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LBP-560-100/LBP-560-200
Akku

 Käytä ainoastaan tätä akkua ECHO-laitteen kanssa.
Varaa akku ennen käyttöä.
Älä koskaan yritä ladata tai 
käyttää viallista, vaurioitunutta 
tai vääntynyttä akkupakettia.
Säilytä akku lasten ulottumatto-
missa.

 Varmista, ettei yksikkö käynnisty tahattomasti.
 Poista akku ennen yksikön kuljetusta tai varastointia.

 Älä altista akkua mikroaalloille tai korkealle paineelle.
 Älä koskaan laita esineitä akun jäähdytysaukkoihin.
 Älä koskaan oikosulje akun napoja metalliesineillä, kos-

ka akku saattaa vaurioitua.
 Kun akku ei ole käytössä, se tulisi pitää erillään metal-

liesineistä, kuten koruista, nauloista ja kolikoita.
 Älä kanna akkua metalliastiassa.
 Akusta voi valua nestettä, jos se on vaurioitunut tai sitä 

on käytetty väärin, joten vältä ihokosketusta, sillä se voi 
ärsyttää ihoa ja aiheuttaa vakavia kemiallisia palovam-
moja. Jos olet vahingossa koskenut siihen, pese altistu-
neet ihoalueet runsaalla vedellä ja saippualla. Jos 
nestettä joutuu silmiin, älä hankaa niitä. Huuhtele silmiä 
runsaalla vedellä vähintään 15 minuuttia. Hae myös 
lääkärin apua.

 ÄLÄ juota akun päällä.
 ÄLÄ vaihda akun polariteettia tai napoja.
 ÄLÄ lataa käänteisessä napaliitännässä tai kytke sitä 

niin.

 Pidä akku erillään syttyvistä roskista.

Paina akun varaustilapainiketta (A) ja tarkista LED-näyttö 
(B).
 1 vihreä valo osoittaa, että akussa on 25%:n vara-

us.
 2 vihreää valoa osoittaa, että akussa on 50%:n 

varaus.
 3 vihreää valoa osoittaa, että akussa on 75%:n 

varaus.
 4 vihreää valoa osoittaa, että akussa on 100%:n 

varaus.
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SUOMI
(Alkuperäinen käyttöohje)

On tärkeää noudattaa seuraavia ohjeita ja 
varoituksia.
Lue ja ymmärrä tämän akun kanssa käytet-
tävän ECHO-laitteen käyttöohje.

HUOMIO
 Ainoastaan LCJQ-560-laturin kanssa käytettäväk-

si. Tulipalon ja palovammojen vaara. Älä avaa, 
murskaa tai kuumenna yli 60 ºC:een lämpötilaan 
tai polta laitetta. Noudata aina turvallisuusohjeita.

Suojaa sateelta.
Älä koskaan upota nesteisiin.

Vältä suoraa auringonvaloa, kuumuutta tai 
avotulta.
Käytä ja säilytä akkua ainoastaan lämpötila-
alueella -20 ºC – +60 ºC.

TÄRKEÄÄ
 Lataa akku, kun sen teho ei riitä käyttämään laitetta 

tai kun akun valot näyttävät, että akun varaus on al-
hainen.

TÄRKEÄÄ
 Jos akkua on tarkoitus varastoida yli vuoden, lataa se 

noin 40 – 60%:n varaustasoon.

Älä heitä sähkölaitteita roskiin.
Noudata kaikkia maakohtaisia jät-
teenkäsittelysääntöjä. Kysy jälleen-
myyjältäsi uusimpia tietoja jätteiden 

hävittämisestä.


