
Bemærk venligst, at specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel med henblik på forbedring. (Danish)

UM-7H40A-002-03 Brugervejledning

Batterioplader (EC-E8004)

Brugervejledninger på andre sprog er tilgængelige på: 
https://si.shimano.com

VIGTIG BEMÆRKNING
 • Kontakt købsstedet eller en cykelhandler, hvis du mangler oplysninger om montering og justering af produkterne, som ikke 
findes i brugervejledningen. Der findes en forhandlermanual til professionelle og erfarne cykelmekanikere på vores 
hjemmeside (https://si.shimano.com).

 • Undgå at adskille eller ændre på produktet.

Af sikkerhedsmæssige hensyn skal du sørge for at læse denne brugervejledning grundigt inden 
ibrugtagen og følge den med henblik på korrekt brug.

VIGTIGE SIKKERHEDSVEJLEDNINGER
GEM DISSE VEJLEDNINGER - denne vejledning indeholder vigtig sikkerhedsinformation og betjeningsanvisninger til 
SHIMANO STEPS batteriopladeren.
Kontakt købsstedet eller en cykelhandler for information om udskiftning.  
Overhold følgende anvisninger for at undgå forbrændinger eller anden personskade pga. væskelækage, overophedning, brand 
eller eksplosion.

FARE

 • Batteriopladeren må ikke blive våd. Hvis den er våd eller der er kommet vand ind i den, kan medføre brand, antænding, 
overophedning eller elektrisk stød.

 • Anvend den ikke når den er våd, og berør eller hold den ikke med våde hænder. Risiko for elektrisk stød.

 • Opladeren må ikke tildækkes med klude eller lignende under brug. Hvis dette ikke overholdes, kan der dannes varme med 
risiko for deformering af opladeren, overophedning eller brand.

 •Opladeren må ikke ændres eller adskilles. Hvis dette ikke overholdes, er der 
risiko for elektrisk stød eller personskade.
 • Opladeren må kun bruges ved den anviste strømspænding. Hvis der bruges anden strømspænding end anvist, er der risiko for 
brand, eksplosion, røg, overophedning, elektrisk stød eller forbrændinger.

 •Brug den anviste kombination af batteri og oplader til opladning, og 
overhold betingelserne for opladning. Hvis dette ikke overholdes, kan 
det medføre overophedning, eksplosion eller antændelse af batteriet.

ADVARSEL

 • Hold altid i elledningens stik, når det sættes i eller tages ud af stikkontakten. Hvis du ikke holder i stikket, er der risiko for 
brand eller elektrisk stød. Hvis følgende sker, må enheden ikke anvendes; kontakt en forhandler. Ellers er der risiko for brand 
eller elektrisk stød. 
* Hvis strømstikket afgiver varme eller skarpt lugtende røg. 
* Hvis der er en dårlig forbindelse i strømstikket.

 • Rør ikke ved metaldelene på opladeren eller AC-adapteren i tordenvejr. I tilfælde af lynnedslag er der risiko for elektrisk stød.

 • Stikkontakten må ikke overbelastes med apparater ud over kontaktens nominelle kapacitet. Der må kun anvendes 
stikkontakter med 100 - 240 V vekselstrøm. Hvis stikkontakten overbelastes af for mange apparater med adaptere, er der risiko 
for overophedning og brand.

 • Pas på ikke at beskadige netledningen eller stikket. (Strømledningen og stikket må ikke beskadiges, ændres, placeres i nærheden af 
varme genstande, bukkes, snos, trækkes i, placeres under tunge genstande eller vikles stramt sammen). Hvis de bruges i beskadiget 
tilstand, kan det medføre brand, elektrisk stød eller kortslutning.

 • Brug ikke batteriopladeren med elektriske transformere lavet til brug i udlandet, som kan købes i løssalg (rejseomformere). De 
kan beskadige batteriopladeren.

 • Sæt altid strømstikket helt i stikkontakten. Eller er der risiko for brand.

 • Du må ikke indsætte eller fjerne stikket, når det er vådt. Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre elektrisk stød. Hvis vand 
siver ud af stikket, skal stikket tørres grundigt af inden isættelse.

 • Batteriet må ikke oplades på våde eller meget fugtige steder. Det kan medføre brand, antændelse, overophedning, eller 
elektrisk stød.

