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1 Πληροφορίες σχετικά με
αυτές τις υποδείξεις ασφα‐
λείας

1.1 Ισχύοντα έγγραφα
Ισχύουν οι τοπικοί κανονισμοί ασφαλείας.
► Εκτός από αυτές τις υποδείξεις ασφάλειας, δια‐

βάστε, κατανοήστε και φυλάξτε επίσης τα
παρακάτω έγγραφα:
– Οδηγίες χρήσης για το επαναφορτιζόμενο

προϊόν STIHL
– Οδηγίες χρήσης για τον φορτιστή STIHL
– Πληροφορίες ασφάλειας για μπαταρίες και

προϊόντα STIHL με ενσωματωμένη μπατα‐
ρία:www.stihl.com/safety-data-sheets

1.2 Χρήση προειδοποιητικών συμ‐
βόλων στο κείμενο

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
■ Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για την επι‐

σήμανση κινδύνων που μπορεί να οδηγήσουν
σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.
► Τα μέτρα που περιγράφονται μπορούν να

αποτρέψουν σοβαρούς τραυματισμούς και
θανατηφόρα ατυχήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

■ Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για την επι‐
σήμανση κινδύνων που μπορούν να προκαλέ‐
σουν υλικές ζημιές.
► Τα μέτρα που περιγράφονται μπορούν να

αποτρέψουν υλικές ζημιές.

2 Εισαγωγικές σημειώσεις
2.1 Στοιχεία του κατασκευαστή
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstraße 115
D-71336 Waiblingen

Τηλέφωνο: +49 7151 26-0

Telefax: +49 7151 26-11 40

E-mail: info@stihl.de

www.stihl.com

2.2 Σύμβολα
Στην μπαταρία μπορεί να υπάρχουν τα εξής σύμ‐
βολα:

Η ένδειξη δίπλα στο σύμβολο υποδηλώνει
το ενεργειακό περιεχόμενο της μπαταρίας
σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται
από τον κατασκευαστή της. Το πραγματικό
ενεργειακό περιεχόμενο που είναι διαθέ‐
σιμο για τη χρήση είναι μικρότερο.
Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα.

3 Προφυλάξεις ασφαλείας
3.1 Προειδοποιητικά σύμβολα

Να τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας και
τα σχετικά μέτρα.

Διαβάστε, κατανοήστε και φυλάξτε τις
οδηγίες χρήσης.

Προστατεύετε την μπαταρία από θερ‐
μότητα και φωτιά.

Προστατεύετε την μπαταρία από τη
βροχή και την υγρασία και μην τη βυθί‐
ζετε σε υγρά.

3.2 Προβλεπόμενος σκοπός χρή‐
σης

Μια μπαταρία STIHL AS τροφοδοτεί επαναφορτι‐
ζόμενα προϊόντα STIHL με ενέργεια.

Η μπαταρία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται
στη βροχή.

Η μπαταρία φορτίζεται με φορτιστή STIHL AL 1.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
■ Προϊόντα και φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί

από την STIHL για χρήση με αυτήν την μπατα‐
ρία, ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιές και
εκρήξεις. Υπάρχει κίνδυνος για σοβαρό ή
θανατηφόρο τραυματισμό και για υλικές ζημιές.
► Χρησιμοποιείτε την μπαταρία STIHL AS

μόνο για επαναφορτιζόμενα προϊόντα
STIHL.

► Φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστή STIHL
AL 1.

■ Αν η μπαταρία δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα
με τις οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού έως
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και θανατηφόρου τραυματισμού και υλικών
ζημιών.
► Χρησιμοποιείτε την μπαταρία όπως περι‐

γράφεται σ’ αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας.

3.3 Απαιτήσεις από τον χρήστη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
■ Χρήστες που δεν διαθέτουν κατάλληλη εκπαί‐

δευση, δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν ή
να εκτιμήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται
με τη χρήση της μπαταρίας. Υπάρχει κίνδυνος
για σοβαρό ή θανατηφόρο τραυματισμό του
χρήστη ή άλλων ατόμων.

► Διαβάστε, κατανοήστε και φυλάξτε τις
οδηγίες χρήσης.

► Όταν δανείζετε την μπαταρία σε τρίτο
άτομο, να δίνετε μαζί και τις πληροφορίες
για τον χρήστη που παραδίδονται μαζί με
την μπαταρία.

► Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, απευθυν‐
θείτε στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της
STIHL.

► Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης πληροί τις εξής
απαιτήσεις:
– Ο χρήστης είναι ξεκούραστος.
– Ο χρήστης έχει τις σωματικές, αισθητη‐

ριακές και νοητικές ικανότητες που απαι‐
τούνται για τον χειρισμό και την εργασία
με τη μπαταρία. Εάν ο χρήστης έχει
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή
νοητικές ικανότητες, επιτρέπεται να
εργαστεί μόνο υπό την επίβλεψη ή σύμ‐
φωνα με οδηγίες ενός υπεύθυνου ατό‐
μου.

– Ο χρήστης είναι σε θέση να αναγνωρίσει
και να εκτιμήσει τους κινδύνους του σχε‐
τίζονται με την μπαταρία.

– Ο χρήστης είναι ενήλικας ή ο χρήστης
εκπαιδεύεται υπό επιτήρηση στο πλαί‐
σιο επαγγελματικής κατάρτισης σύμ‐
φωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

– Ο χρήστης έχει λάβει εκπαίδευση από
τον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της
STIHL ή από ειδικευμένο πρόσωπο,
πριν από την πρώτη χρήση της μπατα‐
ρίας.

– Ο χρήστης δεν βρίσκεται υπό την επή‐
ρεια αλκοόλ, φαρμάκων ή ναρκωτικών.

3.4 Περιοχή εργασίας και περιβάλ‐
λον

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
■ Άσχετα προς την εργασία άτομα, όπως επίσης

παιδιά και ζώα, δεν είναι σε θέση να αναγνωρί‐
σουν ή να εκτιμήσουν τους κινδύνους που
σχετίζονται με τη χρήση της μπαταρίας.
Άσχετα προς την εργασία άτομα, όπως επίσης
παιδιά και ζώα, διατρέχουν κίνδυνο σοβαρού
τραυματισμού.
► Μην επιτρέπετε σε άσχετα προς την εργα‐

σία άτομα, σε παιδιά και ζώα να πλησιά‐
ζουν στον χώρο εργασίας.

► Μην αφήνετε την μπαταρία χωρίς επίβλεψη.
► Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να

χρησιμοποιήσουν την μπαταρία ως παι‐
χνίδι.

■ Η μπαταρία δεν είναι προστατευμένη από όλες
τις επιδράσεις του περιβάλλοντος. Σε περί‐
πτωση έκθεσης σε ορισμένες επιδράσεις του
περιβάλλοντος, η μπαταρία μπορεί να πάρει
φωτιά, να εκραγεί ή να υποστεί ανεπανόρθωτη
ζημιά. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματι‐
σμού και υλικών ζημιών.

► Προστατεύετε την μπαταρία από
θερμότητα και φωτιά.

► Μην απορρίψετε την μπαταρία στη
φωτιά.

► Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε την
μπαταρία σε χώρο με θερμοκρασία εκτός
των καθορισμένων οριακών τιμών,  4.2.

► Προστατεύετε την μπαταρία από τη
βροχή και την υγρασία και μην τη
βυθίζετε σε υγρά.

► Διατηρείτε την μπαταρία μακριά από μεταλ‐
λικά μικροαντικείμενα.

► Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υψηλή πίεση.
► Μην εκθέτετε την μπαταρία σε μικροκύματα.
► Προστατεύετε την μπαταρία από χημικές

ουσίες και άλατα.

3.5 Ασφαλής κατάσταση
Η μπαταρία είναι σε ασφαλή κατάσταση, εφόσον
πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
– Η μπαταρία δεν έχει ζημιά.
– Η μπαταρία είναι καθαρή και στεγνή.
– Η μπαταρία λειτουργεί και δεν έχει τροποποιη‐

θεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
■ Αν η μπαταρία δεν είναι σε ασφαλή κατά‐

σταση, δεν μπορεί να λειτουργήσει με ασφά‐
λεια. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματι‐
σμού.

3 Προφυλάξεις ασφαλείας ελληνικά
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► Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία που έχει υπο‐
στεί ζημιά ή δεν λειτουργεί.

► Μην φορτίζετε μια μπαταρία που παρουσιά‐
ζει ζημιά ή βλάβη.

► Αν η μπαταρία έχει λερωθεί, καθαρίστε τη.
► Αν η μπαταρία είναι υγρή ή βρεγμένη, αφή‐

στε τη να στεγνώσει,  4.3.
► Μην κάνετε μετατροπές στην μπαταρία.
► Μην τοποθετείτε αντικείμενα μέσα στα

ανοίγματα της μπαταρίας.
► Μη συνδέετε και βραχυκυκλώνετε τις ηλεκ‐

τρικές επαφές της μπαταρίας με μεταλλικά
αντικείμενα.

