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XR LIITIUMIOONAKU KIIRLAADIJA
DCB118
Õnnitlused!
Olete valinud D WALTi tööriista. Aastatepikkused kogemused, põhjalik tootearendus ja innovatsioon 
teevad D WALTist ühe usaldusväärsema partneri professionaalsetele elektritööriistade kasutajatele.

Tehnilised andmed
Akulaadija   DCB118
Väljundpinge VDC  18
Võrgupinge VAC  230
Tüüp   1
Aku tüüp   Li-Ion
Akupatarei umbkaudne laadimisaeg min 22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
    45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
    60 (6,0 Ah)
Akulaadija vool
 Sisend A  2,0
 Väljund A  8,0
Kaal kg  0,65

Kaitsmed
Euroopa  230 V tööriistad 10 amprit, vooluvõrk
Suurbritannia ja Iirimaa 230 V tööriistad 3 amprit, pistikus

Mõisted: Ohutusjuhised
Allpool toodud määratlused kirjeldavad iga 
märksõna olulisuse astet. Palun lugege juhendit ja 
pöörake tähelepanu nendele sümbolitele.
   OHT: Tähistab tõenäolist ohtlikku 

olukorda, mis mittevältimisel lõppeb 
surma või raske kehavigastusega.

   HOIATUS: Tähistab võimalikku 
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel 
võib lõppeda surma või raske 
kehavigastusega.

   ETTEVAATUST: Tähistab võimalikku 
ohtlikku olukorda, mis mittevältimisel 
võib lõppeda kergete või 
mõõdukate kehavigastustega.

   NB: Viitab tegevusele, mis ei too 
kaasa kehavigastust, kuid mis 
mittevältimisel võib põhjustada 
varalist kahju. 

  Tähistab elektrilöögiohtu.

  Tähistab tuleohtu.

  HOIATUS: Vigastusohu 
vähendamiseks lugege 
kasutusjuhendit.

   HOIATUS! Lugege läbi kõik 
hoiatused ja juhised. Kõigi 
juhiste täpne järgimine aitab vältida 
elektrilöögi, tulekahju ja/või raske 
kehavigastuse ohtu.

HOIDKE KÕIK HOIATUSED JA 
JUHISED TULEVIKU TARVIS 

ALLES.
Olulised ohutusjuhised kõigi 
akulaadijate kohta
 • Enne laadija kasutamist 

lugege läbi kõik juhiseid ja 
hoiatustähised laadijal, akul 
ja tootel, mida kasutatakse 
akuga.

   HOIATUS: Elektrilöögioht. 
Vältige vedelike sattumist 
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laadijasse. See võib 
põhjustada elektrilöögi.

   HOIATUS: 
Soovitame kasutada 
rikkevoolukaitset, mille 
rakendumisvool on 30 mA 
või vähem.

   ETTEVAATUST: Põletuse 
oht. Vigastusriski 
vähendamiseks 
laadige vaid D WALTi 
laetavaid patareisid. 
Teist tüüpi patareid 
võivad plahvatada ning 
põhjustada kehavigastusi 
ja kahjusid.

   ETTEVAATUST: 
Laste üle tuleb pidada 
järelevalvet, et nad ei 
mängiks seadmega.

   NB: Teatud tingimustel, 
kui laadija on vooluvõrku 
ühendatud, võivad 
laadijasse sattunud 
võõrkehad selle kontaktid 
lühistada. Elektrit 
juhtivad võõrkehad, 
nagu näiteks, kuid mitte 
ainult, lihvimistolm, 
metallilaastud, terasvill, 
foolium või igasugused 
kogunenud metallosad 
tuleb laadija pesast eemal 
hoida. Ühendage laadija 
alati vooluvõrgust lahti, 
kui selle pesas pole akut. 
Ühendage laadija lahti ka 
enne puhastamist.

 • Väikesed lapsed ja nõrk tervis. 
See seade ei ole mõeldud ilma 
järelevalveta kasutamiseks 
väikeste laste või füüsiliselt 
nõrkade isikute poolt.

 • Toode pole mõeldud 
kasutamiseks isikutele (k.a. 
lastele), kellel on vähenenud 
füüsilised, tajumuslikud 
või vaimsed võimed, või 
kel puudub kogemus ja/
või teadmiste või oskuste 
saamiseks, kui neil puudub 
juhendaja, kes vastutab nende 
ohutuse eest. Lapsi ei tohi 
kunagi jätta järelevalveta selle 
tootega mängima.

 • ÄRGE proovige akut 
laadide mõne muu laadijaga 
peale käesolevas juhendis 
toodute. Laadija ja aku on 
projekteeritud koos töötama. 

 • Need laadijad pole mõeldud 
muuks tarbeks kui D WALTi 
laetavate patareide 
laadimiseks. Muu kasutuse 
tagajärjeks on tulekahju-, 
elektrilöögioht või surmamine 
elektrilöögiga.

 • Ärge hoidke vihma ega lume 
käes.

 • Laadija eemaldamisel 
vooluvõrgust tõmmake 
pistikust, mitte juhtmest. 
Seeläbi väheneb elektripistikute 
ja juhtme kahjustamise oht.

 • Veenduge, et juhe on 
paigutatud nii, et sellele 
ei astuta, selle taha ei 
komistata ning see ei saa 
muul viisil kahjustusi ega 
koormust.

 • Ärge kasutage 
pikendusjuhet, kui see 
pole just hädavajalik. Vale 
pikendusjuhtme kasutamine 
võib tuua kaasa tule ja 
(surmava) elektrišoki või 
elektrilöögiga surmamise ohu.
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 • Ärge paigutage ühtegi 
objekti laadijale ning ärge 
paigutage laadijat pehmele 
pinnale, mis võib blokeerida 
selle ventilatsiooniavad ja 
kaasa tuua ülekuumenemise. 
Paigutage laadija 
soojusallikatest eemale. 
Laadija ventilatsioon toimub 
korpuse põhjas ja peal olevate 
avade kaudu.

 • Ärge kasutage laadijat 
kahjustunud juhtme või 
pistikuga — laske need kohe 
asendada.

 • Ärge kasutage laadijat, 
kui see on saanud tugeva 
löögi, maha kukkunud 
või muul viisil kahjustada 
saanud. Viige see volitatud 
teeninduskeskusesse.

 • Ärge võtke laadijat 
koost; viige see volitatud 
hoolduskeskusesse, 
kui seda tuleb hooldada 
või remontida. Valesti 
kokkumonteerimine võib kaasa 
tuua elektrilöögi, surmava 
elektrilöögi või tulekahju.

 • Kui toitejuhe on kahjustunud, 
peab tootja, tema esindaja või 
teine sarnane kvalifitseeritud 
isik selle ohu vältimiseks kohe 
välja vahetama.

 • Enne laadija mis tahes viisil 
puhastamist eemaldage see 
vooluvõrgust. See vähendab 
elektrilöögi ohtu. Aku 
eemaldamine ei vähenda seda 
ohtu.

 • MITTE KUNAGI ärge püüdke 
2 laadijat kokku ühendada.

 • Laadija on mõeldud 
kasutamiseks tavalises 
230 V koduses elektrivõrgus. 
Ärge püüdke kasutada seda 
teistsuguse pingega. See ei 
kehti autolaadija puhul.

 • Hoolitsege selle eest, 
et akulaadija asetseks 
stabiilses, kindlas asendis. 
Patarei või akulaadija 
kukkumisel võite saada teie ja/
või teised viga.

HOIDKE NEED JUHISED ALLES

Akulaadijad
DCB118 akulaadija sobib 18 V Li-Ion XR ja XR 
FLEXVOLT akupatareidele (DCB180, DCB181, 
DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, 
DCB184B, DCB185 ja DCB546).
D WALT laadijad ei vaja reguleerimist ning nende 
kavandamisel on peetud silmas võimalikult lihtsat 
kasutamist.

Aku laadimine (joonis 1)
 1. Ühendage laadija enne aku sisestamist 

sobivasse pistikupessa.
 2. Sisestage akupatarei laadijasse ja veenduge, 

et akupatarei asetseb korralikult laadijas. 
Punane tuli (laadimine) vilgub korduvalt, mis 
tähendab, et laadimine on alanud.

 3. Laadimine on lõpetatud, kui punane tuli jääb 
püsivalt põlema. Akupatarei on täielikult 
laetud ja seda võib kasutada või laadijasse 
jätta. Akupatarei eemaldamiseks akulaadijast, 
vajutage akupatareil patarei vabastusnuppu 
(B).

MÄRKUS: Liitium-ioon akupatareide maksimaalse 
võimsuse ja eluea tagamiseks laadige akupatarei 
enne esmakordset kasutamist täis.

Laadimine
Aku laetuse taseme kohta vaadake allpool olevat 
tabelit. 

Laadimisindikaatorid

Laeb

Täis laetud

Kuuma/külma aku viivitus*
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* Punane tuli jätkab vilkumist, kuid kollane 
indikaator helendab selle töö ajal edasi. Kui 
aku on saavutanud sobiva temperatuuri, lülitub 
kollane tuli välja ja laadija jätkab laadimisega.

See laadija ei lae vigast akupatareid. Akulaadija 
viitab vigasele akupatareile, kui tuli ei sütti.
MÄRKUS: See võib tähendada ka seda, et viga 
on laadijas.
Kui laadija viitab probleemile, viige laadija ja 
akupatarei volitatud teeninduskeskusesse 
testimisele.
KUUMA/KÜLMA AKU VIIVITUS
Kui laadija tuvastab, et akupatarei on liiga kuum 
või külm, peatab see automaatselt laadimise, kuni 
akupatarei on saavutanud sobiva temperatuuri. 
Laadija lülitub seejärel automaatselt aku laadimise 
režiimi. See funktsioon tagab akupatareide 
maksimaalse tööea.
Külm akupatarei laeb umbes aeglasemalt kui soe 
akupatarei. Akupatarei laeb kogu laadimistsükli 
jooksul aeglasemalt ja maksimaalne laadimiskiirus 
ei taastu isegi akupatarei soojenemisel.
DCB118 akulaadija on varustatud sisemise 
ventilaatoriga, mis on mõeldud akupatarei 
jahutamiseks. Ventilaator lülitub automaatselt 
sisse, kui akupatareid tuleb jahutada. Ärge 
kunagi käitage akulaadijat, kui ventilaator ei tööta 
korralikult või kui ventilaatori pilud on ummistunud. 
Ärge laske võõrobjektidel siseneda akulaadijasse.
VAID LIITIUMIOON-AKUPATAREID
XR Li-Ion tööriistadel on sisseehitatud 
elektrooniline kaitsesüsteem, mis kaitseb 
akupatareid ülekoormuse, ülekuumenemise või 
liigse tühjenemise eest.
Elektroonilise kaitsesüsteemi rakendumisel lülitub 
tööriist automaatselt välja. Kui see toimub, siis 
hoidke liitiumioon akupatareid laadijas, kuni see 
on täielikult täis laetud.

Seinakinnitus
Need akulaadijad on mõeldud seinale 
paigaldamiseks või lauale või tööpinnale püstiselt 
asetamiseks. Kui paigaldate seinale, asetage 
akulaadija elektripistikupesa lähedale ja nurkadest 
või muudest takistustest, mis võivad õhuvoolu 
häirida, eemale. Kasutage akulaadija tagakülje 
šabloonina seinale paigaldamise kruvide 
märkimiseks. Paigaldage akulaadija kindlalt, 
kasutades kipsplaadi kruvisid (ostetud eraldi) min 
25,4 mm (1") pikad, mille pea läbimõõt on 7-9 mm 
(0,28–0,35"), kruvituna puitu optimaalse kruvi 
kokkupuutepinna sügavusega umbes 5,5 mm 
(7/32"). Joondage augud akulaadija tagaküljel 
väljaulatuvate kruvidega ning fikseerige need 
täielikult avades.

Laadija puhastamine
   HOIATUS: Elektrilöögioht. Enne 

laadija puhastamist eemaldage see 
pistikupesast. Mustuse ja õli võib 
laadija välispinnalt eemaldada lapi või 
pehme harjaga (mitte metallist). Ärge 
kasutage vett ega puhastuslahuseid. 
Ärge laske vedelikel sattuda tööriista 
sisse; ärge kastke tööriista ega selle 
osi vedelikku.

Olulised ohutusjuhised kõikide 
akude kohta
Asendusakude tellimisel märkige ära 
katalooginumber ja pinge.
Aku ei ole pakendist väljavõtmisel täielikult laetud. 
Enne aku ja laadija kasutamist lugege allpool 
olevaid ohutusjuhiseid. Seejärel järgige kirjeldatud 
laadimisprotseduure.

LUGEGE KÕIKI JUHISEID
 • Ärge kasutage akut plahvatusohtlikus 

keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, 
gaaside või tolmu läheduses. Aku 
asetamine laadijasse või sealt eemaldamine 
võib tolmu või aurud süüdata.

 • Ärge kunagi asetage akupatareid jõuga 
laadijasse. Ärge muutke akupatareid 
mitte mingil viisil, et see ühilduks 
laadijaga, kuna akupatarei võib rebeneda, 
põhjustades raskeid kehavigastusi. 

 • Laadige akusid ainult D WALTi laadijatega.
 • ÄRGE asetage vette ega muudesse 

vedelikesse ning vältige pritsmeid.
 • Ärge hoidke ega kasutage tööriista ja akut 

kohtades, kus temperatuur võib ületada 
40 °C (104 °F) (näiteks suvel kuuride või 
metallehitiste läheduses).

   HOIATUS: Ärge kunagi üritage 
akut mingil põhjusel avada. Kui aku 
korpus on pragunenud või muul 
viisil kahjustunud, ärge pange akut 
laadijasse. Ärge lõhkuge akut, pillake 
seda maha ega kahjustage muul viisil. 
Ärge kasutage akut või laadijat, mis 
on saanud järsu löögi, mis on maha 
kukkunud, millest on üle sõidetud või 
mida on muul viisil kahjustatud (nt 
naelaga läbistatud, peale astutud). 
See võib põhjustada (surmava) 
elektrilöögi. Kahjustunud akud tuleb 
tagastada teeninduskeskusesse 
ümbertöötlemiseks.
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   HOIATUS: Tuleoht. Ärge hoidke 
ega kandke akupatareisid nii, et 
metallobjektid puutuvad kokku 
patarei terminalidega. Näiteks, ärge 
asetage akupatareid põllede, taskute, 
tööriistakastide, tootekomplekti 
kastide, sahtlite jms sisse koos lahtiste 
naelte, kruvide, võtmetega jms.

   ETTEVAATUST: Kui tööriist 
pole kasutusel, siis asetage see 
stabiilsele pinnale, kus see ei saa 
ümber minna ega kukkuda. Mõned 
suurte akudega seadmed seisavad 
aku peal püsti, kuid need võivad 
kergesti ümber minna.

SPETSIIFILISED OHUTUSJUHISED 
LIITIUMIOONAKUDELE (LI ION).
 • Ärge põletage akut, isegi kui see on 

raskelt kahjustada saanud või täiesti 
kulunud. Aku võib tules plahvatada. 
Liitiumioonakude põletamisel eritub mürgiseid 
aure ja aineid.

 • Kui aku sisu puutub nahaga kokku, siis 
peske seda kohta viivitamatult pehme 
seebi ja veega. Kui akuvedelik satub silma, 
siis loputage avatud silma veega 15 minutit 
või kuni ärritus lakkab. Meditsiiniline märkus: 
aku elektrolüüt koosneb vedelate orgaaniliste 
karbonaatide ja liitiumisoolade segust.

 • Avatud akuelementide sisu võib 
põhjustada hingamisteede ärritust. Minge 
värske õhu kätte. Sümptomite püsimisel 
pöörduge arsti poole.

