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LT Pradėkite čia

ET Alusta siit

RU Установка

UK Встановлення

KK Осы жерден бастаңыз

Pritvirtinkite dirželį.

Kinnitage rihm.

Прикрепите ремень.

Прикріпіть ремінь.

Бауды тіркеңіз.

Norėdami įkrauti bateriją, 
prijunkite prie kompiuterio arba 
USB kintamosios srovės adapterio.

Aku laadimiseks ühendage 
arvutiga või USB-laaduriga.

Подключите к компьютеру или 
USB-адаптеру переменного тока 
для зарядки аккумулятора.

Щоб зарядити акумулятор, підключіть його до вашого комп’ютера або USB-
адаптера змінного струму.

Батареяны зарядтау үшін, компьютеріңізге немесе USB айнымалы ток 
адаптеріне қосыңыз.

Įkraunant, mygtukas būna apšviestas baltai. Baigus įkrovimą, foninis apšvietimas 
užgęsta. Prijungus prie kompiuterio, įkrovimas gali trukti maždaug penkias valandas, 
o prijungus prie USB kintamosios srovės adapterio – maždaug tris valandas.

Laadimisel süttib nuppu ümbritsev valgusti. Laadimise lõppedes valgus kustub. 
Arvutiga ühendamisel võib laadimine kesta umbes viis tundi, USB-laaduriga 
ühendamisel umbes kolm tundi.

Во время зарядки подсветка вокруг кнопки наверху становится белой. 
По окончании зарядки она выключается. Зарядка через подключение к 
компьютеру может занять около пяти часов, через USB-адаптер переменного 
тока — около трех часов.

В процесі заряджання світло навколо кнопки на верхній частині стане білим. 
Після завершення заряджання воно вимкнеться. Для заряджання потрібно 
приблизно п’ять годин при підключенні до комп’ютера, приблизно три години 
при підключенні до USB-адаптера змінного струму.

Зарядтау кезінде үстіңгі түйменің айналасындағы шам ақ түсте жанады. 
Зарядтау аяқталғанда, ол сөнеді. Компьютерге қосулы кезінде бұл 
шамамен бес сағатты алады, ал USB айнымалы ток адаптеріне қосулы 
кезінде шамамен үш сағатты алады.
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Laikykite nuspaudę maitinimo mygtuką, kol skystųjų kristalų ekranas įsijungs.

Hoidke toitenuppu all, kuni LCD-ekraan lülitub sisse.

Удерживайте нажатой кнопку Питания, пока не включится экран 
жидкокристаллического дисплея.

Утримуйте живлення кнопку, доки не увімкнеться РК-екран.

Қуат түймесін СКД экраны іске қосылмайынша басып тұрыңыз.
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Pasirinkite kalbą, datą ir laiką.

Valige keel, kuupäev ja kellaaeg.

Установите язык, дату и время.

Виберіть мову, дату та час.

Тілді, күнін және уақытын таңдаңыз.

Taškinės spalvos matavimas /
Värvuse punktmõõtmine /
Выполнение точечного измерения цвета /
Виконайте точкове вимірювання кольору /
Құрама түс өлшеуді орындау

Questions?

Įdiegę „Epson Spectrometer“, galėsite naudotis šiuo gaminiu iš savo išmaniųjų įrenginių, 
naudodami patobulintas funkcijas.
Ieškokite „App Store“ arba „Google Play“ ir įdiekite iš programėlės puslapio.
Nustatykite ir naudokite, vykdydami ekrane pateikiamus programėlės nurodymus ir 
programėlės teikiamą pagalbą.

Epson Spectrometer võimaldab seda toodet kasutada nutiseadmetest täiustatud 
funktsioonide abil.
Leidke see App Store’ist või Google Playst ja installige rakenduse lehelt.
Pärast ülesseadmist saate kasutada äpi pakutavaid ekraanijuhiseid ja spikrit.

Specifikacijos / Spetsifikatsioon / 
Спецификации / Специфікації / 
Сипаттамалары

Spectrophotometer

Pakuotės turinys gali skirtis priklausomai nuo šalies. / Sisu võib asukohast sõltuvalt 
varieeruda. / Содержимое может отличаться в зависимости от местоположения. /  
Зміст може різнитися в залежності від місця. / Мазмұнын орналасқан жеріне 
байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

Galite atsisiųsti spektrofotometro Vartotojo vadovą PDF formatu iš pimriau nurodytos 
interneto svetainės.

