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 1. INTRODUKTION

Kære kunde

Tak fordi du købte din Pellenc-batteri til redskaber 750. Du vil få mange års optimal ydelse, hvis redskabet anvendes
og vedligeholdes korrekt.

Advarsel

Apparatet indeholder mange dele, som kan genbruges eller genvindes. Aflever dem
til din forhandler eller på et autoriseret servicecenter til behandling.

Læs de gældende regler for miljøbeskyttelse for den pågældende aktivitet.

Advarsel
Det er ABSOLUT nødvendigt, at du læser HELE denne brugsvejledning, før du bruger redskabet
eller påbegynder vedligeholdelse. Overhold nøje anvisninger og illustrationer i dette dokument.

I denne brugervejledning finder du advarsler og oplysninger med følgende betegnelser: BEMÆRK, VIGTIGT,
FORSIGTIG OG ADVARSEL.

Anvisningerne, der er markeret med "BEMÆRK", er supplerende oplysninger.

Anvisningerne, der er markeret med "VIGTIGT", advarer brugeren om potentiel risiko for udstyret.

Anvisningerne, der er markeret med "FORSIGTIG" angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke afværges,
kan forårsage lettere kvæstelser.

Anvisningerne, der er markeret med "FORSIGTIG" angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke afværges,
kan forårsage alvorlige kvæstelser eller døden.

Advarslen  indikerer, at skader som følge af manglende overholdelse af procedurer og vejledning ikke er dækket
af garantien, og ejeren er ansvarlig for eventuelle reparationsomkostninger.

Der er også sikkerhedssymboler på redskabet, der minder om de nødvendige sikkerhedsforskrifter. Find frem og
læs disse symboler før redskabet tages i brug. Udskift omgående symbolerne, der ikke længere kan tydes eller
der er beskadiget.

Der henvises til Afsnit 2.4, “Sikkerhedssignaler” med skemaet over de sikkerhedssymboler, der er påsat redskabet.

Det er forbudt at gengive en hvilken som helst del af denne manual uden forudgående skriftlig bemyndigelse fra
selskabet PELLENC. Figurerne, der findes i denne manual er udelukkende vejledende og kan under ingen om-
stændigheder anses som kontraktmæssige. Firmaet PELLENC forbeholder sig ret ti at foretage de ændringer eller
forbedringer, som firmaet skønner nødvendige, uden at meddele dem til de kunder, der allerede er i besiddelse
af den pågældende model. Denne manual er en integrerende del af redskabet, og skal følge med det i tilfælde af
salg eller lån.
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 2. SIKKERHED

Advarsel
Udfør aldrig vedligeholdelse på beskadigede batterier. Vedligeholdelse af batteripakken må kun
udføres af producenten eller autoriserede serviceudbydere.

 2.1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR BRUG AF REDSKABET

Bemærk
Se brugervejledningen til det pågældende redskab.

Advarsel
Læs alle sikkerhedsforskrifterne og alle instrukser. Opbevar alle instrukser og forskrifter til senere
henvisning.

Apparatet må ikke bruges af personer (indbefattet børn) med nedsatte fysiske, sanselige og mentale evner, eller
af personer uden erfaring eller kendskab til apparatet, med mindre de er under overvågning af en person der er
ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de har modtaget de væsentlige instruktioner.

 2.2. SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR BRUG AF BATTERIET

1. Hvis batteriblokken ikke anvendes, skal den opbevares på afstand fra andre metalgenstande, som clips, mønt-
er, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, der risikerer at tilslutte de to klemmer på apparatet.
En kortslutning mellem batteriets klemmer kan forårsage skoldninger eller brand.