   HOIATUS: Põletuse oht. Akuvedelik 
võib sädeme või leegiga kokku 
puutudes olla tuleohtlik.

Transport
   HOIATUS: Tuleoht. Akude 

transportimisega võib kaasneda 
tuleoht, kui aku terminalid puutuvad 
tahtmatult kokku elektrit juhtivate 
materjalidega. Kui transpordite akusid, 
tuleb veenduda, et aku terminalid 
on kaitstud ja hästi isoleeritud teiste 
materjaliga kokkupuutumise eest, et 
vältida lühist.

D WALTi akud vastavad kõigile kehtivatele 
tarne-eeskirjadele, mis on sätestatud tööstus- 
ja juriidilistes standardites, sealhulgas ÜRO 
ohtlike kaupade veo soovituste näidiseeskirjad; 
Rahvusvahelise Lennutranspordi Ühenduse 
(IATA) ohtlike kaupade eeskirjad, Rahvusvaheline 
ohtlike kaupade merevedu (IMDG) eeskiri ja 
Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo a Euroopa 

kokkulepe (ADR). Liitiumioonelemendid ja akud 
on testitud ÜRO ohtlike kaupade veo soovituste 
katsete ja kriteeriumide käsiraamatu jao 38.3 järgi.
Enamikul juhtudel ei klassifitseerita D WALT 
akupatareisid tarnimisel täisreguleeritud klassi 
9 ohtlikuks materjaliks. Üldiselt nõuavad 
kategooria 9 täisregulatsiooni kohaldamist vaid 
liitiumioonakud, mille nimienergia on suurem kui 
100 vatti tunnis (Wh). Kõigil liitiumioonakudel 
on niminäitaja vatt-tundides märgitud pakendile. 
Lisaks ei soovita D WALT regulatsiooni 
keerulisuse tõttu õhutranspordivahendit liitiumioon 
akupatareide saatmiseks, rääkimata vatti tunnis 
väärtusest. Tööriistade saatmine koos akudega 
(kombokomplekt) saab saata õhutranspordiga 
erandina, kui akupatarei vatti tunnis väärtus ei 
ületa 100 Wh.
Olenemata sellest kas tarnitavat kaupa peetakse 
erandiks või kehtib sellele täisregulatsioon, 
vastutab tarnija pakendamise, sildistamise/
märgistamise ja dokumentatsiooni viimastele 
nõuetele vastavuse eest.
Kasutusjuhendi selles jaos toodud teave on 
antud heas usus ning seda peetakse dokumendi 
loomise ajahetkel õigeks. Sellegipoolest ei anta 
ei sõnaselget ega vaikivat garantiid. Ostja peab 
tagama, et tema tegevus on kooskõlas kehtivate 
eeskirjadega.
FLEXVOLT AKU TRANSPORTIMINE
D WALT FLEXVOLT akul on kaks mudelit: 
Kasutamine ja transport. 
Kasutamisviis: Kui FLEXVOLT aku on eraldi või 
D WALT 18 V tootes, töötab see 18 V akuna. Kui 
FLEXVOLT aku on 54 V või 108 V (kaks 54 V akut) 
tootes, töötab see 54 V akuna. 
Transpordiviis: Kui FLEXVOLT akuga on 
ühendatud kork, on aku transportimiseks valmis. 
Hoidke kork transportimiseks alles.

Kui aku on 
transpordivalmis, 
on elemendistringid 
elektriliselt akupatareiga 
ühendusest katkestatud, 
mille tagajärjel on meil 3 akut, kus on madalam 
vatti tunnis (Wh) väärtus võrreldes 1 akuga, mille 
vatti tunnis väärtus on kõrgem. See suurem 
3 aku kogus madalama vatti tunnis väärtusega 
muudab akupatarei erandiks, millele ei kehti 
teatud tarneregulatsioonid, mis puudutavad akude 
kõrgemat vatti tunnis väärtust.
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KASUTAMISE JA TRANSPOR-
TIMISE MÄRGISTUSE NÄIDIS

Transpordi Wh 
väärtused viitavad 
3 × 36 Wh, mis 
tähendab 3 akut, 
mille iga vatti tunnis 
väärtus on 36. Kasutatud Wh väärtus viitab 
väärtusele 108 vatti tunnis (ainult 1 aku).

Akupatarei
LADUSTAMISSOOVITUSED
 1. Hoidmiseks on parim kuiv ja jahe koht, kuhu 

ei paista otsene päikesevalgus ning kus 
temperatuur ei ole liiga kõrge ega madal. Aku 
optimaalsete talitlusomaduste ja kasutusea 
tagamiseks hoidke mittekasutatavaid akusid 
toatemperatuuril. 

 2. Pikemaajalisel hoiule asetamisel soovitatakse 
aku täielikult laadida ning asetada see 
jahedasse ja kuiva ning päikesevalguse eest 
kaitstud kohta.

MÄRKUS: Akut ei tohi hoida täielikult 
tühjenenuna. Aku tuleb enne kasutamist laadida. 

Laadijal ja akul olevad sildid
Lisaks juhendis kasutatavatele sümbolitele võivad 
laadija ja aku siltidel olla järgmised sümbolid:

Enne kasutamist lugege 
kasutusjuhendit.

Laadimisaja leiate peatükist Tehnilised 
andmed.

Akut laetakse.

Aku laetud.

Aku defektne.

Viivitus liiga kuuma või külma aku 
puhul.
Ärge puudutage neid elektrit juhtivate 
esemetega.

Ärge laadige kahjustatud akusid.

Mitte lasta veega kokku puutuda. 

Laske defektsed juhtmed viivitamatult 
välja vahetada.

Laadige vaid vahemikus 4 °C kuni 
40 °C.

Vaid siseruumides kaustamiseks.

Kõrvaldage akupatareid keskkonda 
arvestades.

Laadige D WALTi akupatareisid vaid 
heaks kiidetud D WALTi laadijatega. 
Kui laete akupatareisid, mis pole 
D WALTi disainitud patareid, D WALTi 
laadijaga, võivad need puruneda või 
põhjustada muid ohtlikke olukordi.

Ärge süüdake akupatareid.

Kasutamine: Kasutage ilma 
transpordikorgita, Wh väärtus viitab 
108 Wh (1 aku väärtusega 108 Wh). 
Transport: Transportimine integreeritud 
korgiga, Wh väärtus viitab 3 × 36 Wh 
(3 akut igaüks väärtusega 36 Wh).

Pakendi sisu
Pakend sisaldab järgmist:
 1 Akulaadija
 1 Kasutusjuhend
MÄRKUS: N-mudelite komplekti ei kuulu 
akupatareid ega laadijad.
 • Kontrollige, et tööriist, selle osad või 

lisatarvikud ei oleks transpordil saanud 
kahjustada.

 • Võtke enne kasutamist aega, et 
kasutusjuhend põhjalikult läbi lugeda ja 
endale selgeks teha.

ANDMEKOODI ASUKOHT (JOONIS 1)
Kuupäevakood (A), mis samuti sisaldab, on 
trükitud kaitseümbrise alumisele küljele.
Näiteks: 

2016 XX XX
tootmisaasta

SIHTOTSTARVE
DCB118 akulaadija on mõeldud 18 V Li-Ion 
XR ja XR FLEXVOLT akupatareide (DCB180, 
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, 
DCB184B, DCB185 ja DCB546) laadimiseks.
ÄRGE kasutage niisketes või märgades 
tingimustes ega plahvatusohtlike gaaside või 
vedelike läheduses.
Need patarei laadijad ja akupatareid on 
professionaalsed tööriistad. 
ÄRGE lubage lastel laadijat puudutada. 
Kogenematute laadija kasutajate puhul on vajalik 
juhendamine.
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 • Kasutage selle laadijaga vaid laetavaid 
patareisid.

AKU TÜÜP PINGE ELEMEND MAHUTAVUS
DCB180 18 10 × Li-Ion 3,0 Ah

DCB181 18 5 × Li-Ion 1,5 Ah

DCB182 18 10 × Li-Ion 4,0 Ah

DCB183 18 5 × Li-Ion 2,0 Ah

DCB184 18 10 × Li-Ion 5,0 Ah

DCB185 18 5 × Li-Ion 1,3 Ah

DCB546 18/54 15 × Li-Ion 6,0 Ah / 2,0 Ah

Elektriohutus
Kontrollige alati, et aku pinge vastab andmesildile 
märgitud väärtusele. Samuti kontrollige, et laadija 
pinge vastab võrgupingele.

  Teie D WALTi laadija on 
topeltisolatsiooniga vastavalt 
standardile EN 60335. Seetõttu pole 
maandusjuhet vaja.

Kui toitekaabel on kahjustatud, tuleb see vahetada 
spetsiaalselt valmistatud kaabli vastu, mis on 
saadaval D WALTi hooldusorganisatsiooni kaudu.

Toitepistiku vahetamine
(ainult Suurbritannia ja Iirimaa)
Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige 
järgmiselt:
 • Kõrvaldage vana pistik ohutult.
 • Ühendage pruun juhe uue pistiku 

faasiklemmiga.
 • Ühendage sinine juhe neutraalklemmiga.
   HOIATUS: Maandusklemmiga 

ühendust ei looda.

Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasasolevaid 
paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 3 A.

Pikenduskaabli kasutamine
Ärge kasutage pikendusjuhet, kui see ei 
ole hädavajalik. Kasutage heakskiidetud 
pikendusjuhet, mis sobib teie laadija 
sisendvõimsusele (vt Tehnilised andmed). 
Juhtme minimaalne ristlõikepindala on 1 mm²; 
maksimaalne lubatud pikkus on 30 m.
Kaablirulli kasutamisel kerige kaabel alati täielikult 
lahti.

HOOLDUS
Teie D WALTi elektritööriist on loodud 
pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hoolduse 
juures. Et tööriist teid pikka aega korralikult 
teeniks, tuleb seda nõuetekohaselt hooldada ja 
korrapäraselt puhastada.
   HOIATUS: Raskete kehavigastuste 

ohu vähendamiseks lülitage enne 
seadistamist või lisaseadmete 
ja tarvikute paigaldamist ja 
eemaldamist tööriist välja ja 
eemaldage aku. Juhuslik käivitumine 
võib põhjustada vigastuse.

Laadija ei vaja hooldust. Laadija sees ei ole 
hooldust vajavaid osi.
 • Ärge püüdke laadijat remontida. Et tagada 

toote ohutus ja usaldusvöörsus, tuleb selle 
remondi- ja hooldustööd ning reguleerimine 
teha volitatud D WALTi teeninduskeskustes.

Määrimine
Teie elektritööriist ei vaja lisamäärimist.

Puhastamine
   HOIATUS: Mustuse kogunemisel 

ventilatsiooniavadesse ja nende 
ümber eemaldage mustus ja 
tolm põhikorpuselt kuiva suruõhu 
abil. Kandke selle töö tegemisel 
heakskiidetud kaitseprille ja 
tolmumaski. 

   HOIATUS: Ärge kunagi kasutage 
tööriista mittemetallist osade 
puhastamiseks lahusteid või 
muid kemikaale. Need kemikaalid 
võivad nimetatud osade materjale 
nõrgendada. Kasutage vaid vee ja 
õrnatoimelise seebiga niisutatud lappi. 
Ärge laske vedelikel sattuda tööriista 
sisse; ärge kastke tööriista ega selle 
osi vedelikku.

Valikulised lisatarvikud
   HOIATUS: Kuna muid tarvikuid 

peale D WALTi pakutavate ei ole 
koos selle seadmega testitud, 
võib nende kasutamine koos selle 
tööriistaga olla ohtlik. Kehavigastuste 
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ohu vähendamiseks on koos selle 
seadmega lubatud kasutada ainult 
D WALTi soovitatud tarvikuid.

Sobilike tarvikute kohta teabe saamiseks pidage 
nõu müüjaga.

Keskkonnakaitse
 Eraldi kogumine. Selle sümboliga 
märgistatud tooteid ja akusid ei tohi 
kõrvaldada koos olemjäätmetega.

Tooted ja akud sisaldavad aineid, mida saab 
eemaldada ja taaskasutada, et vähendada 
toorainepuudust. Elektriseadmed ja akud tuleb 
ringlusse võtta vastavalt kohalikele eeskirjadele. 
Lisainfot aadressil www.2helpU.com.

Laetav akupatarei
Seda pika tööeaga akut tuleb laadida, kui see 
ei anna enam piisavalt voolu töödel, mis varem 
käisid kergelt. Aku kasutusea lõpus tuleb see 
kõrvaldada keskkonnanõudeid arvestades:
 • Laske akul täielikult tühjeneda, seejärel 

eemaldage see tööriista küljest.
 • Li-Ion rakud on taaskasutatavad. Viige need 

edasimüüjale või kohalikku jäätmejaama. 
Kogutud akud taaskasutatakse või 
kõrvaldatakse nõuetekohaselt.
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XR LIČIO JONŲ AKUMULIATORIŲ 
KROVIKLIS DCB118
Sveikiname!
Jūs pasirinkote „D WALT“ įrankį. Dėl ilgametės patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo 
„D WALT“ bendrovė yra viena iš patikimiausių profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių.

Techniniai duomenys
Kroviklis   DCB118
Galingumas VDC  18
Elektros tinklo įtampa VAC  230
Tipas   1
Akumuliatoriaus tipas   Ličio jonų
Apytikslė akumuliatoriaus blokų min 22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
įkrovimo trukmė   45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
    60 (6,0 Ah)
Kroviklio el. srovės stiprumas
 Įvesties A  2,0
 Išvesties A  8,0
Svoris kg  0,65

Saugikliai
Europos vartotojams  230 V įrankiai 10 amperų elektros tinkle
JK ir Airijos vartotojams 230 V įrankiai 3 amperų elektros kištukuose

Apibrėžtys Saugos taisyklės
Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno 
žodinio signalo griežtumą. Perskaitykite šią 
naudojimo instrukciją ir atkreipkite dėmesį į šiuos 
simbolius.
   PAVOJUS! Nurodo tiesioginę 

pavojingą situaciją, kurios neišvengę, 
žūsite arba sunkiai susižalosite.

   ĮSPĖJIMAS! Nurodo potencialią 
pavojingą situaciją, kurios neišvengus, 
galima sunkiai ar net mirtinai 
susižaloti.

   DĖMESIO! nurodo potencialią 
pavojingą situaciją, kurios neišvengus 
galima nesunkiai arba vidutiniškai 
sunkiai susižaloti.

   PASTABA. Nurodo praktiką, 
nesusijusią su susižeidimu, kuri 
gali padaryti žalos turtui. 

  Reiškia elektros smūgio pavojų.

  Reiškia gaisro pavojų.

  ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti 
susižeidimo pavojų, perskaitykite šią 
instrukciją.

   ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus 
saugos įspėjimus ir visus 
nurodymus. Jei bus nesilaikoma 
toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, 
gali kilti elektros smūgio, gaisro ir 
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.

IŠSAUGOKITE VISUS 
ĮSPĖJIMUS IR NURODYMUS 

ATEIČIAI
Svarbios saugos taisyklės 
naudojant visų rūšių 
akumuliatorių kroviklius
 • Prieš pradėdami naudoti 

kroviklį, perskaitykite visus 
nurodymus ir ant kroviklio, 
akumuliatoriaus bei gaminio, 
kuriame naudojamas 
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akumuliatorius, pažymėtus 
įspėjamuosius ženklus.

   ĮSPĖJIMAS! Elektros 
smūgio pavojus. 
Saugokite kroviklį, kad į jų 
vidų nepakliūtų vandens. 
Gali įvykti elektros 
smūgis.