Ülalolevalt saidilt saate alla laadida Kasutusjuhendi PDF-i.

Вы можете скачать Руководство пользователя спектрофотометра в формате PDF с 
сайта выше.

Можна завантажити Посібник користувача спектрофотометра з веб-сайту, вказаного 
вище.

Спектрофотометрдің PDF Пайдаланушы нұсқаулығы жоғарыдағы веб-сайттан 
жүктеп алыңыз.

Epson Spectrometer

С помощью Epson Spectrometerвы можете работать с этим Продуктом со своих смарт-
устройств и использовать все преимущества улучшенных функций.
Ищите приложение в App Store или Google Play и устанавливайте его со страницы 
приложений.
Настройка и использование осуществляется в соответствии с инструкциями на экране 
и справкой, предоставляемыми в приложении.

Завдяки Epson Spectrometer можна використовувати цей виріб з вашого смарт-
пристрою з розширеними функціями.
Пошукайте додаток у App Store або Google Play і встановіть зі сторінки додатку.
Налаштуйте и користуйтесь відповідно до інструкцій і довідці, наданих у додатку.

Epson Spectrometer арқылы бұл өнімді смарт құрылғылардан кеңейтілген 
функцияларымен бірге пайдаланыңыз.
App Store немесе Google Play дүкенінен іздеп, қолданба бетінен орнатыңыз.
Қолданба тарапынан берілген экрандағы нұсқауларға және анықтамаға сәйкес 
орнатыңыз және пайдаланыңыз.

Naudojimas – taškinis matavimas / Kasutamine – punktmõõtmine / Применение — точечное 
измерение / Експлуатація — точкове вимірювання / Басқару - құрама түсті өлшеу

Naudojimas – nuskaitymo matavimas / Kasutamine – skanni mõõtmine /Применение — скан. 
измерение / Експлуатація — вимірювання скану / Басқару - сканерлеу аумағын өлшеу

Neišpakuotą gaminį palaikykite mėnesį 40 °C temperatūroje arba 120 valandų 60 °C temperatūroje /  
Enne lahtipakkimist võib säilitada üks kuu temperatuuril 40 °C või 120 tundi temperatuuril 60 °C /  
Хранение до распаковки — в течение месяца при температуре 40 °C, в течение 120 
часов при температуре 60 °C / Зберігати перед розпакуванням впродовж місяця при 
температурі 40 °C, впродовж 120 годин при температурі 60 °C / Қорабынан шығарудан 
бұрын сақтау, бір ай 40°C температурада, 120 сағат 60°C температурада

Išpakuotą gaminį palaikykite mėnesį 40 °C temperatūroje / Pärast lahtipakkimist võib säilitada 
üks kuu temperatuuril 40 °C / Хранение после распаковки — в течение месяца при 
температуре 40 °C / Зберігати після розпакування впродовж місяця при температурі 40 °C /  
Қорабынан шығарғаннан кейін, бір ай 40°C температурада

Be kondensacijos / Kondenseerumiseta / Без конденсата / Без утворення конденсату / 
Конденсациясыз
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*2

*4

*5

*6

Vykdykite ekrane pateikiamus kalibravimo nurodymus. Kai kalibravimas bus baigtas, 
pasirodys spalvų matavimo ekranas.

Järgige kalibreerimisjuhiseid, kui need ekraanile kuvatakse. Kui kalibreerimine on 
lõppenud, ilmub värvimõõtmise kuva.

Следуйте инструкциям по калибровке, когда они появятся на экране. После 
завершения калибровки появится экран измерения цвета.

Дотримуйтесь інструкцій з калібрування на екрані, коли вони з’являться. Після 
завершення калібрування відобразиться екран вимірювання кольору.

Экранда калибрлеу нұсқаулары көрсетілген, оларды орындаңыз. 
Калибрлеу аяқталғанда, түс өлшеу экраны көрсетіледі.

