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1 Tietoja näistä turvallisuus‐
ohjeista

1.1 Tuotetta koskevat asiakirjat
Paikallisia turvallisuusohjeita on noudatettava.
► Lue näiden turvaohjeiden lisäksi myös seuraa‐

vat oppaat ja varmista, että olet ymmärtänyt
kyseisten oppaiden sisällön, ja säilytä nämä
asiakirjat vastaisen käytön varalle:
– STIHL-akku-tuotteen käyttöohje
– STIHL-laturin käyttöohje
– STIHL-akkuja ja sisäänrakennetuilla akuilla

varustettuja tuotteita koskevia turvallisuus‐
tietoja: www.stihl.com/safety-data-sheets

Lisätietoja STIHL connected -toiminnosta ja
yhteensopivista laitteista sekä UKK löytyvät
osoitteessa www.connect.stihl.com, ja ne ovat
saatavilla myös STIHL-erikoisliikkeessä.

Bluetooth®-merkki ja -kuvamerkit (logot) ovat
Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerk‐
kejä ja omaisuutta. STIHL käyttää näitä sana- ja
kuvamerkkejä lisenssioikeuksilla.

Akut, joissa on  ovat varustettuja Bluetooth®-
radioliitännällä. Paikallisia käyttörajoituksia (esi‐
merkiksi lentokoneissa tai sairaaloissa) on nou‐
datettava.

1.2 Tekstin sisältämien varoitusten
merkitseminen

VAROITUS
■ Tämä teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat

johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa
kuolemaan.
► Tekstissä mainittujen toimenpiteiden avulla

on mahdollista välttää vakava loukkaantu‐
minen tai jopa kuolema.

HUOMAUTUS

■ Tämä teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat
johtaa esinevahinkoihin.
► Tekstissä mainittujen toimenpiteiden avulla

on mahdollista välttää esinevahingot.

2 Alustavia huomautuksia
2.1 Valmistajan yhteystiedot
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Puhelin: +49 7151 26-0

Telefaksi: +49 7151 26-11 40

Sähköposti: info@stihl.de

www.stihl.com

2.2 Symbolit
Akussa voi olla symboleja ja ne tarkoittavat seu‐
raavaa:

Akussa on Bluetooth®-radioliitäntä ja se
voidaan yhdistää STIHL connected -appiin.
Symbolin vieressä oleva arvo ilmoittaa
akun energiasisällön kennovalmistajan
ilmoittamien tietojen perusteella. Käyttöti‐
lanteessa käytettävissä oleva energiasi‐
sältö on tätä pienempi.
Älä hävitä tuotetta talousjätteen mukana.

3 Turvallisuusohjeet
3.1 Varoitusmerkit
Akkuun sijoitettujen varoitusmerkkien merkitys
on seuraava:

Noudata turvallisuusohjeita ja toimi nii‐
den mukaisesti.

Lue, ymmärrä ja tallenna käyttöohjeet
myöhempää käyttöä varten.

Suojaa akku kuumuudelta ja avotulelta.

Älä upota akkua nesteisiin.
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3.2 Määräystenmukainen käyttö
STIHL AP akku antaa STIHL-akkutuotteille tai
VIKING-akkutuotteille virtaa.

Akkua voida käyttää sateessa.

Akun lataamiseen käytetään laturia STIHL
AL 101, AL 301, AL 301-4 tai AL 500.

Akku ja yhdessä STIHL connected -apin
kanssa mahdollistavat akun personoinnin ja
akkua koskevien tietojen välittämisen Blue‐
tooth®-tekniikan avulla.

VAROITUS
■ Muiden kuin STIHLin akkua varten hyväksy‐

mien tuotteiden ja laturien käyttö voi johtaa
tulipaloon tai räjähdykseen. Seurauksena voi
olla vakava tai hengenvaarallinen loukkaantu‐
minen ja esinevahinkoja.
► Käytä STIHL AP akkua STIHL-akkutuotteen

tai VIKING-akkutuotteen kanssa.
► Lataa akku laturilla STIHL AL 101, AL 301,

AL 301-4 tai AL 500.
■ Jos akkua ei käytetä sille määriteltyyn käyttö‐

tarkoitukseen, seurauksena voi olla vakava tai
jopa hengenvaarallinen loukkaantuminen sekä
esinevahinkoja.
► Käytä akkua kuten akkutuotteen turvaoh‐

jeissa, käyttöohjeessa, STIHL connected -
apissa ja osoitteessa www.con‐
nect.stihl.com on kuvattu.

