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Information om bruksanvisningen

Symboler

Varning för elektrisk spänning
Denna symbol gör uppmärksam på att det finns risk för
liv och hälsa pga. elektrisk spänning.

Varning för explosionsfarliga ämnen
Denna symbol gör uppmärksam på att det finns risk för
liv och hälsa pga. explosionsfarliga ämnen.

Varning för frätande ämnen
Denna symbol upplyser om att faror kan uppstå för
personers liv och hälsa på grund av frätande ämnen .

Varning
Detta signalord betecknar en risk med medelsvår
riskgrad som kan leda till döden eller allvarliga
personskador om den inte undviks.

Akta
Detta signalord betecknar en risk med låg riskgrad
som kan leda till lätta eller mindre personskador om
den inte undviks.

Information
Detta signalord betecknar viktig information (t.ex.
materiella skador), men ingen risk för liv och lem.

Info
Hänvisningar med denna symbol hjälper dig att snabbt
och säkert kunna utföra ditt arbete.

Följ anvisningen
Hänvisningar med denna symbol gör uppmärksam på
att bruksanvisningen måste beaktas.

Bär skyddsglasögon
Hänvisningar med denna symbol gör uppmärksam på
att ett ögonskydd måste användas.

Använd skyddshandskar
Hänvisningar med denna symbol gör uppmärksam på
att skyddshandskar måste användas.

Den aktuella bruksanvisningen och EU-försäkran om
överensstämmelse kan du ladda ner från följande länk:

PBCS 2A

https://hub.trotec.com/?id=46743

Säkerhet

Varning
Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar.
Att inte iaktta säkerhetsföreskrifter och anvisningar kan
orsaka elstötar, brand och/eller allvarliga
personskador.
Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar
på ett säkert ställe för framtida användning.
Apparaten får användas av barn från 8 år och av
personer med begränsad fysisk, sensorisk och mental
förmåga, eller av personer utan nödvändiga
erfarenheter och/eller kunskaper, om de står under
uppsikt och har instruerats om apparatens säkra
användning och har förstått de faror som är förbundna
med detta.
Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och
användarunderhåll får inte genomföras av barn utan
uppsikt.

• Kontrollera före varje användning att apparaten är intakt.
Använd inga defekta apparater eller apparatdelar.

• Använd aldrig apparaten för icke uppladdningsbara
batterier.

• Ta bara i batteriklämmorna på det isolerade området.

• Använd inte apparaten i explosionsfarliga utrymmen eller
områden och ställ inte heller upp den där.

• Använd inte apparaten i aggressiva atmosfärer.

• Doppa inte apparaten i vatten. Undvik att vätskor kommer
in i apparatens inre.

• Driv eller manövrera inte apparaten med fuktiga eller våta
händer.
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• Använd aldrig apparaten när du upptäcker skador på
nätkontakten eller nätkabeln. 
Är apparatens nätkabel skadad, måste den bytas ut av
tillverkaren eller dess kundtjänst eller någon annan person
med liknande kvalifikation, för att undvika risker.
Defekta nätkablar utgör en allvarlig hälsorisk!

• Apparaten är ingen leksak. Håll barn och djur på avstånd.

• Öppna inte apparaten.

• Använd bara apparaten med korrekt polaritet. Om polerna
förväxlas förhindrar felpolningsskyddet att laddningen
startar för att undvika skador på laddaren och batteriet.

• Avbryt laddningen om batteriet blir för hett. Den max.
tillåtna temperaturen framgår av tillverkarens uppgifter i
fordonets bruksanvisning.

Säkerhetsanvisningar på apparaten
Följande säkerhetsanvisningar finns på apparaten:
• Läs alla säkerhetsföreskrifter och anvisningar.

• Under användningen kan explosiv knallgas bildas. Använd
bara apparaten i väl ventilerade utrymmen och undvik
öppen eld och gnistbildning.

• Dra alltid ut nätkabeln ur nätuttaget innan du monterar
eller tar bort batteriklämmorna.

• Skydda laddaren från regn och fukt.

