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2. Inledning 

2.1 Förord 
   

Vi tackar dig för att du har bestämt dig för en produkt från 
EFOY. Vi önskar dig mycket nöje med din nya 
energiförsörjning. 

Vi ber dig att läsa denna instruktionsbok innan du använder 
apparaten och att du beaktar installationshänvisningarna. 

Om du ändå har frågor betr. användning eller installation ber 
vi dig att ta kontakt med EFOY - Hotline. 

 

SFC Energy AG 
Eugen-Saenger-Ring 7 
D-85649 Brunnthal-Nord 

Hotline: +49 89 / 673 5920 
Freecall: 00800 / 732 762 78* 
sales@efoy.com 
www.efoy.com 

 

*Att ringa kostnadsfritt via Freecall är möjligt från följande 
länder: Tyskland, Belgien, Danmark, Frankrike, 
Storbritannien, Italien, Nederländerna, Norge, Österrike, 
Sverige, Schweiz och Spanien. 
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2.2 Säkerhetshänvisning 
   

  

Läs instruktionsboken innan idrifttagande och förvara den 
vid apparaten. Följ samtliga hänvisningar i 
instruktionsboken.   

  

Apparaten får ej öppnas. Tankpatronen får ej öppnas med 
våld och får ej återfyllas. Ändringar riskerar säkerheten 
och leder till förlust av vårt produktansvar och garanti. 
Använd endast original EFOY tillbehör. 

 

 

Apparat och tankpatroner får ej lagras vid högre 
temperatur än 45 °C och ej användas vid högre temperatur 
än 40 °C. Enheterna skall skyddas mot hetta och 
solbestrålning. 

 
 

Lagra den avstängda apparaten frostfritt eller använd 
frostskydds-automatiken (kapitel 5.8) 

 
 

Rökning är ej tillåten vid hantering av apparaten eller 
tankpatronerna. 

 

 

Apparaten skall hållas borta från värme- och 
antändningskällor. 

Om metanol har läckt ut finns det risk för brand (t.ex. efter 
en olycka eller vid skador på apparaten eller 
tankpatronen). Antändningsbara källor skall hållas borta 
och för god ventilation skall säkerställas. Utläckt metanol i 
mindre mängder avdunstar utan rester.  

 

 
Barn skall hållas borta från apparaten och tankpatroner - 
även tomma. 

  

Apparaten får endast användas enligt 
installationsanvisning och i väl ventilerade omgivningar. 
Avgaserna måste kunna föras bort obehindrat ut till det fria 
från uppställningsplatsen. Avgaserna får inte andas in 
direkt eller permanent. 
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Vid korrekt hantering av apparaten och tankpatronerna finns 
det ingen risk för att komma i kontakt med metanol vid något 
tillfälle. 

Lagen kräver att vi trycker följande hänvisningar. 

Metanol är giftig vid inandning, förtäring och i kontakt med 
huden. Vid inandning, beröring med huden eller vid förtäring 
finns allvarlig risk för irreversibla skador. Vid olycka eller 
illamående skall läkare konsulteras omgående och 
information lämnas med hjälp av tankpatronetiketten eller 
instruktionsboken (säkerhetsdatablad för metanol i bilagan i 
slutet av denna anvisning). 

I undantagsfall kan apparatens avgaser innehålla 
hälsoskadliga ämnen. Avgaserna får inte andas in direkt 
eller permanent utan skall ledas ut till det fria med hjälp av 
den medlevererade avgasslangen. 

Som följd av inkorrekt användning eller icke fackmässig 
anslutning till andra elektriska komponenter kan skador 
uppträda. 

  

VARNING 

Utöver dessa säkerhetshänvisningar skall samtliga texter i 
fet stil beaktas för att undvika skador på egen person och 
andra. 
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2.3 Säkerhetsanvisningar metanol 
   

 

 

VARNING 

Du erhåller metanol i form av säkra och kontrollerade 
tankpatroner, som vid ändåmålsenlig använding skyddar 
mot direkt kontakt med innehållet. Lagen kräver att vi 
trycker följande anvisningar.  

Metanol är lättantändbar. Metanol är giftig vid inandning, 
förtäring och i kontakt med huden. 

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta 
omedelbart läkare. Visa säkerhetsdatabladet metanol 
eller tankpatronens etikett 

Lagring och transport av metanol kan vara underkastat 
vissa lagbestämmelser.  

Ytterligare information finns i säkerhetsdatabladet för 
metanol på vår webbsida www.efoy.com/downloads  
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2.4 Ändamålsenlig användning 
   

  

EFOY 600, EFOY 900, EFOY 1200, EFOY 1600 och EFOY 2200 
är automatiska laddningsapparater för 12 V bly-
ackumulatorer (batterier).  

Apparaterna får endast användas för blyackumulatorer 
(batterier) som motsvarar apparatens tekniska data (se 
kapitel 3.4, s. 14). 

Inom ramen för tekniska data (se kapitel 3.4) kan 
apparaterna användas stationärt, i båt och i fordon. De får 
användas endast med original EFOY-tankpatroner. 

Apparaterna är ej avsedda för användning som 
nödströmsförsörjning för medicinska- , livsuppehållande- 
eller lantbruksapparater.  

Parallellkoppling av apparater för att öka 
laddningsströmmen är tillåten. 

Seriekoppling av apparater för att öka spänningen är inte 
tillåten. 

Apparater med defekt eller skadat hölje får ej användas. 
 

 

2.5 Konformitetsdeklaration 
   
 

 

Företaget SFC Energy AG, Eugen-Saenger-Ring 7, 85649 
Brunnthal-Nord förklarar att apparaterna EFOY 600, 
EFOY 900, EFOY 1200, EFOY 1600 och EFOY 2200 motsvarar 
bestämmelserna i EG-direktivet för elektromagnetisk 
kompatibilitet 2004/108/EG. Följande harmoniserade normer 
har använts:  
DIN EN 61000-6-1, DIN EN 61000-6-3 
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2.6 Kontrollmärken 
   

 

 

Apparaterna har kontrollerats enligt ECE-reglering nr.10 
avssende elektromagnetisk kompatibilitet och har blivit 
gödkända för drift i fordon.  

Tillståndets nummer: E24 10R-020234 

 

 

Apparaterna har på frivillig bas kontrollerats av TÜV SÜD 
avseende uppfyllande av de grundläggande kraven i IEC 
62282-5 och har därefter försetts med kontrollmärket för 
produktsäkerhet. 

   

2.7 Garantireglering 
   

  

Garantitiden börjar vid produktens inköpsdatum. Detta 
datum hittar ni på inköpskvittot. Var noga med att spara 
detta dokument. Våra garantiåtaganden motsvarar de 
garantivillkor som SFC tillämpade vid tidpunkten för köpet. 

 
Service 
För tekniska frågor om EFOY-bränsleceller står vår 
kundtjänst till förfogande på följande nummer:  

Frecall gratissamtal: 00800 / 73 27 62 78* 
Samtal från alla övriga länder:  
+49 89 / 673 5920 

SFC Energy AG 
Eugen-Sänger-Ring 7 
DE-85649 Brunnthal-Nord, Tyskland 
Fax: +49 89 / 673 592 369 
sales@efoy.com 
www.efoy.com 
 

*Freecall gratissamtal kan ringas från följande länder: Tyskland, Belgien, 

Danmark, Frankrike, Storbritannien, Italien, Nederländerna, Norge, Österrike, 

Sverige, Schweiz och Spanien. 

E 24 
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2.8 EFOY Garantibevis 
  

 

 

Genom att välja EFOY garanticertifikat får ni maximal 
säkerhet och pålitlig service. Mot en engångskostnad 
erhåller ni EFOY Garantibevis och 5 års garanti från 
tillverkaren.  

EFOY garanticertifikat kan beställas direkt från SFC Energy 
AG, som tillverkar EFOY bränsleceller. 

Fyll bara i formuläret på www.garantie.efoy.com/en eller 
ring +49 89 / 673 5920 så berättar vi mer. 

