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Evropský věstník k bezpečnosti výrobku ČESKY 
 
 
Datum tisku: 21.09.2012 Přepracováno dne: 21.09.2012 

 

Údaje k výrobku 

Obchodní název: STIHL AR 900 
Lithium-iontový akumulátor 

Číslo výrobku: 4865-400-6500-B 

Výrobce: ANDREAS STIHL AG & Co. KG 
Badstraße 115 
D – 71336  Waiblingen 
+49 7151 / 26-0 
www.stihl.com  

Účel použití: Dobíjecí baterie pro elektrické nástroje 
Pouze pro použití s akumulátorovými stroji STIHL. 

Technická data:  Jmenovité napětí:  DC 36 V 
 Jmenovitá kapacita:  viz štítek na výrobku 
 Jmenovitá energie:  viz štítek na výrobku 
 Teplota při práci a skladování: - 10 až + 50 °C 
 Hmotnost s pásem/ bez pásu: 7.000 g / 6.500 g 

Přiřazení stroje / právní základ Akumulátor podléhá v oblasti působnosti EU přinejmenším níže 
uvedeným směrnicím EU/ nařízením EU ve vždy aktuálním znění 
a národním předpisům, k tomu vydaným: 
o Směrnice pro všeobecnou bezpečnost výrobku 2001/95/EG  
o Směrnice pro baterie a akumulátory 2006/66/EG  
o Nařízení REACH (EG) č. 1907/2006  

Ohledně informační povinnosti podle článku 33 Nařízení REACH 
se odkazuje na www.stihl.com/reach. 

Certifikáty / označení / normy 

Označení CE  

 
Požadavky na bezpečnost 

 

Akumulátor nepodléhá v současné době žádné regulaci, která 
vyžaduje označení CE. 

Akumulátor byl přezkoušen a certifikován patřičně podle  
DIN EN 62133:2003-09 a DIN EN 61960:2012-04. 

Akumulátor byl úspěšně přezkoušen výrobcem podle předpisů 
manuálu UN „Zkoušky a kritéria“, III. část, podsekce 38.3. 
Konstrukce odpovídá zadání zvláštní ADR dohody 230 resp. 
ekvivalentním předpisům jiných nositelů dopravy. 
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Bezpečnostní pokyny 

VAROVÁNÍ: 

• Akumulátor neotvírat, nepoškodit a nenechat spadnout. 
• Akumulátor chránit před zkratem – hrozí nebezpečí exploze! 
• Akumulátor chránit před deštěm, nikdy ho neponořovat do kapalin – hrozí nebezpečí zkratu. 
• Není-li akumulátor používán, chránit ho před přímým slunečním zářením. 
• Akumulátor chránit před ohněm a přílišným horkem. 
• Akumulátor nikdy neházet do ohně – hrozí nebezpečí exploze! 
• Nikdy nenabíjet ani nepoužívat defektní, poškozený nebo deformovaný akumulátor. 
• Akumulátor používat pouze se stroji STIHL a nabíjet jej nebo vybíjet pouze nabíječkami 

STIHL. K jiným účelům nesmí být akumulátor používán – hrozí nebezpečí úrazu! 

Nebezpečí 

• V případě poškození může vytékat žíravá kapalina. Vyhnout se kontaktu s ní. 
• Kontakt může vyvolat podráždění pokožky, popálení a poleptání. 
• V případě kontaktu kapaliny s očima vyhledat lékařskou pomoc. 
• Případně vznikající nebo uvolněné výpary nevdechovat – jsou žíravé. 

