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Informacije o teh varnost‐
nih napotkih
Veljavni dokumenti

1.2

3

Varnostni napotki

3.1

Opozorilni simboli

Akumulatorsko baterijo zaščitite pred
vročino in ognjem.
Akumulatorsko baterijo zaščitite pred
dežjem in vlago ter je ne potapljajte v
tekočine.

OPOZORILO

OBVESTILO
■ Opozorilo opozarja na nevarnosti, ki lahko
povzročijo materialno škodo.
► Z navedenimi ukrepi je mogoče preprečiti
materialno škodo.

2
2.1

Uvodna pojasnila
Podatki o proizvajalcu

Telefon: +49 7151 26-0
Faks: +49 7151 26-11 40
E-poštni naslov: info@stihl.de
www.stihl.com
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3.2

Pravilna uporaba

Akumulatorska baterija STIHL AS oskrbuje aku‐
mulatorske izdelke STIHL z energijo.
Akumulatorske baterije se ne sme uporabljati v
dežju.
Za polnjenje akumulatorske baterije se uporablja
polnilnik STIHL AL 1.

OPOZORILO

■ Izdelki in polnilniki, ki jih podjetje STIHL ni
odobrilo za akumulatorsko baterijo, lahko
povzročijo požare in eksplozije. Osebe se
lahko hudo poškodujejo ali umrejo in nastane
lahko materialna škoda.
► Akumulatorsko baterijo STIHL AS uporab‐
ljajte z akumulatorskim izdelkom STIHL.
► Akumulatorsko baterijo polnite s polnilnikom
STIHL AL 1.
■ Če akumulatorska baterija ni pravilno uporab‐
ljena, se lahko osebe hudo poškodujejo ali
umrejo in nastane lahko materialna škoda.
► Akumulatorsko baterijo je treba uporabljati,
kot je opisano varnostnih napotkih.
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Upoštevajte varnostne napotke in tam
navedene ukrepe.
Ta navodila za uporabo je treba pre‐
brati, razumeti in shraniti.

Označevanje opozoril v bese‐
dilu

■ Opozorilo opozarja na nevarnosti, ki lahko
povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt.
► Z navedenimi ukrepi je mogoče preprečiti
hude telesne poškodbe ali smrt.

Simboli

Natisnjeno na beljenem papirju brez klora.
Tiskarske barve vsebujejo rastlinska olja in papir je reciklažen.

Veljajo lokalni varnostni predpisi.
► Poleg teh varnostnih napotkov morate pre‐
brati, razumeti in shraniti naslednje doku‐
mente:
– Navodila za uporabo akumulatorskega
izdelka STIHL
– Navodila za uporabo polnilnika STIHL
– Varnostno informacijo za akumulatorske
baterije STIHL in izdelke z vgrajeno akumu‐
latorsko baterijo: www.stihl.com/safety-datasheets

2.2

Simboli so lahko na akumulatorski bateriji in
pomenijo naslednje:
Podatek ob simbolu opozarja na energijsko
vsebnost akumulatorske baterije v skladu s
specifikacijo proizvajalca celic. Energijska
vsebnost, ki je na voljo ob uporabi, je
manjša.
Izdelka ne odvrzite med gospodinjske
odpadke.

Prevod originalnih navodil za uporabo
0000008822_007_SLO

Vsebina

1
2
3
4
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3 Varnostni napotki

3.3

Zahteve glede uporabnika

OPOZORILO

■ Uporabniki, ki niso bili poučeni o uporabi, ne
morejo prepoznati ali oceniti nevarnosti aku‐
mulatorske baterije. Uporabnik ali druge osebe
se lahko hudo poškodujejo ali umrejo.
► Ta navodila za uporabo je treba pre‐
brati, razumeti in shraniti.
► Če boste akumulatorsko baterijo izročili
novim uporabnikom: predajte akumulatorski
bateriji priložene podatke za uporabnika.
► V primeru nejasnosti: obrnite se na poobla‐
ščenega prodajalca STIHL.
► Zagotoviti je treba, da uporabnik izpolnjuje
naslednje zahteve:
– Uporabnik je spočit.
– Uporabnik je telesno, zaznavno in
duševno sposoben upravljati in delati z
akumulatorsko baterijo. Če je uporabnik
telesno, zaznavno in duševno omejeno
primeren za ta dela, sme uporabnik z
napravo delati samo pod nadzorom ali
po navodilih odgovorne osebe.
– Uporabnik lahko prepozna in oceni
nevarnosti akumulatorske baterije.
– Uporabnik je polnoleten ali uporabnik se
skladno z nacionalnimi določili pod
nadzorom usposablja za poklic.
– Uporabnika je pred prvo uporabo aku‐
mulatorske baterije poučil pooblaščeni
prodajalec STIHL ali strokovna oseba.
– Uporabnik ni pod vplivom alkohola,
zdravil ali drog.