2. Batteriet skal opbevares utilgængeligt for børn og på et brandfast underlag.
3. Afkølingen må ikke forhindres.
4. Batteriet må ikke anvendes eller opbevares i nærheden af en varmekilde (> 60° C).
5. Batteriet må ikke udsættes for direkte solstråler.
6. Batteriet må ikke udsættes for mikrobølger eller for højtryk.
7. Batteriet må ikke sættes ned i vandet.
8. Batteriets opladning bør foretages på et tørt sted med god ventilation, hvor temperaturen er mellem 10 °C og

højst 25 °C, og hvor det er beskyttet mod fugt.
9. Hvis batteriet ikke bruges i ti dage, aflades det automatisk, indtil det når opladningsniveauet for oplagring,

hvorefter det går på standby. Der sker en opvarmning i denne fase.
10. Batteriet mister en del af kraften i løbet af tiden. Når batteriets varighed er halvdelen af den oprindelige varighed,

bør det udskiftes.
11. Batteriet kan miste fra 1 til 4 % af kapaciteten, hvis det udsættes for temperaturer på 55 °C eller højere i en uge.
12. Opladningsstedet skal være udstyret med en fungerende ildslukker af klasse D (til metalbrand).
13. Overhold, ved forsendelse af komplet redskab eller af batteri, de gældende standarder.

• Komplet værktøj med batteri·: produkt klassificeret UN3481 klasse 9.
• Batteri ·alene: Produktklasse UN3480 klasse 9.

14. Brug af et batteri, der er forskelligt fra det, som firmaet Pellenc A/S leverer er farligt (risiko for alvorlige kvæ-
stelser). Hvis der bruges et andet batteri, kan Pellenc SA ikke holdes ansvarlig for nogen konsekvenser.

15. Batteriet skal beskyttes mod alle stød, og det skal placeres i position og fastgøres under transport.
16. I tilfælde at mistænkelig røg, stil batteriet uden for genopladningslokalet, eller væk fra transportkøretøjet, og

så langt som muligt fra brændbare materialer.
17. Opbevar aldrig et batteri med en kapacitet, der er lavere end 50 %. Genoplad det før opbevaring, hvis værdien

er lavere end 50 %.
18. Under uhensigtsmæssige forhold kan en væske sive ud af batterierne; undgå kontakt. I tilfælde af utilsigtet

kontakt, skyl med vand. I tilfælde af kontakt med øjnene, søg lægehjælp. Væsken der siver ud fra batteriet kan
medføre irritationer eller forbrændinger.
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19. De elektriske redskaber fra Pellenc bør udelukkende anvendes med batteriblokker, der er specificeret til denne
brug. Brug af forskellige batteriblokker kan medføre fare for kvæstelser og brand.

20. Oplad udelukkende med opladeren angivet af fabrikanten. En oplader, der passer med en vis type batteriblok
kan medføre brandfare hvis den anvendes med en anden batteriblok.

21. Batteriet må ikke anvendes til et forskelligt redskab i forhold til det, som er specificeret (udelukkende til brug
med Pellenc redskaber).

22. Aflever batteriet efter endt levetid til den autoriserede forhandler, hvor redskabet er købt, så det bortskaffes i
overensstemmelse med gældende regler for affald.

23. Skrøbeligt hus, der indeholder et elektronisk kort og litium.

 2.3. SIKKERHEDSFORSKRIFTER FOR BRUG AF "PELLENC"-OPLADER

1. Under drift, kan opladerens temperatur nå op til 60°C. Alle brændbare stoffer skal opbevares på mindst 1,5
meters afstand fra opladeren og fra batteriet.

2. Placer opladeren utilgængeligt for børn og på et brandfast underlag.
3. Afkølingen må ikke forhindres.
4. Opladeren, der følger med batteriet, er designet til at genoplade batteriet. Genoplad ikke engangsbrug batterier.
5. Opladningsstedet skal være udstyret med en fungerende ildslukker af klasse D (til metalbrand).
6. Hvis udgangskablet er klippet over eller beskadiget, skal hele opladeren bringes tilbage til den autoriserede

forhandler, hvor udstyret blev købt.
7. Oplad udelukkende med "PELLENC"-opladeren angivet af fabrikanten. En oplader, der passer med en vis type

