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ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ ЗАРЯДНО УСТРОЙСТВО
Диапазон на напрежението ...................................................................
Ток на зареждане при бързо зареждане ..............................................
Тегло съгласно процедурата EPTA 01/2014 .........................................
Препоръчителна околна температура при зареждане ......................................

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете всички указания и напътствия за безопасност.
Упущения, допущенные при соблюдении указаний и  иинструкций по технике безопасности, 
могут сталь причиной электрического поражения, пожара и тяжелых травм. 
Сохраняйте зти инструкции и указания дла будущего использования.

СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Не изхвърляйте изхабените акумулатори в огъня или в при битовите отпадъци. Milwaukee 
предлага екологосъобразно събиране на старите акумулатори; моля попитайте Вашия 
специализиран търговец.
Със зарядното устройство могат да се зареждат следните акумулатори:

Тип на 
акумулатора

Батерия 
тип клетка

Напрежение Номинален 
капацитет

Брой на 
клетките

M12B Li-Ion 12 V ≤ 1,5 Ah 3
M12BX Li-Ion 12 V ≤ 3,0 Ah 2 x 3
M12B2 Li-Ion 12 V ≤ 2,0 Ah 3
M12B3 Li-Ion 12 V ≤ 3,0 Ah 3
M12B4 Li-Ion 12 V ≤ 4,0 Ah 2 x 3
M12B6 Li-Ion 12 V ≤ 6,0 Ah 2 x 3
M14B Li-Ion 14,4 V ≤ 1,5 Ah 4
M14BX Li-Ion 14,4 V ≤ 3,0 Ah 2 x 4
M14B4 Li-Ion 14,4 V ≤ 4,0 Ah 2 x 4
M18B Li-Ion 18 V ≤ 1,5 Ah 5
M18BX Li-Ion 18 V ≤ 3,0 Ah 2 x 5
M18B2 Li-Ion 18 V ≤ 2,0 Ah 5
M18B4 Li-Ion 18 V ≤ 4,0 Ah 2 x 5
M18B5 Li-Ion 18 V ≤ 5,0 Ah 2 x 5
M18B6 Li-Ion 18 V ≤ 6,0 Ah 2 x 5
M18B9 Li-Ion 18 V ≤ 9,0 Ah 3 x 5
M18HB3 Li-Ion 18 V ≤ 3,0 Ah 5
M18HB4 Li-Ion 18 V ≤ 4,0 Ah 5
M18HB5.5 Li-Ion 18 V ≤ 5,5 Ah 2 x 5
M18HB8 Li-Ion 18 V ≤ 8,0 Ah 2 x 5
M18HB12 Li-Ion 18 V ≤ 12,0 Ah 3 x 5

Със зарядното устройство да не се 
зареждат батерии, които не са зареждащи 
се.
Не съхранявайте акумулаторите заедно с метални предмети (опасност от късо съединение).
В гнездото за акумулатори на зарядните устройства не бива да попадат метални части 
(опасност от късо съединение).
Не отваряйте акумулатори и зарядни устройства и ги съхранявайте само в сухи помещения. 
Пазете ги от влага.
Не бъркайте в уреда с токопроводящи предмети.
Ако акумулаторът е повреден, не го зареждайте, а веднага го сменете.
Преди всяка употреба проверявайте уреда, свързващия кабел, акумулаторния пакет от 
удължителен кабел и щепсел за повреда или стареене. Повредените части да се поправят 
само от специалист.

