VIGTIG INFORMATION OM LITHIUM BATTERIER

Dette produkt indeholder et Lithium batteri.
Lithium batterier kan opbevare en del mere energi i forhold til vægten, end
traditionelle Nikkel Metal batterier, de kan afgive strømmen hurtigere og kan ved
korrekt brug holde til rigtig mange opladninger.
Opladning af Lithium batteriet:
Hvis der følger en lader med produktet er det vigtigt at du bruger den til at lade
batteriet.
Vær sikker på at stikket til ladning vender korrekt – hvis den medfølgende lader er
en USB lader kan du brænde batteri og USB port af hvis det vender forkert.
Hvis der benyttes en anden type lader, er det vigtigt at denne lader er beregnet til
Lithium batterier – dvs. der skal være tilslutningsmuligheder så batteriet kan
balancelades, og det skal tydeligt være afmærket på laderen at den kan lade din
type batteri.
Lad aldrig et Lithium batteri oplade uden overvågning.
Hvis der sker overophedning eller laderen ikke slår fra kan der gå ild i batteriet.
Et Lithium batteri kan ikke tåle at blive helt afladt. Det er derfor vigtigt at
stoppe produktet når det begynder at miste fart.
Nogle produkter er udstyret med LiPo cut-off, på andre produkter skal man selv
være opmærksom på spændingen. Normalt vil der være en mærkbar forskel på
ydelsen når LiPo batteriet nærmer sig den kritiske grænse.
Hvis batteriet er udstyret med et balancestik, kan man med fordel montere en
LiPo buzzer, der giver akustisk signal når man skal oplade batteriet. Garantien
dækker ikke hvis batteriet har haft for lav spænding
Husk altid at oplade Lithium batteriet umiddelbart efter brug, så er du sikker
på, at det ikke ligger og taber for meget strøm, hvis det ikke bruges i længere tid.
Bemærk: hvis batteriet er meget varmt efter brug skal du lade det køle af inden
du sætter det til opladning. Ligesom du skal lade det køle af inden du bruger det,
hvis det er blevet varmt i forbindelse med opladning
Husk altid at koble batteriet fra produktet, når du er færdig med at bruge
dette, så er du sikker på, at produktet ikke aflader batteriet.
Det anbefales at bruge en LiPo ladepose ved opladning og opbevaring af det
medfølgende batteri – dette for at sikre andre objekter imod pludselig opstået ild i
batteriet.
Produktet og tilbehøret er et hobbyprodukt – ikke legetøj for ukyndige

