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LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! 
FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE  
FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONER OG UDSTYR! 
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SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER 

Ved ladning afgiver batterier eksplosive luftarter. Undgå derfor rygning, gnister og åben ild. Oplad ALTID 
batterier i godt ventilerede omgivelser.  

Instruktioner for personlig sikkerhed  

*) Ved arbejde med batterier anbefales det, at du altid bruger beskyttelsesbriller og beskyttelsesbeklædning.  

*) Vask straks af med sæbe og vand, hvis elektrolyt (batterisyre) kommer i kontakt med hud eller tøj.  

*) Undgå at gnide øjnene, når du arbejder med batterier. Ætsende syrepartikler kan komme i øjnene. Hvis du 
får batterisyre i øjnene, skal de straks skylles med koldt vand i mindst 10 minutter. Søg straks derefter læge.  

*) Under ladning og arbejde med syrefyldte batterier skal du sørge for, at børn og andre personer holdes 
væk fra batteriet, laderen og batterikablerne.  

Læs omhyggeligt brugsvejledningen igennem, inden batteriladeren tages i brug.  

Denne brugsvejledning er en vigtig del af batteriladeren og skal altid opbevares sammen med produktet. 
Hvis batteriladeren sælges, skal brugsvejledningen overdrages til den nye ejer. Opbevar altid 
brugsvejledningen på et for brugeren lettilgængeligt sted, og sørg for, at den er i god stand. 
Brugsvejledningen indeholder vigtige informationer, som har betydning for din sikkerhed.  

Følg nøje sikkerhedsinstruktionerne for at undgå risiko for skader på personer og udstyr.  

Brug kun laderen til de batterier, den anbefales til. Andre typer af batterier kan revne og forårsage person- 
og tingskade.  

Ikke-genopladelige batterier må ikke lades.  

For at undgå skader på køretøjets elsystem skal bilproducentens instruktioner og anvisninger vedr. ladning 
følges nøje. Det gælder også instruktionerne fra batteriproducenten.  

Når batteriladerens stikprop skal fjernes fra stikkontakten, skal du trække i stikproppen, ikke i ledningen.  

Batteriladeren må IKKE overdækkes under brug.  

Placer IKKE batteriladeren direkte over et batteri, som lades. Gasser fra batteriet vil forårsage 
ætsningsskader på batteriladeren.  

Batteriklemmerne må IKKE kortsluttes, når batteriladeren er tilsluttet stikkontakten.  

Batteriladeren må IKKE være tilsluttet stikkontakten, når batteriet til- og frakobles.  

Start IKKE motoren, når batteriladeren er tilsluttet batteriet.  

Slut IKKE batteriladeren til batteriet, når motoren kører.  

Beskadigede, defekte eller frosne batterier må IKKE lades. Hvis batterisyren (elektrolytten) er frosset, skal 
du tage batteriet ind i varmen, så det kan tø helt op, inden det lades.  
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Brug IKKE batteriladeren, hvis laderen, ledningen eller stikproppen er i stykker.  

For at nedsætte risikoen for elektrisk stød skal du ALTID fjerne laderens stik fra stikkontakten inden 
vedligeholdelse eller rengøring.  

Når batteriladeren ikke er i brug, skal den opbevares tørt og utilgængeligt for børn.  

Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og af personer med nedsatte fysiske eller mentale 
evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de overvåges eller har fået instruktioner om sikker brug af 
produktet og forstår de involverede risici. Lad ikke børn lege med produktet. Rengøring og vedligeholdelse 
må ikke foretages af børn uden opsyn.  

Brug kun tilbehør, som er beregnet til produktet.  

Produktet må ikke ændres eller ombygges.  

Placer aldrig batteriet oven på batteriladeren.  
 
 
 

 
OPLADNINGSPROGRAMMER 
 
Foretag indstillingerne ved at trykke på MODE-knappen. Efter ca 2 sekunder aktiverer batteriopladeren det 
valgte program. Det valgte program vil blive genstartet næste gang batteriopladeren tilsluttes. 
 
Cykel:    Programmet oplader med ca, 2A 
Bil:         Programmet oplader med ca. 3,5A 
Recond: Programmet oplader med ca. 4A     
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Lade stadier: 
 

A. Slut opladeren til batteriet, før strøm forbindes til opladeren. 
 

B. Når opladeren forbindes til stikkontakt, lyser ”POWER” lampen. 
 

C. I tilfælde af, at batteriklemmerne er tilsluttet forkert eller andre fejl opstår, vil udelukkende POWER 
og CYKEL lampen lyse. Sikringen mod forkert polaritet sørger for, at hverken batteri eller 
batterioplader bliver beskadiget. 
 

D. Efter tilslutning til stikkontakt, registrerer opladeren selv om det tilsluttede batteri er 6V eller 12V, og 
lyser i den respektive lampe. 

E. Når den røde lampe ved batteri ikonet ( ) lyser, er opladning påbegyndt. 

F. Når batteriet er opladet omkring 80% vil den gule lampe lyse ved batteri ikonet ( ). 
Det betyder at spændingen på 6V-batteri har nået 7,2V eller ved 12V-batteri har nået 14.4V 
 

G. Når batteriet har nået ovenstående spænding, er første stadie af opladningen fuldført. Nu er det 
skiftet fra stabil strøm(A) til stabil spænding(V). Opladeren starter automatisk ladning med stabil 
spænding(V). 

H. Når batteriet er fuldt ladet, lyser den grønne lampe ved batteri ikonet ( ). 
Samtidig er vedligeholdelses stadie påbegyndt, hvor batteriet lades med lav strøm(A) for at 
vedligeholde batteriet bedst. 

