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......................... 12V, 18 V
.................................3 A
.............................500 mA
...............................30 min
...............................60 min
.............................704 g

ENGLISH

 WARNING! Read all safety warnings and all instructions, including 
those given in the accompanying brochure. Failure to follow the warnings 
and instructions may result in electric shock,  fire and/or serious injury. 
Save all warnings and instructions for future reference. 

SAFETY INSTRUCTIONS
Do not dispose of used battery packs in the household refuse or by burning 
them. Milwaukee Distributors offer to retrieve old batteries to protect our 
environment.

nly the following battery packs can be charged with this charger:
voltage battery rating No. of 

(of storage battery) battery 
sllec

Do not try to charge non-rechargeable batteries with this charger.
Do not store the battery pack together with metal objects (short circuit risk).
No metal parts must be allowed to enter the battery section of the charger 
(short circuit risk).
Never break open battery packs or chargers and store only in dry rooms. 
Keep dry at all times.
The battery clamps of the charger are fed by the mains supply. Do not touch 
the tool with conducting objects.
Never charge a damaged battery pack. Replace by a new one.
Before use check machine, cable, and plug for any damages or material 
fatigue. Repairs should only be carried out by authorised Service Agents.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with 
limited physical, sensory or mental capabilities or insufficient experience and/
or knowledge unless they are supervised by a person who is responsible for 
their safety or have been instructed by them in the safe use of the tool.
Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the 
tool.

SPECIFIED CONDITIONS OF USE
This charger charges 12V and18V Milwaukee Li-Ion battery packs. The product

Do not use this product in any other way as stated for normal use.

MAINS CONNECTION
Connect only to single-phase AC current and only to the system voltage 
indicated on the rating plate. It is also possible to connect to sockets without 
an earthing contact as the design conforms to safety class II.

Li-Ion BATTERIES
The rechargeable batteries are partially charged. The LED on the battery 
indicates the state of charge. 
If it is not used for long periods, the rechargeable battery will switch to the 
non-operative state. 
When fully discharged the rechargeable battery switches off automatically 
(depth discharge not possible).
Under extreme circumstances, the internal temperature of the battery 
could become to high. If this happens, the battery will shut down.
Place the battery on the charger to charge and reset it.
The state of charge can be read by pressing the button on the rechargeable 
battery. The battery can be left in the electric tool while the reading is taken 
but it must be switched off at least one minute beforehand (otherwise the 
display will be inaccurate). The number of LEDs illuminated indicates the state 
of charge. A flashing LED indicates a max. power reserve of 10%. 

As a general principle, if the electric tool fails to work after inserting the 
rechargeable battery, the battery should be plugged into the charger. The 
displays on the battery and charger will then provide information about the 
condition of the battery. 
In low temperatures work may continue at reduced output.

CHARACTERISTICS
After inserting the battery into the reception of the charger the battery will 
automatically be charged (red control lamp is illuminated continuously)
When a hot or cold battery pack is inserted into the charger ( flashing red 
lamp), charging will begin automatically once the battery reaches the correct 
charging temperature (0°C...65°C). The max. charging current is flowing when 
the temperature of the Li-Ion-battery is between 0°C and 65°C.
The battery s charging time is between 1 min and 30 min (at 1,5 Ah), 
depending on the state of discharge.

nce the battery is fully charged, the LED on the charger changes from red to 
green.
It is not necessary to remove the battery after charging. The battery can be 
stored permanently in the charger without the danger of being overcharged.
If both LEDs  frash alternately then the rechargeable battery is either not fully 
pushed in or there is a fault with the battery or charger. Take the charger and 
battery out of use immediately for safety reasons and have them inspected by 
a Milwaukee customer service centre.
Both 12V and 18V battery packs can be inserted into the charger at the 
same time, but they will be charged one after the other. The first battery pack 
to be inserted will be the  first one to be charged. The red LED for the second 
battery pack will  flash slowly to indicate that the charging process has not 
begun yet.