 •Hvis batteriet ikke er fuldt opladet selv 2 timer efter den angivne 
opladningstid, skal du omgående trække batteriopladerens stik ud af 
stikkontakten og kontakte købsstedet. Hvis du ikke gør det, kan det 
medføre overophedning, sprængning eller antænding.
 • Når batteriet oplades, mens det sidder på cyklen, må cyklen ikke flyttes. Der er risiko for brand, hvis opladerens strømstik går 
løs fra stikkontakten eller ikke isættes helt.

 • Gem denne servicevejledning til senere brug.

FORSIGTIG

 • Når strømstikket rengøres, skal strømstikket tages ud af stikkontakten og opladerstikket fra batteriet. Hvis dette ikke 
overholdes, kan det medføre elektrisk stød.

 • Opladeren må ikke komme i kontakt med din hud det samme sted i længere tid ad gangen ved opladning. Ellers er der risiko for 
lavtemperaturforbrændinger, fordi batteriopladeren kan blive op 40 - 70°C ved opladning.

 •Efterse med jævne mellemrum batterioplader og adapter, især kablet, 
stikket, og holderen, for skader. Hvis opladeren eller adapteren er i 
stykker, må de ikke bruges før de er blevet repareret af en 
servicepartner.
 •Dette apparat må benyttes af børn fra 8 år samt af personer med nedsat 
fysisk eller mental funktionsevne, nedsat følesans eller manglende 
erfaring og viden, såfremt de er under opsyn eller er instrueret i sikker 
anvendelse af apparatet og er klar over, hvilke farer det indebærer. Børn 
må ikke lege med dette apparat. Rengøring og vedligeholdelse må ikke 
udføres af børn uden opsyn.
 • Alle anvisninger og forsigtighedsmærkater på batteriopladeren, batteriet og produktet, som batteriet bruges til, skal læses 
inden brug af batteriopladeren.

Bemærk
Oplad batteriet på steder, hvor det ikke udsættes for regn eller vind.

 • Batteriet kan oplades ved temperaturer fra 0 - 40°C. Opladeren fungerer ikke ved temperaturer uden for dette område og viser 
fejl i så fald. (LED-lyset på opladeren blinker).

 • Må ikke bruges i omgivelser med høj luftfugtighed.

 • Ved brug af batteriopladeren må den ikke placeres på gulvet, eller hvor der er støv.

 • Ved brug af batteriopladeren skal den placeres på et stabilt underlag, f.eks. et bord.

 • Der må ikke placeres genstande oven på batteriopladeren eller opladerledningen. Den må heller ikke tildækkes.

 • Ledningerne må ikke sammenrulles.

 • Batteriopladeren må ikke bæres i ledningerne.

 • Træk ikke for hårdt i ledningerne og opladerstikkene.

 • For at forhindre beskadigelse af kablet, undgå at vikle det rundt om opladeren under opbevaring.

 • Batteriopladeren må ikke rengøres med vand eller rengøringsmidler.

 • Lad ikke børn lege i nærheden af dette produkt.

 • Pas på ikke at falde over ledningen ved opladning af batteriet, mens det er monteret på cyklen. Der er risiko for personskade, 
eller cyklen kan vælte, så komponenterne til den bliver beskadiget.

 • Når batteriet oplades, mens det sidder på cyklen, skal man passe på følgende:
 - Fjern ikke batteriet fra batteribeslaget under opladning.
 - Kør ikke på cyklen med opladeren monteret.

 • Husk at sætte hætten på opladningsporten igen efter opladning. Hvis der kommer urenheder, f.eks. smuds eller støv, i 
opladningsporten, er der risiko for, at opladerstikket ikke kan sættes i opladningsporten.

 • Produkterne er ikke garantidækket for almindeligt slid og nedbrydning som følge af normal brug og aldring.

Batteriet kan oplades til enhver tid uanset den resterende batteristrøm, men det bør oplades helt i følgende tilfælde:

 • Hvis batteriet ikke er helt opladet ved leveringen. Sørg for at oplade batteriet helt inden brug af cyklen.

Hvis batteriet er helt fladt, skal det oplades hurtigst muligt. Hvis batteriet er uopladet, når det ikke bruges, kan det blive 
forringet og efterhåndet ubrugeligt.

