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 Produktbeskrivning, 

specifikation  
Wimag GAMMA är en vakuumlyft för säker 

förflyttning av individuella, jämna, lufttäta och 

styva plattor i ett horisontellt läge nära marken.  

Vakuumlyften används tillsammans med en 

lämplig lyftanordning.  

 

Benämning: 
GAMMA Vakuumlyft, 

basenhet 

Artikelnr.: 820 100 

Lyftkapacitet: 200 kg* 

Sugyta: 275x460 mm 

Vikt: 42 kg 

 

*Maximal lyftkapacitet på en normal yta och vid 
ett undertryck på -0,5 bar. På en grov eller 

porös yta minskar eller upphör lyftkapaciteten. 

 

Alla funktionella delar sitter monterade inuti 

huset. Det inbyggda batteriet måste laddas med 

en passande laddare. 

 

I enlighet med säkerhetsstandarden SS-EN 

13155 är vakuumlyften GAMMA försedd med 

följande säkerhetsanordningar:  

-Vakuummeter (1) 

-Vakuumtank (2) 

-Varningslampa (3) 

-Ventil med tvåstegs manövrering (13) 

(Fig. 3 och 5).  

 

 

 Säkerhetsanvisningar 
 

 Försiktighet   

Att inte följa instruktionen kan medföra risk för 

materiella skador. 

 

 

 Varning   

Att inte följa en instruktion märkt med den här 

symbolen och varning kan leda till allvarlig skada. 

 

 

  Fara!      

Att inte följa en instruktion märkt med den här 

förbudssymbolen leder sannolikt till allvarlig 

skada eller dödsfall. 
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3.1 Tillåten användning  

 
 

 Försiktighet 

• Följ gällande säkerhetsföreskrifter och 

lagstiftning. 

• Lyft endast plattor med en lufttät yta. 

• Mycket grova, ojämna eller porösa plattor 

kan inte lyfta. 

• De plattor som skall lyftas måste ha 

tillräckligt hög hållfasthet för att tåla de 

krafter lyftet innebär. 

• Använd endast utrustningen för att lyfta 

släta och styva plattor, en platta i taget. 

• Lyft endast individuella plattor i 

horisontellt läge. 

• Använd endast utrustningen för att lyfta 

nära marken. 

• Använd säkerhetskedjor vid arbete på 

byggarbetsplats.  
 

 
 

 

  Fara! 

• Överskrid inte utrustningens angivna 

lyftkapacitet! 

• Lyft inte mer än en platta åt gången! 

• Lyft inte blöta, oljiga, smutsiga eller isiga 

plattor! 

• Lyftning av människor eller djur är 

förbjudet. 

• Det är förbjudet för människor att vistas 

under lasten eller i dess väg. 
 

 

 

 
 

  Fara!  

• Det är förbjudet att lyfta närmare ena 

sidan så att plattan lutar. Lyft i plattans 

centrum så att den hålls horisontell. 

• Det är förbjudet att förflytta lasten ryckigt 

eller gunga lasten. Kör sakta över ojämn 

terräng. 

• Det är förbjudet att vrida plattan ur 

horisontellt läge. 
 

 

 
 

  Fara! 

• Det är förbjudet att dra lasten diagonalt. 

• Det är förbjudet att bryta loss, dra i eller 

släpa lasten. 
 

 

 
 

  Fara! 

Det är förbjudet att vistas under upplyft last! 

Livsfara! 
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3.2 Arbeta säkerhetsmedvetet 

Vakuumlyften GAMMA är designad och 

tillverkad enligt all befintlig teknisk kunskap, 

trots detta kan felaktig användning eller 

användning som inte följer instruktionerna 

medföra fara. 
 

 

 Försiktighet 

• Arbetsplatsansvarig får endast låta 

personer med tillräcklig kunskap hantera 
utrustningen. 

• Före användning måste användaren både 

läsa och förstå instruktionerna och 

säkerhetsföreskrifterna. 

• Arbeta alltid säkerhetsmedvetet och 

undvik risker. 

• Vid skada på utrustningen som påverkar 

säkerheten måste utrustningen repareras 

innan den används. Arbetsplatsansvarig 

måste tillse att ingen användning sker 

under sådana omständigheter. 

• Avlägsna inte utrustningens maskinskylt. 

Ersätt oläslig eller skadad maskinskylt.  

• Använd personlig säkerhetsutrustningen 

enligt gällande lagar och regler. Skydds-

kläder, skyddshjälm, skyddsskor, 

skyddshandskar mm. 
 

 

3.3 Organisatoriska 

säkerhetsåtgärder 

 
 

 Försiktighet 

• Endast personer som har tillräcklig 

kunskap får använda utrustningen. 

• Kontrollera regelbundet att arbetet 

utförs på ett säkert sätt. 

• Förvara bruksanvisningen så att den är 

tillgänglig vid användning av utrustningen. 

• Hantera gummilisterna varsamt.  

• Håll utrustningen ren. 

• När maskinen ställs ner skall den alltid 

ställas på stödbenen. 
 

