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AKKU 18V 3000MAH
POWEB9013
1 KÄYTTÖ
Tämä akku on suunniteltu käytettäväksi vain EB työkalujen ja latureiden kanssa. Voit käyttää
18V:n akkua vain 18V:n laitteille tässä valikoimassa.
Ei sovellu ammattimaiseen käyttöön.
VAROITUS! Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää
laitetta. Anna sähkötyökalun mukana seuraavalle henkilölle aina myös tämä
käyttöohje.

2 LAITTEEN OSAT (KUVA A)
1.

Akun vapautuspainike

3 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
▪
▪
▪
▪
▪

Poista kaikki pakkausmateriaalit.
Poista jäljellä oleva pakkaus ja kuljetustuet (jos on).
Tarkasta pakkauksen sisältö.
Tarkasta ettei laite, virtajohto, pistoke eikä mikään lisävaruste ole vioittunut kuljetuksen
aikana.
Säilytä pakkausmateriaalit mikäli mahdollista takuukauden loppuun asti. Hävitä ne sitten
paikallisen jätelainsäädännön mukaisesti.
VAROITUS: Pakkausmateriaalit eivät ole leikkikaluja! Lapset eivät saa leikkiä
muovipusseilla! Tukehtumisvaara!

Akku

Käyttöohje
Jos pakkauksesta puuttuu osia tai ne ovat vioittuneet, ota yhteys
jälleenmyyjääsi.

4 SYMBOLIT
Tässä käyttöoppaassa ja koneessa käytetään seuraavia symboleita:
Henkilö- sekä
laitevahinkovaara.

Lue ohjekirja ennen käyttöä.

Älä polta akkua tai laturia

Älä altista laturia ja akkua
vedelle

Käytä akkua ja laturia vain
suljetuissa tiloissa.

Ympäristölämpötila
korkeintaan 40°C.. (vain akku)

