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Navodila za uporabo 
Hvala za vaše zaupanje ob nakupu Metabo stroja. Vsak izdelek iz proizvodnega programa Metabo je pod skrbnim nadzorom v proizvodnji in je 
na koncu podvržen vsem kontrolam kvalitete po Metabo pravilniku o kvaliteti. Vseeno je življenjska doba stroja odvisna od vas. Zato vas 
prosimo, da skrbno in v celoti preberite navodilo za uporabo. Samo tako se boste seznanili z vašim novim strojem, skrbeli za njega in ga dolgo 
uporabljali. 

 

1. Izjava o  skladnosti 
S polno odgovornostjo izjavljamo: Te več-namenska orodja, 
označeni s tipom in serijsko številko (LC 40: 2706...), da ta 
stroj ustreza navedenim smernicam: 2006/95/EG, 
2004/108/EG, 2011/65/EU in navedenim standardom EN 
60335. Tehnična dokumentacija: 

2. Uporaba v skladu z določili 
Polnilci LC 40 so namenjeni le polnjenju Metabo baterijskih paketov.  
Ta oprema ni namenjena za uporabo osebam (tudi otrokom) s 
psihičnimi ali mentalnimi motnjami s premalo poznavanja opreme ali 
brez nadzora izkušene in šolane osebe.  
Polnilec LC 40 je namenjen polnjenju LI-Ion baterijskih paketov 
napetosti 10,8 V (1,5 Ah  – 5,2 Ah  3 celice). 

Nikoli ne polnite baterije, ki niso namenjene polnjenju. 
Nevarnost eksplozije. 

Za vsakršne poškodbe oziroma škodo, ki bi nastala zaradi 
neprimerne uporabe, je odgovoren uporabnik. Upoštevati je 
potrebno splošno veljavna pravila o varstvu pri  delu in za 
preprečevanje nesreč pri delu. 

3. Splošna varnostna navodila 
Opozorilo - Z prebiranjem navodil se zmanjša možnost 
poškodb in okvar, 

Pred uporabo polnilca si preberite in razložite priložena 
splošna varnostna navodila in ta navodila. 
 Vso dokumentacijo imejte v bližini stroja tudi za v 

prihodnje ter ob prodaji stroja oddajte tudi vso dokumentacijo. 

4. Specifična varnostna navodila 
Za vašo osebno varnost upoštevajte vsa varnostna navodila in 

opozorila, ki se nahajajo v tej knjižici in so označena z tem 
znakom! 
Pozor - električna napetost! 
Šibka kislina, ki lahko priteče iz poškodovanega Li-Ion paketa 

je lahko vnetljiva!  
Če tekočina ki uhaja iz baterijskega paketa priteče pride v 

dotik z kožo takoj začnite spirati z tekočo vodo. Če pa ta tekočina 
pride v oči takoj spirajte s čisto vodo in takoj poiščite medicinsko 
pomoč.  
NE polnite že napolnjene baterijske pakete! Naknadno 
polnjenje lahko uniči in zmanjša življenjsko dobo celic. 

 

Polnilce uporabljajte le v zaprtih prostorih. 
 

Zaščitite polnilec pred meteornimi vplivi. 
 

Otrokom preprečite vsako možnost igranja z polnilci.  
Preprečite dostop otrokom dostop do delovnega območja.  
V primeru dima ali ognja iz polnilca takoj izvlecite vtič iz omrežne 
vtičnice. 
Ne vstavljajte predmetov v ali preko prezračevalnih odprtin polnilca 
– obstaja nevarnost električnega udara ali kratkega stika.  
Ne uporabljajte poškodovanih baterijskih paketov. 

5. Legenda  Glejte stran 1 
1.  Baterijski paket (ni dobavljen s polnilcem) 
2.  Sedež za polnjenje 
3.  Opozorilni indikator 
4.  Indikatorji delovanja  

6. Posebnosti polnilca  
Avtomatsko balansiranje vsake celice posebej zagotavlja pravilno 
polnjenje in dolgo življenjsko dobo baterijskih paketov. 

7. Pred  uporabo  
Preden vtaknete vtič polnilca v el. omrežje preverite, če se 
omrežna napetost in frekvenca ujemata z vrednostmi na 
tipski ploščici stroja. 

Varnostni test: Priklopite polnilec na omrežno napetost. 
Opozorilni signal (3) in indikator delovanja (4) se prižgeta za cca 1 
sekundo.  

8. Uporaba 
8.1 Polnjenje baterijskih paketov 
Vstavite baterijski paket (1) v sedež za 
polnjenje (2) in ga porinite do konca.  
Indikator delovanja (4) utripa. 
Koje baterijski paket napolnjen, Indikator delovanja (4) stalno gori. 
Baterijski paket lahko ostane v 
priklopljenem polnilcu in je tako stalno 
pripravljen na uporabo. 

