всяко от тези условия може да
доведе до електрически удар или пожар.
Периодично проверявайте кабела на вашия
уред и ако видът му свидетелства за повреда
или износване, изключете уреда от контакта,
прекратете използването на уреда и се
свържете с официален сервизен център
за подмяна на кабела с подходящ. Пазете
захранващия кабел от вредни физически
или механични въздействия, като например
усукване, огъване, прищипване, затискане от
врата или настъпване. Обръщайте особено
внимание на щепселите, стенните контакти
и мястото, където кабелът излиза от уреда.
Щепселът е изключващото устройство.
Щепселът трябва да остане леснодостъпен за
спешни случаи.
ЗАБЕЛЕЖКА: За информация, свързана
с безопасността, включително продуктова
идентификация и характеристики на
захранването, вижте основния етикет в
долната част или на другата повърхност на
уреда.
ВНИМАВАЙТЕ, когато използвате
устройството в среда с ниска влажност
yy То може да предизвика статично
електричество в среда с ниска влажност.
yy Препоръчва се да използвате устройството,
след като сте докоснали някакъв метален
предмет, който провежда електричество.
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Изхвърляне на батерии/акумулатори
след изтичане на срока им на годност

Pb

Изхвърляне на стария уред
1. Символът със зачертания
контейнер показва, че отпадъците
от електрическите и електронните
продукти (WEEE) трябва да се
изхвърлят отделно от битовите
отпадъци.
2. Старите електрически продукти
могат да съдържат опасни
вещества и правилното
изхвърляне на Вашия уред ще
помогне за предотвратяване
на негативните последствия за
околната среда и човешкото
здраве. Вашият стар уред може
да съдържа части за многократна
употреба, които биха могли да
бъдат използвани за ремонт на
други продукти, както и други
ценни материали, които могат
да бъдат рециклирани с цел
запазване на ограничените
ресурси.
3. Можете да занесете Вашия уред
или в магазина, от който сте
го закупили или можете да се
свържете с местния държавен
офис за отпадъците, за да
получите информация за найблизкия РАЗРЕШЕН WEEE пункт
за събиране на отпадъци. За найактуална информация от Вашата
държава, моля, погледнете тук:
www.lg.com/global/recycling

1. Ако батерията съдържа над
0,0005% живак, 0,002% кадмий
или 0,004% олово, този символ
може да е придружен от
химически знак, обозначаващи
живак (Hg), кадмий (Cd) или
олово (Pb).
2. Всички батерии/акумулатори
трябва да бъдат изхвърляни
отделно от битовите отпадъци
чрез определени за това от
правителството и местните
власти съоръжения.
3. Правилното изхвърляне
на непотребните батерии/
акумулатори ще помогне за
предотвратяване на възможни
негативни последици за
околната среда, животните и
човешкото здраве.
4. За по-подробна информация
за изхвърлянето на
непотребни батерии/
акумулатори се обърнете към
местната община, услугите
по изхвърляне на отпадъци
или магазина, откъдето сте
закупили продукта. (http://www.
lg.com/global/sustainability/
environment/take-backrecycling/global-network-europe)

Символи

~

Отнася се за променлив ток (AC).

0

Отнася се за прав ток (DC).
Отнася се за оборудване от клас
II.

1

Отнася се за режим на готовност.

!

Отнася се за „Включване”
(захранване).
Отнася се за опасно напрежение.
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Това устройство е снабдено с преносима
батерия или акумулатор.
Безопасен начин за изваждане на
батерията или акумулатора от уреда:
Извадете старата батерия или акумулатор,
като следвате в обратен ред стъпките за
инсталирането им. За да предотвратите
замърсяване на околната среда и евентуални
заплахи за здравето на хора и животни,
оставете старата батерия или акумулатор в
подходяща опаковка на определеното място
за събирането им. Не изхвърляйте батерии
или акумулатори заедно с другите отпадъци.
Препоръчително е да използвате батерии и
акумулатори, предлагани от местните системи
за възстановяване на част от стойността
им при връщане на старите. Батерията не
трябва да бъде излагана на прекалено висока
температура, като например слънчеви лъчи,
огън и т. н.