Opatření 

V případě kontaktu vyteklého elektrolytu nebo výstupu jeho výparů 
• s očima: nejméně po dobu 15 minut vyplachovat oči velkým množstvím čisté vody, oči 

přitom nemnout, a vyhledat lékaře. 
• Kontakt s pokožkou: Dotčené části pokožky omývat velkým množstvím čisté vody a mýdlem, 

při trvajícím podráždění pokožky vyhledat lékaře. 
• Inhalace: Okamžitě zajistit přívod čistého vzduchu nebo dávky kyslíku a konzultovat lékaře. 
• Spolknutí: Pokud by došlo ke spolknutí elektrolytu, okamžitě konzultovat lékaře. 
 Odstranění: Nosit ochranné brýle, proti roztokům odolné rukavice a případně proti ředidlům 

odolný ochranný oděv, vytírat suchým textilem s dobrými sacími vlastnostmi a 
likvidovat podle národních předpisů odděleně od jiných odpadů jako nebezpečný 
odpad ve sběrnách zvláštního odpadu. (Klíč odpadů EAK: 16 06 05 nebo 
20 01 34). 

 Při požáru: Zdržovat se mimo vznikajících výparů a plynů, dbát na směr větru. Pokud je to bez 
nebezpečí možné, odstranit akumulátory z pásma ohně. Chlazení a hašení vodou 
je v zásadě možné, mělo by to však být prováděno pouze prostřednictvím 
vyškoleného personálu s dostatečně velkým množstvím vody. 
V případě nejasného nebezpečí hasit pouze práškovým hasicím přístrojem ABC 
(zejména vhodný je hasicí přístroj na kovy, kategorie požarního ohrožení D).  
Během zdolávání požáru se k požáru příbližovat pouze v ochranném oděvu a 
s přístrojem na ochranu dýchacích cest, nezávislým na okolní atomosféře. 
Po úspěšném uhašení požáru je zásadně nutné danou oblast střežit a kontrolovat 
(protipožární dozor) a vyškoleným a odpovídajícně vybaveným personálem ji 
vyklidit, zbytky po požáru je třeba řádně zajistit a zlikvidovat. 

 Lékařská informace: Nebezpečí vyvolávající látky jsou: 
v článcích obsažené, bazicky leptavě působící elektrolyty (sůl Li v 
organickém ředidle), s Li, Ni a Co/LiMn oxidovou katodou, ale žádný Li 
kov nebo slitiny lithia. 
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Skladování 

• Akumulátor spojovat se strojem pouze v případě  použití; při přepravě a v případě jeho 
nepoužití akumulátor vždy ze stroje odstranit. 

• Pásmo vlhkosti vzduchu: 45 až 85 % 
• Optimální zachování funkce: + 10 až + 20 °C při stavu nabití 30 % (2 LED zelené) 

Manipulace 

Pozor! 
Chybná manipulace může vést k explozi nebo může způsobit požár! 
Akumulátor skladovat mimo dosah dětí. 
Pro údržbu resp. opravu se obrátit na odborného prodejce výrobků STIHL. 
Dbát na světelné diody na akumulátoru: 

• 4 červeně blikající po dobu cca. 5 vteřin a akustický výstražný signál (rychle po sobě 
následující signální tóny): akumulátor je defektní nebo existuje závada v akumulátoru. 
Akumulátor odpojit od stroje, sejmout ze zad, pozorovat ho a okamžitě kontaktovat 
odborného prodejce výrobků STIHL. 

• 1 zeleně blikající: akumulátor je prázdný, akumulátor nabít 
• 1 červeně svítící: akumulátor je příliš teplý, příliš studený; nechat vychladnout, zahřát 

(v tomto stavu není akumulátor nabíjitelný) 
• 3 červeně blikající: stroj je defektní, nechat ho zkontrolovat u odborného prodejce 

 
Pokud se projeví znaky kouře, vysokého zahřátí, zápachu, zvuků nebo deformace – akumulátor 
odpojit od stroje, sejmout ze zad a okamžitě zaujmout bezpečný odstup od akumulátoru. Děti a 
zvířata nepouštět do blízkosti stroje. Akumulátor musí být vzdálen od hořlavých látek. 
 

