BEST PRACTICE
Læs instruktion før ibrugtagen

•

Anvend kun elværktøjet til det formål som beskrevet i medfølgende
manual.

Følg altid anbefalinger for brug

•

Anbefalet brug: Oprulning af 20 lastestropper, 5 min. pause.

•

Sørg altid for at lastestroppen ligger samlet, således lastestroppens
krog ikke kan gribe fat i omkringliggende objekter.

•

Ved oprulning, vær da opmærksom på krogen på lastestroppen og
nedsæt oprulningshastigheden når krogen nærmer sig elværktøjet.

Overbelast aldrig elværktøjet

•

Oprul altid direkte op (vertikalt) for at lette oprulningen. Træk ikke
lastestroppen hen af jorden eller over gods under oprulning. Krogen
kan risikere at gribe fat i omkringliggende objekter og overbelaste
elværktøjet.

•

Undgå at oprulle meget snoede bånd op. Det belaster unødigt
produktet og produktet forbruger unødigt meget strøm. I værste
tilfælde kan det medføre beskadigelse af el-motoren.

Opbevaring af elværktøj

•

Efter brug sørg altid for at elværktøjet ligger tørt.

•

Efter brug i mudret og saltholdigt (nær havn) miljø, aftør elværktøjet
med en ren klud.

•

Ved oprulning af beskidte lastestropper aftør da elværktøjet med en
ren klud.
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LITHIUM-ION BATTERIER
•

Oplad et batteri helt inden første brug.

•

Opladningstemperaturen for et litium-ion batteri skal være mellem
+10°C og +40°C for at undgå forringelse.

•

Undgå at genoplade et batteri med en billader under en forrude
udsat for direkte sollys.

•

Oplad ikke et batteri inde i et kabinet (f.eks. et etui eller en æske),
da dette kan forårsage overophedning, der kan beskadige batteriet.

•

Brug og opbevaringstemperatur af et litium-ion batteri skal være
mellem -30°C og +40°C for at undgå forringelse.

•

Den ideelle omgivelsestemperatur til genopladning, brug og opbevaring af et lithium-ion-batteri er ca. 20°C.

•

En negativ temperatur under 0°C reducerer batteri levetiden, fordi
elværktøjet forbruger mere strøm og accelerere afladningen.

•

Forhøjede temperaturer over 40°C kan beskadige batteriet permanent. Dette sker dog ikke med det samme; gentagen brug ved
forhøjede temperaturer skal forekomme for at forårsage skade.
Efterlad aldrig din batteri under en forrude, et vindue eller i en
bagagerum, hvis udetemperaturen er høj.

•

Oplad aldrig batteriet når det er isat elværktøjet.
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