3

4

Начални стъпки

Изхвърляне на отпадъци съдържащи
батерии и акумулатори
(САМО за продукти с вградена батерия)

1
Начални стъпки

В случай, че този продукт съдържа батерия
включена в него, която не може лесно да
бъде отстранена от крайните потребители,
LG препоръчва само квалифицирани
специалисти да изваждат батерията и
да я заменят, и продуктът да се даде за
рециклиране в края на работния си живот.
За да предотвратят повреда на продукта,
както и за собствената си безопасност,
потребителите не трябва да се опитват да
изваждат батерията и трябва да се свържат
с LG Service „Гореща линия“, или други
независими доставчици на услуги за съвет.
Изваждането на батерията включва
демонтаж на кутията на продукта,
разединяване на електрическите кабели/
контакти, внимателни извличане на
клетката на батерията, като се използват
специализирани инструменти. Ако имате
нужда от инструкциите за квалифицирани
специалисти относно това, как да извадите
батерията безопасно, моля посетете:
http://www.lge.com/global/sustainability/
environment/take-back-recycling.
ВНИМАНИЕ: Вътрешната литиева батерия
в уреда не трябва да бъде подменяна от
потребителя поради опасност от експлозия,
ако батерията е подменена неправилно; тя
трябва да се подмени с батерия от същия
тип от специалист.

Декларация за съответствие

С настоящия документ LG Electronics
European Shared Service Center B.V.
декларира, че този преносим Bluetooth
високоговорител отговаря на съществените
изисквания и другите съответстващи
разпоредби на Директива 1999/5/ЕО.
Пълният текст на декларацията за
съответствие може да бъде поръчан чрез
заявка до следния пощенски адрес:
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands
или може да бъде поръчан чрез заявка
на нашия специализиран уебсайт за
декларацията за съответствие:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Това устройство е 2,4 GHz широколентова
предавателна система, предназначена за
използване във всички страни-членки на
ЕС и държави от ЕАСТ.
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Въведение
1
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Символи, използвани в това
ръководство

Принадлежности
Моля, проверете и идентифицирайте
доставените принадлежности.

,,Забележка

Указва специални забележки и работни
функции.

>>Внимание

Указва необходимост от предпазни мерки
за предотвратяване на евентуални щети от
злоупотреба.

USB кабел (1)

Бързо ръководство
(1)

Начални стъпки
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Главен уред
1

b

c

h

d

e

f

g

Начални стъпки

a

i

j

k

a Микрофон

h Светодиоден индикатор за батерията

b BLUETOOTH светодиоден индикатор

i

c
Приемане на повиквания или набиране
на последния телефонен номер на
Bluetooth устройството.
(Вижте страница 10.)
dT
Стартиране или поставяне на
възпроизвеждането на пауза в режим
Bluetooth.
e
Включване/изключване: Натиснете го и
задръжте.
f p: Намаляване на силата на звука
g o: Увеличаване на силата на звука.

Включване на светодиодното осветление
за настроение. (Вижте стр. 11.)
j Вход за преносимо устройство
Слушане на музика от вашето
преносимо устройство.
k USB порт за зареждане
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Зареждане на
устройството

Начални стъпки

Свързване на
променливотоковия
адаптер

Проверка на състоянието
на батерията

При свързване на променливотоковия
адаптер започва зареждане на батерията.
Можете да проверявате състоянието на
зареждане от
светодиодния индикатор
(ЧЕРВЕН).
Светодиоден
индикатор

Това устройство използва
вградена батерия. Преди употреба
заредете батерията, като свържете
променливотоковия адаптер.
1. Свържете предоставения USB кабел към
променливотоковия адаптер.
2. Свържете USB кабела към USB порта на
уреда.
3. Включете променливотоковия адаптер в
контакт за променлив ток.

Състояние
Светодиодният
индикатор
за батерията
угасва.
Светодиодният
индикатор за
батерията мига
заедно със
звука.
Светодиодният
индикатор
за батерията
светва.

Описание
Батерията
е напълно
заредена.
Батерията е
изтощена.
(Захранването е
включено)
Батерията се
зарежда.

,,Забележка

yy Времето на работа е приблизително 5
часа. (При напълно заредена батерия
и непрекъснато възпроизвеждане
при 50 % ниво на силата на звука.)
То може да варира в зависимост
от състоянието на батерията и
условията на работа.
yy Ако слушате музика, докато
зареждате, зареждането може да
отнеме по-дълго време.
(Не е включен в
доставката)

Ако в режим на зареждане батерията
е напълно заредена, светодиодният
индикатор
(ЧЕРВЕН) угасва.

>>Внимание

Променливотоковият адаптер не е в включен
в доставката.
Препоръчваме ви да използвате с този
високоговорител променливотоковия
адаптер за 5 V, одобрен от LG Electronics Inc.
(над 1,8 A), поради опасност от експлозия.
Ако не използвате препоръчания адаптер,
няма да можете да зареждате уреда или
времето за зареждане може да е различно.