3.3 Käyttäjälle asetettavat vaati‐
mukset

VAROITUS
■ Käyttäjä ei kykene tunnistamaan eikä arvioi‐

maan akkuun liittyviä vaaroja, ellei hän ei ole
saanut asianmukaista perehdytystä akun käyt‐
töön. Käyttäjä itse tai sivulliset saattavat louk‐
kaantua vakavasti tai jopa hengenvaarallisesti.

► Lue käyttöohje ja varmista, että olet
ymmärtänyt sen sisällön ja säilytä se
myöhempää käyttöä varten.

► Jos luovutat akun toiselle henkilölle: anna
akun mukana toimitetut käyttöohjeet
mukaan.

► Jos jokin asia on jäänyt sinulle epäselväksi:
ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.

► Varmista, että käyttäjä täyttää seuraavat
vaatimukset:
– Käyttäjä on levännyt.
– Käyttäjä kykenee fyysisten, aistinvarais‐

ten ja henkisten kykyjensä puolesta

käyttämään akkua ja siten työskentele‐
mään laitteen avulla. Jos käyttäjän fyy‐
siset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt
rajoittavat laitteen käyttöä, käyttäjä saa
käyttää laitetta ainoastaan vastuuhenki‐
lön valvonnassa ja opastuksella.

– Käyttäjä ei voi tunnistaa ja arvioida
akkuun liittyviä vaaroja.

– Käyttäjä on täysi-ikäinen tai käyttäjä on
saanut kansallisten määräysten mukai‐
sen valvotun ammattiopastuksen.

– Käyttäjä on saanut STIHL-erikoisliik‐
keeltä tai joltakin muulta asiantuntevalta
henkilöltä perehdytyksen akun käyttöön,
ennen kuin hän käyttää akkua ensim‐
mäisen kerran.

– Käyttäjä ei ole alkoholin, lääkkeiden tai
huumausaineiden vaikutuksen alainen.

3.4 Työskentelyalue ja ympäristö

VAROITUS
■ Sivulliset, lapset ja eläimet eivät kykene tun‐

nistamaan eivätkä arvioimaan akusta aiheutu‐
via vaaroja. Sivulliset, lapset ja eläimet saatta‐
vat loukkaantua vakavasti.
► Pidä sivulliset henkilöt, lapset ja eläimet loi‐

tolla.
► Älä jätä akkua valvomatta.
► Varmista, etteivät lapset voi leikkiä akulla.

■ Akkua ei ole suojattu kaikilta ympäristöteki‐
jöiltä. Jos akku altistuu tietyille ympäristövaiku‐
tuksille, se voi syttyä tuleen, räjähtää tai vauri‐
oitua peruuttamattomasti. Seurauksena voi
olla vakava loukkaantuminen ja aineellisia
vahinkoja.

► Suojaa akku kuumuudelta ja avotu‐
lelta.

► Älä heitä akkua tuleen.

► Älä lataa, käytä ja säilytä akkua määritelty‐
jen lämpötilarajojen ulkopuolella,  6.2.

► Älä upota akkua nesteisiin.

► Pidä akku etäällä metallisista pienesineistä.
► Älä altista akkua suurelle paineelle.
► Älä altista akkua mikroaalloille.
► Suojaa akku kemikaaleilta ja suoloilta.

3.5 Turvallinen toimintakunto
Akku on turvallisessa toimintakunnossa, jos seu‐
raavat edellytykset täyttyvät:
– Akussa ei ole vaurioita.
– Akku on puhdas ja kuiva.