 • Hvis cyklen ikke skal bruges i en længere periode, skal den stilles væk med ca. 70% strøm på batteriet. Pas desuden på, at 
batteriet ikke aflades helt, ved at oplade det hvert halve måned.

 • Brug ikke batteriet uden for det normale driftstemperaturområde, da dets kapacitet kan blive forringet, eller det vil helt 
ophøre med at fungere.

 • Opladningen tager længere tid, hvis batteriet er meget varmt.
Læs denne brugervejledning sammen med brugervejledningen til SHIMANO STEPS.

 � Primære specifikationer

Tilført effekt
USA/CANADA 120 V AC, 1,6 A, 60 Hz

Andet 100 - 240 V AC, 1,9 - 0,9 A, 50 - 60 Hz

Udgangseffekt
USA/CANADA 42 V DC, 4 A

Andet 42 V DC, 4 - 4,6 A (TILFØRT EFFEKT: 100 - 240 V AC)

Kompatible 
batterier (*)

Batteritype Litium-ion

Nominel kapacitet

SHIMANO
BT-E6000 / BT-E6010 / BT-E8014: 11,6 Ah
BT-E6001 / BT-E8010 / BT-E8020 / BT-E8035 / BT-E8035-L: 14 Ah
BT-E8016 / BT-E8036: 17,5 Ah

Nominel spænding 36 V

* Inkluderer batterier, som måske ikke kan fås i din region.

Navne på komponenter

EC-E8004

Opladerstik LED-lampe

Batterioplader

Adapter (sælges separat)
SM-BTE60 SM-BTE80

Opladningsmetode

Ved opladning af batteriet afmonteret
Ved opladning skal batteriet og batteriopladeren placeres som vist.
* Retningen for batteriets ladetilslutning varierer afhængigt af modellen.

(BT-E6000 / BT-E6001 / BT-E6010 / BT-E8035 / BT-E8035-L / BT-E8036)
1. Sæt adapteren på opladerstikket.
2. Tilslut opladerens strømstik i en stikkontakt.
3. Tilslut adapteren i ladetilslutningen.

* Batteriet skal oplades på et fladt underlag.

(BT-E6000 / BT-E6001)

(BT-E6010)
Opladerstik

Adapter 
SM-BTE60 
(sælges 
separat)

Opladerstik

Adapter SM-BTE60 (sælges separat) Batteri

Opladningsport

OpladningsportAdapter SM-BTE60 
(sælges separat)

Batteri
Opladerstik

Adapter
SM-BTE80 (sælges separat)

(BT-E8035 / BT-E8035-L / BT-E8036)

Opladerstik

Opladerstik

Batteri

Ladetilslutning

Adapter
SM-BTE80 (sælges separat)

(BT-E8010 / BT-E8014 / BT-E8016 / BT-E8020)
1. Sæt opladerens strømstik i en stikkontakt.
2. Sæt opladerstikket i opladningsporten.

* Batteriet skal oplades på et fladt underlag.

(BT-E8010 / BT-E8014 / BT-E8016) (BT-E8020)

OpladerstikOpladerstik

Batteri

BatteriOpladningsportOpladningsport

Ved opladning af batteriet monteret på cyklen
1. Sæt opladerens strømstik i en stikkontakt.
2. Sæt opladerstikket i ladetilslutningen.

* Batteriet skal oplades på et fladt underlag.

* Placer batteriopladeren på et stabilt underlag, f.eks. på et gulv, inden opladning.

* Stabiliser cyklen, så den ikke kan vælte ved opladning.

(BT-E6000 / BT-E6001)

Opladningsport

Opladerstik

Batteribeslag

(BT-E6010)

Opladningsport

Opladerstik

Batteribeslag

(BT-E8010 / BT-E8014 / BT-E8016)

Opladningsport

Opladerstik

Batteribeslag

(BT-E8020)

Opladningsport

Opladerstik

Batteribeslag

Opladerstik

Ladetilslutning

(BT-E8035 / BT-E8035-L / BT-E8036)
 • Placering af fjern-ladetilslutning kan 
variere afhængig af udformning af stel.

LED-lys på opladeren

 •Opladerens LED-lys bliver tændt, når opladningen går i gang.