Проверка на състоянието
на зареждане

Ако захранването е включено, можете да
проверите състоянието на зареждане,
като натиснете
бутона. Тогава
светодиодното осветление за настроение
ще започне да мига в зависимост от
състоянието на зареждане на батерията.
Мигащо
светодиодно
осветление за
настроение
3 пъти
2 пъти
Веднъж

,,Забележка

Състояние
на батерията

60 %
60~25 %
25 %

Когато светодиодното осветление за
настроение угасне, можете да проверите
състоянието на зареждане на батерията.

Използване

Основни функции

9

Bluetooth връзка

Използване на бутона за
захранването

PH1(XX)

2

Натиснете и задръжте бутона
от 2 секунди.

за повече

Бързо ръководство за работа
Функция

Начин на използване

Състояние

Включване

Натиснете и задръжте бутон

.

Светодиодният индикатор j
мига заедно със звука.

Изключване

Натиснете и задръжте бутон

.

Светодиодният индикатор j
угасва заедно с изключването
на звука.

Bluetooth
сдвояване

Когато светодиодният индикатор
j мига заедно със звука,
Светодиодният индикатор j се
изберете LG PH1 (XX) от
включва заедно със звука.
списъка с устройства на вашето
смарт устройство.

Възпроизвеждане /
Пауза

Натиснете T.

-

Прескачане напред

Натиснете T два пъти.

-

Прескачане назад

Натиснете T три пъти.

-

Регулиране на
силата на звука

Натиснете o или p

Когато този уред достигне
минималната или максималната
сила на звука, се чува звуков
сигнал.

Използване

Включване/изключване на
захранването

Възпроизведете желаната музика на
Bluetooth устройството. След сдвояване
можете да управлявате възпроизвеждането
с помощта на бутоните на предната част на
уреда.
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Използване

Състояние на
светодиодния индикатор
за Bluetooth (СИН)
Светодиоден
индикатор

2

Състояние

Описание

Използване

Светодиодният
индикатор j мига
заедно със звука.

Търсене на
Bluetooth
устройство.

Светодиодният
индикатор j се
включва заедно със
звука.

Bluetooth
устройството
е свързано.

Функция
"хендсфри"
(свободни ръце)
Можете да приемате повиквания и
да набирате последния телефонен
номер на вашето Bluetooth устройство
чрез този високоговорител. Свържете
високоговорителя с Bluetooth устройство.

,,Забележка

yy След като сдвояването е извършено,
не е необходимо то да се извършва
отново дори и ако изключите този
уред.
yy За да прекъснете връзката с
Bluetooth устройството, натиснете и
задръжте T на предната страна на
уреда за 3 секунди. Връзката с уреда
прекъсва.

Функция
Приемане на
повикване.

Начин на
използване
Натиснете

.

Набиране на номера на
Натиснете
последното изходящо
два пъти.
повикване.
Отхвърляне на
повикване.

Натиснете
2 секунди.

за

Прекратяване на
повикване.

Натиснете

.

,,Забележка

Можете да регулирате силата на звука
при повикване.

Използване
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Светодиодно осветление за настроение
Можете да включите светодиодното осветление за настроение на този високоговорител.
Когато натиснете бутона , настройките на светодиодното осветление за настроение ще се
появят в следния ред.

2
Използване

Функция

Начин на използване

Състояние

Включване

Натиснете и задръжте бутон .

Включване на светодиодното
осветление за настроение.

Изключване

Натиснете и задръжте бутон .

Изключване на светодиодното
осветление за настроение.

Различни цветове

Натиснете .

Автоматична смяна на
цвета на светодиодното
осветление за настроение.
(БялàЗеленàЧервен)

Бял цвят

Натиснете .

Включване на светодиодното
осветление за настроение.
(Бял)

Натиснете .

Синхронизиране на
светодиодното осветление за
настроение с музиката.
Опцията за синхронизиране с
музиката е налична само когато
високоговорителят е включен.

Синхронизиране с
музиката

,,Забележка

Дори ако високоговорителят е изключен, можете да регулирате светодиодното
осветление за настроение.
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Използване

Слушане на музика
от вашето външно
устройство

Използване на
технологията
BLUETOOTH®

Уредът може да се използва за слушане на
музика от много видове външни устройства.