MAINTENANCE
If the supply cord of this appliance is damaged, it must only be replaced by a 
repair shop appointed by the manufacturer, because special purpose tools are 
re uired
Use only Milwaukee accessories and Milwaukee spare parts. Should 
components need to be replaced which have not been described, please 
contact one of our Milwaukee service agents (see our list of guarantee/service 
addresses).
If needed, an exploded view of the tool can be ordered. Please state the 
Article No. as well as the machine type printed on the label and order the 
drawing at your local service agents.  

SYMBOLS

Please read the instructions carefully
before starting.

Do not burn used battery packs.

Do not dispose of electric tools together with household waste 
material! In observance of European Directive 2002/96/EC on 
waste electrical and electronic e uipment and its implementation 
in accordance with national law, electric tools that have reached 
the end of their life must be collected separately and returned to 
an environmentally compatible recycling facility.

Never charge a damaged battery pack.
Replace with a new one.

This tool is only suitable for indoor use. Never expose tool to 
rain.

TECHNICAL DATA
Voltage range ...................................................

uick charge current ........................................
Maintaining charge current ...............................
Battery charging time with 1.5 Ah .....................
Battery charging time with 3.0 Ah .....................
Weight according EPTA-Procedure 01/2003 ...

...............................40 min

...............................80 min
Battery charging time with 2.0 Ah .....................
Battery charging time with 4.0 Ah .....................

12 V C12 B  ≤ 1.5 Ah 3
12 V C12 BX  ≤ 3.0 Ah 2 x 3
12 V M12 B ≤ 1.5 Ah 3
12 V M12 BX ≤ 3.0 Ah 2 x 3
18 V C18 B ≤ 1.5 Ah 5
18 V C18 BX ≤ 3.0 Ah 2 x 5
18 V M18 B  ≤ 1.5 Ah 5
18 V M18 BX  ≤ 3.0 Ah 2 x 5
12 V M12 B2 ≤ 2.0 Ah 3
12 V M12 B4 ≤ 4.0 Ah 2 x 3
18 V M18 B2 ≤ 2.0 Ah 5
18 V M18 B4 ≤ 4.0 Ah 2 x 5

SAFETY INSTRUCTIONS

charges batteries for power tools only. t  n t e gne   a g ng  u t

a   n t u t n  t  n  te t n against electric
k e  n t e  n a  insulation only, but in which 

a t na  a et  precaution, such as double insulation or
reinforced insulation, are provided

Fuse

...............................100 minBattery charging time with 5.0 Ah .....................

18 V M18 B5 ≤ 5.0 Ah 2 x 5
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12V, 18V

704

9

40 min
80 min

在2.0 Ah下的電池充電時間 
在4.0 Ah下的電池充電時間 ............................... ...............................

............................... 
 

...............................

繁體中文

12 V M12 B ≤ 1.5 Ah 3
12 V M12 BX ≤ 3.0 Ah 2 x 3
18 V M18 B  ≤ 1.5 Ah 5
18 V M18 BX  ≤ 3.0 Ah 2 x 5
12 V M12 B2 ≤ 2.0 Ah 3
12 V M12 B4 ≤ 4.0 Ah 2 x 3
18 V M18 B2 ≤ 2.0 Ah 5
18 V M18 B4 ≤ 4.0 Ah 2 x 5

本產品僅供電動手工具電池充電使用，不適用於其他IT資訊類
等產品充電使用。

結構符合第二級絕緣，其中防觸電保護不只
依賴基本絕緣，但在其中具有額外的安全措
施，提供如雙重絕緣或加強絕緣。

保險絲

100 min在5.0 Ah下的電池充電時間 ............................... ............................... 

