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• De acculader is alleen bedoeld voor het opladen van accu’s in overeenstemming met de technische
specificaties. Gebruik de acculader nooit voor andere doeleinden.
• Volg altijd de gebruikers- en veiligheidsaanbevelingen van de accufabrikant.
• Laad nooit niet-oplaadbare batterijen of accu’s op.
• Plaats de acculader tijdens het laden nooit op de accu. Bij het laden is het evenmin toegestaan om het
laadtoestel te bedekken.
• Laad nooit een bevroren of beschadigde accu op.
• Gebruik nooit een lader met beschadigde kabels. Controleer of de kabels niet zijn beschadigd door
hete oppervlakken, scherpe randen of op een andere wijze.
• Plaats nooit een ventilatorgekoelde lader, zodat stof, vuil of vergelijkbaar in de ventilator kan worden
gezogen.
• Een beschadigde kabel moet worden vervangen door een vertegenwoordiger van CTEK met gebruik
van een origineel onderdeel dat door CTEK wordt geleverd. Een losmaakbare kabel kan worden vervangen door de gebruiker door een origineel onderdeel dat door CTEK wordt geleverd.
• Verleng de laadkabel nooit tot een totale lengte van meer dan 5,0 m. Gebruik alleen originele onderdelen die door CTEK zijn geleverd.
• De aansluiting op het elektriciteitsnet moet voldoen aan de ter plaatse geldende installatievoorschriften.
• Het is alleen toegestaan om laders met randaardestekker aan te sluiten op een geaarde contactdoos.
• Tijdens het laden kunnen loodzuurbatterijen explosieve gassen uitstoten. Vermijd vonken in de nabijheid van de accu. Zorg voor een goede ventilatie.
• Laders met een IP-klasse lager dan IPX4 zijn ontworpen voor gebruik binnenshuis. Zie de technische
specificatie. Stel deze niet bloot aan regen of sneeuw.
• Sluit de lader aan op de positieve pool van de accu en dan op de negatieve pool. Verbind de negatieve aansluiting met het voertuigchassis uit de buurt van de brandstofleiding bij accu’s die in een
voertuig zijn gemonteerd. Sluit de lader vervolgens aan op de netvoeding.
• Ontkoppel de lader van de netvoeding. Verwijder daarna de negatieve aansluiting (voertuigchassis)
en dan de positieve aansluiting.
• Laat een accu tijdens het opladen nooit voor langere tijd onbeheerd achter. Ontkoppel de lader handmatig, als er een storing optreedt.
• (IEC 7.12 ed.5) Dit toestel is niet geschikt voor gebruik door personen (dus ook kinderen) met verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze ten aanzien van het gebruik van dit toestel onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Houd altijd toezicht op kinderen, zodat ze niet met het
toestel kunnen spelen.
(EN 7.12) Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten, of met onvoldoende ervaring en kennis, mits
ze onder toezicht staan of instructie hebben gekregen met betrekking tot het veilige gebruik van het
apparaat en ze de gevaren die met het toestel samenhangen, hebben begrepen. Kinderen mogen niet
met het apparaat spelen. Het is niet toegestaan dat kinderen zonder toezicht reinigings- en gebruikersonderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