Information om automatisk laddning
Apparaten har en mikrocessorstyrning som automatiskt
övervakar och anpassar flerstegsladdningen. Därför måste
själva laddningen inte övervakas. Vi rekommenderar ändå att
inte låta batteriet vara utan uppsyn en längre tid, så att du kan
bryta spänningen till apparaten vid en störning.

Ändamålsenlig användning
Apparaten är avsedd för laddning av batterier som byggs in i
fordon. Dit räknas både underhållsfria och icke underhållsfria
12-V batterier, bl.a. våtcellsbatterier som blysyra-, Ca/Ca- och
EFB-batterier, samt blygel- och AGM-batterier.

Apparaten är lämplig för användning inomhus och i skyddade
områden utomhus.

Apparaten är endast avsedd för privat, icke kommersiellt bruk.

Förutsebar felanvändning
Apparaten får inte användas för att ladda litium-järnfosfat
batterier (t.ex. LiFePO4) eller andra uppladdningsbara
litiumbatterier.

Apparaten får inte användas för laddning av icke
uppladdningsbara batterier.

Apparaten är bara avsedd för mobil användning och får inte
byggas in i husvagnar, husbilar eller liknande fordon.

Apparaten är inte avsedd att användas som buffert-
strömförsörjning, t.ex. under ett batteribyte.

Personalkvalifikation
Personer som använder denna apparat måste:
• ha tillräckliga kunskaper inom området elektrik och

använda apparaten på ett säkert sätt.

• ha läst och förstått bruksanvisningen, särskilt kapitel
"Säkerhet".

Personlig skyddsutrustning

Bär skyddsglasögon
Bär lämpliga skyddsglasögon när du använder
apparaten.

Använd skyddshandskar
Bär lämpliga skyddshandskar när du använder
apparaten.
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Restrisker

Varning
Explosionsrisk!
Explosiv gas kan bildas vid användning av apparaten.
Undvik gnistbildning genom t.ex. rökning och öppen
eld. Sörj för tillräcklig ventilation.

Varning för frätande ämnen
Syran i batteriet är frätande. Spola omedelbart bort
syrastänk med rikligt med vatten och uppsök läkare i
nödfall.

Varning för elektrisk spänning
Elektriska stötar genom blixtslag.
Arbeta inte utomhus med apparaten om ett åskväder
annalkar.
Bryt strömmen till apparaten vid åskväder.
Den driftsansvarige svarar för byggnadens blixtskydd.

Varning för elektrisk spänning
Elstöt till följd av otillräcklig isolering.
Kontrollera apparaten före varje användning avseende
skador och korrekt funktion.
Om det förekommer skador, använd inte apparaten.
Använd inte apparaten om apparaten eller dina händer
är fuktiga eller blöta!

Varning för elektrisk spänning
Ta ut nätkontakten ur kontaktuttaget innan arbeten
påbörjas på apparaten!
Ta inte i nätkontakten med fuktiga eller blöta händer.
Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget genom att hålla i
nätkontakten.

Varning för elektrisk spänning
Arbeten på elektriska komponenter får endast
genomföras av ett specialistföretag med behörighet.

Akta
Håll tillräckligt avstånd från värmekällor.

Information
För att undvika skador på apparaten får den inte
utsättas för extrema temperaturer, extrem luftfuktighet
eller väta.

Information
Använd inga starka rengöringsmedel, skurmedel eller
lösningsmedel för att rengöra apparaten.

Information om apparaten

Beskrivning av apparaten
Apparaten är avsedd att ladda olika batterityper i fordon.

Apparaten laddar batteriet genom att leda nätström i batteriet
via en laddningskabel. En annan laddningskabel fixeras som
jordning på ett ställe som anges i fordonets bruksanvisning.

Mikroprocessorstyrningen övervakar och anpassar
flerstegsladdningen automatiskt.

I vinterladdningsläge kan batteriet laddas vid en
utomhustemperatur från -20 °C till +5 °C.

I underhållsladdningsläge kan batteriet skyddas mot
djupurladdning och laddningen alltid hållas på en idealisk nivå,
t.ex. i säsongsfordon med långa stilleståndstider.

Apparaten har skyddsklass IP65 och är dammtät och
strålvattenskyddad.

