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1 Informationer om disse sik‐
kerhedsanvisninger

1.1 Gældende dokumenter
De lokale sikkerhedsforskrifter er gældende.
► Ud over disse sikkerhedsanvisninger skal føl‐

gende dokumenter læses, forstås og opbeva‐
res:
– Brugsvejledning til STIHL-batteriprodukt
– Brugsvejledningen til STIHL-ladeapparat
– Sikkerhedsinformationer for STIHL-batterier

og -produkter med indbygget batteri:
www.stihl.com/safety-data-sheets

1.2 Markering af advarselshenvis‐
ninger i teksten

ADVARSEL
■ Henvisningen henviser til farer, som kan med‐

føre alvorlige kvæstelser eller død.
► De nævnte foranstaltninger kan medføre

alvorlige kvæstelser eller død.

BEMÆRK

■ Henvisningen henviser til farer, som kan med‐
føre materielle skader.
► De nævnte foranstaltninger kan forhindre

materielle skader.

2 Indledende forklaringer
2.1 Angivelser om producenten
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Telefon: +49 7151 26-0

Fax: +49 7151 26-11 40

E-mail: info@stihl.de

www.stihl.com

2.2 Symboler
Batteriet kan have følgende symboler med føl‐
gende betydning:

Angivelsen ved siden af symbolet henviser
til batteriets energiindhold iht. celleprodu‐
centens specifikation. Det energiindhold,
som er til rådighed for anvendelsen, er
lavere.
Produktet må ikke bortskaffes som hus‐
holdningsaffald.

3 Sikkerhedshenvisninger
3.1 Advarselssymboler

Følg sikkerhedsanvisningerne og de til‐
hørende foranstaltninger.

Sørg for, at denne brugsvejledning
læses, forstås og opbevares.

Beskyt batteriet mod varme og ild.

Beskyt batteriet mod regn og fugt, og
sænk det ikke ned i væsker.

3.2 Tilsigtet anvendelse
Et STIHL AK-batteri forsyner STIHL-batteripro‐
dukter eller VIKING-batteriprodukter med energi.

Batteriet må ikke anvendes i regnvejr.

Batteriet oplades med en oplader af typen
STIHL AL 101 , AL 301 eller AL 500.

ADVARSEL
■ Produkter og ladeapparater, som ikke er god‐

kendt af STIHL til batteriet, kan forårsage
brande og eksplosioner. Personer kan
pådrage sig alvorlige kvæstelser eller udsæt‐
tes for livsfare, og der kan opstå materielle
skader.
► Anvend batteriet STIHL AK med et STIHL-

batteriprodukt eller et VIKING-batteripro‐
dukt.

► Oplad batteriet med ladeapparattet
STIHL AL 101, AL 301 eller AL 500.

■ Hvis batteriet ikke anvendes i overensstem‐
melse med formålet, kan personer pådrage sig
alvorlige kvæstelser, og der kan opstå materi‐
elle skader.
► Anvend batteriet, som det er beskrevet i

disse sikkerhedsanvisninger.
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3.3 Krav til brugeren

ADVARSEL
■ Brugere, der ikke er blevet instrueret, kan ikke

genkende eller vurdere de farer, som batteriet
giver anledning til. Brugeren eller andre perso‐
ner kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller
udsættes for livsfare.

► Sørg for, at denne brugsvejledning
læses, forstås og opbevares.

► Hvis batteriet overdrages til en anden per‐
son: Brugerinformationen skal følge med.

► Hvis du er i tvivl: Kontakt en STIHL-for‐
handler.

► Sørg for, at brugeren opfylder følgende
krav:
– Brugeren er udhvilet.
– Brugeren er fysisk, sensorisk og mentalt

i stand til at betjene batteriet og arbejde
med det. Hvis brugeren har fysiske,
sensoriske eller mentale begrænsnin‐
ger, må brugeren kun arbejde med trim‐
meren under opsyn eller efter anvisning
fra en ansvarlig person.

– Brugeren kan genkende og vurdere de
farer, som batteriet giver anledning til.

– Brugeren er myndig, eller brugeren
uddannes under opsyn til et erhverv
efter nationale forskrifter.

– Brugeren har fået en instruktion fra en
STIHL-forhandler eller en fagkyndig per‐
son, inden vedkommende anvender
batteriet første gang.

