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Automatladdare TCB 90
Art.nr 9457165

Laddare för gel- och syrabatterier. När laddaren inte är ansluten till väggut-
taget fungerar den som batteritestare. De tre indikatorlamporna visar enligt 
följande: Röd: <12,3V inte laddat, Gul: mellan 12,3 - 12,6 V halv laddat, 
Grön: 7 12,6 V laddat. TCB 90 är en mycket komplett laddare som har alla 
funktioner, den laddar automatiskt ett batteri och går ner i effekt för att av-
sluta laddningen till 100%. Laddaren har en flytande proscess som gör att 
den kan vara ansluten till batteriet utan risk för överladdning. TCB 90 är för 
batteri 15-90 AH.

Anslutning
Laddaren är för inomhus användning sörj för god ventilation. Tag bort plug-
garna till cellerna om sådana finns, kontrollera syranivån och fyll på destile-
rat vatten vid behov. Gör rent batteripolerna, kontrollera att batterikapacite-
ten överensstämmer är i storlek med laddaren. Anslut klämmorna, röd på +, 
svart på -, förvissa dig om att de har fått bra kontakt. Om det är felkopplat 
indikerar laddaren med en ljudsignal att det är polaritetsfel. Anslut stickprop-
pen till vägguttaget och slå på strömbrytaren. Glöm ej att välja effekt på 
laddningen, MC- eller bilbatteri. Laddningen syns på den gula ljusdiodern, 
om den gröna lysdiodern inte tänds efter några timmars laddning, kontrol-
lera så att säkringen är hel. Om den fortfarande inte fungerar bör batteriet 
testas så det inte är felaktigt.

Säkerhet
Laddaren är utrustad med följande skydd: Isolerade batteriklämmor, fel-
koppling orsakar inte någon skada, termosäkring, återställningstid ca 20 
minuter.

Sulfaterade batteri
Om batteriet är sulfaterat kommer laddaren att visa att batteriet är fulladdat. 
Byt batteri. Ha inte laddaren ansluten när du startar. Använd inte laddaren 
som backup eftersom den är gjord endast för att ladda.

Varning
Försök inte att ladda ej laddbara batteri. Om det uppstår någon skada 
på anslutningskabeln, försök inte att reparera själv utan lämna in den för 
reparation. Använd laddare endast i väl ventilerat utrymme. All modifika-
tion av laddaren gör att garantin inte gäller. Laddaren uppfyller CE normen 
EN60335-2-29.