9. Napake 
9.1 Opozorilni signal (3) stalno gori 
Baterijski paket se ne polni. previsoka ali prenizka temperatura. Ko bo 
temperatura baterijskega paketa med 0° in 50°C se bo polnjenje 
avtomatsko začelo 

9.2 Opozorilni signal (3) utripa           
 

• Baterijski paket je defekten. Takoj ga odstranite iz polnilca  
• Baterijski paket je premalo potisnjen v sedež 

10. Popravila  
Popravila električnih orodij smejo opravljati samo ustrezno 
usposobljeni električarji! 
Če je kabel polnilca poškodovan, naj ga zamenjajo na pooblaščenem 
servisu ali pri proizvajalcu.    
Če vaše električno orodje Metabo potrebuje popravilo, naj ga popravijo 
na  pooblaščenem servisu. Prosimo, da pri predaji servisu opišite 
napako.  

11. Zaščita okolja 
Metabo embalaža je 100 % reciklažna. 
Izrabljen polnilec in opremo ne zavrzite kjerkoli. 
Deli polnilca, narejeni iz različnih zlitin in plastike se lahko reciklirajo.  
Ta navodila so tiskana na beljenem papirju brez uporabe klora. Samo 
za članice EU: Ne odlagajte izrabljenih strojev med hišne odpadke 
Z upoštevanjem smernice 2002/96/EC za izrabljeno elektronsko in 
električno opremo in z  upoštevanjem nacionalnih zakonskih aktov se 
izrabljeni električni stroji zbirajo posebej in se jih okolju 
prijazno reciklira. 

12. Tehnični podatki 
Napetostno območje baterijskih paketov  =  10,8 V 
Polnilni tok   =  2,3 A 
Približni čas polnjenja1)    
1,5 Ah = 40 min 
2,0 Ah = 53 min 
4,0 Ah = 105 min 
5,2 Ah = 138 min 
1) Odvisen je od kapacitete in  temperature baterijskega paketa tako da 
čas polnjenja lahko odstopa. 
Pridržujemo si možnost sprememb zaradi tehničnega napredka. 
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SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA 
 

OPOZORILO! Preberite splošna varnostna navodila in navodila za uporabo pred uporabo orodja. 
Neupoštevanje opozoril in navodil lahko povzroči električni udar ogenj ali/in hude poškodbe. Shranite ta 
varnostna navodila. Izraz »ročni električni stroji« se nanaša tudi na baterijski program ročnih strojev.  

 

1. Vzdržujte delovišče varno 
a. Poskrbite, da bo delovno področje čisto dobro osvetljeno. Razmetan in temačen prostor kliče po nesreči.  
b. Ne uporabljajte stroja v bližini vnetljivih tekočin ali plinov zaradi možnosti iskrenja. Električno orodje povzroča 

iskrenje, ki lahko zaneti prah ali ogenj.  
c. Ne dovolite približevanja opazovalcem in otrokom stroju med obratovanjem. Lahko vas zmotijo pri delu in ogrozijo 

sebe, vas ali stroj.  
2. Zaščitite se pred električnim udarom 

a. Vtikač se mora prilegati omrežni vtičnici. Ne modificirajte jih in ne uporabljajte vmesnih vtičnic za ozemljitve strojev.  
Varni vtiči in vtičnice bodo zmanjšali možnost električnega udara. 

b. Ko delate z električnimi stroji se izogibajte dotikov z ozemljenimi deli kot so vodne pipe, radiatorje, štedilnike, 
hladilnike. Obstaja velik riziko električnega udara, če je vaše telo ozemljeno. 

c. Ne izpostavljajte stroja dežju ali vlagi. Ne uporabljajte orodja na mokrih ali vlažnih lokacijah saj s tem povečujete 
nevarnost električnega udara.  

d. Ne zlorabljajte kabla stroja. Električni kabel ni namenjen vleki, nošnji ali vezanju. Ne vlecite vtikača za kabel iz 
vtičnice. Ne izpostavljajte el. kabel vročini, olju, ostrim robovom ali premikajočih delov. Poškodovan kabel lahko 
povzroči električni udar. 

e. Ko delate zunaj uporabljajte el. podaljške, ki so namenjeni zunanji uporabi. Uporaba zunanjih el. podaljškov zmanjša 
nevarnost el. udara. 

f. Pri delu v vlažnih prostorih uporabljajte omrežno diferencialno tokovno varovanje (RCD)  
3. Osebna varnost  

a. Zavzemite pravilno držo in ravnotežje med delom. Glejte kaj delate. Uporabljajte zdravo pamet. Ne delajte s strojem 
ko ste utrujeni ali pod vplivom opojnih substanc. Trenutek nepazljivosti lahko povzroči poškodbo! 