2.9 Hantering som avfall 
   

Förpackning 

 

Din nya apparat har skyddats på vägen till dig av en 
förpackning. Samtliga använda material är miljövänliga och 
återvinningsbara. 

Vi rekommenderar att spara förpackningen för eventuell 
lagring under vintern. 

Om du ändå vill lämna förpackningen till avfallshantering 
ber vi dig att lämna förpackningen på ett miljömässigt 
korrekt sätt. 

Informera dig hos din fackhandlare eller hos kommunen om 
rätt avfallshantering. 

 

 

VARNING 

Kvävningsrisk! 

Förpackningen och delar därav skall ej överlåtas till barn. 
Folier och vikkartong innebär risk för kvävning. 

Tankpatroner 

 
Helt tömda tankpatroner är plastavfall. Tankpatroner med 
rester kvar skall hanteras som lösningsmedelsavfall eller 
färgrester, d.v.s. farligt avfall. 

Gamla apparater 

 

Gamla apparater är inget värdelöst avfall! Genom miljövänlig 
hantering kan värdefulla råmaterial återanvändas och miljön 
skonas. 

Beträffande återtagande av gamla apparater informerar 
EFOY hotline: 

Hotline: +49 89 / 673 5920 eller 00800 / 732 762 78* 
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3. Uppbyggnad 

3.1 Leveransomfattning 
   

 Apparat 
 Fjärrkontroll med datakabel RC1 (längd 10 meter) 
 Tankpatronhållare med spännband FH1 
 Montageplatta med spännband MP1 
 Avgasslang (1,5 m) EH1 
 Frånvärmestyrning OD1 (bestående av frånvärmefläns, 

frånvärmeböj, frånvärmerör, yttre lock och 
fastsättningsskruvar)  

 Service Fluid 
 Instruktionsbok UM1 
 Laddningskabel CL41 

 

 
Apparat 

 
Fjärrkontroll med datakabel RC1 

 

 
Tankpatronhållare med 

spännband FH1 
 

 
Montageplatta med spännband 

MP1 
 

 
Avgasslang EH1 

 

 
Frånvärmestyrning OD1 

 

 
Service Fluid 

 
 
Laddningskabel CL4: 

 

 

Anslutningskabel bränslecell 1 m 

   

 Batterisäkring  Batterisäkring 
 Power 15 A Sense 2,0 A 
                  Längd 0,5 m                                 Längd 0,5 m 
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3.2 Översikt 
   

 

 1 Anslutning laddningskabel 
2 Anslutning fjärrkontroll RC1 
3 Datagränssnitt 
4 Anslutning för tankpatron 
5 Anslutning för avgasslang EH1 och påfyllningsöppning 

för Service Fluid 
6 Inlopp för kylluft (baksida) 
7 Utlopp för uppvärmd kylluft och anslutning för 

frånvärmestyrning 

 
 

3.3 Fjärrkontroll 
   

auto reset
!

 

 1 Display 
2 Info-knapp och knapp för val av språk >> 
3 TILL/FRÅN-knapp   
4 Automatikdrift-knapp  auto 
5 Varningslamapa (gul) ”Byt tankpatron” 
6 Varningslamapa (röd) ”Fel” 
7 Reset-knapp  reset 
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3.4 Tekniska data 
    

Effektdata 

Produkt EFOY 600 EFOY 900 EFOY 1200 EFOY 1600 EFOY 2200 

Nominell effekt 25 W 38 W 50 W 65 W 90 W 

Laddningskapacitet 600 Wh/dag  
(50 Ah/dag) 

900 Wh/dag  
(75 Ah/dag) 

1200 Wh/dag  
(100 Ah/dag) 

1560 Wh/dag  
(130 Ah/dag) 

2160 Wh/dag 
(180 Ah/dag) 

Nominell spänning 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 

Laddström @ 12 V 2,1 A 3,1 A 4,2 A 5,4 A 7,5 A 

Inkopplingströskel* Ubatt < 12,3 V Ubatt < 12,3 V Ubatt < 12,3 V Ubatt < 12,3 V Ubatt < 12,3 V 

Frånkopplingströskel* Ubatt >14,2 V  Ubatt >14,2 V  Ubatt >14,2 V  Ubatt >14,2 V  Ubatt >14,2 V  

Nödvändig startspänning >9 V >9 V >9 V >9 V >9 V 

Viloströmförbrukning 15 mA 15 mA 15 mA 15 mA 15 mA 

Metanolförbrukning 0,9 l/kWh 0,9 l/kWh 0,9 l/kWh 0,9 l/kWh 0,9 l/kWh 

12 V bly-ackumulatorer (bly-syra eller bly-gel) Anslutningsbara 
batterier** 10 - 100 Ah 15 - 150 Ah 20 - 200 Ah 40 - 250 Ah 60 - 350 Ah 

 
Allmänna data 

Ljudtrycksnivå vid 7 m 
avstånd 

23 dB(A) 23 dB(A) 23 dB(A) 23 dB(A) 23 dB(A) 

Vikt  6 kg 6,2 kg 7,4 kg 7,6 kg 7,9 kg 

Mått (L x B x H)  43,5 x 20,0 x 27,6 cm 

 
Montageförutsättningar 

Inbyggnadsmått (LxBxH)  51 x 35 x 30 cm (minimal) 

Tippning mot längdaxel Kontinuerlig:   15°  
Temporär (<10min):  35° 

Tippning mot tväraxel Kontinuerlig:   15° 

Driftstemperatur -20 till +40 °C 

Starttemperatur +5 till +40 °C 

Lagertemperatur +1 till +45 °C 

* Fabriksinställning 

** Standardinställningarna är optimalt anpassade för de angivna batteriestorlekarna på fabriken. Kontakta er 

återförsäljare om batterikapaciteten skiljer sig mycket från dessa värden. 
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Utrustning  

Manövrering Med hjälp av fjärrkontroll med fyra knappar och flerspråkig textdisplay 

Elektriskt gränssnitt MNL-kontakt 4-polig 

Typ Tyco Electronics AMP Universal Mate-N-Lok (tillverkn.nr. 350779) 

Säkring G-säkring 250V 8,0A M (5 x 20 mm) 

  

  

Tankpatroner M5 M10 

Volym 5 liter 10 liter 

Vikt 4,3 kg 8,4 kg 

Mått (L x B x H) 19,0 x 14,5 x 28,3 cm 23,0 x 19,3 x 31,8 cm 
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4. Installation 

 

 

VARNING 

Vid användning i fordon måste apparat samt tankpatroner 
monteras på sådant sätt att de sitter fast även vid olyckor.  

Apparaten får inte användas i omgivning med 
explosionsrisk.  

Apparaten är ej vattentät. Se till att inget vatten kan tränga 
in. 

Apparaten och tankpatronerna måste skyddas mot 
åtkomst av barn och från temperaturer högre än 45 °C 
samt mot direkt solbestrålning. 

   

4.1 Verktyg 
   

 

 
 

 
 

 

 

För montering krävs följande verktyg och tätningsmedel: 

 Borrmaskin  
 Sticksåg 
 Skruvmejsel 
 Insexnyckel (Inbus) 
 Tätningsmedel, t.ex. Sikaflex 

 
Följande skruvar skall väljas beroende på underlag 
(skruvar ingår ej i leveransen): 

 8 skruvar för fastsättning av montageplatta 
 4 skruvar för fastsättning av fjärrkontroll 
 4 skruvar för fastsättning av hållare för  

 tankpatroner 
 Ev. kabelklammer och skruvar för  

 fastsättning av kabeln 
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4.2 Viktiga hänvsiningar för val av 
inbyggnadsplats 

   

  

Monteringen bör utföras av för ändamålet kvalificerad 
fackman. Vid montering skall lämplig arbetsbeklädnad bäras 
(inga vida fladdrande kläder, personer med långt hår måste 
bära hårnät). Kläder och hår kan fastna i rörliga och 
roterande delar (exempelvis borrmaskin).  