batteriblok kan medføre brandfare hvis den anvendes med en anden batteriblok.
8. Denne oplader er ment til opladning af litium batteriet for Pellenc værktøjer.
9. Den må ikke anvendes til andre brug.
10. Det tilrådes, at holde øje med børn, og forbyde dem, at lege med opladeren.
11. Kontroller, at kablet ikke er bøjet, samt at det ikke berører varme overflader eller skarpe kanter.
12. Sørg for tilstrækkelig ventilation under opladningen.
13. Opladeren må aldrig tildækkes. Denne oplader må ikke bruges udendørs.
14. Pas på, ikke at udsætte forsyningsstikket for vand.
15. Et beskadiget batteri må aldrig oplades
16. Forsyning til netværket skal stemme overens med de nationale elektriske bestemmelser.
17. Kontroller batteriets kabelføringer hver gang før brug. Opladeren må ikke bruges hvis kabelføringerne er be-

skadiget.
18. Under batteriets opladning, stil selve opladeren på et brandfast underlag, på en afstand af mindst 1,5 m fra

andre brændbare genstande.
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 2.4. SIKKERHEDSSIGNALER

Batteri 750

Værktøjsbeskyttelsesgrad IP54 (Værktøjet er støv- og spuletæt).

Læs brugervejledningen.

Materialet skal bruges ved en temperatur, der er indbefattet mellem –5° og + 35° C.

Batteri med Litium-ion teknologi.

Aflever batteriet efter endt levetid til den autoriserede forhandler, hvor redskabet er købt, så det
bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler for affald.

Værktøj overholder marokkanske standarder.

Værktøj overholder CE-standarder.

Mærke symbol til identifikation af batteriets kemiske egenskaber ved genanvendelse.
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 3. BESKRIVELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER

 3.1. TEKNISKE SPECIFIKATIONER – BATTERI

Batteri 750 specifikationer

Nominel forsyningsspænding 43,2 V
Batteritype 12 x 5 elementer samlet i 1 pakke

Batterikapacitet 17,25 Ah
Batterieffekt 745 Wh

Levetid Afhængigt af redskabet
Batteri vægt 4,5 kg

Masse af arbejdsvest (komfort sele) 1,5 kg
Masse af arbejdsvest (let sele) 0,83 kg

Driftsfrekvensbånd 13,56 MHz, modtager

 3.2. TEKNISKE SPECIFIKATIONER - OPLADER

 Oplader CB5022 Oplader CB5022HV
Opladerens kom-

mercielle benævnelse 57230 57256

Spænding 100-240 V ~ 50/60
Hz 140 W klasse II

100-240 V ~ 50/60
Hz 130 W klasse I

Ladespænding 50,2 V jævnstrøm
Ladestrøm 2,2 A jævnstrøm maks.

Type oplader Procentdel af op-
ladning batteri 750 Batteri 750 opladning tid

90 % 7h30
Oplader CB5022

100% 9h
90 % 7h30

Oplader CB5022HV
100% 9h

 3.3. BESKRIVENDE

Batteri

1. Redskabets netstik
2. Knap til låsning/oplåsning af batteriet fra sin holder
3. Dæksel til ladestik
4. Ladestik
5. Reflekterende overflader
6. Tænd/sluk nederste trykknap
7. Tænd/sluk øverste trykknap
8. Sikkerhedsstop til let sele

9



PELLENC-BATTERI TIL REDSKABER 750
56_145276-B

HMI (Human-Machine Interface)

9. HMI-navigationsknapper
10. Menuen Forbrugsstatistik
11. Vedligeholdelsesmenu
12. Tidstæller-menu
13. Defekt indikator
14. 3-tegns display
15. Strømforsyningsindikator
16. Opladningsniveau
17. 8-tegns display

Oplader

18. Ladestik
19. Kontrollampe
20. Stikkontakt
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 4. IDRIFTSÆTTELSE

 4.1. OPLADNING AF BATTERI

Vigtigt
Før batteriet bruges for første gang i den pågældende sæson, skal der udføres en komplet opladning (100%).

