
TESTPROCEDURE

•  Hus ubeskadiget

•  Kabler uden 
revner

•  Kabelindgang er 
ubeskadiget

•  Kontrollér, om 
plomberingen 
stadig er intakt

VISUEL INSPEKTION

BATTERI (<12,6 V) HOVED- OPLADER

DU SKAL BRUGE:

•  Slut opladeren korrekt til batteriet.

•  Tryk på MODE-knappen. 
MODE-lampen skal skifte.

Lamper bør tænde.
Hvis ikke, er opladeren i stykker.

FUNKTIONSTEST

•  Forbind til de forkerte poler

Den røde fejllampe skal være tændt.
Hvis ikke, er opladeren i stykker.



GENERELLE USIKKERHEDER

OPLADEREN BLIVER VARM
• Forklaring: CTEK-opladeren kan blive varm at røre 

ved. For eksempel:

 –hvis batteriet, der oplades, er ret stort
 –eller meget afladet
 –  hvis der er store forbrugere/afladninger af 
 systemet, mens det oplades

Opladeren må dog ikke blive så varm, at den er 
ubehagelig at holde ved. 
Hvis det sker, hver gang opladeren bruges – 
 uanset størrelsen af det batteri, der oplades – 
skal opladeren erklæres som defekt.

KLIKKE- OG SUMMELYD
• Opladeren måler konstant batteriets 

 opladningstilstand. Dette kan i nogle tilfælde 
 høres som en klikke- eller summelyd. Det vil ikke 
på nogen måde påvirke kvaliteten af opladeren 
eller opladningen.  
Opladeren er IKKE defekt!

OPLADEREN SIDDER FAST I AFSULFATERING
• Prøv igen – eller prøv opladeren på et kendt, 

 velfungerende batteri – batteriet er sandsynligvis 
beskadiget.  
HVIS fejlen ikke er viser sig, når den er opladet til 
andre batterier – Opladeren er IKKE defekt! 

RØD ADVARSELSLAMPE LYSER
• Dette angiver ikke en defekt oplader – de mulige 

årsager er:

1. Beskyttelse af omvendt polaritet er aktiveret. 
Tjek forbindelsen.

2. Batteriet er for stort til opladeren

3. Der er store, aktive forbrugere under 
 opladning.

4. Batteriet mister spænding for hurtigt, 
 batteriet kan være defekt, eller der er store, 
aktive forbrugere under opladning.

Tjek opladeren som 
 forklaret. Hvis der er tvivl, 
skal du sende opladeren til 
distributøren eller kontakte 
support@ctek.com

Hvis opladeren ikke er 
 defekt, kan du  forsikre 
kunden om, at  produktet 
er blevet  tjekket i 
 overensstemmelse 
med CTEK’s godkendte 
 testprocedure.