Apparaten har skyddsmekanismer (t.ex. felpolningsskydd och
kortslutningsskydd) som skyddar laddaren och batteriet.

Helisolerade batteriklämmor och en upphängningsögla för
fastsättning på väggen gör användningen komfortabel.

Leveransomfattning
• 1 x batteriladdare

• 1 x anvisning

Bild på apparaten

1 2

34

Nr Beteckning

1 svart batteriklämma ( - )

2 röd batteriklämma ( + )

3 kontrollpanel

4 upphängningsögla
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Teknisk information

Parameter Värde

Modell PBCS 2A

Nätspänning 220 - 240 V / ~ 50 Hz

Nominell
förbrukningseffekt

max. 35 W

Nominell
utgångsspänning

12 V DC

Nominell utgångsström max. 2 A

Laddningsslutspänning 14,2 - 14,8 V

Säkring T 3,15 A

Skyddstyp II / 

Skyddsklass IP65

Omgivningstemperatur -20 °C till +40 °C

Batterikapacitet
standard-laddningsläge,
vinterladdningsläge

4 - 60 Ah

Batterikapacitet
underhållsladdningsläge
(max. 1 A)

3 - 32 Ah

Längd tilledning 150 cm

Längd laddningskabel 155 cm

Kontakttyp CEE 7/16

Mått (längd x bredd x
höjd)

200 mm x 85 mm x 48 mm

Vikt 0,37 kg

Laddningstid (till 80 %)
4 Ah
10 Ah
30 Ah
60 Ah

2 h
5 h
15 h
30 h

Användningsområde
Allt efter fordonets typ krävs motsvarande modell ur vårt
laddarsortiment.

Bruksanvisningen gäller för modell PBCS 2A.

I följande tabell visas en översikt över lämpliga modeller för
respektive fordonstyp.

Laddningstid
ca

PBCS 2A PBCS 4 A PBCS 6A PBCS 10A Vanlig
batteristorlek

+ +
2 h

+ + - 4 Ah

+ +
6 h

+ +
3 h

+ - 12 Ah

+ +
9 h

+ +
5 h

+ +
3 h

- 18 Ah

+ + +
11 h

+ +
8 h

+ 45 Ah

- - + +
18 h

+ +
12 h

+ +
7 h

70 Ah

- - + + +
17 h

+ +
10 h

100 Ah

- - - + + +
12 h

120 Ah

- - - - + + +
15 h

145 Ah

- - - - - - + +
18 h

180 Ah

Symbol Betydelse
+ + Apparaten lämpar sig väl för denna typ av fordon.
+ Apparaten lämpar sig för denna typ av fordon.
- Apparaten lämpar sig inte så väl för denna typ av

fordon.
- - Apparaten lämpar sig inte för denna typ av fordon.
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Transport och förvaring

Information
Apparaten kan skadas om den förvaras eller
transporteras osakkunnigt.
Iaktta informationen om apparatens transport och
förvaring.

Transport
Beakta följande information före varje transport:
• Dra ut nätkabeln ur kontaktuttaget genom att hålla i

nätkontakten.

• Bär inte apparaten med nätkabeln.

Förvaring
• Lagra apparaten torrt och skyddat mot frost och hetta

• Lagra apparaten på en plats skyddad mot damm och direkt
solljus

Manövrering

Förbereda laddningen

Varning för elektrisk spänning
Elstöt till följd av otillräcklig isolering.
Kontrollera apparaten före varje användning avseende
skador och korrekt funktion.
Om det förekommer skador, använd inte apparaten.
Använd inte apparaten om apparaten eller dina händer
är fuktiga eller blöta!

Varning
Explosionsrisk! Ladda aldrig frysta batterier eller
batterier med en temperatur över 45 °C.

Varning för frätande ämnen
Syran i batteriet är frätande. Spola omedelbart bort
syrastänk med rikligt med vatten och uppsök läkare i
nödfall. 
Använd skyddsglasögon och lämpliga skyddshandskar.

Packa upp apparaten
1. Ta ut apparaten ur förpackningen.
2. Kontrollera att innehållet inte är skadat.
3. Avfallshantera förpackningsmaterialet enligt nationella

lagar.