3 Turvallisuusohjeet suomi
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– Akku toimii moitteettomasti, eikä akussa ole
muutoksia.

VAROITUS
■ Akkua ei voida enää käyttää turvallisesti,

mikäli akku ei ole turvallisessa toimintakun‐
nossa. Seurauksena voi olla vakava loukkaan‐
tuminen.
► Käytä akkua vain, jos siinä ei ole minkään‐

laisia vaurioita.
► Älä lataa vaurioitunutta tai viallista akkua.
► Jos akku on likaantunut: Puhdista akku.
► Jos akku on märkä tai kostea: anna akun

kuivua,  6.3.
► Älä tee akkuun muutoksia.
► Älä työnnä esineitä akussa oleviin aukkoi‐

hin.
► Älä yhdistä ja oikosulje akun sähkökosketti‐

mia metalliesineillä.
► Älä avaa akkua.
► Uusi kuluneet tai vaurioituneet ohjekyltit.

■ Vaurioituneesta akusta saattaa vuotaa nes‐
tettä. Iho tai silmät voivat ärsyyntyä, jos iho tai
silmät joutuvat kosketuksiin nesteen kanssa.
► Vältä joutumista kosketuksiin nesteen

kanssa.
► Jos iho on joutunut kosketuksiin nesteen

kanssa: pese altistuneet ihoalueet runsaalla
vedellä ja saippualla.

► Jos ainetta on joutunut silmiin: Huuhtele sil‐
miä runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin
ajan ja hakeudu lääkäriin.

■ Vaurioituneesta tai viallisesta akusta voi pois‐
tua outoja hajuja tai savua. Tällainen akku
saattaa myös syttyä tuleen. Seurauksena voi
olla vakava tai hengenvaarallinen loukkaantu‐
minen ja esinevahinkoja.
► Jos akusta poistuu outoja hajuja tai savua:

Älä käytä akkua ja pidä se etäällä palavista
materiaaleista.

► Jos akku syttyy palamaan: Yritä sammuttaa
akku tulensammuttimella tai vedellä.

3.6 Kuljettaminen

VAROITUS
■ Akkua ei ole suojattu kaikilta ympäristöteki‐

jöiltä. Eräille ympäristötekijöille altistunut akku
saattaa vahingoittua. Tästä voi olla seurauk‐
sena esinevahinkoja.
► Älä kuljeta vaurioitunutta akkua.

■ Akku voi kaatua tai liikkua paikaltaan kuljetuk‐
sen aikana. Seurauksena voi olla loukkaantu‐
minen ja esinevahinkoja.
► Pakkaa akku pakkaukseen niin, ettei se voi

liikkua paikaltaan.

► Kiinnitä pakkaus siten, ettei se voi liikkua
paikaltaan.

3.7 Säilyttäminen

VAROITUS
■ Lapset eivät kykene tunnistamaan eivätkä

arvioimaan akusta aiheutuvia vaaroja. Lapset
voivat loukkaantua vakavasti.
► Säilytä akku poissa lasten ulottuvilta.

■ Akkua ei ole suojattu kaikilta ympäristöteki‐
jöiltä. Eräiden ympäristötekijöiden vaikutuksille
altistunut akku saattaa vahingoittua korjaus‐
kelvottomaksi.
► Säilytä akku puhtaana ja kuivana.
► Säilytä akku suljetussa tilassa.
► Säilytä akku erillään tuotteesta.
► Jos akkua säilytetään laturissa: Irrota verk‐

kopistoke pistorasiasta ja säilytä akkua,
jonka varaustaso on 40-60 % (2 vihreää
LED-valoa).

► Älä säilytä akkua määritettyjen lämpötilara‐
jojen ulkopuolella,  6.2.