   ĮSPĖJIMAS! 
Rekomenduojame naudoti 
apsauginį srovės nuotėkio 
įtaisą, kurio liekamosios 
srovės stiprumas 
neviršytų 30 mA.

   DĖMESIO! Pavojus 
apsideginti. Norėdami 
sumažinti sužeidimo 
pavojų, kraukite tik 
„D WALT“ daugkartinio 
naudojimo akumuliatorius. 
Kitų rūšių akumuliatoriai 
gali užsiliepsnoti ir sužeisti 
jus bei padaryti žalos 
turtui.

   DĖMESIO! Prižiūrėkite 
vaikus, kad jie nežaistų su 
šiuo buitiniu prietaisu.

   PASTABA. Esant tam 
tikroms sąlygoms, 
kai kroviklis įjungtas 
į maitinimo tinklą, kokia 
nors pašalinė medžiaga 
gali sujungti trumpuoju 
jungimu kroviklio 
kontaktus. Reikėtų 
saugoti, kad pro kroviklio 
angas į jo vidų nepatektų 
pašalinių medžiagų, 
pavyzdžiui, šlifavimo 
dulkių, metalo drožlių, 
plieno vatos, aliuminio 
folijos ar kitų susikaupusių 
metalo dalelių. Kai 

į kroviklį neįdėtas 
akumuliatorius, visuomet 
išjunkite kroviklį iš elektros 
tinklo. Prieš pradėdami 
valyti kroviklį, ištraukite jo 
kištuką iš maitinimo tinklo.

 • Maži vaikai ir silpni žmonės. 
Šiuos prietaisu be priežiūros 
negalima naudotis mažiems 
vaikams arba asmenims su 
protine negalia.

 • Šis įrankis neskirtas naudoti 
menkesnių fizinių, sensorinių 
ar protinių gebėjimų asmenims 
(įskaitant vaikus) arba 
asmenims, kuriems trūksta 
patirties ir žinių, nebent juos 
prižiūrėtų už jų saugumą 
atsakingas asmuo ar jiems 
būtų duoti nurodymai, kaip 
naudoti šį įrankį. Vaikai niekada 
neturi būti palikti vieni žaisti su 
šiuo įrankiu.

 • NEBANDYKITE krauti 
akumuliatorių pakuočių 
kitais krovikliais, nei 
nurodyti šiame vadove. 
Kroviklis ir akumuliatorius 
specialiai pagaminti veikti 
kartu. 

 • Šie krovikliai nėra 
skirti jokiems kitiems 
darbams, išskyrus 
„D WALT“ įkraunamiems 
akumuliatoriams krauti. Bet 
kaip kitaip naudojant šį įrenginį, 
gali kilti gaisro, elektros smūgio 
pavojus arba pavojus žūti nuo 
elektros srovės.

 • Saugokite kroviklį nuo 
lietaus ar sniego.

 • Išjungdami kroviklį iš 
elektros lizdo, traukite už 
kištuko, o ne už laido. Taip 
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sumažės pavojus pažeisti 
elektros kištuką ir laidą.

 • Įsitikinkite, kad laidas 
nutiestas taip, kad ant 
jo niekas neužlips, už 
jo neužklius ar kitaip jo 
nesugadins ar nepaveiks.

 • Nenaudokite ilginimo laido, 
nebent tai būtų visiškai 
būtina. Naudojant netinkamą 
ilginimo laidų, gali kilti gaisro, 
elektros smūgio pavojus arba 
pavojus žūti nuo elektros 
srovės.

 • Ant kroviklio nedėkite jokių 
daiktų, nedėkite kroviklio 
ant minkšto paviršiaus, 
kad nebūtų uždengtos 
jo ventiliacijos angos ir 
įrenginio vidus pernelyg 
neperkaistų. Kroviklį statykite 
atokiai nuo bet kokio šilumos 
šaltinio. Kroviklis aušinamas 
pro korpuso viršuje ir apačioje 
esančias ventiliacijos angas.

 • Nenaudokite kroviklio su 
pažeistu laidu ar elektros 
kištuku – tuoj pat atiduokite 
juos taisyti.

 • Nenaudokite kroviklio, jei 
jis buvo stipriai sutrenktas, 
numestas arba kitaip kaip 
nors sugadintas. Atiduokite jį 
į įgaliotąjį techninės priežiūros 
centrą, kad pataisytų.

 • Neardykite kroviklio; kai 
reikia atlikti jo techninės 
priežiūros arba remonto 
darbus, atiduokite jį 
į įgaliotąjį techninės 
priežiūros centrą. Netinkamai 
surinkus šį įrenginį, gali 
kilti gaisro, elektros smūgio 

pavojus arba pavojus žūti nuo 
elektros srovės.

 • Jeigu būtų pažeistas elektros 
laidas, gamintojas, techninės 
priežiūros centro atstovas arba 
panašus kvalifikuotas asmuo 
privalo nedelsiant jį pakeisti, 
kad neįvyktų nelaimė.

 • Prieš pradėdami valyti 
kroviklį, išjunkite jį iš 
elektros lizdo. Taip sumažės 
elektros smūgio pavojus. 
Išėmus akumuliatorių, šis 
pavojus nesumažės.

 • NIEKADA nebandykite kartu 
sujungti 2 kroviklių.

 • Kroviklis skirtas veikti esant 
standartinei, namų ūkyje 
naudojamai 230 V elektros 
srovei. Nebandykite naudoti 
esant jokiai kitai įtampai. Tai 
nėra automobilinis kroviklis.

 • Pasirūpinkite, kad kroviklis 
stovėtų tvirtai ir saugiai. 
Nukritęs akumuliatorius arba 
kroviklis gali sužaloti jus ir 
(arba) kitus žmones.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

Krovikliai
Krovikliu DCB118 galima krauti 18 V galios 
XR ličio jonų ir XR FLEXVOLT akumuliatorius 
(DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, 
DCB184, DCB184B, DCB185 ir DCB546).
„D WALT“ kroviklių reguliuoti nereikia, jie sukurti 
taip, kad juos naudoti būtų kaip įmanoma 
paprasčiau.

Akumuliatoriau įkrovimas 
(1 pav.)
 1. Prieš įdėdami akumuliatorių į kroviklį, įkiškite 

kroviklio elektros laido kištuką į tinkamą 
kintamosios srovės lizdą.

 2. Įdėkite akumuliatorių į kroviklį, įsitikindami, 
kad akumuliatorius yra iki galo įtaisytas 
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kroviklyje. Mirksinti raudona (krovimo) 
lemputė rodo, kad krovimas pradėtas.

 3. Krovimas bus baigtas, kai ši raudona lemputė 
ŠVIES nuolat. Akumuliatorius yra visiškai 
įkrautas, jį galima tuoj pat naudoti arba palikti 
jį kroviklyje Norėdami išimti akumuliatorių iš 
kroviklio, paspauskite ant akumuliatoriaus 
esantį atlaisvinimo mygtuką (B).

PASTABA. Norėdami užtikrinti maksimalų ličio 
jonų akumuliatoriaus veikimą ir tarnavimo laiką, 
prieš naudodami akumuliatorių pirmą kartą, 
visiškai jį įkraukite.

Kroviklio naudojimas
Žr. į toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodytos 
akumuliatoriaus krovimo būsenos. 

Krovimo indikatoriai

Krovimas

Visiškai įkrautas

Karšto / šalto bloko 
įjungimo uždelsimas*

* Tuo metu raudona lemputė tebežybčios, 
o geltona kontrolinė lemputė švies be perstojo. 
Akumuliatoriui pasiekus tinkamą temperatūrą, 
geltona kontrolinė lemputė užges ir kroviklis vėl 
bus kraunamas.

Kroviklis sugedusio akumuliatoriaus nekraus. 
Kroviklis parodys, kad akumuliatorius yra 
sugedęs: arba neužsidegs jo kontrolinė lemputė.
PASTABA. Tai gali reikšti ir kroviklio gedimą.
Jeigu kroviklis rodo gedimą, atiduokite kroviklį 
ir akumuliatorių į įgaliotąjį techninės priežiūros 
centrą, kad jie būtų patikrinti.
KARŠTO / ŠALTO BLOKO ĮJUNGIMO 
UŽDELSIMAS
Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus 
temperatūra yra per aukšta arba per žema, 
automatiškai įsijungia atidėjimo režimas, t. y. 
krovimas atidedamas tol, kol akumuliatoriaus 
temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis 
automatiškai įjungs krovimo režimą. Ši prietaiso 
savybė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus 
tarnavimo laiką.
Šaltas akumuliatorius bus kraunamas dvigubai 
lėčiau nei šiltas. Akumuliatorius bus lėčiau 
kraunamas per visą krovimo ciklą ir nepasieks 
maksimalaus krovimo greičio net ir tada, jei 
akumuliatorius sušils.
Kroviklyje DCB118 įrengtas vidinis ventiliatorius 
akumuliatoriui aušinti. Ventiliatorius automatiškai 
įsijungs, kai tik akumuliatorių prireiks aušinti. 
Niekada nenaudokite kroviklio, jeigu ventiliatorius 
tinkamai neveikia arba jeigu ventiliacijos angos 

yra užkimštos. Saugokite kroviklį, kad į jo vidų 
nepatektų jokių pašalinių daiktų.
TIK LIČIO JONŲ AKUMULIATORIAI
XR ličio jonų įrankiai yra sukurti panaudojant 
elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos 
akumuliatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba 
visiško išeikvojimo.
Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis 
automatiškai išsijungs. Jeigu taip atsitiktų, dėkite 
ličio jonų akumuliatorių į kroviklį ir visiškai jį 
įkraukite.

Montavimas ant sienos
Šie krovikliai skirti montuoti ant sienos arba 
statyti ant stalo arba darbastalio. Montuodami 
ant sienos, kroviklį įrenkite pakankamai arti 
elektros lizdo, atokiai nuo kampų bei kitų kliūčių, 
kurios galėtų trukdyti orui laisvai cirkuliuoti. 
Naudodamiesi kroviklio galine puse vietoj 
šablono, nustatykite montavimo ant sienos 
varžtų padėtį. Tvirtai pritvirtinkite kroviklį, 
naudodami bent 25,4 mm (1 col.) ilgio varžtus 
7–9 mm (0,28–0,35 col.) skersmens galvutėmis, 
skirtus sieninėms plokštėms montuoti (įsigykite 
jų atskirai); juos įsukite į medieną, palikdami 
maždaug 5,5 mm (7/32 col.) varžto dalį neįsuktą. 
Sulygiuokite kroviklio galinėje pusėje esančias 
angas su kyšančiais varžtų galais ir iki galo 
įtaisykite juos angose.

Kroviklio valymo instrukcija
   ĮSPĖJIMAS! Elektros smūgio 

pavojus. Prieš pradėdami valyti 
kroviklį, išjunkite jį iš elektros lizdo. 
Purvą ir tepalą nuo kroviklio paviršiaus 
galima nuvalyti šluoste arba minkštu, 
nemetaliniu šepetėliu. Nenaudokite 
vandens arba kokių nors kitokių 
valymo priemonių tirpalų. Visuomet 
saugokite įrankį nuo bet kokių skysčių; 
niekada nepanardinkite jokios šio 
įrankio dalies į skystį.

Svarbios saugos taisyklės 
naudojant visų rūšių 
akumuliatorius
Užsakydami akumuliatorius keitimui, būtinai 
įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį.
Išėmus akumuliatorių iš dėžutės, jis nėra visiškai 
įkrautas. Prieš pradėdami naudoti akumuliatorių 
ir kroviklį, perskaitykite toliau pateiktas saugos 
taisykles. Po to vadovaukitės nurodyta krovimo 
procedūra.

PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS.
 • Akumuliatorių nekraukite ir nenaudokite 

sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur 
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yra degių skysčių, dujų arba dulkių. 
Įdedant arba ištraukiant akumuliatorių iš 
kroviklio, dulkės ar garai gali užsidegti.

 • Niekada nekiškite akumuliatoriaus 
į kroviklį jėga. Jokiu būdu nemodifikuokite 
akumuliatoriaus, norėdami, kad jis 
tilptų į nesuderinamą kroviklį, nes 
akumuliatorius gali trūkti ir sunkiai 
sužeisti. 

 • Akumuliatorius kraukite tik „D WALT“ 
krovikliais.

 • NETAŠKYKITE ir vandeniu ir nenardinkite 
į vandenį ar kokį nors kitą skystį.

 • Akumuliatorių pakuotės negalima laikyti 
ar krauti ten, kur aplinkos temperatūra 
gali pasiekti ar viršyti 40 °C (104 °F) 
(pavyzdžiui, vasarą lauko pašiūrėse ar 
metaliniuose pastatuose).

   ĮSPĖJIMAS! Niekada jokiais būdais 
nebandykite atidaryti akumuliatoriaus. 
Nedėkite akumuliatoriaus į kroviklį, 
jei jo korpusas įskilęs ar pažeistas. 
Neskaldykite, nemėtykite ir 
negadinkite akumuliatoriaus. 
Nenaudokite akumuliatoriaus bloko 
ar kroviklio, kurie buvo stipriai 
sutrenkti, numesti, pervažiuoti ar 
pažeisti kokiu nors kitu būdu (t. y. 
perverti vinimi, sutrenkti plaktuku, ant 
jų buvo atsistota ir pan.). Gali įvykti 
elektros smūgis arba kyla pavojus 
žūti nuo elektros srovės. Sugadintus 
akumuliatorius reikia atiduoti 
į techninės priežiūros centrus, kur jie 
bus perdirbti ir pakartotinai panaudoti.

   ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus. 
Nelaikykite ir neneškite 
akumuliatorių taip, kad metaliniai 
objektai galėtų liestis prie atvirų 
akumuliatoriaus gnybtų. Pavyzdžiui 
nedėkite akumuliatoriaus į prijuostes, 
kišenes, įrankių dėžes, gaminių 
komplektavimo dėžes, stalčius ir pan., 
kuriuose yra palaidų vinių, varžtų, 
raktų ir pan.

   DĖMESIO! Nenaudojamą įrankį 
paguldykite ant šono ant lygaus 
paviršiaus, kur už jo niekas 
neužklius ir kur jis ant nieko 
nenukris. Kai kuriuos įrankius su 
dideliais akumuliatorių blokais galima 
ant jų pastatyti, tačiau juos galima 
netyčia nugriauti.

SAUGOS INSTRUKCIJA, TAIKYTINA 
NAUDOJANT LIČIO JONŲ (LI-ION) 
AKUMULIATORIUS
 • Nedeginkite akumuliatoriaus net tada, 

kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai 
nusidėvėjęs. Lauže akumuliatorius gali 
sprogti. Deginant ličio jonų akumuliatorius, 
susidaro nuodingų garų ir medžiagų.

 • Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų 
ant odos, nedelsdami nuplaukite tą 
vietą vandeniu ir švelniu muilu. Jeigu 
akumuliatoriaus skysčio patektų į akis, 
skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių 
arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu 
prireiktų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite, 
kad akumuliatoriaus elektrolito tirpalas yra 
sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir 
ličio druskų mišinio.

 • Atidarius akumuliatoriaus elementus, 
juose esanti medžiaga gali sudirginti 
kvėpavimo organus. Įkvėpkite gaivaus 
oro. Jeigu simptomai neišnyktų, kreipkitės 
pagalbos į medikus.

   ĮSPĖJIMAS! Pavojus apsideginti. 
Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai, aku-
muliatoriaus skystis gali užsiliepsnoti.

Gabenimas
   ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus. Vežant 

akumuliatorius, gali kilti gaisras, jeigu 
akumuliatoriaus gnybtai būtų netyčia 
sujungti laidžiosiomis medžiagomis. 
Veždami akumuliatorius, užtikrinkite, 
kad akumuliatorių gnybtų būtų 
apsaugoti ir tinkamai izoliuoti nuo 
medžiagų, kurios galėtų juos sujungti 
ir sukelti trumpąjį jungimą.

