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A jelen kézikönyvben 
használt jelek

 FIGYELEM! 
Fenyegető veszélyt jelent. Ennek 
a figyelmeztetésnek a figyelmen kívül 
hagyása súlyos sérülést okozhat.

 FIGYELEM! 
Esetleges veszélyes helyzetre 
figyelmeztet.
Ezen utasítások be nem tartása sérülést 
vagy anyagi kárt okozhat.

 MEGJEGYZÉS 
A használatra vonatkozó ötletekre és 
fontos információkra hívja fel a figyelmet.

Az elektromos szerszámon 
található jelek

Megsemmisítési tudnivalók 
(ld. 4. oldal)!

Egyenáram (DC)

Li-ion akkumulátorokra 
vonatkozó biztonsági 
utasítások

 FIGYELEM!
Olvassa el az összes biztonsági 
előírást és minden utasítást. Az alábbi 
utasítások figyelmen kívül hagyásának 
áramütés, tűz vagy súlyos sérülés 
lehet a következménye. Minden 
figyelmeztetést és utasítást őrizzen 
meg a későbbiekre.

 ■ Az akkumulátort ne nyissa fel. 
Rövidzárlatot okozhat.

 ■ Óvja az akkumulátort a forróságtól, 
pl. ne tegye ki tartósan napsütésnek, 
tűznek, víznek és párának. 
Robbanásveszélyes.

 ■ Az akkumulátor sérülése 
vagy helytelen használata 
eredményeképpen gőzök 

keletkezhetnek. Gondoskodjon 
a helyiség szellőzéséről, probléma 
esetén kérjen orvosi segítséget. A gőzök 
irritálhatják a légzőrendszert.

 ■ Kedvezőtlen körülmények között 
az akkumulátorból kifröccsenhet 
a folyadék; vigyázzon, nehogy 
hozzáérjen. Ha véletlenül a bőréhez 
érne, mossa le vízzel. Ha a folyadék 
a szemébe kerül, emellett forduljon 
orvoshoz is. Az akkumulátorból kiszökő 
folyadék irritációt vagy égési sérülést 
okozhat.

 ■ Csak eredeti akkumulátort 
használjon, amely ugyanolyan 
feszültségen működik, mint ami 
elektromos készüléke címkéjén van 
feltüntetve. Ha más akkumulátort, 
pl. másolatot, utángyártottat, vagy 
harmadik fél termékét használja, az 
akkumulátor robbanása személyi 
sérülést és meghibásodást okozhat.

 ■ Az akkumulátor feszültségének meg 
kell felelnie az akkumulátortöltő 
feszültségének. Ellenkező esetben tűz- 
és robbanásveszély fenyegethet.

 ■ Csak a gyártó által meghatározott 
töltővel töltsön. Az a töltő, amely egy 
bizonyos típusú akkumulátormodulhoz 
jó, tüzet okozhat, ha más 
akkumulátormodulhoz használják.

■ Hegyes tárgyak, pl. körmök vagy
csavarhúzó, vagy külső erők
árthatnak az akkumulátornak. Ez az
akkumulátorban belső rövidzárlatot
és tüzet, füstöt, robbanást vagy
túlmelegedést okozhat

 MEGJEGYZÉS 
Az RAB240, RAB440, RAB640 
akkumulátorok IEC 62133 
tanúsítvánnyal rendelkeznek.
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Áttekintés
Ebben az útmutatóban különböző 
akkumulátorok leírását találja.
Az ábrázolt akkumulátorok egyes 
részletekben különbözhetnek az Ön által 
vásárolt akkumulátortól.

1 Akkumulátor
2 Érintkezők
3 Kiengedő gomb
4  LED-es akkumulátortöltöttség-jelző
5  Az akkumulátortöltöttség-jelző 

gombja

Műszaki adatok
Li-ion akkumulátor

Az 
akkumulátor 
típusa

RAB240 RAB440 RAB640

Névleges 
feszültség V 40

Kapacitás Ah 2 4 6
Üzemi 
hőmérséklet °C 0-40

Tömeg kg 0,9 1,3 1,7

Az akkumulátor töltöttségi 
állapota
■ Ha ellenőrizni akarja az akkumulátor

töltöttségi állapotát, nyomja meg a LED-
es akkumulátortöltöttség-jelző melletti
gombot.