Elektros įvado parametrai / Elektrilised andmed /  
Электрические характеристики / Електричні параметри /  
Электр көрсеткіші
DC 5 V, 0.9 A

Aplinkos / Keskkond / Экологические характеристики / 
Навколишнє середовище / Қоршаған орта

Temperatūra / 
Temperatuur / 
Температура / 
Температура / 
Температура

0–40 °C*1 / 0 kuni 40 °C*1 / От 0 до 40 °C*1 / 
Від 0 до 40 °C*1 / 0 – 40 °C*1

0–35 °C*2 / 0 kuni 35 °C*2 / От 0 до 35 °C*2 / 
Від 0 до 35 °C*2 / 0 – 35 °C*2

10–35 °C*3 / 10 kuni 35 °C*3 / От 10 до 35 °C*3 / 
Від 10 до 35 °C*3 / 10 – 35 °C*3

-20–60 °C*4 / –20 kuni 60 °C*4 /  
От -20 до 60 °C*4 / Від -20 до 60 °C*4 /  
-20 – 60 °C*4

-20–40 °C*5 / –20 kuni 40 °C*5 /  
От -20 до 40 °C*5 / Від -20 до 40 °C*5 /  
-20 – 40 °C*5

Drėgnumas / Õhuniiskus / Влажность / 
Відносна вологість / Ылғалдығы

5–85 %*6 / 5 kuni 85%*6 / От 5 до 85 %*6 / 
Від 5 до 85 %*6 / 5 – 85 %*6

Taršos lygis / Saasteaste / Уровень 
загрязнения / Рівень забруднення / 
Ластану деңгейі

PD2

IP apsaugos klasė / Kaitseklass (IP) /  
Класс защиты IP / Клас захисту IP /  
IP қорғаныс сыныбы

IPX0

Baterijos įkrovimas / Aku laadimine / Зарядка аккумулятора / Заряджання батареї /  
Батареяны зарядтау

*3



EPSON, EPSON EXCEED YOUR VISION, EXCEED YOUR VISION and their logos are registered trademarks or 
trademarks of Seiko Epson Corporation.
Microsoft® and Windows® are registered trademarks of Microsoft Corporation.
Apple, Mac, macOS, OS X, and App Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Google Play and Android are trademarks of Google LLC.
IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

Ant gaminio pažymėti simboliai /
Tootel olevad sümbolid /
Символы на Продукте /
Символи на виробі /
Өнімдегі белгілер

For Users in Europe
CE Marking 
Simplified EU Declaration of Conformity:
„Seiko Epson Corporation“ atsakingai pareiškia, kad šio įrenginio modelis: KCA11A atitinka 
direktyvą 2014/53/ES.
Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite toliau nurodytu interneto adresu.

Käesolevaga deklareerib Seiko Epson Corporation, et seade mudel: KCA11A on kooskõlas 
direktiiviga 2014/53/EU.
EL-i vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel veebiaadressil.

https://www.epson.eu/conformity

For Users in Russia, Belarus, and Kazakhstan
Продукт: Спектрофотометр

Для пользователей в России, Республике Беларусь и Казахстане
Информация о клиенте
Cоответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза “Об 
электромагнитной совм естимости технических устройств” (ТР ТС 020/2011).

Изготовитель: SEIKO EPSON CORPORATION
Адрес: 3-5, Ова 3-темэ, Сува-ши, Нагано-кен 392-8502 Япония
Телефон: 81-266-52-3131

Официальный представитель в странах СНГ
ООО «Эпсон СНГ»
Адрес: 129110, Москва, улица Щепкина 42, строение 2а, 3 этаж
Телефон: +7 (495) 777-0355/56
веб сайт: https://www.epson.ru/
эл. почта: info_CIS@epson.ru

Представительство компании «Эпсон Европа Б.В.» (Нидерланды), г. Москва
Адрес: 129110, Москва, улица Щепкина 42, строение 2а, 3 этаж
Телефон: +7 (495) 777-0355/56
веб сайт: https://www.epson.ru/

Месяц и год изготовления: Маркировка на изделии из 8 цифр: ГГГГ.ММ.ДД
Страна-производитель: Указывается на изделии