18 V M18 B5 ≤ 5.0 Ah 2 x 5

額定輸入電壓 110 V*
額定輸入頻率 60Hz
額定輸入電流 2.1A
輸出電壓

只適用於台灣型號*
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技术数据

特点

维修

符号

特殊安全指示

正确地使用机器

电源插头

Li-Ion-蓄电池

1 中文

池 充

充 池 入

12 V M12 B2  2.0 Ah 3
12 V M12 B4  4.0 Ah 2 x 3

 
18 V M18 B2  2.0 Ah  5
18 V M18 B4  4.0 Ah  2 x 5

充  2 0 Ah  ............................................................... .............   40 min

充  4 0 Ah  ............................................................... .............   80 min

索件时必须提供以下资料：机型和机器铭牌上的十位数号码。

保护等级II工具 
具有不只依赖于基本绝缘, 但依赖于双重或强
化绝缘等保护措施电击保护的电动工具。 
没有连接保护线的装置。

本 品 供 手工具 池充 使用，不 用 其他IT
等 品充 使用。

18 V M18 B5 ≤ 5.0 Ah 2 x 5

充  5 0 Ah  ............................................................... .............   100 min

12 V C12 B ≤ 1.5 Ah 3
12 V C12 BX ≤ 3.0 Ah 2 x 3



12 V C12 B  ≤ 1.5 Ah 3
12 V C12 BX  ≤ 3.0 Ah 2 x 3
12 V M12 B ≤ 1.5 Ah 3
12 V M12 BX ≤ 3.0 Ah 2 x 3
18 V C18 B ≤ 1.5 Ah 5
18 V C18 BX ≤ 3.0 Ah 2 x 5
18 V M18 B  ≤ 1.5 Ah 5
18 V M18 BX  ≤ 3.0 Ah 2 x 5
12 V M12 B2 ≤ 2.0 Ah 3
12 V M12 B4 ≤ 4.0 Ah 2 x 3
18 V M18 B2 ≤ 2.0 Ah 5
18 V M18 B4 ≤ 4.0 Ah 2 x 5

311OREAN

무게 (EPTA-Procedure01/2003)  704 g

18 V M18 B5 ≤ 5.0 Ah 2 x 5

본 제품은 전동 공구용 배터리만을 충전할 수 있습니다. 
IT 제품을 충전할 수 있도록 디자인되지 않았습니다. 

5.0  100

Class II 건축 공구 - 감전 보호를 기본 절연 
장치에만 의존하지 않고 이중 절연이나 강화 
절연과 같은 추가 안전 예방조치를 제공하는 
공구.

퓨즈



12ไทย12

ขอมูลทางเทคนิค  

แรงดันไฟฟา  12V,   18 V
การชารจกระแสไฟอยางรวดเร็ว  3 A
การรักษาความคงท่ีของการชารจกระแสไฟ   500 mA
เวลาในการชารจแบตเตอร่ีดวยความจุ 1.5 แอมแปร-ช่ัวโมง (Ah)    30 min
เวลาในการชารจแบตเตอร่ีดวยความจุ 3.0 แอมแปร-ช่ัวโมง (Ah)    60 min
น ําหนักตามข้ันตอน 01/2003 ของ EPTA    704 g
เวลาในการชารจแบตเตอร่ีดวยความจุ 2.0 แอมแปร-ช่ัวโมง (Ah)    40 min
เวลาในการชารจแบตเตอร่ีดวยความจุ 4.0 แอมแปร-ช่ัวโมง (Ah)    80 min

คําเตือน!

อานคําเตือนเรื่องความปลอดภัยและคําสั่งทัง้หมด รวมถึงใน
โบรชัวรประกอบ หากไมปฏิบัติตามคําเตือนและคําสัง่อาจสงผลให
เกิดไฟฟ าช็อต ไฟไหมและ / หรือบาดเจ็บสาหัสได

บันทึกคําเตือนและคําแนะนําทัง้หมดเพื่อสําหรับการอางอิงใน
อนาคต

คําแนะนําดานความปลอดภัย

หามทิง้แบตเตอรี่ที่ใชแลวในถังขยะของครัวเรือนหรือโดยการเผา
ผูจัดจําหนายมิลวอกี้ไดเสนอใหมีการเรียกเก็บแบตเตอร่ีเกาเพ่ือ
ปกป องสิ่งแวดลอมของเรา 
เฉพาะชุดแบตเตอรี่ตอไปนี ้เทานัน้ที่สามารถชารจไดกับเครื่องชารจนี ้: 
แรงดันไฟฟา  แบตเตอร่ี  อัตรา (ของการจัดเก็บแบตเตอร่ี)  จํานวนเซลลของแบตเตอร่ี