Не е разрешено уредът да се обслужва или почиства 
от лица, които са с ограничени физически, сетивни или 
интелектуални възможности респективно които имат 
ограничен опит и познания, освен в случаите, в които 
са инструктирани за безопасно боравене с уреда от 
лице, което е законно упълномощено да отговаря за 
тяхната сигурност и безопасност. При използване на 
уреда горе посочените лица трябва да бъдат 
надзиравани  Уредът не бива да се предоставя на 

деца. Поради тази причина в случаите, когато не се 
използва, уредът трябва да бъде съхраняван на 
сигурно място, извън достъпа на деца.
Предупреждение! За да избегнете опасността от пожар, предизвикана от късо съединение, 
както и нараняванията и повредите на продукта, не потапяйте инструмента, сменяемата 
акумулаторна батерия или зарядното устройство в течности и се погрижете в уредите и 
акумулаторните батерии да не попадат течности. Течностите, предизвикващи корозия или 
провеждащи електричество, като солена вода, определени химикали, избелващи вещества 
или продукти, съдържащи избелващи вещества, могат да предизвикат късо съединение.

ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Това зарядно устройство зарежда литиево-йонни батерии Milwaukee от 12V, 14,4V и 18V.
Този уред може да се използва по предназначение само както е посочено.

ЗАЩИТА НА ДВИГАТЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАТОВАРВАНЕТО
Да се свързва само към еднофазен променлив ток и само към мрежово напрежение, посочено 
върху заводската табелка. Възможно е и свързване към контакт, който не е от тип шуко, 
понеже конструкцията е от защитен клас ІІ.

ВРЕМЕ НА ЗАРЕЖДАНЕ

Тип на акумулатора Напрежение Номинален 
капацитет

Време на 
зареждане 
прибл.

M12B 12 V ≤ 1.5 Ah 20 min
M12B2 12 V ≤ 2.0 Ah 20 min
M12B3 12 V ≤ 3.0 Ah 50 min
M12BX 12 V ≤ 3.0 Ah 52 min
M12B4 12 V ≤ 4.0 Ah 52 min
M12B6 12 V ≤ 6.0 Ah 95 min
M14B 14.4 V ≤ 1.5 Ah 20 min
M14BX 14.4 V ≤ 3.0 Ah 52 min
M14B4 14.4 V ≤ 4.0 Ah 52 min
M18B 18 V ≤ 1.5 Ah 20 min
M18B2 18 V ≤ 2.0 Ah 20 min
M18BX 18 V ≤ 3.0 Ah 52 min
M18B4 18 V ≤ 4.0 Ah 52 min
M18B5 18 V ≤ 5.0 Ah 59 min
M18B6 18 V ≤ 6.0 Ah 90 min
M18B9 18 V ≤ 9.0 Ah 90 min
M18HB3 18 V ≤ 3.0 Ah 36 min
M18HB4 18 V ≤ 4.0 Ah 45 min
M18HB5.5 18 V ≤ 5.5 Ah 67 min
M18HB8 18 V ≤ 8.0 Ah 81 min
M18HB12 18 V ≤ 12.0 Ah 130 min

LI-ION-АКУМУЛАТОРИ
Акумулаторите се доставят полузаредени. Светодиодът на акумулатора показва състоянието 
на зареждане.
Ако акумулаторната батерия не се използва по-дълго време, тя се превключва в състояние на 
покой. 
При пълно разреждане акумулаторната батерия автоматично се изключва (не е възможно 
дълбоко разреждане).
При крайни натоварвания акумулаторът може силно да се нагрее. В такъм случай 
акумулаторът изключва.
Тогава акумулаторът да се включви към зарядното устройство, за да се дозареди и активира.
Състоянието на зареждане може да се провери, като се натисне бутонът на акумулаторната 
батерия. За целта батерията може да остане в електроинструмента, но трябва да се изключи 
най-малко 1 минута преди това (иначе показанието няма да е точно). Числото на светещия 
светодиода описва състоянието на зареждане. Ако светодиодът мига, това е сигнал, че 
максималният резерв от мощност е 10%.
По принцип важи следното: ако след поставяне на акумулаторната батерия 
електроинструментът не работи, поставете батерията в зарядното устройство. Тогава 