5 YLEISET TURVALLISUUSOHJEET
Lue kaikki turvavaroitukset ja kaikki ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Varoitusten ja ohjeiden
laiminlyöminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja/tai vaikeita tapaturmia. Tallenna kaikki
varoitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten. Sana ”sähkötyökalu” tarkoittaa sähköverkkoon
liitettäviä (johdollisia) sähkötyökaluja tai akkukäyttöisiä (johdottomia) sähkötyökaluja.
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5.1 Työskentelyalue
▪
Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epäjärjestys ja huonosti valaistut
työskentelyalueet ovat tapaturma-alttiita.
▪
Älä käytä laitetta räjähdysherkissä ympäristöissä, joissa on palavia nesteitä, kaasuja tai
pölyä. Sähkötyökalut muodostavat kipinöitä, jotka voivat sytyttää pölyn tai höyryt.
▪
Varmista, että lähettyvillä ei ole lapsia eikä muita henkilöitä työkalun käytön aikana.
Keskittymisen herpaantuessa voit menettää laitteen hallinnan.
5.2 Sähköturvallisuus
▪
Tarkasta aina että verkkojännite vastaa valmistuskylttiin merkittyä jännitettä.
▪
Laitteen pistotulpan on oltava pistorasiaan sopiva. Pistotulppaan ei saa tehdä
minkäänlaisia muutoksia. Älä käytä sovittimia suojamaadoitettujen laitteiden kanssa.
Alkuperäiset pistokkeet ja yhteensopivat pistorasiat pienentävät sähköiskun vaaraa.
▪
Vältä koskemasta maadoitettuihin pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, liesiin ja
jääkaappeihin. Sähköiskun vaara on suurempi, kun olet itse maadoitettu.
▪
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta. Laitteen joutuminen kosketuksiin veden kanssa lisää
sähköiskun vaaraa.
▪
Älä kanna äläkä ripusta laitetta johdosta äläkä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta
vetämällä. Pidä johto kaukana lämpölähteistä, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista
laitteiden osista. Vialliset ja sekaiset johdot lisäävät sähköiskun vaaraa.
▪
Jos käytät sähkötyökalua ulkotiloissa, käytä sen kanssa ainoastaan ulkotiloihin
tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkotiloihin hyväksytyn jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun
vaaraa.
▪
Ellei sähkötyökalun käyttöä kosteissa tiloissa voida välttää, käytä jäännösvirtalaitteella
(RCD) suojattua virtalähdettä. RCD:n käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.
5.3 Henkilöturvallisuus
▪
Ole varovainen. Keskity aina työhösi ja käsittele sähkötyökalua aina järkevästi. Älä käytä
laitetta, kun olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen.
HetkellinKäytä suojavarusteita ja käytä aina suojalaseja. Suojavarusteiden, kuten
pölynaamarin, luistamattomien turvakenkien, suojakypärän tai kuulosuojainten käyttö
vähentää tapaturmien riskiä, kun ne on mitoitettu sähkötyökalun ominaisuuksia ja
käyttötarkoitusta vastaaviksi.
▪
en tarkkaamattomuus laitteen käytössä voi aiheuttaa vakavia tapaturmia.
▪
Varmista, että laitetta ei voi käynnistää vahingossa. Varmista, että virtakytkin on
asennossa OFF (0), ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan. Jos pidät sormea
katkaisimella kantaessasi laitetta tai liität laitteen sähköverkkoon katkaisimen ollessa
päällä, tapaturmien vaara on suuri.
▪
Irrota säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin kytket laitteen päälle. Työkalu tai ruuvitaltta
voi aiheuttaa tapaturmia ollessaan kiinnitettynä pyörivään laitteen osaan.
▪
Älä yliarvioi taitojasi. Varmista, että seisot laitetta käyttäessäsi tukevalla alustalla ja että
pystyt pitämään tasapainon koko ajan. Näin pystyt hallitsemaan laitteen myös ennalta
arvaamattomissa tilanteissa.
▪
Käytä aina sopivia vaatteita. Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja työskentelyn aikana.
Varmista, että hiuksesi, vaatteesi ja käsineesi eivät pääse liikkuvien osien väliin. Väljät
vaatteet, korut tai pitkät hiukset voivat tarttua kiinni.
▪
Jos laitteeseen voidaan liittää pölynimuri ja keruulaite, varmista, että ne on kiinnitetty
hyvin ja niitä käytetään oikein. Näiden laitteiden käyttö pienentää pölyn aiheuttamia
vaaratilanteita.
5.4 Sähkölaitteiden huolellinen käsittely ja käyttö
▪
Älä ylikuormita laitetta. Käytä työhön vain siihen tarkoitettua sähkölaitetta. Sopivan
työkalun käytöllä työskentely sujuu paremmin ja turvallisemmin määritetyllä tehoalueella.
▪
Älä käytä sähkölaitteita, joiden virtakytkin on viallinen. Sähkölaite, jota ei voi enää kytkeä
päälle tai/eikä pois, on vaarallinen ja se on korjattava.
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Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin teet laitteelle asetuksia, vaihdat lisävarusteita
tai asetat laitteen syrjään. Näiden varotoimenpiteiden ansiosta laite ei pääse tahattomasti
käynnistymään.
Säilytä sähkölaitteet aina lasten ulottumattomissa. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
laitetta, jotka eivät ole perehtyneet sen käyttöön eivätkä näihin käyttöohjeisiin.
Sähkölaitteet ovat vaarallisia, kun niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.
Huolla laitetta huolellisesti. Tarkasta, että liikkuvat laitteen osat toimivat moitteettomasti
eivätkä jää jumiin, että laitteessa ei ole rikkoutuneita tai sillä tavoin viallisia osia, että ne
haittaavat laitteen toimintaa. Korjauta vioittuneet osat ennen laitteen käyttöä. Monet
tapaturmat johtuvat puutteellisesti huolletuista sähkölaitteista.
Pidä terät terävinä ja puhtaina. Huolellisesti huolletut terät, joiden leikkaavat reunat ovat
teräviä, jumittavat vähemmän ja niitä on helpompi käyttää.
Käytä sähkölaitetta, lisävarusteita, varateriä jne. näiden ohjeiden mukaisesti ja siten kuin
tälle tietylle laitetyypille on ohjeistettu käytettäväksi. Ota käytön aikana huomioon myös
työskentelyolosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sähkölaitteiden käyttö muuhun kuin
määritettyyn käyttötarkoitukseen voi aiheuttaa vaaratilanteita.

▪
▪

▪
▪

5.5 Huolto
▪
Korjauta laitteesi ainoastaan pätevällä ammattihenkilöllä, joka käyttää vain alkuperäisiä
varaosia. Näin varmistat, että laitteesi on turvallinen sitä käytettäessä.

