
TESTPROCEDURE

•  Behuizing 
 onbeschadigd

•  Kabels zonder 
barsten/scheurtjes

•  Kabelingangen 
 onbeschadigd

•  Controleer of de 
 verzegeling nog 
intact is

VISUELE INSPECTIE

ACCU (<12,6 V) NETVOEDING LADER

BENODIGDHEDEN:

•  Sluit de lader op de juiste wijze aan 
op de accu.

•  Druk op de MODE-knop. De LED voor 
de MODE-selectie moet veranderen.

LED's moeten gaan branden.
Als dit niet het geval is, is de lader 
defect.

FUNCTIETEST

•  Sluit aan op de verkeerde polen

Het rode foutlampje moet gaan branden.
Als dit niet het geval is, is de lader defect.



ALGEMENE AANWIJZINGEN

LADER WORDT WARM
• Verklaring: de CTEK-lader kan warm gaan 

 aanvoelen. Bijvoorbeeld:

 –als de op te laden accu vrij groot of bijna
 –helemaal leeg is
 –  als er grote verbruikers/belastingen op het 
 systeem zijn tijdens het laden

De lader mag echter niet zo heet zijn dat het 
 aanraken ervan pijnlijk is. 
Als dit telkens gebeurt wanneer de lader wordt 
gebruikt - ongeacht de grootte van de opgeladen 
accu - accepteert u de lader als defect.

KLIKKEND EN ZOEMEND GELUID
• De lader meet de laadtoestand van de accu 

 constant. In sommige gevallen kan dit als een 
klikkend of zoemend geluid worden ervaren. Dit 
heeft geen enkele invloed op de kwaliteit van de 
lader of het laden.  
De lader is NIET defect!

LADER BLIJFT HANGEN BIJ DESULFATERING
• Probeer opnieuw – of probeer de lader uit op een 

accu waarvan u weet dat deze in orde is – zeer 
waarschijnlijk is de accu beschadigd.  
Als de storing niet wordt waargenomen wanneer 
de lader is aangesloten op andere accu's, is de 
lader NIET defect! 

RODE WAARSCHUWINGS-LED GAAT BRANDEN
• Dit duidt niet op een defecte lader - de mogelijke 

oorzaken zijn:

1. De beveiliging tegen omgekeerde polariteit is 
geactiveerd. Controleer de verbinding.

2. De accu is te groot voor de lader

3. Er zijn grote verbruikers actief tijdens het 
laden.

4. De accu verliest te snel spanning, de accu is 
mogelijk defect of er zijn grote verbruikers 
actief tijdens het laden.

Controleer de lader  zoals 
hiervoor beschreven. Stuur 
in geval van twijfel de 
 lader naar de distributeur 
of neem contact op met 
 support@ctek.com

Als de lader niet  defect 
is, kunt u de klant  ervan 
 verzekeren dat het 
 product is  gecontroleerd 
 overeenkomstig 
de  goedgekeurde 
 testprocedure van CTEK.


