
NL – 18 V LI-ION DRAADLOZE 
LUCHTPOMP – CAP110

GEBRUIKSAANWIJZING
WAARSCHUWING: NEEM DE GEBRUIKSAANWIJZING 
ZORGVULDIG DOOR, VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT!

A. Luchtslang 
B. Opblaasnaald voor sportballen 
C.  Taps toelopende verloopnippel
D. Aan/Uit-trekker 
E. Accu 
F. Ontgrendelingsknop accu 
G. Drukmeter 
H. Klem voor de luchtslang 
I. Opslagruimte voor de slang 
J. Zelf-vergrendelende schakelaar 
K. Oplader 
L. LED-verlichting

UITLEG VAN DE SYMBOLEN

Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade 
wanneer de instructies in deze handleiding niet 
worden opgevolgd.

Dit apparaat is alleen geschikt voor  
gebruik binnenshuis.

Beschermingsklasse II: Dit apparaat is uitgerust 
met extra isolatie waardoor metalen onderdelen 
niet toegankelijk zijn. Voor dit apparaat is geen 
geaarde stekker nodig.

Defecte en/of afgedankte elektrische of 
elektronische gereedschappen dienen ter 
verwerking te worden aangeboden aan een 
daarvoor verantwoordelijke instantie.
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
WAARSCHUWING!
Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. 
Wanneer u de waarschuwingen en instructies 
niet opvolgt, kan dit leiden tot een elektrische 
schok, brand en/of ernstig letsel. Bewaar alle 
waarschuwingen en instructies ter referentie.
De term “power tool” in de waarschuwingen verwijst 
naar power tools die via het lichtnet (met een snoer) 
of met een accu worden gebruik.

1.  VEILIGHEID WERKGEBIED
a.  Zorg dat het werkgebied schoon en goed verlicht is. Op 

onoverzichtelijke of donkere locaties kunnen sneller ongelukken 
optreden.

b.  Bedien power tools niet in een omgeving met explosiegevaar, 
zoals in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. 
Power tools genereren vonken waardoor het stof of de dampen 
in brand kunnen vliegen.

c.  Zorg dat kinderen en omstanders niet te dicht in de buurt zijn 
wanneer u een power tool bedient. Zorg dat u niet wordt afgeleid 
en controle over het apparaat verliest.

2.  ELEKTRICITEIT EN VEILIGHEID
a.  De stekker van de power tool moet geschikt zijn voor het 

stopcontact. De stekker mag op geen enkele wijze veranderd 
worden. Gebruik geen adapterstekkers bij geaarde power tools. 
Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten verkleinen de 
kans op een elektrische schok.

b.  Raak geen geaarde oppervlakken aan, zoals pijpen, radiatoren, 
fornuizen en koelkasten. U loopt meer kans op een elektrische 
schok wanneer uw lichaam geaard is.

c.  Stel power tools niet bloot aan regen of vocht. Wanneer water 
in een power tool lekt, wordt het risico op een elektrische schok 
vergroot.

d.  Ga voorzichtig om met het snoer. Gebruik het snoer nooit om 
de power tool te dragen, te trekken of los te koppelen. Houd 
het snoer verwijderd van warmte, olie en scherpe randen of 
bewegende onderdelen. Snoeren met beschadigingen of knopen 
verhogen het risico op een elektrische schok.

e.  Wanneer u een power tool buiten gebruikt, moet u een 
verlengsnoer gebruiken dat geschikt is voor buitengebruik.  
Het gebruik van een snoer dat geschikt is voor buitengebruik 
beperkt het risico op een elektrische schok.

f.  Als het noodzakelijk is een power tool op een vochtige locatie 
te gebruiken, moet u zorgen dat de voeding voorzien is van 
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een aardlekschakelaar 
beperkt het risico op een elektrische schok.

