POWEB9013

SV

1

ANVÄNDNINGSOMRÅDE ............................................................... 2

2

BESKRIVNING (FIG. A) ................................................................... 2

3

FÖRPACKNINGSINNEHÅLL .......................................................... 2

4

SYMBOLER...................................................................................... 2

5

ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR ..................................... 2

5.1

Arbetsplatsen .......................................................................................................... 3

5.2

Elektrisk säkerhet ................................................................................................... 3

5.3

Personlig säkerhet .................................................................................................. 3

5.4

Varsam skötsel och användning av elektriska verktyg ........................................ 4

5.5

Service ..................................................................................................................... 4

6

EXTRA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BATTERIER OCH
LADDARE ........................................................................................ 4

6.1

Batterier ................................................................................................................... 4

6.2

Laddare .................................................................................................................... 5

7

LADDNING OCH MONTERING ELLER BORTTAGNING AV
BATTERI .......................................................................................... 5

7.1

Laddarindikationer .................................................................................................. 5

7.2

Borttagning/montering av batteri (Fig. 1) .............................................................. 5

8

TEKNISKA DATA............................................................................. 5

9

MILJÖHÄNSYN ................................................................................ 6

Copyright © 2018 VARO

S i d a |1

www.varo.com

SV

POWEB9013

BATTERIPAKET 18V 3000MAH
POWEB9013
1 ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Batteriet är utformat endast för användning med verktyg och laddare i vårt EB-sortiment. Du kan
använda 18V-batteriet endast med föremål med 18V i det här sortimentet.
Lämpar sig inte för professionellt bruk.
VARNING!
Läs
denna
bruksanvisning
och
de
allmänna
säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda maskinen. Det
gäller din egen säkerhet. Om detta elektriska verktyg överlåts till någon
annan, ska denna bruksanvisning alltid medfölja.

2 BESKRIVNING (FIG. A)
1.

Knapp för frigöring av batteripaket

3 FÖRPACKNINGSINNEHÅLL
▪
▪
▪
▪
▪

Avlägsna allt förpackningsmaterial.
Avlägsna resterande förpackningsinlägg eller transportstöd (om sådant finns).
Kontrollera att innehållet i förpackningen är komplett.
Undersök apparaten, nätsladden, nätkontakten och alla tillbehör att inga skador uppstått
under transporten.
Förvara om möjligt förpackningsmaterialet till garantitidens slut. Bortskaffa det därefter via
det lokala systemet för avfallshantering.
VARNING Förpackningsmaterial är inga leksaker! Barn får under inga
omständigheter tillåtas leka med plastpåsar! Det finns risk för kvävning!

Batteripaket

Bruksanvisning
Om komponenter skulle saknas eller vara skadade, tag kontakt med din
återförsäljare.

4 SYMBOLER
Följande symboler används i bruksanvisningen och/eller på maskinen:
Anger risk för person- eller
maskinskada.

Läs bruksanvisningen innan
användning.

Tänd inte eld på batteripaketet
eller laddaren

Håll laddaren och
batteripaketet borta från
vatten

Batteripack och laddare endast
för inomhusbruk.

Omgivningstemperatur max.
40 °C. (batteripacken)

