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Aanwijzingen voor de veiligheid en het gebruik
In deze documentatie wordt het begrip accu gebruikt voor oplaadbare Hilti Li-ion-accu's, waarin
meerdere Li-ion=cellen aaneengesloten zijn. Ze zijn bestemd voor Hilti elektrisch gereedschap en mogen
alleen in combinatie hiermee worden gebruikt. Gebruik alleen originele Hilti accu's!
Hilti accu's zijn volgens de laatste stand der techniek en zijn met celmanagement- en celbeveiligingssystemen uitgerust.

Beschrijving
De accu's bestaan uit cellen, die lithium-ion opslagmaterialen bevatten, die een hoge specifieke
energiedichtheid mogelijk maken. In tegenstelling tot NiMH en NiCd accu's hebben Li-ion-accu's
een zeer gering geheugeneffect, maar zijn ze zeer gevoelig voor geweld, diepe ontlading of hoge
temperaturen. Zie Veiligheid
De voor onze accu's geschikte producten vindt u in uw Hilti Store of op:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Veiligheid

WAARSCHUWING
Gevaar door onjuist gebruik! De accu kan beschadigd raken.
▶ Behandel accu's zorgvuldig, om beschadigingen of lekkage van vloeistoffen te vermijden.
Deze vloeistoffen zouden uw gezondheid ernstige schade toebrengen! Neem de volgende
veiligheidsmaatregelen voor het veilige gebruik van Liion-accu's in acht. Het niet in acht nemen
kan tot huidirritaties, ernstige corrosief letsel, chemische brandwonden, brand of explosies
leiden.
▶ Accu's mogen in geen geval worden gemodificeerd of gemanipuleerd!
▶ Gebruik nooit gerecyclede of gerepareerde accu's, die niet door de Hilti Service goedgekeurd zijn.
▶ Gebruik of laad geen accu's die aan stootbelasting zijn blootgesteld, van hoger dan een meter
gevallen zijn of op een andere manier beschadigd zijn. Controleer uw accu's regelmatig op sporen
van beschadigingen, bijvoorbeeld deuken, insnijdingen of doorboringen.
▶ Gebruik de accu of een accu-aangedreven elektrisch gereedschap nooit als slaggereedschap.
▶ Vermijd contact van weglekkende accuvloeistof met de ogen en de huid!
◁ Zie Handelwijze bij beschadigde accu's
▶ Uit defecte accu's kan vloeistof lekken en deze vloeistof kan op aangrenzende voorwerpen terechtkomen. Reinig de betrokken delen met warm zeepsop en vervang de beschadigde accu's.
◁ Zie Handelwijze bij beschadigde accu's
▶ Stel accu's nooit bloot aan verhoogde temperaturen, vonken of open vuur. Dit kan explosies
veroorzaken.
▶ Raak de accupolen niet aan met uw vingers, gereedschap, sieraden of andere metalen voorwerpen.
Dit kan kortsluiting, elektrische schokken, brandwonden of explosies veroorzaken.
▶ Houd de accu uit de buurt van regen en vocht. Binnendringend vocht kan kortsluiting, elektrische
schokken, brandwonden of explosies veroorzaken.
▶ Gebruik alleen de voor dit type accu bedoelde acculaders en elektrische gereedschappen. Neem
daarbij de informatie in de bijbehorende handleiding in acht.
▶ De accu niet in explosiegevaarlijke omgevingen met brandbare vloeistoffen of gassen opslaan of
gebruiken. Een onverwachte accustoring kan onder deze omstandigheden een explosie veroorzaken.
Handelwijze bij beschadigde accu's
▶ Neem altijd contact op met uw Hilti-servicepartner, wanneer een accu beschadigd is.
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▶ Vermijd direct contact met de ogen en/of huid met uittredende vloeistof, door een veiligheidsbril en
werkhandschoenen te dragen.
▶ Plaats een defecte accu in een niet-brandbare bus en dek hem af met droog zand, krijtpoeder
(CaCO3) of silicaat (vermiculiet). Sluit vervolgens het deksel luchtdicht af en houd de bus verwijderd
van brandbare gassen, vloeistoffen of voorwerpen.
▶ Lever de bus in bij uw Hilti Store of neem contact op met een verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf.
Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
▶ Gebruik een geschikt chemisch reinigingsmiddel om de uitgelopen accuvloeistof te verwijderen.
Handelwijze bij niet meer werkende accu's

