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BATTERIJ 18V 1500MAH 
POWEB9010 

1 TOEPASSINGSGEBIED 
Deze batterij is uitsluitend bedoeld voor gebruik met apparaten uit het EB-gamma en lader. De 
18V-batterij kunt u enkel gebruiken voor apparaten uit dat gamma die werken met 18V. 
Niet geschikt voor professioneel gebruik. 

WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing 
goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig 
alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen. 

2 BESCHRIJVING (FIG. A) 
1. Ontgrendelknop batterijpack 

3 INHOUD 
▪ Verwijder alle verpakkingsmateriaal. 
▪ Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig). 
▪ Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is. 
▪ Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade. 
▪ Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze 

periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen. 

WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen 
mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking! 

Batterij Handleiding 

Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd 
zijn. 

4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN 
In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt: 

 

Gevaar voor lichamelijk 
letsel of materiële 
schade.  

Voor gebruik de handleiding 
lezen. 

 

Werp het batterijpack of 
de lader niet in het vuur. 

 

Stel de lader noch het 
batterijpack bloot aan water. 

 

Gebruik de lader en de 
batterij enkel in 
afgesloten ruimtes. 

 

Omgevingstemperatuur:  max. 
40 °C. (enkel voor batterij) 
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5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de 
voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen 
veroorzaken. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap" heeft 
betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met 
elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos). 

5.1 Werkplaats 
Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen 
tot ongevallen leiden. 
Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen 
bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen 
laten ontbranden. 
Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat 
gebruikt. Afleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest. 

5.2 Elektrische veiligheid 
▪ Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje. 
▪ De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen 

enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde 
apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op 
elektrische schokken afnemen. 

▪ Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen 
en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam 
geaard is. 

▪ Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een 
elektrische apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken. 

▪ Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het 
stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of 
bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels 
verhogen het risico op elektrische schokken. 

▪ Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die 
geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor 
gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok. 

▪ Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, 
gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het 
gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische 
schok. 

5.3 Veiligheid van personen 
▪ Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch 

gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, 
alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat 
kan tot ernstige verwondingen leiden. 

▪ Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een 
persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een 
veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van 
het elektrisch gereedschap)  te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen. 

▪ Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling.  Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u 
de stekker in het stopcontact steekt.  Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan 
de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan 
dat tot ongevallen leiden. 



 POWEB9010 NL 

Copyright © 2018 VARO P a g i n a  | 4 www.varo.com 

▪ Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. 
Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat 
bevindt, kan tot verwondingen leiden. 

▪ Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet 
verliest. Zo kan u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden. 

▪ Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren 
en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en 
lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen. 

▪ Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor 
zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke 
inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen. 

5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap 
▪ Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat 

daarvoor bestemd is. Met een geschikt elektrisch apparaat werkt u beter en veiliger in het 
opgegeven vermogensbereik. 

▪ Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch 
apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden 
hersteld. 

▪ Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het 
apparaat opbergt. Die voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt 
gestart. 

▪ Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen 
die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben 
gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door 
onervaren personen wordt gebruikt.  

▪ Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer of de bewegende onderdelen ervan op de 
juiste manier werken en niet klemmen, en er geen onderdelen zo erg beschadigd zijn dat 
de werking van het apparaat in het gedrang komt.  Laat beschadigde onderdelen eerst 
herstellen voor u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht 
onderhouden elektrisch gereedschap. 

▪ Hou zaaggereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschap met 
scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren. 

▪ Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer 
overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is 
voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te 
voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden 
dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden. 

5.5 Service 
▪ Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele 

reserveonderdelen herstellen.  Zo bent u zeker dat de veiligheid van het apparaat 
behouden blijft. 

6 BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR BATTERIJEN EN 
LADERS 

6.1 Batterijen 
▪ Probeer nooit om batterijen, om wat voor reden ook, te openen. 
▪ Bewaar ze niet op plekken waar de temperatuur de 40 °C kan overschrijden. 
▪ Laad ze enkel op bij temperaturen tussen de 4 °C en 40 °C. 
▪ Bewaar uw batterijen op een koele droge plaats (5 °C-20 °C).  Bewaar batterijen nooit in 

ontladen toestand.  



 POWEB9010 NL 

Copyright © 2018 VARO P a g i n a  | 5 www.varo.com 

▪ Het is beter voor Li-ion batterijen om ze regelmatig te ontladen en te herladen (minstens 4 
keer per jaar). De ideale lading voor het langdurig opbergen van uw Li-ion batterij 
bedraagt 40% van de  capaciteit. 