 

3.4 Kranförarens ansvar 
 

 

  Försiktighet 

• Endast behörig personal får använda 

kranen. 

• Se till att all lyftutrustning är i gott skick. 

• Överskrid inte tillåten belastning för 

någon del av lyftutrustningen. 

• Kranföraren ansvarar för att lasten lyfts 

på ett säkert sätt och att ingen befinner 

sig i farozonen för arbetet. 

• Kranföraren måste kunna se hela 

arbetsområdet, om inte krävs assistans. 
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3.5 Inspektionsförfarande  

Inspektion före första användning  

Arbetsplatsansvarig måste tillse att utrustningen 

har inspekterats av sakkunnig före användning 

och att eventuella defekter har reparerats. 

(Se den tyska standarden BGR 500 Kapitel 2,8.) 

Regelbundna inspektioner. 

Arbetsplatsansvarig måste tillse att utrustningen 

inspekteras av sakkunnig minst en gång om varje 

år. 

Extra inspektioner 

Arbetsplatsansvarig måste tillse att utrustningen 

inspekteras extra av sakkunnig efter incidenter 

eller skador på utrusningen som påverkar 

säkerheten och efter utförda reparationer. 

Protokollföring 

Arbetsplatsansvarig måste tillse att alla 

inspektioner protokollförs (se avsnitt 14). 

Vi rekommenderar att regelbundna 
inspektioner och reparationer utförs av 

tillverkaren eller generalagenten. 

 

 Förberedelser inför 

användning 

4.1 Transport och förvaring 

Vakuumlyften levereras färdigmonterad på en 

lastpall.  

Kontrollera att inget är skadat och att inget 

saknas vid leverans. 

Avyttra emballage som inte längre behövs på ett 

korrekt sätt. 

Förvara utrustningen i ett torrt och dammfritt 

rum. Se till att maskinen står på stödbenen så 

att gummilisten avlastas och behåller sin 

ursprungliga form. 

 

4.2 Säkerhetsåtgärder före 

användning 
 

 Försiktighet 

• Kontrollera alltid lyftutrustningens skick 

och funktion före användning. 

• Vid skada på utrustningen som påverkar 

säkerheten måste utrustningen repareras 

innan den används. Arbetsplatsansvarig 

måste tillse att ingen användning sker 

under sådana omständigheter. 

• Kontrollera gummilistens skick ofta. Byt 

omedelbart gummilist om den är skadad! 

• Plattan som skall lyftas måste vara så stabil 

att den klarar belastningen som lyftet 

innebär. 
 

 
 

 

 Fara! 

• Använd aldrig utrustningen om den har 

sprickor, deformationer eller andra 

defekter. 

• Överskrid inte tillåten belastning för 

lyftutrustningen. 
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4.3 Idrifttagning 

GAMMA vakuumlyft levereras färdigmonterad 

med fulladdat batteri. 

Kontrollera före användning att maskinen är 

komplett, att inga delar är skadade eller saknas. 

Kontrollera batteriets laddningsstatus 

före användning: 

• Starta maskinen med strömbrytaren (4) 

pumpen skall starta. 

• Voltmetern (5) måste visa en spänning på 

minst 12 V. Ladda annars batteriet med 

laddaren (6) innan maskinen används.  

• Observera inför planerad användning att 

laddningstiden för ett helt tomt batteri är 

cirka sex timmar. 

 

4.4 Laddning av batteriet 

Som tillval finns en passande 12V batteriladdare 

220V-50Hz (6) med överladdningsskydd.  

• Anslut laddarens (6) laddkontakt (7) till 

vakuumlyftens laddanslutning (8). 

• Läs den separata bruksanvisningen för 

laddaren. 

• Laddningen börjar när laddarens nätkontakt 

(9) ansluts till elnätet/vägguttaget. 

• Det tar högst 6 timmar att ladda batteriet.  

• Koppla först bort nätkontakten (9) och 

sedan laddkontakten (7) när laddningen är 

färdig. 

• Vid normal användning varar batteriets 

laddning cirka tre arbetsdagar. 

• Vi rekommenderar att batteriet laddas efter 

varje användningstillfälle innan maskinen 

ställs undan för förvaring. 

 

 

Figur 2 
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 Användning 
 

 
             Figur 3  Figur 4 

 

• Fäst lyftkroken på den lyftanordning som 

skall användas i vakuumlyftens lyftögla (10). 

• Använd endast de två handtagen (11) för att 

styra vakuumlyften. 

• Fäll upp de båda stödbenen (12) när 

vakuumlyften har lyfts upp och placera den 

sedan centrerat på den platta som skall 

flyttas. 

• Starta vakuumpumpen med strömbrytaren 

(4), varningslampan (3) skall börja blinka. 

• Stäng ventilen (13) genom att trycka in 

ventilreglaget (14) så långt det går. (Fig. 5)  

När ett vakuum byggs upp kommer visaren 

på vakuummetern (1) flytta sig från det röda 

faro-området till det gröna lyft-området. 