5 ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR
Studera noga samtliga säkerhetsvarningar och alla anvisningar. Uraktlåtenhet att följa alla
varningar och anvisningar kan medföra risk för elektriska stötar, brand och/eller allvarliga
personskador. Spar alla varningar och instruktioner för framtida konsultation. Den nedan
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använda termen „elektriskt verktyg“ i varningarna avser nätdrivna elektriska verktyg (med
nätkabel) eller batteridrivna (sladdlösa) elektriska verktyg.
5.1
Arbetsplatsen
▪ Håll arbetsplatsen i god ordning och väl upplyst. Oordning och dåligt upplysta
arbetsplatser inbjuder till olyckor.
▪ Arbeta inte med elektriska verktyg i en omgivning där explosionsrisk föreligger, där det
finns lättantändliga vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg alstrar gnistor som kan
antända damm och ångor.
▪ Håll barn och kringstående personer på avstånd vid arbete med det elektriska verktyget.
Ett ögonblicks ouppmärksamhet kan få dig att tappa kontrollen över verktyget.
5.2
Elektrisk säkerhet
▪ Kontrollera alltid att nätspänningen överensstämmer med den på märkplåten angivna.
▪ Verktygets nätkontakt måste passa till eluttaget. Nätkontakten får under inga
omständigheter ändras. Använd inga adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
verktyg. Originalkontakter som inte ändrats och eluttag som överensstämmer med dessa
minskar risken för elektriska stötar.
▪ Undvik kroppskontakt med jordade föremål som rörledningar, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det föreligger större risk för elektriska stötar om din kropp är jordad.
▪ Håll verktyget borta från regn och fuktiga förhållanden. Vatten som trängt in i ett elektriskt
verktyg ökar risken för elektriska stötar.
▪ Använd aldrig nätsladden till vad den inte är avsedd för. Bär aldrig eller häng upp
verktyget i nätsladden och dra aldrig i den för att dra ur nätkontakten. Håll sladden borta
från stark värme, olja, skarpa föremål och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade sladdar
ökar risken för elektriska stötar.
▪ När det elektriska verktyget används utomhus ska uteslutande förlängningskablar
avsedda för utomhusbruk användas. Användningen av en för utomhusbruk avsedd
förlängningskabel minskar risken för elektriska stötar.
▪ Om det elektriska verktyget måste användas där det är fuktigt, anslut det till ett uttag som
är skyddat av jordfelsbrytare. Användningen av jordfelsbrytare minskar risken för
elektriska stötar.
5.3
Personlig säkerhet
▪ Var uppmärksam. Koncentrera dig på vad du håller på med och använd sunt förnuft när
du arbetar med ett elektriskt verktyg. Använd inte ett elektriskt verktyg då du är trött eller
påverkad av droger, alkohol eller mediciner. Ett ögonblicks ouppmärksamhet medan du
arbetar med verktyget kan resultera i allvarliga personskador.
▪ Använd säkerhetsutrustning och bär alltid skyddsglasögon. Säkerhetsutrustning som
andningsmask, halkfria säkerhetsskodon, skyddshjälm och hörselskydd, beroende på vad
verktyget ska användas till, minskar risken för personskador.
▪ Undvik att verktyget sätts igång oavsiktligt. Kontrollera att strömbrytaren står i från-läge
innan nätkontakten sätts i eluttaget. Att bära verktyget med fingret på strömbrytaren eller
att sätta i nätkontakten med strömbrytaren i till-läge kan leda till olyckor.
▪ Avlägsna justerverktyg eller nycklar innan maskinen startas. Nycklar som lämnats
kvarsittande i anslutning till någon rörlig del av verktyget kan resultera i personskador.
▪ Sträck dig inte för långt. Stå alltid säkert och med god balans i alla situationer. Detta
medger bättre kontroll av det elektriska verktyget i oförutsedda situationer.
▪ Bär lämplig klädsel. Bär inte löst åtsittande kläder eller smycken. Håll hår, kläder och
handskar borta från rörliga delar. Löst åtsittande kläder, smycken och långt hår kan fastna
i rörliga delar.
▪ Om det finns anordningar för att ansluta dammutsugnings- och
dammuppsamlingsutrustning, se till att dessa är anslutna och att utrustningen används på
rätt sätt. Användningen av sådan utrustning minskar med damm förknippade risker.
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5.4
Varsam skötsel och användning av elektriska verktyg
▪ Forcera inte det motordrivna verktyget. Använd det elektriska verktyg som bäst motsvarar
det arbete som ska utföras. Med rätt verktyg, som får arbeta i den takt det är avsett för,
utförs arbetet bättre och säkrare.
▪ Använd inte elektriska verktyg om strömbrytaren inte fungerar. Ett elektriskt verktyg som
inte kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt att använda och måste repareras.
▪ Dra nätkontakten ur eluttaget innan några inställningar av verktyget företas, före byte av
arbetsverktyg, och då verktyget läggs åt sidan. Dessa förebyggande säkerhetsåtgärder
förhindrar att verktyget oavsiktligt startas.
▪ Förvara elektriska verktyg som inte används utom räckhåll för barn. Låt inte personer som
inte är förtrogna med det elektriska verktyget eller som inte studerat dessa anvisningar
använda verktyget. Elektriska verktyg är farliga i händerna på oerfarna användare.
▪ Underhåll omsorgsfullt det elektriska verktyget. Kontrollera att rörliga delar fungerar
oklanderligt och inte kärvar, och att de inte har sprickor eller skador som kan inverka
menligt på verktygets funktion. Om verktyget har delar som är skadade, låt reparera det
innan det åter används. Många olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
▪ Håll skärande verktyg skarpa och rena. Riktigt underhållna skärverktyg med skarpa
skärkanter är mindre benägna att kärva eller fastna och lättare att bemästra.
▪ Använd det elektriska verktyget, dess tillbehör och arbetsverktyg, i överensstämmelse
med dessa anvisningar och på det sätt som avsetts med denna speciella typ av verktyg,
med beaktande av arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras. Användningen av
elektriska verktyg för andra ändamål än de de är avsedda för kan leda till olyckstillbud.
5.5
Service
▪ Låt endast kvalificerat fackfolk reparera verktyget med användande av originalreservdelar.
Detta för att garantera att verktygets säkerhet vidmakthålls.

