d) Lading
• Bruk bare laderen som er knyttet til systemet for lading. Bruk av andre
ladere enn det som anbefales av oss positurer er en betydelig risiko for
brann eller eksplosjon av batteriene!
• Før du lader det oppladbare batteriet, må du ta hensyn til laderens
bruksanvisning.
• La aldri batteriet lade uten tilsyn.
• Det oppladbare batteriet blir varmt under ladeprosessen, selv
ved høye
utladningsstrømmer. Av denne grunn er det nødvendig å sikre
tilstrekkelig ventilasjon.

Stell og rengjøring

• Lad aldri opp et skadet, lekker eller deformert oppladbart batteri. Dette
kan føre til brann eller eksplosjon! Avslutt bruken umiddelbart og kast
på en miljøvennlig måte av et oppladbart batteri som har blitt ubrukelig
på denne måten.
• En ubrukt li-ion oppladbare beholder sin energi normalt i flere
måneder; Total utslipp vil imidlertid forårsake permanent skade og føre
til at den er ubrukelig. Hvis det oppladbare batteriet skal lagres i lang
tid, vær oppmerksom på:
- Fjern det oppladbare batteriet fra elektroverktøyet.
- Velg et tørt og kjølig sted for oppbevaring.

a) Produktet

- Det oppladbare batteriet skal ikke lades opp i lengre perioder med

lagring. en ideell ladestatus er omtrent mellom 50% og 75%.
- Kontroller ladestatusen regelmessig og lad det oppladbare
batteriet om nødvendig.
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Elektroniske enheter er resirkulerbart avfall og må ikke kastes i husholdningsavfallet.
Ved slutten av levetiden må produktet avhendes i henhold til gjeldende
lovbestemmelser.

b) Informasjon om batteri
Du som sluttbruker er pålagt ved lov (Battery Ordinance) å returnere alle brukte
batterier / oppladbare batterier. Det er ikke tillatt å kaste dem i husholdningsavfallet.
Forurensede (oppladbare) batterier er merket med dette symbolet for å indikere at
avhending i husholdningsavfallet er forbudt. Betegnelsene for de tunge metallene
som er involvert er: Cd = Cadmium, Hg = Mercury, Pb = Lead (navn på (oppladbare)
batterier, f.eks under søppelikonet til venstre).
Brukte (oppladbare) batterier kan returneres til innsamlingspunkter i kommunen din, våre
butikker eller hvor (oppladbare) batterier selges.
Du oppfyller dermed dine lovbestemte forpliktelser og bidrar til miljøvern.

Tekniske data

1 Lås opp-knappen
2 Utløserlåsen (låser det oppladbare batteriet i elektroverktøyet, trekkes tilbake til
oppladbart batteri når opplåsingsknappen trykkes)
3 Kontroll-knappen
4 lysdioder for overvåking av ladestatus

Lading
Se bruksanvisningen til laderen.

Ta ut/sette inn det oppladbare batteriet

• For å fjerne det oppladbare batteriet fra et elektroverktøy, trykk og hold opplåsingsknappen
oppladbare batteriet og
deretter fjerne det oppladbare batteriet fra
på det
elektroverktøyet. Ikke bruk noen kraft.
• Hvis du vil sette det oppladbare batteriet inn i et elektroverktøy, skyver du bare batteriet med
riktig retning inn i det tilsvarende batteriinntaket på elektroverktøyet til det går inn. Ikke bruk
noen kraft.
Laderen har ingen engasjerende funksjon, det oppladbare batteriet kan ganske
enkelt trekkes ut av laderen.

Kontrollknapp og LED-indikatorer
Viktig!
with Før du bruker kontrollknappen, må du slutte å bruke elektroverktøyet.
Vent til kraften på elektroverktøyet stopper helt og ingen verktøydeler
dreier.
På den ene siden av det oppladbare batteriet er det en kontrollknapp og 3 lysdioder.
Trykk på kontrollknappen for å vise batterikapasiteten.
Jo flere lysdioder som lyser, desto større er det oppladbare batteriets ladenivå. Hvis ingen av
lysdiodene lyser, betyr dette at det oppladbare batteriet er tomt og må lades umiddelbart.
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Modell nr. MJ18-B2 (2 Ah)Modell nr.

elektroverktøyet eller

• En tørr, myk og ren klut er tilstrekkelig til rengjøring av eksteriøret.
• Støv kan enkelt fjernes ved hjelp av en ren, langhåret børste og en
støvsuger.
• Bruk aldri aggressive vaskemidler, gni alkohol eller andre kjemiske løsninger,
da
disse kan skade huset eller føre til at produktet svikter.

Modell nr.

Oversikt over produktet
1 2

• Fjern det oppladbare batteriet før du rengjør fra
ladeenheten.