12 V  C12 B    1.5 Ah  3
12 V  C12 BX    3.0 Ah  2 x 3 
12 V  M12 B   1.5 Ah  3 
12 V  M12 BX   3.0 Ah  2 x 3 

18 V  C18 B   1.5 Ah  5 
18 V  C18 BX   3.0 Ah  2 x 5 
18 V  M18 B    1.5 Ah  5 
18 V  M18 BX    3.0 Ah  2 x 5 

12 V  M12 B2   2.0 Ah  3 
12 V  M12 B4   4.0 Ah  2 x 3 
18 V  M18 B2   2.0 Ah  5 
18 V  M18 B4   4.0 Ah  2 x 5

อยาพยายามที่จะชารจแบตเตอรี่ดวยเครื่องชารจนี ้
อยาเก็บแบตเตอรี่รวมกับวัตถุที่เป็นโลหะ (เสี่ยงเกิดไฟฟ า
ลัดวงจร)
อยาใหมีชิน้สวนโลหะเขาไปในสวนของแบตเตอรี่ของเครื่อง
ชารจ(เสี่ยงเกิดไฟฟ าลัดวงจร)
หามแงะแกะแบตเตอรี่หรือเครื่องชารจและเก็บไวในหองที่แหง
เทานัน้ เก็บแบตเตอรี่ใหแหงอยูตลอดเวลา
ที่ยึดแบตเตอรี่ของเครื่องชารจถูกป อนโดยกระแสไฟหลัก อยา
สัมผัสกับเครื่องมือดวยวัตถุที่มีการนําไฟฟ า
หามชารจแบตเตอรี่ที่ไดรับความเสียหาย ใหแทนที่ดวยของ
ใหม
กอนที่จะใช ใหตรวจสอบเครื่องจักร สายเคเบิลและปลัก๊ เพื่อดู

ความเสียหายหรือความเสื่อมสภาพของวัสดุ การซอมแซมควร
จะดําเนินการโดยตัวแทนการบริการที่ไดรับอนุญาตเทานัน้
เครื่องใชไฟฟ านี ้ไมไดมีไวสําหรับบุคคล ( รวมทัง้เด็ก ) ที่มี
รางกาย ประสาทสัมผัสหรือสภาพจิตใจที่มีความสามารถจํากัด
หรือมีประสบการณและ / หรือความรูไมเพียงพอ เวนแตพวก
เขาจะไดรับการ ดูแลโดยบุคคลที่รับผิดชอบตอความปลอดภัย
ของพวกเขา หรือไดรับการแนะนําจากพวกเขาเกี่ยวกับการใช
เครื่องมืออยางปลอดภัย
เด็กควรไดรับการดูแลเพื่อใหแนใจวาพวกเขาไมไดเลนกับ
เครื่องมือ

เงื่อนไขที่ระบุไวในการใช

เครื่องชารจนี ้ชารจ 12 V (โวลต) และ 18V ดวยมิลวอกี้
แบตเตอรี่ลิเธียมไออน (Li – Ion)
อยาใชผลิตภัณฑนี ้ในลักษณะอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุไวสําหรับการใช
งานปกติ

การเชื่อมตอหลัก

เชื่อมตอเฉพาะไฟฟ ากระแสสลับเฟสเดียวเทานัน้ และเฉพาะ
แรงดันไฟฟ าของระบบตามท่ีระบุไวบนแผนอัตราเทานัน้