3.  PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a.  Let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij het 

bedienen van een power tool. Gebruik geen power tool wanneer 
u vermoeid bent of onder de invloed van drugs, alcohol of 
medicatie. Een enkel moment van onoplettendheid tijdens het 
gebruik van een power tool kan leiden tot ernstig persoonlijk 
letsel.

b.   Gebruik een persoonlijke veiligheidsuitrusting. Draag altijd 
oogbescherming. Het gebruik van een veiligheidsuitrusting, 
zoals een stofmasker, antislipveiligheidsschoenen, helm of 
gehoorbescherming in toepasselijke omstandigheden beperkt 
het risico op persoonlijk letsel.

c.  Zorg dat u het apparaat niet per ongeluk start. Zorg dat de 
schakelaar in de uit-stand staat voordat u het apparaat aansluit 
op de voedingsbron en/of accu, of het apparaat optilt of 
vervoert. Wanneer u een power tool draagt met uw vinger op de 
schakelaar, of een power tool aansluit met de schakelaar in de 
aan-stand, kunnen er gemakkelijk ongelukken optreden.

d.  Verwijder eventuele stelschroeven of moersleutels voordat u 
de power tool inschakelt. Wanneer een moersleutel of schroef 
nog aan een bewegend onderdeel van de power tool is bevestigd 
terwijl deze wordt ingeschakeld, kan dit leiden tot persoonlijk 
letsel.

e.  Zorg dat u niet te ver reikt. Zorg dat u altijd stevig staat en 
balans houdt. Hierdoor kunt u beter controle houden over de 
power tool in onverwachte situaties.

f.  Draag geschikte kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. 
Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van 
bewegende onderdelen. Losse kleding, sieraden of lang haar kan 
in de bewegende onderdelen verstrikt raken.

g.  Als apparaten worden toegepast voor stofafzuiging en 
stofopvang, moet u controleren of deze correct worden 
aangesloten en gebruikt. Het gebruik van apparaten voor 
stofafzuiging kan stofgerelateerde gevaren beperken.

4.  GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN POWER TOOLS
a.  Pas nooit overmatige kracht toe op de power tool. Gebruik de 

juiste power tool voor uw toepassing. Met de juiste power tool 
wordt de taak beter en veiliger uitgevoerd, met de snelheid 
waarvoor deze is ontworpen.

b.  Gebruik de power tool niet als deze met de schakelaar niet in- 
en uitgeschakeld kan worden. Een power tool die niet met de 
schakelaar kan worden bediend, is gevaarlijk en moet worden 
gerepareerd.

c.  Trek de stekker uit het stopcontact en/of verwijder de 
accu voordat u enige aanpassingen maakt, accessoires 
wijzigt of power tools opbergt. Dergelijke preventieve 
veiligheidsmaatregelen verkleinen de kans dat de power tool  
per ongeluk wordt gestart.

d.  Berg niet-gebruikte power tools op buiten het bereik van 
kinderen en laat de power tool niet bedienen door personen  
die niet bekend zijn met de power tool of deze instructies.  
Power tools zijn gevaarlijk wanneer ze worden bediend door 
onervaren gebruikers.

e.  Onderhoud power tools. Controleer of bewegende onderdelen 
correct zijn uitgelijnd en niet vastlopen, of onderdelen niet 
zijn gebroken of in een staat zijn die de werking van de power 
tool hindert. Laat de power tool bij beschadiging repareren 
voor gebruik. Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht 
onderhouden power tools.

f.  Zorg dat snijhulpstukken scherp en schoon blijven. Goed 
onderhouden snijhulpstukken met een scherpe snijrand zullen 
minder snel vastlopen en kunnen gemakkelijker worden bediend.

g.  Gebruik de power tool, accessoires, hulpstukken, enzovoort in 
overeenstemming met deze instructies en houd rekening met de 
werkomstandigheden en het werk dat moet worden uitgevoerd. 
Gebruik van de power tool voor andere bewerkingen dan die 
waar de power tool voor is bedoeld, kan leiden tot gevaarlijke 
situaties.