„D WALT“ ličio jonų akumuliatoriai atitinka 
galiojančias gabenimo taisykles, kaip nurodyta 
pramoniniuose ir teisiniuose standartuose, 
įskaitant JT rekomendacijas dėl pavojingų 
prekių gabenimo; Tarptautinės oro transporto 
asociacijos (IATA) taisykles dėl pavojingų prekių 
vežimo, Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo 
jūra kodekso (IMDG) taisykles ir Europos sutartį 
dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo 
keliais (ADR). Ličio jonų maitinimo elementai 
ir akumuliatoriai yra išbandyti pagal JT testų ir 
kriterijų vadovo 38.3 punktą, kaip nurodyta JT 
rekomendacijose dėl pavojingų prekių gabenimo.
Daugeliu atvejų „D WALT“ akumuliatorių 
vežimas nebus klasifikuojamas kaip visiškai 
reglamentuojamas 9 klasės pavojingų medžiagų 
vežimas. Dažniausiai siuntas reikės deklaruoti 
kaip 9 klasės įrenginius tik tuo atveju, jei 
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gabenamų ličio jonų akumuliatorių energijos 
klasė viršys 100 vatvalandžių (Wh). Ant visų ličio 
jonų akumuliatorių yra nurodyta vatvalandžių 
klasė. Be to, dėl reglamentavimo sudėtingumo 
„D WALT“ nerekomenduoja gabenti atskirų ličio 
jono pakuočių oro transportu, nesvarbu, kokiai 
vatvalandžių klasei jie būtų priskiriami. Visgi 
įrankius su akumuliatoriais (komplektus) galima 
gabenti oro transportu, jeigu akumuliatoriaus 
vatvalandžių klasė yra ne didesnė nei 
100 vatvalandžių.
Nesvarbu, ar siunta yra visiškai reglamentuojama, 
ar ne – vežėjas privalo pasidomėti naujausiais 
galiojančiais reikalavimais dėl pakavimo, 
ženklinimo/žymėjimo ir dokumentų reikalavimų.
Šiame instrukcijos skyriuje pateikta informacija 
yra teisinga ir, mūsų manymu, tiksli šio dokumento 
sukūrimo metu. Visgi garantija – akivaizdi arba 
numanoma – nesuteikiama. Pirkėjo pareiga savo 
veiksmais būtinai laikytis galiojančių įstatymų.
FLEXVOLT AKUMULIATORIAUS GABENIMAS
„D WALT FLEXVOLT“ akumuliatorius turi du 
režimus: naudojimo ir gabenimo. 
Naudojimo režimas: Kai FLEXVOLT 
akumuliatorius naudojamas atskirai arba 
jis yra „D WALT“ 18 V gaminyje, jis veikia 
kaip 18 V akumuliatorius. Kai FLEXVOLT 
akumuliatorius yra 54 V arba 108 V (dviejų 
54 V galios akumuliatorių) gaminyje, jis veikia kaip 
54 V akumuliatorius. 
Gabenimo režimas: Kai ant FLEXVOLT 
akumuliatoriaus yra uždėtas gaubtas, 
akumuliatorius veikia gabenimo režimu. 
Išsaugokite gaubtą gabenimui.

Veikiant gabenimo 
režimui, elementų 
juostos bloke yra 
elektriniu būdu atjungtos 
vien nuo kitos, todėl 
akumuliatorius tampa 3 mažesnės galios 
akumuliatoriais lyginant su 1 didesnės galios 
akumuliatoriumi. Taip padidinus akumuliatorių 
kiekį iki 3 mažesnės galios akumuliatorių, blokui 
nebetaikomi tie gabenimo reglamentai, kurie yra 
taikomi didesnės galios akumuliatoriams.

NAUDOJIMO IR GABENIMO ETI-
KEČIŲ ŽENKLINIMO PAVYZDŽIAI

Gabenimo 
vatvalandžių 
klasėje nurodoma 
3 × 36 Wh, 
o tai reiškia, 
kad gabenami 3 atskiri 36 vatvalandžių galios 
akumuliatoriai. Naudojimo vatvalandžių 

klasėje nurodoma 108 vatvalandės (numanant 
1 akumuliatorių).

Akumuliatorius
PATARIMAI, KAIP SANDĖLIUOTI
 1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi 

ir sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių 
saulės spindulių, pernelyg didelės šilumos 
arba šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų 
veikimą ir naudojimo laiką, nenaudojamus 
akumuliatorius laikykite kambario 
temperatūroje. 

 2. Norint, kad akumuliatorius tarnautų kuo ilgiau, 
jį laikykite vėsioje, sausoje vietoje visiškai 
įkrautą, išimtą iš kroviklio.

PASTABA. Akumuliatorių negalima laikyti visiškai 
iškrautų. Prieš naudojimą akumuliatorių privaloma 
dar kartą įkrauti. 

Ant kroviklių ir akumuliatorių 
esančios etiketės
Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais 
gali būti naudojamos ir šios kroviklių ir 
akumuliatorių etiketėse esančios piktogramos:

Prieš naudojimą perskaitykite prietaiso 
naudojimo instrukciją.

Įkrovimo laikas nurodytas skyriuje 
„Techniniai duomenys“.

Akumuliatorius kraunamas.

Akumuliatorius įkrautas.

Akumuliatorius sugedęs.

Karšto / šalto bloko įjungimo 
uždelsimas.
Patikrinimui nenaudokite el. srovei 
laidžių daiktų

Nekraukite apgadintų akumuliatorių.

Saugokite nuo vandens 

Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite 
naujais.

Kraukite tik esant 4–40 °C aplinkos oro 
temperatūrai.
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Skirta naudoti tik patalpoje.

Išmeskite akumuliatorių tinkamai 
rūpindamiesi aplinka

„D WALT“ akumuliatorius kraukite 
tik specialiais „D WALT“ krovikliais. 
„D WALT“ krovikliais kraunant 
„D WALT“ firmos akumuliatorius, 
akumuliatoriai gali sprogti arba sukelti 
pavojingų situacijų.

Nedeginkite akumuliatoriaus.

Klauskite: Naudojant be gabenimo 
gaubto, Wh klasė yra 108 Wh 
(1 108 Wh akumuliatorius). 
Gabenimas: Naudojant su įrengtuoju 
gabenimo gaubtu, Wh klasė yra 
3 × 36 Wh (3 36 Wh akumuliatoriai).

Pakuotės turinys
Pakuotėje yra:
 1 Akumuliatoriaus kroviklis
 1 Naudojimo instrukcija
PASTABA. Modeliai N pateikiami be 
akumuliatorių ir kroviklių.
 • Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo 

dalys arba priedai nebuvo sugadinti.
 • Prieš naudojimą skirkite laiko atidžiai 

perskaityti ir suprasti šį vadovą.
DATOS KODO PADĖTIS (1 PAV.)
Datos kodas (A), kuriame nurodyti ir pagaminimo 
metai, yra pažymėtas korpuso apatinėje pusėje.
Pavyzdys: 

2016 XX XX
Pagaminimo metai

NUMATYTOJI NAUDOJIMO PASKIRTIS
Kroviklis DCB118 skirtas krauti 18 V galios 
XR ličio jonų ir XR FLEXVOLT akumuliatorius 
(DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, 
DCB184, DCB184B, DCB185 ir DCB546).
NENAUDOKITE esant drėgnoms oro sąlygoms 
arba šalia degių skysčių ar dujų.
Šie akumuliatorių krovikliai ir akumuliatorių blokai 
yra profesionalūs įrankiai. 
NELEISKITE vaikams liesti šio kroviklio. Jei šį 
kroviklį naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia 
prižiūrėti.
 • Šiuo krovikliu kraukite tik daugkartinio 

naudojimo akumuliatorius.

AKUMULIATORIAUS 
TIPAS ĮTAMPA ELEMENTAS GALIA

DCB180 18 10 × ličio jonų 3,0 Ah

DCB181 18 5 × ličio jonų 1,5 Ah

DCB182 18 10 × ličio jonų 4,0 Ah

DCB183 18 5 × ličio jonų 2,0 Ah

DCB184 18 10 × ličio jonų 5,0 Ah

DCB185 18 5 × ličio jonų 1,3 Ah

DCB546 18 / 54 15 × ličio jonų 6,0 Ah / 
2,0 Ah

Elektros sauga
Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus įtampa 
atitinka duomenų lentelėje nurodytą įtampą. 
Visuomet patikrinkite, ar jūsų kroviklio įtampa 
atitinka jūsų maitinimo tinklo įtampą.

  Remiantis EN 60335 standartu, šis 
„D WALT“ įrankis turi dvigubą izoliaciją; 
todėl įžeminimo laido nereikia.

Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia 
pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima 
įsigyti „D WALT“ techninės priežiūros centre.

Elektros kištuko keitimas
(tik Jungtinės Karalystės ir 
Airijos vartotojams)
Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:
 • Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
 • Rudą laidą junkite prie gyvo elektros kištuko 

įvado.
 • Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros 

kištuko įvado.
   ĮSPĖJIMAS! Prie įžeminimo įvado 

nieko jungti nereikia.

Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama 
su aukštos kokybės kištukais. Rekomenduojamas 
saugiklis: 3 A.

Ilginimo laido naudojimas
Ilgintuvą reikėtų naudoti tik tada, kai tai būtina. 
Naudokite tik sertifikuotą ilginimo laidą, kurio galia 
atitiktų jūsų kroviklio galią (žr. skyrių Techniniai 
duomenys). Minimalus laido skersmuo – 1 mm²; 
maksimalus laido ilgis – 30 m.
Jeigu naudojate laido ritę, visuomet iki galo 
išvyniokite laidą.
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TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Šis „D WALT“ elektrinis įrankis skirtas ilgalaikiam 
darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros. 
Įrankis tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai 
prižiūrėsite ir reguliariai valysite.
   ĮSPĖJIMAS! Norėdami sumažinti 

sunkių susižeidimų pavojų, prieš 
atlikdami bet kokius įtaisų ar 
priedų reguliavimo ar išardymo/
montavimo darbus, išjunkite įrankį 
ir ištraukite akumuliatoriaus bloką. 
Bet koks netyčinis įrankio paleidimas 
gali sužeisti.

Kroviklio taisyti negalima. Kroviklyje nėra tokių 
dalių, kurias galėtų techniškai prižiūrėti pats 
vartotojas.
 • Nebandykite taisyti šio kroviklio. Siekiant 

užtikrinti gaminio saugą ir patikimumą, 
remonto, techninės priežiūros ir 
reguliavimo darbus privalo būti atliekami 
tik įgaliotuosiuose „D WALT“ techninės 
priežiūros centruose.

Tepimas
Šio elektrinio įrankio papildomai tepti nereikia.

Valymas
   ĮSPĖJIMAS! Kai tik pastebėsite, 

kad pagrindiniame korpuse arba 
aplink ventiliacijos angas susikaupė 
purvo ir dulkių, išpūskite juos sausu 
oru. Atlikdami šį darbą dėvėkite 
aprobuotas akių apsaugas ir 
respiratorius. 

   ĮSPĖJIMAS! Nemetalinių įrankio 
dalių niekada nevalykite tirpikliais 
arba kitomis stipriomis cheminėmis 
medžiagomis. Šie chemikalai gali 
susilpninti šioms dalims panaudotas 
plastmasines medžiagas. Naudokite 
tik muiluotame vandenyje sudrėkintą 
šluostę. Visuomet saugokite įrankį 
nuo bet kokių skysčių; niekada 
nepanardinkite jokios šio įrankio dalies 
į skystį.

Pasirenkami priedai
   ĮSPĖJIMAS! Kadangi kiti nei 

„D WALT“ priedai nebuvo išbandyti 
su šiuo gaminiu, juos naudoti su šiuo 
gaminiu gali būti pavojinga. Norėdami 
sumažinti sužeidimo pavojų, su šiuo 
gaminiu rekomenduojama naudoti tik 
„D WALT“ priedus.

Dėl papildomos informacijos apie tinkamus 
priedus kreipkitės į savo vietos tiekėją.

Aplinkosauga
 Atskiras atliekų surinkimas. Šiuo 
ženklu pažymėtų gaminių ir 
akumuliatorių negalima išmesti kartu 
su kitomis buitinėmis atliekomis.

Gaminiuose ir akumuliatoriuose yra medžiagų, 
kurias galima pakartotinai panaudoti arba 
perdirbti, mažinant aplinkos taršą ir naujų 
žaliavų poreikį. Rūšiuokite elektros prietaisus 
ir akumuliatorius, atsižvelgdami į vietos atliekų 
surinkimo taisykles. Daugiau informacijos rasite 
tinklavietėje www.2helpU.com.

Daugkartinio naudojimo 
akumuliatorius
Šis ilgalaikiam tarnavimui skirtas akumuliatorius 
yra įkraunamas tuomet, kai nebeturi pakankamai 
krūvio ir nebegali maitinti įrankio pakankama 
galia. Fiziškai susidėvėjusį produktą reikia 
pašalinti taip, kad jis neužterštų aplinkos:
 • Visiškai iškrovę akumuliatorių, nuimkite jį nuo 

įrankio.
 • Ličio jonų akumuliatoriai yra perdirbami. 

Grąžinkite juos įgaliotam atstovui arba 
priduokite į surinkimo punktą. Taip surinkti 
akumuliatoriai bus perdirbti arba tinkamai 
pašalinti.
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XR LITIJA JONU AKUMULATORU ĀTRAIS 
LĀDĒTĀJS DCB118
Apsveicam!
Jūs izvēlējāties D WALT instrumentu. D WALT ir viens no uzticamākajiem profesionālu 
elektroinstrumentu lietotāju partneriem, jo tam ir ilggadīga pieredze instrumentu izveidē un novatorismā.

Tehniskie dati
Lādētājs   DCB118
Izvades spriegums Vlīdzstr.  18
Elektrotīkla spriegums Vmaiņstr.  230
Tips   1
Akumulatora veids   Litija jonu
Akumulatoru aptuvenais uzlādes laiks min 22 (1,3 Ah) 22 (1,5 Ah) 30 (2,0 Ah)
    45 (3,0 Ah) 60 (4,0 Ah) 75 (5,0 Ah)
    60 (6,0 Ah)
Lādētāja strāva
 ievade A  2,0
 izvade A  8,0
Svars kg  0,65

Drošinātāji
Eiropa  230 V instrumenti 10 ampēri, elektrotīklā
Apvienotā Karaliste un Īrija 230 V instrumenti 3 ampēri, kontaktdakšās

Defi nīcijas: Ieteikumi par 
drošību
Turpmāk redzamajās definīcijās izskaidrota katra 
signālvārda nopietnības pakāpe. Lūdzu, izlasiet 
šo rokasgrāmatu un pievērsiet uzmanību šiem 
apzīmējumiem.
   BĪSTAMI! Norāda draudošu 

bīstamu situāciju, kuras rezultātā, 
ja to nenovērš, var izraisīt nāvi vai 
smagus ievainojumus.

   BRĪDINĀJUMS! Norāda iespējami 
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to 
nenovērš, var iestāties nāve vai gūt 
smagus ievainojumus.

   UZMANĪBU! Norāda iespējami 
bīstamu situāciju, kuras rezultātā, ja to 
nenovērš, var gūt nelielus vai vidēji 
smagus ievainojumus.

   IEVĒRĪBAI: Norāda situāciju, kuras 
rezultātā negūst ievainojumus bet, 
ja to nenovērš, var izraisīt īpašuma 
bojājumu. 

   Apzīmē elektriskās strāvas trieciena 
risku.

