
RI-CHARGER® JA RI-

CHARGER®L PÖYTÄLATURIT 

 
1. Tärkeää tietoa-  
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa 
 
Olette hankkineet Ri-Charger® tai Ri-Charger® L pöytälaturin, joka on 

valmistettu lääketieteellisten laitteiden direktiivin 93/42/EEC mukaisesti 

ja jatkuvasti tiukkenevien laatukontrollien vaatimuksien mukaisesti.  
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käytön aloittamista ja säilytä 

turvallisessa paikassa. Mikäli Teillä on kysyttävää ottakaa yhteyttä 

Riesteriin tai Riesterin jälleenmyyjään, joka mielellään opastaa 

Teitä. Osoitetiedot löytyvät käyttöohjeen lopusta. 
 
Huomioikaa myös, että Ri-Charger® pöytälaturi on tarkoitettu ainoast-

aan Riesterin kädensijoihin, joissa on Riesterin NimH akut (Ri-Accu®). 

Älkää ladatko Ri-Charger® laturilla muita välineitä. 
 
Ri-Charger®L pöytälaturi on tarkoitettu ainoastaan Riesterin käden-

sijoihin, joissa on Riesterin Li-ion akut (Ri-Accu L®). Älkää ladatko 

Ri-Charger®L laturilla muita välineitä. 
 
2. Käyttötarkoitus 
 
Ri-Charger® pöytälaturi on tarkoitettu Riester- kädensijojen lataamis-

een, kädensijoissa on oltava Riesterin uudelleenladattavat Nimh akut 

(Ri-Accu®). Ri-Charger® L pöytälaturi on tarkoitettu Riester- kädensijo-

jen lataamiseen, kädensijoissa on oltava Riesterin uudelleenladattavat 

Li-ion akut (Ri-Accu®L). 
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3. Käytön aloittaminen ja käyttö 
 
Ri-Charger® ja Ri-Charger®L pöytälatureita on saatavana sekä 

120 V ja 230 V:na ja ne soveltuvat 2,5V:n ja 3,5V:n Riester 

kädensijojen lataamiseen. (Suomessa vain 230 V) 
 
A. Valmistelut ennen latausta 
 
Varmista että Ri-Charger® tai Ri-Charger® L pöytälaturi on asetettu 

tasaiselle pinnalle. Älä sijoita pöytälaturia suoraan lämpöpatterin lähei-

syyteen ja suojele sitä suoralta auringonpaisteelta. 
 
Ri-Charger® ja Ri-Charger® L pöytälaturin sisään ei saa päästä 

nest-eitä, älä käytä nesteitä pöytälaturin läheisyydessä. 
 
Laita pistoke pistorasiaan. Tarkista laitteen pohjasta että laite toimii 

oikealla jännitteellä 120V tai 230V. (Suomessa 230 V) Kun olet kytke-

nyt pistokkeen pistorasiaan, laite suorittaa itsetestauksen. Testauksen 

aikana kaikki laitteen etuosassa olevat valot vilkkuvat yhtä aikaa. 
 
 
 
 
 

 
Kun lataat ohuita kädensijoja ( ø 19 mm), jätä muovinen kädensijako-

telo pöytälaturin latausaukkoon. Kun lataat Ri-Scope® kädensijoja (ø 

28 mm ) poista muovinen kädensijakotelo latausaukosta nostamalla 

ylöspäin. 
 
Ri-Charger® ja Ri-Charger®L pöytälaturilla voidaan ladata sekä 2,5V:n 

ja 3,5V:n kädensijoja jopa samanaikaisesti ilman erillisiä säätöjä. 

 
B. Lataaminen 
 
Kun kädensija uudelleenladattavalla akulla asetetaan latausaukkoon, 

pöytälaturi testaa sen. Mikäli akussa on alle 1,5V virtaa, akku on joko 

täysin purkautunut tai viallinen, tällöin pöytälaturi yrittää regener-oida 

akkua antamalla sille sykkiviä latausvirtauksia. Tässä tapauksessa 

pöytälaturin keltainen LED merkkivalo vilkkuu. 
 