Az indikátor 5 másodperc után kialszik.
Ha a LED villog, az akkumulátort tölteni 
kell. Ha a LED a gomb megnyomására 
nem gyullad ki, az akkumulátor hibás, és ki 
kell cserélni.

Tudnivalók az akkumulátor 
hosszú élettartamának 
biztosításáról

FIGYELEM!
–  Az akkumulátort soha ne töltse

0 °C-nél alacsonyabb vagy 40 °C-nál
magasabb hőmérséklet esetén.

–  Ne töltsön akkumulátort magas
páratartalmú vagy magas
hőmérsékletű környezetben.

–  A töltés folyamán az akkumulátort és
a töltőt ne takarja le.

Az akkumulátor és a töltő a folyamat során 
felforrósodik. Ez teljesen normális!
A lítium-ionos akkumulátoroknál nincs 
„memória effektus”. Az akkumulátorokat 
azonban töltés előtt teljesen le kell 
meríteni, és a töltési folyamatnak végig kell 
mennie.
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MEGJEGYZÉS
–  Az akkumulátor töltése során

kövesse az elektromos szerszám
és az akkumulátortöltő használati
útmutatóját.

–  Ha a töltés után csak korlátozott ideig
tart ki, azt jelenti, az akkumulátor
elhasználódott. Az akkumulátort ki kell
cserélni.

Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem 
használja, félig feltöltve hűvös helyen  
(10-25 °C) tárolja.

Szállítás
A termék csomagolásában lévő 
akkumulátorok ekvivalens lítiumtartalma 
a vonatkozó határértékek alatt van.
Az akkumulátor mint önálló komponens, 
valamint az elektromos szerszám és 
csomagolása nem tartoznak a veszélyes 
árukra vonatkozó nemzeti és nemzetközi 
előírások hatálya alá.
Több Li-ion akkumulátort tartalmazó 
gép szállítása esetén ezek az előírások 
relevánssá válhatnak, és speciális 
biztonsági intézkedéseket tehetnek 
szükségessé (pl. a csomagolással 
kapcsolatban).
Ebben az esetben a használati ország 
érvényes előírásait vegye figyelembe.

 FIGYELEM! 
Ne küldjön postán akkumulátort sérült 
tokkal.

Megsemmisítési tudnivalók
 A nyersanyag újrahasznosítása 
hulladékként való megsemmisítés 
helyett.

A készüléket, a tartozékokat és 
a csomagolóanyagot környezetkímélően 
kell megsemmisíteni. A műanyag 
alkatrészeken meg van jelölve az anyaguk, 
ami szerint újrahasznosíthatók.

 FIGYELEM! 
Az akkumulátort/elemet ne dobja 
a háztartási szemétbe, tűzbe vagy vízbe.

Ne nyissa fel az akkumulátort, miután az 
élettartama véget ért.
Az akkumulátorokat/elemeket le kell adni 
egy gyűjtőhelyen, újra kell hasznosítani, 
vagy környezetkímélően meg kell 
semmisíteni.
Csak EU-országok:
A hibás vagy elhasználódott 
akkumulátorokat a 2006/66/EC irányelv 
értelmében kell újrahasznosítani.

 MEGJEGYZÉS 
Az újrahasznosítás módjairól érdeklődjön 
az eladónál!

Jótállás
Ez a termék a legmagasabb minőséget 
biztosító normák szerint készült. Az 
újonnan megvásárolt termékre a gyártó 
24-hónapos jótállást biztosít, ami a termék 
megvásárlásának napjával kezdődik. 
A jótállás az anyag és/vagy gyártási 
hibákra, valamint a garantált jellemzőktől 
való eltérésre vonatkozik.
A garanciális panasz érvényesítéséhez 
csatolja az eredeti vásárlási bizonylatot, 
amelyen fel van tüntetve a vásárlás 
dátuma. A garanciális javításokat 
csak a gyártó által felhatalmazott 
szervizközpontok vagy műhelyek 
végezhetik. A jótállási igény csak az 
elektromos szerszámot rendeltetésszerű 
használata esetén érvényesíthető.
Ez a jótállás nem érvényes az alábbi 
esetekben:
–  helytelen használat, nem megfelelő

bánásmód vagy gondatlanság;
–  kereskedelmi használat (ipar,

vállalkozás, bérbeadás);
–  nem jóváhagyott szerviz által történő

javítás kísérlete;
–  külső körülmények, idegen tárgyak,

anyagok által okozott vagy balesetből
eredő meghibásodás.


