
Laddare typ nr: WPC-248 WPC-2412 

Märkström 8A 12A 

Rekommenderas till 
batteristorlek 

6,5 till 80 Ah 16 till 120 Ah 

Batterispänning 24V, 12 celler 24V, 12 celler 

Max effektförbrukning 280 W 420 W 

Nätspänning 230V 50Hz 230V 50Hz 

Vikt 2,7 kg 2,8 kg 

Mått (H x B x Dj) 260 x 154 x 92 mm 
inkl. handtag 

260 x 154 x 92 mm inkl. 
handtag 

Täthetsklass IP65, spolsäker IP65, spolsäker 

Isolationsklass II (dubbelisolerad) II (dubbelisolerad) 

Tillverkare: 
Swede Electronics i Nås AB 
Hjärpholn 18 
SE-780 53  NÅS, Sweden 
 
Telefon:      +46 281 30400 
Telefax:      +46 281 30666 
 
www.swedeelec.se 
info@swedeelec.se 

För säker användning utomhus skall WPC-500 Outdoor användas, 
som är anpassad för dessa förhållanden. 

Bruksanvisning för 
 

WPC-500 
 

24V - 12A 
24V - 8A 

Batteriladdare för 
eldrivna rullstolar 



Användning och skötsel av WPC 
 
 

MONTERING AV LADDNINGSKONTAKT 
Den stickpropp som monteras för anslutning till batteri skall uppfylla de 
krav som ställs i EN 60335-1. 

Stickpropp avsedd för nätanslutning får inte användas som laddkontakt 
till batteriet. Laddningskontakten får därför inte följa, eller kunna förväx-
las med kontakter listade i normerna IEC 83 eller IEC 320. 

 
 

BRUKSANVISNING 

•    Placera laddaren med handtaget uppåt för bästa effekt 

•    Kontrollera kablar och kontakter. Om kablar eller kontakter är slitna eller 
skadade skall dessa bytas omgående. 

•    Anslut laddaren till batteri och vägguttag 

•    Gul lampa tänds och laddningen startar 

•    Grön lampa tänds när batteriet är klart för användning 

•    Laddaren kan med fördel vara inkopplad tills batteriet tas i bruk. 

•    Frånkoppla nätkabel och batteri 
 
 

SKÖTSEL OCH TILLSYN 

•    Kontrollera före varje laddning att kablar och kontakter inte är felaktiga 
eller slitna. Om så är fallet, kontakta genast auktoriserad serviceverk-
stad. 

•    Rengörning utföres vi behov med lätt fuktad trasa 
 
 

VARNING 
Batterier avger explosiva gaser vid laddning, undvik lågor och gnistor. 

Laddaren är avsedd endast för blybatterier med 12 celler (24V). 

Laddning skall ske i väl ventilerat utrymme. 

INDIKERINGAR 

•   Gul blinkar = Endast nät är inkopplat  

•   Gul lyser med fast sken = Laddning pågår  

•   Grön & Gul lyser = Batteriet är fulladdat  

•   Röd lyser & Gul blinkar = Batteriet är felvänt  Kontakta service 

•   Röd & Gul blinkar = Batterifel Kontakta service  

•   Röd & Gul lyser = Temperaturstörning Placera laddaren 
på en svalare plats 

Om felet inte kan avhjälpas. Kontakta auktoriserad serviceverkstad nedan. 

Namn: 

 
Adress: 

 
Ort: 

 
Telefon: 

 

Auktoriserad serviceverkstad: 