Redskabet stopper automatisk, når batteriet er afladet.
Displayet (14) viser 0%, og summeren bipper intermitte-
rende (se Afsnit 7.1, “Oversigt over HMI-display og bip-
meddelelser”).

1. Frakobl værktøjet
2. Tryk på en af trykknapperne (6 eller 7) for at sluk-

ke for batteriet. Når batteriet er slukket, forsvinder
strømforsyningsindikatoren (15).

3. Installer opladeren og batteriet på et tørt sted med
god udluftning, hvor temperaturen ligger mellem
10 °C og 25 °C, og der er beskyttet mod støv. Sæt
batteriet i en stabil position, vandret eller lodret.

4. Tilslut opladerens netstik (20) til ledningsnettet.

Advarsel

Før opladeren tilsluttes lednings-
nettet, skal det kontrolleres, at led-
ningsnettets specifikationer svarer til
anvisningerne for opladeren (se Af-
snit 3.1, “Tekniske specifikationer –
Batteri”).
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5. Opladerens kontrollampe (19) lyser rødt.

6. Tilslut ladekablet (18) til batteriets ladestik (4). BIP-
batteriet to gange, når det genkender opladeren.
Opladeren lyser blinkende grønt efter et par sekun-
der

7. Batteriet oplades: Opladningens lysdiode lyser
grønt og blinker. Segmenterne på opladningsindika-
toren blinker i rækkefølge.
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8. Opladningen er færdig, når meddelelsen 100% vi-
ses på displayet. Lysdioden på opladeren lyser
grønt og er statisk. Alle segmenter blinker på indika-
toren.

Bemærk
Hvis segmenterne fortsætter med at blinke i række-
følge trods 100% vises, er opladningen endnu ikke
fuldført.

9. Når batteriet er fuldt opladet, afbrydes først batteri-
ets ladekabel og derefter opladerens netstik.

Bemærk
Efter langtidsopmagasinering (nyt batteri, vinter-
pause, ...) er det muligt, at måleindikatoren viser en
værdi under 100 %, når opladeren frakobles. Det er
helt normalt, og det er muligt, at det gentager sig i
op til 5 opladningscyklusser mellem hver opladning
ved normal brug.

 4.2. HMI-DISPLAY

Batteriet er udstyret med et display, der angiver den resterende kapacitet. Denne udtrykkes med et procenttal.

• Når displayet viser 100%, er batteriet fuldt opladet.
• Hvis displayet viser 55% efter en arbejdsdag, er det ikke nødvendigt at oplade batteriet på ny til den næste

arbejdsdag.
• Hvis displayet viser 00 eller er tæt på 00, er det nødvendigt omgående at genoplade.
• Batterimåleren læses på samme måde som en bils brændstofindikator.
• Når værktøjet bruges, angiver linjen i bunden af skærmen strømforbruget.

Knapperne + og - på batteriet bruges til at navigere i HMI

1. Tryk på - i 1 sekund for at åbne MENUEN.
2. Tryk på - én gang for at vælge følgende MENU.
3. Tryk på + én gang for at validere valget og åbne ME-

NUEN.
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 4.3. BATTERI ORIENTERING

HMI-displayet orienterer sig automatisk baseret på batteriets placering. Trykknappen er også tilgængelig i bunden
til højre, fordi den er placeret i begge positioner.

 4.4. NATSIGNALISERINGSTILSTAND

IHM-displayet skifter til nattilstand ved samtidigt at trykke på knapperne "-" og "O" i 1 sekund.
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 5. ANVENDELSE

 5.1. VALG AF MENU

Illustration markørnummer Menutype
1 Menu varighed af brug, se Afsnit 5.3, “Brugslevetid”
2 Menuen vedligeholdelse, se Afsnit 6.1, “Vedligeholdelse”
3 Menuen statistisk, henvises til Afsnit 6.2, “Statistikker”
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 5.2. VALG AF VÆRKTØJSNUMMER

Det er muligt at se de data, der svarer til hvert værktøj, der er tilsluttet batteriet i hver af ”VÆRKTØJ” -værktøjsme-

nuerne. Hertil skal du, når du først er i menuen (vist som  på figurerne), vælge nummeret (fra 1 til 30), der svarer
til den type værktøj, du vil have oplysninger om, ved hjælp af knappen (+).

