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LADER 18V 
POWEB9050 

1 BRUKSOMRÅDE 
Denne laderen er konstruert for batteripakker med 18V. Egner seg ikke til profesjonelt bruk. 

ADVARSEL! Av sikkerhetshensyn bør du lese denne brukermanualen og 
generelle sikkerhetsinstrukser nøye før maskinen tas i bruk. Hvis maskinen 
leveres videre til en tredjeperson må også bruksanvisningen følge med. 

2 BESKRIVELSE (FIG. A) 
1. Batteriport 
2. Grønt lys 
3. Rødt lys 

4. Batteripakke (IKKE inkludert) 
5. Batteripakkens utløserknapp 

3 PAKKENS INNHOLD 
▪ Fjern alle pakkematerialer. 
▪ Fjern all gjenværende innpakning og alle transportinnlegg (hvis aktuelt). 
▪ Sjekk at pakkens innhold er fullstendig. 
▪ Sjekk apparatet, strømledningen, støpslet og alt tilbehør for transportskader. 
▪ Ta vare på pakkematerialene så lenge som mulig, helst til slutten av garantiperioden. 

Deretter må du kaste det i ditt lokale avfallssystem. 

ADVARSEL: Emballasjen er ikke leketøy! Barn må ikke leke med 
plastposer! Kvelningsfare! 

1 x lader 
1 x håndbok 

Hvis du oppdager manglende eller skadede deler må du ta kontakt med 
forhandleren. 

4 SYMBOLFORKLARING 
Følgende symboler brukes i denne bruksanvisningen eller på maskinen:  

 

Indikerer risiko for 
personskader eller skader 
på verktøyet. 

 

I samsvar med vesentlige 
krav i EU-direktivet(ene) 

 

Les manualen før bruk 

 

Klasse II-maskin – 
dobbeltisolert – krever 
ikke jordet støpsel. (kun 
for lader). 

 

Bruk batteri og lader kun i lukkede rom. 

5 GENERELLE SIKKERHETSADVARSLER 
Samtlige sikkerhetsregler og advarsler må leses. Hvis du ikke følger sikkerhetsreglene kan det 
føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlige personskader. Begrepet "elektroverktøy" som er 
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brukt i advarslene henviser til elektroverktøy som drives fra strømnettet (med kabel) eller med 
batteri (uten kabel). 

5.1 Arbeidsplassen 
▪ Hold arbeidsplassen ren og ryddig. Rot og dårlig opplyst arbeidsområde kan føre til 

ulykker. 
▪ Bruk apparatet i omgivelser som ikke er eksplosjonsfarlige og der det ikke finnes 

brennbare væsker, gasser eller støv. Elektroverktøy avgir gnister som kan antenne støv 
eller damp. 

▪ Hold barn og andre personer unna når du bruker elektroverktøyet. Forstyrrelser kan føre til 
at du mister kontrollen over apparatet. 

5.2 Elektrisk sikkerhet 
▪ Kontroller alltid at strømtilførselen stemmer med spenningen på typeskiltet. 
▪ Støpslet på apparatet må passe i stikkontakten. Støpslet må ikke endres. Ikke bruk 

overgangsplugger som ikke har samme beskyttelse som apparatet. Støpsler som ikke er 
modifisert og passende stikkontakter reduserer faren for elektrisk støt. 

▪ Unngå kroppskontakt med jordede flater, som rør, varmeovner og kjøleskap. Jordingen av 
disse øker faren for elektrisk støt. 

▪ Hold apparatet unna regn og fuktighet. Inntrenging av vann i apparatet øker faren for 
elektrisk støt. 

▪ Ikke bruk kabelen til å bære apparatet, henge det opp eller når du trekker støpslet ut av 
stikkontakten. Hold kabelen unna varme, olje, skarpe kanter eller bevegelige deler på 
apparatet. Skadete eller krøllete kabler øker faren for elektrisk støt. 

▪ Når du bruker elektroverktøy utendørs må du bare bruke skjøtekabler som er tillatt brukt 
utendørs. Bruk av skjøtekabler som er beregnet på utendørs bruk reduserer faren for 
elektrisk støt. 

