Accu’s voor gereedschap

1. Algemene veiligheidsinstructies
Lees a.u.b. alle gebruiksaanwijzingen voordat u de gereedschapsaccu in gebruik neemt.
De gebruiksaanwijzingen maken deel uit van het product . Deze bevatten belangrijke opmerkingen
m.b.t. het starten en gebruik van het apparaat.
Houd de meegeleverde gebruiksaanwijzingen altijd bij de hand, zodat u altijd informatie kunt
opzoeken! Als u het apparaat aan derden geeft, verstrek dan ook de gebruiksaanwijzingen.

2. Gebruiksdoeleinde
Lees voor gebruik deze instructie aandachtig door.
1.Laad de accu volledig op voor gebruikt
2.Laad de accu in een omgevingstemperatuur tussen 10°C en 40°C.
3.Ontkoppel de accu als deze langere tijd niet wordt gebruikt. Een laag stroom verbruik over een
langere periode kan leiden tot het over ontlading van de accu, wat de levensduur van de accu
negatief beïnvloed.
4.Bewaar de batterij op een droge koel plaats
5.Bij oplag voor lange termijn is het raadzaam om de accu volledig te laden en te ontladen via het
accugereedschap. Herhaal dit minstens 1x per half jaar. De accuconditie gaat achteruit als deze niet
regelmatig wordt opgeladen en wordt ontladen
6.Als de accu na het laden snel leeg raakt tijdens gebruikt, is de accu aan het eind van zijn
levensduur. Vervang de accu dan door een nieuwe

3. Veiligheidsvoorschriften
1.De accu niet verwarmen of in het vuur werpen, ook niet wanneer hij zwaar beschadigd of volledig
versleten is. De accu kan namelijk ontploffen in het vuur.
2.Demonteer of beschadig de accu niet. Zorg dat de accu geen kortsluiting maakt.
3.Raak de polen van de accu niet aan met stroomgeleidende voor werpen als sieraden, sleutels of
gereedschap.
4.Laat de accu niet vallen en voorkom externe belasting of beklemming van de accu.
5.Plaats de accu niet direct in de zon, nabij een verwarming of in de auto op zonnige dag
6.Stel de accu niet bloot aan water of regen. Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van een grote
stroomafgifte, oververhitting, brandwonden en zelfs defecten.
7.Voorkom dat de accucontacten in aanraking komen met zand, water of andere substanties
8.Bewaar het gereedschap en de accu niet op plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot 50°C of
hoger.
9.Wees voorzichtig dat u de accu niet laat vallen en hem niet blootstelt aan schokken of stoten.
10.Gebruik nooit een beschadigde accu.

4. Starten
1.Sluit eerst de accu aan op de acculader, sluit vervolgens lader aan op een stopcontact. Het
oplaadproces van uw gereedschapaccu wordt nu automatisch gestart.
2.De lampjes van de indicator op de oplader geven aan wat de status is van de accu. Dit is voor
iedere lader weer anders.
3. Wanneer de gereedschapaccu is opgeladen haalt u de oplader uit het stopcontact en daarna
koppelt u de accu van de lader.

5. Opmerkingen m.b.t. verwijdering
Oude apparatuur, gemarkeerd met het ‘niet weggooien in container’ logo mogen niet in het
huishoudelijk afval worden verwijderd. U dient dit in te leveren bij een verzamelpunt voor oude
apparatuur (raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten) of bij de dealer waar u het heeft aangeschaft.
Hierdoor is een milieuvriendelijke afvalwerking gegarandeerd.

6. Onderhoud en garantie
Ontkoppel het apparaat van eventuele andere componenten alvorens schoon te maken; gebruik
geen agressieve reinigingsmiddelen.
Dit apparaat is zorgvuldig gecontroleerd op defecten. Mocht u echter toch klachten hebben, stuur
het apparaat samen met het aankoopbewijs a.u.b. naar ons op. Wij verstrekken een garantie van 1
jaar vanaf aankoopdatum. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van incorrecte hantering,
onjuist gebruik of slijtage. Wij behouden het recht technische modificaties aan te brengen.
Het voltage van de accu en lader dient hetzelfde te zijn. Wilt u een andere chemie gaan gebruiken
( NiCD, NiMH of Li-ion ) controleer dan of uw lader geschikt is om deze chemie te laden.