(Fig. 3) Varningslampan (3) slocknar vid ett 

undertryck på p = - 0,5 bar.  

Vakuumpumpen arbetar tills det inställda 

gränsvärdet på p= - 0,7 bar har uppnåtts och 

stängs sedan av automatiskt. 

Vakuumpumpen startar automatiskt när 

undertrycket understiger p = -0.5 bar. 

• Om plattorna är mycket grova, är det inte 

möjligt att uppnå ett undertryck på -0,7 bar, 

pumpen kommer då arbeta kontinuerligt. 

• Om inte tillräckligt undertryck kan byggas 
upp (vakuumeterns visare stannar i det 

röda faro-området) prova att försiktigt 

pressa ner maskinen mot plattan eller att 

placera om vakuumlyften lite på plattan.  

 

 

Figur 5 
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 Varning! 

Fara vid lyft med otillräckligt undertryck. 

Risk att lasten tappas! 

Först när det är säkerställt att 

vakuummeterns (1) visare är i det gröna lyft-

området kan plattan långsamt och försiktigt 

lyftas ca 10 cm. 

 

 

• Vid användning på byggarbetsplats måste 

säkerhetskedjor användas. 

• Om plattan hänger horisontellt kan den 

försiktigt förflyttas nära marken. Om plattan 

lutar måste den ställas ner igen och 

vakuumlyften placeras om.   

 
 

  Fara! 

Fara vid lyft. Risk att lasten tappas! 

• Ställ ner lasten omedelbart när 

varningslampan (3) blinkar! 

• Om vakuummeterns visare är i det röda 

faro-området måste lasten omedelbart 

ställas ner! 

• Öppna aldrig ventilen (13) under lyft! 

• Stäng aldrig av strömbrytaren (4) under 

lyft! 

 

 

Ställa ner och släppa lasten 

När plattan förflyttats till ca 10 cm ovanför 

platsen där den skall placeras avlägsnas 

säkerhetskedjorna. Sänk sedan försiktigt ner 

plattan på rätt plats. 

Öppna ventilen (13) för att lossa plattan. 

Ventilen öppnas genom att först trycka in 

säkerhetsspärren (15) och sedan dra ut 

ventilreglaget (14). Vänta i ca 2 sekunder, tills 

vakuumet släpper, och lyft sedan av 

vakuumlyften. (Fig. 5) 

 

Stänga av vakuumlyften 

• Stäng ventilen (13). 

• Stäng av vakuumpumpen med 

strömbrytaren (4). 

• Fäll ner stödbenen (12). 

• Ladda batteriet om spänningen understiger 

12 V. 

• Förvara vakuumlyften på en torr plats. 

 

 Tillbehör 
Wimags GAMMA vakuumlyft kan utrustas med 

olika sugplattor för lyftning av stenplattor i olika 

storlekar.  

Överskrid aldrig utrustningens angivna 

maximala lyftkapacitet. 

 

 Underhåll 
Underhåll får endast utföras av sakkunnig 

personal. 

För ett problemfritt användande och av 
säkerhetsskäl måste följande underhåll utföras 

regelbundet innan maskinen används. 

 

Tidsintervall: Åtgärd: 

Vid 

mottagande 

Kontrollera att leveransen 

var komplett. 

Före varje 

användnings-

tillfälle 

Kontrollera okulärt och 

funktionellt: 

-Gummilistens skick. 

-Batterispänningen. 

-Skador eller deformation på  

 utrustningen. 

-Säkerhetsanordningarnas  

 funktion (varningslampan) 

-Vattenavskiljaren 

Varje månad Kontrollera att skruvar och 

bultar sitter ordentligt. 

Varje år Ersätt oläsliga dekaler. 

Åtgärda lackskador.  
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Byte av gummilist 

• Avlägsna den förbrukade gummilisten 

fullständigt och rengör ytan noga. 

• Ta bort skyddspapperet (16) från den nya 

gummilisten och fäst den på sugplattan.   

(Fig. 6) 

• Kontrollera vidhäftningen. 
 

 
Figur 6 

Rengöring av filter 

Grovfiltret (17) rengörs försiktigt med en 

borste. (Fig. 7) 

 

 

Figur 7 

 

Skruva loss de fyra insexskruvarna (18) och 

lossa sugplattan för att byta finfilter (19). (Fig. 8) 

Kontrollera anslutningarnas täthet och montera 

tillbaka sugplattan.  

 

 

Figur 8 

 

Vattenavskiljare 

Töm vattenavskiljaren genom att vrida på 

avtappningsskruven (20). Stäng den noga igen 

när vattenavskiljaren är tom. 

 

 

Figur 9 
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 Felsökning 
Om vakuumlyften inte fungerar korrekt följ nedanstående felsökningsschema. Om maskinen fortfarande 

inte fungerar efter dessa kontroller och åtgärder, kontakta tillverkaren eller generalagenten. 
 

Problem: Orsak: Åtgärd: 

Vakuumpumpen går 

inte 

 Ingen spänning. 