Innan borrning eller sågning av genomföringar påbörjas, 
skall det säkerställas att det finns tillräckligt med fritt 
utrymme bakom monteringsplatsen. Beakta därutöver också 
verktygtillverkarens säkerhetshänvisningar. 

Vid tätning kan ångor av lösningsmedel uppkomma. Därför 
skall det sörjas för tillräcklig ventilation, beakta därutöver 
användningshänvisningarna för tätningsmassan. 

 

 Vid val av montageplats är det viktigt att tänka på att det 
tillåtna temperaturområdet ligger mellan –20 °C och +40 °C.  

 

 
VARNING 

Apparaten producerar värme som måste ledas ut.  
Tänk på detta vid val av montageplats.  

   
 
 

 
 min. 
Tilluft 10 cm 

 Vid montage i slutna utrymmen skall en öppning med måtten 
av minst 10x10 cm inplaneras för tilluft. Använd den 
medlevererade frånluftsstyrningen för avledning av den 
uppvärmda kylluften.  

Apparaten får endast monteras i stående position. Använd 
den medlevererade montageplattan för installation. 

 

 Se till att apparaten inte utsätts för större lutning än tillåten. 

Lutning mot längdaxel: 
Kontinuerlig:   35° 
Temporär (<10min):  45° 

Lutning mot tväraxel: 
Kontinuerlig:   20° 
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 De elektriska anslutningarna, påfyllnadsöppningen för 

Service Fluid samt tankpatronen ska vara lätt tillgängliga.  

max. 30 cm 

 

 Se till att tankpatronens placering ligger inom räckvidd för 
tankpatronens anslutningsslang (30 cm) och att slangen på 
vägen inte knäcks eller kläms ihop. 

ANMMÄRKNING 

Tankpatronens anslutningsslang och avgasslang får ej vara 
skadad och får ej ersättas med andra slangar. 

Använd endast original EFOY-slangar. 

 

 

4.3 Montage av apparat 
   

 

 

Välj en lämplig montageplats som beskrivet i kapitel 4.2. 
Beakta också måtten i kapitel 3.4 Tekniska data. 

1. Lägg spännbandet för fastsättning av apparaten i rännan 
under montageplattan.  

2. Skruva fast montageplattan på önskad plats där 
apparaten skall stå. Använd lämpliga skruvar och 
eventuellt pluggar så att det är säkerställt att 
montageplattan inte kan förflytta sig även vid stark 
belastning, t.ex. vid krock. 

3. Ställ apparaten på montageplattan. 

   

 

 

4.  Dra fast spännbandet på montageplattan. 
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4.4 Montage av frånvärmestyrning 
   

 

 

Den medlevererade frånvärmestyrningen säkerställer en 
kontrollerad avledning av uppvärmd kylluft, så att apparaten 
även kan vara i drift i trånga utrymmen. 

 
 
 
 
 
  Uppvärmd 
 min. kylluft 
 10 cm 
Tilluft Frånluft 
 
 
 
 
 
 
 min. 
 10 cm 
Tilluft 
 
 
 Frånluft Uppvärmd kylluft  
 

 

Använd rörböjen för att avleda luften sidledes.  

Om du ej behöver änvända böjen för frånluftsvärmen kan 
denna dras bort från avgasflänsen och frånvärmeröret kan då 
sättas direkt på frånvärmeflänsen.  

Se till att frånvärmeröret ej knäcks, använd vid behov en 
andra rörböj. 

 

   

 

 

Skruva fast frånvärmeflänsen på förberedda håltagningar på 
apparaten. 

   

 

 

Led därefter frånvärmeröret ut till det fria. Därtill behövs en 
genomföring med en diamater på 100 mm. 

Vid håltagning i mellanrum skall man arbeta med försiktighet 
då ledningar kan finnas där. Information om detta kan du få 
hos din återförsäljare.  
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Led frånvärmeröret genom genomföringen. Biten som sticker 
ut kan nu kapas.  

För att skydda utgången på frånvärmeröret från främmande 
föremål kan eventuellt ett yttre lock användas. För att 
förhindra att fukt kommer in i mellanrummen eller i 
husbilens inre skall genomföringen tätas med lämpligt 
tätningsmedel. 

 

4.5 Anslutning av avgasslang 
   

 

 

I apparaten omvandlas metanol och syre till vatten och 
koldioxid. Vid denna process bildas värme som tillsammans 
med vattenånga, koldioxid och spår av metanol måste ledas 
bort. 

 

 

VARNING 

Anslut därför den medlevererade avgasslangen och led 
bort avgaserna från montageutrymmet ut till det fria.  

De fuktiga avgaserna kan i drift bli varmare än 60°C. Det 
finns risk för brännskador. Avgaserna kan innehålla 
hälsövådliga beståndsdelar. Avgaserna skall ej inandas 
direkt eller permanent. 

För att förhindra att avgasslangen kan frysa till under 
vintertid måste den vara kort. Skär av slangens ände snett 
för att undvika droppbildning. 

Under inga omständigheter och vid ingen tidpunkt får 
avgasslangen bilda ett vattenlås. Det skall säkerställas att 
avgasslangens slutöpppning inte kan bli tillstängd eller 
igenproppad. 
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Dragning av avgasslang 

 

 
uppåt 

 

 
neråt 

 

 
Vattenlås undviks 

 
 

 

 

 

 Tag bort skyddshuvan från avgasöppningen. Behåll den 
för vinterförvaringen eller för eventuell retursändning. 

 Sätt fast den medlevererade avgasslangen på 
avgasöppningen.  

 Led ut avgasslangen från inbyggnadsutrymmet och täta 
genomföringen med lämpligt tätningsmaterial. 
Emissionerna (här uppkommer även kondensvatten) kan 
ledas ut utomhus, till en spillvattentank eller till en 
lämplig behållare (i en yacht även till kölrummet). Det är 
dock mycket viktigt att gaserna (även koldioxiden) leds ut 
genom en slang.  

 Avgasslangen skall vara så kort som möjligt. 
Slangdelen utomhus får inte vara längre än 5 cm. Skär 
av slangens ände snett för att undvika droppbildning. 

 Se till att avgasslangen inte kan knäckas eller bli 
igensatt, d.v.s. avgaserna måste kunna evakueras utan 
hinder. 
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4.6 Montering av tankpatronhållare 
   

 

 

VARNING 

Tankpatronen samt reservtankpatronerna måste skyddas 
så att barn ej kan komma åt dem, vidare skall de skyddas 
mot hetta och direkt solbestrålning.  

Tankpatronen samt alla reservtankpatroner skall spännas 
fast så att de ej kan glida omkring. 

Anslutningsslangen för tankpatronerna får ej knäckas 
eller klämmas ihop. 

   

Frånvärmeluftströmmen 

 
Elektrisk anslutning 

 Tankpatronen eller reservtankpatronen får ej ställas 
framför inlopp eller utlopp av frånvärmeluftströmmen! 

Ställ ej heller andra föremål, som t.ex. reservtankpatroner 
framför inlopp eller utlopp av frånvärmeluftströmmen.  

Tankpatronerna kan placeras som visat i figuren bredvid 
eller framför apparaten. 

 

   

 

 

Apparaten och tankpatronen skall monteras på samma nivå. 

Sätt fast hållaren för tankpatronen med fyra stycken 
lämpliga skruvar och eventuellt pluggar så att det är 
säkerställt att den inte kan förflytta sig även vid stark 
belastning, t.ex. vid krock. 
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4.7 Elektrisk anslutning 
   

 

 

VARNING 

Arbeten på elektriska anläggningar får endast utföras av 
fackman enligt gällande föreskrifter.  

Felaktigt lagda eller fel dimensionerade kablar kan leda 
till brand. 

Samtliga anslutna kablar måste inneha tillräcklig isolering 
resp. spänningsresistens och kontaktytorna måste vara 
beröringssäkra. Att lägga ut metalliskt blanka ledningar 
och kontakter är ej tillåtet. 

Använd den medlevererade kabelstammen för anslutning 
av apparaten.  

