
OPERATING INSTRUCTIONS
Make sure the charger's input voltage matches the AC voltage
Plug the charger to the power supply. The LED light should turn green
Connect the red clamp to the battery’s positive terminal and the black clamp to the 
negative terminal. The LED light turns red indicating the start of charging
The LED light becomes green when the battery is fully charged 

FEATURES & FUNCTIONS

LED LIGHT STATUS
Green when not connected to the battery: the charger is connected to the power supply
Green when connected to the battery: the battery is fully charged 
Red light: battery voltage is between 8.0V to 14.2V
Red flashing light: the battery voltage is less than 8V; or there is short circuit; or clamps are 
not correctly connected to the battery terminals

Maximum safety: No current or voltage when the charger is not connected to the battery 
Maintenance charge: The charger can be used to perform maintenance charge when the 
vehicle is in storage or used infrequently
Automatic verification: The charger stops charging if the battery voltage cannot reach 10V 
after two hours
Low voltage recovery: When the battery voltage drops below 8V, the charger will perform a 
recovery charge with 0.2Amps until the voltage reaches 8V. Then the current will automati-
cally switch to 0.5Amps to continue charging until the voltage reaches 10V
Constant charge current: when the battery voltage is over 10V, the charger will deliver a 
constant current of 2Amps until the battery voltage reaches the limit of 14.2V
Floating charge: The charger switches to floating charge mode and gradually reduces 
current when battery voltage reaches 14.2V

TECHNICAL SPECIFICATION

Battery capacity

AC input voltage

Output voltage

Output current

Short-circuit protection

Polarity reverse protection

Over charge protection

Operating temperature

Storage temperature

Operating humidity

Certificates

Up to 360Wh

100 - 240V  50/60Hz

Yes

Yes

Yes

-10°C to 40°C

-40°C to 70°C

5% - 95%RH

CAUTION

Do not expose to rain - indoor use only
Keep away from explosive gas or sparks
Do not cover the charger during use
Switch off the power supply before removing 
the charger from the battery
Keep away from children

RoHS

EXIDE 12V/2A Li-Ion 1 – 360Wh1 – 360Wh

12/2 Li-Ion
Operating Manual

Scan to read the manual in 
other languages:

...

Li-Ion
Motorbike & Sport Battery

Exide Technologies
Original Equipment Manufacturer

PRODUCT INFORMATION
www.exide.info/motorbike-liion

www.exide.info/motorbike

BRUKSANVISNING

> Kontrollera att laddarens ingångsspänning matchar elnätets spänning.
> Anslut laddaren till strömförsörjning. LED lampan ska lysa grönt.
> Anslut den röda klämman till batteriets pluspol och den svarta klämman till batteriets minuspol. LED 

lampan slår om till rött när laddningen påbörjats.
> LED lampan slår om till grönt när batteriet är fulladdat.

EGENSKAPER & FUNKTIONER

> Maximal säkerhet: Laddaren ger ingen ström eller spänning när den inte är ansluten till ett batteri.
> Underhållsladdning: Laddaren can användas för underhållsladdning när fordonet står i förvaring 

eller används sällan.
> Automatisk verifiering: Laddaren slutar ladda om batterispänningen inte klarar av att nå 10 V inom 

två timmar.
> Återhämtningsladdning: När batterispänningen är under 8 V utför laddaren en 

återhämtningsladdning med 0,2 A tills batterispänningen når 8 V. Därefter höjs strömmen 
automatiskt till 0,5 A och fortsätter laddning tills batterispänningen når 10 V.

> Konstantströmsladdning: När batterispänningen är över 10 V ger laddaren konstant 2 A tills 
batterispänningen når 14,2 V.

> Hålladdning: Laddaren slår om till hålladdningsläge och justerar automatiskt strömmen när 
batterispänningen når 14,2 V.

FÖRKLARING AV LED STATUS

> Grönt utan anslutet batteri: Laddaren är ansluten till elförsörjning.
> Grönt med anslutet batteri: Batteriet är fulladdat.
> Rött med anslutet batteri: Laddning pågår och batterispänningen är mellan 8 V och 14,2 V.
> Blinkande rött: Batterispänningen är under 8 V ELLER det finns en kortslutning ELLER klämmorna är 

inte korrekt anslutna till batteriet.

TEKNISK SPECIFIKATION

Batterikapacitet Upp till 360 Wh

Ingående spänning (AC) 100 - 240V 50/60Hz

Utgående spänning (DC) 14,2 ± 0,2V

Laddström 2A ± 0,1A

Kortslutningsskydd Ja

Polvändningsskydd Ja

Överladdningsskydd Ja

Temperatur vid användning -10°C to 40°C

Temperatur vid förvaring -40°C to 70°C

Luftfuktighet vid användning 5% - 95%RH

Certifikat        RoHS

VARNING

> Utsätt inte för väta - endast inhomhusbruk.
> Håll borta från explosiva gaser.
> Får inte övertäckas under användning.
> Koppla från elförsörjningen före laddaren kopplas 

bort från batteriet.
> Håll borta från barn.
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