► Μην ανοίγετε την μπαταρία.
► Αντικαταστήστε τα αυτοκόλλητα υποδεί‐

ξεων, εάν έχουν φθαρεί ή καταστραφεί.
■ Από μια μπαταρία με ζημιά είναι πιθανό να

διαρρεύσει υγρό. Σε περίπτωση επαφής με το
δέρμα ή τα μάτια, το υγρό μπορεί να προκαλέ‐
σει ερεθισμούς.
► Αποφεύγετε την επαφή με το υγρό.
► Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύντε

την προσβεβλημένη περιοχή με άφθονο
νερό και σαπούνι.

► Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύντε
τα μάτια με άφθονο νερό για τουλάχιστον
15 λεπτά και συμβουλευθείτε έναν γιατρό.

■ Μια μπαταρία με ζημιά ή βλάβη ενδέχεται να
αναδίδει ασυνήθιστη οσμή, να εκλύει καπνό ή
ακόμα και να καεί. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού
ή θανατηφόρου τραυματισμού και υλικών
ζημιών.
► Αν παρατηρήσετε ασυνήθιστη οσμή ή

καπνό, μην χρησιμοποιήσετε την μπαταρία
και διατηρήστε τη μακριά από εύφλεκτα
υλικά.

► Αν η μπαταρία έχει πιάσει φωτιά, προσπα‐
θήστε να σβήσετε τη φωτιά με πυροσβε‐
στήρα ή νερό.

3.6 Μεταφορά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
■ Η μπαταρία δεν είναι προστατευμένη από όλες

τις επιδράσεις του περιβάλλοντος. Σε περί‐
πτωση έκθεσης σε ορισμένες επιδράσεις του
περιβάλλοντος μπορεί να προκληθούν υλικές
ζημιές ή ζημιά στην μπαταρία.
► Μην μεταφέρετε μπαταρία που έχει ζημιά.
► Αν το παραδοτέο περιλαμβάνει θήκη, μετα‐

φέρετε την μπαταρία μέσα στη συνοδευτική
θήκη.

■ Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, η μπαταρία
μπορεί να ανατραπεί ή να μετατοπιστεί. Υπάρ‐
χει κίνδυνος τραυματισμού και υλικών ζημιών.

► Τοποθετήστε την μπαταρία μέσα στη
συσκευασία με τέτοιο τρόπο, ώστε να απο‐
κλείεται η μετατόπισή της.

► Η συσκευασία ασφαλίζεται με τέτοιο τρόπο,
ώστε να μην μπορεί να μετατοπιστεί.

3.7 Φύλαξη

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
■ Τα παιδιά δεν είναι σε θέση να αναγνωρίσουν

και να εκτιμήσουν τους κινδύνους της μπατα‐
ρίας. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματι‐
σμού των παιδιών.
► Φυλάσσετε την μπαταρία μακριά από τα

παιδιά.
■ Η μπαταρία δεν είναι προστατευμένη από όλες

τις επιδράσεις του περιβάλλοντος. Σε περί‐
πτωση έκθεσης σε ορισμένες επιδράσεις του
περιβάλλοντος μπορεί να προκληθεί ανεπα‐
νόρθωτη ζημιά στην μπαταρία.
► Φυλάσσετε την μπαταρία σε καθαρό και

στεγνό μέρος.
► Φυλάσσετε την μπαταρία σε κλειστό χώρο.
► Φυλάσσετε την μπαταρία χωριστά από το

προϊόν.
► Σε περίπτωση φύλαξης της μπαταρίας στον

φορτιστή, αποσυνδέστε το φις, και φυλάξτε
την μπαταρία σε κατάσταση φόρτισης
μεταξύ 40 % και 60 % (2 πράσινες αναμμέ‐
νες λυχνίες LED).

► Μην φυλάσσετε την μπαταρία σε χώρο με
θερμοκρασία εκτός των καθορισμένων ορια‐
κών τιμών,  4.2.

3.8 Καθάρισμα, συντήρηση και επι‐
σκευή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
■ Τα σκληρά απορρυπαντικά, το καθάρισμα με

δέσμη νερού ή μυτερά αντικείμενα μπορούν να
προκαλέσουν ζημιές στην μπαταρία. Αν η μπα‐
ταρία δεν καθαρίζεται σωστά, τα εξαρτήματα
μπορεί να μην επιτελούν τις λειτουργίες τους
με τον σωστό τρόπο και οι διατάξεις ασφαλείας
μπορεί να τεθούν εκτός λειτουργίας. Υπάρχει
κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού.
► Καθαρίζετε την μπαταρία όπως περιγράφε‐

ται στις οδηγίες χρήσης του επαναφορτιζό‐
μενου προϊόντος.

