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DK: Læs brugsanvisningen før brug!

SE: Läs bruksanvisningen före 
användning!

DK: Brug høreværn!

SE: Använd hörselskydd!

DK: Brug øjenværn!

SE: Använd ögonskydd!

DK: Brug støvmaske!

SE: Använd munskydd!

DK: Brug arbejdshandsker!

SE: Använd arbetshandskar!
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DK18 V LI-ION BATTERI / OPLADER
Introduktion

For at du kan få mest mulig glæde af din 
nye oplader eller dit nyt batteri, beder vi dig 
gennemlæse denne brugsanvisning, før du 
tager udstyret i brug. 

Vi anbefaler dig desuden at gemme 
brugsanvisningen, hvis du senere skulle 
få brug for at genopfriske din viden om 
udstyrets funktioner. 

Tekniske data

Oplader (11258/33410)

Spænding/frekvens: 100-240 V- 50/60 Hz

Indgangseff ekt: 60 W

Udgangsspænding/-strøm:  20 V DC 2,3 A

Li-ion-batteri (11256/33408)

Spænding: 18 V

Kapacitet: 2,0 Ah

Ladetid 1 time

Li-ion-batteri (11257/33409)

Spænding: 18 V

Kapacitet: 4,0 Ah

Ladetid 2 timer

Batterierne har ladestandsindikator samt 
beskyttelseskredsløb mod overopladning, 
overafl adning og overophedning

Bemærk! Oplader og batterier skal købes 
hver for sig.

Særlige sikkerhedsforskrifter

Opladeren må kun bruges til batterier af 
model 11256/11257! 

Batterierne må kun bruges til oplader af 
model 11258.

Forsøg ikke at oplade andre batterier 
med opladeren, uanset om de har samme 
specifi kationer som model 11256/11257.

Forsøg ikke at oplade batterierne med en 
anden oplader, uanset om den har samme 
specifi kationer som model 11258.

Beskyt opladerens og batteriets terminaler, 
når delene ikke er i brug. Hvis de kommer i 
kontakt med væsker, metaldele eller andre 
ledende emner, kan opladeren eller batteriet 
kortslutte.

Brug aldrig opladeren, hvis batteriet, 
opladeren eller ledningen er beskadiget.

Batteriet må kun oplades indendørs ved en 
omgivende temperatur på 5-40 °C.

Batteriet og opladeren kan blive varme under 
opladning. Dette er helt normalt.

Bemærk!

Batteriet er ikke fuldt opladet ved levering. 
Det skal lades helt op inden brug. Batteriet 
opnår først sin fulde kapacitet, når det har 
været fuldt opladet og afl adet omkring 5 
gange.

Hvis batteriet ikke skal bruges i en længere 
periode, skal du lade det op til 50-70%, inden 
du opbevarer det og derudover lade det op 
mindst hver tredje måned.
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Udstyrets dele

1. Testknap og ladestandsindikator

2. Batteriets terminaler

3. Låseknap

4. Rød og grøn lysdiode

5. Opladerens terminaler

6. Ledning og stik

Opladning

Tryk låseknappen (3) på batteriet ned, og 
træk batteriet ud af maskinen. 

Sæt stikket (6) fra opladeren i stikkontakten. 

Den grønne lysdiode (4) lyser.

Sæt batteriet i opladeren. Batteriet kan 
kun vende på én måde. Det låses ikke fast i 
opladeren.

Den grønne lysdiode slukkes, og den røde 
lysdioden på opladeren lyser, mens batteriet 
oplades.

Når den røde lysdiode på opladeren slukkes, 
og den grønne lysdiode lyser igen, er 
batteriet fuldt opladet. 

Træk stikket ud af stikkontakten, og træk 
batteriet ud af opladeren.

Tjek af batteriets ladestand

Batteriet er forsynet med en testknap (1) 
og en ladestandsindikator med 3 lysdioder. 
Tryk på testknappen, og afl æs batteriets 
ladestand:

3 lysdioder tændt: > 70 % opladet

2 lysdioder tændt: < 70 % opladet

1 lysdiode tændt: < 50 % opladet

Hvis batteriet er mindre end 35 % opladet, 
slår beskyttelseskredsløbet batteriet fra. Lad 
batteriet helt op snarest muligt.

