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• Opladeren er udelukkende designet til opladning af batterier som angivet i den tekniske specifikation.
Anvend ikke opladeren til andre formål.
• Overhold altid batteriproducentens bruger- og sikkerhedsanbefalinger.
• Prøv aldrig at genoplade ikke-genopladelige batterier.
• Placer aldrig opladeren oven på batteriet og dæk ikke opladeren til under opladning.
• Oplad aldrig et frosset eller beskadiget batteri.
• Brug aldrig en oplader med beskadigede kabler. Forvis Dem om, at kablerne ikke er blevet beskadiget
af varme flader, skarpe kanter eller på anden måde.
• Placer aldrig en ventilator-kølet oplader således, at støv, snavs eller lignende kan blive suget ind af
ventilatoren.
• Et beskadiget kabel skal udskiftes med en original reservedel fra CTEK af en CTEK medarbejder.  Et
aftageligt kabel kan udskiftes af brugeren med en original reservedel fra CTEK.
• Ladekablet må højst forlænges til en total længde på 5,0 m. Brug kun originale dele leveret af CTEK.
• Tilslutningen til el-nettet skal ske i overensstemmelse med de nationale bestemmelser om elektriske
installationer.
• Opladere med et jordet netstik må kun tilsluttes til en jordet stikkontakt.
• Under opladningen kan bly-syre batterier afgive eksplosive gasarter. Undgå, at der kommer gnister
tæt ved batteriet. Sørg for god ventilation.
• Opladere med IP-klasser mindre end IPX4 er designet til indendørs brug. Se teknisk specifikation. Udsæt den ikke for regn eller sne.
• Forbind opladeren med batteriets positive pol og derefter med den negative pol. For batterier, som er
monteret inde i et køretøj, tilsluttes den negative tilslutning til køretøjets chassis langt fra brændstofledningen. Tilslut derefter opladeren til stikkontakten.
• Tag opladeren ud af stikdåsen. Fjern derefter den negative tilslutning (køretøjets chassis) og derefter
den positive tilslutning.
• Efterlad ikke et batteri under opladning uden opsyn i længere tid. Hvis der opstår fejl afbrydes opladeren manuelt.
• (IEC 7.12 ed.5) Dette apparat er ikke beregnet til at bruges af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, med mindre de har modtaget træning og instruktion med hensyn til brug af dette apparat af en person, som er ansvarlig for
deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
(EN 7.12) Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 års alderen og ældre og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har modtaget
træning og instruktion med hensyn til brug af dette apparat på en sikker måde og forstået de farer, der
følger med. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres
af børn uden opsyn.

