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1 Veiligheid en milieu 
 

1.1 Over dit document 
Gebruik 

• Lees deze documentatie aandachtig door en zorg dat u met het product 
vertrouwd bent, voordat u het gaat gebruiken. Besteed bijzondere aandacht 
aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen om letsel en materiële 
schade te voorkomen. 

• Houd deze documentatie altijd binnen handbereik, zodat u indien nodig snel 
zaken kunt opzoeken.  

• Geef deze documentatie door aan eventuele latere gebruikers van het 
product. 

 

1.2 Veiligheid garanderen 
• Neem het instrument niet in gebruik als het beschadigingen aan de 

behuizing, de lichtnetadapter of leidingen vertoont. 

• Gebruik het product uitsluitend waarvoor het bedoeld is, en alleen binnen de 
parameters zoals die zijn aangegeven in de technische gegevens. Behandel 
het product altijd voorzichtig. 

• Gebruik het instrument alleen in gesloten, droge ruimtes en bescherm het 
tegen regen en vochtigheid. 

• Voer aan dit instrument alleen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden uit 
die in de documentatie beschreven zijn. Houd u daarbij aan de 
voorgeschreven procedures. Gebruik uitsluitend originele vervangende 
onderdelen van Testo. 

• Bewaar het product niet samen met oplosmiddelen. Gebruik geen 
ontvochtigers. 

 

1.3 Milieu beschermen 
• Verwijder defecte accu/lege batterijen overeenkomstig de geldende 

wettelijke bepalingen. 

• Lever dit product na het einde van zijn levensduur in bij een inzamelpunt 
voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur 
(houd u aan de plaatselijke voorschriften), of lever het weer in bij Testo.  

 

WEEE-reg.-nr.: DE 75334352 
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2 Functionele beschrijving 
 

2.1 Gebruik 
Het acculaadstation is bedoeld voor het laden van de Testo-accu’s 0515 1100 
en 0515 1110. Er kunnen tot twee accu’s tegelijk worden geladen. 

Voor het gebruik van het laadstation is de lichtnetadapter 0554 1108 benodigd. 
Deze behoort tot de leveringsomvang van het meetinstrument of is als apart 
toebehoren verkrijgbaar bij de Testo-klantenservice. 
 

2.2 Technische gegevens 

Eigenschap Waarde 

Laadschachten / voor 
accutype 

2/0515 1100 en 0515 1110 

Voeding 5 VDC / 2 A 

Laadstroom 1,5 … 1,8 A per accu 

Laadtijd 6 … 7 h 

Omgevingstemperatuur 0 … 40 °C / 32 … 104 °F 

EU-richtlijn 2014/35/EU 
 
 

3 Productbeschrijving 

 

 Element  Element 

1 Acculaadschachten 2 Knop voor ontgrendeling van de 
accu 

3 LED-statusindicatie 4 Netaansluiting (achterkant) 
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4 Product gebruiken 
1 Verbind het laadstation met de lichtnetadapter 0554 8808. 

 

2 Sluit de lichtnetadapter op de voeding aan, gebruik indien nodig de 
meegeleverde wereldadapter. 

 

3 Steek de accu met de contacten naar beneden in de laadschacht. 

 

 Het laadproces wordt gestart. 
 

 De laadtoestand wordt aangegeven met de LED’s onder de 
laadschachten: 

• LED knippert groen: bezig met laden. 

• LED brandt groen: accu is opgeladen, laden beëindigd. 

• LED brandt/knippert rood: storing (bijv. oververhitting, accu defect), 
accu kan niet worden geladen. Neem contact op met de Testo-
klantenservice. 

 

4 Druk de oranje toets naast de laadschacht naar beneden om de accu te 
ontgrendelen. 

 

5 Neem de accu uit de laadschacht. 

 
 

5 Product instandhouden 
Trek altijd de netstekker uit, voordat u onderhouds- of reparatiewerkzaamheden 
uitvoert. 

• Goede werking waarborgen: houd de contactpennen vrij van vuil. 

• Instrument reinigen: wrijf het instrument met een droge doek schoon. 
 

6 Tips en hulp 
 

6.1 Toebehoren en onderdelen 

Beschrijving Bestelnr. 

Lichtnetadapter voor Testo-warmtebeeldcamera’s en 
desktop-laadstation 

0554 1108 

Extra accu 0554 8831 
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