Rengøring og vedligehold

Rengør udstyret med en hårdt opvredet klud 
efter brug, og hold altid udstyrets overfl ade 
og ventilationsåbninger fri for snavs.

Brug ikke ætsende eller slibende 
rengøringsmidler, da disse kan angribe 
plastdelene på udstyret.

1
2 3

4

5
66
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DK
Advarsler for batterier og opladere

Brug kun batterier og opladere, som 
er beregnet til denne maskine.

Batterier

• Må under ingen omstændigheder åbnes.

• Må ikke opbevares på steder, hvor 
temperaturen kan overstige 40 °C.

• Må kun oplades ved en omgivende 
temperatur på mellem 4 °C og 40 °C.

• Bortskaff else af batterier skal ske i 
henhold til gældende regler.

• Pas på, at de ikke kortsluttes. Hvis der 
skabes forbindelse mellem den positive 
(+) og den negative (-) pol, direkte eller 
på grund af utilsigtet kontakt med 
metalgenstande, kortsluttes batteriet. 
Resultatet er en meget høj strøm, som 
genererer varme og kan forårsage brand, 
eller at batteriet revner.

• Må ikke opvarmes. Hvis batterierne 
opvarmes til over 100 °C, kan 
forseglingen og skillepladerne og andre 
polymere komponenter blive beskadiget 
som følge af elektrolytudsivning og/eller 
intern kortslutning, hvilket medfører, at 
der genereres varme, som kan forårsage 
revner i batteriet eller brand. Batterierne 
må heller ikke brændes, da det kan 
medføre eksplosion og/eller kraftige 
forbrændinger. 

• Under ekstreme forhold kan batteriet 
blive utæt. Hvis du opdager væske på 
batteriet, skal du gøre følgende:

• Tør væsken forsigtigt af med en klud. 
Undgå berøring med huden.

• Hvis du får væske på huden eller i øjnene, 
skal du følge proceduren nedenfor:

 - Skyl straks med vand. Neutraliser med 
en mild syre, f.eks. citronsyre eller eddike.

• Hvis du får væske i øjnene, skal du skylle 
øjet med rigelige mængder vand i mindst 
ti minutter. Søg læge.

Brandfare! Kortslut ikke kontakterne 
på et frakoblet batteri. Brænd ikke 
batteriet.

Opladere

• Forsøg ikke at oplade engangsbatterier.

• Få defekte ledninger udskiftet med det 
samme.

• Må ikke udsættes for vand.

• Opladeren må ikke åbnes.

• Stik ikke noget ind i opladeren.

• Opladeren er kun beregnet til indendørs 
brug.
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Servicecenter

Bemærk: Produktets modelnummer 
skal altid oplyses i forbindelse med din 
henvendelse. 

Modelnummeret fremgår af forsiden på 
denne brugsanvisning og af produktets 
typeskilt.

Når det gælder:

• Reklamationer

• Reservedele

• Returvarer

• Garantivarer

• www.schou.com

Miljøoplysninger

Elektrisk og elektronisk udstyr 
(EEE) indeholder materialer, 
komponenter og stoff er, der kan 
være farlige og skadelige for 

menneskers sundhed og for miljøet, når 
aff aldet af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE) ikke bortskaff es korrekt. Produkter, 
der er mærket med en ”overkrydset 
skraldespand”, er elektrisk og elektronisk 
udstyr. Den overkrydsede skraldespand 
symboliserer, at aff ald af elektrisk og 
elektronisk udstyr ikke må bortskaff es 
sammen med usorteret husholdningsaff ald, 
men skal indsamles særskilt. 

Produceret i P.R.C.

Fabrikant:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK–5250 Odense SV

Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejled-
ning må ikke gengives, hverken helt eller delvist, på 
nogen måde ved hjælp af elektroniske eller mekaniske 
hjælpemidler, f.eks. fotokopiering eller optagelse, 
oversættes eller gemmes i et informationslagrings- og 
-hentningssystem uden skriftlig tilladelse fra Schou 
Company A/S.

Batterier og genopladelige 
 batterier

Batterier og genopladelige batterier 
må ikke bortskaff es sammen med 
husholdningsaff aldet!

Alle forbrugere er lovmæssigt forpligtede 
til at bortskaff e batterier og genopladelige 
batterier – uanset, om de indeholder  
skadelige stoff er* eller ej – ved indlevering 
til den lokale genbrugsstation eller til 
forhandleren, så de kan blive bortskaff et på 
en miljømæssigt forsvarlig måde.