  Apzīmē ugunsgrēka risku.

  BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu 
ievainojumu risku, izlasiet lietošanas 
rokasgrāmatu.

   BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus 
drošības brīdinājumus un 
norādījumus. Ja netiek ievēroti 
brīdinājumi un norādījumi, var gūt 
elektriskās strāvas triecienu, izraisīt 
ugunsgrēku un/vai gūt smagus 
ievainojumus.

SAGLABĀJIET VISUS 
BRĪDINĀJUMUS UN 

NORĀDĪJUMUS TURPMĀKĀM 
UZZIŅĀM

Svarīgi drošības norādījumi 
visiem akumulatoru lādētājiem
 • Pirms lādētāja izmantošanas 

izlasiet visus norādījumus un 
brīdinājuma apzīmējumus 
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uz lādētāja, akumulatora 
un instrumenta, kurā tiek 
izmantots akumulators.

   BRĪDINĀJUMS! 
Elektriskās strāvas 
trieciena risks. Lādētājā 
nedrīkst iekļūt šķidrums. 
Var rasties elektriskās 
strāvas trieciens.

   BRĪDINĀJUMS! Mēs 
iesakām izmantot 
noplūdstrāvas aizsargierīci 
ar nominālo nostrādes 
strāvu 30 mA vai mazāk.

   UZMANĪBU! 
Ugunsbīstamība. Lai 
mazinātu ievainojuma 
risku, uzlādējiet tikai 
D WALT vairākkārt 
uzlādējamos 
akumulatorus. Cita veida 
akumulatori var eksplodēt, 
izraisot ievainojumus un 
sabojājot instrumentu.

   UZMANĪBU: Bērni 
ir jāuzrauga, lai viņi 
nespēlētos ar instrumentu.

   IEVĒRĪBAI! Dažos 
gadījumos svešķermeņi 
var izraisīt īssavienojumu 
lādētājā, ja lādētājs ir 
pievienots elektrotīklam. 
Lādētāja tuvumā nedrīkst 
novietot vadītspējīgus 
materiālus, piemēram, 
slīpēšanas putekļus, 
metāla skaidas, tērauda 
vati, alumīnija foliju 
vai uzkrājušās metāla 
daļiņas. Ja lādētājā nav 
ievietots akumulators, 
lādētājs ir jāatvieno no 
elektrotīkla. Pirms lādētāja 

tīrīšanas tas ir jāatvieno 
no elektrotīkla.

 • Mazi bērni un nespēcīgas 
personas. Instrumentu nav 
paredzēts lietot maziem 
bērniem vai nespēcīgām 
personām bez uzraudzības.

 • Šo instrumentu nav paredzēts 
ekspluatēt personām (tostarp 
bērniem), kam ir ierobežotas 
fiziskās, sensorās vai psihiskās 
spējas vai trūkst pieredzes 
un zināšanu, ja vien tās 
neuzrauga vai neapmāca 
persona, kas atbild par viņu 
drošību. Bērnus nedrīkst 
atstāt bez uzraudzības, lai viņi 
nespēlētos ar instrumentu.

 • NEDRĪKST lādēt 
akumulatoru ar citiem 
lādētājiem, kas nav 
norādīti šajā rokasgrāmatā. 
Lādētājs ir īpaši paredzēts šī 
akumulatora uzlādēšanai. 

 • Šie lādētāji ir paredzēti 
tikai un vienīgi D WALT 
akumulatoru uzlādēšanai. 
Lietojot tos citiem mērķiem, var 
izraisīt ugunsgrēka, elektriskās 
strāvas vai nāvējoša trieciena 
risku.

 • Nepakļaujiet lādētāju lietus 
vai sniega iedarbībai.

 • Atvienojot lādētāju, 
neraujiet aiz vada, bet 
gan aiz kontaktdakšas. 
Tādējādi mazinās 
risks sabojāt barošanas vadu 
un kontaktdakšu.

 • Pārbaudiet, vai vads ir novie-
tots tā, lai uz tā neuzkāptu, 
pār to nepakluptu vai citādi 
nesabojātu vai nesarautu.
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 • Neizmantojiet pagarinājuma 
vadu, ja vien bez tā nevar 
iztikt. Lietojot nepareizu 
pagarinājuma vadu, var izraisīt 
ugunsgrēka, elektriskās strāvas 
vai nāvējoša trieciena risku.

 • Uz lādētāja nedrīkst novietot 
nekādus priekšmetus, kā 
arī to nedrīkst novietot 
uz mīkstas pamatnes, lai 
nenosprostotu ventilācijas 
atveres un neizraisītu 
pārlieku pārkaršanu 
iekšpusē. Novietojiet lādētāju 
vietā, kur nav karstuma avotu. 
Lādētāja vēdināšanu nodrošina 
atveres korpusa augšpusē un 
apakšpusē.

 • Nelietojiet lādētāju, ja tā 
vads vai kontaktdakša ir 
bojāti — tie ir nekavējoties 
jānomaina.

 • Neekspluatējiet vai 
neizjauciet lādētāju, ja tas ir 
saņēmis asu triecienu, ticis 
nomests vai citādi ir bojāts. 
Nogādājiet to pilnvarotā 
apkopes centrā.

 • Lādētāju nedrīkst izjaukt! 
Ja ir vajadzīga apkope vai 
remonts, nogādājiet to 
pilnvarotā apkopes centrā. 
Ja tas tiek nepareizi lietots 
vai no jauna samontēts, var 
rasties elektriskās strāvas 
trieciena, nāvējoša trieciena vai 
aizdegšanās risks.

 • Ja barošanas vads ir bojāts, 
ražotājam, servisa pārstāvim 
vai līdzvērtīgi kvalificētiem 
speciālistiem tas ir nekavējoties 
jānomaina pret jaunu, lai 
novērstu bīstamību.

 • Pirms lādētāja tīrīšanas, tas 
ir jāatvieno no elektrotīkla. 
Tādējādi mazinās 
elektrošoka risks. Šis risks 
nesamazinās, ja izņemat tikai 
akumulatoru.

 • NEDRĪKST vienlaicīgi saslēgt 
kopā 2 lādētājus.

 • Lādētājs ir paredzēts 
darbībai ar standarta 
230 V mājsaimniecības 
elektrisko strāvu. Lādētāju 
nedrīkst izmantot ar 
jebkādu citu spriegumu. 
Ievērojiet, ka tas neattiecas uz 
transportlīdzekļu lādētājiem.

 • Jāparūpējas, lai nodrošinātu, 
ka lādētājs atrodas stabilā, 
drošā stāvoklī. Krītošs 
akumulators var radīt risku 
ievainot sevi un/vai citi.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

Lādētāji
DCB118 lādētājs ir saderīgs 18 V litija jonu 
akumulatoriem XR FLEXVOLT un XR (DCB180, 
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, 
DCB184B, DCB185 un DCB546).
D WALT lādētāji nav jānoregulē un ir izstrādāti tā, 
lai būtu maksimāli vienkārši ekspluatējami.

Akumulatora izlādēšana 
(1. att.)
 1. Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet 

lādētāju piemērotai kontaktligzdai.
 2. Ievietojiet akumulatoru lādētājā līdz galam, 

līdz atdurei. Atkārtoti mirgo sarkanā (uzlādes) 
lampiņa, norādot, ka uzlādes gaita ir 
sākusies.

 3. Kad sarkanais indikators deg nepārtraukti, tas 
liecina, ka uzlāde ir pabeigta. Akumulatoru 
bloks ir pilnībā uzlādēts, un to var izmantot vai 
arī atstāt lādētājā. Lai izņemtu akumulatoru 
no lādētāja, pabīdiet akumulatora atlaišanas 
pogu, kas atrodas uz akumulatora (B).

PIEZĪME. Lai nodrošinātu litija jonu akumulatoru 
optimālu darbību un maksimālu darbmūžu, 
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pirms pirmās lietošanas pilnībā uzlādējiet jaunu 
akumulatoru.

Lādētāja operācijas
Skatiet turpmāko tabulu, lai uzzinātu akumulatora 
uzlādes statusu. 

Uzlādes indikatori

Notiek uzlāde

Pilnībā uzlādēts

Karsta/auksta akumulatora 
uzlādes atlikšana*

* Šajā laikā turpina mirgot sarkanā lampiņa un deg 
dzeltenā lampiņa. Tiklīdz akumulators ir atdzisis 
līdz piemērotai temperatūrai, dzeltenā lampiņa 
izdziest, un lādētājs atsāk uzlādes procesu.

Ja akumulators ir bojāt, lādētājs to neuzlādē. 
Lādētājs norādīs, ka akumulators ir bojāts, 
neparādot uzlādes gaismu.
PIEZĪME. Tas var nozīmēt arī to, ka kļūme ir 
lādētājā.
Ja lādētājs konstatē kļūmi, nogādājiet lādētāju 
un akumulatoru pilnvarotā apkopes centrā, lai tos 
pārbaudītu.
KARSTA/AUKSTA AKUMULATORA UZLĀDES 
ATLIKŠANA
Ja lādētājs konstatē, ka akumulators ir pārāk 
karsts vai auksts, automātiski tiek aktivizēta 
karsta/auksta akumulatora uzlādes atlikšana, 
apturot uzlādēšanu, līdz akumulators ir sasniedzis 
piemērotu temperatūru. Lādētājs automātiski 
pārslēdzas akumulatora lādēšanas režīmā. Šī 
funkcija akumulatoram nodrošina maksimālu 
kalpošanas laiku.
Auksts akumulators uzlādēsies lēnāk, salīdzinot 
ar siltu akumulatoru. Visā uzlādes ciklā 
akumulators tiek lēnāk lādēts, un maksimālais 
uzlādes ātrums netiek sasniegts pat tad, ja 
akumulators ir uzsilis.
DCB118 lādētājs ir aprīkots ar iekšēju ventilatoru, 
kas dzesē baterijas. Ventilators neieslēdzas 
automātiski, kad baterijas ir jāatdzesē. Nekad 
nedarbiniet lādētāju, ja ventilators nedarbojas 
pareizi, vai ja ventilācijas atveres ir bloķētas. 
Nepieļaujiet, ka svešķermeņi iekļūst lādētāja 
iekšpusē.
TIKAI LITIJA JONU AKUMULATORI
XR sērijas instrumenti ar litija jonu akumulatoriem 
ir aprīkoti ar elektronisku aizsardzības sistēmu, 
kas aizsargā tos pret pārlādēšanu, pārkaršanu vai 
dziļu izlādi.
Ja sāk darboties elektroniskā aizsardzības 
sistēma, instruments tiek automātiski izslēgts. 

Šādā gadījumā ievietojiet lādētājā litija jonu 
akumulatoru, līdz tas ir pilnībā uzlādēts.

Piestiprināšana pie sienas
Šie lādētāji ir izstrādāti tā, lai tos varētu 
uzstādīt pie sienas vai vertikāli uz galda vai 
darba virsmas. Ja lādētāju montē pie sienas, 
novietojiet to sniedzamības attālumā līdz 
elektriskai kontaktligzdas un attālu no stūra vai 
citiem šķēršļiem kas var kavēt gaisa plūsmu. 
Izmantojiet lādētāja aizmugures daļu kā veidni, lai 
noteiktu montāžas skrūvju izvietojumu uz sienas. 
Piestipriniet lādētāju droši, izmantojot vismaz 
25,4 mm (1”) garas kokskrūves (iegādājamas 
atsevišķi) ar galvas diametru 7-9 mm (0.28-0.35”), 
kuras ieskrūvē koksnē optimālā dziļumā atstājot 
ārpusē apmēram 5,5 mm (7/32”) garu skrūves 
daļu. Izlīdziniet spraugas lādētāja aizmugurē ar 
izvirzītajām skrūvēm un pilnībā ievietojiet tās 
spraugās.

Norādījumi lādētāja tīrīšanai
   BRĪDINĀJUMS! Elektriskās strāvas 

trieciena risks. Pirms lādētāja 
tīrīšanas tas ir jāatvieno no 
maiņstrāvas avota. Netīrumus un 
smērvielas no lādētāja ārējās virsmas 
var notīrīt ar lupatiņu vai mīkstu birstīti, 
kam nav metāla saru. Neizmantojiet 
ūdeni vai tīrīšanas līdzekļus. Nekādā 
gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā 
iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst 
iegremdēt šķidrumā.

Svarīgi drošības norādījumi 
visiem akumulatoriem
Pasūtot rezerves akumulatoru, jānorāda 
akumulatora kataloga numurs un spriegums.
Jauns akumulators nav pilnībā uzlādēts. Pirms 
akumulatora un lādētāja izmantošanas izlasiet 
turpmākos drošības norādījumus. Pēc tam 
izpildiet norādīto uzlādes kārtību.

IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS
 • Akumulatoru nedrīkst lādēt vai lietot 

sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli 
uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu 
tuvumā. Ievietojot akumulatoru lādētājā 
vai izņemot no tā, var uzliesmot putekļi vai 
izgarojuma tvaiki.

 • Nespiediet akumulatoru lādētājā ar spēku. 
Nepārveidojiet akumulatoru tā, lai tas 
derētu citam, nesavietojamam lādētājam, 
jo akumulators var sabojāties un izraisīt 
ievainojumus. 

 • Uzlādējiet akumulatorus tikai ar D WALT 
lādētājiem.
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 • NEDRĪKST akumulatoru apliet ar ūdeni vai 
citu šķidrumu vai iegremdēt kādā šķidrumā.

 • Neuzglabājiet vai nelietojiet instrumentu 
un akumulatoru vietās, kur temperatūra 
var sasniegt vai pārsniegt 40 °C (104 °F) 
(piemēram, vasaras laikā āra nojumēs vai 
metāla celtnēs).

   BRĪDINĀJUMS! Nekādā gadījumā 
neatveriet akumulatoru. Ja 
akumulatora korpuss ir ieplaisājis vai 
bojāts, to nedrīkst ievietot lādētājā. 
Akumulatoru nedrīkst lauzt, nomest 
zemē vai bojāt. Neekspluatējiet 
akumulatoru vai lādētāju, ja tas ir 
saņēmis asu triecienu, ticis nomests 
vai citādi ir bojāts (piemēram, 
caurdurts ar naglu, pārsists ar āmuru, 
tam ir uzkāpts). Var rasties elektriskās 
strāvas vai nāvējošs trieciens. Bojāti 
akumulatori jānogādā apkopes centrā, 
lai tos nodotu pārstrādei.

   BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka risks! 
Nepārnēsājiet un neuzglabājiet 
akumulatoru tā, lai atsegtās 
akumulatora spailes saskartos ar 
metāla priekšmetiem. Piemēram, 
nenovietojiet akumulatoru priekšautos, 
kabatās, darbarīku kastēs, produktu 
komplektu kastēs, atvilktnēs, utt., 
ar brīvi gulošām naglām, skrūvēm, 
atslēgām, utt.

   UZMANĪBU! Kad instruments 
netiek lietots, tas jānovieto guļus 
uz stabilas virsmas, no kuras 
tas nevar nokrist zemē. Dažus 
instrumentus, kam ir liels akumulators, 
var novietot stāvus uz tā, taču šādā 
gadījumā tos var viegli apgāzt.

ĪPAŠI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI LITIJA JONU 
(LI-ION) AKUMULATORIEM
 • Akumulatoru nedrīkst sadedzināt pat tad, 

ja tas ir stipri bojāts vai pilnībā nolietots. 
Akumulators ugunī var eksplodēt. Sadedzinot 
litija jonu akumulatoru, rodas toksiski 
izgarojuma tvaiki un materiāli.

