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Anvisningar för säkerhet och användning
I denna dokumentation används begreppet batteri för Hiltis uppladdningsbara litiumjonbatterier där flera
litiumjonceller har slagits samman. De är avsedda för Hiltis elverktyg och får endast användas till dessa.
Använd endast originalbatterier från Hilti!
Batterierna från Hilti är toppmoderna och är försedda med cellhanterings- och cellskyddssystem.
Beskrivning
Batterierna består av celler som innehåller lagringsmaterial av litiumjoner, vilka möjliggör en hög
specificerad energitäthet. Till motsats från NiMH- och NiCd-batterier har litiumjonbatterier en väldigt
låg minneseffekt men är väldigt känsliga för ovarsam hantering, fullständig urladdning eller höga
temperaturer. Se Säkerhet
De produkter som är godkända för våra batterier hittar du i din Hilti Store eller på:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Säkerhet
VARNING
Faror vid bristfällig hantering! Batteriet kan skadas.
▶ Hantera batterierna varsamt för att förhindra att de skadas eller att det läcker ut batterisyra som kan
skada din hälsa allvarligt! Observera följande säkerhetsåtgärder för säker hantering och användning
av litiumjonbatterier. Om åtgärderna inte följs kan det leda till hudirritation, svåra frätskador, kemiska
brännskador, bränder eller explosioner.

▶ Batterier får absolut inte modifieras eller manipuleras!
▶ Använd aldrig återvunna eller lagade batterier som inte tillhandahållits av Hiltis service.
▶ Använd eller ladda inte batterier som tagit emot slag, har fallit från över en meters höjd eller är
skadade på något annat sätt. Kontrollera dina batterier regelbundet efter tecken på skador som t.ex.
stötskador, skärskador eller hål i batteriet.
▶ Använd aldrig batteriet eller ett batteridrivet elverktyg som slagverktyg.
▶ Undvik att läckande batterisyra kommer i kontakt med ögonen eller huden!
➥ Se Hantering av skadade batterier
▶ Vätska kan tränga ut ur ett defekt batteri och stänka på omgivande föremål. Rengör de berörda
delarna med varm tvållösning och byt ut de skadade batterierna.
➥ Se Hantering av skadade batterier
▶ Utsätt aldrig batterierna för förhöjda temperaturer, gnistor eller öppna lågor. Detta kan orsaka
explosioner.
▶ Rör inte batteripolerna med dina fingrar, verktyg, smycken eller andra föremål av metall. Detta kan
orsaka kortslutningar, elstötar, brännskador eller explosioner.
▶ Håll batterierna borta från regn och väta. Fukt som tränger sig in kan orsaka kortslutningar, elstötar,
brännskador eller explosioner.
▶ Använd endast batteriladdare och elverktyg som är avsedda för denna typ av batteri. Läs också
igenom uppgifterna i bruksanvisningen.
▶ Se till att inte förvara eller använda batteriet i omgivningar med explosionsrisk och brännbara vätskor
eller gaser. En oväntad störning i batteriet kan under sådana förhållanden orsaka en explosion.
Hantering av skadade batterier
▶ Kontakta alltid din Hilti-servicepartner om ett batteri är skadat.
▶ Undvik att läckande batterisyra kommer i direkt kontakt med ögonen eller huden genom att bära
skyddsglasögon och skyddshandskar.
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▶ Lägg det defekta batteriet i en icke brännbar behållare och täck det med torr sand, kritpulver (CaCO3)
eller silikat (vermikulit). Sätt slutligen på locket så att det är hermetiskt tillslutet och förvara behållaren
långt ifrån brännbara gaser, vätskor eller föremål.
▶ Kassera behållaren hos din Hilti Store eller vänd dig till din återvinningscentral. Skicka aldrig iväg
skadade batterier!
▶ Använd ett för ändamålet godkänt kemiskt rengöringsmedel för att få bort batterisyra som läckt ut.
Hantering av batterier som slutat fungera
VARNING
Faror vid bristfällig hantering! Batteriet kan skadas.
▶ Hantera batterierna varsamt för att förhindra att de skadas eller att det läcker ut batterisyra som kan
skada din hälsa allvarligt! Observera följande säkerhetsåtgärder för säker hantering och användning
av litiumjonbatterier. Om åtgärderna inte följs kan det leda till hudirritation, svåra frätskador, kemiska
brännskador, bränder eller explosioner.