Oversigt over overensstemmelser

VÆRKTØJ NUMMER
Olivion 1

Passer til Lixion 2
Passer til Treelion 3

Helion 4
Excelion 5

Airion 6
Rasion 7

Cultivion 8
Selion 9

Værktøj 10 10
Værktøj 11 11
Værktøj 12 12

Fejemaskine 13
Værktøj 14 14
Værktøj 15 15

VÆRKTØJ NUMMER
Værktøj 16 16
Værktøj 17 17
Værktøj 18 18
Værktøj 19 19
Værktøj 20 20
Værktøj 21 21
Værktøj 22 22
Værktøj 23 23
Værktøj 24 24
Værktøj 25 25
Værktøj 26 26
Værktøj 27 27
Værktøj 28 28
Værktøj 29 29
Værktøj 30 30
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 5.3. BRUGSLEVETID

Illustration markørnummer Menu varighed af brug
1 Delvis brugslevetid for batteriet med mulighed for en nulstilling (RTZ)
2 Batteriets samlede brugslevetid
3 Delvis brugslevetid for hver værktøjstype på batteriet med mulighed for en

nulstilling (RTZ)
4 Samlet brugslevetid for hver værktøjstype på batteriet
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 6. VEDLIGEHOLDELSE

 6.1. VEDLIGEHOLDELSE

Illustration markørnummer Vedligeholdelsesmenu
1 Batteri softwareversion.
2 Brugslevetid siden sidste revision
3 Brugslevetid indtil næste revision
4 Batteriets samlede spænding
5 min. cellespænding
6 max. cellespænding
7 Softwareversion af det sidst anvendte værktøj
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 6.2. STATISTIKKER

Illustration markørnummer Statistikkermenu
1 Maks. strøm genereret af batteriet (RTZ)
2 Gennemsnitlig effekt gennem batteriets brugslevetid (RTZ)
3 Maks. strøm krævet af en værktøjstype på batteriet (RTZ)
4 Gennemsnitlig effekt krævet af en værktøjstype på batteriet (RTZ)

Bemærk
For at udføre en nulstilling (RAZ) skal du holde + nede. For straks at vende tilbage til hovedskærmen skal
du trykke kort på + og - samtidigt.
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 6.3. DIVERSE VEDLIGEHOLDELSE

 6.3.1. DIVERSE VEDLIGEHOLDELSE BATTERIER

Batteriet må ikke tilsluttes opladeren eller værktøjet, kontakten skal være i slukket position. Tag batteriet fra før
rengøring. Tag batteriet fra før rengøring. Rengør batteriet med en blød klud og vand.

 6.3.2. DIVERSE VEDLIGEHOLDELSES OPLADER

Frakobl opladeren inden rengøring. Rengør opladeren med en blød klud og vand.
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 7. HÆNDELSER OG AFHJÆLPNING

 7.1. OVERSIGT OVER HMI-DISPLAY OG BIP-MEDDELELSER

Normale meddelelser
Anvendelse
Batterikapacitet (0 til 100%) Batteriets segmenter angiver bat-
teriets opladningsniveau.

Med 1 bip hvert minut Fladt batteri, omgående opladning

blinkende, med 1 bip hvert 10. sekund Stop anvendelsen, genoplad straks

Opladning
Batteriets celler. Batteriet oplades, batterikapacitet (0 til 100%)

Batteriets celler blinker. Opladning afsluttet

Opmagasinering
BALANCE vises under afladning før opbevaring.

Når niveauet er nået for opbevaring, går batteriet i standby.
Indikatoren viser LAGER, når den vækkes på opbevaringsni-
veau.

