
Garanti & Support
Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved 
normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot® Docking Station eller at åbne enheden vil 
ugyldiggøre denne garanti.

Alle reparationer uden for garantien vil være omfattet af et udskiftningsgebyr.

Teknisk support
Gå til www.tts-group.co.uk for de seneste produktoplysninger.

E-mail feedback@tts-group.co.uk for teknisk support.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire
NG17 9GU, Storbritannien
Gratisnummer: 0800 318686 Gratisfax: 0800 137525

TTS Produktkode:
EL00145

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i 
husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted 
for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL! Ikke egnet for børn under 36 måneder på 
grund af små dele – kvælningsfare. Lavet i Kina, på 
vegne af TTS Group Ltd.

Bee-Bot® 
Docking Station

NxxxxxN448
7,5 V

TTS er stolte af at være en del af  PLC 



Bee-Bot® 
Docking Station
Let at bære, til vægmontering

www.tts-shopping.com

BRUGER VEJLEDNING



Bee-Bot® Docking Station en er ikke kun let at transportere og flytte rundt, men 
den er også en fremragende lagerenhed - den kan endda monteres på væggen 
(inventar medfølger ikke). Dockingstationen kan have op til 6 genopladelige Bee-
Bots, og disse Bee-Bots kan nemt genoplades ved, at slutte dockingstationen til en 
stikkontakt.

Vigtig information
Læs alle instruktioner grundigt før brug

Behold emballagen og disse instruktioner til senere brug.

n	Din Bee-Bot® Docking Station må ikke komme i kontakt med vand eller andre 
væsker.
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Vigtig information

Lær din Bee-Bot® Docking Station at kende 

Genoplad din Bee-Bot®

Problemløsning

Strømforsyningsspecifikation

Garanti & Support

2



Lær din Bee-Bot® Docking Station at kende

Sådan genoplades 
dine Bee-Bots
Telefonerne genoplades ved at 
sætte dem i dockingstationen, som 
derefter sluttes til stikkontakten med 
den medfølgende strømadapter. 
Dockingstationen kan oplades op til 6 
Bee-Bots på samme tid.

Strømindikator
Bærehåndtag

USB-tilslutning

Strømindgang (DC)

Bee-Bot® Docking Station
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International oplader
Din Bee-Bot® er forsynet med en 
multiregional adapter. Adapteren har et 
engelsk (Storbritannien) stik, men du kan 
nemt ændre dette, så den passer til stik i 
andre lande. Tryk på udløserknappen, skub 
det engelske stik ud, og byt det med det 
ønskede stik. Tryk stikenheden ind, indtil 
den "klikker" ordentligt på plads.

Den isolerende sikkerhedstransformer, der 
skal bruges med ladestationen, bør efterses 
regelmæssigt for potentielle farer såsom 
skader på kablet, ledningen, stikket, kabinet 
eller andre dele. I tilfælde af eventuelle 
skader, må ladestationen ikke anvendes, før 
skaden er blevet korrekt repareret.

n	Ladestationen er ikke beregnet til børn under 3 år.

n	Transformeren er ikke legetøj.

n	Ladestationen må kun anvendes med den anbefalede transformer.
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Strømforsyningsspecifikation
Bee-Bot® Docking Station en er designet til at fungere pålideligt og forudsigeligt 
under normale forhold. Det er dog imidlertid muligt, at der kan opstå problemer. 
Kontroller følgende, før du kontakter teknisk support:

 
Strømindikatoren lyser ikke

Min Bee-Bot® passer ikke ind i 
stikket på dockingstationen 

Min Bee-Bots vil ikke oplade

Problem

Sørg for, at din Bee-Bot® vender udad. Sørg 
for, at din Bee-Bot® er den genopladelige 
udgave

Sørg for, at strømindikatoren er tændt, 
og at alle Bee-Bot®-enhederne er slukket 
under opladningen.

Problemløsning

Bee-Bot® Docking Station
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Indgangsspænding

Frekvens

Standby-strøm

Udgangsspænding

Udgangsstrøm

Udgangseffekt

Funktion

100 - 240V ac

50 - 60 Hz

0,3W (Maks.)

5.5V DC ±5 %

3000mA (Maks.)

7,5W

Specifikation

Løsning
Kontroller, at strømadapteren er tilsluttet og 
kontaktens stik er tændt.