5.  GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN ACCUGEREEDSCHAP
a.  Laad de accu alleen op met de oplader die door de fabrikant 

wordt aangegeven. Een oplader die geschikt is voor een bepaald 
type accu kan brandgevaar opleveren wanneer deze wordt 
gebruikt voor een andere accu.

b.  Gebruik power tools alleen met de specifiek daarvoor bestemde 
accu. Het gebruik van een andere accu kan het risico van letsel 
en brand opleveren.

c.  Als de accu niet wordt gebruikt, moet u deze uit de buurt 
houden van metalen objecten zoals paperclips, munten, sleutels, 
spijkers, schroeven of andere kleine metalen objecten die de 
beide polen met elkaar zouden kunnen verbinden. Kortsluiting 
van de accupolen kan vonken, brandwonden of brand 
veroorzaken.

d.  Bij onjuist gebruik kan er vloeistof uit de accu spatten; vermijd 
contact hiermee. Als u er wel mee in contact komt, spoel de 
vloeistof dan goed af met water. Als vloeistof in uw ogen terecht 
komt, moet u ook medische hulp zoeken. Vloeistof dat uit de 
accu spat kan leiden tot irritatie of brandwonden.

6. ONDERHOUD
a.  Eventueel onderhoud aan uw power tool moet worden 

uitgevoerd door een gekwalificeerde persoon met gebruik van 
identieke vervangende onderdelen. Dit zorgt ervoor dat de 
veiligheid van de power tool wordt gegarandeerd.

7.  VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR DE BATTERIJ
a.  Probeer de batterij nooit – om welke reden dan ook – te openen 

of aan te passen. Het vrijgekomen elektrolyt is corrosief en kan 
schade aan de ogen en huid veroorzaken. Het kan giftig zijn 
wanneer het wordt ingeslikt.

b.  Onder extreme omstandigheden kan de batterij gaan lekken. 
Wanneer u vloeistof op de batterij opmerkt, ga dan als volgt te 
werk:

•  Veeg de vloeistof er voorzichtig af met een doek. Vermijd contact 
met de huid.

•  In geval van contact met de huid of ogen, volg dan de 
onderstaande instructies.

•  De batterijvloeistof – een 25 - 30% oplossing van 
kaliumhydroxyde – kan schadelijk zijn. In geval van contact met 
de huid onmiddellijk spoelen met water. Daarna neutraliseren 
met een mild zuur zoals citroensap of azijn. In geval van contact 
met de ogen, gedurende 10 minuten goed spoelen met schoon 
water.

c.  Stel de batterij niet bloot aan water.
d.  Bewaar de batterij niet op een plaats waar de temperatuur kan 

oplopen boven de 40 °C.
e.  Laad de batterij op bij kamertemperatuur: 0 °C - 45 °C. Het is 

normaal dat de batterijlader zoemt en warm wordt, maar niet 
heet tijdens het gebruik.

f. Gebruik uitsluitend de bij het apparaat meegeleverde oplader.
g.  Zorg ervoor dat de batterij droog en schoon is voordat u deze 

gaat opladen.
h.  Gebruik alleen de bij het gereedschap meegeleverde batterij.
i.  Wees voorzichtig bij het hanteren en opbergen van batterijen, 

zodat deze geen kortsluiting maken met geleidende materialen 
zoals ringen, sleutels en munten. Er bestaat een reëel gevaar 
dat de batterij of het geleidende materiaal oververhit raakt, 
waardoor brand of brandwonden kunnen ontstaan.

j.  Gooi batterijen nooit in het vuur. Ze kunnen daardoor ontploffen. 
Volg de instructies en voorschriften van de lokale autoriteiten 
met betrekking tot de bescherming van het milieu. Lever oude 
batterijen in bij een daarvoor bestemd inzamelpunt.

8. VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR OPLADERS
a.  Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u de oplader en de 

accu gebruikt.
b.  De elektrische stroom die wordt gebruikt voor het opladen, moet 

overeenkomen met de specificaties van de acculader.
c.  Het opladen mag nooit plaatsvinden in vochtige omstandig-

heden, in de regen of in de buurt van opspattend water.
d.  De omgevingstemperatuur mag nooit hoger zijn dan 40 °C.  

Stel de oplader nooit bloot aan direct zonlicht.
e.  Een defecte of beschadigde accu of een accu die niet meer kan 

worden opgeladen, moet worden ingeleverd bij een speciaal 
inzamelpunt. Respecteer het milieu. Gooi een onbruikbare accu 
niet weg met huishoudelijk afval, in het vuur of in water.

f.  Gebruik uitsluitend de accu die door de fabrikant is meegeleverd.
g.  Houd het oppervlak van de oplader altijd vrij van stof en vuil.
h.  Plaats de accu in de oplader. Volg de aanwijzingen betreffende 

polariteit.
i.  Verwijder altijd eerst de accu voordat u werkzaamheden aan het 

apparaat uitvoert.
j.  Wanneer u de accu loskoppelt van het gereedschap, moet u de 

contactpunten afdekken om kortsluiting te voorkomen (door 
gereedschap bijvoorbeeld).

k.  Gooi de accu niet in water of vuur, omdat dit een explosie kan 
veroorzaken!

l.  Bescherm de behuizing van de accu tegen schokken en open 
deze niet.

m.  Laat de accu nooit volledig ontladen en laad de accu regelmatig 
op wanneer u deze voor langere tijd niet gebruikt.

n.  Alleen voor gebruik binnenshuis. Laad de batterij niet op in 
regenachtige of vochtige omstandigheden.

WAARSCHUWING!
Dit apparaat produceert tijdens het gebruik een 
elektromagnetisch veld. Dit veld kan onder bepaalde 
omstandigheden de werking van actieve of passieve 
medische implantaten verstoren. Om de kans op 
ernstig of dodelijk letsel te beperken, raden we 
personen met medische implantaten aan met hun 
arts en de fabrikant van medische implantaten te 
overleggen voordat ze dit apparaat gebruiken.
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9. BEOOGD GEBRUIK
Het apparaat is bedoeld voor het oppompen van auto- en 
fietsbanden en opblaasbare voorwerpen voor spelletjes, sport 
en vrije tijd. Het is niet geschikt voor het oppompen van grote 
opblaasbare objecten, zoals opblaasbare boten en zeer grote 
luchtbedden. Het apparaat is niet bedoeld voor professioneel 
gebruik.

10. AANVULLENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1.  Zorg dat u op de hoogte bent van de luchtpomp. Lees de 

gebruikshandleiding aandachtig door.
2.  Zorg dat u op de hoogte bent van de toepassingen en 

beperkingen, en van de mogelijke gevaren van dit gereedschap. 
Door u aan deze regel te houden, verlaagt u de kans op een 
elektrische schok, brand of ernstig letsel.

3.  Risico van barsten. Zorg ervoor dat de uitgevoerde druk niet 
hoger is dan de aangegeven maximum druk van het voorwerp 
dat moet worden opgepompt. Zorg ervoor dat de druk nooit 
boven de 7,5 bar komt.

4.  Om de kans op een elektrische schok te beperken, moet u het 
apparaat nooit blootstellen aan regen. Bewaar het apparaat 
binnenshuis.

5.  Inspecteer het apparaat op barsten, gaten en andere 
onvolkomenheden waardoor de luchtpomp onveilig kan worden.

6.  Snij of boor nooit gaten in de luchtpomp.
7.  Zorg ervoor dat de slang niet wordt geblokkeerd of scheurt.
8.  Een slang die in de war zit, kan ervoor zorgen dat u uw evenwicht 

verliest, waardoor de slang beschadigd kan raken.
9.  Gebruik de luchtpomp uitsluitend voor het beoogde gebruik. Het 

oorspronkelijke ontwerp of de functie van het apparaat mag niet 
worden gewijzigd of aangepast.