3.8 Puhdistus, huolto ja korjaus

VAROITUS
■ Voimakkaat puhdistusaineet, vesisuihkeella

peseminen tai terävät esineet voivat vaurioit‐
taa akkua. Jos akkua ei puhdisteta oikein,
akun osat saattavat toimia virheellisesti. Myös
turvalaitteet saattavat tällöin lakata toimi‐
masta. Seurauksena voi olla vakava loukkaan‐
tuminen.
► Puhdista akku-tuotteen käyttöohjeen

kuvauksen mukaisesti.
■ Jos akkua ei huolleta tai korjata oikein, akun

osat saattavat toimia virheellisesti. Myös turva‐
laitteet saattavat tällöin lakata toimimasta.
Tämä voi johtaa vakavaan tai hengenvaaralli‐
seen loukkaantumiseen.
► Älä yritä itse huoltaa tai korjata akkua.
► Jos akku vaatii huoltamista tai korjaamista:

Ota yhteyttä STIHL-erikoisliikkeeseen.

4 Bluetooth®-radioliitäntä
4.1 Bluetooth®-radioliitännän käyt‐

töönotto
► Jos akussa on Bluetooth®-radioliitäntä: Paina

painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes sym‐
bolin  vieressä oleva “BLUETOOTH®“-LED
palaa sinisenä noin 3 sekunnin ajan.
Bluetooth®-radioliitäntä kytkeytyy päälle.

suomi 4 Bluetooth®-radioliitäntä

4 SI_001_2017_01_06



4.2 Bluetooth®-radioliitännän pois‐
taminen käytöstä

► Jos akussa on Bluetooth®-radioliitäntä: Paina
painiketta ja pidä sitä painettuna, kunnes sym‐
bolin  vieressä oleva “BLUETOOTH®“-LED
vilkkuu sinisenä kuusi kertaa.
Akun Bluetooth®-radioliitäntä ei ole käytössä.

4.3 Akun liittäminen STIHL connec‐
ted -appiin Bluetooth®-radiolii‐
tännän avulla

► Aktivoi mobiilipäätelaitteen Bluetooth®-radiolii‐
täntä.

► Ota käyttöön akun Bluetooth®-radioliitäntä,  
4.1.

► Lataa STIHL connected -appi App Storesta
mobiililaitteellesi ja luo tili.

► Avaa STIHL connected -appi ja kirjaudu
sisään.

► Liitä akku STIHL connected -appiin ja seuraa
ohjeita näytöltä.

Yhteystiedot ja lisätiedot löytyvät osoitteesta
https://support.stihl.com tai STIHL connected -
apista.

STIHL Connected -appi on käytettävissä mark‐
kina-alueen mukaan.

4.4 Akun palauttaminen tehdasa‐
setuksiin Bluetooth®-radioliitän‐
nän avulla (vain AP 300 S).

Jos akku palautetaan tehdasasetuksiin, kaikki
käyttäjäkohtaiset tiedot poistetaan.
► Paina painiketta 4 kertaa nopeasti peräkkäin

ja pidä sitä painettuna neljännen kerran, kun‐
nes symbolin  vieressä oleva "BLUE‐
TOOTH®" LED vilkkuu sinisenä.

► Vapauta painike välittömästi.
► Yhdistä akku STIHL connected -appiin ja tar‐

kista, että kaikki käyttäjäkohtaiset tiedot on
poistettu.

5 Häiriöiden poistaminen
5.1 Akun häiriöiden poistaminen

Häiriö LED-valot Syy Korjaustoimenpide
Akkua, jossa on

, ei voida löy‐
tää STIHL con‐
nected -apilla.

 Akun tai mobiililaitteen
Bluetooth®-radiolii‐
täntä on poistettu käy‐
töstä.

► Ota käyttöön akun ja mobiililaitteen Blue‐
tooth®-radioliitäntä.

 Etäisyys akun ja
mobiililaitteen välillä
on liian suuri.

► Pienennä etäisyyttä,  6.1.
► Jos akku ei vieläkään löydy STIHL con‐

nected -apilla: Ota yhteyttä STIHL-eri‐
koisliikkeeseen.

5.2 Tuotetuki ja käyttöapu
Tuotetukea ja käyttöapua on saatavilla STIHL-
erikoisliikkeessä.

Yhteystiedot ja lisätiedot löytyvät osoitteesta
https://support.stihl.com tai www.stihl.com.

