
AKUMULATOR DO PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ 18 V

Dodatkowy akumulator do akumulatorowej piły łańcuchowej.

Akumulator Li-Ion  można doładować w dowolnym momencie bez zmniejszania jego
pojemności.  Bardzo  powoli  się  rozładowuje,  nawet  kiedy  akumulator  nie  jest
używany.

DANE TECHNICZNE:

- typ: Li-Ion
- napięcie: 18 V
- pojemność: 2 Ah
- waga: ok. 400 g
- czas ładowania: 5-6 godzin
- temperatura pracy 0 - 40°C

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Zalecenia uzupełniające dotyczące bezpiecznej obsługi akumulatora:

 - Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać akumulatora.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu z wodą.
- Nie wolno przechowywać w temperaturze otoczenia przekraczającej 40°C.
- Ładować wyłącznie w połączeniu z ładowarką znajdującą się w opakowaniu.
- Przed rozpoczęciem ładowania należy upewnić się, że akumulator jest suchy i czysty. Należy 
używać wyłącznie akumulatora zalecanego do zasilania urządzenia.
- Zurzyty akumulator należy zutylizować zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozdziale „Ochrona 
środowiska naturalnego”
- W ekstremalnych warunkach istnieje zagrożenia powstania wycieku elektrolitu.
- Gdy dojdzie do wycieku elektrolitu z akumulatora należy dokładnie wytrzeć elektrolit suchą szmatką. 
Nie wolno dopuścić do kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami.

Zalecenia uzupełniające dotyczące bezpiecznej obsługi ładowarki:

- Nie wolno używać ładowarki do ładowania akumulatorów innych niż te, które są dostarczane z piłą. 
Istnieje niebezpieczeństwo powstania pożaru, zranienia lub uszkodzenia mienia.
- Nie wolno ładować zwykłych baterii.
- Uszkodzony kabel ładowarki powinien być wymieniony przez autoryzowany serwis.
- Nie wolno dopuścić do kontaktu z wodą.
- Nie wolno rozbierać ładowarki.
- Nie wolno używać na wolnym powietrzu.
- Ładowarkę można podłaczać wyłącznie do sieci elektrycznej o napięciu znamionowym 230 V.
- Akumulator należy włożyć do ładowarki.
- Lampka czerwona: w trakcie ładowania.

- Lampka zielona: ładowanie zakończone.
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