БЪЛГАРСКИ РУССКИЙ

ìàñòåðñêîé, íàçíà÷åííîé èçãîòîâèòåëåì, 
òàê êàê òðåáóþòñÿ ñïåöèàëüíûå 
èíñòðóìåíòû.
Ïîëüçóéòåñü àêñåññóàðàìè è çàïàñíûìè ÷àñòÿìè 
Milwaukee. Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ íåîáõîäèìîñòè â 
çàìåíå, êîòîðàÿ íå áûëà îïèñàíà, îáðàùàéòåñü â 
îäèí èç ñåðâèñíûõ öåíòðîâ ïî îáñëóæèâàíèþ 
ýëåêòðîèíñòðóìåíòîâ Milwaukee (ñì. ñïèñîê 
ñåðâèñíûõ îðãàíèçàöèé).
Ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîæåò áûòü çàêàçàí ÷åðòåæ 
èíñòðóìåíòà ñ òðåõìåðíûì èçîáðàæåíèåì äåòàëåé. 
Ïîæàëóéñòà, óêàæèòå äåñÿòèçíà÷íûé íîìåð è òèï 
èíñòðóìåíòà è çàêàæèòå ÷åðòåæ ó Bàøèõ ìåñòíûõ 
àãåíòîâ èëè íåïîñðåäñòâåííî ó Techtronic Industries 
GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, 
Germany.

ÑÈÌÂÎËÛ

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по 
использованию перед началом любых операций с 
инструментом.

Израсходованные сменные аккумуляторы не бросайте в 
огонь. 

Никогда не заряжайте поврежденные аккумуляторы. 
Замените их новым.

Электроприборы, батареи/аккумуляторы запрещено 
утилизировать вместе с бытовым мусором.
Электрические приборы и аккумуляторы следует собирать 
отдельно и сдавать в специализированную компанию для 
утилизации в соответствии с нормами охраны окружающей 
среды.
Получите в местных органах власти или у вашего 
специализированного дилера сведения о центрах вторичной 
переработки и пунктах сбора.
Устройство может использоваться только внутри помещений. 
Не допускается оставлять устройство под дождем.

T5.0A 5 A инерционный предохранитель

Защитная изоляция

Европейский знак соответствия

Британский знак соответствия

Украинский знак соответствия

Евроазиатский знак соответствия
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показанията на батерията и на зарядното устройство ще Ви дадат информация за 
състоянието на зареждане на батерията.
При ниски температури можете да продължите работа с намалена мощност. 

LI-ION-ХАРАКТЕРИСТИКИ
След поставяне на акумулатора в гнездото на зарядното устройство акумулаторът се зарежда 
автоматично (червеният светодиод свети непрекъснато).
Ако в зарядното устройство бъде поставен твърде топъл или твърде студен акумулатор 
(червената LED-индикация мига), процесът на зареждане започва автоматично, когато 
акумулаторът достигне необходимата температура на зареждане. (0°C...65°C). Максималният 
ток на зареждане протича, когато температурата на акумулатора е между 0...65°C.
Времето за зареждане е между 1 min и 20 min, в зависимост от това колко е бил разреден 
преди това акумулаторът (при 1,5 Ah акумулатор).
Когато акумулаторната батерия е заредена напълно, светодиодът на зарядното устройство се 
превключва от червена на зелена светлина, а светодиодите на акумулаторната батерия 
угасват.
Батерията може да бъде извадена от уреда за зареждане по всяко време. Батериите на 
Milwaukee нямат ефект на паметта, ако биват презареждани, преди да са напълно изтощени. 
Батерията не е необходимо да бъде напълно изтощена, преди да може да бъде поставена в 
зарядното устройство.
На практика е най-добре да извадите батериите от зарядното устройство и да го изключите от 
електрическата мрежа, когато те не са в употреба. Но дори и да оставите батерията в 
свързаното зарядно устройство няма опасност от щети.
Ако двата светодиода мигат поред, или акумулаторната батерия не е пъхната напълно, или 
има неизправност на батерията или на зарядното устройство. От съображения за сигурност 
веднага изключете зарядното устройство и батерията и ги отнесете за проверка в сервиз на 
Milwaukee.
В зарядното устройство могат да се поставят едновременно батерии от 12V и 14,4/18V, но 
биват зареждани една след друга. Първо се зарежда поставената първа батерия. При втората 
батерия бавно мигащата LED светлина сигнализира, че процесът на зареждане все още не е 
започнал.