Kontrollera strömbrytarens (4) läge. 

Ladda batteriet, byt om defekt. 

Kontrollera kablar och anslutningar. 

Kontrollera säkringen, den sitter inuti huset, 

byt om det behövs. 

Pumpen ger låg effekt Ventilen (13) är öppen.  Se till att ventilen är helt stängd.  

För låg spänning. Ladda batteriet. 

Föroreningar i systemet. 
Rengör grovfiltret och töm vattenavskiljaren. 

Byt det inre filtret. 

Avtappningsskruven (20) är 

öppen. 
Dra åt avtappningsskruven (20). 

Läckage. 
Kontrollera slangar och anslutningar för brott 

eller läckage, åtgärda vid behov. 

Pumpen fungerar 

men inget vakuum 

skapas 

Gummilisten tätar inte 

tillräckligt. 
Pressa ner vakuumlyften jämt mot plattan. 

Gummilisten ligger utanför 

plattans yta. 
Placera om vakuumlyften på plattan. 

Avtappningsskruven (20) är 

öppen. 
Stäng avtappningsskruven (20). 

Ventilen (13) är öppen. Stäng ventilen. 

Föroreningar i systemet. Rengör filter och vattenavskiljare 

Gummilisten är skadad. Byt gummilist. 

Plattans material passar inte 

för vakuumlyftning 

Ytan är för grov eller materialet är för poröst. 

Kontakta leverantören. 

Varningslampan 

blinkar inte 

Batteriet är urladdat. Ladda batteriet. 

Elfel. Kontrollera elsystemet. 

Pumpen stänger inte 

av. Vakuummetern 

pekar i det gröna 

lyft-området. 

Maximalt undertryck kan 

inte uppnås. 

Placera om vakuumlyften och tryck ner den på 

plattan. 

Grov yta. Lyft och förflyttning tillåten. 

Pumpen stänger inte 

av. Vakuummetern 

pekar i det röda 

faro-området. 
Tillräckligt undertryck,  

 vakuum, kan inte uppnås. 

Placera om vakuumlyften och tryck ner den på 

plattan. 

Kontrollera vakuumlyftens täthet genom att   

köra den på en helt tät och plan yta. 

Plattans yta passar inte för vakuumlyftning (för 

grov / ojämn /porös). 

Kontakta leverantören 

Pumpen startar inte 

när undertrycket 

sjunker. 

Batteriet är urladdat. 
Kontrollera batterispänningen på voltmetern 

(5) / ladda batteriet. 

Elfel. Kontrollera elsystem och magnetventil. 
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 Reparation 

• Reparationer får enbart utföras av sakkunnig 

eller tillverkaren. 

• Använd endast originalreservdelar annars 

upphör garanti att gälla. 

• Inga ändringar eller modifieringar får göras 

på utrustningen.  

• Efter utförda reparationer måste 

utrustningen genomgå en extra inspektion 

av sakkunnig före användning. 

 

 

 Bortskaffande 
Vid batteribyte måste det förbrukade batteriet 

omhändertas på ett korrekt sätt enligt gällande 

lagstiftning. 

När utrustningen inte längre går att reparera 

måste den bortskaffas enligt gällande 

avfallsregler. 
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 Garantier och ansvar 
Garantin gäller endast om utrustningen används, 

kontrolleras och underhålls enligt 

instruktionerna i denna bruksanvisning. 

 

Frågor gällande instruktionerna skall ställas 

innan utrustningen tas i drift. 

 

Före användning måste användaren försäkra sig 

om att: 

• utrustningen är lämplig att använda för det 

aktuella syftet. 

• utrustningen är i gott skick. 

• materialet som skall lyftas passar för 

vakuumlyftning. 

 

Problem måste snarast rapporteras skriftligt till 

generalagenten/tillverkaren, senast två veckor 

efter upptäckt. Utgifter för i efterhand 

rapporterade, egenhändigt eller av tredje part, 

utförda reparationer ersätts inte. 

 

Tillverkaren lämnar 12 månaders garanti på 

utrustningen från fakturadatum. Slitdelar är 

undantagna och täcks inte av garantin. 

Tillverkaren är inte ansvarig för skador 

uppkomna på grund av felaktig montering, 

försumlighet, otillräcklig kunskap, felanvändning 

eller för stor belastning på utrustningen. 

 

Det är användarens ansvar att före användning 

kontrollera att utrustningen är i gott skick och 

passar för den tänkta användningen och lasten, 

samt lastens skick före och efter lyft. 

Ytterligare krav från kunden i synnerhet krav på 

ersättning för skada som inte har uppstått på 

själva utrustningen är uteslutna. 