นอกจากนีย้ังเป็นไป

แบตเตอรี่ลิเธียมไออน

แบตเตอรี่ที่ชารจไวเพียงบางสวน ไฟ LED บนแบตเตอรี่จะบงชี้
สถานะการชารจ
หากไมไดใชเป็นเวลานาน แบตเตอรี่แบบชารจไฟจะเปลี่ยนสถานะ
เป็นไมทํางาน
หากชารจไฟจนเต็ม แบตเตอรี่แบบชารจไฟจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ 
(เป็นไปไมไดที่จะคลายประจุที่ความลึก)
ภายใตสถานการณรุนแรง อุณหภูมิภายในของแบตเตอรี่อาจจะสูง 
หากเกิดขึ้น แบตเตอรี่จะปิดลง
วางแบตเตอรี่บนเครื่องชารจเพื่อชารจและตัง้คาใหม
สถานะการชารจสามารถอานไดโดยการกดป ุมที่อยูบนแบตเตอรี่ 
สามารถปลอยแบตเตอรี่ไวในเครื่องมือไฟฟ าไดในขณะที่กําลังอานคา 
แตจะตองปิดมันอยางน อย หนึ ่งนาทีกอนหน านัน้ (มิฉะนัน้การแสดง
ผลจะไมถูกตอง ) 
จํานวนไฟ LED แสดงสถานะของการชารจ ไฟ LED กระพริบแสดง
คาพลังงานสูงสุดที่สํารองไวของ 10%
โดยหลักการทัว่ไป ถาเครื่องมือไฟฟ าไมทํางานหลงัจากที่ใส
แบตเตอรี่แลว แบตเตอรี่นัน้ควรเสียบเขากับเครื่องชารจ จากนัน้
การแสดงผลบนแบตเตอรี่และเครื่องชารจจะใหขอมูลเกี่ยวกับสถานะ
ของแบตเตอรี่
อาจทํางานตอไดในการทํางานที่อุณหภูมิตําดวยเอาทพุตที่ลดลง

ลักษณะ

หลังจากที่ใสแบตเตอรี่เขาไปในตัวรับของเครื่องชารจ แบตเตอรี่
จะถูกชารจโดยอัตโนมัติ (ไฟควบคุมสีแดงจะสวางอยางตอเนือ่ง ) 
เมื่อแบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็นถูกใสลงในเครื่องชารจ( ไฟ สีแดงจะ
กระพริบ) การชารจจะเริ่มตนโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิการชารจ
แบตเตอรี่ถึงระดับอุณหภูมิการชารจที่ถูกตอง (0 ° C. .. 65 ° C) 
กระแสไฟการชารจสูงสุดจะไหลเมื่ออุณหภูมิของ Li - Ion แบตเตอรี่
อยูระหวาง 0 ° C และ 65 ° C
เวลาชารจแบตเตอรี่จะอยูระหวาง 1 นาที และ 30 นาที (ที่ 1,5 Ah ) 
ทัง้นีข้ึ้นอยูกับสถานะของการปลอยประจุ
เมื่อแบตเตอรี่ถูกชารจจนเต็มเลว ไฟ LED ที่อยูบนเครื่องชารจจะ
เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว

สินค้านี้สำหรับชาร์จเครื่องมือไฟฟ้าเท่านั้น มันไม่ได้ออกแบบมาสำหรับชาร์จ
สินค้าไอที 

เวลาในการชารจ์ แบตเตอรดี่ ว้ ยความจุ 5.0 แอมแปร-์ ชวั่ โมง (Ah) 100 min

18 V M18 B5 ≤   5.0 Ah 2 x 5
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ไมจําเป็นตองถอดแบตเตอรี่ออกหลังจากเครื่องชารจ สามารถเก็บ
แบตเตอรี่ไวไดอยางถาวรในเครื่องชารจโดยไมเป็นอันตรายจากการ
ชารจเกิน
หากไฟ LED ทัง้สองกระพริบสลับกัน แสดงวาดันแบตเตอรี่เขาไปไม
สุดหรือมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับแบตเตอรี่หรือเครื่องชารจ ใหหยุด
ใชเครื่องชารจและแบตเตอรี่ทันทีเพื่อความปลอดภัย และสงใหศูนย
บริการลูกคาของมิลวอกีท้ําการตรวจสอบ
แบตเตอรี่ทัง้ 12V และ 18V สามารถใสเขาไปในเครื่องชารจได
ในเวลาเดียวกัน แตมันจะถูกชารจทีละอันหลังจากที่เสร็จจากอีกอัน
กอน แบตเตอรี่กอนแรกที่ใสเขาไปจะเป็นกอนแรกที่จะถูกชารจ ไฟ 
LED สีแดงสําหรับแบตเตอรี่กอนที่สองจะกะพริบชาๆ เพื่อแสดงวายัง
ไมไดเริ่มการชารจ

