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• Laddaren är endast konstruerad för laddning av batterier enligt den tekniska specifikationen. Använd
inte laddaren för något annat ändamål.
• Följ alltid batteritillverkarens användar- och säkerhetsrekommendationer.
• Försök aldrig att ladda ej laddbara batterier.
• Placera aldrig laddaren ovanpå batteriet och undvik att täcka över laddaren vid laddning.
• Ladda aldrig ett fruset eller skadat batteri.
• Använd aldrig en laddare med skadade kablar. Kontrollera att kablarna inte har skadats av varma
ytor, vassa kanter eller på något annat sätt.
• Placera inte en fläktkyld laddare på ett sätt så att damm, smuts eller liknande kan sugas in i fläkten.
• En skadad kabel måste bytas ut av en representant för CTEK mot en originaldel som tillhandahållits av
CTEK. En löstagbar kabel kan bytas ut av användaren mot en originaldel som tillhandahållits av CTEK.
• Förläng aldrig laddningskabeln till en längd som överskrider 5,0 m. Använd endast originaldelar från
CTEK.
• Anslutningen till elnätet måste uppfylla de nationella föreskrifterna för elinstallationer.
• Laddare med jordad huvudkontakt får bara anslutas till ett jordat uttag.
• Under uppladdning av blybatterier kan explosiva gaser avges. Undvik gnistor i närheten av batteriet.
Sörj för god ventilation.
• Laddare med IP-klass lägre än IPX4 är designade för inomhusbruk. Mer information finns i de tekniska
specifikationerna. Utsätt den inte för regn eller snö.
• Anslut laddaren till batteriets pluspol och därefter till minuspolen. Om batteriet monteras inuti ett fordon ska minusanslutningen anslutas till chassit en bit bort från bränsleledningen. Anslut sedan laddaren till eluttaget.
• Koppla loss laddaren från eluttaget. Lossa sedan minusanslutningen (fordonschassit) och därefter
plusanslutningen.
• Lämna inte batteriet utan tillsyn under en längre tid när det laddas. Om ett fel inträffar ska laddaren
kopplas loss manuellt.
• (IEC 7.12 ed.5) Den här apparaten ska inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental förmåga. Den ska inte heller användas av personer med liten erfarenhet
eller kunskap om apparaten, såvida de inte övervakas av en person som ansvarar för säkerheten eller
om de har fått en genomgång av användningen. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker
med apparaten.
(EN 7.12) Apparaten kan användas av barn från åtta års ålder och uppåt och av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller ges
instruktioner för hur apparaten ska användas på ett säkert sätt, och är medvetna om förekommande
risker. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte
står under uppsikt.