Nødstandsmeddelelser
Anvendelse
Redskabsstop: for høj batteritemperatur

Redskabsstop: for lav batteritemperatur

Redskabsstop: for høj batteri-board-temperatur

Langt bip og 1 kort bip Redskabsstop: for høj intensitet
Langt bip og 4 korte bip Redskabsstop: for høj redskabstemperatur

Opladning
Afbrudt opladning: for lav batteritemperatur

Afbrudt opladning: for høj batteritemperatur

Fejlmeddelelser
Anvendelse

Bip hvert 24. minut i 24 timer For lav spænding efter 3 timers uden brug. Omgående batte-
riopladning
Opladning

Kontinuerligt bip Problem med batteriet

Problem med opladeren
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Bemærk
Besked DEF VÆRKTØJ + nummer: Signalerer en værktøjsdefekt. Når der vises en værktøjsfejlmeddelelse på
batteriet, stopper værktøjet, indtil defekten er løst. For at finde ud af, hvad fejlen er, se værktøjsinstruktionerne
eller kontakt din autoriserede distributør. Sådan bekræftes fejlmeddelelsen på batteriskærmen: Tryk og hold
på (+) tegnet

Hvis redskabet ikke mere virker:

1. Sørg for at slukke for batteriet ved hjælp af en af de to tænd/sluk-kontakter.
2. Kontroller batteriets ladning ved at kigge på displayet.
3. Kontrollér, at kablet er korrekt tilkoblet, og at kabelhjulet er fastspændt.
4. Tryk på en af de to tænd/sluk-kontakter. Tryk på udløseren og på sikkerhedsanordningen (afhængigt af red-

skabet)
5. Bring redskabet i originalemballage til en autoriseret reparatør, hvis det ikke virker.

Advarsel

FORSØG ALDRIG SELV AT ÅBNE EN AF DELENE PÅ "BATTERI"-BLOKKEN ELLER OP-
LADEREN (det kan medføre funktionsfejl samt bortfald af garantien).

 7.2. UDSKIFTNING AF BATTERIET

Vigtigt
Udskiftning af batteriet bør udelukkende foretages af en autoriseret forhandler.
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 8. OPBEVARING OG TRANSPORT

 8.1. OPBEVARINGSBETINGELSER FOR BATTERIER

• Opbevar "batteriet" og opladeren væk fra varme, støv og fugt, efter du har slukket batteriet på tænd/sluk-knappen.
Opbevar aldrig batteriet ved en rumtemperatur på over +45 °C.

• For at sikre batteriets levetid på bedste vis og undgå dets forringelse, er det påkrævet at opbevare det i opladet
stand og at foretage en opladning for hver 24. måned, hvis batteriet ikke bruges.

• Tryk aldrig på disse tryk-knapper under opbevaringsperioden.
• For at sikre batteriets et langt driftsliv skal det opmagasineres på et tørt og tempereret sted, mellem 0 °C og 25 °C.
• Alle brændbare genstande skal opbevares mindst 1,5 meter fra batteriet.
• Opladeren kræver ingen vedligeholdelse.
• Hvis batteriet ikke bruges i ti dage, aflades det automatisk, indtil det når opladningsniveauet for oplagring, hvorefter

det går på standby. Der sker en opvarmning i denne fase.
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 9. TILBEHØR OG FORBRUGSVARER

 9.1. TABEL OVER LISTEN OVER TILBEHØR OG HJÆLPEMATERIALER

Reservedele/tilbehør reference
Oplader CB5022 57230
Oplader CB5022HV 57256
Komfortabel strop 57183
Let sele 57257
Hurtig tilslutningsadapter 57368
Gamle stik adapter 57239
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 10. GARANTIERNE

 10.1. GENERELLE GARANTIER

 10.1.1. LOVPLIGTIG GARANTI

- 10.1.1.1. GARANTI MOD SKJULTE MANGLER

Uafhængigt af den kommercielle garanti angivet i afsnit II, siger artikel 1641 i den franske civillov, at "sælger skal
garantere over for skjulte mangler ved det solgte objekt, som gør det uegnet til det beregnede formål eller forringer
denne anvendelse i en grad, så køberen ikke ville have købt objektet eller ville have betalt en lavere pris, hvis
manglen havde været kendt".