การบํารุงรักษา

จะตองไมมีสิ่งกีดขวางชองระบายอากาศของเครื่องตลอดเวลา
หมายเหตุ! ถาแปรงคารบอนสึก หากตองการเปลี่ยนแปรงเครื่องมือ 
ควรสงเครื่องมือไปยังบริการหลังการขาย เพื่อชวยใหอายุการใชงาน
ยาวนานและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ใชอุปกรณเสริมและชิน้สวนอะไหล Milwaukee เทานัน้ หากตองมี
การเปลี่ยนชิน้สวนที่ยังไมไดรับการระบุ กรุณาติดตอหนึ ่งในตัวแทน
บริการของ Milwaukee  (ดูรายชื่อที่อยูศูนยรับประกัน / บริการ)
หากมีความจําเป็น สามารถสัง่มุมมองการระเบิดของเครื่องมือได
โปรดระบุหมายเลขสัญญา รวมถึงชนิดของเครื่องที่พิมพอยูบนฉลาก 
และสัง่ซื้อผังไดที่ตัวแทนบริการในทองถิ่นของคุ

สัญลักษณ

โปรดอานคําแนะนําอยางละเอียดกอนที่ใชเครื่อง

หามเผาแบตเตอรี่ที่ใชแลว

อยาทิง้เครื่องมือไฟฟ าพรอมกับขยครัวเรือน! ในหลัก
ปฏิบัติของ European Directive 2002/9  6/EC เรื่อง
ขยะอุปกรณไฟฟ าและอิเล็กทรอนิกสและตัวดําเนิน
งานตามกฎหมายแหงชาติเคร่ืองมือไฟฟ าสิ้นสุดอายุ
การใชงาน จะตองถูกเก็บแยกและนํากลับไปยังสถาน
รีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดลอม

หามชารจแบตเตอรี่ไดรับความเสียหาย ใหแทนที่ดวย
ของใหม 

เครื่องมือนี ้เหมาะสําหรับใชในรมเทานัน้ อยาใหเครื่อง
มือถูกฝน

 II ส  ฟฟ
ว  

ว ว ิ ิ  ว
ว ว ส

ว ส ิ

ฟิวส์
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DATA TEKNIKAL 

Rentang tegangan  12V,18 V
Arus pengisian cepat  3 A
Mempertahankan arus pengisian  500 mA
Waktu pengisian baterai dengan 1,5 Ah  30 min
Waktu pengisian baterai dengan 3,0 Ah  60 min
Berat mengikut Prosedur EPTA 02/2003  704 g
Waktu pengisian baterai dengan 2,0 Ah  40 min
Waktu pengisian baterai dengan 4,0 Ah  80 min

 AMARAN! 
Baca semua amaran keselamatan dan semua arahan, 
termasuk yang diberikan dalam brosur yang disertakan. 
Gagal mematuhi amaran dan arahan boleh menyebabkan 
kejutan elektrik, kebakaran dan/atau kecederaan serius.
Simpan semua amaran dan arahan untuk rujukan pada 
masa hadapan.