▶ Se upp om batteriet beter sig onormalt, t.ex. om det inte laddar korrekt eller har ovanligt lång
laddningstid, uppvisar märkbart minskad arbetskapacitet, ovanliga LED-aktiviteter eller om det läcker
batterisyra. Detta är tecken på invändiga problem.
▶ Om du tror att batteriet har ett problem invändigt ska du kontakta din Hilti-servicepartner.
▶ Om batteriet slutat fungera, inte längre vill ladda eller om det läcker batterisyra måste du kassera det
enligt anvisningarna ovan.
▶ Se Hantering av skadade batterier.

Åtgärder vid batteribrand
VARNING
Faror vid batteribrand! Ett brinnande batteri frigör farliga och explosiva syror och gaser som kan orsaka
frätskador och explosioner.
▶ Använd din personliga skyddsutrustning när du ska släcka en batteribrand.
Se till att det finns god ventilation så att farliga och explosiva gaser kan ledas bort.
Lämna rummet omedelbart vid intensiv rökutveckling.
Uppsök läkare om du upplever irritation i luftvägarna.
Släck batteribränder med enbart vatten. Pulversläckare och brandfiltar har ingen verkan på
litiumjonbatterier. Bränder i batteriets närhet kan bekämpas med vedertagna släckningsmedel.
▶ Försök inte flytta på större mängder skadade, brinnande eller använda batterier. Avlägsna ej-berörda
material i batteriets närhet och isolera de berörda batterierna. Ring räddningstjänsten om du inte
lyckas släcka branden med de medel du har tillgängliga.
▶
▶
▶
▶

I fall med ett enda brinnande batteri:
▶ Ta upp batteriet med en spade och lägg det i en hink med vatten. Den kylande effekten minskar den
övergripande risken för brand i de battericeller som ännu inte uppnått en kritisk temperatur.
▶ Vänta tills batteriet har svalnat helt.
▶ Se Hantering av skadade batterier.
Uppgifter för transport och förvaring
▶ Omgivningstemperatur mellan -17°C och +60°C / 1°F och 140°F.
▶ Förvaringstemperatur mellan -20°C och +40°C / -4°F och 104°F.
▶ Förvara inte batterierna i batteriladdaren. Förvara alltid batterier och batteriladdare separat efter
användning.
▶ Förvara batterierna torrt och svalt. En sval förvaring förlänger batteriets livslängd.
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▶ Batterier får inte skickas per post. Vänd dig till ett fraktbolag om du vill skicka intakta batterier.
▶ Transportera aldrig batterierna liggande löst. Under transport ska batterierna skyddas mot alltför
hårda stötar och vibrationer samt hållas isolerade från eventuella ledande material eller andra batterier
så att de inte kommer i kontakt med andra batteripoler och orsakar en kortslutning.

Underhåll och avfallshantering
▶ Håll batteriet rent och fritt från olja och fett. Ta bort sådan smuts med en ren och torr trasa.
▶ Använd aldrig ett batteri med tilltäppta ventilationsspringor. Rengör ventilationsspringorna försiktigt
med en mjuk borste.
▶ Förhindra att främmande partiklar tränger in.
▶ Undvik onödigt damm eller smuts på batteriet. Rengör batteriet med en mjuk pensel eller en ren och
torr trasa.
▶ Låt ingen fukt tränga in i batteriet. Om det trängt in fukt i batteriet ska du hantera det som ett skadat
batteri och isolera det i en icke brännbar behållare.
➥ Se Hantering av skadade batterier
▶ Bristfällig avfallshantering kan orsaka hälsorisker på grund av läckande gaser eller vätskor. Kassera
batteriet i din Hilti Store eller vänd dig till närmaste återvinningscentral. Skicka aldrig iväg skadade
batterier!
▶ Batterier får inte slängas i hushållssoporna.
▶ Kassera batterier så att de inte kan hamna i händerna på barn. Täck anslutningarna med ett icke
ledande material för att förhindra kortslutningar.
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