Batterier og genopladelige batterier skal altid 
være afl adede, inden de bortskaff es!

*) mærket med: Cd = cadmium,  Hg = 
kviksølv, Pb = bly
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18 V LITIUMJONBATTERI/LADDARE
Inledning

För att du ska få så stor glädje som möjligt 
av din nya laddare eller ditt nya batteri 
rekommenderar vi att du läser denna 
bruksanvisning innan du börjar använda 
dem. 

Vi rekommenderar dessutom att du sparar 
bruksanvisningen ifall du behöver läsa 
informationen om de olika funktionerna 
igen. 

Teknisk information

Laddare (11258/33410)

Spänning/frekvens: 100–240 V- 50/60 Hz

Ingångseff ekt: 60 W

Utspänning/-ström:  20 V DC 2,3 A

Litiumjonbatteri (11256/33408)

Spänning: 18 V

Kapacitet: 2,0 Ah

Uppladdningstid 1 timme

Litiumjonbatteri (11257/33409)

Spänning: 18 V

Kapacitet: 4,0 Ah

Uppladdningstid 2 timmar

Batterierna har en statusindikator och 
skyddskrets mot överladdning, urladdning 
och överhettning

Observera! Laddare och batterier köps 
separat.

Särskilda säkerhetsföreskrifter

Laddaren får användas enbart för batterier av 
modell 11256/11257! 

Batterierna får användas enbart för laddare 
av modell 11258.

Försök inte att ladda andra batterier 
med laddaren, oavsett om de har samma 
specifi kationer som modell 11256/11257.

Försök inte att ladda batterierna med 
andra laddare, oavsett om de har samma 
specifi kationer som modell 11258.

Skydda laddarens och batteriets kontakter 
när de inte används. Om de kommer i 
kontakt med vätskor, metalldelar eller andra 
ledande material kan laddaren eller batteriet 
kortslutas.

Använd aldrig laddaren om batteriet, 
laddaren eller sladden har skador.

Batteriet får endast laddas inomhus vid en 
temperatur på 5–40 °C.

Batteriet och laddaren kan bli varma under 
laddning. Detta är helt normalt.

Observera!

Batteriet är inte helt laddat vid leveransen. 
Det ska laddas helt innan det används. 
Batteriet uppnår inte full kapacitet förrän det 
har varit fulladdat och helt urladdat cirka fem 
gånger.

Om batteriet inte ska användas under en 
längre period ska du ladda batteriet upp till 
50–70 % innan du förvarar det och dessutom 
ladda det minst var tredje månad.
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Utrustningens delar

1. Testknapp och laddningsnivåindikator

2. Batteriets kontakter

3. Låsknapp

4. Röd och grön lysdiod

5. Laddarens kontakter

6. Sladd och stickkontakt

Laddning

Tryck ner låsknappen (3) på batteriet och dra 
ut batteriet från maskinen. 

Sätt i laddarens kontakt (6) i eluttaget. 

Den gröna lysdioden (4) lyser.

Sätt batteriet i laddaren. Batteriet kan 
bara vändas på ett sätt. Det låser inte fast i 
laddaren.

Den gröna lysdioden släcks och den röda 
lysdioden på laddaren lyser medan batteriet 
laddas.

När den röda lysdioden på laddaren slocknar 
och den gröna lysdioden lyser igen är 
batteriet fulladdat. 

Dra ut kontakten ur eluttaget och ta ut 
batteriet ur laddaren.

Kontroll av batteriets laddningsnivå

Batteriet är utrustat med en testknapp 
(1) och en laddningsnivåindikator med 3 
lysdioder. Tryck på testknappen och läs av 
batteriets laddningsnivå:

3 lysdioder tända: > 70 % laddat

2 lysdioder tända: < 70 % laddat

1 lysdiod tänd: < 50 % laddat

Om batteriet är mindre än 35 % laddat 
stänger skyddskretsen av batteriet. Ladda 
batteriet helt så fort som möjligt.

Rengöring och underhåll

Rengör utrustningen med en väl urvriden 
trasa efter användning och håll alltid dess yta 
och ventilationsöppningar fria från smuts.

Använd inte frätande eller slipande 
rengöringsmedel, eftersom de kan skada 
utrustningens plastdelar.