ARAHAN KESELAMATAN

Jangan membuang unit baterai bekas dalam sampah 
rumah tangga atau membakarnya. Distributor Milwaukee 
menawarkan untuk mengambil baterai lama guna melindungi 
lingkungan kita.
Hanya unit baterai berikut yang dapat diisi dengan pengisi 
daya ini: 
Tegangan Baterai Nilai Jumlah sel baterai

  (penyimpanan baterai)

12 V  C12 B   ≤ 1.5 Ah   3
12 V  C12 BX   ≤ 3.0 Ah   2 x 3 
12 V  M12 B  ≤ 1.5 Ah   3 
12 V  M12 BX  ≤ 3.0 Ah   2 x 3 

18 V  C18 B  ≤ 1.5 Ah   5 
18 V  C18 BX  ≤ 3.0 Ah   2 x 5 
18 V  M18 B   ≤ 1.5 Ah   5 
18 V  M18 BX   ≤ 3.0 Ah   2 x 5 

12 V  M12 B2  ≤ 2.0 Ah   3 
12 V  M12 B4  ≤ 4.0 Ah   2 x 3 
18 V  M18 B2  ≤ 2.0 Ah   5 
18 V  M18 B4  ≤ 4.0 Ah   2 x 5

Jangan mencoba untuk mengisi baterai non isi-ulang dengan 
pengisi daya ini.
Jangan menyimpan unit baterai bersama dengan benda logam 
(risiko arus pendek).
Tidak ada logam yang boleh masuk ke dalam tempat baterai 
pada pengisi daya (risiko arus pendek).
Jangan sekali-kali membuka unit baterai atau pengisi daya dan 
hanya simpan di tempat kering. Jaga tetap kering setiap saat.
Penjepit baterai pengisi daya dialiri pasokan listrik. Jangan 
menyentuh alat tersebut dengan benda penghantar.

Jangan sekali-kali mengisi unit baterai yang rusak. Ganti 
dengan unit baterai baru.
Sebelum digunakan, periksa peralatan, kabel, dan steker 
untuk mengetahui apakah ada kerusakan. Perbaikan hanya 
bisa dilakukan oleh Agen layanan resmi.
Peralatan ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang 
(termasuk anak-anak) dengan keterbatasan f sik, indera atau 
kemampuan mental atau pengalaman atau pengetahuan 
yang kurang kecuali mendapatkan pengawasan dari orang 
yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka atau 
mereka telah mendapatkan petunjuk mengenai keselamatan 
penggunaan peralatan. 
Anak-anak harus mendapatkan pengawasan agar tidak 
bermain dengan peralatan ini.

SYARAT PENGGUNAAN YANG DIKHUSUSKAN

Pengisi daya ini mengisi unit baterai Li-Ion Milwaukee 12V 
dan 18V.

Jangan menggunakan produk ini dengan cara selain yang 
dinyatakan untuk penggunaan normal.

SAMBUNGAN SESALUR KUASA UTAMA

Sambungkan hanya dengan arus AU fasa tunggal dan 
hanya ke voltan sistem yang dinyatakan pada plat 
pengadaran. Soket boleh disambungkan tanpa sentuhan 
pembumian kerana reka bentuknya mematuhi kelas 
keselamatan II.

BATERAI LI-ON

Baterai isi ulang terisi sebagian. LED pada baterai menunjukkan 
status pengisian.
Jika tidak dipergunakan dalam waktu lama, baterai isi ulang 
akan menjadi tidak dapat berfungsi secara efektif.
Ketika kondisi benar-benar kosong baterai isi ulang akan mati 
secara otomatis (pengosongan isi secara menyeluruh adalah 
tidak mungkin).
Pada kondisi ekstrem, suhu dalam baterai dapat menjadi 
terlalu tinggi. Jika hal ini terjadi, baterai akan mati.
Letakkan baterai pada pengisi daya dan setel ulang.
Status pengisian dapat dibaca dengan menekan tombol pada 
baterai isi ulang. Baterai dapat dibiarkan pada peralatan listrik 
pada saat pembacaan status tetapi harus dimatikan sekitar 
satu menit terlebih dahulu (jika tidak tampilan menjadi tidak 
akurat). Jumlah LED menyala menunjukkan status pengisian. 
LED yang berkedip menunjukkan cadangan maksimal. daya 
10%.
Sebagai prinsip umum, jika peralatan listrik tidak berfungsi 
setelah memasukkan baterai isi ulang, maka baterai harus 
dicolokkan ke dalam pengisi daya. Tampilan pada baterai 
dan pengisi daya akan memberikan informasi tentang kondisi 
baterai.
Penggunaan dalam suhu rendah bisa berlanjut pada 
berkurangnya output.