LED СИМВОЛИ

Непрекъсната червена 
светлина

зареждане в ход

Бавно мигаща зелена 
светлина

зареждането е почти приключено

Непрекъсната зелена 
светлина

зареждането е приключено

Бързо мигаща червена 
светлина

батерията е прекалено топла/
студена - зареждането ще започне, 
когато батерията достигне 
правилната температура за 
зареждане

Бавно мигаща червена 
светлина

батерията не зарежда - зареждането 
ще започне, когато първата батерия 
е напълно заредена

Последователно 
мигаща светлина в 
червено и зелено

бятерията е повредена или 
дефектна

ПРЕВОЗ НА ЛИТИЕВО-ЙОННИ БАТЕРИИ
Литиево-йонните батерии са предмет на законовите разпоредби за превоз на опасни товари.
Превозът на тези батерии трябва да се извършва в съответствие с местните, националните и 
международните разпоредби и регламенти.
• Потребителите могат да превозват тези батерии по пътя без допълнителни изисквания.
• Превозът на литиево-йонни батерии от транспортни компании е предмет на законовите 

разпоредбите за превоз на опасни товари. Подготовката на превоза и самият превоз трябва 
да се извършват само от обучени лица. Целият процес трябва да е под професионален 
надзор.

Спазвайте следните изисквания при превоз на батерии:
• Уверете се, че контактите са защитени и изолирани, за да се избегне късо съединение.
• Уверете се, че няма опасност от разместване на батерията в опаковката.
• Не превозвайте повредени батерии или такива с течове.
Обърнете се към Вашата транспортна компания за допълнителни инструкции.

ПОДДРЪЖКА

Ако кабелът за свързване към мрежата е 
повреден, той трябва да бъде сменен от 
сервиз на Milwaukee, защото за това са 
необходими специални инструменти.
Да се използват само аксесоари на Milwaukee и резервни части на Milwaukee. Елементи, чията 
подмяна не е описана, да се дадат за подмяна в сервиз на Milwaukee (вижте брошурата 
Гаранция и адреси на сервизи).
При необходимост можете да поискате за уреда от Вашия сервиз или директно от Techtronic 
Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany, чертеж за в случай на 
експлозия, като посочите типа на машината и десетцифрения номер върху заводската 
табелка.

СИМВОЛИ

Преди пускане на уреда в действие моля прочетете 
внимателно инструкцията за използване.

Не хвърляйте сменяемите акумулатори в огъня.

Ако акумулаторът е повреден, не го зареждайте, а веднага го 
сменете.

Електрическите уреди, батерии/акумулаторни батерии не 
трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци.
Електрическите уреди и акумулаторни батерии трябва да се 
събират разделно и да се предават на службите за 
рециклиране на отпадъците според изискванията за опазване 
на околната среда.
Информирайте се при местните служби или при местните 
специализирани търговци относно местата за събиране и 
центровете за рециклиране на отпадъци.
Уредът е подходящ за използване само в помещения. Да не 
се излага на дъжд.

T5.0A 5 А бавно бушон

Предпазна изолация

Европейски знак за съответствие

Британски знак за съответствие

Украински знак за съответствие

Евро-азиатски знак за съответствие

БЪЛГАРСКИ 

DATE TEHNICE ÎNCĂRCĂTOR PENTRU ACUMULATOR
Interval de tensiuni .................................................................................................
Curent de incarcare rapidă .....................................................................................
Greutatea conform EPTA procedure 01/2014 ........................................................
Temperatura ambiantă recomandată la încărcare ..................................................