1
2 3

4

5
66
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Varning för batterier och laddare

Använd endast batterier och laddare 
som är avsedda för denna maskin.

Batterier

• Får under inga omständigheter öppnas.

• Får inte förvaras i utrymmen där 
temperaturen kan överstiga 40 °C.

• Får endast laddas vid en 
omgivningstemperatur på mellan 4 °C 
och 40 °C.

• Kassering av batterier ska göras i enlighet 
med gällande regler.

• Se till att de inte kortsluts. Om en 
anslutning upprättas mellan den positiva 
(+) och den negativa (-) polen, direkt 
eller på grund av oavsiktlig kontakt 
med metallföremål, kortsluts batteriet. 
Resultatet är en mycket hög ström 
genererar värme och kan orsaka brand, 
eller att batteriet går sönder.

• Får inte värmas upp. Om batterierna 
värms upp till över 100 °C kan 
förseglingen och andra polymerer skadas 
till följd av elektrolytutsläpp och/eller 
intern kortslutning, vilket genererar 
värme som i sin tur leder till att batteriet 
spricker eller till brand. Batterierna får 
inte heller brännas, eftersom det kan 
leda till explosion och/eller kraftiga 
brännskador. 

• Under extrema förhållanden kan 
batteriet börja läcka. Om du upptäcker 
vätska på batteriet ska du göra följande:

• Torka av vätskan försiktigt med en trasa. 
Undvik beröring med huden.

• Om du får vätska på huden eller i 
ögonen, följ proceduren nedan:

 Skölj direkt med vatten. Neutralisera med 
en mild syra, t.ex. citronsyra eller ättika.

• Om du får vätska i ögonen ska du skölja 
ögat med rikliga mängder vatten i minst 
tio minuter. Uppsök läkare.

Brandfara! Kortslut inte kontakterna 
på ett frånkopplat batteri. Bränn inte 
batteriet.

Laddare

• Försök inte att ladda engångsbatterier.

• Defekta ledningar ska bytas ut direkt.

• Får inte utsättas för vatten.

• Laddaren får inte öppnas.

• Stick inte in något i laddaren.

• Laddaren är endast avsedd för 
användning inomhus.



10

Batterier och uppladdningsbara 
batterier

Batterier och uppladdningsbara 
batterier får inte kastas i restavfallet!

Alla användare är enligt lag 
förpliktade att bortskaff a batterier och 
uppladdningsbara batterier – oavsett 
om de innehåller skadliga ämnen* eller 
inte – genom inlämning till den lokala 
återvinningsstationen eller till återförsäljaren, 
så att de kan bortskaff as på ett miljömässigt 
försvarbart sätt.

Batterier och uppladdningsbara batterier ska 
alltid vara urladdade innan de bortskaff as!

*) märkt med: Cd = kadmium,  Hg = 
kvicksilver, Pb = bly

Servicecenter

OBS! Produktens modellnummer ska alltid 
uppges vid kontakt med återförsäljaren. 

Modellnumret fi nns på framsidan i denna 
bruksanvisning och på produktens 
märkplåt.

När det gäller:

• Reklamationer

• Reservdelar

• Returvaror

• Garantivaror

• www.schou.com

Miljöinformation

Elektriska och elektroniska 
produkter (EEE) innehåller material, 
komponenter och ämnen som 
kan vara farliga och skadliga för 

människors hälsa och för miljön om avfallet 
av elektriska och elektroniska produkter 
(WEEE) inte bortskaff as korrekt. Produkter 
som är markerade med en “överkryssad 
sophink” är elektriska och elektroniska 
produkter. Den överkryssade sophinken 
symboliserar att avfall av elektriska och 
elektroniska produkter inte får bortskaff as 
tillsammans med osorterat hushållsavfall, 
utan de ska samlas in separat.

Tillverkad i Folkrepubliken Kina (PRC)

Tillverkare:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK–5250 Odense SV

Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i denna 
bruksanvisning får inte på några villkor, varken i sin 
helhet eller delvis, återges med hjälp av elektroniska 
eller mekaniska hjälpmedel, t.ex. genom fotokopiering 
eller fotografering, ej heller översättas eller sparas i ett 
informationslagrings- och informationshämtningssystem, 
utan skriftligt medgivande från Schou Company A/S.


