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SUOMI CTEK TURVALLISUUSOHJEET
• Laturi on suunniteltu ainoastaan teknisten tietojen mukaisten akkujen lataamiseen. Sitä ei saa käyttää 

mihinkään muuhun tarkoitukseen.
• Noudata aina akun valmistajan käyttö- ja turvallisuusohjeita. 
• Älä koskaan yritä ladata akkuja, joita ei saa ladata.
• Laturia ei saa sijoittaa akun päälle eikä laturia saa peittää lataamisen aikana.
• Jäätynyttä tai vaurioitunutta akkua ei saa koskaan ladata.
• Älä koskaan käytä laturia, jos kaapelit ovat vaurioituneet. Varmista, ettei kaapeleissa ole kuumien pin-

tojen, terävien reunojen tai muiden aiheuttamia vaurioita. 
• Älä koskaan aseta puhallinjäähdytyksellä varustettua laturia niin, että laturin sisään pääsee pölyä tai 

muita epäpuhtauksia.
• CTEK:n edustaja voi vaihtaa vaurioituneen kaapelin käyttämällä CTEK:n toimittamaa alkuperäistä 

osaa.  
Käyttäjä voi vaihtaa irrotettavan kaapelin käyttämällä CTEK:n toimittamaa alkuperäistä osaa.

• Latauskaapelia ei saa koskaan pidentää yli 5,0 m pituiseksi. Käytä ainoastaan alkuperäisiä CTEK:n 
toimittamia osia.

• Lähtökaapelin jatke voi aiheuttaa sähkömagneettista häiriötä.
• Virtajohto on kytkettävä sähköasennuksista annettujen kansallisten määräysten mukaan.
• Maadoitetulla pistokkeella varustetut laturit voidaan liittää vain maadoitettuun pistorasiaan.
• Lyijyhappoakuista voi päästä räjähtäviä kaasuja lataamisen aikana. Estä kipinöinti akun lähellä. Var-

mista hyvä tuuletus.
• Luokitusta IPX4 pienemmän IP-luokituksen omaavat laturit on tarkoitettu sisäkäyttöön. Katso tekniset 

tiedot. Älä altista niitä sateelle tai lumelle.
• Kytke laturi akun positiiviseen napaan ja sen jälkeen negatiiviseen napaan. Jos akku on asennettu ajo-

neuvoon, kytke negatiivinen liitäntä ajoneuvon runkoon, etäälle polttoaineputkesta. Lopuksi kytke laturi 
verkkovirtaan.

• Irrota laturi verkkovirrasta. Irrota seuraavaksi negatiivinen liitäntä (ajoneuvon runko) ja sitten positiivi-
nen liitäntä.

• Älä jätä akkuja ilman tarkkailua pitkiksi ajoiksi lataamisen aikana. Jos virheitä esiintyy, irrota laturi 
manuaalisesti.

• (IEC 7.12 ed.5) Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käyttöön, 
joilla on puutteellisia fyysisiä, aistillisia tai henkisiä kykyjä, tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, ellei 
heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo tai ohjaa heitä laitteen käytössä. Lapsia on 
valvottava, jotta he eivät leikkisi laitteella. 
(EN 7.12) Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on puutteellisia fyysi-
siä, aistillisia tai henkisiä kykyjä, tai puutteellinen kokemus tai tuntemus, jos heitä valvotaan tai ohja-
taan laitteen turvallista käyttöä varten ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä 
laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja ylläpitotoimia ilman valvontaa.