 • Ja akumulatora šķidrums nokļūst uz ādas, 
nekavējoties mazgājiet skarto vietu ar 
maigu ziepjūdeni. Ja akumulatora šķidrums 
nokļūst acī, skalojiet to, tecinot ūdeni pār 
atvērtu aci 15 minūtes vai tikmēr, kamēr 
pāriet kairinājums. Ja ir vajadzīga medicīniska 
palīdzība, ievērojiet, ka akumulatora 
elektrolīta sastāvā ir šķidru organisko 
karbonātu un litija sāļu maisījums.

 • Atklātu akumulatoru elementu saturs 
var izraisīt elpošanas ceļu kairinājumu. 
Jāieelpo svaigs gaiss. Ja simptomi nepāriet, 
meklējiet medicīnisku palīdzību.

   BRĪDINĀJUMS! Ugunsbīstamība. 
Akumulatora šķidrums var uzliesmot, 
nonākot saskarē ar dzirkstelēm vai 
liesmu.

Transportēšana
   BRĪDINĀJUMS! Ugunsgrēka risks! 

Transportējot akumulatorus, var 
izcelties ugunsgrēks, ja akumulatora 
spailes nejauši nonāk saskarē 
ar vadītspējīgiem materiāliem. 
Transportējot akumulatorus, to 
spailēm ir jābūt aizsargātām un 
izolētām no materiāliem, kas 
var ar tām saskarties un izraisīt 
īssavienojumu.

D WALT akumulatori atbilst visiem spēkā 
esošajiem transportēšanas noteikumiem, ko 
pieprasa nozarē un ar juridiskajiem standartiem, 
tostarp ANO ieteikumiem par bīstamu kravu 
pārvadāšanu, Starptautiskās Gaisa transporta 
asociācijas (IATA) noteikumiem par bīstamām 
precēm, Starptautiskajiem jūras noteikumiem 
par bīstamām precēm (IMDG) un Eiropas 
līgumam par starptautiskiem bīstamo kravu 
autopārvadājumiem (ADR). Litija jonu elementi un 
akumulatori ir pārbaudīti atbilstīgi ANO ieteikumos 
par bīstamu kravu pārvadāšanu iekļautās 
pārbaužu un kritēriju rokasgrāmatas 38.3. iedaļai.
Vairumā gadījumu uz D WALT akumulatoru 
transportēšanu neattiecas 9. kategorijas 
Bīstamo materiālu klasifikācijas regulējums pilnā 
apmērā. Kopumā tikai sūtījumiem, kas satur 
litija-jonu akumulatorus ar nominālo enerģiju 
virs 100 vatstundām (Wh), tiek prasīts pārvadāt 
pilnībā atbilstīgi 9. kategorijas prasībām. Visiem 
litija jonu akumulatoriem enerģijas nominālā 
ietilpība vatstundās ir norādīta uz iepakojuma. 
Turklāt, ņemot vērā noteikumu sarežģītību, 
D WALT neiesaka litija jonu akumulatoriem 
izmantot gaisa pārvadājumus neatkarīgi no to 
nominālās ietilpības vatstundās. Instrumentiem 
ar akumulatoriem (kombinētais komplekti) var 
izmantot gaisa pārvadājumus, ja akumulatora 
nominālā ietilpība nav lielāka par 100 Wh.
Neskatoties uz to, vai uz pārvadāšanu attiecas 
minētie noteikumi vai ne, pārvadātājs ir 
atbildīgs par jaunāko iepakojuma, marķēšanas/
atzīmēšanas un dokumentācijas prasību 
noteikumu pārzināšanu.
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Šajā rokasgrāmatas sadaļā minētā informācija ir 
sniegta godprātīgi un tiek uzskatīta par pareizu 
brīdī, kad šis dokuments tika sastādīts. Tomēr 
netiek sniegtas ne tiešas, ne netiešas garantijas. 
Pircējs ir atbildīgs par to, lai viņa rīcība būtu 
saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
FLEXVOLT AKUMULATORA 
TRANSPORTĒŠANA
D WALT FLEXVOLT akumulatoram ir divi režīmi: 
Lietošanas un transporta. 
Lietošanas režīms Kad FLEXVOLT 
akumulators atrodas atsevišķi, vai tas 
atrodas WALT 18 V izstrādājumā, to var 
izmantot kā 18 V akumulatoru. Kad FLEXVOLT 
akumulators atrodas 54 V vai 108 V (divi 
54 V akumulatori) izstrādājumā, to var izmantot kā 
54 V akumulatoru. 
Transporta režīms Kad pie FLEXVOLT 
akumulatora ir piestiprināts vāciņš, tas ir 
transportēšanas režīmā. Saglabājiet vāciņu, lai 
veiktu transportēšanu.

Atrodoties 
transportēšanas režīmā, 
šūnu izvadi akumulatorā 
ir elektriski atvienoti, 
kā rezultātā izveidojas 
3 akumulatori ar mazāku nominālo enerģiju (Wh), 
salīdzinot ar 1 akumulatoru ar augstāku nominālo 
enerģiju. Šāda akumulatoru skaita palielināšana 
līdz 3 ar mazāku nominālo enerģiju var atbrīvot 
akumulatoru bloku no noteiktiem pārvadāšanas 
noteikumiem, kas tiek piemēroti akumulatoriem ar 
augstāku enerģiju.

LIETOŠANAS PARAUGS UN 
TRANSPORTĒŠANAS ETIĶETES 
APZĪMĒJUMS

Transportēšanai 
nominālā enerģija 
vatstundās tiek 
norādīta 3 × 36 Wh, 
kas nozīmē 
3 akumulatorus, katram pa 36 vatstundām. 
Lietošanas nominālā enerģija ir 108 vatstundas 
(izveidojot 1 akumulatoru).

Akumulators
IETEIKUMI UZGLABĀŠANAI
 1. Vispiemērotākā uzglabāšanai ir vēsa un 

sausa vieta, kurā nav tiešu saules staru 
un kas nav pārāk karsta un auksta. Lai 
nodrošinātu akumulatora optimālu darbību un 
maksimālu kalpošanas laiku, uzglabājiet to 
istabas temperatūrā. 

 2. Ja akumulatoru novieto ilgstošā glabāšanā, 
to ieteicams pilnībā uzlādēt un uzglabāt vēsā, 
sausā vietā, neturot lādētājā.

PIEZĪME. Nav ieteicams uzglabāt pilnībā 
izlādētus akumulatorus. Pirms lietošanas 
akumulators būs jāuzlādē. 

Uzlīmes uz lādētāja un 
akumulatora
Šajā rokasgrāmatā redzamās piktogrammas 
tiek papildinātas ar šādām piktogrammām, kas 
redzamas lādētāja un akumulatora uzlīmēs:

Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas 
rokasgrāmatu.

Uzlādes laiku skatiet Tehniskajos 
datos.

Akumulators tiek lādēts.

Akumulators ir uzlādēts.

Akumulators ir bojāts.

Karsta/auksta akumulatora uzlādes 
aizkave.
Neievietojiet akumulatorā elektrību 
vadošus priekšmetus.

Neuzlādējiet bojātus akumulatorus.

Nepakļaujiet ūdens iedarbībai. 

Bojāti vadi ir nekavējoties jānomaina.

Uzlādējiet tikai pie temperatūras no 
4 °C – 40 °C.

Lietošanai tikai telpās.

Atbrīvojieties no akumulatora videi 
nekaitīgā veidā.

Uzlādējiet D WALT akumulatorus 
tikai ar tiem izstrādātajiem D WALT 
lādētājiem. Ja ar D WALT lādētāju 
uzlādē citu ražotāju akumulatorus, kas 
nav D WALT, tie var eksplodēt vai radīt 
citus bīstamus apstākļus.

Akumulatoru nedrīkst sadedzināt.
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Lietošana: Lietojot bez transportēšanas 
vāciņa, nominālās enerģijas norāde ir 
108 Wh (1 akumulators ar 108 Wh). 
Transportēšana: Transportējot ar 
iebūvētu transporta vāciņu, nominālās 
enerģijas norāde ir 3 × 36 Wh 
(3 akumulatori, katrs pa 36 Wh).

Iepakojuma saturs
Iepakojumā ietilpst:
 1 Akumulatoru lādētājs
 1 Lietošanas rokasgrāmata
PIEZĪME. N modeļu komplektācijā neietilpst 
akumulatori un lādētāji.
 • Pārbaudiet, vai pārvadāšanas laikā nav 

bojāts instruments, tā detaļas vai piederumi.
 • Pirms ekspluatācijas veltiet laiku tam, lai 

pilnībā izlasītu un izprastu šo rokasgrāmatu.
DATUMA KODA NOVIETOJUMS (1. ATT.)
Datuma kods (A), kurā ir norādīts arī ražošanas 
gads, ir nodrukāts korpusa apakšpusē.
Piemērs. 

2016 XX XX
Ražošanas gads

PAREDZĒTĀ LIETOŠANA
LādētājsDCB118 ir paredzēts 18 V litija jonu 
XR un XR FLEXVOLT akumulatoru (DCB180, 
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, 
DCB184B, DCB185 un DCB546) uzlādei.
NELIETOJIET mitros apstākļos vai viegli 
uzliesmojošu šķidrumu un gāzu klātbūtnē.
Šie akumulatoru lādētāji un akumulatori ir 
profesionāli instrumenti. 
NEĻAUJIET bērniem aiztikt lādētāju. Ja šo 
lādētāju ekspluatē nepieredzējuši operatori, viņi ir 
jāuzrauga.
 • Ar šo lādētāju drīkst uzlādēt tikai vairākkārt 

uzlādējamos akumulatorus.

AKUMULATORA 
VEIDS SPRIEGUMS ELEMENTS JAUDA

DCB180 18 10 × Litija jonu 3,0 Ah

DCB181 18 5 × Litija jonu 1,5 Ah

DCB182 18 10 × Litija jonu 4,0 Ah

DCB183 18 5 × Litija jonu 2,0 Ah

DCB184 18 10 × Litija jonu 5,0 Ah

DCB185 18 5 × Litija jonu 1,3 Ah

DCB546 18/54 15 × Litija jonu 6,0 Ah / 2,0 Ah

Elektrodrošība
Pārbaudiet, vai akumulatora spriegums atbilst 
kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam. 
Pārbaudiet arī to, vai lādētāja spriegums atbilst 
elektrotīkla spriegumam.

  Šim D WALT lādētājam ir dubulta 
izolācija atbilstoši EN 60335, tāpēc nav 
jālieto iezemēts vads.

Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jānomaina pret 
īpaši sagatavotu vadu, kas pieejams D WALT 
remonta darbnīcās.

Barošanas vada kontaktdak-
šas nomaiņa (tikai Apvienota-
jai Karalistei un Īrijai)
Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada 
kontaktdakša:
 • nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās 

kontaktdakšas;
 • pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas 

fāzes spailes;
 • pievienojiet zilo vadu pie neitrālās spailes.
   BRĪDINĀJUMS: Vadus nedrīkst 

pievienot pie zemējuma spailes.

Ievērojiet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst 
labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. 
Ieteicamais drošinātājs: 3 A.

Pagarinājuma vada lietošana
Pagarinājuma vadu nevajadzētu lietot, ja vien 
bez tā nekādi nevar iztikt. Izmantojiet atzītus 
pagarinājuma vadus, kas atbilst lādētāja ieejas 
jaudai (sk. sadaļā Tehniskie dati). Minimālais 
vadītāja šķērsgriezuma laukums ir 1 mm²; 
maksimālais garums ir 30 m.
Ja lietojat kabeļa rulli, vienmēr notiniet kabeli no 
tā pilnībā nost.

APKOPE
Šis D WALT elektroinstruments ir paredzēts 
ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi. 
Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga 
no pareizas instrumenta apkopes un regulāras 
tīrīšanas.
   BRĪDINĀJUMS! Lai mazinātu 

smaga ievainojuma risku, 
pirms regulēšanas vai pierīču 
un piederumu uzstādīšanas / 
noņemšanas izslēdziet instrumentu 
un izņemiet no tā akumulatoru. 
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Instrumentam nejauši sākot darboties, 
var gūt ievainojumus.

Šim lādētājam lietotājs nedrīkst pats veikt apkopi. 
Lādētājā nav tādu detaļu, kam lietotājs pats var 
veikt apkopi.
 • Nedrīkst labot lādētāju pašu spēkiem. Lai 

saglabātu izstrādājuma drošu un uzticamu 
darbību, remontdarbus, apkopi un regulēšanu 
drīkst veikt tikai pilnvarotā D WALT apkopes 
centrā.

Eļļošana
Šis elektroinstruments nav papildus jāeļļo.

Tīrīšana
   BRĪDINĀJUMS! Ar sausu gaisu no 

galvenā korpusa izpūtiet netīrumus 
un putekļus ikreiz, kad pamanāt tos 
uzkrājamies gaisa atverēs, kā arī 
visapkārt tām. Veicot šo darbību, 
valkājiet apstiprinātas aizsargbrilles un 
apstiprinātu putekļu masku. 

   BRĪDINĀJUMS! Instrumenta detaļu 
tīrīšanai, kas nav no metāla, nedrīkst 
izmantot šķīdinātājus vai citas asas 
ķīmiskas vielas. Šīs ķimikālijas var 
pavājināt materiālus, kas tiek lietoti 
šajās detaļās. Lietojiet tikai ziepjūdenī 
samitrinātu lupatiņu. Nekādā 
gadījumā nepieļaujiet, lai instrumentā 
iekļūst šķidrums; instrumentu nedrīkst 
iegremdēt šķidrumā.

Papildpiederumi
   BRĪDINĀJUMS! Tā kā citi piederumi, 

kurus D WALT, nav ieteicis un 
nepiedāvā, nav pārbaudīti lietošanai 
ar šo instrumentu, var rasties bīstami 
apstākļi, ja tos lietosiet. Lai mazinātu 
ievainojuma risku, šim instrumentam 
lietojiet tikai D WALT ieteiktos 
piederumus.

Plašāku informāciju par attiecīgiem piederumiem 
jautājiet izplatītājam.

Vides aizsardzība
 Dalīta atkritumu savākšana. 
Izstrādājumus un akumulatorus, kas 
apzīmēti ar šo simbolu, nedrīkst 
izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Izstrādājumi un baterijas satur materiālus, ko 
var atgūt vai pārstrādāt, samazinot pieprasījumu 
pēc izejvielām. Lūdzu pārstrādājiet elektrisko 
izstrādājumus un baterijas saskaņā ar vietējiem 
noteikumiem. Sīkāka informācija ir pieejama 
vietnē www.2helpU.com.

Uzlādējams akumulators
Šis ilglaicīgas darbības akumulators jāuzlādē, 
kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu jaudu, 
salīdzinot ar jaudu pirms tam. Kad instrumenta 
ekspluatācijas laiks ir beidzies, no tā ir 
jāatbrīvojas videi nekaitīgā veidā:
 • izlādējiet akumulatoru pilnībā, pēc tam 

izņemiet to no instrumenta;
 • Litija jonu elementus iespējams pārstrādāt. 

Nogādājiet tos savam pārstāvim vai vietējai 
pārstrādes iestādei. Savāktie akumulatori tiks 
pareizi otrreizēji pārstrādāti vai likvidēti.
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УСТРОЙСТВО БЫСТРОЙ ЗАРЯДКИ XR 
LI- ION DCB118
Поздравляем Вас!
Вы выбрали устройство фирмы D WALT. Тщательная разработка изделий, многолетний опыт 
фирмы по производству инструментов, различные усовершенствования сделали электриче-
ские устройства D WALT одними из самых надёжных помощников для профессионалов.