Laddningskabeln måste anslutas till batteriet via en säkrad 
strömkrets eller med hjälp av den medlevererade 
batterisäkringen. 

Kontrollera polariteten (se ritning) innan apparaten 
ansluts. 

I samtliga fall måste såväl senseledningen anslutas som 
powerledningarna. 

Installera separata ledningar fram till batteriet för 
strömmatning (Power) och spänningsmätning (Sense), i 
annat fall förfalskar strömflödet spänningsmätningen. 

   

 

 
 

Powerledning 

 
 

Senseledning 

 

Laddningskabeln består av fyra ledare som skall kopplas 
ihop med batteriet enligt följande: 

Powerledning:   
Via denna ledare matas strömmen från bränslecellen till 
batteriet. 

Senseledning: 
Denna ledare används för mätning av batteriets spänning. 
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För att minimera ohmska förluster i anslutningsledningarna 
rekommenderas följande minsta ledningsareor om de 
medlevererade längderna på batterilladdningskabeln inte 
skulle räcka till: 

Längd [m] minsta ledningsarea  
< 5 m 2,5 mm² 
5 – 10 m 4 mm² 
10 – 15 m 6 mm² 

Tillbehör: 
Förlängning senseledning 8 m (artn nr: 151 906 005) 
Förlängning Powerledning 8 m (artn nr: 151 906 006) 

 
 

4.8 Elektrisk anslutning via elcentral 
   

 

 

 

   

 

 

1. Apparat 
2. Anslutningskabel bränslecell 
3. Förlängning senseledning (tillbehör) 
4. Batterisäkring sense 2 A 
5. Batteri 
6. Förlängning Powerledning med 2- eller 3-polig 

stickkontakt (tillbehör) 
7. Elcentral (EBL)  

4

1 

2
3

5

6

röd 
brun

7 

Säkring 2 A 

eller 
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4.9 Elektrisk anslutning direkt till batteri 
   

 
 

 

 
 

   
 

 

1. Apparat 
2. Anslutniungskabel bränslecell  
3. Förlängning senseledning (tillbehör) 
4. Batterisäkring sense 2 A 
5. Batteri 
6. Förlängning Powerledning med 3-polig stickkontakt 

(tillbehör) 
7. Batterisäkring Power 15 A 

 

2 
3 

4 5 

6 

7 

röd 
brun

1 

Säkring 2 A 

Säkring 15 A 
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4.10 Montering och anslutning av fjärrkontroll 
   

 

 

Fjärrkontrollen (1) visar apparatens aktuella status och 
används för dess styrning. Montera fjärrstyrrningen på lätt 
åtkomlig plats, t.ex. i förarhytten. 

 1 2 

 3 4 

Infällt montage: 
1 Fjärrkontroll 
2 Inbyggnadsöppning  
3 Ram 
4 Skruvar 

 

 

Infällt montage 

Vid infällt montage skall behovet av fritt utrymme för 
elektroniken bakom inbyggnadsöppningen beaktas. 

Använd håltagnings- och sågningsmallen för infällt montage. 
Inbyggnadsöppning (2) förborras och sågas ut med hål- eller 
sticksåg. 

Koppla ihop fjärrkontrollen med medlevererad datakabel 
DL2. 

Sätt sedan fast fjärrkontrollen (1) med fyra lämpliga skruvar 
(4) och tryck fast ram (3) på fjärrkontrollen. 

 

 1 2 

      3   4 

 

 

Utanpåliggande montage 

I annat fall kan den utanpåliggande kopplingsdosan sättas 
fast med två lämpliga skruvar.  

Koppla ihop fjärrkontrollen med medlevererad datakabel 
DL2. 

Sätt sedan fast fjärrkontrollen (1) med medlevererade 
skruvar (4) på den utanpåliggande dosan (2) och tryck fast 
ramen (3) på fjärrkontrollen. 

Utanpåliggande montage: 
1 Fjärrkontroll 
2 Utanpåliggande dosa  
3 Ram 
4 Skruvar 
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Koppla ihop fjärrkontrollen med medlevererad datakabel 
DL2. 

Om den medlevererade datakabeln DL2 inte skulle vara 
tillräcklig, kan den ersättas av längre eller kortare 
nätverkskabel av standardtyp (typ: Patchkabel Cat.5). 

Sätt därefter in stickkontakten i den vänstra honkontakten 
”Remote Control” på apparaten. 
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5. Drift 

 

 

RISK 
Innan apparaten ansluts till nätet ombord skall 
säkerställas att apparaten har monterats på ett 
korrekt sätt och att nätet ombord är säkrat som 
beskrivet (se kapitel 4.7). 

Apparaten skall ej tas i drift vid temperaturer högre än 40 °C 
eller lägre än - 20 °C. Om apparaten har utsatts för en 
temepratur lägre än 0 °C utan att ha varit ansluten till ett 
batteri och utan att ha haft en tillräckligt fylld tankpatron, 
måste appparaten tinas upp i rumstemperatur i 24 timmar 
innan idrifttagande. 

Överstiger tempetaturen 40 °C stängs bränslecellen av 
automatiskt och startar sedan automatiskt igen när 
temperaturen har sjunkit. 

5.1 Tankpatron – anslutning 
   

  

VARNING 

Ur säkerhetssynpunkt får endast original EFOY 
tankpatroner anslutas. Vid byte av tankpatron får rökning 
ej ske och andra antändningskällor skall hållas borta! 
Tankpatronen skall skyddas mot temperaturer högre än 
45 °C. 

Tankpatronen får ej placeras framför inlopp eller utlopp 
för luftströmmen från frånvärme. 

Original EFOY tankpatroner innehåller metanol som har 
godkänts av EFOY. Redan små mängder föroreningar eller 
främmande partiklar i standardmetanol kan leda till 
irreversibla skador på apparaten och leda till förlust av 
vårt produktansvar och din garanti.  

Vänligen beakta anvisningarna rörande metanol i kapitel 
2.3. 
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Hänvisning: vid tom tankpatron visas i manöverenheten: 
”Please change fuel cartridge” samtidigt som den gula 
varningslampan blinkar. Tankpatronen kan bytas när 
apparaten är i drift. 

 Skruva loss tankpatronanslutningen från den tomma 
tankpatronen och ta ut den tomma tankpatronen. 

 Förslut varje tankpatron efter användning noggrant med 
förslutningshuvan. 

 EFOY tankpatroner är endast avsedda för 
engångsanvändning och kan ej återfyllas.  

 Helt tömda tankpatroner är plastavfall. Tankpatroner 
med rester skall hanteras som miljöfarligt avfall eller 
färgavfall.  

 
  1 

 
 

 

 

 Sätt in en ny, full och stängd original EFOY tankpatron i 
hållaren för tankpatronen (1). 
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 2 
 
 
  
 
 
 
 3 
 

 Stäng spännbandet för tankpatronhållaren (2). Endast 
tankpatroner som är säkrade med en tankpatronhållare 
får anslutas till apparaten. 

 Den barnsäkra förslutningshuvan skall inte tas bort 
förrän den nya tankpatronen har satts in i 
tankpatronhållaren (3).  

 Skruva fast anslutningen för tankpatronen på den nya 
tankpatronen.  

 Tryck knappen reset på fjärrkontrollen för att släcka den 
gula varningslampan och för att texten med 
underhållshänvisningar skall släckas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tips 

En flaska servicevätska medföljer vid leveransen. Ha alltid den med er. 

Servicevätska måste fyllas på när EFOY bränslecellen visar meddelandet 
”Fyll på servicevätska”. 

EFOY bränslecellen är fylld med servicevätska på fabriken men i extremt 
varma miljöer kan påfyllning behövas.  

Instruktioner för påfyllning av servicevätska hittar ni på sidan 44. 
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5.2 Språkval 
   

  

Deutsch 

 

  

 

 Tryck på fjärrkontrollen i 2 sekunder på knappen  >>  . 
Därefter visar fjärrkontrollen det inställda språket. 

