
Gwarancja i wsparcie
Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki 
wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Bee-Bot® 
Docking Station lub otwarcia ich obudowy.

Wszelkie naprawy nieobjęte gwarancją podlegać będą opłacie za wymianę.

Wsparcie techniczne
Informacje na temat najnowszych produktów znaleźć można na stronie  
www.tts-group.co.uk.

Wsparcie techniczne można uzyskać pod adresem e-mail: feedback@tts-group.co.uk.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, Wielka Brytania
Bezpłatna infolinia: 0800 318686 Bezpłatny numer faksu: 0800 137525

TTS Kod produktu:
EL00145

OSTRZEŻENIE: Nie usuwaj tego produktu wraz z odpadami 
z gospodarstwa domowego. Przekaż go do punktu 
zajmującego się recyklingiem urządzeń elektronicznych.

OSTRZEŻENIE! Produkt ten nie powinien być udostępniany 
dzieciom w wieku do 36 miesięcy ze względu na obecność 
małych części, łatwych do połknięcia. Wyprodukowano w 
Chinach, dla TTS Group Ltd.

Bee-Bot® 
Docking Station

NxxxxxN448
7,5 V

TTS – Jesteśmy  dumni z bycia częścią  PLC



Bee-Bot® 
Docking Station
Łatwe do przenoszenia, możliwość 
montowania na ścianie

www.tts-shopping.com

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



Urządzenie Bee-Bot® Docking Station można łatwo przemieszczać, w dowolnym 
miejscu instalować, doskonale nadaje się do magazynowania danych, a także 
do zamontowania na ścianie (wsporniki nie są dołączone do kompletu). Stacja 
dokująca mieści do 6 urządzeń Bee-Bot®, które bardzo łatwo się doładowuje poprzez 
podłączenie stacji dokującej do gniazdka sieciowego.

Ważna informacja
Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z treścią instrukcji.

Zachowaj opakowanie i tę instrukcję do późniejszego wykorzystania.

n	Należy chronić urządzenie Bee-Bot® Docking Station przed kontaktem z wodą 
lub innymi płynami.
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Ważna informacja

Poznaj swoje urządzenie Bee-Bot® Docking Station

Ładowanie robota Bee-Bot®

Wykrywanie i usuwanie usterek

Parametry techniczne zasilacza

Gwarancja i wsparcie
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Poznaj swoje urządzenie Bee-Bot® Docking Station

Ładowanie urządzeń 
Bee-Bot®
Urządzenia Bee-Bot® ładuje się poprzez 
włożenie ich do stacji dokującej i 
podłączenie jej do sieci za pomocą 
dołączonego zasilacza sieciowego. 
Jednocześnie można ładować w stacji 
dokującej do 6 urządzeń Bee-Bot®.

Wskaźnik zasilania
Uchwyt

Złącze USB

Gniazdo  
wejściowe DC

Bee-Bot® Docking Station
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Uniwersalna ładowarka
Urządzenie Bee-Bot® Docking Station 
dostarczane jest wraz z uniwersalnym 
zasilaczem. Zasilacz dostarczany jest 
wraz z zainstalowaną wtyczką zgodną 
ze standardem dla Wielkiej Brytanii, 
którą można łatwo dostosować do 
standardu obowiązującego w dowolnym 
kraju. Naciśnij przycisk zwalniający i 
wysuń wtyczkę zgodną ze standardem 
obowiązującym w Wielkiej Brytanii, po czym 
zastąp ją wymaganą wtyczką. Wsuń moduł 
wtyczki aż zatrzaśnie się on trwale na swoim 
miejscu.

Używany wraz ze stacją dokującą 
bezpieczny transformator z izolacją 
należy regularnie sprawdzać pod 
kątem potencjalnych zagrożeń, takich 
jak: uszkodzenie kabla, linki, wtyczki, 
obudowy lub innych części. W przypadku 
jakichkolwiek uszkodzeń stacji dokującej, 
nie wolno z niej korzystać do chwili ich 
naprawienia.

n	Stacja dokująca nie powinna być udostępniana dzieciom poniżej 3 lat.

n	Transformator nie jest zabawką.

n	Stacja dokująca może być używana wyłącznie wraz z zalecanym 
transformatorem.
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Parametry techniczne zasilacza
W normalnych warunkach użytkowania urządzenie Bee-Bot® Docking Station 
powinno pracować niezawodnie i zgodnie z założeniami. Mimo to możliwe są 
problemy z pracą urządzenia. Przed skontaktowaniem się z działem pomocy 
technicznej wykonaj następujące czynności kontrolne:

 
Nie świeci się dioda LED 
zasilania.

Nie udaje się umieścić 
urządzenia Bee-Bot® w stacji 
dokującej.

Urządzenia Bee-Bot® nie ładują 
się.

Problem

Upewnij się, że urządzenie Bee-Bot® jest 
skierowane na zewnątrz. Upewnij się, że 
zakupione urządzenie Bee-Bot® wykonane jest 
w wersji umożliwiającej doładowywanie.

Upewnij się, że włączona jest dioda LED 
zasilania i że wszystkie urządzenia Bee-Bot® 
są podczas ładowania wyłączone.

Wykrywanie i usuwanie usterek

Bee-Bot® Docking Station
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Napięcie wejściowe

Częstotliwość

Moc w trybie czuwania

Napięcie wyjściowe

Prąd wyjściowy

Moc wyjściowa

Funkcja

100 - 240 V AC

50/60 Hz

0,3 W (maks.)

5,5 V DC ± 5%

3000 mA (maks.)

7,5 W

Specyfikacje

Rozwiązanie
Sprawdź, czy zasilacz jest podłączony i czy jest 
napięcie w gniazdku sieciowym.