Kontrollpanel

5 6 7 8

9

10111213

Nr Beteckning Betydelse

5 LED laddningstillstånd
25 %

Batteri laddat till 25 %

6 LED laddningstillstånd
50 %

Batteri laddat till 50 %

7 LED laddningstillstånd
75 %

Batteri laddat till 75 %

8 LED laddningstillstånd
100 %

Batteri laddat till 100 %

9 Mode-knapp Inställning av önskat
laddningsläge

10 Fel-LED Klämmorna felaktigt
monterade (omvända poler),
fel batterispänning (< 3,5 V
eller > 15 V) eller kortslutning

11 LED
underhållsladdningsläge

Lyser när
underhållsladdningsläget är
aktiverat.

12 LED vinterladdningsläge Lyser när vinterladdningsläget
är aktiverat.

13 LED standard-
laddningsläge

Lyser när standard-
laddningsläget är aktiverat.
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Ställa in laddningsläge
Standard-laddningsläget, vinterladdningsläget och
underhållsladdningsläget kan aktiveras med ett tryck på mode-
knappen (9). Allt efter valt laddningsläge lyser respektive LED på
kontrollpanelen (11 - 13).

Standard-laddningsläge
Standard-laddningsläget lämpar sig för alla 12-V batterier av typ
blysyra, AGM och GEL.

Underhållsladdningsläge
I underhållsladdningsläge uppgår laddningsströmmen till max.
1 A. Underhållsladdningsläget har följande funktioner:
• Laddning av 12-V batterier av typ blysyra, AGM och GEL

med låg laddningskapacitet.

• Underhållsladdning av ett 12-V batteri av typ blysyra, AGM
och GEL som skydd mot djupurladdning. Med hjälp av
impulsladdning hålls batteriet kontinuerligt på en kapacitet
av 95 - 100 %.

Vinterladdningsläge
I vinterladdningsläge kan 12-V batterier av typ blysyra, AGM och
GEL laddas vid en omgivningstemperatur från -20 °C till +5 °C.

Laddning

Varning
Använd aldrig apparaten för att ladda icke
uppladdningsbara batterier. Ladda bara batterityper
som anges i kapitel "Ändamålsenlig användning".

Batteriet bör i regel laddas i utbyggt tillstånd.

Om det inte går att bygga ut batteriet kan det sitta kvar i
fordonet under laddningen. Observera dock att de flesta
fordonen har en negativ jordning. Batteriets minuspol är då
förbunden med karossen.

I sällsynta fall kan det dock finnas en positiv jordning där
batteriets pluspol är förbunden med karossen.

Informera dig därför om uppgifterna om jordningen i fordonets
bruksanvisning innan du använder laddaren.

Laddning i utbyggt tillstånd
1. Demontera batteriet före laddningen och iaktta

tillverkarens anvisningar och fordonets bruksanvisning.
2. Kläm fast den röda kabeln (2) på batteriets pluspol.
3. Kläm fast den svarta kabeln (1) på batteriets minuspol.
4. Sätt i laddarens nätkontakt i nätuttaget.

ð Alla LED-lampor tänds helt kort. Därefter lyser 
LED-lampan för laddningsläget (11 - 13) och 
LED-lamporna för laddningstillståndet (5 - 8)
permanent.

5. Välj önskat laddningsläge enligt beskrivningen i avsnitt
Ställa in laddningsläge.
ð Därefter blinkar LED-lamporna för 

laddningstillståndet (5 - 8) en efter en. 
Så snart laddningen har avslutats och batteriet är
fullständigt laddat, lyser LED-lamporna (5 - 8)
permanent.
Blinkar bara LED-lampan för laddningsläget (13) är
apparaten inte korrekt ansluten till batteriet utan bara
ansluten till nätuttaget.

6. Dra ut nätkabeln ur nätuttaget genom att hålla i
nätkontakten för att avsluta laddningen.

7. Ta bort den svarta klämman (1) från batteriets minuspol.
8. Ta bort den röda klämman (2) från batteriets pluspol.

Information
När nätkontakten redan har dragits ur nätuttaget och
batteriklämmorna fortfarande sitter kvar, kan det
hända att laddaren laddar ur batteriet något. Vi
rekommenderar därför att alltid ta bort laddaren från
batteriet efter laddningen.

