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 Πληροφορίες ασφαλείας για μπαταρίες ιόντων λιθίου VIKING 

1 Περιγραφή του προϊόντος και της 
εταιρίας 

1.1 Εμπορική ονομασία 

Μπαταρία VIKING AAI 40 6301-400-6500-x 

Μπαταρία VIKING AAI 80 6301-400-6510-x 

Μπαταρία VIKING AAI 130 6309-400-6510-x 

Μπαταρία VIKING AAI 131 6309-400-6511-x 

Μπαταρία VIKING AAI 200 6309-400-6500-x 

Μπαταρία VIKING AAI 201 6309-400-6501-x 
 

Μπαταρίες ιόντων λιθίου 

Τεχνικά στοιχεία, βλέπε πινακίδα τύπου στην 
μπαταρία. 

 

1.2 Στοιχεία κατασκευαστή / προμηθευτή 

VIKING GmbH 

Hans Peter Stihl-Straße 5 

A-6336 Langkampfen/Kufstein 

Τηλέφωνο: +43 / (0)5372 / 6972 

E-mail: information@viking.at 

www.viking.at 

2 Πιθανοί κίνδυνοι 

Τα στοιχεία των μπαταριών είναι αεροστεγώς 
σφραγισμένα και ακίνδυνα, εφόσον τηρούνται οι 
υποδείξεις του κατασκευαστή σχετικά με τη χρήση και 
τον χειρισμό. 

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστές που είναι 
ακατάλληλοι για αυτόν τον τύπο μπαταρίας. 

Μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες. 

Μην προκαλείτε μηχανικές φθορές στις μπαταρίες 
(διάτρηση, κάρφωμα, παραμόρφωση, διάλυση κλπ.). 

Κρατάτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. 

Αποθηκεύετε τις μπαταρίες πάντα σε δροσερό και 
ξηρό μέρος. 

Μην βυθίζετε τις μπαταρίες σε υγρά. 

Μην καίτε και μην θερμαίνετε τις μπαταρίες σε 
θερμοκρασίες πάνω από τις επιτρεπόμενες. 

Φυλάσσετε τις μπαταρίες μόνον στο εργαλείο, η 
μπαταρία δεν είναι αντικαθιστώμενη! 

Προστατεύετε τις μπαταρίες από την άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία, τη θερμότητα και την ανοικτή φλόγα – μην 
τις ρίχνετε ποτέ στη φωτιά. 

Οι μπαταρίες είναι ασφαλείς όταν χρησιμοποιηθούν με 
τον ενδεδειγμένο τρόπο και σύμφωνα με τις 
παραμέτρους χρήσης που υποδεικνύει ο 
κατασκευαστής. Οι λανθασμένοι χειρισμοί ή οι 
καταστάσεις που οδηγούν σε μη προβλεπόμενη 
λειτουργία, μπορεί να οδηγήσουν σε διαρροές ουσιών 
και προϊόντων αποσύνθεσης από το εσωτερικό της 
μπαταρίας. 

Από την επαφή με τα στοιχεία που θα εκρεύσουν από 
την μπαταρία, ενδέχεται να προκύψει κίνδυνος για την 
υγεία και το περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται 
επαρκής προστασία σώματος και αναπνοής για την 
περίπτωση επαφής με ύποπτες μπαταρίες (διαρροή 
υγρών από το εσωτερικό, παραμορφώσεις, 
αποχρωματισμοί, στρεβλώσεις κ.α.). Οι μπαταρίες, 
π.χ. σε συνδυασμό με τη φωτιά, μπορεί να 
προκαλέσουν ξαφνική αντίδραση. Σε αυτήν την 
περίπτωση τα μέρη της μπαταρίας μπορεί να 
εκσφενδονιστούν με μεγάλη δύναμη. 

 

 

Χειρισμός και ασφάλεια χρήσης 
Σε κάθε περίπτωση, οι μπαταρίες θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις υποδείξεις του 
κατασκευαστή. Αυτό ισχύει ειδικότερα για την τήρηση 
των ορίων μηχανικής και θερμικής καταπόνησης. 

Μπαταρία VIKING του τύπου AAI:   0 °C έως + 50 °C 
το πολύ 

Οι μπαταρίες VIKING και τα χλοοκοπτικά ρομπότ 
πωλούνται μαζί ως πακέτα προϊόντων, 
προσαρμοσμένων μεταξύ τους. Σε καμία περίπτωση 
δεν επιτρέπονται οι μετατροπές και οι επεμβάσεις στις 
μπαταρίες και τα χλοοκοπτικά ρομπότ. 