 Följande språk kan väljas: 
Tyska (fabriksinställning) 
Engelska 
Franska 
Italienska 
Holländska 
Spanska 

 Tryck så många gånger kort på knappen  >>  tills önskat 
språk visas.  

 Håll därefter knappen  >>  på nytt nertryckt i 2 sekunder 
för att det valda språket skall användas. 

5.3 Informationspresentation 
   

  

I displayens andra rad informeras om normal drift samt om 
uppkomna fel eller störningar (se kapitel 7). Den första 
raden informerar över valt driftsläge, t.ex. ”Automatik”. 

 

Automatic 

Charging mode 
 

 
 

Vid behov laddar apparaten batteriet eller stöder den vid 
strömförsörjning. I displayen visas i den andra raden 
driftsläget ”Charging mode", så länge apparaten matar in 
ström i nätet ombord. 

Automatic 

Start phase 
 

Apparaten genomgår en kallstartfas i ca. 20 minuter. Först 
därefter når den sin fulla nominella effekt. 

   

Automatic 

Standby  
 

  

Så länge batteriet är tillräckligt laddat och apparaten ej 
laddar batteriet befinner sig apparaten i driftsläge 
”Standby”. 
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Automatic 

Please change fuel cartridge 

  

Om apparaten känner av ett fel, exempelvis en ”tom 
tankpatron” stänger den av sig själv och meddelar med en 
hänsvisning hur felet kan undanröjas (”Please change fuel 
cartridge”). Efter att felet har undanröjts startas 
automatikdriften igen genom att trycka knappen reset 
(se också kapitel 7 Undanröjande av fel). 
 

 
 

Genom att trycka knappen  >>  kan följande information 
avropas. 

Automatic 

Voltage 13.6 V 
 

 Presentation av batterispänning 

   

Automatic 

Current 4.6 A 

 

 

 Presentation av laddningsström 

V.v och beakta: i normal drift avbryter apparaten 
elproduktionen några gånger per timme för en kort stund. 
Därvid visas en laddningsström av 0,0 A.  

Automatic 

Firmware V06 11.02 L 12 V QB 
 

 Presentation av Firmwareversion. 

   

Automatic 

100600-934-12345 
 

 Visning av serienummer (från och med 
tillverkningsdatum oktober 2009)  

   

Automatic 

Operating hours 500 h 
 

 Presentation av totalt antal driftstimmar 

   

 

 

Efter ca. 30 sekunder eller genom ytterligare tryckning på 
knappen  >>  kommer man tillbaka till standardvisningen.  

Om man trycker knappen  >>  i ca. 2 sekunder kommer man 
till val av språk (se kapitel 5.2 Språkval) 
 

5.4 Automatikdrift 
   
 

 

Samtidigt som apparaten ansluts till nätet ombord startar 
driften i automatikdrift. Apparaten övervakar själv 
batterispänningen.  

Bränslecellen startar automatiskt när batterispänningen 
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understiger 12,3 volt. Batteriet laddas då tills spänningen 
uppgår till 14,2 volt, varvid bränsleställen stängs av.  

Tips: För att ert batteri ska hålla så länge som möjligt är 
det viktigt att laddströmmen inte bryts tvärt när batteriet 
är fulladdat. Därför fortsätter EFOY att ladda batteriet upp 
till maximalt 3 timmar efter att gränsen för fulladdning 
(inställd på 14,2 volt på fabriken) har uppnåtts. Hur lång tid 
det tar att ladda batteriet beror på batterispänningen och 
strömförbrukningen.  

Apparaten genomgår en kallstartfas i ca. 20-30 minuter. 
Först därefter når den sin fulla nominella effekt. I normal 
drift avbryts elproduktionen några gånger per timme en 
kort tid. 
 

5.5 Påslagning 
   
 

 

Om så önskas kan apparaten slås på manuellt, oberoende av 
batterispänningen. Apparaten befinner sig därefter i 
driftsläge ”Laddningsdrift”.  

Denna funktion är endast möjlig om batterispänningen är 
lägre än 13,2 V. 

On 

Charging Mode 
 

 

 

För detta ändamål trycks knappen         på fjärrkontrollen en 
gång om apparaten är avstängd, respektive två gånger om 
den befinner sig i automatikdrift. Apparaten startar 
oberoende av batteriets spänning och laddar sedan batteriet 
tills frånkopplingströskeln har nåtts.  
(Ubatt >14,2 V och Ifrån < 2 A – 4A EFOY 2200). 

Därefter kopplar apparaten sig själv i automatikdrift och 
börjar ladda först när batterispänningen eller strömuttaget 
kräver så. 
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5.6 Avstängning 
   

  

Tryck på knappen        på fjärrkontrollen för att stänga av 
apparaten.  

Efter att knappen        har tryckts stänger apparaten av sig 
själv under kontrollerade former. Därvid tas hänsyn till olika 
skyddsfunktioner: 

Off 

Shutting down 
 

 

 

För att skona vissa komponenter måste apparaten vara i 
drift i minst 30 minuter räknat från start innan den får 
stängas av. Om apparaten stängs av innan dess håller den 
igång sig själv motsvarande tid. I displayen visas 
meddelandet ”Shutting down”. Koppla ej ifrån tankpatronen 
eller batteriet under avstängningsproceduren. 

V.v. beakta: bränslecellen kan bara starta om ett intakt 
batteri är anslutet samt full bränslepatron. Vid skadat eller 
djupurladdat batteri sätts bränslecellen ej igång. 
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5.7 Batteriskydd 
  

Off 

Battery protection 

 

 
 

EFOY bränslecellen har en inbyggd batteriskyddsfunktion. 
Denna förhindrar att batteriet laddas ur för mycket när 
bränslecellens driftomkopplare är i läge ”Av”. 

Batteriskyddet aktiveras automatiskt när batterispänningen 
underskrider 11,2 volt i mer än 15 minuter. Batteriskyddet 
förblir aktiverat tills batterispänningen kommer upp i 12,8 
volt. 

Denna funktion är endast ett skydd för batteriet och utför 
ingen laddning.  

Off 

Battery protection -> to shut down 

press off 

 

 

När bränslecellen ska stängas av efter att batteriskyddet har 
löst ut, trycker man på knappen           . Batteriskyddet 
återaktiveras när bränslecellen sätts på igen eller körs i 
automatikläge. 

 

Tips: Om laddningen avslutas manuellt är batteriskyddet 
deaktiverat tills bränslecellen startas nästa gång. Då kan 
batteriet laddas ur för mycket och skadas. 

Kontrollera anläggningen om batteriskyddet aktiveras 
upprepade gånger. 

Batteriskyddet fungerar bara när en fylld EFOY tankpatron 
är ansluten.  

 

5.8 Frostskyddsautomatik 
   

Off 

Antifreeze mode 

 

 

 

 

Apparaten är utrustad med en intelligent 
frostskyddsautomatik. Vid temperaturer lägre än 3 °C håller 
den sig själv varm om den är ansluten till ett fungerande 
batteri och om den försörjs med metanol.  

När apparaten befinner sig i frostskyddsdrift visas i den 
andra raden i displayen textmeddelandet ”Antifreeze mode”. 
I den första raden visas aktuellt driftsläge, t.ex. ”Off”. 
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Frostskyddsautomatiken fungerar under förutsättning att 
en fylld tankpatron och ett fungerande batteri är anslutet.  

Om batteriets spänning sjunker till lägre än 10,5 V kan 
apparaten inte starta längre. Tänk på att den avstängda 
apparaten inte längre kan ladda upp batteriet om 
spänningen har sjunkit under 10,5 V. 

 

 

RISK 
V.v. och beakta följande skötselanvisningar för lagring och 
drift av apparaterna vintertid: 

 

 

1 För att spara energi rekommenderar vi att demontera 
apparaten under längre stilleståndstider och att lagra 
apparaten under denna tid frostsäkert. 
Demonteringen lyckas du göra på ett enkelt sätt med 
några handttag, utan verktyg och utan särskilda 
tekniska kunskaper. Förvara apparaten i detta fall i 
originalkartongen. 