▪ Hvis du må bruke elektroverktøy på områder med mye fuktighet, må du bruke et 
overspenningsvern. Hvis du bruker et overspenningsvern vil du redusere faren for støt.  

5.3 Personsikkerhet 
▪ Elektroverktøy må brukes med sunn fornuft. Ikke bruk apparatet hvis du er trøtt eller er 

påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet når du 
bruker apparatet kan føre til personskader. 

▪ Bruk personlig verneutstyr og bruk alltid vernebriller. Bruk av personlig verneutstyr som 
støvmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller hørselsvern, når forholdene krever det, 
reduserer faren for personskader. 

▪ Unngå utilsiktet oppstart. Forsikre deg om at bryteren er slått AV før du plugger inn 
støpslet. Hvis du bærer elektroverktøy med fingeren på bryteren, eller hvis du plugger inn 
et verktøy med bryteren PÅ, inviterer du til ulykker. 

▪ Fjern justeringsverktøy eller skrunøkler før du slår på apparatet. Et verktøy eller nøkkel 
som blir sittende i elektroverktøyets bevegelige deler kan føre til personskade. 

▪ Ikke strekk deg for langt. Pass på at du står støtt og at du alltid er i balanse. På denne 
måten kan du være i stand til å kontrollere verktøyet også i uventede situasjoner. 

▪ Bruk egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smykker. Hold hår, klær og hansker unna 
bevegelige deler. Løse klær, smykker eller langt hår kan henge seg opp i bevegelige 
deler. 

▪ Når det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinnretninger, må du forsikre deg om at 
disse er riktig tilkoblet og at de brukes riktig. Bruk av slike innretninger kan redusere 
støvrelaterte farer. 

5.4 Vær nøyaktig og omhyggelig når du omgås elektroverktøy 
▪ Ikke overbelast apparatet. Bruk riktig elektroverktøy i forhold til arbeidet som skal utføres. 

Korrekt elektroverktøy vil gjøre jobben bedre og sikrere når det arbeider innenfor den 
belastningen det er beregnet til. 
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▪ Ikke bruk elektroverktøyet hvis bryteren ikke kan slå det på og av. Hvis det ikke lenger er 
mulig å kontrollere elektroverktøyet med bryteren, er det farlig å bruke og må repareres. 

▪ Trekk støpslet ut av stikkontakten før du gjør justeringer, skifter tilbehør eller setter bort 
verktøyet. Disse forholdsreglene forhindrer at apparatet startes utilsiktet. 

▪ Oppbevar elektroverktøy som ikke skal brukes utenfor barns rekkevidde. Ikke la personer 
du ikke stoler på eller som ikke har lest denne bruksanvisningen bruke apparatet. 
Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer. 

▪ Elektroverktøy må vedlikeholdes. Kontroller at bevegelige deler fungerer som de skal og 
ikke klemmer, om deler er brukket eller skadet og alle andre forhold som kan ha 
innvirkning på verktøyets funksjon. Reparer skadete deler før du bruker verktøyet. Mange 
ulykker skyldes dårlig vedlikeholdte elektroverktøy. 

▪ Hold kutteverktøy skarpe og rene. Omhyggelig vedlikeholdte kutteverktøy med skarpe 
kuttekanter klemmer mindre og er lettere å bruke. 

▪ Bruk elektroverktøy, tilbehør, innsatser osv. i samsvar med denne bruksanvisningen og i 
samsvar med spesielle anvisninger som gjelder for respektive verktøyet. Ta hensyn til 
arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøy til annet enn 
tiltenkt formål kan føre til farlige situasjoner. 

5.5 Service 
▪ La bare kvalifiserte fagfolk reparere elektroverktøyet, og bruk bare originale reservedeler. 

På denne måten kan du være sikker på at verktøyet er sikkert å bruke. 