Технические характеристики
Зарядное устройство   DCB118
Выходное напряжение В пост. тока  18
Напряжение питания В перем. тока  230
Тип    1
Тип аккумулятора   Li-Ion
Приблизительное время зарядки мин. 22 (1,3 Aч) 22 (1,5 Aч) 30 (2,0 Aч)
   45 (3,0 Aч) 60 (0 4,0 Aч) 75 (5,0 Ah)
    60 (6,0 Ач)
Ток зарядного устройства
 Входной А  2,0
 Выходной А  8,0
Вес  кг  0,65

Минимальные электрические предохранители:
Инструменты 230 В  10 ампер, электросеть

Определения: Предупрежде-
ния безопасности
Следующие определения указывают на 
степень важности каждого сигнального 
слова. Прочтите руководство по эксплуатации 
и обратите внимание на данные символы.

   ОПАСНО: Означает чрезвычайно 
опасную ситуацию, которая 
приводит к смертельному 
исходу или получению тяжёлой 
травмы.

   ВНИМАНИЕ: Означает 
потенциально опасную ситуацию, 
которая может привести 
к смертельному исходу или 
получению тяжёлой травмы.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Означает 
потенциально опасную ситуацию, 
которая может привести 
к получению травмы лёгкой или 
средней тяжести.

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Означает 
ситуацию, не связанную 

с получением телесной 
травмы, которая, однако, может 
привести к повреждению 
устройства.

   Риск поражения электрическим 
током!

  Огнеопасность!

  ВНИМАНИЕ: Внимательно 
прочтите руководство по 
эксплуатации для снижения риска 
получения травмы.

   ВНИМАНИЕ! Внимательно 
прочтите все инструкции по 
безопасности и руководство 
по эксплуатации. Несоблюдение 
всех перечисленных ниже правил 
безопасности и инструкций 
может привести к поражению 
электрическим током, 
возникновению пожара и/или 
получению тяжёлой травмы.
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СОХРАНИТЕ ВСЕ 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

И ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Важные инструкции по 
безопасности для всех 
зарядных устройств
 • Перед началом 

эксплуатации зарядного 
устройства прочитайте 
все инструкции 
и ознакомьтесь 
с предупредительными 
символами на зарядном 
устройстве, аккумуляторе 
и продукте, работающем 
от аккумулятора.

   ВНИМАНИЕ: 
Опасность поражения 
электрическим 
током. Не допускайте 
попадания жидкости 
внутрь зарядного 
устройства. Это 
может привести 
к поражению 
электрическим током.

   ВНИМАНИЕ: 
Рекомендуется 
использование 
устройства 
защитного 
отключения 
с остаточным током 
30 мА или менее.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Опасность получения 
ожога. Для снижения 
риска получения 
травмы заряжайте 
только аккумуляторы 

марки D WALT. 
Аккумуляторы 
других марок 
могут взорваться, 
что приведёт 
к получению травмы 
или повреждению 
зарядного устройства.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Не позволяйте детям 
играть с устройством.

   ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: 
В определенных 
условиях, когда 
зарядное устройство 
подключено 
к электросети, 
оно может быть 
закорочено 
посторонним 
материалом. Не 
допускайте попадания 
токопроводящих 
материалов, таких 
как шлифовальная 
пыль, металлическая 
стружка, стальная 
проволока, 
алюминиевая 
фольга или слой 
металлических частиц 
и других подобных 
материалов в гнезда 
зарядного устройства. 
Всегда отключайте 
зарядное устройство 
от электросети, 
если в его гнезде 
нет аккумулятора. 
Отключайте зарядное 
устройство от 
электросети перед 
чисткой.
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 • Дети и неопытные лица. 
Использование устройства 
детьми и неопытными 
лицами допускается 
только под контролем 
ответственного за их 
безопасность лица.

 • Данное изделие не может 
использоваться людьми 
(включая детей) со 
сниженными физическими, 
сенсорными и умственными 
способностями или 
при отсутствии 
необходимого опыта или 
навыка, за исключением, 
если они выполняют 
работу под присмотром 
лица, отвечающего за 
их безопасность. Не 
оставляйте детей 
с устройством без 
присмотра.

 • НЕ ПЫТАЙТЕСЬ заряжать 
аккумулятор зарядными 
устройствами марок, 
не указанных в данном 
руководстве. Зарядное 
устройство и аккумулятор 
специально разработаны 
для совместного 
использования.

 • Данные зарядные 
устройства не 
предусмотрены для 
зарядки аккумуляторов 
других марок, кроме 
D WALT. Попытка 
зарядить аккумулятор 
другой марки может 
привести к риску 
возникновения пожара, 
поражения электрическим 

током или смерти от 
электрического тока.

 • Не подвергайте зарядное 
устройство воздействию 
дождя или снега!

 • Отключайте зарядное 
устройство от 
электросети, вынимая 
вилку из розетки, а не 
потянув за кабель! Это 
снизит риск повреждения 
электрической вилки 
и кабеля.

 • Располагайте кабель 
таким образом, чтобы 
на него нельзя было 
наступить, споткнуться 
об него, или иным 
способом повредить или 
сильно натянуть!

 • Используйте 
удлинительный кабель 
только в случае 
крайней необходимости! 
Использование 
несоответствующего 
удлинительного кабеля 
может создать риск 
возникновения пожара, 
поражения электрическим 
током или смерти от 
электрического тока.

 • Не кладите на верхнюю 
часть зарядного 
устройства какой-либо 
предмет и не ставьте 
зарядное устройство 
на мягкую поверхность, 
это может блокировать 
вентиляционные 
прорези и вызвать 
чрезмерный внутренний 
нагрев! Располагайте 
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зарядное устройство 
вдали от источника 
тепла. Вентиляция 
зарядного устройства 
происходит через прорези, 
расположенные в верхней 
и нижней части его корпуса.

 • Не эксплуатируйте 
зарядное устройство, 
если его кабель или вилка 
повреждены – сразу же 
заменяйте повреждённые 
детали.

 • Не эксплуатируйте 
зарядное устройство, 
если оно получило 
повреждение 
вследствие сильного 
удара или падения 
или иного внешнего 
воздействия! Отнесите 
его в авторизованный 
сервисный центр.

 • Не разбирайте 
зарядное устройство 
самостоятельно; для 
проведения технического 
обслуживания или 
ремонта отнесите 
его в авторизованный 
сервисный центр. 
Неправильная сборка 
может привести к риску 
поражения электрическим 
током или смерти от 
электрического тока.

 • В случае повреждения 
электрического кабеля 
для предотвращения 
получения травмы он 
должен быть немедленно 
заменён производителем, 
его сервисным агентом или 

другим квалифицированным 
специалистом.

 • Перед каждой операцией 
чистки отключайте 
зарядное устройство 
от электросети. Это 
снизит риск поражения 
электрическим током. 
Извлечение аккумулятора 
из зарядного устройства 
не приводит к снижению 
этого риска.

 • НИКОГДА не пытайтесь 
подключать 2 зарядных 
устройств одновременно!

 • Зарядное устройство 
рассчитано на работу 
от стандартной 
бытовой электросети 
напряжением 230 В. Не 
пытайтесь подключать 
его к источнику с другим 
напряжением. Данное 
указание не относится 
к автомобильному 
зарядному устройству.

 • Убедитесь, что 
зарядное устройство 
находится в устойчивом, 
безопасном положении. 
Падение аккумулятора 
или зарядного устройства 
может привести 
к риску получения 
травмы оператора или 
посторонних лиц.

СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Зарядные устройства
Зарядное устройство DCB118 предназначено 
для зарядки 18 В аккумуляторов Li-Ion XR 
и XR FLEXVOLT аккумуляторов (DCB180, 
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, 
DCB184B, DCB185 и DCB546).
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Зарядные устройства D WALT не требуют 
регулировки и очень просты в эксплуатации.

Зарядка аккумулятора (Рис. 1)
 1. Перед тем как вставить аккумулятор, 

подключите вилку зарядного устройства 
к соответствующей сетевой розетке.

 2. Вставьте аккумулятор в зарядное 
устройство. Убедитесь, что аккумулятор 
полностью вошёл в зарядное устройство. 
Красный индикатор зарядки начнёт 
непрерывно мигать, указывая на начало 
процесса зарядки.

 3. После завершения зарядки красный 
индикатор переходит в режим 
непрерывного свечения. Аккумулятор 
полностью заряжен, и его можно 
использовать с инструментом или 
оставить в зарядном устройстве. Для 
извлечения аккумулятора из зарядного 
устройства нажмите на отпирающую 
кнопку (В) на аккумуляторе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для достижения 
максимальной производительности 
и продления срока службы Li-Ion 
аккумуляторов, перед первым 
использованием полностью зарядите 
аккумулятор.

Процесс зарядки
Состояние заряда аккумулятора смотрите 
в приведённой ниже таблице:

Индикаторы зарядки

Зарядка

Полностью заряжен

Пауза для согревания/
охлаждения 
аккумулятора*

* Красный индикатор зарядки будет 
продолжать мигать, тогда как жёлтый 
индикатор загорится только во время паузы 
для согревания/охлаждения аккумулятора. 
Как только аккумулятор охладится, жёлтый 
индикатор погаснет, и зарядное устройство 
продолжит процесс зарядки аккумулятора.

Зарядное устройство не будет заряжать 
неисправный аккумулятор. Не загорающийся 
индикатор на зарядном устройстве указывает 
на неисправность аккумулятора.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это также может указывать 
на наличие неисправности в самом зарядном 
устройстве.

Если зарядное устройство указывает на 
наличие проблемы, отнесите зарядное 
устройство и аккумулятор в авторизованный 
сервисный центр для тестирования.
ПАУЗА ДЛЯ СОГРЕВАНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ 
АККУМУЛЯТОРА
Если зарядное устройство определит, что 
аккумулятор чрезмерно охлаждён или 
нагрет, автоматически инициируется пауза 
для согревания/охлаждения, в течение 
которой аккумулятор достигает оптимальной 
для зарядки температуры. Затем зарядное 
устройство автоматически переключается на 
режим зарядки. Данная функция увеличивает 
максимальный срок службы аккумулятора.
Охлаждённый аккумулятор будет заряжаться 
медленнее тёплого аккумулятора. 
Аккумулятор будет медленно заряжаться 
на протяжении всего цикла зарядки и не 
вернётся к максимальной скорости зарядки, 
даже если аккумулятор нагреется.
Зарядное устройство DCB118 оборудовано 
встроенным вентилятором, предназначенным 
для охлаждения заряжаемого аккумулятора. 
Вентилятор включается автоматически 
каждый раз, когда аккумулятору требуется 
охлаждение. Никогда не используйте 
зарядное устройство, если вентилятор не 
работает или его вентиляционные прорези 
заблокированы. Запрещается вставлять 
внутрь зарядного устройства посторонние 
предметы.
ТОЛЬКО ДЛЯ ИОННО-ЛИТИЕВЫХ (LI-ION) 
АККУМУЛЯТОРОВ
Инструменты XR Li-Ion спроектированы по 
Электронной Защитной Системе, которая 
защищает аккумулятор от перегрузки, 
перегрева или глубокой разрядки.
При срабатывании Электронной Защитной 
Системы инструмент автоматически 
отключится. Если это произошло, поместите 
Li-Ion аккумулятор в зарядное устройство до 
его полной зарядки.

Крепление на стене
Дизайн данных зарядных устройств 
позволяет крепить их на стене или 
вертикально устанавливать на столе 
или рабочей поверхности. Закрепляйте 
зарядное устройство на стене в пределах 
досягаемости электрической розетки и вдали 
от углов и других преград, которые могут 
препятствовать воздушному потоку. Для 
отметки расположения на стене крепёжных 
винтов воспользуйтесь задней частью 
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зарядного устройства в качестве шаблона. 
Надёжно закрепите зарядное устройство 
на стене, используя винты по гипсокартону 
(продаются отдельно) длиной минимум 
25,4 мм и с головкой диаметром 7-9 мм. 
Вкручивайте винты в древесину на нужную 
глубину, оставляя их отступающими от 
поверхности приблизительно на 5,5 мм. 
Совместите отверстия в задней части 
зарядного устройства с выступающими 
винтами и повесьте зарядное устройство на 
винты.

Инструкции по чистке 
зарядного устройства
   ВНИМАНИЕ: Опасность 

поражения электрическим 
током. Перед чисткой 
отключите зарядное 
устройство от розетки сети 
переменного тока. Грязь и масло 
можно удалять с наружной 
поверхности зарядного 
устройства с помощью ткани 
или мягкой неметаллической 
щётки. Не используйте воду или 
любой чистящий раствор. Не 
допускайте попадания какой-либо 
жидкости внутрь устройства; 
ни в коем случае не погружайте 
какую-либо часть устройства 
в жидкость.

Важные инструкции по 
безопасности для всех 
аккумуляторов
При заказе аккумуляторов для замены, не 
забывайте указывать их номер по каталогу 
и напряжение.
Извлечённый из упаковки аккумулятор заряжен 
не полностью. Перед началом эксплуатации 
аккумулятора и зарядного устройства, 
прочтите нижеследующие инструкции 
по безопасности. Затем приступайте 
к установленной процедуре зарядки.

ПРОЧТИТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ
 • Не заряжайте и не используйте 

аккумулятор во взрывоопасной 
атмосфере, например, в присутствии 
легко воспламеняющихся жидкостей, 
газов или пыли. При установке или 
извлечении аккумулятора из зарядного 
устройства пыль или газы могут 
воспламениться.

 • Не вставляйте аккумулятор 
в зарядное устройство силой. 
Никоим образом не видоизменяйте 
аккумулятор для установки в не 
предназначенное для него зарядное 
устройство – аккумулятор может 
расколоться, что приведёт 
к получению тяжёлой телесной 
травмы.

 • Заряжайте аккумуляторы только 
зарядными устройствами D WALT.

 • НЕ БРЫЗГАЙТЕ и не погружайте в воду 
или другие жидкости.

 • Не храните и не используйте 
устройство и аккумулятор 
в местах, в которых температура 
может достичь или превысить 
40 °С (например, под наружными 
навесами или внутри металлических 
конструкций в летнее время).

   ВНИМАНИЕ: Ни в коем случае 
не пытайтесь разобрать 
аккумулятор. Не вставляйте 
в зарядное устройство 
аккумулятор с треснувшим 
или повреждённым корпусом. 
Не разбивайте, не бросайте 
и не ломайте аккумулятор. Не 
используйте аккумуляторы или 
зарядные устройства, которые 
подверглись воздействию 
резкого удара, удара при падении, 
попали под тяжёлый предмет 
или были повреждены каким-
либо другим образом (например, 
проткнуты гвоздём, попали под 
удар молотка или под ноги). Это 
может привести к поражению 
электрическим током или 
смерти от электрического тока. 
Повреждённые аккумуляторы 
должны возвращаться 
в сервисный центр на 
переработку.

   ВНИМАНИЕ: Опасность 
возникновения пожара. При 
перевозке или хранении 
аккумуляторов следите, 
чтобы металлические 
предметы не касались клемм 
аккумулятора. Например, 
не помещайте аккумулятор 
в карманы передника или одежды, 
в ящики для инструментов, 
чемоданы с дополнительными 
принадлежностями, в выдвижные 



34

РУССКИЙ ЯЗЫК

мебельные ящики и другие 
подобные места, где могут 
находиться гвозди, винты, ключи 
и пр.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Кладите 
не используемый инструмент 
набок на устойчивую 
поверхность в месте, 
в котором он не создаёт 
опасность, что об него 
могут споткнуться и упасть. 
Некоторые инструменты 
с аккумуляторами больших 
размеров ставятся на 
аккумулятор в вертикальном 
положении, но их легко 
опрокинуть.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИОННО-ЛИТИЕВЫХ 
(LI-ION) АККУМУЛЯТОРОВ
 • Не сжигайте аккумулятор, даже если 

он сильно повреждён или полностью 
изношен. Аккумулятор в огне может 
взорваться. При горении ионно-
литиевых аккумуляторов выделяются 
токсичные пары и частицы.