KARAKTERISTIK

Setelah memasukkan baterai ke dalam stopkontak pengisi 
daya, baterai akan otomatis terisi (lampu kontrol merah 

P uk an a eng  a a ate a  untuk e kaka  t k  
P uk t ak e a n untuk eng  a a uk 

18 V M18 B5 ≤ 5.0 Ah 2 x 5

Waktu pengisian baterai dengan 5,0 Ah  100 min
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menyala terus menerus) Ketika unit baterai panas atau dingin 
dimasukkan ke dalam pengisi daya (lampu merah berkedip), 
pengisian akan dimulai secara otomatis ketika baterai 
mencapai suhu pengisian yang tepat (0°C...65°C). Arus 
pengisian maksimal mengalir ketika suhu baterai Li-Ion antara 
0°C dan 65°C.
Waktu pengisian baterai antara 1 menit sampai 30 menit (pada 
1,5 Ah), tergantung status pengisian.
Setelah baterai terisi penuh, LED pada pengisi daya berubah 
dari merah menjadi hijau.
Tidak perlu melepas baterai setelah pengisian. Baterai dapat 
tetap disimpan permanen pada pengisi daya tanpa adanya 
bahaya pengisian berlebih.
Jika kedua LED berkedip bergantian maka baterai isi ulang 
tidak ditekan sepenuhnya atau ada kesalahan pada baterai 
atau pengisi daya. Demi keselamatan, segera lepas pengisi 
daya dan baterai untuk diperiksa di pusat layanan konsumen 
Milwaukee.
Baik unit baterai 12V maupun 18V dapat dimasukkan 
ke dalam pengisi daya dalam waktu bersamaan, tetapi akan 
diisi satu demi satu. Unit baterai pertama yang dimasukkan 
diisi terlebih dulu. LED merah untuk unit baterai kedua akan 
berkedip pelan guna menunjukkan bahwa proses pengisian 
belum dimulai.

PENYELENGGARAAN

Slot pengalihan udara mesin mestilah tidak tersumbat 
sepanjang masa.
Nota penting! Jika berus karbonnya telah haus, selain 
menukar berusnya, alatnya perlu dihantar ke servis selepas 
jualan.  Ini akan memastikan hayat servis yang panjang dan 
prestasi terbaik.
Gunakan hanya aksesori Milwaukee dan bahagian ganti. 
Sekiranya, komponen perlu digantikan yang belum 
diterangkan, sila hubungi salah satu ejen perkhidmatan 
Milwaukee (lihat senarai alamat jaminan/perkhidmatan kami).
Jika perlu, paparan besar alat boleh dipesan.
Sila nyatakan No. Artikel serta jenis mesin yang dicetak pada 
label dan pesan lukisan pada ejen perkhidmatan tempatan 
anda.

SIMBOL

Sila baca arahan dengan teliti sebelum 
memulakan mesin.

Jangan membakar unit baterai bekas.

Jangan lupuskan alat elektrik bersama dengan 
bahan sisa rumah! Dalam pemerhatian Arahan
Eropah 2002/96/EC mengenai peralatan elektrik 
dan elektronik sisa dan pelaksanaannya mengikut 
undang-undang kebangsaan, alat elektrik yang telah 
mencapai penghujung hayatnya perlu dikumpulkan  
secara berasingan dan dikembalikan ke kemudahan 
kitar semula serasi mengikut alam sekitar.

Jangan sekali-kali mengisi unit baterai yang 
rusak. Ganti dengan unit baterai baru.

Peralatan ini hanya untuk penggunaan dalam 
ruang. Alat ini tidak boleh terkena hujan sama 
sekali.

Pe naan e a   a at ang e n ungan
a a a kejutan e ekt k t ak e gantung

ke a a ene atan a a  a aja  teta  a a a
angka  e jaga jaga ke e a atan ta a an
e e t  ene atan e gan a atau ene atan

e kuku kan  e akan

eke ng 
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