 

WIMAG GmbH 
Brückenstraße 5 

D-63785 Obernburg 

Germany 

Telefon: +49 (0)6022 / 68 470 

Fax: +49 (0)6022 / 68 4750 

www.wimag.de 

gressbach@wimag.de 

 

 

Svensk generalagent: 

EPOX Maskin AB 
Postadress: 

Box 6060, 192 06 Sollentuna 
Besöksadress: 

Landsvägen 1, 192 70 Sollentuna 

Telefon:08-754 71 60 

www.epox.se 

info@epox.se 
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EPOX Maskin AB 

Besöksadress: Landsvägen 1. Sollentuna • Telefon 08-754 71 60          2016/09 
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 Tabell för inspektionsnoteringar 
 

 

Modell GAMMA-Levator     -    820 100 

Serienummer  

Tillverkningsår  

Ägare  

Datum för idrifttagning  

 

Inspektion av lyftutrustning, utförd av sakkunnig, krävs enligt BGR 500 Kapitel 2,8 ” Betreiben von 

Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb” daterad januari 2004. 

 

Inspektion före första användning 

enligt 3.15.1: 

 

 

 

 

 

Datum            Underskrift av sakkunnig 

Extra inspektion enligt 3.15.1: 

 

 

 

 

 

Datum            Underskrift av sakkunnig 

Ordinarie inspektion enligt 

3.15.1: 

 

 

 

 

 

Datum            Underskrift av sakkunnig 

Ordinarie inspektion enligt 

3.15.1: 

 

 

 

 

 

Datum            Underskrift av sakkunnig 

Ordinarie inspektion enligt 

3.15.1: 

 

 

 

 

 

Datum            Underskrift av sakkunnig 

Ordinarie inspektion enligt 

3.15.1: 

 

 

 

 

 

Datum            Underskrift av sakkunnig 

Ordinarie inspektion enligt 
3.15.1: 

 

 

 
 

 

Datum            Underskrift av sakkunnig 
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EPOX Maskin AB 

Besöksadress: Landsvägen 1. Sollentuna • Telefon 08-754 71 60          2016/09 

E-post: info@epox.se • Hemsida: www.epox.se    1.0 

 Försäkran om 

överrensstämmelse 
Här följer en översättning av den försäkran om 

överrensstämmelse som återfinns i originalversionen 

an bruksanvisningen. 
 

Vi intygar härmed att utrustningen utformats 

och tillverkats i enlighet med nedanstående 

direktiv. 
Denna intygan gäller inte om utrustningen 

modifieras på något sätt som inte godkänts av 

oss som tillverkare. 

Giltigheten upphör också om utrustningen 

används på annat sätt än vad som anges i 

bruksanvisningen och/eller om inspektioner inte 

utförts regelmässigt enligt BGR 500 Kapitel 2,8. 
 

Beteckning:      WIMAG Gamma - Levator  
 

Direktiv:  

EU:s maskindirektiv 2006/42/EG daterat 17:e 

maj 2006 

Harmoniserade standarder:  

SS-EN 13155 Lyftkranar - Säkerhet - Lösa 

lyftredskap 

Nationella standarder:  

BGR 500 Kapitel 2,8 daterad januari 2004. 
 

I enlighet med Appendix VII i EU:s maskin-

direktiv 2006/42/EG finns nedanstående 

dokumentation tillgänglig för inspektion: 

• Bruksanvisning 

• Tillverkningsritningar 

• Tillverkningsplanering 

• Statiska test 

• Lämplighetsintyg 
 

Utrustningen är märkt med CE symbolen. 
 

Plats och datum för försäkran följt av underskrift 

och namnförtydligande av intygande person. 
  

Namn och adress för tillverkande företag.  

 

 Kopplingsschema 

Kopplingsscheman återfinns i originalversionen av 

bruksanvisningen. 

 

 

 Reservdelar 

Reservdelskatalogen återfinns i originalversionen av 

bruksanvisningen. 
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MODE

RECONDAGM 12V/5A

MXS 5.0

GRATULERAR 
till köpet av din nya professionella batteriladdare med switchteknik. Laddaren ingår i 
en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar den senaste 
tekniken inom batteriladdning. 

CTEK COMFORT CONNECT – eyelet M6

CTEK COMFORT CONNECT

NÄTKABEL

CTEK COMFORT CONNECT – clamp

LADDNINGSKABEL

NÄTKONTAKT*

*Nätkontaktens utförande kan se olika ut för att passa i vägguttaget.

PROGRAM 
FÖR SMÅ 

BATTERIER

ERROR LAMP

PROGRAM FÖR 
NORMALSTORA 

BATTERIER

FULLADDATKLAR FÖR ANVÄNDNING

AGM-
PROGRAM

RECOND-
PROGRAM

POWER LAMP

SÅ HÄR LADDAR DU
1. Anslut laddaren till batteriet.
2. Anslut laddaren till vägguttaget. "POWER LAMP" indikerar om att nätkabeln är 

ansluten till vägguttaget. "ERROR LAMP" indikerar att batteriklämmorna är felkopplade. 
Polvändningsskyddet kommer att förhindra att batteriet och laddaren skadas.

3. Tryck på Mode-knappen för att välja laddprogram. 

PROGRAM FÖR SMÅ 
BATTERIER

PROGRAM FÖR NORMAL-
STORA BATTERIER

Tryck flera gånger på MODE-knappen till önskad kombination av program för ladd-
ning och laddningsalternativ.

