
Akumulator zamienny do 
Rockster Air

Opis techniczny i instrukcja 
 wymiany
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Wskazówki 
bezpieczeństwa
W tym rozdziale znajdują się ogólne 
wskazówki bezpieczeństwa, których 
należy zawsze przestrzegać dla bez-
pieczeństwa własnego i osób trzecich.
Należy również przestrzegać wskazó-
wek bezpieczeństwa dołączonych do 
akumulatora. 

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo pożaru! 
Nieprawidłowe obchodzenie 
się z akumulatorem może spo-
wodować pożar lub wybuch!

 – Akumulator trzymać z dala od 
monet, kluczy, śrub i innych 
metalowych przedmiotów, 
które mogłyby spowodować 
mostkowanie styków. Zwarcie 
między stykami akumulatora 
może spowodować oparzenia 
lub ogień.

 – Nigdy nie przenosić akumu-
latora za bieguny.

 – Unikać uderzeń i tego typu 
obciążeń.

 – Unikać naładowań i rozłado-
wań elektrostatycznych. Nigdy 
nie używać syntetycznych 
ścierek i gąbek do czyszczenia 
akumulatora, lecz czyścić go 
wyłącznie ścierkami zwilżonymi 
wodą bez żadnych dodatków.

 – Akumulator ładować tylko 
wtedy, gdy jest zamontowany 
w urządzeniu. Zwykła łado-
warka samochodowa nie jest 
odpowiednia.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesie-
nia obrażeń! 
Podczas nieprawidłowego sto-
sowania z akumulatora mogą 
wyciekać żrące kwasy.

 – Unikać kontaktu z kwasem 
akumulatorowym.

 – W przypadku kontaktu z 
kwasem akumulatorowym 
należy przepłukać poparzone 
miejsce dużą ilością wody i 
skontaktować się z lekarzem.

Akumulatorów nie wolno 
wyrzucać razem z odpa-
dami domowymi!

Każdy użytkownik jest prawnie zobo-
wiązany do oddania akumulatorów 
do punktu zbiórki w swojej gminie/
dzielnicy lub do sklepu, aby zapewnić 
ich utylizację zgodnie z przepisami 
ochrony środowiska.
Baterie i akumulatory należy odda-
wać do utylizacji wyłącznie w stanie 
rozładowanym!
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Wymiana akumulatora
1. Odłączyć wtyczkę sieciową z 

gniazda sieciowego.
2. Wykręcić sześć śrub pokrywy 

komory akumulatora (3).
3. Zdjąć pokrywę komory akumula-

tora. 
W komorze akumulatora znajduje 
się akumulator (2) z czerwonym 
i czarnym kablem z końcówkami 
wtykowymi (1).
• Czerwony kabel należy zawsze 

podłączać do bieguna dodatnie-
go (+) akumulatora.

• Czarny kabel należy zawsze 
podłączać do bieguna ujemne-
go (-) akumulatora.

4. Przesunąć plastikową osłonkę 
z końcówki wtykowej na kabel 
tak, aby końcówka wtykowa była 
widoczna.

5. Za pomocą małych kombinerek 
nacisnąć lekko blokadę (4) ku 
dołowi i zdjąć końcówkę wtykową 
z akumulatora.

6. Ostrożnie wyjąć stary akumula-
tor z jego komory. Utylizować w 
sposób przyjazny dla środowiska 
(patrz informacje o postępowaniu 
z odpadami na stronie 2).

7. Wyjąć wszystkie elementy opako-
wania z nowego akumulatora.

8. Podłączyć końcówki wtykowe do 
styków nowego akumulatora: czer-
wony do bieguna dodatniego (+), 
czarny do bieguna ujemnego (–).

(3)

(2)

(1)

(4) (1)

9. Z powrotem całkowicie przesunąć 
plastikowe osłonki na końcówki 
wtykowe.

10. Włożyć akumulator do komory.
11. Umieścić pokrywę komory aku-

mulatora z powrotem na komorze 
i przykręcić ją sześcioma śrubami.

12. Ponownie podłączyć urządzenie 
do gniazdka elektrycznego. To 
rozpocznie ładowanie nowego 
akumulatora. Ładować akumula-
tor przez ok. 7 godzin.

(4)
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W przypadku pytań, propozycji lub uwag prosimy skontaktować się z naszym 
działem obsługi klienta:
Lautsprecher Teufel GmbH 
BIKINI Berlin 
Budapester Straße 44 
10787 Berlin (Germany)
Tel.: 00800 20030040
Faks: +4930 300930930
Obsługa klienta online: www.teufelaudio.pl/obsluga-klienta

Brak gwarancji prawidłowości wszystkich danych.  
Zmiany techniczne, błędy literowe i pomyłki zastrzeżone.

Typ Akumulator AGM, niewymagający konserwacji

Wymiary (szer. × wys. × gł.) 151 × 94 × 65 mm

Ciężar ok. 2,25 kg

Napięcie akumulatora 12 V DC

Pojemność 9 Ah

Maks. prąd ładowania 2,4 A

Temperatura robocza/ 
przechowywania -20°C–~60°C

Temperatura ładowania 0°C–~50°C

Dane techniczne akumulatora