■ Αν η μπαταρία δεν συντηρείται ή επισκευάζεται
σωστά, τα εξαρτήματα μπορεί να μην επιτε‐
λούν τις λειτουργίες τους με τον σωστό τρόπο
και οι διατάξεις ασφαλείας μπορεί να τεθούν
εκτός λειτουργίας. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού
ή θανατηφόρου τραυματισμού.

ελληνικά 3 Προφυλάξεις ασφαλείας
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► Μην εκτελείτε μόνοι σας εργασίες συντήρη‐
σης ή επισκευής στη μπαταρία.

► Αν η μπαταρία χρειάζεται συντήρηση ή επι‐
σκευή, απευθυνθείτε στον πιστοποιημένο
αντιπρόσωπο της STIHL.

4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
4.1 Μπαταρία STIHL AS
– Τεχνολογία μπαταρίας: Ιόντων λιθίου
– Τάση: 10,8 V
– Χωρητικότητα σε Ah: Βλέπε πινακίδα τύπου
– Ενεργειακό περιεχόμενο σε Wh: Βλέπε πινα‐

κίδα τύπου
– Βάρος σε kg: Βλέπε πινακίδα τύπου

4.2 Οριακές τιμές θερμοκρασίας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
■ Η μπαταρία δεν είναι προστατευμένη από όλες

τις επιδράσεις του περιβάλλοντος. Σε περί‐
πτωση έκθεσης σε ορισμένες επιδράσεις του
περιβάλλοντος, η μπαταρία μπορεί να πάρει
φωτιά ή να εκραγεί. Υπάρχει κίνδυνος σοβα‐
ρού τραυματισμού και υλικών ζημιών.
► Μην φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρα‐

σίες κάτω από - 20 °C ή πάνω από + 50 °C.
► Μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε θερμο‐

κρασίες κάτω από - 20 °C ή πάνω από
+ 50 °C.

► Μην φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρα‐
σίες κάτω από - 20 °C ή πάνω από + 70 °C.

4.3 Συνιστώμενο εύρος θερμοκρα‐
σιών

Για τη βέλτιστη απόδοση της μπαταρίας τηρείτε
το ακόλουθο εύρος τιμών θερμοκρασίας:
– Φόρτιση: + 5°C έως + 40°C
– Χρήση: - 10 °C έως + 40 °C
– Φύλαξη: -20°C έως +50°C

Στην περίπτωση φόρτισης, χρήσης ή φύλαξης
της μπαταρίας εκτός του συνιστώμενου εύρους
θερμοκρασιών, μπορεί να μειωθεί η απόδοσή
της.

Εάν η μπαταρία είναι βρεγμένη ή υγρή, αφήστε
τη να στεγνώσει για τουλάχιστον 48 ώρες σε θερ‐
μοκρασία άνω των + 15 °C και κάτω των
+ 50 °C, και σε υγρασία αέρα κάτω από 70 %. Η
υψηλότερη υγρασία αέρα μπορεί να παρατείνει
τον χρόνο στεγνώματος.

4.4 REACH
REACH είναι το διακριτικό όνομα ενός κανονι‐
σμού των ΕΚ για την καταχώριση, την αξιολό‐
γηση και την αδειοδότηση χημικών προϊόντων.

Για πληροφορίες σχετικά με την τήρηση του
συστήματος REACH, συμβουλευθείτε την ιστοσε‐
λίδα www.stihl.com/reach .

5 Απόρριψη
5.1 Απόρριψη μπαταρίας
Για πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη μπο‐
ρείτε να απευθυνθείτε στις αρμόδιες τοπικές
αρχές ή σε πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της
STIHL.

Τυχόν ακατάλληλη απόρριψη μπορεί να προκα‐
λέσει βλάβες στην υγεία και να επιβαρύνει το
περιβάλλον.
► Μεταφέρετε ή παραδώστε τα προϊόντα STIHL,

συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, σε
κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση
σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

► Δεν επιτρέπεται η απόρριψη μαζί με τα οικιακά
απορρίμματα.

4 Τεχνικά χαρακτηριστικά ελληνικά
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