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Tekniska specifikationer

Modellnummer 2005

In USB-C, 5 VDC–25 VDC, 3 ADC/60 W max

Ut 12 VDC, minimum 3,0 VDC, 20 A/240 W max

USB-A Ut 5 VDC, 2,4 ADC/12 W max

USB-C Ut 5 VDC, 9 VDC, 12 VDC, 15 VDC, 20 VDC, 3 ADC/60 W max

Omgivningstemperatur vid drift -20 °C till +50 °C, -4 °F till 122 °F

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

Batterikapacitet 10 Ah–130 Ah

Kapslingsklass IP54

Nettovikt (enhet med kablar) 1,4 kg, 3 lbs

Dimensioner (L x B x H) 248 x 98 x 78 mm, 9,8 x 3,9 x 3,1 tum

Garanti 2 år

INBYGGT BATTERI
Batterikapacitet 66 Wh

Cellkemi Polymer litium-jon 

Celltyp Pouchcell

Urladdningstemperatur -20 °C till +50 °C, -4 °F till 122 °F

Laddtemperatur 0 °C till +45 °C, 32 °F till 113 °F

Lagringstid 1 år

Livslängd 300 cykler, 80 %

ADAPTER
In 100–240 VAC, 50–60 Hz

Ut USB-C, 5 VDC-20 VDC, 3 ADC, 60 W Max

Stickkontakt
AC-stickkontakter som passar olika regioner runtom  
i världen

Kabellängd 1 m, 39 tum

Kabeltyp USB-C

Begränsad garanti
CTEK ger produktens ursprungliga köpare en begränsad garanti. Garantitiden är kopplad till 
produkten. Garantin kan ej överlåtas. Garantin gäller tillverknings- och materialfel. Garantin 
slutar gälla om produkten hanteras vårdslöst eller repareras av någon annan än CTEK eller dess 
auktoriserade representanter. CTEK tillhandahåller inte någon annan garanti än denna begränsade 
garanti och ansvarar inte för andra kostnader än de ovannämnda, det vill säga inga kostnader för 
följdskador. CTEK lämnar inga andra garantier än denna.

Ändringar
Modifieringar av produkten kan orsaka förändrat handhavande. Beskrivningarna och 
specifikationerna i den här bruksanvisningen var korrekta vid trycktillfället. För att vara säker på att 
handhavandeinstruktionerna är kompletta och uppdaterade ska du alltid läsa den bruksanvisning 
som finns publicerad på vår webbplats.

SV



        93CTEK SWEDEN AB

Säkerhet
• Låt inte produkten komma i kontakt med någon form av vätska. 
• Lämna inte produkten i regn eller nära en fuktkälla. 
• Tappa inte produkten i vatten. Om produktens insida kommer i kontakt med vatten kan den 

påverkas kemiskt och eventuellt börja brinna, vilket kan leda till en explosion.
• Du ska aldrig använda eller ladda en svullen, läckande eller skadad produkt. Om din produkt 

inte verkar normal ska du kontakta CTEK-supporten eller en auktoriserad CTEK-återförsäljare 
för mer hjälp.

• Du ska aldrig installera eller ta bort ett batteri från produkten.
• Produkten ska användas i temperaturer mellan -20 and +50 °C. Om produkten används i miljöer 

över 50 °C kan det leda till brand eller explosion. Om produkten används under -20 °C kommer 
produktens prestanda att försämras markant. Låt produkten återgå till normal drifttemperatur 
innan du använder den.

• Använd inte produkten i starkt elektrostatiska eller elektromagnetiska miljöer. Då kanske inte 
produkthanteringssystemet fungerar som det ska och det kan orsaka en allvarlig olycka vid 
användning.

• Du ska aldrig ta isär eller genomborra en produkt på något sätt. Då kan den läcka, börja brinna 
eller explodera.

• Elektrolyterna i produkten är mycket frätande. Om elektrolyterna kommer i kontakt med hud 
eller ögon ska du omedelbart tvätta området med rinnande vatten och uppsöka läkare.

• Använd inte produkten om den varit med om en krock eller fått en hård stöt.
• Om produkten faller i vattnet när du använder den ska du omedelbart ta upp den och placera 

den på en säker och öppen yta. Håll säkert avstånd tills den är helt torr. Använd den aldrig 
igen och kassera den på korrekt sätt. 

• Värm inte upp produkten. Släck eventuell brand med vattenbaserad eldsläckare eller vatten 
under upprätthållande av personsäkerheten.

• Lägg inte produkten i en mikrovågsugn eller trycksatt behållare.
• Ställ inte tunga föremål på produkten.
• Koppla inte till produktens negativa och positiva poler med omvänd polaritet. Varje onormal 

laddning av produkten kan orsaka överhettning, explosion eller brand.
• Utsätt inte produkten för direkt solljus under längre tid eftersom detta kan orsaka skada. 

