
Læs venligst følgende instruktion til vedligeholdelse af dit produkt for at forlænge  

dets levetid og opnå optimal ydeevne. 

 

NB! Billeder i denne instruktion kan afvige fra dit produkt. 

VEDLIGEHOLDELSE UNDER BRUG 

• Anvend kun produktet til det formål som beskrevet i medfølgende manual. 

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

• Hold ikke kontakten nede ved endt oprulning. Det kan medføre overbelastning af elværktøjet og risiko for skade på elværktøj og/eller 

personskade. 

• Brug kun elværktøjet i direkte nærhed over lastestroppen. Det kan medføre personskade hvis kontrollen over lastestroppen mistes. 

• Brug kun elværktøjet hvis lastestroppen, som ønskes oprullet, ligger samlet. Det kan medføre personskade hvis kontrollen over 

lastestroppen mistes. 

• Træk ikke lastestroppen hen ad jorden med elværktøjet under oprulning. Det kan medføre overbelastning af elværktøjet og risiko for 

skade på elværktøj og/eller personskade. 

• Træk ikke lastestroppen af godset med elværktøjet under oprulning. Det kan medføre overbelastning af elværktøjet og risiko for 

skade på elværktøj og/eller personskade. 

• Peg altid elværktøjet mod lastestroppen når der oprulles. Det kan medføre overbelastning af elværktøjet og risiko for skade på el-

værktøj hvis elværktøjet belastes unødigt. 
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OPBEVARING 

• Efter brug sørg altid for at elværktøjet ligger tørt. 

 

VEDLIGEHOLDELSE 

• 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. 

• Ved tørring/aftørring fjern da batteriet. 

• Smid, kast, tab ikke elværktøjet unødigt. 

 

OPTIMER LEVETIDEN FOR DIT GENOPLADELIGE BATTERI 

• Oplad medfølgende batteri helt inden første brug. 

• Sænk ikke et genopladeligt batteri i vand eller udsæt for overdreven vandpåvirkning. 

• Efter brug i et vådt miljø skal du fjerne det genopladelige batteri og lade det lufttørre væk fra UV (ultraviolette stråler). Undgå nærhed til 

varmekilder som direkte sollys, træbrande eller en radiator. 

• Fjern batteri til langvarig opbevaring af elværktøjet. Opbevar batteri i et tørt, godt ventileret område uden for direkte sollys. 

 

LITHIUM-ION BATTERIER 

• Lithium-ion batterier mister 10% af deres kapacitet om året, uanset om de bruges eller ej, uafhængigt af antallet af cyklusser. 

• 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 dit batteri under en forrude, et vindue eller i et bagagerum, hvis   

udetemperaturen er høj. 
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PENSIONERING OG BORTSKAFFELSE AF UDTJENTE PRODUKTER 

For din sikkerhed skal du sørge for at pensionere og bortskaffe produkter, når det er nødvendigt. 

Et produkt skal pensioneres og bortskaffes, når: 

 

• Det er over 10 år gammel og er lavet af plast eller tekstiler. 

• Det har været udsat for et stort fald eller belastning (tryk / træk). 

• Det undlader at bestå inspektion og service. 

• Dets pålidelighed er i tvivl. 

• Dets hele historie er ikke kendt (f.eks. fundet eller brugt produkt). 

• Når det bliver forældet på grund af ændringer i lovgivning, standarder, teknik eller uforenelighed med andet udstyr mv.  

 

BEMÆRK! Bortskaf udtjente produkter for at hindre yderligere brug. 

SORTÉR DIT AFFALD 

Når du sorterer genanvendelige ressourcer fra dit affald, som f.eks. plast, metal og pap, er du med til at sikre, at der ikke afbrændes værdifulde ressourcer på       

forbrændingen. Det mindsker CO2-udledningen. I stedet kan de genanvendelige materialer tjene nye formål. 
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Udtjente batterier og     

akkumulator 

Elektrisk og elektronisk 

udstyr 
Metallisk affald Genanvendt affald Andet affald 

 Dynello arbejder på alternative løsninger til behandling af udtjente produkter med henblik på bedre materialegenvinding.  
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