Η μπαταρία προορίζεται αποκλειστικά και μόνον για 
την μόνιμη τοποθέτηση σε ένα χλοοκοπτικό ρομπότ 
VIKING. Τοποθετημένη εκεί, η μπαταρία 
προστατεύεται σωστά και φορτίζεται όταν το 
χλοοκοπτικό ρομπότ βρίσκεται στον σταθμό φόρτισης. 
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί κάποιος άλλος 
φορτιστής. Η χρήση ακατάλληλου φορτιστή μπορεί να 
οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, υπερθέρμανση ή 
διαρροή καυστικών υγρών μπαταρίας. 
Μην φορτίζετε και μην χρησιμοποιείτε φθαρμένες, 
παραμορφωμένες ή ελαττωματικές μπαταρίες. 
Σε θεωρούμενη αποφορτισμένη κατάσταση, οι 
μπαταρίες ενδέχεται να αποτελούν πηγή κινδύνων και 
να αποδίδουν ένα πολύ υψηλό ρεύμα 
βραχυκύκλωσης. 

3 Σύνθεση, στοιχεία για τα 
κατασκευαστικά μέρη 

Κάθοδος 

 Οξείδια Li, Ni, Al και Co/LiMn (ενεργό υλικό) 
 Φθοριούχο πολυβινυλιδένιο (συνδετικό μέσο) 
 Γραφίτης (αγώγιμο υλικό) 
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Άνοδος 

 Άνθρακας (ενεργό υλικό) 
 Φθοριούχο πολυβινυλιδένιο (συνδετικό μέσο) 

Ηλεκτρολύτης 

 Οργανικός διαλύτης (μη υδαρές υγρό) 
 Άλατα λιθίου 

Το προϊόν δεν περιέχει μεταλλικό λίθιο ή κράματα 
λιθίου. 

4 Μέτρα Πρώτων Βοηθειών 

4.1 Επαφή εκρεόμενων ουσιών 
(ηλεκτρολύτης) με το δέρμα ή τα μάτια 

Εάν σημειωθεί μία τέτοια επαφή, θα πρέπει τα 
συγκεκριμένα σημεία του σώματος να πλυθούν με 
νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Σε περίπτωση επαφής 
με τα μάτια, θα πρέπει εκτός από το σχολαστικό 
πλύσιμο με νερό, να αναζητηθεί οπωσδήποτε ιατρική 
συμβουλή. 

4.2 Εγκαύματα 

Εάν προκληθούν εγκαύματα, θα πρέπει να 
αντιμετωπιστούν με τον κατάλληλο τρόπο. Επίσης, 
συστήνεται να επισκεφθείτε άμεσα έναν ιατρό. 

4.3 Αναπνευστική οδός 

Απομακρυνθείτε από τον χώρο εάν σχηματιστεί 
πυκνός καπνός και απελευθερωθούν αέρια. Σε 
μεγαλύτερες ποσότητες και σε περίπτωση ερεθισμών 
της αναπνευστικής οδού αναζητήστε άμεσα έναν ιατρό. 
Φροντίστε για επαρκή αερισμό.  

4.4 Κατάποση 

Ξεπλύνετε το στόμα και τη γύρω περιοχή με νερό. 
Ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. 

 

5 Μέτρα για την καταπολέμηση φωτιάς 

Οι πυρκαγιές που προκαλούνται από μπαταρίες 
μπορούν να καταπολεμηθούν με νερό. Δεν 
απαιτούνται ειδικά μέσα πυρόσβεσης. Οι πυρκαγιές 
που εκδηλώνονται στην περιοχή γύρω από μπαταρίες 
μπορούν να καταπολεμηθούν με τα συνηθισμένα μέσα 
πυρόσβεσης. Η ανάφλεξη μίας μπαταρίας δεν πρέπει 
να αντιμετωπίζεται χωριστά από την πυρκαγιά της 
γύρω περιοχής. 

Με την ψυκτική δράση του νερού, αποτρέπεται η 
μεταπήδηση της φωτιάς στα στοιχεία της μπαταρίας, 
τα οποία δεν έχουν φτάσει ακόμα στην κρίσιμη 
θερμοκρασία ανάφλεξης ("thermal runaway"). 

Περιορίστε το θερμικό φορτίου με διαχωρισμό των 
μεγαλύτερων ποσοτήτων και την απομάκρυνση από 
την επικίνδυνη περιοχή. 

 

6 Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας 
απελευθέρωσης 

Εάν προκληθούν ζημιές στο περίβλημα της μπαταρίας 
ενδέχεται να εκρεύσει ηλεκτρολύτης. Οι μπαταρίες θα 
πρέπει να συσκευάζονται αεροστεγώς σε πλαστική 
σακούλα, στην οποία θα πρέπει να προστίθεται ξηρή 
άμμος, σκόνη κιμωλίας (CaCO3 - ανθρακικό ασβέστιο) 
ή βερμικουλίτης. Μπορείτε να απορροφήσετε τα ίχνη 
ηλεκτρολύτη με στεγνό χαρτί κουζίνας. Αποφύγετε την 
άμεση επαφή με το δέρμα φορώντας προστατευτικά 
γάντια. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό. 