За BLUETOOTH
Bluetooth е технология за безжична
комуникация с малък обсег на връзката.

2
Използване

Звукът може да бъде прекъснат при
смущения на връзката от други електронни
вълни или когато свържете Bluetooth в други
стаи.
За свързване на отделни устройства с
безжичната технология Bluetooth не се
дължи такса. Мобилен телефон с безжична
технология Bluetooth може да се управлява
каскадно, ако връзката е била осъществена
чрез безжичната технология Bluetooth.
(не са предоставени)
1. Свържете външното устройство към
конектора за вход от преносимо
устройство на уреда.
2. Включете захранването, като натиснете
и задържите
бутона.
3. Включете външното устройство и
започнете възпроизвеждане.

,,Забележка

Когато свържете преносимия кабел,
функцията автоматично се променя на
режим на преносимо устройство.

yy Налични устройства: смартфон, MP3
плейър и др.
yy Версия: 3.0
yy Кодек: SBC

BLUETOOTH профили
За да се използва безжичната технология
Bluetooth, устройствата трябва да бъдат
в състояние да интерпретират определени
профили. Това устройството е съвместимо
със следния профил.
A2DP (Разширен профил за звуково
разпределение)

Използване

Слушане на музика,
записана на BLUETOOTH
устройства
Сдвояване на вашия уред и
BLUETOOTH устройството

1. Включете уреда; светодиодният
индикатор j започва да мига заедно със
звука.
2. На Bluetooth устройството изпълнете
процедурата по сдвояване. При търсене
на този уред с Bluetooth устройството
на дисплея на Bluetooth устройството
може да се появи списък на намерените
устройства в зависимост от вида на
Bluetooth устройството. Вашият уред се
появява като “LG PH1 (xx)”.
3. Изберете “LG PH1 (xx)”.

,,Забележка

yy XX обозначава последните две
цифри на Bluetooth адреса.
Например, ако уредът ви има
Bluetooth адрес 9C:02:98:4A:F7:08,
ще видите “LG PH1 (08)” на вашето
Bluetooth устройство.
yy В зависимост от типа им някои
Bluetooth устройства имат различен
начин на сдвояване. Въведете PIN
кода (0000), ако е необходимо.
4. Когато този уред бъде успешно свързан
с вашето Bluetooth устройство, j
светодиодният индикатор се включва
заедно със звука.
5. Слушайте музика.
За да възпроизвеждате музика, записана
на вашето Bluetooth устройство, вижте
ръководството за потребителя на
Bluetooth устройството.

,,Забележка

yy Когато използвате технологията
Bluetooth, трябва да осъществите връзка
между уреда и Bluetooth устройството
на възможно най-късо разстояние и да
запазите това разстояние.
Въпреки това в следните случаи могат да
възникнат проблеми:
-- Наличие на препятствие между уреда
и Bluetooth устройството.
-- Наличие на устройство, което използва
същата честота като Bluetooth
технологията, напр. медицинска
апаратура, микровълнова печка или
устройство за безжична локална
мрежа.
yy Трябва да свържете Bluetooth
устройството към този уред отново,
когато го рестартирате.
yy Звукът може да прекъсва, когато връзката
се смущава от други електронни вълни.
yy Може да не е възможно да управлявате
Bluetooth устройството с този уред.
yy Сдвояването е ограничено до едно
Bluetooth устройство на един уред и
не се поддържа сдвояване с множество
устройства.
yy В зависимост от вида на устройството
използването на функцията Bluetooth
може да е невъзможно.
yy Можете да използвате Bluetooth
функцията със смартфон, MP3 плейър и
др.
yy Колкото по-голямо е разстоянието между
уреда и Bluetooth устройството, толкова
по-ниско е качеството на звука.
yy Bluetooth връзката ще се прекъсне,
когато уредът бъде изключен или
Bluetooth устройството бъде прекалено
отдалечено от уреда.
yy Когато Bluetooth връзката се прекъсне,
свържете отново Bluetooth устройството
с уреда.
yy Когато свържете Bluetooth устройство
(iOS устройство и др.) към този уред
или работите с устройството, нивото на
силата на звука може да се синхронизира
за всяко от тях.
yy Когато уредът не е свързан,
светодиодният индикатор за Bluetooth
ще примигва.
yy Bluetooth свързване с използване на
телевизор, компютър или хардуерна тапа
не се поддържа.