6 EXTRA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR BATTERIER OCH
LADDARE
6.1
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪



Batterier
Försök aldrig att av någon anledning öppna ett batteri.
Förvara inte batterier eller batteripack på platser där temperaturen kan överstiga 40 °C.
Ladda endast vid en omgivningstemperatur mellan 4 °C och 40 °C.
Förvara batterierna på ett kallt och torrt ställe (5 -20 °C). Förvara aldrig batterier i urladdat
tillstånd.
Det är bäst för Li-ion-batterier när de regelbundet laddas ur och åter laddas upp (minst 4
gånger om året). Den ideala laddningen för långvarig lagring av Li-ion-batterier är 40% av
kapaciteten.
När du kasserar batterier, följ instruktionerna i avsnittet "Miljöhänsyn".
Se till att du inte orsakar kortslutning. En direkt eller oavsiktlig kontakt med metallföremål
mellan den positiva (+) och negativa (-) polen kortsluter batteriet och ger upphov till en
intensiv ström som orsakar värmeutveckling och som kan leda till att batterihöljet spricker
och fattar eld.
Se till att batterierna inte utsätts för värme. Om batterierna upphettas till över 100 °C, kan
tätning, isoleringsseparatorer och andra polymerkomponenter skadas, vilket kan resultera
i att elektrolyten läcker ut och/eller intern kortslutning vilket leder till värmealstring som kan
orsaka att batteriet brister och fattar eld. Dessutom får batterierna inte kasseras genom att
kasta dem i elden. De kan explodera eller häftig brand kan uppstå.
Under extrema förhållanden kan batteriläckage inträffa. När du märker vätska på batteriet,
gör följande:
Torka försiktigt bort vätskan med en trasa. Undvik kontakt med huden.
Om vätskan kommit i kontakt med hud eller ögon, följ instruktionerna nedan:
✓ Skölj genast med vatten. Neutralisera med en mild syra, t.ex. citronsaft eller vinäger.
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Om vätskan kommit i kontakt med ögonen, skölj rikligt med rent vatten i minst 10
minuter. Konsultera en läkare.
Brandfara! Undvik att kortsluta polerna på ett urtaget batteri. Batterier får inte
eldas upp.

6.2
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Laddare
Försök aldrig att ladda icke-uppladdningsbara batterier.
Låt omedelbart byta ut defekta sladdar.
Laddaren får inte utsättas för vatten eller fukt.
Laddaren får inte öppnas.
Försök inte sticka in något i laddaren.
Laddaren är uteslutande avsedd för användning inomhus.

7 LADDNING OCH MONTERING ELLER BORTTAGNING AV BATTERI
7.1
Laddarindikationer
Anslut laddaren till nätströmmen
▪ Lyser grönt: klar för laddning
▪ Flimrar rött + Lyser grönt: laddar
▪ Lyser grönt Lyser rött : laddad
Obs! Om batteriet inte passar ska du koppla ur det och kontrollera att
batteripaketet är av korrekt modell för laddaren enligt specifikationstabellen.
Ladda inga andra batteripaket eller batteripaket som inte passar i laddaren.
1.
2.
3.
4.

Håll koll på laddaren och batteripaketet när de är anslutna till varandra.
Koppla ur laddaren från nätströmmen och från batteripaketet när laddningen är färdig.
Låt batteripaketet svalna helt innan du använder det.
Förvara laddaren och batteriaketet inomhus och oåtkomligt för barn.
OBS! Om batteriet är varmt efter längre användning i verktyget ska du låta
det svalna till rumstemperatur före laddning. Detta förlänger batterienas
livslängd.

7.2

Borttagning/montering av batteri (Fig. 1)
VARNING! Innan du gör några justeringar ska du se till att verktyget är
avstängd eller ta bort batteripaketet.

▪
▪

Gör så här för att montera batteriet: tryck och skjut in batteripaketet i batteriporten, och se
till att frigöringsspärren på baksidan av batteriet klickar på plats och att batteriet sitter
ordentligt innan du börjar använda verktyget.
Gör så här för att ta bort batteriet: Tryck in batteriets frigöringsspärr samtidigt som du drar
ut batteripaketet.

8 TEKNISKA DATA
Typ
Spänning
Batterityp
Batterikapacitet
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220-240V~50Hz
21V, 1.7A
18V = 2h

9 MILJÖHÄNSYN
Produkten innehåller Li-jon. För att bevara naturresurser, ska batterier återvinnas
eller deponeras på godkänt sätt. Lokala, regionala eller federala lagar kan förbjuda
att Li-jonbatterier kastas i hushållsavfallet. Vänd dig till den lokala
renhållningsmhyndigheten för information angående tillgängliga återvinningsoch/eller insamlingscentraler.
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