WAARSCHUWING
Gevaar door onjuist gebruik! De accu kan beschadigd raken.
▶ Behandel accu's zorgvuldig, om beschadigingen of lekkage van vloeistoffen te vermijden.
Deze vloeistoffen zouden uw gezondheid ernstige schade toebrengen! Neem de volgende
veiligheidsmaatregelen voor het veilige gebruik van Liion-accu's in acht. Het niet in acht nemen
kan tot huidirritaties, ernstige corrosief letsel, chemische brandwonden, brand of explosies
leiden.
▶ Let op abnormale eigenschappen van accu's, zoals onjuist laden of abnormaal lange laadtijden,
merkbaar capaciteitsverlies, ongebruikelijke LED-activiteiten of weglekkende vloeistoffen. Dit zijn
indicaties voor een intern probleem.
▶ Als u een intern accuprobleem vermoedt, neem dan contact op met de Hilti Service.
▶ Als de accu niet meer werkt, de accu niet meer kan worden opgeladen of er vloeistof uit lekt, moet u
deze, zoals hierboven beschreven, afvoeren.
▶ Zie Handelwijze bij beschadigde accu's.
Maatregelen bij accubrand

WAARSCHUWING
Gevaar door accubrand! Een brandende accu stoot gevaarlijke en explosieve vloeistoffen en
dampen uit, die corrosief letsel, brandwonden of explosies kunnen veroorzaken.
▶ Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting wanneer u een accubrand bestrijdt.
Zorg voor voldoende ventilatie, zodat gevaarlijke en explosieve dampen kunnen ontsnappen.
Verlaat bij intensieve rookontwikkeling direct de ruimte.
Neem bij irritaties van de luchtwegen contact op met een arts.
Bestrijd accubranden alleen met water. Poederblussers en blusdekens werken niet bij Li-ion-accu's.
Omgevingsbranden kunnen met gangbare blusmiddelen worden bestreden.
▶ Probeer niet om grote hoeveelheden beschadigde, brandende of lekkende accu's te verplaatsen.
Verwijder niet betrokken materialen uit de directe omgeving en isoleer zo de betrokken accu's. Kunt
u de brand niet met de beschikbare blusmiddelen blussen, bel dan de lokale brandweer.
▶
▶
▶
▶

In geval van een enkele brandende accu:
▶ Neem deze op een schep en gooi deze in een emmer met water. Door de koelende werking van water
wordt het overslaan van een brand op accucellen, die nog niet de ontstekingskritische temperatuur
bereikt hebben, gereduceerd.
▶ Wacht tot de accu volledig is afgekoeld.
▶ Zie Handelwijze bij beschadigde accu's.
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Informatie bij transport en opslag
▶ Omgevingstemperatuur bij gebruik tussen -17 °C en +60 °C / 1 °F en 140 °F.
▶ Opslagtemperatuur tussen -20 °C en +40 °C / -4 °F en 104 °F.
▶ Accu's niet op de acculader bewaren. Accu en acculader na gebruik altijd scheiden.
▶ Accu's zo koel en zo droog mogelijke opslaan. Een koele opslag verhoogt de acculevensduur.
▶ Accu's mogen niet per post worden verzonden. Neem contact op met een transportonderneming als
u onbeschadigde accu's wilt verzenden.
▶ Transporteer de accu's nooit zonder verpakking. Tijdens het transport moeten de accu's tegen
overmatige schokken en trillingen worden beschermd en van alle geleidende materialen of andere
accu's worden geïsoleerd, zodat ze niet met andere accupolen in contact komen en kortsluiting
veroorzaken.

Onderhoud en recycling
▶ Houd de accu schoon en vrij van olie en vet. Verwijder dergelijke verontreinigingen met een schone,
droge doek.
▶ Gebruik de accu nooit met verstopte ventilatiesleuven. Reinig de ventilatiesleuven voorzichtig met
een zachte borstel.
▶ Voorkom dat er vreemd materiaal in het binnenwerk binnendringt.
▶ Vermijd onnodig stof of vuil op de accu. Reinig de accu met een zachte kwast of een schone, droge
doek.
▶ Laat geen vocht de accu binnendringen. Als vocht in de accu binnengedrongen is, behandelt u de
accu als een beschadigde accu en isoleert u deze in een niet-brandbaar reservoir.
◁ Zie Handelwijze bij beschadigde accu's
▶ Door onjuiste recycling kunnen gevaren voor de gezondheid als gevolg van uittredende gassen
of vloeistoffen ontstaan. Lever de accu in bij uw Hilti Store of neemt u contact op met een
verantwoordelijk afvalverwerkingsbedrijf. Verzend of verstuur geen beschadigde accu's!
▶ Accu's mogen niet bij het restafval worden gegooid.
▶ Recycle defecte accu's zo, dat ze niet in handen van kinderen kunnen belanden. Dek de aansluitingen
met een niet-geleidend materiaal af, om kortsluiting te vermijden.
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