– Brugeren er ikke påvirket af alkohol,
medicin eller stoffer.

3.4 Arbejdsområde og omgivelser

ADVARSEL
■ Uvedkommende personer, børn og dyr kan

ikke genkende og vurdere de farer, der er for‐
bundet med batteriet. Uvedkommende perso‐
ner, børn eller dyr kan pådrage sig alvorlige
kvæstelser.
► Hold uvedkommende personer, børn og dyr

væk.
► Efterlad ikke batteriet uden opsyn.
► Sørg for, at børn ikke kan lege med batte‐

riet.
■ Batteriet er ikke beskyttet mod alle påvirknin‐

ger fra omgivelserne. Hvis batteriet udsættes
for bestemte omgivelsespåvirkninger, kan der
gå ild i det, eller det kan eksplodere eller blive
beskadiget, så det ikke kan repareres. Perso‐

ner kan pådrage sig alvorlige kvæstelser, og
der kan opstå materielle skader.

► Beskyt batteriet mod varme og ild.
► Kast ikke batteriet i åben ild.

► Oplad, anvend og opbevar ikke batteriet
uden for de angivne temperaturgrænser, 
 4.2.

► Beskyt batteriet mod regn og fugt, og
sænk det ikke ned i væsker.

► Hold små, metalliske genstande væk fra
batteriet.

► Batteriet må ikke udsættes for højt tryk.
► Batteriet må ikke udsættes for mikrobølger.
► Beskyt batteriet mod kemikalier og salte.

3.5 Sikkerhedskonform tilstand
Batteriet er i sikker tilstand, når følgende betin‐
gelser er opfyldt:
– Batteriet er ubeskadiget.
– Batteriet er rent og tørt.
– Batteriet fungerer og er ikke blevet ændret.

ADVARSEL
■ Batteriet kan ikke fungere sikkert længere,

hvis det er i en usikker tilstand. Personer kan
pådrage sig alvorlige kvæstelser.
► Arbejd med et ubeskadiget og fungerende

batteri.
► Et beskadiget eller defekt batteri må ikke

oplades.
► Hvis batteriet er tilsmudset: Rengør batte‐

riet.
► Hvis batteriet er vådt eller fugtigt: Lad batte‐

riet tørre,  4.3.
► Batteriet må ikke ændres.
► Der må ikke stikkes genstande gennem

batteriets åbninger.
► Batteriets elektriske kontakter må ikke for‐

bindes og kortsluttes med metalliske gen‐
stande.

► Batteriet må ikke åbnes.
► Udskift slidte eller beskadigede informati‐

onsskilte.
■ Der kan løbe væske ud fra et beskadiget bat‐

teri. Hvis væsken kommer i kontakt med
huden eller øjnene, kan huden eller øjnene
blive irriterede.
► Undgå kontakt med væsken.
► Hvis der er opstået kontakt med huden:

Vask det pågældende sted på huden med
rigeligt vand og sæbe.
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► Hvis der er opstået kontakt med øjnene:
Skyl øjnene i mindst 15 minutter med rige‐
ligt vand, og opsøg læge.

■ Et beskadiget eller defekt batteri kan have en
usædvanlig lugt, ryge eller brænde. Personer
kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller
udsættes for livsfare, og der kan opstå materi‐
elle skader.
► Hvis batteriet har en usædvanlig lugt eller

ryger: Brug ikke batteriet, og hold det væk
fra brændbare stoffer.

► Hvis der opstår brand i batteriet: Forsøg at
slukke branden i batteriet med en brand‐
slukker eller vand.

3.6 Transportér

ADVARSEL
■ Batteriet er ikke beskyttet mod alle påvirknin‐

ger fra omgivelserne. Hvis batteriet udsættes
for bestemte omgivelsesbetingelser, kan bat‐
teriet tage skade, og der kan opstå materielle
skader.
► Transportér ikke et beskadiget batteri.

■ Under transporten kan batteriet vælte eller
flytte sig. Personer kan pådrage sig kvæstel‐
ser, og der kan opstå materielle skader.
► Pak batteriet i emballagen på en sådan

måde, at det ikke kan flytte sig.
► Emballagen skal sikres, så den ikke kan

flytte sig.