2 Ah (andre kan
være på
120 x 80 x 50 mm

4 Ah (andre kan
være på
120 x 80 x 70 mm

400 g

670 g (670)

Symbolet med et utropstegn i en trekant brukes til å
markere viktig informasjon i disse bruksanvisningene som
må overholdes.
Pilsymbolet indikerer spesiell informasjon og tips om
hvordan du bruker produktet.
Sikkerhetsanvisninger
Les bruksanvisningen nøye og følg sikkerhetsanvisningene.
Hvis du ikke følger sikkerhetsinstruksjonene og
informasjonen om riktig håndtering i denne
bruksanvisningen, Kan ikke produsent stilles ansvarlig for
eventuelle skader eller skade på eiendom som følge av
personskader eller skade. Slike tilfeller vil ugyldiggjøre
garantien/garantien.
a) Viktig sikkerhetsinformasjon
• Denne enheten er ikke ment å brukes av personer
(inkludert barn) med reduserte fysiske evner, eller mangel
på erfaring og / eller mangel på kunnskap med
mindre de er overvåket av en person som er ansvarlig for
deres sikkerhet eller har mottatt instruksjoner om hvordan
du bruker enheten.
• Barn må være under oppsyn for å forsikre seg om at de
ikke leker med apparatet.
b) Generell sikkerhetsinformasjon
• Uautorisert konvertering og/eller modifisering av
produktet er forbudt av sikkerhets- og
godkjenningsgrunner.
• Vedlikeholds- og reparasjonsarbeid må
utføres av et tekniker/
spesialistreparasjonssenter.Dette
produktet ingen inneholder
komponenter som krever vedlikehold.
• Ikke la personer som ikke har lest eller forstått disse
instruksjonene, bruke produktet.
• Produktet må ikke bli fuktig eller vått.
• Kondens kan dannes når produktet bringes fra et
kaldt rom til et varmt rom (f.eks. under transport). Dette
kan skade produktet. Videre utgjør det en risiko for
brann.
La derfor produktet nå romtemperatur før bruk. Dette kan
ta flere timer.
• Følg alltid ulykkesforebyggende forskrifter for elektrisk
utstyr ved bruk av produktet i kommersielle anlegg.
• Ikke la emballasjematerialet ligge rundt uforsiktig. Det
kan bli et farlig leketøy for barn!
• Håndter produktet med forsiktighet, det vil bli skadet av
støt, støt eller et fall fra en lav høyde.
• Hvis du ikke er sikker på hvordan du skal betjene
produktet riktig, eller hvis du har spørsmål som ikke er
besvart i disse bruksanvisningene, kontakt oss eller en
annen spesialist.

• Ikke plasser beholdere med væske, f.eks. bøtter, vaser
eller planter i produktets umiddelbare nærhet. Væsker
kan sive inn i huset og svekke den elektriske
sikkerheten til apparatet. Det er også fare for brann og
eksplosjon!
• Ikke plasser produktet ved siden av åpne flammer (for
eksempel stearinlys).
• Bruk aldri produktet i nærheten av brennbare eller
brennbare væsker eller gasser, luft-/gassblandinger
(bensindamp)eller lett brennbare faste stoffer. Dette kan
føre til brann eller eksplosjon!
• Bruk kun produktet i tempererte klima. Det er ikke egnet
for bruk i tropiske klima.
• Ikke plasser produktet på verdifulle møbler uten
beskyttende polstring.
c) Håndtering, drift
• Ved håndtering av det oppladbare batteriet må du ikke
bruke metall eller ledende materialer som smykker
(halskjeder, armbånd, ringer osv.). Hold det oppladbare
batteriet borte fra metallgjenstander (f.eks. skruer, spiker,
binders osv.), da dette kan kortslutte kontaktene på
det oppladbare batteriet. En kortslutning av
batterikontaktene kan ikke bare forårsake brannskader,
men det er fare for brann og eksplosjon!
• Bruk det oppladbare batteriet kun sammen med
de batteridrevne elektroverktøyene som er knyttet til
systemet. Bruk av det oppladbare batteriet til andre
verktøy eller enheter utgjør fare for brann og eksplosjon.
• Ikke bruk produktet i umiddelbar nærhet av
sterke magnetiske eller elektromagnetiske felt,
senderantenner eller HF-generatorer. Dette kan påvirke
kontrollelektronikken i det oppladbare batteriet.
Det oppladbare batteriet er ikke et leketøy og bør holdes
utilgjengelig for barn. Hold det oppladbare batteriet
utilgjengelig for barn.
Det oppladbare batteriet må aldri kortsluttes,
demonteres eller kastes i brann. Dette kan føre til brann
eller eksplosjon!
• Væsker kan lekke fra det oppladbare batteriet ved
skade, feil bruk eller overageing. Dette kan forårsake
hudirritasjon eller brannskader.
Bruk egnede vernehansker, hvis dette er tilfelle.
Unngå direkte kontakt med huden; ikke la væske
komme i øynene.
Ved utilsiktet kontakt, skyll de berørte hudområdene med
mye klart, lunkent vann; gjøre det samme for øyekontakt.
Ved øyekontakt (eller sterkere irritasjon av huden),
kontakt lege.
• Væsker som lekker fra batterier er kjemisk svært farlige.
Gjenstander eller overflater som kommer i kontakt med
disse væskene kan bli alvorlig skadet. Oppbevar
batterier/oppladbare batterier på et passende sted.
• Det oppladbare batteriet må ikke bli fuktig eller vått;
beskytte det oppladbare batteriet mot kulde, varme og
sollys. Hvis du ikke overholder dette, kan det ikke bare
redusere levetiden til det oppladbare batteriet, men kan
også føre til skade. I ekstreme tilfeller er det også fare for
eksplosjon!
• Ikke plasser gjenstander på det oppladbare batteriet.

