
Bruksanvisning för Lithium Ion batterier 
 
Läs detta samt bruksanvisningen för din kamera före användning. 
 
Ladda batteriet: 
 

• Batteriet måste laddas före användning 
• Använd endast en laddare som är anpassad för Lithium Ion batterier 
• Det bästa laddningsresultatet uppnås vid temperaturer mellan +10 och +25 grader. Lägre eller högre 

temperaturer kan ge ett ofullständigt laddningsresultat. 
 
Så här förvarar du Batteriet: 
 
Om batteriet inte har använts under en längre tid, ladda ur batteriet genom att använda det i din utrustning. Ladda 
sedan batteriet fullt igen. Gör denna procedur ungefär en gång per år för att återfå alla funktioner. 
Förvara batteriet svalt och torrt. Om batteriet exponeras i höga temperaturer kan detta förkorta livslängden på 
batteriet. 
 
Batteriets livslängd: 
 
Livslängden på ett uppladdningsbart batteri är begränsad. Kapaciteten avtar gradvis genom användning och ålder 
på batteriet. Byt ut batteriet när kapaciteten är märkbart förkortad. Batteriets livslängd kan variera beroende på 
förvaring, användningsförhållanden, hur laddaren används och exponering i opassande miljöer. 
 
Varning
 
Använd inte batteriet för något annat ändamål än med kameran för vilken batteriet hör ihop med. 
Kortslut inte batteriets kontakter. 
Exponera inte batteriet för fukt, vatten eller andra ledande material. 
Du skall inte öppna eller bygga om batteriet. 
Du skall inte överhetta eller bränna batteriet. 
Anslut inte med omvänd polaritet. 
En lätt förhöjd temperatur på batteriet är normalt vid användning och uppladdning. 
 
 

 
 

Garanti 
 

Denna produkt har en garanti på 2 år på materialfel och tillverkningsfel. Garantin gäller endast för individuella 
slutanvändare och kan ej överlåtas. Skador som orsakas av normalt slitage och modifiering, eller felaktig 
användning omfattas ej av garantin. Alla incidenter och följaktiga skador  omfattas ej av garantin.  
 
Om det är en garantireklamation kommer produkten att repareras eller bytas ut. Inköpsbevis såsom originalkvitto 
på produkten krävs. För garantireklamation, skicka denna produkt ihop med inköpsbevis till återförsäljaren eller 
till: Hähnel Industries Ltd. Bandon, Co. Cork, Ireland.  
 
 
Lagstadgade rättigheter påverkas ej. 
 
 
För fullständiga garantiregler, se  dokument nedan: 
 
 
 
 
 
 
 



All rechargeable batteries have a limited lifetime and are subject to degradation and wear & tear. The lifetime 
can vary  substantially depending on the circumstances of use and storage. Lithium Ion batteries can loose the 
ability to be recharged if stored for long periods of time without charging. As a guideline the battery should be 
recharged once in 12 months to retain its function.
 
 
* The 2 year warranty applies strictly to defects caused by material, assembly or design faults. 
* Rechargeable batteries are degradable goods.  There is natural wear and tear with normal use. Any fault 
including reduced  performance as a result of normal wear and tear are excluded from any warranty. 
* For a warranty claim, definite proof of the date of sale from the retailer to the end user with a printed cash 
receipt is required, hand written receipts are not acceptable. 
* Resale of the battery within the warranty period will automatically invalidate any warranty. 
 
Excluded from the warranty are: 
 
* Batteries which are used for any other purpose then the digital camera/camcorder for which the battery is 
designed. 
* Batteries used for commercial reasons. 
* Batteries stored incorrectly and stored without recharging for a period of 12 months or more. 
* Batteries which have been in contact with water or any other conductive substance. 
* Batteries which have been charged with any other charger then a charger specifically designed for a lithium ion 
battery of  the voltage specified on the label of the battery. 
* Batteries damaged by impact. 
* Batteries with clear indications of extensive use are not accepted without definite proof that the defect is 
caused by the material, assembly or a design fault.  The onus of proof lies with the claimant. 
 
We will replace batteries returned to us if: 
 
* The type of defect is most likely caused by a material component or assembly failure. 
* The battery is within the guarantee period and is in perfect condition without sign of extensive use. 
* Batteries found to be defective prior to sale. (In the case the battery should be returned in the original 
packaging and should be no older than 18 
months.) 
 
No replacement may be available for: 
 
* Batteries returned with signs of intensive use. These batteries will be considered degraded by wear and tear. 
* Batteries which show signs of being dropped or any other misuse. 
* Batteries returned without proof of purchase. 
 
 