AGM-PROGRAM REKONDITIONERING

Tryck flera gånger på MODE-knappen till önskad kombination av program för ladd-
ning och laddningsalternativ tänds.

4. Följ de 8 stegen genom laddningsprocessen. 
Batteriet är redo att starta motorn när STEG 4 lyser. 
Batteriet är fulladdat när STEG 7 lyser.

5. Laddningen kan avbrytas när som helst genom att dra ur nätkabeln från vägguttaget. 

MODE-KNAPP

MANUAL

20
01

79
58

D

AGM
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BATTERISTORLEK (Ah) TID TILLS BATTERIET ÄR LADDAT TILL 80%

2Ah 2h
8Ah 8h

20Ah 4h
60Ah 12h

110Ah 26h

LADDPROGRAM 
Gör dina inställningar genom att trycka på Mode-knappen. Det tar ca två sekunder för 
laddaren att aktivera det valda programmet. Laddaren kommer att startas om i det valda 
programmet nästa gång laddaren ansluts.

Tabellen förklarar de olika programmen:

Program
Batteri-
storlek

(Ah)
Förklaring Temperatur-

omfång

1.2–14Ah
Program för små batterier 
14.4V/0.8A 
Använd till små batterier.

-20°C–+50°C 
(-4ºF–122ºF)

14–160Ah

Program för normalstora bat-
terier 14.4V/5A 
Använd till WET-batterier,  
Ca/Ca-, MF-, GEL- och många 
AGM-batterier.

-20°C–+50°C 
(-4ºF–122ºF)

AGM 14–160Ah

AGM-program
14.7V/5A 
Använd vid laddning i låga tempera-
turer och till AGM kraftbatterier, t.ex. 
Optima och Odyssey. 

-20°C–+50°C 
(-4ºF–122ºF)

RECOND 14–160Ah

Recondprogram 15.8/1.5A
Använd läget för att återställa 
energi hos urladdade WET- och Ca/
Ca-batterier. Rekonditionera batteriet 
en gång om året efter djupurladdning 
för att maximera livslängden och kapa-
citeten. Recond-programmet lägger till 
STEG 6 till normalprogrammet.

-20°C–+50°C 
(-4ºF–122ºF)

VARNINGSLAMPA
Kontrollera följande, om "ERROR LAMP" lyser:

1.  Är laddarens positiva kabel ansluten till batteriets positiva 
pol?

2. Är laddaren ansluten till ett 12V-batteri?

3.  Har laddningen avbrutits under STEG 1, 2 eller 5?  
Återstarta laddaren med MODE-knappen. Om laddningsprocessen fortfa-
rande avbryts är batteriet... 
STEG 1: ...allvarligt sulfaterat och kan behöva bytas ut 
STEG 2: ...inte laddningsbart och kan behöva bytas ut. 
STEG 5: ...inte kapabelt att bibehålla spänningen och kan behöva bytas ut.

KLART ATT ANVÄNDA
Tabellen visar den beräknade tiden det tar att ladda urladdade batterier till 80 %.

POWER-LAMPA
Om strömlampan:

1.  LYSER STADIGT 
Sitter nätkontakten i vägguttaget.

2.  BLINKAR: 
Har laddaren gått in i strömsparläge. Det sker om laddaren varit bortkopp-
lad från batteriet i två minuter. 
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KOMBINATIONER AV PROGRAM FÖR LADDNING OCH ALTERNATIV

DESULPHATION SOFT START BULK ABSORPTION ANALYSE RECOND FLOAT PULSE
   

 S
trö

m
 (A

)  
   

   
   

 S
pä

nn
in

g 
(V

)