Mikäli akussa on yli 1,5V virtaa, lataus alkaa. Keltainen LED 

merkkivalo palaa. 
 
C. Latausaika 
 
Latauksen loppumisaika saadaan selville arvioimalla negatiivista dif-

ferentiaalia joka johtuu akkukennojen kuumenemisesta kun akku on 

täyteen latautunut. Keltainen LED valo sammuu ja tilalle syttyy vihreä 

“akku täynnä” LED valo. Latautumisaika on rajoitettu pöytälaturissa 

max. 4,75 tuntia sisäisellä ajastimella. 
 
Kun akku on täynnä (vihreä LED valo palaa), pöytälaturi siirtää kädensi-

jan automaattisesti ylläpitolataukseen. 
 
Ri-Charger® ja Ri-Charger®L pöytälaturin sisäinen lämpötila on 

automaattisesti valvottua. Liian korkea lämpötila (esim. johtuen 

auringonvalosta tai lämpöpatterin läheisyydestä) aiheuttaa ennenai-

kaisen latautumisen lopettamisen automaattisella sammutusmekanis-

milla, niin ollen parantaen akun elinikää. 
 
Varoitus! 
 
Mikäli kädensija poistetaan laturista muutamaa sekuntia ennen kuin 

akku on täynnä (vihreä LED valo palaa) ja vihreä valo ei ehdi syttyä, 

alkuperäinen keltainen LED valo syttyy kun käyttämätön kädensija 

laitetaan uudelleen laturiin. Tämä ei ole laturin toimintahäiriö, vaan 

kuvastaa “akku täynnä” sensoria. 
 
Kun ladattava akku on täynnä virtaa, negatiivista differentiaalia ei voida 

selvittää. Ladattavan akun on ensin lämmettävä, jotta vihreä 

merkkivalo alkaa palamaan. Aika ennen vihreän merkkivalon syt-

tymistä saattaa vaihdella (15 minuuttia tai pidempään). Lämpötilan 

tunnistin ja ajastin varmistavat kuitenkin että latausprosessi on huolel-

lisesti valvottua koko ajan. 
 
Suosittelemme, että kädensijat asetetaan laturiin heti käytön jälkeen 

säilytykseen, jotta ne ovat aina käyttövalmiita! 

 
4. Korvasuppiloiden säilytyslokero (käytettäessä otoskooppien kanssa) 
 
Ri-Charger® ja Ri-Charger®L pöytälaturissa on säilytyslokero, jota 

voidaan käyttää korvalamppujen suppiloiden ja varalamppujen säilyt-

ystä varten. 
 
5. Seinäteline 
 
Ri-Charger® ja Ri-Charger®L pöytälaturi voidaan kiinnittää myös 

seinään. Laitteen mukana toimitetaan seinäteline. Pidä seinätelinettä 

seinällä kohdassa, johon aiot sen kiinnittää ja merkitse ruuvinreiät 

kynällä. Poraa ø 5 mm:n reiät seinään. Kiinnitä seinätelineen mukana 

toimitetut proput reikiin, kiinnitä seinäteline mukana tulleilla ruuveilla. 

Liu´uta pöytälaturi paikoilleen “raiteita” pitkin. Varmista että laturi on 

tukevasti kiinni seinätelineessä. Pöytalaturi poistetaan seinätelineestä 

painamalla pohjassa olevaa nappia, jolloin laturi voidaan helposti 

nostaa pois telineestä. 
 
6. Puhdistus ja desinfiointi 
 
Irrota pöytälaturi pistokkeesta ennen puhdistusta. 
 
Puhdistus ja /tai desinfiointi  
Ri-Charger® ja Ri-Charger® L pöytälaturi voidaan puhdistaa 

ulkopuolelta kostealla liinalla. Lisäksi seuraavia desinfiointiaineita 

voidaan käyttää ulkopuolen puhdistamiseen: Aldehyde (formaldehyde, 

glutaraldehyde, aldehyde derivatives), johdannaisia tai alkoholeja. 

