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Akku FI

Kiitoksia, että olette ostaneet CELLONIC® akun. Akun 
oikean ja turvallisen käytön varmistamiseksi 
suosittelemme, että tutustutte  tähän käyttöohjeeseen 
huolelliseti ja säilyttäkää se myöhempää tarvetta varten.

Turvallisuusohjeet käyttöä varten

Käyttäkää akkua vain yhteensopivien laitteiden kanssa. 
Käyttö muissa laitteissa ei ole sallittua. Liittäkää akku 
ainoastaan oikeisiin napoihin (+/-) laturissa. Jos akku ei 
sovi laturiin tai laitteseen, älkää missään tapauksessa 
käyttäkö voimaa akun paikalleenlaittamisessa. Tämä 
saattaa johtaa yllämainittuihin vaaratilanteisiin. 
Kontaktipintoja (plus- ja miinusnavat) ei saa koskaan 
oikosulkea.

Lataus

Akkua saa ladata ainostaan siihen tarkoitetulla laturilla. 
Ennen käyttöönottoa akku on ladattava täyteen. Tätä ei ole 
tehty tehtaalla. Akun oltua pitkään käyttämättömänä se on 
ladattava täyteen ennen käyttöönottoa. Lataus on 
lopetettava määrätyn ajan jälkeen yllämainittujen 
vaaratilanteiden välttämiseksi. Akkua ei saa ladata 
äärimmäisen korkeissa tai matalissa lämpötiloissa. 
Kylmällä ilmalla akun teho mahdollisesti vähenee. 
Suositeltava latauslämpötila on 10°C ja 30°C välillä. 
Pitkäaikaisessa käytössä akku saattaa kuumeta ja on 
noudatettava varovaisuutta palovammojen välttämiseksi. 
Märkää tai kosteaa akkua ei pidä missään tapauksessa 
käyttää tai ladata.



Akku FI

Puhdistus

Akku voidaan puhdistaa kuivalla, pehmeällä ja 
nukattomalla kankaalla. Kosteaa pyyhettä, alkoholia tms. ei 
saa milloinkaan käyttää. Suojatkaa akkua kosteudelta, 
pölyltä ja korkealta lämpötilalta.

Afvalverwerkingsvoorschriften

Saksan Sähkö- ja Elektroniikkalaiteromulaki (ElektroG) 
toteuttaa EU:n sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevaa 
direktiiviä elektroniikkajätteen käsittelyä koskien. Euroopan 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin mukaan sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita ei saa hävittää talousjätteiden mukana. 
Näillä laitteilla voi olla haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja 
ihmisten terveyteen  sähkö- ja elektroniikkalaitteiden 
sisältämien vaarallisten aineiden johdosta. Tuotteessa, 
ohjekirjassa ja/tai pakkauksessav oleva "rastitettu 
roskakori" -symboli ilmaisee nämä vaatimukset. Saksan 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevissa säännöksissä 
velvoitetaan kuluttaja olemaan hävittämättä sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua lajittelemattomina 
yhdyskuntajätteinä ja sen sijaan  hävittämään nämä laitteet 
erikseen. Voit palauttaa nämä tuotteet kierrätystä varten 
valmistajalle, viedä ne takaisin myyntipisteeseen tai 
julkiseen kierrätyspisteeseen. Lisätietoja saat kotimaasi 
lainsäädännöstä. Olemme rekisteröitynyt valmistaja ja 
panostamme ympäristönsuojeluun sekä tuotteidemme 
raaka-aineiden uudelleenkäyttöä. 
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