15,8V 0,8A till 12,6V Ökande spänning till 
14,4V. 0,8A

Avtagande ström
14,4V

Kontrollerar om spän-
ningen faller till 12V

13,6V
0,8A

12,7–14,4V
0,8–0,3A

 + AGM
15,8V 0,8A till 12,6V Ökande spänning till 

14,7V. 0,8A
Avtagande ström
14,7V

Kontrollerar om spän-
ningen faller till 12V

13,6V
0,8A

12,7–14,7V
0,8–0,3A

 + RECOND 15,8V 0,8A till 12,6V Ökande spänning till 
14,4V. 0,8A

Avtagande ström
14,4V

Kontrollerar om spän-
ningen faller till 12V

Max 15,8V
0,3A

13,6V
0,8A

12,7–14,4V
0,8–0,3A

 + AGM + RECOND 15,8V 0,8A till 12,6V Ökande spänning till 
14,7V. 0,8A

Avtagande ström
14,7V

Kontrollerar om spän-
ningen faller till 12V

Max 15,8V
0,3A

13,6V
0,8A

12,7–14,7V
0,8–0,3A

15,8V 5A till 12,6V Ökande spänning till 
14,4V. 5A

Avtagande ström
14,4V

Kontrollerar om spän-
ningen faller till 12V

13,6V
5A

12,7–14,4V
5–2,5A

 + AGM
15,8V 5A till 12,6V Ökande spänning till 

14,7V. 5A
Avtagande ström
14,7V

Kontrollerar om spän-
ningen faller till 12V

13,6V
5A

12,7–14,7V
5–2,5A

 + RECOND 15,8V 5A till 12,6V Ökande spänning till 
14,4V. 5A

Avtagande ström
14,4V

Kontrollerar om spän-
ningen faller till 12V

Max 15,8V
1,8A

13,6V
5A

12,7–14,4V
5–2,5A

 + AGM + RECOND 15,8V 5A till 12,6V Ökande spänning till 
14,7V. 5A

Avtagande ström
14,7V

Kontrollerar om spän-
ningen faller till 12V

Max 15,8V
1,8A

13,6V
5A

12,7–14,7V
5–2,5A

Strömgräns: Max 8 tim. Max. 20 tim. Max 10 tim. 3 minuter 2h eller 6h

10 dagar
Laddningscykeln 
återstartas om 
spänningen faller

Laddningscykeln 
återstartas om 
spänningen faller
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TILL- OCH FRÅNKOPPLING AV LADDAREN
INFO: 
Om batteriklämmorna kopplats 
felaktigt kommer polvändninags-
skyddet att säkerställa att bat-
teriet och laddaren inte skadas.
För batterier som sitter i fordonet 
1. Anslut den röda klämman till bat-
teriets pluspol.
2. Anslut den svarta klämman till fordon-
schassit en bit bort från bränsleledningen 
och batteriet.
3. Anslut laddaren till vägguttaget.
4. Koppla bort laddaren från väggut-
taget innan du kopplar bort den från 
batteriet.
5. Lossa den svarta klämman före den 
röda.
Vissa fordon kan ha plusjordade 
batterier. 
1. Anslut den svarta klämman till bat-
teriets minuspol.
2. Anslut den röda klämman till fordon-
schassit en bit bort från bränsleledningen 
och batteriet.
3. Anslut laddaren till vägguttaget.
4. Koppla bort laddaren från väggut-
taget innan du kopplar bort den från 
batteriet.
5. Lossa den röda klämman före den 
svarta.

+

+

–

–

Comfort
Connect

Comfort
Connect

Comfort
Connect

STEG 1 DESULPHATION
Upptäcker om batteriet är sulfaterat. Avsulfatering med pulser tar bort sulfater från anslut-
ningsplattorna på batteriet och återställer batteriets kapacitet.
STEG 2 SOFT START 
Testar om batteriet kan laddas. Det här steget förhindrar att ett defekt batteri laddas.
STEG 3 BULK
Laddar med maximal ström tills batteriet har nått 80% av sin kapacitet. 
STEG 4 ABSORPTION
Laddning med avtagande ström tills batteriet nått 100% av sin kapacitet.
STEG 5 ANALYSE
Testar om batteriet kan bibehålla spänningen. Batterier som självurladdas kan behöva bytas 
ut.

STEG 6 RECOND
Välj Recond-programmet för att lägga till Recond-läget till laddningsprocessen. Under 
rekonditioneringen ökas spänningen för att skapa kontrollerad gasbildning i batteriet. Under 
gasningen rörs batterisyran om och batteriets energi återställs. 

STEG 7 FLOAT
Upprätthåller batteriets spänning på maximal nivå genom att tillföra en konstant spänning. 
STEG 8 PULSE
Upprätthåller batteriets kapacitet till 95–100%. Laddaren övervakar batteriets spänning 
och avger en puls när batteriet behöver laddas.
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SÄKERHET
• Laddaren är endast konstruerad för laddning av batterier enligt den tekniska specifika-

tionen. Använd inte laddaren för något annat ändamål. Följ alltid batteritillverkarens 
rekommendationer.

• Försök aldrig att ladda batterier som inte är laddbara.
• Kontrollera laddarens kablar innan den används. Kontrollera att det inte finns sprickor 

i kablaget eller böjskyddet. Om kablaget är skadat måste laddaren lämnas tillbaka till 
återförsäljaren. Skadat kablage måste bytas hos CTEK-representant.

• Ladda aldrig ett fruset batteri.
• Placera aldrig laddaren ovanpå batteriet vid laddning.
• Ventilera alltid ordentligt under laddning.
• Undik att täcka över laddaren. 
• Ett batteri som laddas kan avge explosiva gaser. Undvik gnistor i närheten av batteriet. 

När batteriet är nära slutet på sin livscykel kan gnistor uppstå internt. 
• Alla batterier förbrukas förr eller senare. Ett batteri som går sönder under laddning 

tas normalt hand om av laddarens avancerade kontroll, men vissa ovanliga fel kan 
fortfarande förekomma. Lämna inte ett batteri under laddning utan uppsikt under en 
längre tid.

• Säkerställ att kablaget inte kommer i kläm eller i kontakt med varma ytor eller vassa 
kanter.

• Batterisyra är frätande. Skölj omedelbart med vatten om du fått syra på huden eller i 
ögonen och sök omedelbart kontakt med sjukvården.

