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• Laderen er konstruert bare for lading av batterier, i henhold til dens tekniske spesifikasjoner. Ikke bruk
laderen til noe annet formål.
• Følg alltid batteriprodusentens bruker- og sikkerhetsanbefalinger.
• Prøv aldri å lade batterier som ikke er oppladbare.
• Under lading må laderen aldri settes på toppen av batteriet.
• Et ødelagt eller frossent batteri må aldri lades.
• Bruk aldri en lader med skadde kabler. Sjekk at kablene ikke er skadet av varme overflater, skarpe
kanter eller på noen annen måte.
• Legg aldri en vifteavkjølt lader slik at støv, smuss eller lignende kan suges inn i viften.
• En skadet kabel må byttes ut av en CTEK-representant med en original del levert av CTEK. En avtakbar
kabel kan byttes ut av brukeren med en original del levert av CTEK.
• Ladekabelen skal aldri forlenges til en total lengde på mer enn 5,0 m. Bruk kun originaldeler fra CTEK.
• Laderen må tilkoples strømnettet på forskriftsmessig måte for elektriske installasjoner.
• Ladere med jordet nettstøpsel må kun kobles til et jordet uttak.
• Under lading kan blybatterier avgi eksplosive gasser.  Forhindre at gnister dannes nær batteriet. Sørg
for god ventilasjon.
• Ladere med lavere IP-klasse enn IPX4 er utviklet for innendørsbruk. Se teknisk spesifikasjon. Ikke utsett
den for regn eller snø.
• Kople laderen til batteriets plusspol og deretter til minuspolen. For batterier montert i en bil, kobles
minuspolen til karosseriet fra drivstoffrøret.  Kople deretter laderen fra nettforsyningen.
• Koble laderen fra nettforsyningen. Fjern deretter minus-kabelen (bilens karosseri) og deretter den positive.
• Ikke la et batteri være uten tilsyn i en lang tidsperiode under lading. Koble laderen fra manuelt dersom
det oppstår en feil.
• (IEC 7.12 ed.5) Denne enheten er ikke beregnet på bruk av personer (inkludert barn) med redusert
fysisk, sensorisk eller mental kapasitet eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjon for bruk av enheten av en person som er ansvarlig for sikkerheten. Barn skal være
under oppsyn for å sikre at de ikke leker med enheten.
(EN 7.12) Denne enheten kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de har fått opplæring eller er under oppsyn ved bruk av enheten på en trygg måte, og forstår risikoen som er involvert.
Barn skal ikke leke med enheten. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn under tilsyn.