▪ Wanneer u ze moet wegwerpen, volg dan de instructies in het gedeelte “Het milieu 
beschermen”. 

▪ Veroorzaak geen kortsluitingen. Wanneer er rechtstreeks of per ongeluk, door contact met 
een metalen voorwerp, een verbinding wordt gemaakt tussen de positieve (+) en de 
negatieve (-) contactaansluiting, dan wordt de batterij kortgesloten en zal er een zeer 
grote stroom gaan vloeien die hitte zal veroorzaken wat tot het barsten van de behuizing 
of tot brand kan leiden. 

▪ Verhit ze niet. Wanneer batterijen boven de 100 °C verwarmd worden, zullen de 
afdichtingen, isolatielagen en andere polymeerlagen beschadigd raken wat tot het lekken 
van het elektrolyt en/of interne kortsluiting kan leiden wat dan weer hitte veroorzaakt en tot 
barsten of brand kan leiden. Werp batterijen niet in het vuur: gevaar voor een explosie of 
intense brand. 

▪ Onder extreme omstandigheden kan het voorkomen dat de batterij gaat lekken. Wanneer 
u vloeistof op de batterij ontdekt, volg dan de onderstaande instructies: 

 Neem de vloeistof zorgvuldig op d.m.v. een vod. Vermijd huidcontact. 

 Volg onderstaande instructies bij huid- of oogcontact: 
✓ Spoel onmiddellijk met water. Neutraliseer met een zacht zuur zoals citroensap of 

azijn. 
✓ Bij oogcontact: spoel overvloedig met water gedurende minimaal 10 minuten en 

contacteer een arts. 

Brandgevaar! Vermijd het kortsluiten van de contacten van een batterij die 
uit het toestel is genomen. Verbrand een batterij niet.  

7 OPLADEN EN INBRENGEN OF VERWIJDEREN VAN DE BATTERIJ 

7.1 Aanwijzingen op de lader 
Sluit de lader aan op een stopcontact 
▪ Continu groen: klaar om op te laden 
▪ Rood knipperen + continu groen: laadt op 
▪ Continu groen + continu rood: opgeladen 

Opmerking: als de batterij niet goed in de lader past, koppel ze dan los en 
controleer op de specificatiefiche of dit het juiste model batterijpack is voor 
deze lader. Laad geen ander batterijpack of een batterijpack dat niet stevig in 
de lader past. 

1. Controleer de lader en het batterijpack geregeld tijdens het opladen. 
2. Koppel de lader los van het stopcontact en van het batterijpack wanneer de batterij 

opgeladen is. 
3. Laat het batterijpack volledig afkoelen vóór u het gebruikt. 
4. Berg de lader en het batterijpack binnen op, buiten het bereik van kinderen. 

OPMERKING: als de batterij heet is na langdurig gebruik in het apparaat, laat 
ze dan tot kamertemperatuur afkoelen vóór u ze oplaadt. Dit zal de 
levensduur van uw batterijen verlengen. 
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7.2 Verwijderen/inbrengen van de batterij (Fig. 1) 

WAARSCHUWING: Controleer vóór u het apparaat afstelt of het 
uitgeschakeld is of verwijder het batterijpack. 

▪ Om te installeren: duw en schuif het batterijpack in de batterijhouder tot de ontgrendelpal 
aan de achterzijde van de batterij vastklikt en controleer of de batterij stevig vastzit vóór u 
begint te werken. 

▪ Om te verwijderen: duw op de ontgrendelpal van de batterij en trek tegelijkertijd het 
batterijpack uit zijn houder. 

8 TECHNISCHE GEGEVENS 
Type POWEB9010 

Spanning 18V 

Batterijtype Li-ion 

Batterijcapaciteit 18V – 1500mAh 

Nominale ingangsspanning lader 220-240V~50Hz 

Nominale uitgangsspanning lader 21V, 1.7A 

Laadtijd 18V = 1h 

9 MILIEU 
Dit product bevat Lithium Ion. Recycleer of verwijder de batterijen op een juiste 
manier om het milieu te sparen. Lokale, regionale of federale wetten kunnen het 
wegwerpen van Lithium-ion batterijen via het gewone huisvuil verbieden. Neem 
contact op met uw lokale afvalophaaldienst betreffende de mogelijkheden tot 
recycleren en/of wegwerpen. 