9. Kontrollera batteriets polklämmor avseende smuts och
korrosion och rengör dem vid behov enligt tillkverkarens
anvisningar.

10. Montera in det laddade batteriet igen enligt fordonets
bruksanvisning.
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Laddning vid negativ jordning
1. Stäng av alla elektriska förbrukare.

Information
Observera att laddningen av ett inbyggt batteri tar
längre tid om förbrukare är aktiva.

2. Kläm fast den röda kabeln (2) på batteriets pluspol.
3. Kläm fast den svarta kabeln (1) på karossen enligt

fordonets bruksanvisning och med ett avstånd från
batteriet och bensinledningen.

4. Sätt i laddarens nätkontakt i nätuttaget.
ð Alla LED-lampor tänds helt kort. Därefter lyser 

LED-lampan för laddningsläget (11 - 13) och 
LED-lamporna för laddningstillståndet (5 - 8)
permanent.

5. Välj önskat laddningsläge enligt beskrivningen i avsnitt
Ställa in laddningsläge.
ð Därefter blinkar LED-lamporna för 

laddningstillståndet (5 - 8) en efter en. 
Så snart laddningen har avslutats och batteriet är
fullständigt laddat, lyser LED-lamporna (5 - 8)
permanent.
Blinkar bara LED-lampan för laddningsläget (13) är
apparaten inte korrekt ansluten till batteriet utan bara
ansluten till nätuttaget.

6. Dra ut nätkabeln ur nätuttaget genom att hålla i
nätkontakten för att avsluta laddningen.

7. Ta bort den svarta klämman (1) från karossen.
8. Ta bort den röda klämman (2) från batteriets pluspol.

Information
När nätkontakten redan har dragits ur nätuttaget och
batteriklämmorna fortfarande sitter kvar, kan det
hända att laddaren laddar ur batteriet något. Vi
rekommenderar därför att alltid ta bort laddaren från
batteriet efter laddningen.

9. Kontrollera batteriets polklämmor avseende smuts och
korrosion och rengör dem vid behov enligt tillkverkarens
anvisningar.

Laddning vid positiv jordning
1. Stäng av alla elektriska förbrukare.

Information
Observera att laddningen av ett inbyggt batteri tar
längre tid om förbrukare är aktiva.

2. Kläm fast den svarta kabeln (1) på batteriets minuspol.
3. Kläm fast den röda kabeln (2) på karossen enligt fordonets

bruksanvisning och med ett avstånd från batteriet och
bensinledningen.

4. Sätt i laddarens nätkontakt i nätuttaget.
ð Alla LED-lampor tänds helt kort. Därefter lyser 

LED-lampan för laddningsläget (11 - 13) och 
LED-lamporna för laddningstillståndet (5 - 8)
permanent.

5. Välj önskat laddningsläge enligt beskrivningen i avsnitt
Ställa in laddningsläge.
ð Därefter blinkar LED-lamporna för 

laddningstillståndet (5 - 8) en efter en. 
Så snart laddningen har avslutats och batteriet är
fullständigt laddat, lyser LED-lamporna (5 - 8)
permanent.
Blinkar bara LED-lampan för laddningsläget (13) är
apparaten inte korrekt ansluten till batteriet utan bara
ansluten till nätuttaget.

6. Dra ut nätkabeln ur nätuttaget genom att hålla i
nätkontakten för att avsluta laddningen.

7. Ta bort den röda klämman (2) från karossen.
8. Ta bort den svarta klämman (1) från batteriets minuspol.

Information
När nätkontakten redan har dragits ur nätuttaget och
batteriklämmorna fortfarande sitter kvar, kan det
hända att laddaren laddar ur batteriet något. Vi
rekommenderar därför att alltid ta bort laddaren från
batteriet efter laddningen.

9. Kontrollera batteriets polklämmor avseende smuts och
korrosion och rengör dem vid behov enligt tillkverkarens
anvisningar.