 • Если содержимое аккумулятора 
попало на кожу, немедленно промойте 
поражённый участок водой с мягким 
мылом. Если аккумуляторная 
жидкость попала в глаз, промывайте 
открытый глаз в течение 15 минут, 
пока не исчезнет раздражение. Если 
необходимо обратиться за медицинской 
помощью, медиков следует поставить 
в известность, что аккумуляторный 
электролит состоит из смеси жидкого 
органического карбоната и солей лития.

 • Содержимое открытых элементов 
аккумулятора может вызывать 
раздражение органов дыхания. 
Обеспечьте приток свежего воздуха. 
Если симптомы сохраняются, 
обратитесь за медицинской помощью.

   ВНИМАНИЕ: Опасность 
получения ожога. Аккумуляторная 
жидкость может воспламениться 
при попадании искры или пламени.

Транспортировка
   ВНИМАНИЕ: Опасность 

возникновения пожара. Во 
время перевозки аккумуляторов 
существует риск возгорания 
при случайном контакте клемм 

аккумулятора с токопроводящими 
материалами. При перевозке 
аккумуляторов убедитесь, что 
клеммы аккумулятора защищены 
и надёжно изолированы от 
любых материалов, контакт 
с которыми способен вызвать 
короткое замыкание.

Аккумуляторы D WALT соответствуют всем 
применимым правилам транспортировки, 
прописанным производителем, а также 
национальным стандартам, включающим 
в себя Рекомендации ООН по перевозке 
опасных грузов; правила международной 
ассоциации воздушного транспорта 
(IATA) по перевозке опасных грузов, 
правила международного морского 
кодекса по опасным грузам (IMDG) 
и Европейское соглашение о перевозке 
опасных грузов автотранспортом (ADR). 
Каждый ионно-литиевый элемент или 
аккумулятор протестирован в соответствии 
с требованиями к испытаниям, указанными 
в подразделе 38.3 части по испытаниям 
и критериям Рекомендаций ООН по перевозке 
опасных грузов.
В большинстве случаев, перевозимый 
аккумулятор D WALT освобождается от 
необходимости быть классифицированным, 
поскольку является материалом 9 класса 
опасности. Транспортировка в соответствии 
с 9 классом опасности требуется только при 
перевозках ионно-литиевых аккумуляторов 
с удельной мощностью, превышающей 
100 ватт-часов (Втч). Удельная мощность 
в ватт-часах указана на корпусе ионно-
литиевого аккумулятора. Кроме того, 
из-за сложностей в установленных 
правилах, D WALT не рекомендует 
отдельную авиаперевозку ионно-литиевых 
аккумуляторов, независимо от их удельной 
мощности в ватт-часах. Авиаперевозка 
инструментов с установленными в них 
аккумуляторами (комбинированные наборы) 
возможна только в том случае, если удельная 
мощность аккумулятора не превышает 
100 Втч.
Вне зависимости от условий перевозки 
в обязанности грузоотправителя входит 
уточнение и получение информации 
о последних действующих правилах упаковки, 
маркировки и требований к документации.
Информация данного раздела руководства 
по эксплуатации была предоставлена 
добровольно и на момент создания 
документа является полностью достоверной. 
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Однако не было дано никаких гарантий - 
явно выраженных или подразумеваемых. 
Деятельность в соответствии с правилами 
и нормами полностью является 
ответственностью покупателя.
ТРАНСПОРТИРОВКА АККУМУЛЯТОРА 
FLEXVOLT
Аккумулятор FLEXVOLT D WALT имеет два 
режима: Режим использования и режим 
транспортировки.
Режим использования: Аккумулятор 
FLEXVOLT сам по себе или установленный 
в продукты D WALT 18 В будет работать 
как аккумулятор напряжением 18 В. При 
установке в продукты D WALT 54 В или 
108 В (при наличии двух 54 В аккумуляторов) 
аккумулятор FLEXVOLТ будет работать как 
аккумулятор напряжением 54 В.
Режим транспортировки: Аккумулятор 
FLEXVOLT находится в режиме 
транспортировки, если на него установлен 
колпачок. При перевозке всегда надевайте 
колпачок.

В режиме 
транспортировки 
ячейки электрически 
отключаются, образуя 
в результате три 
аккумулятора с более низкой удельной 
мощностью в Втч по сравнению с одним 
аккумулятором с более высокой удельной 
мощностью в Втч. Увеличение количества до 
3-× аккумуляторов со сниженной удельной 
мощностью в Втч при перевозке может 
освободить от некоторых ограничений, 
применимых к аккумуляторам с более 
высокой удельной мощностью.

ПРИМЕР МАРКИРОВКИ РЕЖИМА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РЕЖИМА 
ТРАНСПОРТИРОВКИ

Удельная мощ-
ность в режиме 
транспортиров-
ки – 3 × 36 Втч, 
что равно трём 
аккумуляторам, каждый мощностью 36 Ватт. 
Удельная мощность в режиме использования 
– 108 Втч (1 аккумулятор).

Аккумулятор
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ХРАНЕНИЮ
 1. Оптимальным местом для хранения 

является холодное и сухое место, вдали 
от прямых солнечных лучей и источников 
избыточного тепла или холода. Для 
увеличения производительности и срока 
службы храните не используемые 

аккумуляторы при комнатной 
температуре.

 2. Для обеспечения долгого срока службы 
аккумуляторов при длительном хранении 
рекомендуется убирать полностью 
заряженные аккумуляторы в сухое 
прохладное место вдали от зарядного 
устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не убирайте на хранение 
полностью разряженные аккумуляторы. 
Перед использованием аккумулятор 
потребуется зарядить.

Символы на зарядном 
устройстве и аккумуляторе
В дополнение к пиктограммам, содержащимся 
в данном руководстве по эксплуатации, на 
зарядном устройстве и аккумуляторе имеются 
символы, которые отображают следующее:

Перед использованием 
внимательно прочтите данное 
руководство по эксплуатации.

Время зарядки см. в разделе 
«Технические характеристики».

Аккумулятор заряжается.

Аккумулятор заряжен.

Аккумулятор неисправен.

Пауза для согревания/охлаждения 
аккумулятора.
Не касайтесь токопроводящими 
предметами контактов 
аккумулятора и зарядного 
устройства!
Ни в коем случае не пытайтесь 
заряжать повреждённый 
аккумулятор!

Не погружайте аккумулятор в воду.

Немедленно заменяйте 
повреждённый сетевой кабель.
Заряжайте аккумулятор при 
температуре окружающей среды 
в пределах 4 °С-40 °С.
Для использования только внутри 
помещений.
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Утилизируйте отработанный 
аккумулятор безопасным для 
окружающей среды способом!
Заряжайте аккумуляторы D WALT 
только зарядными устройствами 
D WALT. Зарядка аккумуляторов 
других марок зарядными 
устройствами D WALT может 
привести к протечке или взрыву 
аккумулятора и другим опасным 
ситуациям.

Не бросайте аккумулятор в огонь.

Эксплуатация: Используйте без 
колпачка для транспортировки. 
Удельная мощность равна 108 Втч 
(1 аккумулятор мощностью 108 Втч).
Транспортировка: Транспортировка 
с надетым колпачком. Удельная 
мощность равна 3 × 36 Втч 
(3 аккумулятора, каждый 
мощностью 36 Втч).

Комплект поставки
В упаковку входят:
 1 Зарядное устройство
 1 Руководство по эксплуатации
ПРИМЕЧАНИЕ: Аккумуляторы и зарядные 
устройства не входят в комплект поставки 
моделей N.
 • Проверьте устройство, детали 

и дополнительные приспособления на 
наличие повреждений, которые могли 
произойти во время транспортировки.

 • Перед началом работы необходимо 
внимательно прочитать настоящее 
руководство и принять к сведению 
содержащуюся в нем информацию.

МЕСТО ПОЛОЖЕНИЯ КОДА ДАТЫ (РИС. 1)
Код даты (А), который также включает 
в себя год изготовления, отштампован на 
внутренней поверхности корпуса устройства.
Пример:

2016 XX XX
Год изготовления

НАЗНАЧЕНИЕ
Зарядное устройство DCB118 предназначено 
для зарядки 18 В аккумуляторов Li-Ion XR 
и XR FLEXVOLT аккумуляторов (DCB180, 
DCB181, DCB182, DCB183, DCB183B, DCB184, 
DCB184B, DCB185 и DCB546).

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ устройство во влажных 
условиях или при наличии в окружающем 
пространстве легко воспламеняющихся 
жидкостей или газов.
Данные зарядные устройства и аккумуляторы 
являются профессиональными устройствами.
НЕ РАЗРЕШАЙТЕ детям прикасаться к заряд-
ному устройству. Неопытные пользователи 
должны использовать данное зарядное 
устройство под наблюдением опытного лица.
 • Дети и неопытные лица. Использование 

устройства детьми и неопытными лицами 
допускается только под контролем 
ответственного за их безопасность лица.

 • Данное изделие не может использоваться 
людьми (включая детей) со сниженными 
физическими, сенсорными и умственными 
способностями или при отсутствии 
необходимого опыта или навыка, за 
исключением, если они выполняют работу 
под присмотром лица, отвечающего за 
их безопасность. Не оставляйте детей 
с устройством без присмотра.

 • С данным зарядным устройством 
используйте только перезаряжаемые 
аккумуляторы.

ТИП 
АККУМУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТ ЁМКОСТЬ

DCB180 18 10 × Li-Ion 3,0 Aч

DCB181 18 5 × Li-Ion 1,5 Aч

DCB182 18 10 × Li-Ion 4,0 Aч

DCB183 18 5 × Li-Ion 2,0 Aч

DCB184 18 10 × Li-Ion 5,0 Aч

DCB185 18 5 × Li-Ion 1,3 Aч

DCB546 18/54 15 × Li-Ion 6,0 Aч/2,0 Aч

Электробезопасность
Всегда следите, чтобы напряжение 
аккумулятора соответствовало напряжению, 
обозначенному на паспортной табличке 
устройства. Также убедитесь, что напряжение 
Вашего зарядного устройства соответствует 
напряжению электросети.

  Ваше зарядное устройство D WALT 
имеет двойную изоляцию в соответ-
ствии со стандартом EN 60335, что 
исключает потребность в заземляю-
щем проводе.

Повреждённый кабель должен заменяться 
специально подготовленным кабелем, кото-
рый можно получить в сервисном центре 
D WALT.
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Использование 
удлинительного кабеля
Используйте удлинительный кабель 
только в случае крайней необходимости! 
Всегда используйте удлинительный кабель 
установленного образца, соответствующий 
входной мощности Вашего зарядного 
устройства (см. раздел «Технические 
характеристики»). Минимальный размер 
проводника должен составлять 1 мм²; 
максимальная длина кабеля не должна 
превышать 30 м.
При использовании кабельного барабана, 
всегда полностью разматывайте кабель.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Ваше электрическое устройство 
D WALT рассчитано на работу в течение 
продолжительного времени при минимальном 
техническом обслуживании. Срок службы 
и надёжность устройства увеличивается при 
правильном уходе и регулярной чистке.
   ВНИМАНИЕ: Для снижения риска 

получения тяжёлой травмы, 
выключайте устройство 
и извлекайте аккумулятор 
перед каждой операцией 
регулировки или снятием/
установкой принадлежностей 
или насадок. Непреднамеренный 
запуск устройства может 
привести к получению травмы.

Зарядное устройство не требует технического 
обслуживания. Внутри зарядного устройства 
нет деталей, требующих технического 
обслуживания.
 • Не пытайтесь произвести ремонт 

зарядного устройства самостоятельно. 
В целях обеспечения безопасности 
и долговечности в использовании 
продукта ремонт, техническое 
обслуживание и регулировка должны 
производиться только в авторизованных 
сервисных центрах D WALT.

Смазка
Ваше электрическое устройство не требует 
дополнительной смазки.

Чистка
   ВНИМАНИЕ: Выдувайте грязь 

и пыль из корпуса сухим сжатым 
воздухом по мере видимого 
скопления грязи внутри и вокруг 
вентиляционных отверстий. 
Выполняйте данную процедуру, 
надев средство защиты глаз 
и респиратор утверждённого 
типа.

   ВНИМАНИЕ: Никогда не 
используйте растворители или 
другие агрессивные химические 
средствами для очистки 
неметаллических деталей 
устройства. Эти химикаты 
могут ухудшить свойства 
материалов, применённых 
в данных деталях. Используйте 
ткань, смоченную в воде с мягким 
мылом. Не допускайте попадания 
какой-либо жидкости внутрь 
устройства; ни в коем случае не 
погружайте какую-либо часть 
устройства в жидкость.

Дополнительные 
принадлежности
   ВНИМАНИЕ: Поскольку 

принадлежности, отличные 
от тех, которые предлагает 
D WALT, не проходили 
тесты на данном изделии, 
то использование этих 
принадлежностей может 
привести к опасной ситуации. 
Во избежание риска получения 
травмы, с данным продуктом 
должны использоваться 
только дополнительные 
принадлежности, 
рекомендованные D WALT.

По вопросу приобретения дополнительных 
принадлежностей обращайтесь к Вашему 
дилеру.

Защита окружающей среды
 Раздельный сбор. Приборы 
и аккумуляторы, помеченные 
данным символом, нельзя 
утилизировать вместе с обычными 
бытовыми отходами.
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Приборы и аккумуляторы содержат 
материалы, которые могут быть 
восстановлены или переработаны в целях 
сокращения спроса на сырьё. Утилизируйте 
электрические продукты и аккумуляторы 
в соответствии с местными положениями. 
Для получения дополнительной информации 
посетите наш сайт www.2helpU.com.

Аккумулятор
Данный аккумулятор с длительным сроком 
службы следует подзаряжать, если он не 
обеспечивает достаточную мощность для 
работ, которые ранее выполнялись легко 
и быстро. Утилизируйте отработанный 
аккумулятор безопасным для окружающей 
среды способом.
 • Полностью разрядите аккумулятор, затем 

извлеките его из инструмента.
 • Ионно-литиевые элементы подлежат 

переработке. Сдайте их Вашему дилеру 
или в местный пункт переработки. 
Собранные аккумуляторы будут 
переработаны или утилизированы 
безопасным для окружающей среды 
способом.

zst00441105 - 10-03-2020 
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EST Tallmac Tehnika OÜ
Liimi 4/2
10621 Tallinn

(+372) 6563683
remont@tallmac.ee
www.tallmac.ee

Tallmac Tehnika OÜ
Riia 130 B/1
TARTU 50411

(+372) 6668510
tartu@tallmac.ee 
www.tallmac.ee

Stokker AS
Peterburi tee 44
11415 Tallinn

(+372) 6201111
stokker@stokker.com 
www.stokker.com 

LV LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
1021 Riga

(+371) 67556949
info@licgotus.lv 
www.licgotus.lv

Stokker SIA
Krasta iela 42
LV1003 Riga

(+371) 27354354
krasta.riga@stokker.com 
www.stokker.com

Visico Fastening Systems SIA

1076 Valdlauci, Riga

(+371) 67 452 453
(+371) 67 452 454 
info@visico.eu 
www.visico.eu

LT ELREMTA MASTERMANN UAB
NAGLIO STR 4C
52367 Kaunas

(+370) 69840004
servisas@elmast.lt 
www.elremta.lt 

Stokker UAB
Islandijos pl.5
LT-49179 Kaunas

(+370) 650 05730 
kaunas@stokker.com 
www.stokker.com

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit: 
www.2helpu.com

www.2helpu.com

www.2helpu.com
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