 

 

2 Om apparaten trots alla försiktighetsåtgärder ändå 
har frysts ner ska den tinas upp under 24 timmar på 
varm plats i avstängt läge. Först därefter skall den tas 
i drift. Beakta att apparatens förmåga till full effekt 
kan avta om apparaten har utsatts flera gånger för 
nedfrysning.  

 

 

För en fem månaders drift under en vinterperiod i 
mellaneuropa förbrukar apparaten i renodlad 
frostskyddsdrift ca. 10 liter metanol. 
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5.9 Avstängning för längre tid 
   

 
 

 Tryck knappen        på fjärrkontrollen för att stänga av 
apparaten.  

Off 

Shutting down 
 

 Vänta tills avstängningsproceduren har avslutats och 
indikeringen har slocknat (ca. 30 min).  

 

 

 Dra av laddningskabeln och datakabeln för 
fjärrkontrollen från apparaten.  

 Lagra stickkontakt och kabel torrt och svalt. 

 

 

 VARNING 
Vid arbeten på apparaten och på tankpatronen är 
rökning ej tillåten och antändningskällor skall hållas 
borta! 

 

 

 Skruva loss anslutningen för tankpatronen från 
tankpatronen och stäng den med förslutningshuvan. 
Skydda tankpatronen och tankpatronanslutningen från 
föroreningar. 

 

 
 VARNING 

Barn skall hållas borta från apparat och tankpatroner – 
även tomma eller halvtomma. 

 

 

 Dra av avgasslangen och skydda den från föroreningar 
och stäng avgasöppningen med en skyddshuva. 

 Eventuellt dras frånvärmeröret eller frånvärmeböjen 
bort. 

 Lossa spännbandet från apparaten och lyft apparaten 
från montageplattan. 
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 RISK 
Förvara enheten svalt, dock inte under 1 °C, då det 
automatiska frostskyddet bara fungerar tillsammans 
med en ansluten bränslepatron och ett tillräckligt 
uppladdat batteri (se kapitel 5.8). 

 

 

 RISK 
Om enheten utsätts för temperaturer under 0 °C utan 
anslutet batteri och tillräcklig volym i bränslepatronen 
(frostskydd), måste enheten placeras i rumstemperatur 
ungefär 24 timmar före användning. 

 Använd lämplig skyddskartong vid transport, exempelvis 
originalförpackningen. Skydda även enheten mot stötar 
med hjälp av emballagematerial. Transportera endast 
enheten stående 
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6. Undanröjande av fel 

6.1 Service 
   

  

VARNING 
Öppna inte apparaten! Obehörigt öppnande riskerar säker 
drift och resulterar i förlust av vårt produktansvar och 
garanti. Apparaten innehåller inga delar som kan 
underhållas eller repareras av användaren. 

 

 

 
EFOY uppdaterare – för snabb uppdatering av EFOY 
bränsleceller. 
 

 

Det är mycket enkelt: Uppdateraren ansluts till 
bränslecellen och uppdateringen går helt automatiskt. 
 
Ytterligare information om uppdatering av den inbyggda 
programvaran finns hos er serviceverkstad eller via 
Internet på: 
www.efoy.com/en/updater  
 
Eller per telefon 
Freecall: 00800 732 762 78 
Hotline: +49 89 673 5920 
sales@efoy.com 

   
 

6.2 Rengöring 
   

  

VARNING 

Stäng av apparaten före rengöring och ta bort 
laddningskabeln. 

Apparaten är ej vattentät. Se till att ingen fukt kan tränga 
in i apparaten. 

Rengör apparaten endast med en mjuk duk som har fuktats 
lite med milt rengöringsmedel.  

Anslut laddningskabeln igen efter rengöring så att 
frostskyddsautomatiken (se kapitel 5.8) förblir aktiv. 
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7. Undanröjande av fel 

7.1 Säkerhet 
   

  

VARNING 

Öppna inte apparaten! Apparaten innehåller inga 
delar som kan underhållas eller repareras av 
användaren. 

Vänd er till vår Hotline om det har uppstått ett fel som 
inte kan åtgärdas med hjälp av denna instruktionsbok. 

SFC Energy AG 
Eugen-Saenger-Ring 7 
D-85649 Brunnthal-Nord 

Hotline: +49 89 / 673 5920 
Freecall: 00800 / 732 762 78* 
Fax: +49 89 / 673 592 369 
sales@efoy.com 
www.efoy.com 

 

* Att ringa kostnadsfritt via Freecall är möjligt från följande 
länder: Tyskland, Belgien, Danmark, Frankrike, 
Storbritannien, Italien, Nederländerna, Norge, Österrike, 
Sverige, Schweiz och Spanien. 
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7.2 Fel och lösningar 
   

 

 

 

Fjärrkontrollen larmar vid fel med en röd och/eller gul 
lampa samt en hänvisning för underhåll av apparaten i 
displayens andra rad som genomlöpande text. 

Med hjälp av anvisningarna kan felets orsak oftast hittas 
snabbt och undanröjas enkelt. 

Tryck knappen  reset  på fjärrkontrollen EFTER att orsaken 
till felet har undanröjts. 

 
Text i display (Engelska) (Svenska) Lösning 

Check battery 

eller 

No connect 
 

Batterispänning för låg. 

Kontrollera batterispänningen. Är denna lägre än 10,5 V skall 
batteriet laddas med extern batteriladdare. 

Fjärrstyrningens anslutning kontrolleras (se kapitel 4.10.) 

Interruption: Surroundings too 
warm (Error 32, 41) 
(Avbrott: omgivning för varm) 

 
Den omgivande temperaturen är för hög. Apparaten startar 
automatiskt när temperaturen har fallit till under 30 °C. 

Please contact service 
(Error 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 70, 
73, 75, 76, 80, 83, 84) 
(Kontakta service) 

 

 

V.v. och ta kontakt med Hotline. 

Freecall: 00800 / 732 762 78* 
Hotline: +49 89 / 673 5920 
sales@efoy.com 
www.efoy.com 

Please check exhaust hose 
(Error 11, 12, 18) 
(Avgasslang kontrolleras)  

Kontroll av avgasslangens installation. Denna skall läggas ut 
så att inget kondensvatten kan samlas.  

Avgasslangen får ej knäckas, vid behov rengörs avgasslangen 
och öppningen säkras mot förorening. Om kondensvatten 
samlas skall avgasslangen kortas.  
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Text i display (Engelska) (Svenska) Lösning 

Please change fuel cartridge 
(Error 20, 21, 22, 23) 
(Tankpatron byts) 

 

Ny tankpatron ansluts som beskrivet i kapitel 5.1. 

Tankpatronens anslutningsslang förläggs utan knäck, 
anslutning och slang kontrolleras avseende ytlig förorening. 

Tankpatronen ställs upp i jämnhöjd med apparaten. 

Tankpatronens anslutningsslang kontrolleras, 
tankanslutningen skruvas fast. 

Please refill service fluid 
(Error 30, 31) 
(Service Fluid påfylls) 

 

Säkerställ att frånvärmen kan komma ut till det fria utan 
hinder och att omgivningstemperaturen ligger under 40 °C.  

Vid montering i stängda utrymmen skall en öppning med 
minsta mått 10 x 10 cm planeras in för tilluft (se kapitel 4.2). 

Fyll på Service Fluid därefter (se kapitel 7.4). 

Please defrost device slowly 
(Error 40) 
(Tina upp varsamt)  

Apparaten har utsatts för temperatur lägre än 0 °C utan att 
ett batteri och en tillräckligt fylld tankpatron 
(frostskyddsautomatik) har varit anslutna. Innan idrifttagande 
måste apparaten tinas upp vid rumstemperatur under ca. 24 
timmar. 

Please check battery voltage 
(Error 50, 51, 52, 53) 
(Batterispänning kontrolleras) 

 

 

Error 50: Batterispänning för låg (senseledning). 

Error 51: Batterispänningen är för hög (senseledning).  

