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Tekniske specifikationer

Modelnummer 2005

Indgangseffekt USB-C, 5VDC – 25VDC, 3ADC/60 W Maks.

Udgangseffekt 12VDC, minimum 3.0VDC, 20 A/240 W Maks.

USB-A Udgangseffekt 5VDC, 2.4ADC/12 W Maks.

USB-C Udgangseffekt 5VDC, 9VDC, 12VDC, 15VDC, 20VDC, 3ADC / 60 W Maks.

Omgivende temperatur ved drift -20 °C til +50 °C, -4 °F til 122 °F

Batterityper 12 V: WET, MF, Ca/Ca, AGM, EFB, GEL, LiFePO4

Batterikapacitet 10 Ah – 130 Ah

Indtrængningsbeskyttelse IP54

Nettovægt (enhed med kabler) 1,4 kg, 3 lbs

Mål (L x B x H) 248 x 98 x 78 mm, 9,8 x 3,9 x 3,1"

Garanti 2 år

INDVENDIGT BATTERI
Batterikapacitet 66 Wh

Cellekemi Polymer lithium-ion 

Celletype Posecelle

Afladningstemperatur -20 °C til +50 °C, -4 °F til 122 °F

Opladningstemperatur 0 °C til +45 °C, 32 °F til 113 °F

Holdbarhed 1 år 

Levetid 300 cykler, 80 %

NETADAPTER
Indgangseffekt 100 – 240VAC, 50–60 Hz

Udgangseffekt USB-C, 5VDC – 20VDC, 3ADC, 60 W Maks.

Stik
Vekselstrømsstik, der passer til forskellige områder  
i verden

Kabellængde 1,0 m, 39"

Kabeltype USB-C

Begrænset garanti
CTEK yder en begrænset garanti til den oprindelige køber af produktet. Garantiperioden for den 
begrænsede garanti varierer afhængigt af produktet. Den begrænsede garanti kan ikke overføres. 
Garantien gælder for fabrikationsfejl og materialefejl. Garantien bortfalder, hvis produktet er 
håndteret skødesløst eller repareret af andre end CTEK eller dennes autoriserede repræsentanter. 
CTEK giver ikke nogen andre garantier end denne begrænsede garanti og er ikke ansvarlig for 
andre omkostninger end ovennævnte, dvs. ikke for følgeskader. CTEK har heller ikke forpligtet  
sig til nogen anden garanti end denne garanti.

Revideringer
Ændringer af produktet kan resultere i ændringer i vedligeholdelsesarbejdet. Beskrivelserne og 
specifikationerne i denne manual var trådt i kraft på tidspunktet for trykning. For at sikre dig, at 
vedligeholdelsesinstruktionerne er komplette og ajourførte, skal du altid læse manualen, der er 
publiceret på vores websted.
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Sikkerhed
• Lad ikke produktet komme i kontakt med nogen form for væske. 
• Efterlad ikke produktet ude i regnvejr eller i nærheden af en fugtkilde. 
• Sænk ikke produktet ned i vand. Hvis produktets inderside kommer i kontakt med vand,  

kan der forekomme kemisk nedbrydning, hvilket kan resultere i, at produktet antænder  
og muligvis fører til en eksplosion.

• Brug eller oplad aldrig udbulede, utætte eller beskadigede produkter. Hvis dit produkt  
virker unormalt, skal du kontakte CTEK-support eller en autoriseret CTEK-forhandler for 
yderligere hjælp.

• Monter eller fjern aldrig et batteri fra produktet.
• Produktet skal anvendes ved temperaturer mellem -20 og +50 °C. Brug af produktet i miljøer 

over 50 °C kan føre til brand eller eksplosion. Brug af produktet under -20 °C reducerer 
produktets ydeevne alvorligt. Lad produktet vende tilbage til en normal driftstemperatur 
inden brug.

• Brug ikke produktet i stærke elektrostatiske eller elektromagnetiske omgivelser. Ellers  
kan produktstyringssystemet fungere forkert og forårsage en alvorlig ulykke under brug.

• Adskil eller gennembor aldrig et produkt på nogen som helst måde. Ellers kan det lække, 
antænde eller eksplodere.

• Elektrolytterne i produktet er meget ætsende. Hvis nogen form for elektrolytter kommer 
i kontakt med din hud eller dine øjne, skal du straks vaske det berørte område med frisk 
rindende vand og derefter kontakte en læge.

• Brug ikke et produkt, hvis det har været involveret i et sammenstød eller fået et kraftigt stød.
• Hvis et produkt falder ned i vand under brug, skal det straks tages op og anbringes i et sikkert 

og åbent område. Hold en sikker afstand til det, indtil det er helt tørt. Brug det aldrig igen, og 
bortskaf det på den korrekte måde. 

• Opvarm ikke produktet. Sluk eventuel ild i produktet ved hjælp af en vandbaseret ildslukker 
eller vand, idet der tages hensyn til den personlige sikkerhed.