6 Tekniset tiedot
6.1 Akku STIHL AP
– Akkutekniikka: Litiumioniakku
– Jännite: 36 V
– Kapasiteetti, Ah: katso arvokilpi
– Energiasisältö, Wh: katso arvokilpi
– Paino, kg: katso arvokilpi
– Bluetooth®-radioliitäntä (vain akuissa, joissa

on ):
– Datayhteys: Bluetooth® 5.1. Mobiilipäätelait‐

teen täytyy olla Bluetooth® Low Energy 5.0 -

yhteensopiva ja sen täytyy tukea Yleistä
käyttöoikeusprofiilia (GAP).

– Taajuuskaista: ISM-kaista 2,4 GHz
– Suurin säteilylähetysteho: 1 mW
– Signaalin kantama: n. 10 m. Signaalin vah‐

vuus riippuu ympäristön olosuhteista ja
mobiililaitteesta. Kantavuusalue saattaa
vaihdella huomattavan paljon ulkoisten olo‐
suhteiden ja myös käytetyn vastaanottolait‐
teen mukaan. Kantavuusalue saattaa olla
huomattavasti pienempi suljetuissa tiloissa
tai paikoissa, joissa on metalliesteitä (esi‐
merkiksi seiniä, hyllyjä, koteloita).

– Vaatimukset mobiililaitteen käyttöjärjestel‐
mälle: Android tai iOS (nykyisenä versiona
tai uudempi)

Jos käytät akulla STIHL AP 500 S varustettua
pensasaitaleikkuria STIHL HSA 66 tai HSA 86:
Käytä "vyölaukkua AP liitoskaapelilla" ja akkua‐

5 Häiriöiden poistaminen suomi
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dapterilla (lisävaruste). Käyntiaika annetaan
osoitteessa www.stihl.com/battery-life.

6.2 Lämpötilarajat

VAROITUS
■ Akkua ei ole suojattu kaikilta ympäristöteki‐

jöiltä. Akku saattaa syttyä tuleen tai räjähtää
altistuttuaan eräille ympäristötekijöille. Seu‐
rauksena voi olla vakava loukkaantuminen ja
aineellisia vahinkoja.
► Älä lataa akkua lämpötiloissa alle –20 °C tai

yli +50 °C.
► Älä lataa akkua lämpötiloissa alle –20 °C tai

yli 50 °C.
► Älä säilytä akkua lämpötiloissa alle –20 °C

tai yli 70 °C.

6.3 Suositellut lämpötila-alueet
Noudata seuraavia lämpötila-alueita akun opti‐
maalisen suorituskyvyn varmistamiseksi:
– Lataaminen: 5 °C ... 40 °C
– Käyttö: -10 °C ... +40 °C
– Säilytys: -20 °C ... +50 °C

Jos akkua ladataan, käytetään tai varastoidaan
suositeltujen lämpötila-alueiden ulkopuolella,
suorituskyky voi heikentyä.

Jos akku on märkä tai kostea, anna sen kuivua
vähintään 48 tuntia yli + 15 °C:n ja alle + 50 °C:n
lämpötilassa ja alle 70 %:n ilmankosteudessa.
Korkeampi kosteus voi pidentää kuivumisaikaa.

6.4 REACH-asetus
REACH-asetuksella tarkoitetaan EY:n kemikaa‐
lien rekisteröintiä, arviointia ja lupamenettelyjä
koskevaa asetusta.

Lisätietoja REACH-asetuksen vaatimusten täyt‐
tämisestä on saatavissa osoitteesta
www.stihl.com/reach .

7 Hävittäminen
7.1 Akun hävittäminen
Tietoja hävittämisestä saat paikallishallinnosta tai
STIHL-erikoisliikkeestä.

Epäasianmukainen hävittäminen voi olla vahin‐
gollista terveydelle ja saastuttaa ympäristöä.
► Toimita STIHL-tuotteet, myös pakkaukset,

asianmukaiseen keräyspisteeseen kierrätystä
varten paikallisten säännösten mukaisesti.

► Älä hävitä talousjätteen mukana.
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