
Vi på Epton Trading AB hoppas att du kommer ha mycket glädje 
av din ClubCar. 

Här kommer tips på hur du ska sköta om batterierna på din nya 
ClubCar elbil. 

 

Välkommen att ringa till oss om du har några frågor 

 

                                          08-10 82 83 

Tack för att du valde en ClubCar 

Verkstan / Support 
08– 510 237 01 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

Batterier 
Din elbil är utrustad med batterier som har en mycket lång livslängd. Dessa batterier är 
speciellt framtagna för att användas i elfordon. ANVÄND ALDRIG VANLIGA BILBATTERIER! 
 
Nya batterier uppnår aldrig sin fulla kapacitet förrän de laddats ur och laddats om cirka 20
-50 ggr. För att Du skall få optimal livslängd på Dina batterier skall Du inte använda Din el-
bil längre än en (1,5) timme åt gången under de första månaderna. 
FULLADDA ALLTID BATTERIERNA INNAN DU ANVÄNDER FORDONETS FÖRSTA GÅNGEN! 
 
Skötsel av batterierna 
Batterierna är fordonets kraftkälla. Utan batterier stannar elbilen! Var därför mycket noga 
med att sköta om Dina batterier.  
 
1. Batterierna skall hållas rena och korrosionsfria. Tvätta batterierna. Se till att batteri-          

 polerna är täta så att ingen vätska tränger ner i batterierna. Låt batterierna torka     
 ordentligt efter tvätt och spraya den sedan med ClubCar batteriskyddsspray reserv-  
 dels nummer 1014305 eller polfett. Känn på batteri kablarna, dra åt. 

2.     Kontrollera syra nivån i batterierna VARJE VECKA! Fyll på med destillerat vatten om                 
       vattennivån sjunkit under battericellerna. Fyll endast på så mycket vatten att  
      plattorna täcks. Fyll alltid batterivatten efter laddning! 

 LADDA ALDRIG BATTERIERNA OM DET ÄR FÖR LITE VATTEN I DEM! 
3.      Se till att batterierna är ordentligt fastsatta så att de inte har möjlighet att röra sig  
           under  färd. Spänn dock inte fast dem för hårt, så att batterihöljet skadas! Håll  
           anslutningar rena och skruva åt dem ordentligt. Byte ut batterikablar som skadats                                                                                                                                                     
 eller isolering som nötts ut. 
 SKÖTER DU INTE OM DINA BATTERIER KAN DE ÖVERHETTAS!  
4. Ladda batterierna omedelbart efter användandet! Lämna den aldrig urladdade ens                                          

över  natten! 
 
 

1. Nivåindikator 
2. Lock 
3. Plattor, elektolytnivå minst 5  mm 
över plattorna eller till nivåindikatorn 



 
 
 
 

Batteriladdaren 
 
Batterier utsöndrar vätgas när de laddas. Vätgas är en EXPLOSIV gas. Om fordonet är ut-
rustat med kapell skall det avlägsnas när batterierna laddas. Se till att ha en god venti-
lation där elbilen laddas!  
 
ENDAST AUKTORISERADE TEKNIKER FÅR SERVA ELLER REPARERA LADDAREN! 

Laddaren skall ha ett eget skyddsjordat uttag med 10 eller 15 Amp säkring, allt enligt gäl-
lande svensk lag. 
 
Ledningsanslutningar, givare och säkring måste vara rena och åtdragna. 
Håll laddaren torr. 
Använd ej laddaren i närheten av brännbara eller lättantändliga material. 
Anslut laddaren till ett skyddsjordat eluttag. 
Använd aldrig adapter för att ansluta laddaren om jordat uttag ej finns att tillgå. 
Använder Du skarvsladd, måste den vara avsedd för jordat uttag. 
Använd ej laddaren om den utsatts för yttre våld av något slag. 
Anslut ej laddaren till fordonets om givare eller kabel är skadade. 
Använd aldrig våld för att dra ur laddarkontakten. 
 
Öppningarna på laddare är till för att laddaren skall ha tillräcklig ventilation. Blockera där-
för aldrig dessa. Det kan leda till överhettning. 
 
 
OBS! 
POWER DRIVE LADDARE KAN LÄMNAS ANSLUTEN TILL ETT FORDON, SOM INTE AN-
VÄNDS UNDER LÄNGRE TID, EFTERSOM DEN AUTOMATISKT KONTROLLERAR OCH LAD-
DARE BATTERIERNA VAR 14:E DAG! GLÖM DOCK INTE ATT FYLLA PÅ MED BATTERIVAT-
TEN! 
 
Om säkringen går sönder i vägguttaget, i bilen eller i laddaren, så kan ej batteriladdaren 
ladda bilen. Så kontrollera att det fungerar, även efter ett strömavbrott! 

 
 
 
 Miljöbilen ClubCar - är vi stolta över, bullrar inte, den ryker  

och luktar inte. 



V I N T E R F Ö R V A R I N G  C L U B C A R  E L B I L A R  
        
 

När Du förbereder Ditt fordon för vinterförvaring tänk på följande: 
 Vrid startnyckeln till läge ”OFF” samt ta ur den. Förvara den inte i bilen. 
 Ställ fram/back reglaget i läge N (friläge) 
 
Tänk på: 
 Att fulladda batterierna. Dåligt laddade batterier fryser vid minusgrader. 
 Att vid tvätt, inte spruta vatten på elektroniska delar. Tvätt och torka rent vid  
 batteripolerna. 
 Att skadade eller korrosionsangripna batterikabelskor på polerna skall bytas ut eller 
 rengöras. 
 OBS! Skulle strömmen brytas glöm då ej att se över bilen! (blixtnedslag kan orsaka   
 kortslutning i bilen) 
 
Att aldrig ladda frusna eller utbuktande batterier. Dessa skall kasseras. Explosionsrisk! 

 
Checklista  
1. Ha ingen last på flak eller golfstället. 
2. Rengör batterierna väl samt smörj in polerna med fett eller skyddsspray. 
3. Fylla med batterivatten efter laddning! 
4. Förvara fordonet torrt och svalt. Detta förhindrar urladdning av batterierna. 
5. Se till att ha luft i däcken. 
6. Rengör kaross, flak, bag ställ, säten, batteriutrymme och undersidan på fordonet noga. 
7. Lås ej parkeringsbromsen! Blockera hjulen med klossar! 
8. Lämna batteriladdaren (Power Drive System 48 Volt) med laddaren ansluten. Power-       
Drive laddaren laddar batterierna vid behov.  

 
Återställning av fordonet efter vinterförvaring 
Kontrollera att det är luft i däcken. 
Kontrollera att bromsarna fungerar. 
Kontrollera att batterierna är fulladdade. 
Kontrollera att batteri kablar är åtdragna. 
För ytterligare information, kontakta teknisk support på tel. 08-510 237 01 
 
Mycket nöje med din ClubCar elbil! 
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