• Kontrollera alltid att laddaren har övergått till STEG 7 innan du lämnar laddaren utan 
uppsikt eller ikopplad under längre perioder. Om laddaren inte har övergått till STEG 7 
inom 50 timmar så är något fel. Koppla ur laddaren manuellt.

• Batterier förbrukar vatten under användning och laddning. I de batterier där vatten kan 
fyllas på bör vattennivån kontrolleras regelbundet. Om vattennivån är låg ska destillerat 
vatten fyllas på.

• Denna utrustning ska inte användas av barn eller personer som inte kan läsa och förstå 
manualen, om de inte är under uppsikt av en ansvarig person som kan hantera batteri-
laddaren på ett säkert sätt. Förvara och använd batteriladdaren utom räckhåll för barn 
och säkerställ att barn inte leker med laddaren. 

• Anslutning till strömnätet måste uppfylla de nationella föreskrifterna för elinstallationer. 

TEKNISK SPECIFIKATION
Modellnummer 1075

Spänning AC 220–240VAC, 50–60Hz

Laddspänning 14.4V, AGM 14.7V, 15.8V

Min. batterispänning 2.0V

Laddström 5A max

Ström, nät 0.6Arms (vid full laddström)

Backström* <1Ah/månad

Rippel** <4%

Omgivnings- 
temperatur

-20°C till +50°C, uteffekten reduceras automatiskt  
vid högre temperaturer

Laddartyp Åtta stegs helautomatisk laddningscykel

Batterityper Alla typer av 12V bly-syrabatterier (WET, MF, AGM och GEL)

Batterikapacitet 1.2–110Ah, upp till 160Ah för underhåll

Dimensioner 168 x 65 x 38mm (L x B x H) 

Kapslingsklass IP65

Vikt 0.6kg

Temperatur-
kompensation

Inbyggd kompensation av laddspänning utifrån omgivningens 
temperatur.

*) Backström är den ström som tömmer batteriet om laddaren inte är ansluten till nätet. 
Laddare från CTEK har mycket låg backström.
**) Laddspänningens och laddströmmens kvalitet är mycket viktig. Högt ström-rippel 
värmer upp batteriet och gör att den positiva elektroden åldras. Högt spänningsrippel kan 
skada annan utrustning som är ansluten till batteriet. Batteriladdare från CTEK producerar 
mycket ren spänning och ström med lågt rippel.
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CTEKs PRODUKTER ÄR SKYDDADE AV
Patent Designs Varumärken
EP10156636.2 pending RCD 509617 TMA 669987
US12/780968 pending US D575225 CTM 844303
EP1618643 US D580853 CTM 372715
US7541778 US D581356 CTM 3151800
EP1744432 US D571179 TMA 823341
EP1483817 pending RCD 321216 CTM 1025831
SE524203 RCD 000911839 CTM 405811
US7005832B2 RCD 081418 CTM 830545751 pending
EP1716626 pending RCD 001119911-0001 CTM 1935061 pending
SE526631 RCD 001119911-0002 V28573IP00
US7638974B2 RCD 081244 CTM 2010004118 pending
EP09180286.8 pending RCD 321198 CTM 4-2010-500516
US12/646405 pending RCD 321197 CTM 410713
EP1483818 ZL 200830120184.0 CTM 2010/05152 pending
SE1483818 ZL 200830120183.6 CTM1042686
US7629774B2 RCD 001505138-0001 CTM 766840 pending
EP09170640.8 pending RCD 000835541-0001
US12/564360 pending RCD 000835541-0002
SE528232 D596126
SE525604 D596125

RCD 001705138-0001
US D29/378528 pending
ZL 201030618223.7
US RE42303
US RE42230

2012–06–04BEGRÄNSAD GARANTI
CTEK SWEDEN AB, lämnar denna begränsade garanti till den ursprungliga köparen 
av denna produkt. Den begränsade garantin kan inte överföras. Garantin gäller för 
tillverkningsfel och materialfel i 5 år från inköpsdatum. Kunden måste lämna tillbaka 
produkten till inköpsstället tillsammans med inköpskvittot. Garantin upphör att gälla om 
batteriladdaren har öppnats, hanterats oförsiktigt eller reparerats av någon annan än 
CTEK SWEDEN AB eller företagets auktoriserade representant. Ett av skruvhålen i botten 
av laddaren är plomberat. Om plomberingen avlägsnas eller skadas upphör garantin att 
gälla. CTEK SWEDEN AB lämnar inga andra garantier och tar inget ansvar för kostnader 
utöver vad som nämnts ovan, dvs. inga eventuella följdkostnader. CTEK SWEDEN AB är ej 
heller bunden av någon annan garantiutfästelse än denna.

SUPPORT
CTEK har en professionell kundsupport: www.ctek.com. För senast uppdaterad 
manual, gå in på www.ctek.com. Skicka e-post: info@ctek.se, kontakta via telefon: 
+46(0) 225 351 80, fax +46(0) 225 351 95.