b. Uporabljajte zaščitna delovna sredstva (očala in zaščitno masko, ko delate v prahu, nedrseča obutev, pokrivalo, 
rokavice). 

c. Pred priklopom stroja na električno omrežje se prepričajte, da je izklopljeno stikalo za vklop stroja! Ko stroje ne 
uporabljate, pred servisiranjem ali zamenjavo orodij ali opreme izvlecite vtič iz omrežne vtičnice oz. izvlecite 
baterijski paket. Pri nošnji orodja lahko hitro s prstom dotaknete prožilo in povzročite poškodbo. 

d. Odstranite ključe ali napenjala!. Pred zagonom stroja preverite, da so vsi ključi in pomožna orodja odstranjena iz 
stroja. Karkoli od vpenjal lahko ob vključitvi poleti po prostoru in povzroči poškodbo. 

e. Ne pretiravajte. Bodite pravilno postavljeni in stabilni med delom. To vam omogoča boljši nadzor nad strojem. 
f. Bodite oblečeni delu primerno. Ne nosite ohlapnih oblačil ali visečega nakita, lase in viseče dele obleke imejte stran 

od vrtečih se delov. Preprečite, da se vam nebi kaj zapletlo v vrteče se dele. 
g. Če uporabljate odsesovalne sisteme se prepričajte, da so pravilno nameščeni in preklopljeni in vmesniki pašejo na 

stroj. Uporaba odsesanih sistemov zmanjša nevarnost poškodb zaradi prahu.  
4. Uporaba stroja in vzdrževanje.  

a. Ne preobremenjujte strojev. Delo boste opravili bolje, hitreje in varnejše, če delate z občutkom. Ne uporabljajte 
malih strojev  za dela, ki jih opravljajo težki stroji. Ne uporabljajte strojev nenamensko! Uporabljajte pravo orodje za delo. 

b. Ne vklopite stroja če je vklopni gumb ne ostane na položaju vklopljeno/izklopljeno. Noben stroj ne more biti pod 
nadzorom, če stikalo za vklop/izklop ne deluje pravilno in ga je potrebno popraviti. 

c. Ko stroje ne uporabljate, pred servisiranjem ali zamenjavo orodij ali opreme izvlecite vtič iz omrežne vtičnice oz. 
izvlecite baterijski paket. Tako zmanjšamo možnost poškodb ob nenamenskem vklopu stroja.  

d. Hranite stroje in njihova navodila za uporabo izven dosega otrok ali nepooblaščenih oseb. Stroji so lahko v rokah 
nepoučenih oseb nevarno orodje! 

e. Upoštevajte navodila za vzdrževanje in postopke zamenjave orodij. Redno preglejte vse vitalne dele stroja in po 
potrebi obrabljene in poškodovane dele zamenjajte oz. pošljite stroj v usposobljeno servisno delavnico. Poskrbite, 
da bodo mesta, kjer držimo stroj čista, suha in brez olj ali maziv. 

f. Imejte rezilne površine ostre in čiste za doseganje boljših in varnejših rezultatov. Pravilno vzdrževana in servisirana 
oprema olajša delo in omogoča boljšo kontrolo nad strojem. 

g. Za vašo varnost uporabljajte samo namensko dodatno opremo, ki je opremljena z navodili za uporabo in jo navaja 
oz. priporoča proizvajalec stroja. Uporaba stroja izven predpisanega namena in uporaba nenamenske dodatne opreme 
lahko resno ogrozi osebno varnost 

5. Baterijsko orodje in vzdrževanje 
a. Baterije polnite le s polnilcem po navodilih proizvajalca. Polnjenje z drugimi polnilci lahko povzroči uničenje baterijskega 

paketa ali celo požar. 
b. Uporabljajte samo originalne baterijske pakete po Metabo specifikaciji. Uporaba drugih baterijskih paketov lahko 

ustvari nevarnost  poškodbe. 
c. Kadar se baterijski paket ne uporablja, ga imejte stran od kovinskih  predmetov kot so vijaki, žeblji , sponke, 

kovanci, podložke,8. . Tako preprečimo možnost kratkega stika. Spoj obeh polov baterijskega paketa lahko povzroči 
požar 

d. Pod določeni mi pogoji lahko pride do izlitja tekočine iz baterijskega paketa. Vse dele telesa, ki pridejo v kontakt s 
tem izpirajte z vodo in poiščite pomoč zdravnika. Izlita tekočina iz baterijskega paketa lahko povzroči opekline. 

6. Servis  
Prepustite servisne posege v vaš stroj le specializiranim servisnim delavnicam, ki bodo uporabili originalne rezervne dele. 
Tako bo zagotovljeno varno delo z pravilno vzdrževanim strojem. 
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