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CHARGER ADAPTER-PLATE
OPERATING MANUAL

Before using the product, please read the following instruction manual 
carefully and keep it for future reference. When transferring the product 
to a third party, it is advisable to include the instructions

1. SAFETY INSTRUCTIONS

1.
2.
3.
4.
5.

Do not disassemble and do not modify.
Do not expose to high temperatures. 
Do not expose to water or other sources of moisture.
Keep out of reach of children.
Use a dry and soft cloth to clean the device. 
Do not clean with water. Dab a little neutral detergent 
on the cloth to remove stubborn dirt.

2. PRODUCT DESCRIPTION

The battery adapter is designed for Newell DC-LCD chargers. 
It allows you to charge different batteries without buying 
an additional charger. To use, slide out the existing adapter 
and replace it with the appropriate one for the battery. 
The charger itself selects the appropriate charging current 
and voltage.

*The manufacturer reserves the right to change the information 
contained in this manual without prior notice.

3. WARRANTY

Newell products are
covered by a 40-month
manufacturer’s warranty.
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ADAPTER—PŁYTKA ŁADOWARKI
INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed użyciem produktu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią 
poniższej instrukcji oraz jej przechowanie w celu wykorzystania 
jej w przyszłości. W przypadku przekazywania produktu osobom 
trzecim, wskazane jest dołączanie do niego instrukcji. 

1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1.
2.
3.
4.
5.

Nie rozbierać oraz nie modyfikować.
Nie wystawiać na działanie wysokich temperatur.
Nie należy wystawiać na działanie wody lub innych źródeł wilgoci.
Trzymać poza zasięgiem dzieci.
Do czyszczenia urządzenia używaj suchej i miękkiej szmatki. 
Nie czyść wodą. Odrobina neutralnego środka czyszczącego 
na szmatkę, aby usunąć uporczywe zabrudzenia.

2. OPIS PRODUKTU

Adapter akumulatorowy przeznaczony jest do ładowarek Newell DC-LCD. 
Umożliwia ładowanie różnych akumulatorów bez potrzeby dokupowania 
dodatkowej ładowarki. Aby użyć należy wysunąć dotychczasowy adapter 
i zastąpić go odpowiednim dla danego akumulatora. Ładowarka sama 
dobiera odpowiedni prąd i napięcie ładowania.

*Producent zastrzega sobie prawo zmiany informacji zawartych 
w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia.  

3. GWARANCJA

Produkty Newell objęte są 
40-miesięczną
gwarancją producenta.

Producent/Importer: Fdirect sp. z o.o., ul. Rąbieńska 18, 95-227 Łódź, Polska 
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