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VERDT Å VITE OM LITIUM-ION BATTERIER (Li-Ion)
FOR Å OPPNÅ BEST MULIG UTNYTTELSE AV DITT LI-ION BATTERI OVER TID, BØR DU HÅNDTERE DET PÅ RIKTIG MÅTE.
HER ER LITT INFORMASJON OM HVORDAN DET KAN GJØRES.
LADING
Første gangs lading er viktig! Lad batteriet helt opp før du tar det i bruk første gang. Batteriets ladestatus vises på LEDindikatoren (se Ladestatus lenger ned). Laderen kommuniserer med batteriet og stopper ladeprosessen automatisk når
batteriet er fulladet. Ikke ta av og sett batteriet på laderen igjen med en gang for å prøve å få mer kapasitet til batteriet!
Resultatet vil være et skadet batteri, ikke mer kapasitet! Li-Ion batterier har et begrenset antall ladesykluser.
Batterier bør lades i romtemperatur. Ikke lad et kaldt batteri, det kan føre til skade på cellene. Spesielt om vinteren, når det
er kaldt ute, er det viktig å la batteriet ligge til det har kommet opp til romtemperatur før du setter det i laderen.
Høye temperaturer skader også batteriet. Ved temperaturer over +60 °C, mister Li-Ion-batteriet kapasitet som ikke vil
kunne gjenopprettes. La ikke batteriet eller maskinen bli liggende i en solvarm bil, eller stå i direkte sollys over tid.

Utlading
Vi anbefaler å bruke batteriet til det er tomt, og maskinen stopper (10 – 20 % rest kapasitet). Sett deretter batteriet til
lading. Hver enkelt celle i et FEIN Batterier overvåkes elektronisk, og maskinen slås av før en dyputlading av batteriet
oppstår. Dyputlading er når batteriet tømmes under sin nominelle spenning. Dyputlading kan gjøre uopprettelig skade på
batteriet, og forårsake at det ikke lenger er mulig å lade batteriet, slik skade dekkes ikke av garanti.
Derfor, når maskinen stopper pga. tomt batteri, BYTT UT BATTERIET MED ET SOM ER LADET, og lad opp det tomme!

OPPBEVARING / LAGRING AV Li-Ion BATTERIER
Når batteriet skal langtids lagres, eller ikke skal brukes på en stund (måneder), bør man tenke på slikt som selvutlading,
ladestatus, og oppbevarings temperatur.

Selvutlading
Alle batterier, også Li-Ion som ligger ubrukt vil selvutlade. Det vil si at det mister kapasitet. Typisk er 3 - 5 % pr måned.
Selvutladingen i batteriet øker med omgivelsestemperaturen, og batteriet bør derfor lagres kjølig. På grunn av denne
selvutladingen må man lade batteriet minst hver 12 måned, når det ikke har vært i bruk. Gjør man ikke dette, vil en
dyputlading kunne inntreffe, og batteriet vil ikke lenger kunne lades opp igjen!

Ladestatus
Li-Ion batterier som skal langtids lagres, eller ikke brukes på
Lenge (måneder), bør hverken være helt utladet, eller fullt oppladet.
Det beste er at batteriet er ladet opp til 40 – 50 % kapasitet.
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LED INDIKATOR VISER GJENVÆRENDE KAPASITET

Oppbevarings temperatur
Batterier bør lagres kjølig, men ikke under 0 °C. Det beste er 5 - 10 °C. Selvutladingen øker med stigende temperaturer.

UTVALG AV FEIN
BATTERIMASKINER

12V OG 18V
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