3.4

Delovno območje in okolica

OPOZORILO

■ Nesodelujoče osebe, otroci in živali ne morejo
prepoznati in oceniti nevarnosti akumulatorske
baterije. Nesodelujoče osebe, otroci in živali
se lahko hudo poškodujejo.
► Nesodelujoče osebe, otroci in živali se ne
smejo zadrževati v bližini.
► Akumulatorske baterije ne puščajte brez
nadzora.
► Pazite, da se otroci ne bodo igrali z akumu‐
latorsko baterijo.
■ Akumulatorska baterija ni zaščitena pred vplivi
iz okolja. Če je akumulatorska baterija izpo‐
stavljena določenim vplivom iz okolja, se lahko
akumulatorska baterija vname, eksplodira ali
nepopravljivo poškoduje. Osebe se lahko
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hudo poškodujejo in nastane lahko materialna
škoda.
► Akumulatorsko baterijo zaščitite pred
vročino in ognjem.
► Akumulatorske baterije ne mečite v
ogenj.
► Akumulatorske baterije ne polnite, uporab‐
ljajte in hranite izven navedenega tempera‐
turnega območja,
4.2.
► Akumulatorsko baterijo zaščitite pred
dežjem in vlago ter je ne potapljajte
v tekočine.
► Akumulatorske baterije ne približujte kovin‐
skim majhnim delom.
► Akumulatorske baterije ne izpostavljajte
visokemu tlaku.
► Akumulatorske baterije ne izpostavljajte
mikrovalovom.
► Akumulatorsko baterijo zaščitite pred kemi‐
kalijami in solmi.

3.5

Varno stanje

Akumulatorska baterija je v varnem stanju, če so
izpolnjeni naslednji pogoji:
– Akumulatorska baterija ni poškodovana.
– Akumulatorska baterija je čista in suha.
– Akumulatorska baterija deluje in ni spreme‐
njena.

OPOZORILO

■ Če akumulatorska baterija ni v varnem stanju,
ne more varno delovati. Obstaja nevarnost
hudih poškodb oseb.
► Delajte z nepoškodovano in delujočo aku‐
mulatorsko baterijo.
► Ne polnite poškodovane ali pokvarjene aku‐
mulatorske baterije.
► Če je akumulatorska baterija umazana ali
mokra: akumulatorsko baterijo je treba oči‐
stiti in posušiti.
► Akumulatorske baterije ne spreminjajte.
► V odprtine akumulatorske baterije ne poti‐
skajte predmetov.
► Električnih kontaktov akumulatorske bate‐
rije ne vežite na kovinske predmete in ne
ustvarjajte kratkega stika.
► Akumulatorske baterije ne odpirajte.
► Zamenjajte obrabljene ali poškodovane
opozorilne table.
■ Iz poškodovane akumulatorske baterije lahko
izteče tekočina. Če tekočina pride v stik s kožo
ali očmi, lahko pride do draženja kože ali oči.
► Preprečite stik s tekočino.
► Če je prišlo do stika s kožo: prizadeta
mesta sperite z veliko vode in mila.
3
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► Če je prišlo do stika z očmi: oči je treba vsaj
15 minut spirati z veliko vode in obiskati je
treba zdravnika.
■ Poškodovana ali pokvarjena akumulatorska
baterija lahko ima nenavaden vonj, iz nje se
lahko kadi ali pa lahko gori. Osebe se lahko
hudo poškodujejo ali umrejo in nastane lahko
materialna škoda.
► Če ima akumulatorska baterija nenavaden
vonj ali se iz nje kadi: akumulatorske bate‐
rije ne uporabljajte in je ne približujte gorlji‐
vim snovem.
► Če akumulatorska baterija gori: akumulator‐
sko baterijo poskušajte pogasiti z gasilnim
aparatom ali vodo.

3.6

Transportiranje

OPOZORILO

■ Akumulatorska baterija ni zaščitena pred vplivi
iz okolja. Če je akumulatorska baterija izpo‐
stavljena določenim vplivom iz okolja, se lahko
akumulatorska baterija poškoduje in nastane
lahko materialna škoda.
► Ne transportirajte poškodovane akumulator‐
ske baterije.
► Če je torba vključena v obseg dobave: V
priloženi vrečki je treba baterijo prevažati.
■ Med transportom se lahko akumulatorska
baterija prevrne ali se premika. Osebe se
lahko poškodujejo in nastane lahko materialna
škoda.
► Akumulatorsko baterijo v embalaži zapaki‐
rajte tako, da se ne bo mogla premikati.
► Embalažo zavarujte tako, da se ne bo
mogla premikati.