 AVERTIZARE! Citiţi toate indicaţiile de siguranţă şi toate instrucţiunile. 
Nerespectarea indicaţiilor de avertizare şi a instrucţiunilor poate provoca 
electrocutare, incendii şi/sau răniri grave. 
Păstraţi toate indicaţiile de avertizare şi instrucţiunile în vederea utilizărilor 
viitoare.

INSTRUCŢIUNI DE SECURITATE
Nu aruncaţi acumulatorii uzaţi la containerul de reziduri menajere şi nu îi ardeţi. 
Milwaukee Distributors se oferă să recupereze acumulatorii vechi pentru protecţia 
mediului înconjurător.
Următoarele pachete de acumulatori pot   încărcate cu acest încărcător:

Acumulator Tipul de 
celule 
baterie

Tensiune Care dă 
acumulatorului

Numărul de 
elemente ale

M12B Li-Ion 12 V ≤ 1,5 Ah 3
M12BX Li-Ion 12 V ≤ 3,0 Ah 2 x 3
M12B2 Li-Ion 12 V ≤ 2,0 Ah 3
M12B3 Li-Ion 12 V ≤ 3,0 Ah 3
M12B4 Li-Ion 12 V ≤ 4,0 Ah 2 x 3
M12B6 Li-Ion 12 V ≤ 6,0 Ah 2 x 3
M14B Li-Ion 14,4 V ≤ 1,5 Ah 4
M14BX Li-Ion 14,4 V ≤ 3,0 Ah 2 x 4
M14B4 Li-Ion 14,4 V ≤ 4,0 Ah 2 x 4
M18B Li-Ion 18 V ≤ 1,5 Ah 5
M18BX Li-Ion 18 V ≤ 3,0 Ah 2 x 5
M18B2 Li-Ion 18 V ≤ 2,0 Ah 5
M18B4 Li-Ion 18 V ≤ 4,0 Ah 2 x 5
M18B5 Li-Ion 18 V ≤ 5,0 Ah 2 x 5
M18B6 Li-Ion 18 V ≤ 6,0 Ah 2 x 5
M18B9 Li-Ion 18 V ≤ 9,0 Ah 3 x 5
M18HB3 Li-Ion 18 V ≤ 3,0 Ah 5
M18HB4 Li-Ion 18 V ≤ 4,0 Ah 5
M18HB5.5 Li-Ion 18 V ≤ 5,5 Ah 2 x 5
M18HB8 Li-Ion 18 V ≤ 8,0 Ah 2 x 5
M18HB12 Li-Ion 18 V ≤ 12,0 Ah 3 x 5

Nu încercaţi să încărcaţi acumulatorii 
nereîncărcabili cu acest încărcător.
Nu depozitaţi acumulatorul împreună cu obiecte metalice (risc de scurtcircuit)
Nu se permite introducerea nici unei piese metalice în locaşul pentru acumulator al 
incarcatorului. (risc de scurtcircuit)
Nu deschideţi niciodată acumulatorii şi încărcătoarele şi pastraţi-le numai în încăperi 
uscate. Pastraţi-le întotdeauna uscate .
Nu atingeţti aparatul cu obiecte conducătoare de electricitate.
Nu încărcaţi niciodată o baterie deteriorată. Înlocuiţi cu una nouă. 
Înainte de utilizare, veri caţi maşina, cablul şi stecarul pentru orice defecţiuni sau 
uzură a materialului. Reparaţiile vor   efectuate numai de către agenţii de service 
autorizaţi.

