KAPITEL 1 − SÄKERHETSÅTGÄRDER VID HANTERING AV
BATTERIER − LÄS FÖRE ANVÄNDNING
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Skydda dig själv och andra mot skador − följ och spara dessa viktiga säkerhetsanvisningar och användarinstruktioner.

1-1. Symboler
FARA! − Anger risker som om de inte undviks resulterar
i allvarliga eller dödliga skador. Dessa möjliga risker
förklaras med symboler eller i texten.
Anger en risksituation som om den inte undviks
resulterar i allvarliga eller dödliga skador. Dessa
möjliga risker förklaras med symboler eller i texten.
OBSERVERA − Uppgifter som inte relateras till personskador.

. Anger speciella anvisningar.

Denna grupp av symboler betyder Varning! Se upp! Fara för
STÖTAR, ROTERANDE OCH HETA DELAR. Konsultera
nedanstående symboler och anvisningar beträffande åtgärder för att
undvika farorna.

1-2. Faror
Endast kvalificerade personer bör installera, använda,
underhålla och reparera denna utrustning. En kvalificerad
person definieras som en person, vars innehav av en erkänd
examen, certifikat eller professionell ställning, eller vars
omfattande kunskaper, utbildning och erfarenhet, har
demonstrerat personens förmåga att lösa eller åtgärda
problem relaterade till ämnet, arbetet eller projektet och som
har erhållit säkerhetsutbildning i att känna igen och undvika
relevanta faror.

RISK
FÖR
BRAND
BATTERIEXPLOSION.

ELLER

D Under drift bör inga obehöriga, speciellt inte
barn, befinna sig i närheten.
D Placera inte laddaren på, över eller nära
antändbara ytor.
D Ladda inte batteriet nära lättantändliga material.
D Undersök batteriet före första användningen.
Returnera batteriet till tillverkaren om det är
skadat, smutsigt eller avger en ovanlig lukt.
D Använd endast batteriet med den utrustning som medföljer.
Batteriet får endast ersättas med det batteri som anges i
bruksanvisningen. Användning av ett annat batteri kan utgöra en
risk för brand eller explosion.
D Håll batteriet torrt.
D Batteriet får inte användas eller förvaras i extremt varm eller fuktig
miljö. Se bruksanvisningen beträffande specifika användar− och
förvaringsinformation.
D Håll borta batteriet från eldsvåda, direkt solljus och från andra
värmekällor.
D Batteriet får inte användas om det har tappats eller skadats.
D Batteriet får inte öppnas, punkteras, repareras, tas isär eller
modifieras.
D Batteriet får endast laddas med den medföljande laddaren på
öppen, välventilerad plats borta från direkt solljus och i enlighet
med tillhandahållna anvisningar.

D Ett batteri får inte överladdas eller laddas längre än vad som
anges (om laddaren inte är försedd med automatisk
avstängning). Se bruksanvisningen beträffande specifika
information om batteriladdning.
D Ladda inte batteriet genom att ansluta det direkt till
växelströmsuttaget.
Anslut
inte
batteriladdaren
till
hjälpkraftuttaget i en bil.
D Batteripolerna får inte anslutas (kortslutas) till varandra. Låt inte
verktyg, ledande material eller andra föremål att vidröra båda
batteripolerna samtidigt.
D Batteriet får inte svetsas fast och inga föremål får fästas på
batteriet.
D Värm inte batteriet i mikrovågsugn eller annan värmeanordning.
D Håll batteriet borta från högspänningskällor.
D Utsätt inte batteriet för statisk elektricitet.
D Batteriet får inte användas eller blandas med skadade eller
uttjänade batterier andra typer av batterier.

BATTERISYRA
kan
orsaka
BRÄNNSKADOR PÅ HUD och ÖGON.
D Skadat batteri ska bytas ut.
D Rör inte vid materialen inifrån ett skadat batteri.
D Spola ögon och hud omedelbart med vatten.

LÄS ANVISNINGARNA.
D Läs och följ märkningar och bruksanvisningen
noggrant före användning av batteriet eller
batteriladdaren. Läs säkerhetsinformationen i
början av handboken och i varje avsnitt.
D Batteriet ska avyttras i enlighet med kommunala och statliga
krav. Batteriet får inte avyttras i brand eller vatten.
D Kontakta tillverkaren av utrustningen om du har några frågor om
batteriet.

1-3. Föreskrifter enligt Proposition 65
VARNING! Cancer och fosterskador – www.P65Warnings.ca.gov

1-4. Övrig information
Safety in Welding, Cutting, and Allied Processes, ANSI Standard Z49.1,
kan laddas ned från American Welding Society på http://www.aws.org
eller köpas från Global Engineering Documents
(telefon: + 1 877 413 5184, hemsida: www.global.ihs.com).

Safe Practice For Occupational And Educational Eye And Face
Protection, ANSI Standard Z87.1, från American National Standards
Institute, 25 West 43rd Street, New York, NY 10036
(telefon: + 1 212 642 4900, hemsida: www.ansi.org).
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