3.7

Shranjevanje

OPOZORILO

■ Otroci ne morejo prepoznati in oceniti nevar‐
nosti akumulatorske baterije. Otroci se lahko
hudo poškodujejo.
► Akumulatorsko baterijo hranite izven
dosega otrok.
■ Akumulatorska baterija ni zaščitena pred vplivi
iz okolja. Če je akumulatorska baterija izpo‐
stavljena določenim vplivom iz okolja, se lahko
akumulatorska baterija nepopravljivo poško‐
duje.
► Akumulatorsko baterijo hranite na čistem in
suhem mestu.
► Akumulatorsko baterijo hranite v zaprtem
prostoru.
► Akumulatorske baterije ne hranite v izdelku.
4

4 Tehnični podatki
► Če akumulatorsko baterijo hranite v polnil‐
niku: izvlecite omrežni vtič in akumulatorsko
baterijo hranite napolnjeno med 40 % in
60 % (2 LED-lučki svetita zeleno).
► Akumulatorske baterije ne hranite izven
navedenega temperaturnega območja,
4.2.

3.8

Čiščenje, vzdrževanje in
popravljanje

OPOZORILO

■ Močna čistilna sredstva, čiščenje z vodnim
curkom ali ostri predmeti lahko poškodujejo
akumulatorsko baterijo. Če akumulatorska
baterija ni pravilno očiščena, sestavni deli
morda ne bodo več pravilno delovali in var‐
nostne naprave bodo morda izklopljene.
Obstaja nevarnost hudih poškodb oseb.
► Akumulatorsko baterijo očisite tako, kot je
opisano v navodilih za uporabo akumulator‐
skega izdelka.
■ Če akumulatorska baterija ni pravilno vzdrže‐
vana ali popravljena, sestavni deli morda ne
bodo več pravilno delovali in varnostne
naprave bodo morda izklopljene. Obstaja
nevarnost hudih poškodb oseb ali smrti.
► Akumulatorske baterije ne vzdržujte ali
popravljajte sami.
► Če je akumulatorsko baterijo treba vzdrže‐
vati ali popraviti: obrnite se na pooblašče‐
nega prodajalca STIHL.

4
4.1

Tehnični podatki
Akumulatorska baterija STIHL
AS

Tehnologija akumulatorske baterije: litij-ionska
Napetost: 10,8 V
Kapaciteta v Ah: glejte napisno ploščico
Energijska vsebnost v Wh: glejte napisno plo‐
ščico
– Teža v kg: glejte tipsko tablico

–
–
–
–
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Temperaturne meje
OPOZORILO

■ Akumulatorska baterija ni zaščitena pred vplivi
iz okolja. Če je akumulatorska baterija izpo‐
stavljena določenim vplivom iz okolja, se lahko
akumulatorska baterija vname ali eksplodira.
Osebe se lahko hudo poškodujejo in nastane
lahko materialna škoda.
► Akumulatorske baterije ne polnite pod 20 °C ali nad + 50 °C.
► Akumulatorja ne uporabljajte pri temperaturi
pod - 20 °C ali nad + 50 °C.
► Akumulatorja ne shranjujte pri temperaturi
pod - 20 °C ali nad + 70 °C.

4.3

Priporočljiva temperaturna
območja

Za optimalno delovanje baterije upoštevajte
naslednja temperaturna območja:
– Polnjenje: + 5 °C do + 40 °C
– Uporaba: - 10 °C do + 40 °C
– Shranjevanje: - 20 °C do + 50 °C
Če akumulatorsko baterijo polnite, uporabljate ali
shranjujete izven priporočljivega temperaturnega
območja, se lahko njena zmogljivost zmanjša.

4.4

REACH

REACH je oznaka za direktivo ES o registraciji,
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij.
Informacije glede izpolnjevanja direktive REACH
so na voljo na spletnem naslovu www.stihl.com/
reach.

5
5.1

Odstranjevanje
Odstranjevanje akumulatorske
baterije

Informacije glede odstranjevanja so na voljo pri
lokalni upravi ali pooblaščenem prodajalcu
STIHL.
Nepravilno odstranjevanje lahko škoduje zdravju
in obremeni okolje.
► Izdelke STIHL vključno z embalažo odnesite
na ustrezno zbirno mesto za recikliranje v
skladu z lokalnimi predpisi.
► Ne odvrzite med gospodinjske odpadke.

SI_001_2019_01_57

5

slovenščina

6

5 Odstranjevanje

SI_001_2019_01_57

5 Odstranjevanje

SI_001_2019_01_57

slovenščina

7

SI_001_2019_01_57
www.stihl.com
SI_001_2019_01_57