Placera produkten i bagageutrymmet om du vill förvara den i bilen.
• Använd alltid en godkänd CTEK-laddkabel. CTEK tar inget ansvar om produkten laddas med 

en laddkabel som inte kommer från CTEK.
• Lämna aldrig produkten utan uppsikt vid laddning. 
• Ladda inte produkten nära eld, någon annan värmekälla eller lättantändliga material eller  

på lättantändliga ytor som en matta eller trä.
• Ladda inte produkten omedelbart efter krävande användning eftersom produktens 

temperatur då kan vara för hög. 
• Ladda inte en produkt förrän den svalnat och är nära rumstemperatur. Produkten kanske  

inte går att ladda vid temperaturer utanför intervallet 0 till 45 °C. Bästa laddtemperaturen  
är 22 till 28 °C.

• Håll produkten utom räckhåll för barn och sällskapsdjur.
• Om du får en varning om låg laddning hos produkten ska du ladda den för långtidsförvaring.
• Lämna inte produkten nära värmekällor som eldstäder eller element. 
• Lämna inte produkten inuti bilen under varma dagar.
• Håll produkten torr. Tappa aldrig produkten i vatten.
• Håll produkten borta från metallföremål som glasögon, armbandsur, smycken och hårnålar.
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• Transportera aldrig en produkt med effektnivå över 30 %.
• Produkten ska kasseras i särskilda återvinningslådor och den ska då vara helt urladdad. 
• Placera inte produkten i vanliga sopkärl. Följ noga de lokala anvisningarna för kassering  

och återvinning av produkten.
• Gör dig omedelbart av med produkten om den inte kan aktiveras efter en överladdning.
• Laddaren är bara avsedd för laddning av batterier enligt den tekniska specifikationen.  

Använd inte laddaren till något annat.
• Följ alltid batteritillverkarens rekommendationer till användarna och om säkerhet.
• Försök aldrig ladda batterier som inte är återladdningsbara.
• Ställ aldrig laddaren på batteriet och täck inte över laddaren under laddning.
• Ladda aldrig ett fruset eller skadat batteri.
• Använd aldrig en laddare med skadade kablar. Kontrollera att kablarna inte har skadats  

av heta ytor eller vassa kanter och att de inte har skadats på något annat sätt.
• Placera aldrig en fläktkyld produkt så att damm, smuts eller något liknande kan sugas in  

i fläkten.
• En skadad kabel måste bytas ut av en CTEK-representant mot en originaldel från CTEK.  

En löstagbar kabel kan bytas ut mot en originaldel från CTEK av användaren.
• Förläng aldrig laddningskabeln till mer än 5,0 m. Använd bara originaldelar från CTEK.
• Förlängs utkabeln kan det orsaka elektromagnetiska störningar.
• Anslutningen till elnätet måste ske enligt de nationella bestämmmelserna för elinstallationer.
• Laddare med jordad nätkontakt får bara sättas i ett jordat vägguttag.
• Blybatterier kan ge ifrån sig explosiva gaser under laddning. Förhindra gnistor nära batteriet. 

Tillse god ventilation.
• Laddare med en IP-klass som är lägre än IPX4 är avsedda för inomhusbruk. Se den tekniska 

specifikationen. Utsätt dem inte för regn eller snö.
• Koppla laddaren till batteriets pluspol och sedan till minuspolen. Koppla sedan in laddaren 

mot elnätet.
• Om batteriet sitter i ett fordon ska du koppla laddaren till batteriets pluspol och sedan till 

fordonets chassi, långt från bränsleröret. Koppla sedan in laddaren mot elnätet.
• Koppla bort laddaren från elnätet. Ta sedan bort minuskabeln (från fordonets chassi) och 

sedan pluskabeln.
• Lämna inte batteriet utom uppsikt under en längre period när det laddas. Koppla borta 

laddaren manuellt om något fel inträffar.
• (IEC 7.12 ver 5) Denna apparat är inte avsedd för bruk av personer (inklusive barn) med 

nedsatt fysisk kapacitet, sinneskapacitet eller mental kapacitet, eller brist på erfarenhet och 
kunskap, om de inte står under uppsikt eller har fått anvisningar om hur apparaten används 
av en person som ansvarar för personens säkerhet. Barn bör hållas under uppsikt för att se 
till att de inte leker med apparaten.  
(EN 7.12) Denna apparat får användas av barn från åtta års ålder och av personer med 
nedsatt fysisk kapacitet, sinneskapacitet eller mental kapacitet, eller brist på erfarenhet 
och kunskap, om de hålls under uppsikt eller har fått anvisningar om hur apparaten används 
på ett säkert sätt och förstår de inneboende riskerna. Barn får inte leka med apparaten. 
Rengöring och underhåll av användaren får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.
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