 
KOBL BATTERIOPLADEREN TIL ELLER FRA ET BATTERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MHT BATTERIER DER ER MONTERET INDVENDIGT I BILEN: 
 

1) Slut den røde klemme eller ring til batteriets positive pol. 
2) Forbind den sorte klemme eller ring til køretøjets chassis på afstand af brændstofslangen og 

batteriet. 
3) Slut batteriopladeren til stikkontakten. 
4) Frakobl vægstikket før batteriet frakobles. 
5) Frakobl den sorte klemme før den røde. 
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VEDLIGEHOLDELSE 
 

• Tør klemmerne eller ringene af efter hvert brug  
• Rengør evt med mild sæbe opladerens indkapsling med en blød klud 

 
 
 
TEKNISKE DATA  
 
 
Spænding: 230 V – 50 Hz 
Max opladningsstrøm: 4A 
Batterier: WET, GEL, AGM og Ca 
Ladekapacitet: 6 V (10 – 40 Ah batteri). 
   12 V (10 – 80 Ah batteri) 
Omgivende temperatur: - 20 C til + 50 C. 
(udgangseffekten reduceres automatisk 
ved høje temperaturer) 
Mål: 24.5 x 8 x 8.5 cm 
Vægt: 0.5 Kg 
 
 
 
 
 
Fremstillet i Kina. 
 
Fabrikant:  
jem & fix A/S 
Skomagervej 12 
DK-7100 Vejle 
 
 
Mht service venligst kontakt: 
QuineQuintax ApS 
Middelfartvej 3 
9220 Aalborg Ø 
Denmark 
T +45 98 15 54 44 
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N SIKKERHETSINSTRUKSJONER OG ADVARSLER 

Ved lading genererer batterier eksplosive gasser. Unngå derfor røyking, gnister og åpen flamme. Lad 
ALLTID batterier i rom med god lufting.  

Instruksjoner for personlig sikkerhet: 

*) Ved arbeid med batterier anbefales det alltid å bruke vernebriller og verneklær.  

*) Hvis hud eller klær kommer i kontakt med elektrolytt (batterisyre), vask umiddelbart den aktuelle flaten 
med såpe og vann.  

*) Unngå å pirke deg i øynene ved arbeid med batterier. Du kan få etsende syrepartikler i øynene. Hvis du 
får batterisyre i øynene, skyll øynene omgående med kaldt vann i minst 10 minutter. Oppsøk deretter lege 
omgående.  

*) Ved lading og arbeid med syrefylte batterier må det påses at barn og andre personer holdes vekk fra 
batteriet, batteriladeren og batterikablene.  

Les nøye gjennom bruksanvisningen før batteriladeren tas i bruk.  

Denne bruksanvisning er en viktig del av batteriladeren og skal alltid oppbevares sammen med produktet. 
Hvis batteriladeren selges, skal bruksanvisningen overlates til den nye eieren. Oppbevar alltid 
bruksanvisningen på et sted som er lett tilgjengelig for brukeren, og påse at den tas vare så den er i god 
stand. Bruksanvisningen inneholder viktig informasjon som gjelder din sikkerhet.  

Følg sikkerhetsinstruksjonene nøye for å unngå risiko for person- og utstyrsskader.  

Laderen må kun brukes på batteriene som anbefales. Andre typer batterier kan sprekke og forårsake skader 
på personer og eiendom.  

Ikke lad batterier som ikke er oppladbare.  

For å unngå skader på kjøretøyets elektriske sysemer må kjøretøyprodusentens instruksjoner og 
anvisninger om lading følges nøye. Dette gjelder også anvisningene som følger med fra batteriprodusenten.  

Når støpselet til batteriladeren skal tas ut av kontakten, skal man dra i støpselet, ikke i kabelen.  

Batteriladeren må IKKE overdekkes ved bruk.  

IKKE plasser batteriladeren rett over et batteri som lades. Gasser fra batteriet vil forårsake etseskader på 
batteriladeren.  

Batteriklemmene må IKKE kortsluttes når batteriladeren er koplet til kontakten.  

Batteriladeren må IKKE være koplet til nettkontakten ved til-/frakopling av batteriet.  

IKKE start motoren når batteriladeren er koplet til batteriet.  

IKKE kople batteriladeren til batteriet når motoren er i gang.  

IKKE lad skadde, ødelagte eller frosne batterier.  
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Hvis batterisyren (elektrolytten) har frosset, ta batteriet inn i varmen slik at det kan tine ordentlig opp før det 
lades.  

IKKE bruk batteriladeren ved ev. skade på lader, kabel eller støpsel.  

For å redusere risikoen for støt skal ALLTID støpselet til batteriladeren tas ut av kontakten før den skal 
vedlikeholdes eller rengjøres.  

Når batteriladeren ikke er i bruk, skal den oppbevares tørt og utilgjengelig for barn.  

Dette produktet kan brukes av barn fra 18 år og eldre under oppsyn eller har fått instruksjoner om bruk av 
produktet på en sikker måte og forstår risikoene. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og 
vedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.  

Bruk bare tilbehør som er beregnet for produktet.  

Produktet må ikke modifiseres eller bygges om.  

Plasser aldri et batteri oppå batteriladeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og 
for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.  
Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand’, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, 
at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.  
Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på 
genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens 
tekniske forvaltning.” 
Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk eller elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffaldet. Brugere 
skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk 
eller elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. 
 
 
 
 
 


