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En trygg och säker batteriladdare 
för den aktive användaren Rev.7 

  



Tack! för att du valt en trygg och säker batteriladdare till ditt fordon från 
Swede Electronics 

 

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 

Den här manualen innehåller viktiga säkerhets- och användarinstruktioner för din 
batteriladdare. Innan laddning, läs instruktionerna. Behåll manualen för senare 
information. 
 
Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt 
fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas 
eller får instruktioner avseende användning av apparaten på ett säkert sätt och 
förstår riskerna det kan medföra. Barn får inte leka med apparaten. 
Rengöring och underhåll får inte göras av barn utan tillsyn av vuxen. 
 
 

BRUKSANVISNING 

1 

 

Anslut laddarens nätsladd till vägguttaget. 

2 

 

Anslut laddningskontakten till batteriet. 1 

Nätsladd och laddningskontakt kan anslutas i valfri 
ordning. 
 
1  Se fordonets bruksanvisning för laddnings intag 

3 

 

Grön lampa blinkar under den automatiska 
uppladdningen  
 
Laddaren justerar ström och spänningsgränser 
automatiskt beroende på batteriets laddnigsstatus. 

4 

 

Grön lampa tänds när batteriet är klart för användning. 
Underhållsladdning pågår. 

Eftersom laddaren drar liten ström, och inte 
överladdar batteriet, kan den med fördel vara 
inkopplad tills fordonet tas i bruk. 

5 

 

Frånkoppla laddningskontakten från batteriet 1 när 
fordonet skall användas. 
 
 
1  Se fordonets bruksanvisning för laddnings intag 

6 

 

Frånkoppla nätsladden, om så önskas.  

 
  



VARNING 
- Batterier avger explosiva gaser vid laddning, undvik lågor och gnistor. 
- Laddning skall ske i väl ventilerat utrymme. 
- Laddaren är avsedd endast för blybatterier med 12 celler (24V). 
- Ladda aldrig ett fruset batteri. 
- Medicinsk elektrisk utrustning kräver speciella försiktighetsåtgärder och måste 

installeras och användas enligt EMC-informationen i dokument som kan fås av 
tillverkaren. 

- Portabel och mobil RF-kommunikationsutrustning kan påverka medicinsk elektrisk 
utrustning. 
 
 

INDIKERINGAR 

Indikation Betydelse / Orsak Åtgärd 

Fast blått sken 

 

= Nät anslutet  

Blinkar grönt 

 

= Batteriet laddas upp  

Fast grönt sken 

 

= Batteriet är fulladdat. 
Underhållsladdning pågår. 

Laddaren bör vara ansluten 
till fordonet tills det skall 
användas 

Fast rött sken och ljud 

 

= Felaktig polaritet mot 
batteriet 

Kontakta din 
serviceverkstad 

Blinkar rött och ljud 

 

= Fel på batteriet Kontakta din 
serviceverkstad 

Om eventuella fel inte kan avhjälpas - kontakta auktoriserad serviceverkstad. 
Service får endast utföras av tillverkaren utsedd personal  
 
 

SKÖTSEL OCH TILLSYN 

 Kontrollera före varje laddning att kablar och kontakter inte är skadade eller slitna. 
Om så är fallet, skall denna genast bytas av tillverkaren eller auktoriserad 
serviceverkstad. 

 För bästa effekt, ekonomi och livslängd på laddare, batteri samt körsträcka per 
laddning bör dessa råd följas: 

- Laddare, kontakter och batterier hålls rena från smuts, damm och oxid 
- Stäng av fordonet när det inte används 
- Ladda batteriet dagligen, eller snarast när det är tomt 
- Låt laddaren underhållsladda batteriet när fordonet skall förvaras längre tid. 

 Kraftig värmeutveckling i någon kontakt tyder på att den är sliten eller skadad. 
Både hona och hane bör i sådana fall bytas ut. 

 Rengöring av laddaren görs vid behov med lätt fuktad trasa.  



TEKNISKA DATA 

Laddare typ nr: ECB-401 ECB-601 ECB-801 ECB-1001  

Märkström / Spänning 4 A  24 V 6 A  24 V 8 A  24 V 10 A  24 V  

Batterityp och storlek 
AGM, GEL 

24 V, 12 celler 
12 till 40 Ah* 

AGM, GEL 
24 V, 12 celler 
18 till 60 Ah* 

AGM, GEL 
24 V, 12 celler 
25 till 80 Ah* 

AGM, GEL 
24 V, 12 celler 
32 till 100 Ah* 

 

Max effektförbrukning 130 W 190 W 240 W 310 W  
Nätström (vid max effekt) 0,8 A 1,2 A 1,5 A 1,9 A  
Nätspänning 230 V~ 50 Hz  
Vikt 1,3 kg  
Mått (H x B x Dj) 205 x 179 x 90 mm inkl. handtag  
Täthetsklass IPX4  
Isolationsklass II (dubbelisolerad)  
Skyddsklass Typ B  

* EC-buddy klarar att ladda den maximala batteristorleken till 80 % på mindre än 8 timmar. (C5) 

 

EC-buddy är försedd med skydd för följande: 
- Felaktig polaritet 
- Kortslutning av batterikablar 
- Gnistbildning vid inkoppling av nät och batteri 
- Överhettning 

Laddaren är utrustad med överhettningsskydd, men blir varm under laddning. 

Laddaren bör inte utsättas för direkt solljus. 

Laddaren får inte, helt eller delvis, nedsänkas i vatten eller täckas med snö. 

Kablage och kontakter får endast bytas av tillverkaren eller auktoriserad 
serviceverkstad. 

 
 
 
CE-märkning: 
Tillverkaren försäkrar härmed att EC-Buddy överensstämmer med det 
Medicinska direktivet 93/42/EEC med följande normer: 
EN 12184:2014 ;  ISO 7176-14:2008 ;  ISO 7176-21:2009 ;  EN 60335-1:2012 ;  
EN 60335-2-29:2014 ;  EN 60601-1:1990 ;  EN 60601-1-2:2001,  
 
 
 
 
 
 
Tillverkare: 
Swede Electronics i Nås AB 
Hjärpholn 18 
SE-780 53  NÅS, Sweden 

Telefon: +46 281 30400 
 
www.swedeelec.se 
info@swedeelec.se 