Συστήνεται να χρησιμοποιείτε ατομικό εξοπλισμό 
προστασίας (γάντια προστασίας, προστατευτικός 
ρουχισμός, μάσκα προσώπου, μάσκα αναπνοής). 

 

7 Χειρισμός και αποθήκευση 

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθήσετε και να 
τηρήσετε τις προειδοποιήσεις στις μπαταρίες και τις 
οδηγίες χρήσης των εργαλείων και των άλλων 
εφαρμογών. Χρησιμοποιείτε μόνο τους 
προτεινόμενους τύπους μπαταρίας. 

Οι μπαταρίες θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ξηρές 
συνθήκες σε θερμοκρασία δωματίου. Πρέπει να 
αποφεύγονται οι μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας. 
Αποθηκεύετε τις μπαταρίες VIKING μόνον στην 
περιοχή επιτρεπόμενων θερμοκρασιών, βλέπε 
κεφάλαιο 2 "Χειρισμός και ασφάλεια χρήσης". 

Για την αποθήκευση μεγαλύτερων ποσοτήτων 
μπαταριών θα πρέπει να προηγηθεί συνεννόηση με τις 
τοπικές αρμόδιες αρχές ή αντίστοιχα τις ασφαλιστικές 
εταιρίες. 

8 Περιορισμός και εποπτεία της έκθεσης 
/ ατομικός εξοπλισμός προστασίας 

Οι μπαταρίες είναι προϊόντα (εμπορεύματα), από τα 
οποία δεν απελευθερώνονται ουσίες υπό φυσιολογικές 
και κανονικά προβλέψιμες συνθήκες χρήσης. 

9 Φυσικές και χημικές ιδιότητες 

Συμπαγές πακέτο μπαταριών με πλαστικό περίβλημα. 

10 Τοξικολογικά στοιχεία 

Δεν υπάρχουν γνωστές βλάβες υγείας όταν 
χρησιμοποιηθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο και 
τηρηθούν οι ισχύουσες διατάξεις υγιεινής. 
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11 Στοιχεία που σχετίζονται με το 
περιβάλλον 

Δεν αναμένονται αρνητικές συνέπειες για το 
περιβάλλον εάν χρησιμοποιηθεί με τον προβλεπόμενο 
τρόπο. 
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12 Υπόδειξη για την απόρριψη 

Το σύμβολο του 
διαγραμμισμένου κάδου 
απορριμμάτων 
υπενθυμίζει ότι στον 
Ευρωπαϊκό Οικονομικό 
Χώρο (ΕΟΧ) οι 
μπαταρίες δεν πρέπει 
να απορρίπτονται στα 

οικιακά απορρίμματα, αλλά να συλλέγονται χωριστά. 
Επιστρέψτε τις μεταχειρισμένες μπαταρίες για 
απόρριψη στον εμπορικό αντιπρόσωπο VIKING ή 
STIHL ή παραδώστε τις σε ένα δημόσιο σημείο 
συλλογής.  

Τηρείτε τις διατάξεις για την φιλική προς το περιβάλλον 
απόρριψη που ισχύουν στη δική σας περιοχή. 

Για την αποφυγή βραχυκυκλώσεων και 
αναθερμάνσεων, οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να 
αποθηκεύονται ή να μεταφέρονται χύδην. Η μπαταρία 
θα πρέπει να παραδίδεται ασφαλισμένη από πιθανό 
βραχυκύκλωμα. Κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή 
βραχυκυκλωμάτων είναι π.χ.: 

 Τοποθέτηση των μπαταριών στις αυθεντικές 
συσκευασίες ή σε πλαστική σακούλα 

 Κάλυψη των πόλων με ταινία 
 Τοποθέτηση μέσα σε ξηρή άμμο 

13 Στοιχεία για τη μεταφορά 

Η εμπορική μεταφορά μπαταριών εμπίπτει στη 
νομοθεσία περί επικίνδυνων εμπορευμάτων. Οι 
προετοιμασίες για τη μεταφορά καθώς και η ίδια η 
μεταφορά θα πρέπει να πραγματοποιείται 
αποκλειστικά και μόνον από κατάλληλα εκπαιδευμένα 
άτομα ή αντίστοιχα η διαδικασία θα πρέπει να 
συνοδεύεται από ειδικούς ή εξειδικευμένες εταιρίες. 

13.1 Κανονισμοί μεταφοράς 

Οι μπαταρίες εμπίπτουν στις παρακάτω διατάξεις 
επικίνδυνων εμπορευμάτων και εξαιρέσεων, στην 
αντίστοιχη ισχύουσα έκδοση.  

