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Použité symboly
VAROVÁNÍ!

Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. 
Při nedodržení upozornění hrozí usmrcení 
nebo nejtěžší poranění.

POZOR!
Označuje nějakou možnou nebezpečnou 
situaci. Při nedodržení upozornění hrozí 
poranění nebo věcné škody.

UPOZORNĚNÍ
Označuje aplikační tipy a důležité informace.

Symboly na nářadí

Před uvedením do provozu si 
přečtěte návod k obsluze!

Chraňte akumulátor před horkem, 
např. také před trvalým slunečním 
zářením a ohněm. Nebezpečí 
výbuchu.

Neházejte akumulátory do ohně. 
Nebezpečí výbuchu.

Pokyny pro likvidaci (viz stránka 61)!

Bezpečnostní pokyny pro lithium-
ionové akumulátory

VAROVÁNÍ!
Přečtěte si všechna bezpečnostní upozornění 
a pokyny. Zanedbání při dodržování 
bezpečnostních upozornění a pokynů mohou 
mít za následek úraz elektrickým proudem, 
požár a/nebo těžká poranění. Všechna 
bezpečnostní upozornění a pokyny si do 
budoucna uschovejte.
 Neotvírejte akumulátor. Nebezpečí zkratu. 
 Chraňte akumulátor před horkem, např. 

také před stálým slunečním zářením, 
ohněm, vodou a vlhkostí. Nebezpečí 
výbuchu. 

AP 10.8-18.0.book  Seite 58  Montag, 22. März 2021  1:59 13



AKKU25 / AKKU5

 59

 Z poškozeného a nesprávně použitého 
akumulátoru mohou unikat páry. 
Zajistěte přívod čerstvého vzduchu a při 
potížích vyhledejte lékařskou pomoc. Páry 
mohou dráždit dýchací cesty.

 Při špatném použití může z akumulátoru 
vytéci kapalina. Zabraňte kontaktu s ní. 
Při náhodném kontaktu opláchněte místo 
vodou. Pokud kapalina vnikne do očí, 
navštivte navíc i lékaře. Vytékající 
akumulátorová kapalina může způsobit 
podráždění pokožky nebo popáleniny.

 Používejte pouze originální akumulátory 
s napětím uvedeným na typovém štítku 
Vašeho elektrického nářadí. Při použití 
jiných akumulátorů, např. napodobenin, 
repasovaných akumulátorů nebo cizích 
výrobků, hrozí nebezpečí poranění jakož 
i věcných škod explodujícími akumulátory.

 Napětí akumulátoru musí být v souladu 
s nabíjecím napětím nabíječky. 
V opačném případě hrozí nebezpečí 
požáru a výbuchu.

 Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječce, 
která je doporučena výrobcem. Pro 
nabíječku, která je vhodná pro určitý druh 
akumulátorů, existuje nebezpečí požáru, je-li 
používána s jinými akumulátory.

 Špičatými předměty, jako např. hřebíky 
nebo šroubováky nebo působením vnější 
síly může dojít k poškození akumulátoru. 
Může dojít k internímu zkratu a vznícení, 
vzniku kouře, výbuchu nebo přehřátí 
akumulátoru.

Pokyny pro dlouhou životnost 
akumulátorů

POZOR!
– Akumulátory nikdy nenabíjejte při 

teplotách nižších než 0 °C, příp. vyšších 
než 40 °C.

– Nenabíjejte akumulátory v prostředí 
s vysokou vlhkostí vzduchu nebo teplotou 
okolí.

– Během nabíjecího procesu akumulátory 
a nabíječku nezakrývejte.

– Na konci nabíjecího procesu vytáhněte 
síťovou zástrčku nabíječky.
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Během nabíjecího procesu se akumulátor 
a nabíječka zahřívají. To je normální! 
Lithium-ionové akumulátory nevykazují 
známý „paměťový efekt“. Před nabíjením 
by měl být přesto akumulátor úplně vybitý 
a nabíjecí proces vždy úplně ukončený.

UPOZORNĚNÍ
– Dodržujte pokyny k nabíjení akumulátoru v 

návodu k obsluze elektrického nářadí, 
příp. nabíječky. 

– Zkrácené pracovní doby po nabití 
upozorňují na opotřebení akumulátoru. 
Akumulátor se musí vyměnit.

Nebudete-li akumulátory delší dobu používat, 
částečně je nabijte a uložte v chladu.

Přeprava
Ekvivalentní množství lithia v akumulá-torech 
obsažených v rozsahu dodávky leží pod 
příslušnými mezními hodnotami. Akumulátor 
jako jednotlivá součást, jakož i elektrické nářadí 
se svým rozsahem dodávky, proto nepodléhá 
národním nebo mezinárodním předpisům o 
nebezpečném zboží.
Při přepravě většího počtu nářadí s lithium-
ionovými akumulátory mohou být tyto předpisy 
relevantní a vyžadují zvláštní bezpečnostní 
opatření (např. pro balení). V tomto případě se 
informujte o předpisech, které jsou platné v zemi 
použití.

POZOR!
Nezasílejte akumulátory s poškozeným 
pouzdrem. 
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Pokyny pro likvidaci
Recyklace surovin namísto likvidace 
odpadu. 

Přístroj, příslušenství a obal by se měly předat 
k ekologické recyklaci. Plastové díly jsou 
označené k recyklaci podle druhu.

VAROVÁNÍ!
Nevyhazujte akumulátory/baterie do 
domovního odpadu, do ohně nebo do vody. 
Vysloužilé akumulátory neotevírejte.
Akumulátory/baterie se mají sbírat, recyklovat 
nebo vhodným ekologickým způsobem 
zlikvidovat.
Pouze pro země EU:
Podle směrnice 2006/66/ES se musí vadné 
nebo použité akumulátory/baterie recyklovat.

UPOZORNĚNÍ
– O možnostech likvidace se informujte 

u Vašeho specializovaného obchodníka!
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