Өнім: Спектрофотометр
Ресей, Беларусь және Қазақстан тұтынушылары үшін
Тұтынушы туралы ақпарат
Кеден одағының “Техникалық құрылғылардың электромагниттік үйлесімділігі 
туралы” Техникалық рег ламентінің (КО ТР 020/2011) талаптарына сәйкес келеді.
Өндіруші: SEIKO EPSON CORPORATION
Мекенжайы: 3-5, Ова 3 темэ, Сува ши, Нагано кен, 392-8502, Жапония 
Телефон: 81-266-52-3131
ТМД елдерінде ресми өкілі
«Эпсон ТМД» ЖШҚ
Мекенжайы: 129110, Мәскеу қ., Щепкин көшесі 42, 2а құрылысы, 3-қабат
Телефон: +7 (495) 777-0355/56
веб сайт: https://www.epson.ru/
эл. пошта: info_CIS@epson.ru
«Эпсон Европа БВ.» (Нидерланд) компаниясының өкілдігі, Мәскеу өкілдігі.
Мекенжайы: 129110, Мәскеу қ., Щепкин көшесі 42, 2а құрылысы, 3-қабат
Телефон: +7 (495) 777-0355/56
веб сайт: https//www.epson.ru/
Өндірілген айы мен жылы: Өнімде 8 санмен белгіленген: ЖЖЖЖ.АА.КК
Өндірген ел: Өнімде белгіленген

Parengties režimas / Ootel / Режим ожидания /  
Режим очікування / Күту

Nuolatinė srovė / Alalisvool / Постоянный ток /  
Прямий струм / Тұрақты ток

Svarbios saugos instrukcijos
 O Naudojant kitą USB kabelį, gali kilti gaisras arba elektros smūgis. Nenaudokite USB kabelio jokiems kitiems įrenginiams 

prijungti.

 O Nebandykite patys remontuoti gaminio, išskyrus dokumentuose konkrečiai nurodytus atvejus.

 O Saugokite USB kabelį, kad jis nebūtų pažeistas ir neatspurtų.

 O Nestatykite ir nelaikykite gaminio lauke, vietose, kur yra didelis užterštumas ar dulkės, netoli vandens ir kaitinimo šaltinių, 
taip pat vietose, kuriose jį veiks smūgiai, vibracijos, aukšta temperatūra ar drėgmė.

 O Saugokitės, kad ant gaminio neužpiltumėte skysčių ir nesilieskite prie jo šlapiomis rankomis.

 O Šis gaminys turi būti laikomas ne mažesniu kaip 22 cm atstumu nuo širdies stimuliatorių. Šio gaminio skleidžiamos radijo 
bangos gali pakenkti širdies stimuliatorių veikimui.

 O Jei pažeisite skystųjų kristalų ekraną, kreipkitės į platintoją. Skystųjų kristalų tirpalui patekus ant rankų, jas kruopščiai nuplaukite 
muilu ir vandeniu. Skystųjų kristalų tirpalui patekus į akis, jas nedelsdami išplaukite vandeniu. Jei kruopščiai praplovę akis jausite 
diskomfortą arba pastebėsite, kad suprastėjo regėjimas, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

 O Jei po nurodyto laiko akumuliatorius nėra visiškai įkrautas, nutraukite krovimą. Priešingu atveju akumuliatorius gali įkaisti, 
skleisti dūmus, įtrūkti arba užsidegti.

 O Nedėkite gaminio į mikrobangų krosnelę arba aukšto slėgio talpyklą. Priešingu atveju akumuliatorius gali įkaisti, skleisti 
dūmus, įtrūkti arba užsidegti.

 O Jei iš gaminio teka skystis (arba gaminys skleidžia blogą kvapą), nedelsdami patraukite gaminį nuo degių daiktų. To 
nepadarius, iš akumuliatoriaus nutekėjęs elektrolitas užsidegs ir pasklis dūmai, liepsna arba akumuliatorius sutrūks.

 O Akumuliatoriaus rūgščiai patekus į akis, nedelsdami kruopščiai praplaukite akis švariu vandeniu, netrindami jų, o po to 
nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Priešingu atveju kyla nepataisomos žalos akims pavojus.