Doprava po silnici / po kolejích / lodí / vzduchem (ADR/RID/ IMDG /IATA) 

Dopravu provádět vždy podle předpisů pro nebezpečné náklady: 
Doporučuje se nepřepravovat lithiové akumulátory nevestavěné do strojů (lithium-iontové baterie v 
zařízeních). 
 
Akumulátory musejí být při přepravě vždy zajištěny proti zkratu. 
Pro přepravu poškozeného nebo defektního akumulátoru je třeba dbát na speciální přepravní 
pokyny. Před přepravou bezpodmínečně kontaktovat odborného prodejce výrobků STIHL – hrozí 
nebezpečí úrazu! Defektní nebo poškozené akumulátory jsou v letecké přepravě zásadně 
zakázány.  
 
Silniční / železniční / námořní doprava (v závorce uvedený kód tunelu jenom pro silniční 
dopravu) 
 Akumulátor (samotný) UN 3480 lithium-iontové baterie, 9, II, (E) 
 Akumulátor (přibalený ke stroji) UN 3481 lithium-iontové baterie, zabalené  
   se zařízením, 9, II, (E) 
 Předpis pro balení P903 
 Udělení vyjímek podle 3.4 0 není možné 
  podle 3.5 E0 není možné 
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Letecká doprava 
 Akumulátor (samotný) UN 3480 lithium-iontové baterie, 9, II 
 Akumulátor (přibalený ke stroji) UN 3481 lithium-iontové baterie, zabalené  
   se zařízením, 9, II 
 Předpis pro balení P965 část I (čistě jen akumulátory) 
  P966 část I (přibalené k zařízení) 
 Udělení vyjímek P965/966 vždy části II není možné 
  E0   není možné 
 
Vedle zde citovaných předpisů a vyjímek mohou doplňkově existovat další národní předpisy jakož i 
vyjímky na základě národního převzetí multilaterálních dohod. Tyto je třeba dodržovat. 

Povinnosti přijímat zpět / likvidace 

• Na základě směrnice o bateriích přejímají výrobci financování sběru, manipulace 
a recyklace strojových baterií a strojových akumulátorů. Za tím účelem musejí 
být akumulátory přenechány k likvidaci podle národního práva zřízeným 
evidujícím výkupním systémům. Likvidace společně s odpadem z obytných 
oblastí není přípustná, což je označeno symbolem přeškrtnuté popelnice. 

• Akumulátor doneste bezplatně k likvidaci zpět k Vašemu odbornému prodejci výrobků  
STIHL. 

• DŮLEŽITÉ: 
Nedoporučuje se odevzdávat akumulátory do veřejných sběren, protože i v případě, že 
neexistuje žádné napětí na vnějších kontaktech, je akumulátor z konstrukčních důvodů stále 
ještě nabitý. Za účelem snížení nebezpečí může být odborným prodejcem výrobků STIHL 
provedeno vybití akumulátoru. Vrácen by měl být akumulátor se zajištěním proti zkratu  
(stabilní kartonové balení, ideální: originální balení). 

Další informace 

Nezávislými laboratorními zkouškami bylo prokázáno, že akumulátor neobsahuje ve své skříni 
žádné PAK a elektrické konstrukční díly jsou konformní s požadavky RoHS (Směrnice 2011/65/EG 
ze dne 08. června 2011 jakož i Směrnice 2002/95/EG ze dne 27.1.2003) (žádné Hg, Cd, Pb, Cr, 
PBB a PBDE). 
U informací uvedených v tomto údajovém informačním listu se nejedná o žádné přislíbené vlastnosti výrobků, nýbrž o 
informace pro uživatele. Byly vyhotoveny podle nejlepšího vědomí na základě aktuálně platných regulátorů. 
Vypracování věstníku proběhlo za spoluúčinnosti advokátní kanceláře pro životní prostředí -Umweltkanzlei  
Dr. Rhein, Sarstedt. Rhein, Sarstedt. Rhein, Sarstedt. 
www.umweltkanzlei.de Stav 09/2012 

 