• Læg ikke produktet i en mikrobølgeovn eller i en beholder under tryk.
• Anbring ikke tunge genstande på produktet.
• Forbind ikke de positive og negative terminaler omvendt på produktet. Enhver unormal 

opladning af produktet kan forårsage overophedning, eksplosion eller brand.
• Udsæt ikke produktet for direkte sollys i lang tid, hvilket kan forårsage potentiel skade.  

Hvis du vil opbevare det i køretøjet, skal du opbevare det i bagagerummet.
• Brug altid et CTEK-godkendt opladningskabel. CTEK påtager sig intet ansvar, hvis et produkt 

oplades ved hjælp af et opladerkabel, der ikke er fra CTEK.
• Efterlad aldrig et produkt uden opsyn under opladning. 
• Oplad ikke et produkt i nærheden af ild, andre varmekilder eller brandfarlige materialer eller 

på brændbare overflader såsom tæpper eller træ.
• Oplad ikke et produkt straks efter en lang tung belastning, da produktets temperatur kan 

være for høj. 
• Oplad ikke et produkt, før det er kølet ned til omkring stuetemperatur. Produktet kan 

muligvis ikke oplades ved en temperatur, der ligger uden for området 0 til 45 °C. Det ideelle 
opladningstemperaturområde er 22 til 28 °C.

• Opbevar produktet uden for børn og kæledyrs rækkevidde.
• Hvis der vises en advarsel om lavt produkt, skal du oplade produktet til langtidsopbevaring.
• Efterlad ikke produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. en ovn eller et varmeapparat. 
• Efterlad ikke produktet inde i et køretøj på varme dage.
• Hold produktet tørt. Sænk aldrig produktet ned i vand.
• Hold produktet væk fra metalgenstande som briller, ure, smykker og hårnåle.
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• Transporter aldrig produktet med et effektniveau højere end 30 %.
• Bortskaf kun produktet i specifikke genbrugskasser og først efter en komplet afladning. 
• Anbring ikke produktet i almindelige affaldsbeholdere. Følg nøje dine lokale regler vedrørende 

bortskaffelse og genbrug af produktet.
• Bortskaf straks produktet, hvis det ikke kan tændes efter overafladning.
• Opladeren er udelukkende beregnet til opladning af batterier i henhold til de tekniske 

specifikationer. Brug ikke opladeren til andre formål.
• Følg altid batteriproducentens anbefalinger for brug og sikkerhed.
• Forsøg aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier.
• Placer aldrig opladeren oven på batteriet, og tildæk aldrig opladeren under opladning.
• Oplad aldrig et frossent eller beskadiget batteri.
• Brug aldrig en oplader med beskadigede kabler. Sørg for, at kablerne ikke er blevet beskadiget 

af varme overflader, skarpe kanter eller på anden måde.
• Placer aldrig et blæserafkølet produkt, således at støv, snavs eller lignende kan blive suget 

ind i blæseren.
• Et beskadiget kabel skal udskiftes af en CTEK-repræsentant med originale reservedele fra 

CTEK. Et aftageligt kabel kan udskiftes af brugeren med originale reservedele fra CTEK.
• Forlæng aldrig opladerkablet til en samlet længde på mere end 5 m. Brug kun originale 

reservedele fra CTEK.
• Forlængelse af et udgangskabel kan give elektromagnetiske forstyrrelser.
• Tilslutning til strømnettet skal ske i overensstemmelse med de nationale regler for  

elektriske installationer.
• Opladere med jordstik må kun sluttes til en stikkontakt med jord.
• Under opladning kan blybatterier udsende eksplosive gasser. Undgå gnister tæt på batteriet. 

Sørg for god ventilation.
• Opladere med IP-klasser lavere end IPX4 er designet til indendørsbrug. Se den tekniske 

specifikation. Må ikke udsættes for regn eller sne.
• Slut opladeren til batteriets pluspol og derefter til minuspolen. Slut derefter opladeren 

til strømnettet.
• For batterier monteret inde i et køretøj skal opladeren sluttes til batteriets pluspol og derefter 

til køretøjets chassis væk fra brændstofrøret. Slut derefter opladeren til strømnettet.
• Tag opladeren ud af strømnettet. Fjern minusforbindelsen (køretøjets chassis) og derefter 

plusforbindelsen.
• Lad ikke batteriet være uden opsyn i længere perioder under opladning. Hvis der skulle  

opstå fejl, skal du afbryde opladeren manuelt.
• (IEC 7.12 ed.5) Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med 

nedsatte fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring eller viden, 
medmindre de har været under opsyn eller fået oplæring i brugen af apparatet af en person, 
der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger 
med apparatet.  
(IEC 7.12) Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt personer med nedsatte 
fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring eller viden, hvis de har 
været under opsyn eller fået oplæring i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår  
de farer, der er forbundet hermed. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring  
og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
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