3.7 Opbevaring

ADVARSEL
■ Børn kan ikke genkende eller vurdere de farer,

som er forbundet med batteriet. Børn kan
pådrage sig alvorlige kvæstelser.
► Opbevar batteriet uden for børns række‐

vidde.
■ Batteriet er ikke beskyttet mod alle påvirknin‐

ger fra omgivelserne. Hvis batteriet udsættes
for bestemte omgivelsespåvirkninger, kan bat‐
teriet blive beskadiget, så det ikke kan repare‐
res.
► Opbevar batteriet i rene og tørre omgivel‐

ser.
► Opbevar batteriet i et lukket rum.
► Opbevar batteriet adskilt fra produktet.
► Hvis batteriet opbevares i ladeapparatet:

Træk netstikket ud, og opbevar batteriet
med et ladeniveau på mellem 40 % og
60 % (2 grønne LED'er).

► Opbevar ikke batteriet uden for de angivne
temperaturgrænser,  4.2.

3.8 Rengør, vedligehold og reparer

ADVARSEL
■ Skrappe rengøringsmidler, rengøring med

højtryksrenser eller spidse genstande kan
beskadige batteriet. Hvis batteriet ikke rengø‐
res korrekt, er der risiko for, at komponenterne
ikke længere fungerer korrekt, og at sikker‐
hedsanordningerne sættes ud af kraft. Perso‐
ner kan pådrage sig alvorlige kvæstelser.
► Rengør batteriet, som det er beskrevet i

brugsvejledningen til batteriproduktet.
■ Hvis batteriet ikke vedligeholdes eller repare‐

res korrekt, er der risiko for, at komponenterne
ikke længere fungerer korrekt, og at sikker‐
hedsanordningerne sættes ud af kraft. Perso‐
ner kan pådrage sig alvorlige kvæstelser eller
udsættes for livsfare.
► Du må ikke selv vedligeholde eller reparere

batteriet.
► Hvis batteriet skal vedligeholdes eller repa‐

reres: Kontakt en STIHL-forhandler.

4 Tekniske data
4.1 Batteri STIHL AK
– Batteriteknologi: litium-ion
– Spænding: 36 V
– Kapacitet i Ah: Se mærkeplade
– Energiindhold i Wh: Se mærkeplade
– Vægt i kg: Se mærkeplade

4.2 Temperaturgrænser

ADVARSEL
■ Batteriet er ikke beskyttet mod alle påvirknin‐

ger fra omgivelserne. Hvis batteriet udsættes
for bestemte omgivelsespåvirkninger, kan der
gå ild i det, eller det kan eksplodere. Personer
kan pådrage sig alvorlige kvæstelser, og der
kan opstå materielle skader.
► Oplad ikke batteriet under - 20 °C eller over

+ 50 °C.
► Oplad ikke batteriet under - 20 °C eller over

+ 50 °C.
► Oplad ikke batteriet under - 20 °C eller over

+ 70 °C.

4.3 Anbefalede temperaturområder
Overhold følgende temperaturområder af hensyn
til en optimal ydeevne i batteriet:
– Opladning: + 5 °C til + 40 °C
– Anvendelse: - 10 °C til + 40 °C
– Opbevaring: - 20 °C til + 50 °C

dansk 4 Tekniske data
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Hvis batteriet oplades, anvendes eller opbevares
uden for de anbefalede temperaturområder, kan
ydeevnen være reduceret.

Hvis batteriet er vådt eller fugtigt, skal du lade
batteriet tørre i mindst 48 timer ved over + 15 °C
og under + 50 °C og ved under 70 % luftfugtig‐
hed. Højere luftfugtighed kan føre til længere tør‐
retid.

4.4 REACH
REACH betegner en EF-forordning til registre‐
ring, vurdering og godkendelse af kemikalier.

Informationer om overholdelse af REACH-forord‐
ningen kan findes på www.stihl.com/reach .

5 Bortskaffelse
5.1 Bortskaffelse af batteriet
Der kan findes informationer om bortskaffelse
hos de lokale myndigheder eller en STIHL-for‐
handler.

Ukorrekt bortskaffelse kan være sundhedsskade‐
ligt og belaste miljøet.
► STIHL-produkter inklusive emballage skal

overdrages til et egnet indsamlingssted til gen‐
brug i henhold til gældende lokale regler.

► Må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.
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