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18 V 2,0 Ah li-jon-batteri

Bemærk! Oplader  (37541) skal købes separat

Observera! Laddare (37541) köps separat
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5 års Utbytesgaranti

Din Falke-produkt omfattas av en bytesgaranti på 5 år från inköpsdatum, 

under förutsättning att produkten inte har använts kommersiellt och i övrigt 

har använts enligt föreskrifterna.

Garantin täcker inte fel på produkten som uppstår vid eller är ett resultat av 

felaktig användning, bristande underhåll eller ändring av produkten, samt fel 

som uppstår i samband med kommersiell användning av produkten.

Undantaget från detta är produktens batteri(er) som endast omfattas av 

lagstadgad reklamationsrätt.

Om brister eller fel föreligger hos Falkeprodukten byter vi den mot en 

motsvarande produkt. Garantin ger inte möjlighet för ekonomisk ersättning, 

rabatt eller reparation. 

Byte kan endast utföras mot att originalkvittot visas upp. Se därför till att 

spara kvittot på en säker plats under hela produktens livslängd.

Introduktion

För att du ska få så stor glädje som möjligt av ditt 

nya verktyg rekommenderar vi att du läser denna 

bruksanvisning och de medföljande säkerhets-

föreskrifterna innan du börjar använda maskinen. 

Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruks-

anvisningen ifall du behöver läsa informationen om 

de olika funktionerna igen.
SEDK
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Tekniska data

Batteri: 18 V 2,0 Ah litiumjon

Uppladdningstid: 1 timme

Observera! Laddare köps separat

Batteriets delar

1. Låsknapp

2. Polindikering

3. Terminaler

Särskilda 
säkerhetsföreskrifter

Batteriet får endast laddas med laddaren modell 37541! 

Försök inte att ladda batteriet med andra laddare, oavsett om de har 

samma specifi kationer som modell 37541.

Skydda batteriets terminaler när batteriet inte används. Om de kommer i 

kontakt med vätskor, metalldelar eller andra ledande material kan batteriet 

kortslutas.

Uppladdning

Tryck ner låsknappen på batteriet och dra ut batteriet från maskinen. 

Sätt batteriet i laddaren. Batteriet kan bara vändas på ett sätt. 

Sätt i laddarens kontakt i vägguttaget. 

Den gröna lysdioden på laddaren lyser.

Den röda lysdioden blinkar medan batteriet laddas.

När både den röda lysdioden och den gröna lysdioden lyser konstant är 

batteriet fulladdat. En full uppladdning tar ca 1 timme.

Observera! Batteriet är inte helt laddat vid leveransen. Det ska laddas helt 

innan det används. Batteriet uppnår inte full kapacitet förrän det har varit 

fulladdat och helt urladdat cirka fem gånger.

1
3322
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Batteriet får endast laddas inomhus vid en temperatur på 5-40 °C.

Använd aldrig laddaren om batteriet, laddaren eller sladden har skador.

Om batteriet inte ska användas under en längre period ska du ladda upp 

batteriet helt innan du förvarar det och dessutom ladda det minst var tredje 

månad.

Miljöinformation

Elektriska och elektroniska produkter (EEE) innehåller material, 

komponenter och ämnen som kan vara farliga och skadliga för 

människors hälsa och för miljön om avfallet av elektriska och elektroniska 

produkter (EEE) inte bortskaffas korrekt. Produkter som är märkta med 

nedanstående “överkryssade soptunna” är elektrisk och elektronisk 

utrustning. Den överkryssade soptunnan symboliserar att avfall av 

elektriska och elektroniska produkter inte får bortskaffas tillsammans med 

osorterat hushållsavfall, utan de ska samlas in separat.



CE-ERKLÆRING

CE-mærke er anbragt: 16 EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

CE-märke monterat: 16 EU-DEKLARATION

Fremstillet i P.R.C. - Tillverkad i P.R.C.

6001

EU-Importør - EU-Importör

HP Schou A/S, Nordager 31, 6000 Kolding, Danmark

37542 (A180-1)

18 V

 Erklærer herved på eget ansvar, at: Batteri 

 Intygar härmed på eget ansvar, att: Batteri

Er fremstillet i overensstemmelse med følgende DIREKTIVER:
 2006/42/EF:  Maskindirektivet.
 2014/30/EU: EMC-direktivet

 Är tillverkad enligt följande DIREKTIV:
 2006/95/EG:   Maskindirektivet. 
 2014/30/EU:  EMC-direktivet

STANDARDER - NORMER

IEC 62133:2012

HP SCHOU A/S  -  KOLDING -   31 / 08 / 2016
Product Safety Manager

Kirsten Vibeke Jensen



DK:

KRAFT
Falke værktøjerne er stærke og 
kraftfulde. Falkens stærke næb 
symboliserer værktøjernes kraft.

PRÆCISION
Præcision er en iboende kvalitet, ikke 
bare i designet og fremstillingen af 
værktøjet, men også i brugen af det.

PÅLIDELIGHED
Forbrugeren vil altid erfare, at vare-
mærket med sin høje kvalitet er 
ansvarligt og pålideligt.

INNOVATION
Falke lancerer nyheder i design 
såvel som funktion, og søger 
konstant at yde det ypperste.

SE:

KRAFT
Falke verktygen är alltid starka 
och kraftfulla. 

PRECISION
Precision är en del av kvalitén, inte 
bara i designen och tillverkningen 
av verktyget, men också när man 
använder det.

PÅLITLIGHET
Användaren kommer alltid att 
uppmärksamma att varumärket 
med sin höga kvalité är pålitligt.

INNOVATION
Falke lanserar nyheter i design 
såväl som funktion och innehåller 
alltid den senaste tekniken.