6 EKSTRA SIKKERHETSREGLER FOR BATTERIER OG LADERE 

6.1 Batterier 
▪ Forsøk aldri å åpne dem, uansett grunn. 
▪ Må ikke oppbevares på steder der temperaturen kan overskride 40 °C. 
▪ Må kun lades ved omgivelsestemperaturer på 4 °C til 40 °C. 
▪ Oppbevar batteriene dine på et kjølig, tørt sted (5 °C - 20 °C). Ikke lagre batterier i utladet 

tilstand. 
▪ Li-ion batterier bør utlades og lades jevnlig (minst 4 ganger pr. år). Ved lagring over lang 

tid bør ditt Li-ion batteri være ladet til 40% av kapasiteten. 
▪ Lad batterier kun med laderen som følger med verktøyet. 
▪ Unngå å kortslutte batterier. Hvis det skapes en kobling mellom den positive (+) og den 

negative (-) polen, direkte eller via utilsiktet kontakt med metall, vil batteriet kortslutte og 
det vil strømme en intens strøm som skaper varme og som kan føre til batterisprengning 
eller brann. 

▪ Må ikke opphetes. Hvis batterier varmes opp til over 100 °C, kan pakninger, isolasjon og 
andre komponenter skades, noe som kan føre til elektrolyttlekkasje og/eller intern 
kortslutning. Dette kan igjen føre til batterisprengning eller brann. Batterier på ikke kastes i 
ild, da dette kan føre til eksplosjon og/eller intens ildutvikling. 

▪ Under ekstreme forhold kan batterier lekke. Hvis du oppdager væske på batterier, må du 
gjøre som følger: 

 Tørk forsiktig av væsken med en klut.  Unngå hudkontakt. 

 Ved hud- eller øyekontakt må du følge instruksjonene nedenfor: 
✓ Skyll øyeblikkelig med vann. Nøytraliser med en mild syre som f. eks sitronsaft eller 

eddik. 
✓ Hvis du får batterisyre i øynene, må øynene skylles i minst 10 minutter med rent 

vann. Oppsøk lege. 

Brannfare! Unngå å kortslutte polene på en løst batteri. Batterier må ikke 
brennes. 
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6.2 Ladere 
▪ Forsøk aldri å lade opp vanlige engangsbatterier. 
▪ Defekte ledninger må repareres øyeblikkelig. 
▪ Laderen må ikke utsettes for vann. 
▪ Laderen må ikke åpnes. 
▪ Ikke stikk objekter i laderen. 
▪ Laderen er kun beregnet på innendørs bruk. 

7 LADING OG INNSETTING ELLER FJERNING AV BATTERIET 

7.1 Laderindikasjoner 
Koble laderen til stikkontakten 
▪ Lyser grønt: klar til lading 
▪ Blinker rødt + Lyser grønt: lading 
▪ Lyser grønt og rødt: ladet 

Merk: hvis batteriet ikke passer ordentlig, kobler du det fra og bekrefter at 
batteripakken er korrekt modell for denne laderen, som vist på 
spesifikasjonsoversikten. Lad ikke andre batteripakker eller en batteripakke 
som ikke passer ordentlig i laderen. 

1. Overvåk laderen og batteripakken regelmessig mens de er tilkoblet. 
2. Trekk ut kontakten til laderen og koble den fra batteripakken når den er ferdig. 
3. La batteripakken kjøle seg helt ned før du bruker den. 
4. Oppbevar laderen og batteripakken innendørs, utenfor barns rekkevidde. 

MERK: Hvis batteriet er varmt etter kontinuerlig bruk i verktøyet, må du la 
det kjøle seg ned til romtemperatur før lading. Dette vil forlenge batterienes 
levetid. 

8 TEKNISKE DATA 
Type POWEB9050 

Laderens nominelle tilførte energi 220-240 V~50 Hz 

Laderens nominell effekt 21V, 1,7 A 

Batteritype 18V li-ion batteripakke 1.5AH 
18V li-ion batteripakke 3.0AH 

9 MILJØ 
Hvis det skulle være nødvendig å skifte ut maskinen etter lang tids bruk, må den 
ikke kastes i husholdningsavfallet. Kast den på en miljømessig forsvarlig måte. 
Avfall produsert av elektriske maskiner bør ikke bli behandlet som normalt 
husholdningsavfall. Sørg for å resirkulere der hvor spesialanlegg eksisterer. Be 
lokale myndigheter eller forhandler om råd angående tømming og resirkulering. 