 O Akumuliatoriaus rūgščiai patekus ant odos, nedelsdami kruopščiai nuplaukite paveiktą vietą vandeniu, o po to nedelsdami 
kreipkitės į gydytoją.

 O Neišmeskite gaminio ir saugokite jį nuo stiprių sukrėtimų. Priešingu atveju gali įvykti akumuliatoriaus nuotėkis arba gali būti 
pažeista akumuliatoriaus apsaugos grandinė. Dėl to akumuliatorius gali įkaisti, skleisti dūmus, įtrūkti arba užsidegti.

 O Nenaudokite ir nepalikite gaminio karštoje vietoje (aukštesnėje nei 40°C temperatūroje), pvz., prie ugnies arba šildytuvo. 
Priešingu atveju plastikinis skyriklis gali išsilydyti ir gali įvykti atskirų elementų trumpasis jungimas. Dėl to akumuliatorius gali 
įkaisti, skleisti dūmus, įtrūkti arba užsidegti.

 O Nenaudokite gaminio, jei įvyko nuotėkis arba jis yra kaip nors pažeistas. Priešingu atveju akumuliatorius gali įkaisti, skleisti 
dūmus, įtrūkti arba užsidegti.

 O Nepalikite gaminio transporto priemonėje. Priešingu atveju gali perkaisti akumuliatorius.

 O Neįkraukite gaminio šalia atviros liepsnos arba labai karštose vietose. Suveikus akumuliatoriaus apsaugos grandinei, 
negalėsite įkrauti akumuliatoriaus. Jei apsaugos grandinė pažeidžiama, akumuliatorius gali įkaisti, skleisti dūmus, įtrūkti arba 
užsidegti.

 O Panaudotą bateriją (D181A) išmeskite pagal vietos įstatymus.

 O Visada turėkite šį vadovą po ranka.

Olulised ohutusjuhised
 O Mõne muu USB-kaabli kasutamine võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi. Ärge kasutage USB-kaablit ühegi muu 

seadmega.

 O Ärge proovige toodet ise hooldada juhul, kui dokumentatsioonis pole konkreetselt juhendatud.

 O Hoidke USB-kaablilt kahjustuste ja kulumise eest.

 O Ärge kasutage ega hoidke toodet välistingimustes ega kohtades, kus see võib kokku puutuda mustuse või tolmu, vee või 
ülemäärase kuumuse, löökide, vibratsiooni, kõrge temperatuuri või niiskusega.

 O Hoiduge tootele vedelike ajamisest ja ärge kasutage toodet märgade kätega.

 O Hoidke toode südamestimulaatoritest vähemalt 22  cm kaugusel. Tootest lähtuvad raadiolained võivad mõjutada 
südamestimulaatori toimimist.

 O Kui vedelkristallekraan on vigastatud, pöörduge printeri müüja poole. Kui vedelkristallekraanist lekib vedelkristallilahust ja see 
satub kätele, peske käsi hoolikalt vee ning seebiga. Kui vedelkristallilahus satub silma, loputage silmi kohe veega. Kui valu ja 
nägemisprobleemid püsivad ka pärast põhjalikku loputamist, pöörduge kohe arsti

 O Kui aku teatud ajaga täielikult laetud ei saa, peatage laadimine. Vastasel juhul võib aku minna kuumaks, hakata suitsema, 
puruneda või süttida.

 O Ärge pange toodet mikrolaineahju ega kõrgrõhuanumasse. Vastasel juhul võib aku minna kuumaks, hakata suitsema, 
puruneda või süttida.

 O Kui tootest lekib vedelikku (või tuleb halba lõhna), viige toode koheselt tuleohtlikest materjalidest eemale. Vastasel juhul 
võtab akust lekkinud elektrolüüt tuld ja see põhjustab suitsemise, leegi või aku purunemise.

 O Akuhappe silma sattumisel loputage silmi koheselt rohke puhta veega, ilma neid hõõrumata ja pöörduge kohe arsti poole. 
Vastasel juhul võib tekkida püsiv silmade kahjustus.

 O Akuhappe sattumisel nahale loputage happega kokku puutunud ala koheselt rohke veega ja pöörduge kohe arsti poole.