10.  Houd er altijd rekening mee dat verkeerd gebruik en onjuiste 
behandeling van de luchtpomp kan leiden tot verwonding van 
uzelf en anderen.

11.  Laat de luchtpomp nooit onbeheerd achter wanneer de 
luchtslang ervan is aangesloten op een voorwerp dat moet 
worden opgepompt.

12.  Wanneer de luchtpomp of slang lucht lekt of niet goed 
functioneert, mag u deze niet meer gebruiken.

13.  Koppel de luchttoevoer en de voeding van de luchtpomp altijd 
los voordat u het apparaat aanpast of onderhoudt, of wanneer u 
het apparaat niet gebruikt.

14.  Trek of draag de luchtpomp nooit aan de slang.
15.  Volg altijd alle door de fabrikant van de luchtpomp 

aanbevolen veiligheidsvoorschriften, naast alle specifieke 
veiligheidsvoorschriften voor de luchtpomp. Door u aan deze 
regel te houden, verlaagt u de kans op ernstig persoonlijk letsel.

16.  Alleen voor huishoudelijk gebruik.
17.  Gebruik de luchtpomp niet als ademhalingsapparaat.
18.  Richt een straal perslucht nooit op mensen of dieren. Zorg ervoor 

dat u geen stof en vuil richting uzelf of anderen blaast. Door u 
aan deze regel te houden, verlaagt u de kans op ernstig letsel.

19.  Bescherm uw longen. Draag een gezichts- of stofmasker als er bij 
het gebruik veel stof vrijkomt. Door u aan deze regel te houden, 
verlaagt u de kans op ernstig persoonlijk letsel.

20.  Gebruik deze luchtpomp niet voor het spuiten van chemicaliën. 
Uw longen kunnen door het inademen van giftige dampen 
worden beschadigd.

21.  Controleer of er geen beschadigde onderdelen zijn. Voordat u de 
luchtpomp verder gebruikt, moet u de beschermkap en andere 
onderdelen zorgvuldig controleren op beschadiging en bepalen 
of deze goed werken en hun beoogde functie vervullen.

22.  Controleer of bewegende onderdelen correct zijn uitgelijnd en 
niet vastlopen, of onderdelen niet zijn gebroken of in een staat 
zijn die de werking hindert. Een beschermkap of ander onderdeel 
dat beschadigd is moet goed worden gerepareerd of vervangen 
door een erkend servicecentrum. Door u aan deze regel te 
houden, verlaagt u de kans op een schok, brand of ernstig letsel.

23.  Blijf voortdurend letten op de locatie van het stroomsnoer. 
Door u aan deze regel te houden, verlaagt u de kans op een 
elektrische schok of brand.

24.  Risico van barsten. Houd voorwerpen die worden opgepompt 
goed in de gaten.

25.  Gebruik tijdens het oppompen een betrouwbare manometer 
om de kans op de toevoer van teveel lucht te verlagen. De 
manometer op de pomp geeft slechts een indicatie en de 
weergegeven waarden zijn daarom niet bindend.

26.  Laat de luchtpomp nooit onbeheerd achter tijdens het 
oppompen.

27.  Laat de pomp vijf (5) minuten afkoelen na elke vijf (5) minuten 
van ononderbroken gebruik. Blokkeer tijdens het gebruik nooit 
de uitlaten voor oppompen of leeglopen.

28.  Bewaar deze instructies. Raadpleeg ze regelmatig en gebruik ze 
om anderen die deze luchtpomp gebruiken te instrueren.