Deservirea sau curăţarea acestui aparat nu este 
permisă persoanelor cu capacitate  zică, 
senzorială sau intelectuală redusă, respectiv 
lipsite de experienţă sau insu cient pregătite, cu 
excepţia cazului în care au fost instruite în 
legătură cu manipularea aparatului în condiţii de 
securitate de către o persoană legalmente 
responsabilă pentru siguranţa lor. Utilizarea 
aparatului de către persoanele menţionate mai 

sus trebuie să aibă loc sub supraveghere. Nu este 
îngăduit ca acest aparat să ajungă la îndemâna 
copiilor. Atunci când nu este folosit, aparatul 
trebuie păstrat la loc sigur, ferit de accesul 
copiilor.
Avertizare! Pentru a reduce pericolul unui incendiu  i evitarea r/nirilor sau deteriorarea 
produsului în urma unui scurtcircuit nu imersa i scula, acumulatorul de schimb sau înc/
rc/torul în lichide  i asigura i-v/ s/ nu p/trund/ lichide în aparate  i acumulatori. Lichidele 
corosive sau cu conductibilitate, precum apa s/rat/, anumite substan e chimice  i în/
lbitori sau produse ce con in în/lbitori, pot provoca un scurtcircuit.  

CONDIŢII DE UTILIZARE SPECIFICATE
Încărcătorul se poate utiliza pentru încărcarea acumulatorilor Li-ion Milwaukee cu 12 
V, 14,4 V şi 18 V.
Nu utilizaţi acest produs în alt mod decât cel stabilit pentru utilizare normală

ALIMENTARE DE LA REŢEA
Conectaţi numai la priza de curent alternativ monofazat şi numai la tensiunea 
speci cată pe placuţa indicatoare. Se permite conectarea şi la prize fără impamantare 
dacă modelul se conformează clasei II de securitate. 

TIMP DE ÎNCĂRCARE BATERIE

Acumulator Tensiune Care dă 
acumulatorului

Timp de încărcare 
baterie aprox

M12B 12 V ≤ 1.5 Ah 20 min
M12B2 12 V ≤ 2.0 Ah 20 min
M12B3 12 V ≤ 3.0 Ah 50 min
M12BX 12 V ≤ 3.0 Ah 52 min
M12B4 12 V ≤ 4.0 Ah 52 min
M12B6 12 V ≤ 6.0 Ah 95 min
M14B 14.4 V ≤ 1.5 Ah 20 min
M14BX 14.4 V ≤ 3.0 Ah 52 min
M14B4 14.4 V ≤ 4.0 Ah 52 min
M18B 18 V ≤ 1.5 Ah 20 min
M18B2 18 V ≤ 2.0 Ah 20 min
M18BX 18 V ≤ 3.0 Ah 52 min
M18B4 18 V ≤ 4.0 Ah 52 min
M18B5 18 V ≤ 5.0 Ah 59 min
M18B6 18 V ≤ 6.0 Ah 90 min
M18B9 18 V ≤ 9.0 Ah 90 min
M18HB3 18 V ≤ 3.0 Ah 36 min
M18HB4 18 V ≤ 4.0 Ah 45 min
M18HB5.5 18 V ≤ 5.5 Ah 67 min
M18HB8 18 V ≤ 8.0 Ah 81 min
M18HB12 18 V ≤ 12.0 Ah 130 min

LI-ION-ACUMULATORI
Acumulatoarele se livrează încărcate parţial. LED-ul de la acumulator indică starea de 
încărcare.
Dacă nu se utilizează perioade mai lungi, acumulatorul se va comuta pe starea.
Când s-a descărcat complet, acumulatorul se opreşte automat (nu e posibilă 
descărcarea de profunzime). 
Sub sarcini extreme, acumulatorul se poate încălzi puternic. Într-un asemenea caz, 
acumulatorul se decuplează. 
Pentru a-l reîncărca şi activa, puneţi acumulatorul în în aparatul de încărcare.
Starea încărcării poate   citită apăsând butonul de pe acumulator. Acesta poate   
lăsat în scula electrică în timp ce se efectuează citirea dar trebuie oprit cel puţin un 
minut înainte (altfel a şajul va   imprecis). Numărul ledurilor luminate indica o stare de 
încărcare . Un led clipind indică o rezervă maximă de energie de 10%.

ROMÂNIA