 O Ärge pillake ega visake toodet maha ega põrutage seda tugevalt. Vastasel juhul võib aku lekkida või aku kaitseahel viga 
saada. Selle tulemusena võib aku minna kuumaks, hakata suitsema, puruneda või süttida.

 O Ärge kasutage või hoiustage toodet kuumas kohas (temperatuuril üle 40 °C), nt tule või soojusallika läheduses. Vastasel 
juhul võib plastikust eraldaja sulada ja erinevate akuelementide vahel võib tekkida lühis. Selle tulemusena võib aku minna 
kuumaks, hakata suitsema, puruneda või süttida.

 O Ärge kasutage toodet, kui see lekib või on mis tahes viisil kahjustatud. Vastasel juhul võib aku minna kuumaks, hakata 
suitsema, puruneda või süttida.

 O Ärge jätke toodet sõidukisse. Vastasel juhul võib aku üle kuumeneda.

 O Ärge laadige toodet lahtise tule lähedal ega väga kuumas kohas. Kui aku kaitseahel on aktiveeritud, ei saa akut laadida. Kui 
kaitseahel on aktiveeritud, võib aku minna kuumaks, hakata suitsema, puruneda või süttida.

 O Kõrvaldage aku (D181A) vastavalt kohalikele seadustele.

 O Hoidke käesolev juhend alati käepärast.

Важные инструкции по безопасности
 O Использование другого кабеля USB может привести к пожару или поражению электрическим током. Не используйте 

кабель USB с другим оборудованием.

 O За исключением случаев, специально оговоренных в документации, не пытайтесь обслуживать изделие 
самостоятельно.

 O Не допускайте повреждения или износа кабеля USB.

 O Не устанавливайте и не храните Продукт вне помещений, около источников грязи или пыли, воды и тепла, а также в 
местах, подверженных воздействию ударных нагрузок, вибраций, высоких температур и влажности.

 O Не допускайте попадания жидкости на Продукт и не касайтесь его влажными руками.

 O Держите этот Продукт на расстоянии не менее 22 см от кардиостимуляторов. Радиоволны, излучаемые этим 
Продуктом, могут отрицательно влиять на работу кардиостимуляторов.

 O Если ЖК-дисплей поврежден, необходимо обратиться в сервисный центр. При попадании жидкокристаллического раствора 
на руки необходимо тщательно вымыть их водой с мылом. При попадании жидкокристаллического раствора в глаза 
необходимо немедленно промыть их водой. Если после промывания сохранятся неприятные ощущения или ухудшится 
зрение, необходимо немедленно обратиться к врачу.

 O Если аккумулятор не удалось зарядить полностью в течение определенного времени, прекратите зарядку. В 
противном случае аккумулятор может нагреться, задымиться, загореться или взорваться.

 O Не помещайте Продукт в микроволновую печь или резервуар высокого давления. В противном случае аккумулятор 
может нагреться, задымиться, загореться или взорваться.

 O В случае утечки жидкости из Продукта (или в случае возникновения неприятного запаха), немедленно уберите его 
как можно дальше от легко воспламеняющихся предметов. Если этого не сделать, электролит, который вытек из 
аккумулятора, может загореться и задымиться, воспламениться или поломаться.

 O В случае попадания электролита из аккумулятора в глаза, не трите их, а немедленно тщательно промойте их 
проточной водой. В противном случае может возникнуть необратимая травма глаз.

 O В случае попадания электролита из аккумулятора на кожу, немедленно тщательно промойте поврежденный участок 
кожи водой и обратитесь к врачу.

 O Не роняйте и не бросайте Продукт, не подвергайте его воздействию сильных ударов. В противном случае 
аккумулятор может протечь, или защитная цепь аккумулятора может быть повреждена. В результате аккумулятор 
может перегреться, задымиться, загореться или взорваться.

 O Не используйте и не оставляйте Продукт в местах с повышенной температурой (более 40 °C), например вблизи 
огня или обогревателя. В противном случае пластмассовый сепаратор может расплавиться, а отдельные элементы 
аккумулятора — закоротить. В результате аккумулятор может перегреться, задымиться, загореться или взорваться.

 O Не используйте Продукт в случае протечки или какого-либо повреждения. В противном случае аккумулятор может 
нагреться, задымиться, загореться или взорваться.