Error 52: Batterispänning för låg (powerledning). 

Error 53: Batterispänningen är för hög (powerledning).  

Kontrollera ledningsdragningen och om du har anslutit ett 
lämpligt batteri. 

Kontrollera batterispänningen. Om denna är för låg skall 
batteriet laddas med en batteriladdare.  

Kontrollera också andra laddningsenheter, t.ex. generator 
eller laddningsregulator avseende fel. 

Automatic restart (Error 63, 65) 
(Automatisk nystart) 

 
Apparaten genomför en automatisk nystart. 
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Text i display (Engelska) (Svenska) Lösning 

Please check fuel cartridge 
connection (Error 72) 
(Tankpatronanslutningens slang 
kontrolleras) 

 

Tankpatronanslutningens slang kontrolleras, 
tankanslutningen skruvas fast. 

 
 
 

7.3 Fel utan displaymeddelanden 
   
Beskrivning Orsak Lösning 

Fjärrkontrollen är inte 
ansluten eller fel 
ansluten 

Fjärrkontrollens anslutning 
kontrolleras (se kapitel 4.10.) 

Inget batteri anslutet, 
batteri fel anslutet eller 
djupurladdat. 

Kontakter, polaritet och kabel 
kontrolleras (se kapitel 4.7).  

Anslutning av ett laddat batteri 
för start av apparaten.  

Kortslutningssäkring har 
löst ut. 

Det skall säkerställas att det inte 
föreligger felaktig polaritet på 
laddningskabeln.  

Apparaten stängs av, orsaken för 
kortslutning eller överlast 
fastställs och undanröjs. 

Apparaten reagerar ej och ingenting 
visas i fjärrkontrollens display 

Vid upprepad händelse: Tag kontakt med Hotline 

Freecall: 00800 / 732 762 78* 
Hotline: +49 89 / 673 5920 
sales@efoy.com 
www.efoy.com 
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7.4 Service Fluid -påfyllning 
   

Om det saknas Service Fluid lyser den röda lampan och 
fjärrkontrollens display meddelar: ”Please refill service fluid”. 

ANMMÄRKNING 

Vid första idrifttagandet behöver ingen Service Fluid fyllas på.  

För påfyllning får endast original EFOY Service Fluid 
användas. 

Innan påfyllning av Service Fluid: stäng av apparaten och dra 
bort laddningskabeln. 

Det skall säkerställas att inget smuts och inga främmande 
föremål kan tränga in i påfyllningsöppningen. 

 
 

 Klipp bort spetsen på flaskan med en ren sax. 

Flaskan med Service Fluid är avsedd för att användas 
endast en gång. 

   

 

 

 Dra bort avgasslangen från apparaten. 

 Stoppa ner flaskans spets i apparatens anslutningsmuff 
och tryck långsamt ner hela flaskans innehåll i 
öppningen. 

Fyll aldrig på mer än en flaska Service Fluid åt gången. 

  

 Skulle Service Fluid rinna över kan det torkas bort med 
en trasa. 

 Sätt på avgasslangen igen. 

 Återanslut laddningskabeln till apparaten. 

 Tryck därefter knappen  reset  . Apparaten raderar 
meddelandet och går tillbaka till det föregånde 
driftsläget, t.ex. automatikdrift. 

 Anskaffa Service Fluid i tid i fackhandeln. 
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8. Bilaga 

8.1 Karakteristika kurvor 

   
  U-I och U-P karakteristik kurva EFOY enligt CE kontroll 

 

 

 

EFOY 600: U-I och U-P karakteristikkurva 

EFOY 900: U-I och U-P karakteristikkurva 
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EFOY 1200: U-I och U-P karakteristikkurva 
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EFOY 1600: U-I och U-P karakteristikkurva 
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EFOY 2200: U-I and U-P Characteristic 
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D-85649 Brunnthal-Nord 

Hotline: +49 89 / 673 5920 
Freecall: 00800 / 732 762 78* 
sales@efoy.com 
www.efoy.com 

 

* Att ringa kostnadsfritt via Freecall är möjligt från följande 
länder: Tyskland, Belgien, Danmark, Frankrike, 
Storbritannien, Italien, Nederländerna, Norge, Österrike, 
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2. Introduktion 

2.1 Indledning 

   
Tak fordi De valgte et EFOY produkt. Vi håber, at De vil 
blive tilfreds med Deres nye enhed. 

Venligst læs brugsvejledningen, inden enheden tages i 
brug, og følg installationsvejledningen nøje. 

Såfremt De har spørgsmål omkring installation eller 
anvendelse, venligst kontakt forhandleren, hvor De har 
købt produktet 

Producentens adresse: 

SFC Energy AG 
Eugen-Sänger-Ring 7 
D-85649 Brunnthal-Nord 

Tel: +49 89 673 5920 
Fax: +49 89 673 592 369 
Email: hotline@efoy.com 
web: www.efoy.com 
 

*Det toldfrie nummer er tilgængeligt i følgende lande: 
Tyskland, Belgien, Danmark, Frankrig, England, Italien, 
Holland, Norge, Østrig, Sverige, Schweiz og Spanien. 
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Læs vejledningen før brug og gem dem altid i nærheden. 
Følg altid anvisningerne i vejledningen.   

 
 

Åben aldrig enheden eller brændstofbeholderne. Brug 
ikke stærk kraft for at åbne brændstofbeholderne og 
forsøg aldrig at genfylde dem. Enhver ændring af 
systemet kan forstyrre en sikker anvendelse og drift, 
og vil resultere i tab af garanti.  
Brug kun originale EFOY produkter. 

 
 

Undlad at opbevare enheden og brændstofbeholderne 
ved temperaturer højere end 45° C. Anvend ikke 
enheden ved temperaturer højere end 40° C. Hold 
enheden væk fra varme og direkte sollys. 

 

 
Opbevar enheden frostfrit, eller brug den automatiske 
antifrostfunktion.  

 
 

Undlad at ryge under håndtering af enheden eller 
brændstofbeholderne. Hold enheden og 
brændstofbeholderen fra varme og åben ild. 

 
 

Der er brandfare, hvis metanolet lækker som følge af 
et uheld, eller hvis brændstofbeholderne beskadiges. 
Holdes væk fra åben ild og sørg for god ventilation. 
Små mængder metanol, der lækker, vil fordampe 
uden at efterlade spor. 

 

 
Hold enheden og brændstofbeholderne (også tomme 
eller delvist fyldte) ude af børns rækkevidde. 

  

Anvend kun enheden i henhold til manualen og hold 
arbejdsområdet godt ventileret. Undlad at blokere 
udstødning. Undlad at indhalere udstødningsgasserne 
direkte eller gennem længere tid. 

2.2 Sikkerhedsinformation 
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Der er ingen risiko for at komme i kontakt med 
metanolet, såfremt De anvender enheden og 
brændstofbeholderne i henhold til vejledningen. 

I henhold til gældende lovgivning skal vi skrive flg. 
bemærkning: 

Metanol er giftig ved inhalation, indtagelse eller ved 
kontakt med huden. Uoprettelig skade kan forekomme 
ved indånding, indtagelse eller ved kontakt med huden. I 
tilfælde af et uheld, eller ved ubehag/kvalme, kontakt 
omgående læge. Medbring etiketten fra 
brændstofbeholderen eller denne vejledning til 
konsultationen.  

Systemets udstødning kan indeholde skadelige 
komponenter. Undgå direkte inhalation eller inhalation 
gennem længere tid. Anvend udstødningsslangen til at 
lede udstødningsgasserne ud i fri luft. 

Fejlagtig anvendelse eller fejlagtig tilslutning til andre 
elektriske enheder kan resultere i skade 

 

 

ADVARSEL 

Ud over denne sikkerhedsvejledning, beder vi Dem 
venligst være opmærksom på tekst med fremhævet 
skrifttype i vejledningen. Undlader De dette, kan De 
forårsage fare for Dem selv eller andre. 
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2.3 Sikkerhedsinformation metanol 

   
 

 

ADVARSEL 

Metanol sælges kun i sikkerhedstestede 
brændstofbeholdere, som beskytter imod, at man 
kommer direkte i kontakt med indholdet, hvis anvendt 
korrekt. Vi er lovmæssigt forpligtet til at informere 
omkring flg.: 

Metanol er brandfarligt. Metanol er giftigt ved 
indånding, indtagelse eller ved hudkontakt.  