UN 3480: ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ 

UN 3481: ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΣΕ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ, δηλαδή τοποθετημένες στο προϊόν 
που λειτουργεί με μπαταρία ή ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ 
ΛΙΘΙΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, δηλαδή συσκευασμένες μαζί με το 
προϊόν που λειτουργεί με μπαταρία. 

Κατηγορία 9 

Ομάδα συσκευασίας: II 

 

 

 

 

ADR, RID: 

Ειδική διάταξη: SV 188, SV 230, SV 310, SV 348,  
SV 376, SV 377, SV 636, SV 661 

Υπόδειξη συσκευασίας: P 903 

Κατηγορία σηράγγων E 

ICAO, IATA-DGR: 

Ειδική διάταξη: A 88, A 99, A 154, A 164 

Υπόδειξη συσκευασίας: P 965, P 966, P 967 

Κωδικός IMDG: 188, 230, 310, P903 

Ειδική διάταξη: SP 188, SP 230, SP 310 

Υπόδειξη συσκευασίας: P 903 

EmS: F-A, S-I 

Κατηγορία κυκλοφοριακής συμφόρησης Α 

 

13.2 Διατάξεις δοκιμών και ελέγχων 

Σύμφωνα με τις διατάξεις περί επικίνδυνων 
εμπορευμάτων για μπαταρίες ιόντων λιθίου, κάθε νέος 
τύπος ενός στοιχείου ή μπαταρίας θα πρέπει να 
περάσει με επιτυχία όλες τις δοκιμές που αναφέρονται 
στο Εγχειρίδιο Ελέγχων και Κριτηρίων UN, Μέρος III, 
Ενότητα 38.3. Αυτό ισχύει ειδικότερα και όταν 
συνδέονται μεταξύ τους περισσότερα στοιχεία ή 
μπαταρίες σε νέες συστοιχίες (πακέτα μπαταριών ή 
συστοιχίες μπαταριών).  

Οι ελαττωματικές μπαταρίες και οι μπαταρίες που 
έχουν υποστεί βλάβη, εμπίπτουν σε αυστηρότερες 
διατάξεις, οι οποίες προβλέπουν μέχρι και την πλήρη 
απαγόρευση της μεταφοράς. Η απαγόρευση 
μεταφοράς ισχύει για τον φορέα αερομεταφορών 
(ICAO T.I., IATA DGR-Ειδική διάταξη A 154). Πριν από 
τη μεταφορά ελαττωματικών μπαταριών ή μπαταριών 
που έχουν υποστεί βλάβη, επικοινωνήστε με την 
εταιρία εμπορικής διάθεσης STIHL.  

Για τη μεταφορά μεταχειρισμένων μπαταριών, οι 
οποίες όμως δεν έχουν υποστεί βλάβη, 
παραπέμπουμε στις αντίστοιχες ειδικές διατάξεις (SV 
636) ή τις υποδείξεις συσκευασίας (P 903 / ADR). 

Απαγορεύεται η αερομεταφορά για τις μπαταρίες που 
έχουν απορριφθεί και οι μπαταρίες που αποστέλλονται 
για επαναχρησιμοποίηση ή απόρριψη (ειδική διάταξη 
IATA A 183).  

Οι εξαιρέσεις θα πρέπει να εγκριθούν από την αρμόδια 
εθνική υπηρεσία της χώρας αναχώρησης και της 
χώρας του αερομεταφορέα. 
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14 Νομοθεσία 

Διατάξεις για τη μεταφορά κατά IATA-DGR, ADR, 
IMDG- Code, RID 

15 Υποδείξεις για το AAI 

Μπαταρία στο εργαλείο (χλοοκοπτικό ρομπότ): 
ακολουθήστε τις υποδείξεις που εμφανίζονται στην 
οθόνη του χλοοκοπτικού ρομπότ ή που 
περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης του 
χλοοκοπτικού ρομπότ VIKING. 

 

16 Άλλα στοιχεία 

Οι υποδείξεις βοηθούν στην τήρηση των νομικών 
διατάξεων, όμως δεν τις αντικαθιστούν. Βασίζονται στο 
σημερινό επίπεδο της τεχνογνωσίας μας. Τα στοιχεία 
αυτά συντάχθηκαν ευσυνείδητα και αμερόληπτα. Δεν 
αποτελούν στοιχείο εξασφάλισης ιδιοτήτων. Οι 
διανομείς και οι χρήστες του προϊόντος φέρουν την 
ευθύνη τήρησης της νομοθεσίας και των διατάξεων 
που ισχύουν. Αυτό το έγγραφο βασίζεται στις 
"Πληροφορίες ασφαλείας για μπαταρίες ιόντων λιθίου 
σε ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία κήπου" της EPTA 
(European Power Tool Association).  
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