 O Не оставляйте Продукт в автомобиле. В противном случае аккумулятор может перегреться.

 O Не заряжайте Продукт возле открытого пламени или в местах с очень высокой температурой. Если защитная 
цепь аккумулятора активирована, зарядить его невозможно. Если защитная цепь нарушена, аккумулятор может 
перегреться, задымиться, загореться или взорваться.

 O Утилизируйте аккумулятор (D181A) в соответствии с локальным законодательством.

 O Всегда держите это руководство под рукой.

Важливі вказівки з безпеки
 O Використання іншого USB-кабелю може викликати пожежу або коротке замикання. Не використовуйте USB-кабель з 

будь-яким іншим обладнанням.

 O Окрім спеціальних пояснено у вашій документації не намагайтесь самостійно обслуговувати виріб.

 O Уникайте пошкодження або зношення USB-кабелю.

 O Не слід розміщувати або зберігати виріб надворі, поблизу бруду, пилу або води, біля джерел опалення, у місцях, що 
піддаються струсам або вібрації, а також у місцях з високою температурою або вологістю.

 O Слід бути обережним, щоб не пролити рідину на виріб та не торкатись його мокрими руками.

 O Цей виріб слід використовувати на відстані щонайменше 22 см від кардіостимуляторів. Радіохвилі, що випромінює 
виріб, можуть негативно впливати на роботу кардіостимуляторів.

 O Зверніться до дилера, якщо РК-екран пошкоджено. Якщо розчин рідких кристалів потрапив на руки, слід ретельно вимити 
їх водою з милом. Якщо розчин рідких кристалів потрапив в очі, слід негайно промити їх водою. Якщо після ретельного 
промивання неприємні відчуття залишаються, або погіршився зір, слід негайно звернутись до лікаря

 O Якщо протягом зазначеного часу акумулятор зарядився не непевністю, припиніть зарядку. Інакше акумулятор може 
перегрітися, почати диміти, розтріскатися чи спалахнути.

 O Не встановлюйте виріб в середину мікрохвильової печі або контейнера високого тиску. Інакше акумулятор може 
перегрітися, почати диміти, розтріскатися чи спалахнути.

 O Якщо з виробу витікає рідина (або виріб має неприємний запах), негайно перенесіть його подалі від легкозаймистих 
предметів. Інакше електроліт, який витікає з акумулятора може загорітися, почати диміти, спалахнути чи зруйнувати 
цей предмет.

 O Якщо кислота з акумулятора попала в очі, негайно промийте їх великою кількістю питної води, не протираючи їх, а 
потім негайно зверніться до лікаря. Інакше, це може призвести до пошкодження очей.

 O Якщо кислота з акумулятора потрапила на шкіру, негайно промийте уражену ділянку водою, а потім негайно 
зверніться до лікаря.

 O Не упускайте і не кидайте виріб, не піддавати його сильним ударам. Це може пошкодити захисну схему захисту в 
акумуляторі чи призвести до його протікання. В результаті акумулятор може перегрітися, почати диміти, розтріскатися 
чи спалахнути.

 O Не використовуйте та не залишайте виріб у занадто гарячому місці (понад 40 °C), наприклад, поруч з вогнем або 
обігрівачем. Це може призвести до розплавлення пластикового сепаратора, і короткого замикання елементів. В 
результаті акумулятор може перегрітися, почати диміти, розтріскатися чи спалахнути.

 O Не використовуйте виріб, якщо в нього протікає акумулятор, чи він пошкоджений в будь-яким іншим чином. Інакше 
акумулятор може перегрітися, почати диміти, розтріскатися чи спалахнути.

 O Не залишайте виріб в автомобілі. Інакше акумулятор може перегрітися.

 O Не заряджайте виріб біля відкритого полум’я або в дуже гарячих місцях. У разі активації захисного кола акумулятора 
ви не зможете його зарядити. У разі пошкодження захисного кола акумулятор може перегрітися, почати диміти, 
розтріскатися чи спалахнути.

 O Утилізуйте акумулятор (D181A) відповідно до місцевого законодавства.

 O Завжди тримайте цей посібник під рукою.

Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары
 O Басқа USB кабелін пайдалану өртке немесе ток соғуына себеп болуы мүмкін. USB кабелін басқа кез келген 

жабдықпен пайдаланбаңыз.

 O Құжаттамада арнайы көрсетілмесе, өнімге өз бетінше қызмет көрсетпеңіз.

 O USB кабелінің зақымдалуына немесе тозуына жол бермеңіз.

 O Өнімді сыртқа, қатты кір немесе шаң жерге, судың, ыстық көздер бар жерге немесе соққы, діріл, жоғары 
температура немесе ылғал жерлерге орналастырмаңыз.

 O Өнімге сұйық зат төгіп алмаңыз немесе өнімді дымқыл қолдарыңызбен қолданбаңыз.

 O Бұл өнімді кардиостимуляторлардан ең кемінде 22 см қашықта сақтаңыз. Бұл өнімнен шыққан радио 
толқындар кардиостимуляторлардың жұмысына кері әсерін тигізеді.

 O Егер СКД экраны зақымдалса, дилеріңізге хабарласыңыз. Егер сұйық кристал қолыңызға тисе, қолыңызды 
сабындап жуыңыз. Егер сұйық кристал көзіңізге тисе, көзіңізді дереу сумен шайыңыз. Егер жақсылап 
шайғаннан кейін де ыңғайсыз немесе көру ақаулары болса, дереу дәрігерге қаралыңыз

 O Егер батарея көрсетілген уақыт ішінде толық зарядталмаса, зарядтауды тоқтатыңыз. Болмаса, батарея ыстық 
болып, түтін шығарып, бұзылып немесе өртке орануы мүмкін.

 O Өнімді микротолқында пешке немесе жоғары қысымды контейнерге салмаңыз. Болмаса, батарея ыстық 
болып, түтін шығарып, бұзылып немесе өртке орануы мүмкін.

 O Егер өнімнен сұйықтық ағатыны анықталса (немесе өнімнен жағымсыз иіс шықса), өнімнен жанғыш 
нысандарды дереу шығарыңыз. Бұлай істемеген жағдайда батареядан кеміген электролит өртке оранып, 
түтінге, жалынға немесе бұзылысқа себеп болуы мүмкін.

 O Егер батарея қышқылы көзге тисе, көзді сүртпей таза сумен дереу шайыңыз және дереу дәрігерге көрініңіз. 
Болмаса, көзге зақым келуі мүмкін.

 O Егер батарея қышқылы теріге тисе, әсер етілген аймақты сумен шайыңыз және дереу дәрігерге көрініңіз.

 O Өнімді түсіріп алмаңыз, тастамаңыз немесе қатты соққы келтірмеңіз. Болмаса, батарея кемуі орын алып, 
батареядағы қорғаныс тізбегі зақымдалуы мүмкін. Нәтижесінде, батарея ыстық болып, түтін шығарып, 
бұзылып немесе өртке орануы мүмкін.

 O Жалын немесе қыздырғыш сияқты ыстық орында (40°C температурасынан жоғары) өнімді пайдаланбаңыз 
немесе қалдырмаңыз. Болмаса, пластик бөлгіш еріп, жеке ұяшықтар қысқа тұйықталуы мүмкін. Нәтижесінде, 
батарея ыстық болып, түтін шығарып, бұзылып немесе өртке орануы мүмкін.

 O Егер кему орын алса немесе зақымдалса, өнімді пайдаланбаңыз. Болмаса, батарея ыстық болып, түтін 
шығарып, бұзылып немесе өртке орануы мүмкін.

 O Өнімді көлікте қалдырмаңыз. Болмаса, батарея артық қызуы мүмкін.

 O Өнімді ашық жалын немесе өте ыстық орындарға жақын зарядтамаңыз. Егер батареяда қорғау схемасы 
белсендірілсе, батареяны зарядтай алмайсыз. Егер қорғау схемасы зақымдалса, батарея ыстық болып, түтін 
шығарып, бұзылып немесе өртке орануы мүмкін.

 O Батареяны (D181A) жергілікті заңдарға сәйкес утилизациялаңыз.
 O Бұл нұсқаулықты әрқашан қолжетімді жерде сақтаңыз.