29.  Als u de luchtpomp aan iemand uitleent, geef deze instructies 
daar dan bij.

GEBRUIK EN FUNCTIES (FIG. 1)

PLAATSEN EN VERWIJDEREN VAN DE ACCU
Zet de Vooruit/Achteruit-hendel in het midden (uit-stand). Schuif 
de opgeladen accu in de behuizing tot de accu vastklikt. Druk op de 
ontgrendelingsknop om de accu te verwijderen en schuif de accu 
naar voren.

DE ACCU OPLADEN
Gebruik geen andere accu-opladers. De meegeleverde accu-oplader 
is bedoeld voor de lithium-ion-accu in het apparaat. Deze oplader 
is uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.
LET OP: De accu wordt gedeeltelijk opgeladen geleverd. Om de 
volledige capaciteit van de accu te verkrijgen, moet u deze volledig 
opladen met de accu-oplader voordat u het gereedschap voor 
de eerste keer gebruikt. De lithium-ion-accu kan op elk moment 
worden opgeladen zonder de levensduur ervan te verminderen. Een 
onderbreking van het opladen beschadigt de accu niet.
Het opladen begint zodra de stekker van de accu-oplader in het 
stopcontact wordt gestoken en de oplaad-stekker in de ingang aan 
de zijkant van de accu wordt gestoken.
Het accu-oplaadindicatielampje op de stekker toont het 
oplaadproces. Tijdens het opladen is het indicatielampje rood of 
groen.
Wanneer het accu-oplaadindicatielampje groen wordt, is de accu 
volledig opgeladen.
Tijdens het opladen wordt het handvat van het gereedschap warm; 
dat is normaal.
Het gereedschap is binnen 3 - 5 uur volledig opgeladen.
Haal de stekker uit het stopcontact als u de oplader niet gebruikt.
LET OP: Het gereedschap kan niet worden gebruikt tijdens het 
opladen.

STARTSCHAKELAAR EN ZELF-VERGRENDELENDE SCHAKELAAR
1.  Wanneer u op de startschakelaar drukt, wordt de zelf-

vergrendelende schakelaar omhoog gedrukt, waardoor de 
schakelaar VERGRENDELD is. Dit garandeert de veiligheid voor de 
gebruiker en van het gereedschap.

2.  Wanneer de druk op peil is en u op de startschakelaar drukt, 
springt de zelf-vergrendelende schakelaar weer naar beneden.

LED-WERKLAMPJE
VOORZICHTIG: Kijk niet rechtstreeks in het licht of de bron van het 
licht.

ACCESSOIRES
De meegeleverde accessoires vervullen een aantal verschillende 
functies. De taps toelopende verloopnippel kan worden gebruikt 
op kleinere ventielen om kleine voorwerpen op te pompen zoals 
kinderspeelgoed, dat meestal door de gebruiker moet worden 
opgeblazen. De naald voor sportballen kan worden gebruikt 
voor het oppompen van elk type sportbal of andere voorwerpen 
waarvoor een naald voor sportballen is vereist.

LET OP: Wanneer u voorwerpen oppompt van 0,7 bar (10 psi) of 
minder, doe dit dan met korte luchtstoten en controleer na elke 
luchtstoot of de druk goed is door dit te voelen of te meten met een 
gekalibreerd meetapparaat.

GEBRUIK VAN DE LUCHTPOMP
1.  Plaats de accu.
2.  Positioneer de klem voor de luchtslang in de onvergrendelde 

positie loodrecht op de luchtslang.
3.  Plaats de klem voor de luchtslang op het ventiel.
4.  Druk de klem voor de luchtslang zover naar beneden dat het 

schroefdraad van het ventiel in de klem zit.
5.  Klem het uiteinde van de luchtslang op het ventiel door de 

klem naar beneden te drukken totdat deze niet verder kan of 
evenwijdig loopt aan de luchtslang.