Puhdistuksessa ja desinfioinnissa tulee käyttää pehmeää, nukkaantu-

matonta liina tai vanupuikkoja. Varoitus! Älä koskaan päästä nesteitä 

pöytälaturin sisään! 
 
Sterilointi  
Ri-Charger® ja Ri-Charger®L pöytälaturia ei voi steriloida. 



 
7. Merkkivalojen merkitys 
 

LED-valot vilkkuvat taukoamatta  Pistoke on laitettu pistorasiaan, 
ja sammuvat   itsetestaus käynnissä 

    

Keltainen LED-valo päällä   Lataus käynnissä 
Vihreä LED-valo päällä   Lataus valmis, akku täynnä, Ri- 

   Charger® siirtää automaattisesti 
   kädensijan ylläpitolataukseen 

Keltainen LED-valo vilkkuu   Uudelleenladattava akku on 
   täysin purkautunut tai viallinen. 
   Ri-Charger® pöytälaturi yrittää 
   regeneroida akkua sykkivillä 
   latausvirtauksilla. Mikäli akku ei 
   ala latautumaan n. 16 tunnin 
   regeneroida akkua sykkivillä 
   latausvirtauksilla. Mikäli akku ei 
   ala latautumaan n. 16 tunnin 
    

8. Tekniset tiedot    

Malli: Ri-Charger® pöytälaturi 
Näyttö: LED-valo 
Sähköjännite: Katso laitteen pohjasta, 120 V tai 230V 
 (Suomessa 230 V) 
Teho: 2,4 V (d.c.) 
Latausvirta: 200 mA 
Toimintalämpötila: 0 - (+) 40 °C 
Säilytys: - 5 °C - 50 °C , suhteellisen kosteuden- 
 sietokyky 85 %, ei-kondensoiva 
Mitat: 186 x 87 x 74 mm 
Paino: n. 500 g ilman pakkausta 

Huolto ja takuu 
 
Nämä tuotteet ja niiden tarvikkeet eivät vaadi erityistä säännöllistä 

huoltoa. Mikäli laite kuitenkin tarvitsee huoltoa tai korjausta, ota 

yhteys Riester valtuutettuun huoltoon, osoitetiedot alla. 
 
Nämä tuotteet ovat valmistettu tiukkojen laatusäännösten ja 

vaatimuksien mukaisesti. Ennen lähtöään tehtaalta niille on tehty 

viimeinen testaus. Myönnämme tuotteille 2 vuoden takuun alkaen 

ostopäivästä. 
 
Takuu korvaa kaikki materiaalivirheet ja valmistamisesta johtuvat 

virheet. Takuu ei korvaa tuotteita, mikäli niitä on käytetty väärin tai ni-itä 

ei ole käytetty käyttöohjeiden mukaisesti, mikäli laitteissa käytetään 

toisen valmistajan osia ja tarvikkeita, mikäli laitetta on korjattu itse. 
 
Kaikki korjaukset ja korvaukset toimitetaan ilman kustannuksia 

takuuaikana. Kaikki huomautukset ja korjaukset on tehtävä takuua-jan 

sisällä, jolloin ne kuuluvat takuun piiriin. Takuuajan ulkopuolella 

tapahtuvat korjaukset ja huollot maksaa asiakas itse. Mikäli laitteenne 

rikkoutuu takuuajan aikana, olkaa hyvä ja lähettäkää laite kokonaisu-

udessaan valtuutettuun Riester huoltoon. 
 
  
Valmistaja: 
 
Rudolf Riester GmbH & Co, Saksa 
 

Maahantuoja  

ja valtuutettu Riester- huolto: 
 
MedKit Finland Oy, Haaransuontie 6, 90240 Oulu,  

puh 044 3030 112, E-mail: info@medkit.fi, www.medkit.fi  
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