
Opladning af batteriet 

 Oplad altid batteriet indendørs ved temperatur: 0 ~ 35 ℃, og ved relativ fugtighed: 65 
± 20 %. Oplad aldrig batteriet i regnvejr eller under våde forhold. 

 Oplad batteriet i mindst 4 timer fø r du bruger lithium batteriet for fø rste gang. 
 Hvis du ikke oplader batteriet inden brug, kan batteriets opladnings kapacitet falde. 
 Sæ t stikkontakten i lysnettet og tilslut batteriet. 
 Sæt batteriet på ”on”.  
 Når batteriet er på 100 %, sluk for strømmen, frakoble batteri og oplader. 
 Oplad aldrig batteriet natten over. 

 

Fø r du begynder at klippe 
 Sluk batteriet. 

 Sæ t stikket fra klipperen til batteriet. 

 Sø rg for at skæ rene er let spæ ndte og olieret. 

 Sø rg for at ventilationen er fri for hår. 

 Tæ nd for batteriet. 

 Start klipperen, juster skæ rene og begynd at klippe. 

 
Vedligeholdelse 

 Oplad altid batteriet efter en klipning eller fø r opbevaring af batteriet i 

læ ngere perioder. 

 Når batteriet ikke er i brug, anbefales det at oplade batteriet mindst hver 6. 
måned Oplad altid batteriet efter en klipning, eller fø r opbevaring af batteriet i 
læ ngere perioder. 

 Hold altid batteriet væ k fra varmekilder og enheder med hø jt tryk. Lad aldrig 

bø rn lege med batteriet og undgå at slå og tabe batteriet. 

 Opbevar batteriet et varmt og tø rt sted ved temperatur mellem 5 °C til 35° C. 
Forsø g aldrig at åbne batteripakken eller oplader. Der er ingen bevæ gelige 

eller udskiftelige dele indeni. 
 Brug altid batteriet i læ ngere perioder af gangen. 

 

 

40800 
POWER BATTERI 
 

 

LED Indikator lys 
 

Tæ nd "on" knappen, LED lyset viser resterende strøm. Det blå LED lys 

vil tæ nde når strømforsyningen er sluttet til batteriet stik, og når 

batteriet er i "on" position.. 

Langsomt blinkende LED-lys: Opladning. 
Vedvarende Blåt lys: Angiver at batteriet er fuldt opladet. 

 

Før brugen bør du omhyggeligt læ se brugervejledningen og batteriets etiket

FEJLFINDING (BATTERI PAKKE) 

 

Fejl Å rsag Aktion 

Ingen strøm  Tjek om ”on” knappen er slukket 

Batteriet er lavt  Oplad batteriet 

Ingen strøm efter 
opladning af batteriet 

 Aflad batteriet helt ved at bruge klipperen 

indtil den stopper. Fastgør ikke skæ rene 
under denne operation. Afkø l batteriet i 15 
minutter. Oplad batteriet i 4 timer og prøv 
igen. Hvis batteriet er lavt, skal du gentage 
ovennæ vnte en eller to gange. 



kapasitet 12000 mAh 

Klippetid Klipper 610D 12V2A: 7,5-9 timers klippetid 

 Klipper 614D 15V4A: 4-5 timers klippetid 

Opladning 12 volts 3Amps 

Batteri Li-ion genopladelig batteri 

Power Display 4 x LED lys indikerer opladning (100%,75%,40%,10%) 

Dimension LxBxH: 150x75x42mm / 150x75x60mm (incl. clip) 

Væ gt 550g 

 

Tekniske specifikationer BATTERi OPLADNING  

 
For at oplade batteriet, sæ t adapterens  

ledning i ”han” stikket, mæ rket DC IN 9V-12V 

/ 3A 

 
 
 
 
 
 
 

 

De 4 blå batteri LED 

indikatorlys vil stige som 

batteriet oplades og falde når 

batteriet aflades (100%, 75%, 

40%, 10%) 

Bemæ rk: Brug kun den medfø lgende adapter til opladning af 
batteriet. Brug aldrig uoriginale opladere. 

  
BATTERIETS FUNKTION  

1. Inden du tilslutter klipperen til batteriet, er det vigtigt at  

forbinde den korrekte klipper til den rigtige udgang på batteriet.. 
 
 
 

610D Klipper 614D Klipper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Klipper 610D tilsluttes position 

DC OUT 12V / 2A. 

 
 
 

 

 

Klipper 614D tilsluttes position 

DC OUT 15V / 3A.                       

Skub kontakten til venstre  
 
 

2. Tæ nd batteriet ved at trykke på 

knappen her. 

 
3. Start klipperen. Hvis du ikke starter klipperen inden 6 sekunder, vil 

batteriet automatisk slukke. 

 

Bemæ rk: 614D og 610D kan ikke betjenes på samme tid. Sæ t 
altid gummihæ tterne/hæ tten på når udgangen ikke er i brug . 