LED-lys

Oplader

Lyser Oplader

Blinker Opladningsfejl

Slukket

 • Batteri frakoblet

 • 1 time eller mere efter endt 
opladning

 • 1 time eller mere efter en fejl er 
forekommet

 • Opladningstider er som følgende.

Anslået opladningstid

Batteri
Opladningstid fra et batteriniveau på 0 %

100 - 127 V AC 220 - 240 V AC

BT-E6000, BT-E6010, BT-E8014 Omkring 3 timer og 30 minutter Omkring 3 timer

BT-E6001, BT-E8010, BT-E8020, BT-E8035,  
BT-E8035-L

Omkring 4 timer og 30 minutter Omkring 4 timer

BT-E8016, BT-E8036 Omkring 5 timer og 40 minutter Omkring 4 timer og 48 minutter

Fejlfinding

Indhold Årsag/mulighed Løsning

Kan ikke oplade. 

Er strømstikket på batterioplader sat 
korrekt i?

Tag strømstikket til batteriopladeren ud 
og sæt det i igen, og oplad igen.
Hvis der stadig ikke oplades, skal du 
kontakte dit købssted.

Er batteriopladerens opladerstik tilsluttet 
korrekt til batteriet?

Tag opladerstikket ud af 
batteriopladeren og sæt det i igen, og 
oplad igen. Hvis det stadig ikke oplades, 
skal du kontakte købsstedet.

Er opladeradapteren og opladerstikket, 
eller også opladeradapteren og 
batteriets ladetilslutning, alt sammen 
korrekt tilsluttet?

Sørg for, at opladeradapteren og 
opladerstikket, samt opladeradapteren 
og batteriets ladetilslutning er korrekt 
tilsluttet. Hvis der stadig ikke oplades, 
skal du kontakte købsstedet.

Er terminalerne på batteriopladeren, 
opladeradapteren eller batteriet 
tilsmudset?

Gør terminalerne rene med en klud eller 
bomuldstot fugtet med ethanol, etc. og 
oplad igen. Hvis der stadig ikke oplades, 
skal du kontakte dit købssted.

Batteriet oplades ikke, når 
batteriopladeren er tilsluttet.

Batteriet kan have nået slutningen af sin 
levetid. 

Udskift batteriet med et nyt.

Batteri og batterioplader bliver varme.
Batteri og batteriopladers temperatur er 
muligvis uden for 
driftstemperaturområdet.

Stop opladning, og vent lidt, før du igen 
starter med at oplade. 
Overfladetemperaturen kan overstige  
60 °C på grund af omgivelserne, 
afhængigt af modellen. Der er et 
problem, hvis batteriet bliver 
deformeret, eller hvis batteri og 
batterioplader er varme et stykke tid 
efter opladning. Kontakt købsstedet.

Batteriopladeren er varm.
Batteriopladeren kan blive varm, når der 
oplades flere batterier efter hinanden.

Vent lidt mellem opladningerne.

Lampen på batteriopladeren lyser ikke.

Er batteriopladerens opladerstik tilsluttet 
korrekt til batteriet?

Tjek, om der sidder fremmedlegemer 
fast op området tilslutningen, fjern dem 
og tilslut opladerstikket igen. Kontakt 
købsstedet, hvis dette ikke løser 
problemet.

Er batteriet helt opladet?

LED-lampen slukkes, når batteriet er helt 
opladet, men det er normalt. Tag 
strømstikket til batteriopladeren ud og 
sæt det i igen, og oplad igen.
Hvis LED-lampen stadig ikke tændes, skal 
du kontakte dit købssted. 

Batteriet kan ikke fjernes. Kontakt købsstedet.

Batteriet kan ikke isættes. Kontakt købsstedet.

Der lækker væske fra batteriet.
Stop straks med at bruge det, og kontakt 
købsstedet.

Der er en unormal lugt. 
Stop straks med at bruge det, og kontakt 
købsstedet.

Der kommer røg.
Stop straks med at bruge det, og kontakt 
købsstedet.

Cykelcomputeren tændes ikke. Er batteriet i gang med at blive opladet?

Under opladning med batteriet 
monteret på cyklen, kan der ikke tændes 
for cykelcomputeren. Stop med at 
oplade.
Der slukkes automatisk for strømmen, 
hvis opladningen startes, mens 
cykelcomputeren er tændt.