Beräkna laddningstiden
Principiellt är laddningstiden beroende av batteriets
laddningstillstånd. Laddningstiden som krävs för att ladda ett
tomt batteri till ca 80 % kan beräknas enligt följande:

Laddningstid/h = batterikapacitet i Ah ÷ laddningsström i Amp.

Se även tabellen i avsnitt Användningsområde.

Information
Om batteriet är fullständigt laddat redan efter några
minuter, är batterikapaciteten förmodligen mycket låg.
I det fallet bör batteriet bytas ut.
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Fel och störningar

Apparaten har under produktionen flera gånger kontrollerats
avseende felfri funktion. Om det ändå skulle förekomma
funktionsstörningar måste apparaten kontrolleras enligt följande
lista.

Apparaten laddar inte:
• Kontrollera att nätkontakten sitter i nätuttaget och att

spänning finns.

Apparaten är påsatt och felvisningen (10) lyser:
• Kontrollera att laddningstängerna är korrekt anslutade. I

annat fall förhindrar felpolningsskyddet att laddningen
startar för att undvika skador på laddaren och batteriet.

• Se till att laddningstängerna inte har kontakt med
varandra. Kortslutningsskyddet sörjer för att laddaren inte
skadas vid kortslutning.

• Försäkra dig om att batteriet lämpar sig för laddning.
Batteritypen känns inte igen automatiskt. En spänning
under 3,5 V eller över 15 V kan orsaka en felvisning.

• Kontrollera om batteriet som ska laddas är defekt och
kontakta utbildad yrkespersonal vid behov.

Underhåll

Rengöring
Rengör apparaten med en fuktig, mjuk och luddfri trasa. Se till
att det inte tränger in fukt i huset. Försäkra dig om att elektriska
komponenter inte kan komma i kontakt med fukt. Använd inga
aggressiva rengöringsmedel som t.ex. rengöringssprayer,
lösningsmedel, alkoholhaltiga rengöringsmedel eller skurmedel
för att fukta trasan.

Torka av huset efter rengöringen.

Rengör apparatens anslutningsklämmor och avlägsna smuts
och korrosion.

Reparation
Gör inga ändringar på apparaten och montera inga reservdelar.
Kontakta tillverkaren för reparation eller kontroll av apparaten.

Kassering

Avfallshantera alltid förpackningsmaterial miljövänligt och enligt
gällande lokala bestämmelser för avfallshantering.

Symbolen med en överstruken soptunna på uttjänt
elektrisk eller elektronisk utrustning anges i direktiv 
2012/19/EU. Den innebär att denna inte får kasseras i
hushållssoporna. För kostnadsfri återlämning finns lokala
uppsamlingsplatser för uttjänt elektrisk eller elektronisk
utrustning. Adresserna finns att få hos de lokala myndigheterna.
I många EU-länder kan du få mer information om
återlämningsmöjligheterna på vår webbsida 
https://hub.trotec.com/?id=45090. Kontakta annars ett officiellt
återvinningsföretag för uttjänta apparater som är auktoriserat i
ditt land.

Genom den separata uppsamlingen av avfall av elektrisk och
elektronisk utrustning, ska återanvändning, materialåtervinning
resp. andra former av återvinning av avfallsutrustning såväl som
negativa följder på miljön och människors hälsa vid kassering av
eventuella farliga ämnen i utrustningen, undvikas.

https://hub.trotec.com/?id=45090


Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg
  

 

+49 2452 962-400
+49 2452 962-200

info@trotec.com
www.trotec.com


	 Innehållsförteckning
	1 Information om bruksanvisningen
	1.1 Symboler

	2 Säkerhet
	2.1 Ändamålsenlig användning
	2.2 Förutsebar felanvändning
	2.3 Personalkvalifikation
	2.4 Personlig skyddsutrustning
	2.5 Restrisker

	3 Information om apparaten
	3.1 Beskrivning av apparaten
	3.2 Leveransomfattning
	3.3 Bild på apparaten 
	3.4 Teknisk information

	4 Transport och förvaring
	4.1 Transport
	4.2 Förvaring

	5 Manövrering
	6 Fel och störningar
	7 Underhåll
	8 Kassering