Artikel 1648 i civilloven "Sagen, som følge af væsentlige mangler, skal anlægges af køber inden to år efter, at
skaden er opdaget. "

- 10.1.1.2. JURIDISK GARANTI FOR OVERENSSTEMMELSE

Ifølge artikel L.217-4 i den franske forbrugerlov skal sælger leverer varen i overensstemmelse med kontrakten og
er ansvarlig for manglende overensstemmelse, der eksisterer ved levering.

Han er ligeledes ansvarlig ved manglende overensstemmelse, der skyldes emballagen, instruktioner for montering
eller installation, når sidstnævnte er pålagt ham i kontrakten eller er blevet udført på hans ansvar.

Artikel L.217-5 i den franske forbrugerlov "Varen er i overensstemmelse med kontrakten":

1. Hvis den er egnet til formålet, der er normal for et lignende produkt og i givet fald:
• hvis den svarer til sælgers beskrivelse og har den beskaffenhed, som sælger præsenterede for køberen i

form af en prøve eller model;
• hvis den har de kvaliteter, en køber med rimelighed kan forvente givet de offentlige erklæringer afgivet af

sælger, producent eller dennes repræsentant, navnlig i reklamer eller etikettering;
2. Eller hvis den har de egenskaber, der er defineret ved gensidig aftale mellem parterne, eller er egnet til et

bestemt formål, som køber har gjort kendt for sælger, og sidstnævnte har accepteret.

Artikel L.217-12 i den franske forbrugerlov: "Sagen som følge af manglende overensstemmelse bortfalder to år efter
leveringen af varen".

 10.1.2. KOMMERCIEL GARANTI PELLENC

- 10.1.2.1. INDHOLD

10.1.2.1.1. GENERELT

Ud over retsgarantier, har kunderne ret til en kommerciel garanti på produkter PELLENC, hvor denne dækker ud-
veksling og udskiftning af dele, der er godkendt som uegnede til brug, fabrikationsfejl, defekt montage eller mangler
i materialet uanset årsag.

Garantien udgør en uadskillelig helhed sammen med produktet, der er blevet solgt af PELLENC.

10.1.2.1.2. RESERVEDELE

Den kommercielle garanti dækker også originale reservedele fra PELLENC, eksklusiv arbejdskraft, med udelukkelse
af visse reservedele til hvert produkt, der medfølger ved leveringen.
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- 10.1.2.2. GARANTIENS VARIGHED

10.1.2.2.1. GENERELT

PELLENC's produkter er garanteret i henhold til den kommercielle garanti regnet fra levering til kunden i en periode
på to (2) år for de produkter, der er tilsluttet et PELLENC batteri, og i en periode på ét (1) år, hvad angår de øvrige
PELLENC produkter.

10.1.2.2.2. RESERVEDELE

PELLENC Reservedele, der er leveret som del af produktets garanti, garanteres i henhold til den kommercielle
garanti regnet fra datoen for levering af PELLENCproduktet til slutbrugeren i en periode på to (2) år for de produkter,
der er tilsluttet et PELLENC batteri, og i en periode på ét (1) år, hvad angår de øvrige PELLENC produkter.

I tilfældet med de produkter, der er tilsluttet et PELLENC batteri, er reservedele, der er udskiftet i løbet af produktets
garanti efter den 12. brugsmåned, berettiget til en garanti på ét (1) år.

10.1.2.2.3. FRALÆGGELSE AF GARANTI

Undtaget fra den kommercielle garanti er produkter, som har været genstand for unormal brug eller er brugt under
forhold og til andre formål end dem, hvortil de er fremstillet, især manglende overholdelse af betingelserne beskrevet
i denne vejledning.