2
Използване

Преди да започнете процедурата по
сдвояване, се уверете, че функцията
Bluetooth е включена на вашето Bluetooth
устройство. Вижте ръководството за
потребителя на вашето Bluetooth
устройство. След като веднъж извършите
процедурата по сдвояване, не е
необходимо да я извършвате отново.
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Използване

Други опции за
работа
Рестартиране
2

Ако уредът "замръзне" поради
неизправност, натиснете бутоните T и o
едновременно.
Уредът се изключва напълно.

Използване

Бележка за автоматичното
изключване
Когато този уред е в режим на Bluetooth
без възпроизвеждане на музика в
продължение на 20 минути или в режим
на входен сигнал от преносимо устройство
без работа с бутоните в продължение на 6
часа, той се изключва автоматично.

Откриване и отстраняване на неизправности
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Откриване и отстраняване на
неизправности
Причина и корекция

Няма захранване.

yy Батерията е изтощена. Презаредете батерията.
yy Свържете уреда към източник на електрозахранване с AC
адаптера.

Няма звук или има
изкривяване на
звука.

yy Силата на звука на уреда или смарт устройството е настроена
на минимум. Проверете и регулирайте силата на звука на уреда
или на Bluetooth устройството.
yy Когато използвате външно устройство с настроена висока сила
на звука, звуковото качество може да се влоши. Намалете
силата на звука на устройствата.
yy Ако използвате уреда за цели, различни от слушане на музика,
звуковото качество може да се влоши или уредът да не работи
правилно.

Bluetooth
сдвояването не
работи добре.

yy Изключете и включете отново функцията Bluetooth на вашето
Bluetooth устройство и опитайте да сдвоите отново.
yy Уверете се, че Bluetooth устройството е включено.
yy Отстранете препятствията между Bluetooth устройството и уреда.
yy В зависимост от типа на Bluetooth устройство или
заобикалящата го среда е възможно устройството да не може да
се сдвои с уреда.

Уредът не работи
нормално.

yy Ако батерията е напълно изтощена, съхранената информация за
Bluetooth може да бъде изтрита. Предишните настройки може
да не се запазят при изключване на захранването на уреда.
yy В случай на неизправност използвайте уреда на подходящо
място, където температурата или влажността не е прекалено
висока или ниска.

3
Откриване и отстраняване на неизправности

Проблем
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Приложение

Търговски марки и
лицензи

Работа с уреда
Транспортиране на уреда
Запазете оригиналната кутия и
опаковъчните материали. Ако се наложи
да транспортирате уреда, използвайте
оригиналната фабрична опаковка, за да му
осигурите максимална защита.

Словесното обозначение Bluetooth и
емблемите са собственост на Bluetooth
SIG, Inc. и LG Electronics използва тези
обозначения с лиценз.
Останалите търговски марки и
наименования са собственост на
съответните им притежатели.

4

Поддържайте външните
повърхности чисти
yy Не използвайте летливи течности, като
например спрей против насекоми, близо
до уреда.
yy Прилагането на голям натиск
при почистване може да повреди
повърхностите.

Приложение

yy Не оставяйте гумени или пластмасови
изделия в продължителен контакт с
уреда.

Почистване на уреда
За почистване на плейъра използвайте
мека суха кърпа. Ако повърхностите
са силно замърсени, използвайте мека
кърпа, навлажнена с разтвор на слаб
миещ препарат. Не използвайте силни
разтворители, като алкохол, бензин или
разредители, тъй като те могат да повредят
повърхностите на уреда.

Приложение
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Технически характеристики
Общи
Изисквания към
захранването

5 V 0 1,8 A (AC адаптер)
Вградена презареждаща се батерия

Консумация на
електроенергия

2,5 W

Размери (Ш x В x Д)

Прибл. 81 мм X 88 мм X 82 мм

Тегло нето

Прибл. 0,19 кг

Работна температура

0°C до 35°C

Работна влажност

5% до 60 %

Входове
PORT. IN

0,25 Vrms (3,5 мм стерео жак)

USB

Микро USB порт за зареждане на батерията

4

Високоговорители
вградени

Номинален импеданс

4Ω

Номинална входна
мощност

2W

Максимална изходна
мощност

4W

Батерия
Капацитет на
батерията

700 mAh

Продължителност на
работа

Около 5 часа.
То може да варира в зависимост от състоянието на батерията и
работните условия.

Време за зареждане

По-малко от 3 часа.
Продължителността на работа може да е различна в
зависимост от състоянието на батерията или извършваната
работа.

yy Дизайнът и спецификациите подлежат на промени без предизвестие.

Приложение

Тип

