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120V LITIUM-ION BATTERIOPLADER 

MODEL: EC130 

 

              

 
 

 
 

Brugervejledning  
 
 

ADVARSEL: 
Læs og følg alle sikkerhedsregler og instruktioner, før dette produkt tages 
i brug. 
 
Denne oplader passer til 120V Redback batteri EA20. 
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SPECIFIKATIONER: 
 
Model EC130 

Spænding (input) 220-240V AC 

Effekt (input) 160W 

Frekvens (input) 50-60Hz 

Strøm (input) 1,5 A (max) 

Spænding (output) 120V DC 

Strøm (output) 1 A 

Batteri Ladetid (min.) 

Redback batteri EA20 150 
 

BRUG AF OPLADEREN  
Denne oplader kan bruges med en indgangsspænding på 220-240V AC med 
en frekvens på 50-60 Hz. 
 
For at undgå risiko for ødelæggelse eller ulykker, må opladeren kun bruges til 
opladning af Redback 120V batterier. Prøv aldrig at oplade batterier, der ikke 
er beregnet til genopladning. 
 
ADVARSEL: Hvis opladeren tilsluttes, og intet LED-lys tænder, så tjek at 
strømledningen er ordentligt tilsluttet i opladeren. Tjek derefter, om der er 
strøm i kontakten ved at tilslutte et andet apparat. 
Hvis opladeren stadig ikke lyser, skal den tjekkes af et autoriseret 
serviceværksted. Forsøg ikke at anvende opladeren. 
 
Status indikatorlys 
LED-indikatoren viser funktionsstatus og ladetilstanden. 

- LED fast rød: Opladeren er klar til at lade, men intet batteri er isat. 
- LED blinker grøn: Batteriet oplades. 
- LED fast grøn: Batteriet er fuldt opladet og bør fjernes fra opladeren. 
- LED blinker rød: Batteriet er defekt eller overophedet. 

 
Opladning af batteriet 

- Tilslut opladeren til en stikkontakt med 220-240V AC. 
- Sæt batteriet i opladeren og skub det på plads i sporene, så det låses 

fast. 
- LED blinker grønt, når batteriet oplades. 
- Når batteriet er opladet, viser LED fast grøn. 
- Tag batteriet ud af opladeren ved at holde låsetappen og trække 

batteriet ud. 
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- Efterlad ikke batteriet i opladeren. Fjern det, når det er fuldt opladet. 
- Litium-Ion batterier har ingen memory-effekt og kan derfor også 

oplades delvist, uden at batteriet ødelægges. 
 
Opbevaring af oplader og batteri 

- For opbevaring i længere tid (mere end 1 måned) anbefales det at 
opbevare batteriet fuldt opladet og på et tørt sted med temperatur 
mellem 10 og 25 °C. 

- Opladeren skal opbevares under samme forhold som batteriet. Pas på, 
at der ikke stikkes fremmedlegemer ind i opladerens 
ventilationsåbninger.  

- Sørg for, at batteriet ikke opbevares i nærheden af noget, der kan 
kortslutte batteriets strømpoler. 

 
 

 
 
I henhold til WEEE’s direktiver må dette produkt ikke smides i skraldespanden. 
Det skal afleveres på en genbrugsstation. På den måde hjælper De med at 
beskytte miljøet. 
 

 
 

 
Importeret af: 
Harald Nyborg A/S 
Gammel Højmevej 30 
DK-5250 Odense SV 
www.harald-nyborg.dk 
 
Der tages forbehold for trykfejl. 
 