Garantien gælder heller ikke i tilfælde af stød, fald, forsømmelse, manglende tilsyn eller vedligeholdelse eller i
tilfælde, hvor produktet er blevet forarbejdet. Ligeledes ikke omfattet af garantien er produkter, som har været
genstand for manipulation, ændring eller modifikation af kunden.

Sliddele og/eller forbrugsstoffer kan ikke garanteres.

- 10.1.2.3. IMPLEMENTERING AF DEN KOMMERCIELLE GARANTI

10.1.2.3.1. PRODUKTETS IDRIFTSÆTTELSE OG IDRIFTSÆTTELSESERKLÆRING

Senest otte dage efter leveringen af produktet til kunden er DISTRIBUTØR forpligtet til at udfylde dataformularen
med en idriftsættelseserklæring, således at sidstnævnte kan aktiveres på webstedet www.pellenc.com under "ek-
stranet" menu "garantier og oprettelse" ved hjælp af sit ID, der tidligere er blevet udstedt af PELLENC.

Hvis dette ikke gøres, vil idriftsættelseserklæring ikke være effektiv og vil dermed forhindre gennemførelsen af
PELLENC's kommercielle garanti, og DISTRIBUTØREN vil derfor alene overtage garantien og den økonomiske
byrde uden at kunne videregive omkostningerne ved sin intervention med kundens garanti.

DISTRIBUTØREN er ligeledes forpligtet til at udstede garantibevis eller certifikat for garanti og idriftsættelse for
selvdrevne emner leveret med produktet, efter at kunden har dateret og underskrevet.

 10.1.3. BETALT EFTERSALGSSERVICE

- 10.1.3.1. GENERELT

Genstand for betalt service, selv i perioden med juridisk og kommerciel garanti, er fejlfunktioner, svigt, brud som
følge af forkert brug, forsømmelse eller kundens forkerte vedligeholdelse, og også fejl som følge af normal slitage
af produktet. Ligeledes som del af de ydelser i henhold til eftersalgsservice er reparationer uden juridisk og kom-
merciel garanti, såsom vedligeholdelse, justeringer, diagnostik af alle typer, rengøring etc. uden at denne liste er
udtømmende.
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- 10.1.3.2. SLIDDELE OG FORBRUGSSTOFFER

Sliddele og forbrugsstoffer ligger ligeledes inden for eftersalgsservice.

- 10.1.3.3. RESERVEDELE

Betalt eftersalgsservice omfatter også originale reservedele fra PELLENC, eksklusiv arbejdskraft og uden periode
med juridisk og kommerciel garanti.

I tilfælde af udskiftning af originale reservedele fra PELLENC i forbindelse med eftersalgsservice, følger en kom-
merciel garanti for et år fra monteringsdatoen.
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 11. OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGER

 11.1. EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING: BATTERI 750

FABRIKANT PELLENC
ADRESSE Quartier Notre-Dame - 84120 Pertuis (Fran-

ce)

PERSON, DER ER ANSVARLIG FOR DET TEKNISKE DOKU-
MENT

PELLENC

ADRESSE Quartier Notre-Dame - 84120 Pertuis (Fran-
ce)

Vi erklærer herved, at maskinen beskrevet i det følgende:

GENERISK BETEGNELSE BATTERI
FUNKTION Til forsyning af bærbare PELLENC elværktøjer
HANDELSNAVN ULTRA LITHIUM BATTERI
TYPE Li-Ion batteri
MODEL 750
SERIENUMMER 56U00001 - 56U49999

56V00001 - 56V49999

56W00001 - 56W49999

Er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i batteri-direktivet (2006/66/CE)

Er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende andre eu-direktiver:

• EMC Direktiv 2014/30/EU
• RoHS Direktiv 2011/65/EU
• REACH Regulering 1907/2006
• RED Direktiv 2014/53/EU

Følgende harmoniserede, europæiske standarder er anvendt helt eller delvist:

• EN 62133-2 : 2017

UNDERSKREVET I PERTUIS, DEN 19/08/2020
JEAN MARC GIALIS
ADMINISTRERENDE DIREKTØR
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