ONDERHOUD EN OPSLAG

VOORZICHTIG!
Gebruik geen producten die het apparaat kunnen 
beschadigen (schuurmiddelen, bijtende middelen, 
alcohol, stoomreinigers, schuursponsjes, schrapers, 
enz.). Plaats het apparaat niet in een vaatwasser om 
het te reinigen!

Het apparaat moet volledig zijn uitgeschakeld (de stekker uit het 
stopcontact) en zijn afgekoeld voordat u het kunt reinigen.

ONDERHOUD
•  Indien nodig, kunt u de behuizing van het apparaat reinigen met 

een zachte, droge doek.
•  Controleer of het apparaat niet beschadigd is. Wanneer het 

apparaat beschadigd is, raden wij u aan een gekwalificeerde 
technicus in te schakelen om de machine te inspecteren en de 
noodzakelijke reparaties uit te voeren.

•  Laad de accu op, indien nodig.

OPSLAG
Sla het gereedschap en de bijbehorende accessoires op een droge, 
vorstvrije plaats op. De machine moet altijd buiten het bereik van 
kinderen worden gehouden. Wij raden u aan het gereedschap in 
de originele verpakking te bewaren of het te bedekken met een 
geschikt weefsel om het te beschermen tegen stof.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MODEL CAP110

Spanning 18 Vdc

Maximum druk 7,5 bar

Oplader Input 100 - 240V ~ 50/60Hz, 0,3A

Output 20V dc 0,3A

INFORMATIE GELUIDSNIVEAU VOLGENS EN 60745

Niveau geluidsdruk LpA, d: 81 dB(A) K = 3 dB(A)

Niveau geluidskracht LWA, d: 95 dB(A) K = 3 dB(A)

INFORMATIE TRILLINGSNIVEAU VOLGENS EN 60745

Trillingsniveau (m/s2) 3,6

Onzekerheid (m/s2) K = 1,5

Snel opladen Batterijspanning 18V DC

Oplaadtijd 3 - 5 uur

WAARSCHUWING:
Het vermelde trillingsniveau is gemeten met een 
volgens EN 60745 genormeerde meetmethode en kan 
worden gebruikt om elektrische gereedschappen met 
elkaar te vergelijken; het vermelde trillingsniveau 
kan ook worden gebruikt voor een voorlopige 
inschatting van de trillingsbelasting. Het 
trillingsniveau tijdens het daadwerkelijke gebruik 
van de power tool kan verschillen van het vermelde 
niveau, afhankelijk van de manier waarop het 
gereedschap wordt gebruikt en van de noodzaak om 
veiligheidsmaatregelen te bepalen ter bescherming 
van de gebruiker, die worden gebaseerd op een 
inschatting van de belasting in de daadwerkelijke 
gebruiksomstandigheden (waarbij rekening wordt 
gehouden met alle onderdelen van de gebruikscyclus, 
zoals de tijd dat het gereedschap is uitgeschakeld, de 
tijd dat het stationair draait en de activeringstijd).
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 Made in PRC

AANWIJZING TER BESCHERMING VAN HET 
MILIEU
(WEEE, richtlijn betreffende afval van 
elektrische en elektronische apparatuur)

Uw product is vervaardigd van kwalitatief 
hoogwaardige materialen en onderdelen die 
gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. 
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur 
niet bij het normale huisafval worden gedeponeerd, 
maar dient bij een speciaal inzamelpunt voor 
het hergebruik van elektrische en elektronische 
apparaten te worden ingeleverd. Het afvalcontainer-
met-kruis symbool op het artikel, in de 
gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u 
hierop. De gebruikte grondstoffen zijn geschikt voor 
hergebruik.

Met het hergebruik van gebruikte apparaten of grondstoffen 
levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons 
milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het dichtstbijzijnde 
inzamelpunt.
Gooi accu’s en batterijen niet weg met het huisvuil. Gooi 
accu’s niet weg, maar lever ze in bij een lokaal inzamelpunt 
voor recycling. Neem contact op met uw gemeente voor meer 
informatie.
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