6 LISÄTURVALLISUUSOHJEITA AKKUJA JA LATUREITA VARTEN
6.1
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

Akut
Älä yritä koskaan mistään syystä avata.
Älä varastoi tiloissa, joissa lämpötila voi ylittää 40 °C.
Lataa vain 4 °C - 40 °C ympäristölämpötilassa.
Säilytä akut viileässä ja kuivassa tilassa (5-20 °C). Älä koskaan säilytä akkuja
lataamattomina.
Li-ion-akkujen sähkövaraus on parasta purkaa säännöllisesti ja ladata ne uudelleen
(vähintään 4 kertaa vuodessa). Pitkään varastoitaessa Li-ion-akun ihannelataus on 40 %.
Akkuja hävitettäessä noudata kohdassa “Ympäristön suojeleminen” annettuja ohjeita.
Älä aiheuta oikosulkuja. Jos liitäntä tehdään positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liittimen
välillä suoraan tai tapahtuu vahingossa kosketus metalliesineisiin, akkuun tulee oikosulku
ja voimakas virta virtaa ja saa aikaan lämmön kehittymistä, mistä voi olla seurauksena
kotelon halkeaminen tai tulipalo.
Ei saa kuumentaa. Jos akkuja kuumennetaan yli 100 °C, tiivisteet ja eristeet ja muut
muovikomponentit voivat vioittua ja seurauksena voi olla akkunesteen vuoto ja/tai sisäinen
oikosulku, joka saa aikaan lämmön kehittymistä ja aiheuttaa halkeamia tai tulipalon. Älä
myöskään hävitä akkuja polttamalla. Siitä voi olla seurauksena räjähdys ja/tai vakava
palaminen.
Äärimmäisissä olosuhteissa voi tapahtua akun vuotaminen. Jos huomaat nestettä akun
päällä, toimi seuraavasti:
 Pyyhi neste pois huolellisesti pyyhkeellä. Vältä ihokosketusta.
 Iho- tai silmäkosketuksessa noudata alla olevia ohjeita:
✓ Huuhtele välittömästi vedellä. Neutralisoi miedolla hapolla kuten sitruunamehulla tai
etikalla.
✓ Silmäkosketuksessa huuhtele huolellisesti puhtaalla vedellä vähintään 10 minuuttia.
Hakeudu lääkärinhoitoon.
Tulipalon vaara! Vältä oikosulkua irrotetun akun liitännöissä. Akkua ei saa
polttaa.

6.2

Laturi
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Älä yritä koskaan ladata ei ladattavia akkuja.
Vaihdata vialliset johdot välittömästi.
Älä altista vedelle.
Älä avaa laturia.
Älä lävistä laturia.
Laturi on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

7 LATAUS JA ASETUS TAI AKUN POISTO
7.1 Latauksen merkkivalot
Yhdistä laturi pistorasiaan
▪
Kiinteästi palava vihreä: valmis lataamaan
▪
Vilkkuva punainen + Kiinteästi palava vihreä: lataus käynnissä
▪
Kiinteästi palava vihreä + Kiinteästi palava punainen: ladattu
Huomaa: jos akku ei sovi paikoilleen kunnolla, irrota se ja vahvista, että akku
on tarkoitettu tällä laturimallille. Tämä ilmoitetaan teknisten tietojen
kaaviossa. Älä lataa muita akkuja tai sellaisia akkuja, jotka eivät sovi kunnolla
laturiin.
1.
2.
3.
4.

Tarkasta laturi ja akku säännöllisesti niiden ollessa liitettyinä
Irrota laturi ja irrota se akusta, kun olet valmis.
Anna battery pack to cool completely before using it.
Säilytä laturi ja akku sisätiloissa, poissa lasten ulottumattomista.
HUOMAA: Jos akku on kuuma jatkuvan käytön jälkeen työkalussa, anna sen
jäähtyä huoneen lämpötilaan ennen lataamista. Tämä pidentää akkujesi ikää.

7.2

Akun poistaminen/asettaminen (Kuva 1)
VAROITUS: Ennen säätöjen tekemistä varmista, että työkalu on sammutettu
ja poista akku.

▪
▪

Asennus: työnnä ja liu’uta akku akkuporttiin, varmista, että vapautussalpa akun
takapuolella napsahtaa paikoilleen ja akku on kiinni ennen kuin aloitat toimintoa.
Poista: Paina akun vapautussalpaa ja vedä akku ulos samalla kertaa.

8 TEKNISET TIEDOT
Jännite
Akun tyyppi
Akun kapasiteetti
Laturin teho, tulo
Laturin teho, lähtö
Latausaika

18V
Li-ion
18V – 3000mAh
220-240V~50Hz
21V, 1.7A
18V = 2h

9 LAITTEEN KÄYTÖSTÄ POISTAMINEN
Tässä tuotteessa on Li-ionia. Kierrätä ja hävitä akut asianmukaisesti luonnon
suojelemiseksi. Paikalliset tai valtiolliset lait voivat kieltää Li-ion akkujen laittamisen
tavallisen jätteen joukkoon. Kysy paikallisilta jätehuollosta vastaavilta
viranomaisilta tietoa kierrätys- ja hävitysvaihtoehdoista.
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