I tilfælde af uheld, eller  ved ubehag/kvalme, kontakt 
omgående læge. Medbring etiketten fra 
brændstofbeholderen eller denne vejledning til 
konsultationen.  

Lagring og transport af metanol skal ske i henhold til 
gældende regler. 

Mere information kan rekvireres i medfølgende 
sikkerhedsdatablad for metanol eller kan rekvireres 
på vores hjemmeside www.efoy.com eller direkte hos 
SFC. 

 
 

2.4 Normal drift 

   
EFOY 600, EFOY 900, EFOY 1200, EFOY 1600  og 
EFOY 2200 er automatiske ladere til 12V blybatterier. 

Enheden må kun anvendes til at lade batterier i henhold 
til specifikationer angivet i kapitel  3.4). 

Specifikationen sikrer “solid-state” drift (se Kapitel 3.4) 
vedr. både og motorcykler. Anvend kun originale EFOY 
brændstofbeholdere.  

Enheden er ikke tiltænkt som nødforsyning til medicinske 
applikationer, som forsyning til livsbevarende apparatur 
eller til landbrugsenheder. 
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Parallel operation af enhederne for at øge ladestrømmen 
er mulig.   

Seriel operation af enhederne for at øge output 
spændingen er ikke tilladt.  

Anvend ikke enheden hvis kabinettet er beskadiget. 

 

2.5 Konformitetserklæring 

   
SFC Energy AG, Eugen-Saenger-Ring 7, 85649 Brunnthal-
Nord declares that the EFOY 600, EFOY 900, EFOY 1200, 
EFOY 1600  and the EFOY 2200 overholder den 
Europæiske Unions’ 2004/108/EG regulativ for 
elektromagnetisk kompatibilitet. Følgender normer er 
gældende: DIN EN 61000-6-1, DIN EN 61000-6-3. 

 

2.6 Godkendelser 

   
 

 

Disse enheder er blevet testet i henhold til ECE 
regulativ nr. 10 for elektromagnetisk kompatibilitet. 
Anvendelse i køretøjer er tilladt.  

Godkendelsesnr.: E24 10R-020234 

 

 

Disse enheder har været underkastet frivillig test hos 
TÜV SÜD konformitet med de grundlæggende regler for 
IEC 62282-5 og er blevet tildelt godkendelsesmærket 
for produktsikkerhed. 

   

E 24 
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2.7 Garanti 

   

  

Garantiperioden begynder, når enheden sælges første 
gang. Dette tidspunkt kan dokumenteres ved hjælp af 
købsbilag.Disse bilag skal altid opbevares omhyggeligt. 
Vores garantiydelse retter sig efter de SFC-
garantibetingelser, som var gældende på 
købstidspunktet. 

 
Service 
Hvis De har tekniske spørgsmål vedrørende EFOY-
brændselscellerne, kan De ringe til vores EFOY-
kundeservice på følgende telefonnumre inden for 
kontortiden:  

Gratis nummer: 00800 / 73 27 62 78* 
Fra alle andre lande er nummeret:  
+49 89 / 673 5920 

SFC Energy AG 
Eugen-Sänger-Ring 7 
D-85649 Brunnthal-Nord 
Fax: +49 89 / 673 592 369 
sales@efoy.com 
www.efoy.com 
 
*Gratis opkald er muligt fra følgende lande: Belgien, Danmark, Frankrig, Holland, 
Italien, Norge, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig. 

 
 

2.8 EFOY- Garanticertifikat 

 

 

Med EFOY-garanticertifikatet vælger De maksimal sikkerhed 
og pålidelig service. Ved at betale et engangsbeløb får De et 
EFOY-servicecertifikat til en 5-årig producentgaranti.  

EFOY-garanticertifikatet købes direkte hos SFC Energy AG, 
som producerer EFOY-brændselscellerne. 

De skal blot udfylde formularen på 
www.garantie.efoy.com/en eller indhente nærmere 
oplysninger på tlf. +49 89 / 673 5920. 
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2.9 Bortskaffelse 

   
Emballage 

 

 

Emballagen beskytter Deres enhed under forsendelsen. 
Alle materialer anvendt kan genanvendes af hensyn til 
vores miljø. 

Vi anbefaler at gemme emballage til eventuel 
vinteropbevaring.  

Skulle De ønske at bortskaffe emballagen, skal det 
gøres i henhold til gældende regler.  

Deres forhandler eller lokale genbrugsstation kan yde 
vejledning om korrekt bortskaffelse. 

 

 

ADVARSEL 

Fare for kvælning! 

Hold emballagen borte fra børn. Plastik og kasser kan 
forårsage kvælning. 

Brændstofbeholdere 

 

Bortskaf tomme brændstofbeholdere som plastik. 
Bortskaffelse af delvist tomme brændstofbeholdere 
skal finde sted på same made som opløsnings-midler 
eller maling. 

Gamle enheder 

 

Gamle enheder er vigtige! Korrekt bortskaffelse kan 
give nyttige materialer samtidigt med, at vi beskytter 
miljøet. 

Kontakt EFOY hotline:  

Tlf.: +49 89 673 5920 or 00800 732 762 78* 

De anviser gerne korrekt bortskaffelse af gamle 
enheder. 
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3. Konfiguration 

3.1 Standardudstyr 

   

 

Følgende standardudstyr medfølger: 
 Brændselscelle 
 Fjernbetjening med datalinie RC1 (længde 10 meter) 
 Holder til brændstofbeholder med strop  
 Monteringsplate m/bælte MP1 
 Udluftningsslange (1.5 m) EH 1 
 Varmekanal OD1 (bestående af monteringsramme, 
ventilationsbøjning, udluftningsslange, 
udluftningsrist samt skruer)  

 Servicevæske 
 UM1 installationsmanual 
 Ladekabel CL4 

 
Brændselscelle 

 

 
Fjernbetjening med datalinie 

RC1 
 

 
Holder til brændstofbeholder 

med strop FH1 

 
Monteringsplade m/bælte 

MP1 
 

 
Udluftningsslange EH1 

 

 
Varmekanal OD1 

 

 
Servicevæske 

 

Ladekabel CL4: 
 

 
Kabel til brændselscelle 1m 

 
 

  
Batterisikring til strøm15 A  Batterisikring til føler 2.0 A 
          længde 0,5m                          længde 0,5m 
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3.2 Overblik 

   

 

 1 Strømstik 
2 Stik til kabel til fjernbetjening  RC 1 
3 Data interface 
4 Forbindelse til brændstofbeholder 
5 Tilslutning af EH 1 udstødningsslange og studs til 

servicevæske (service fluid) 
6 Køleluftindtag (bagsiden) 
7 Varmeluftafgang og tilslutning af varmekanal. 

 
 
 

3.3 Fjernbetjening 

   

auto reset
!

 

 1 Display 
2 Informationsknap og “valg af sprog knap”  >> 
3 On/Off knap  
4 Knap for automatiskdrift auto 
5 Gul advarselslampe: ”Udskift venligst 

brændstofbeholder”. 
6 Rød advarselslampe 
7 Reset knap  reset 
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3.4 Specifikationer 
    
Ydelse 

Produkt EFOY 600 EFOY 900 EFOY 1200 EFOY 1600 EFOY 2200 

Effekt 25 W 38 W 50 W 65 W 90 W 

Ladeevne 600 Wh/Døgn  
(50 Ah/Døgn) 

900 Wh/Døgn  
(75 Ah/Døgn) 

1200 Wh/Døgn  
(100 Ah/Døgn) 

1560 Wh/Døgn  
(130 Ah/Døgn) 

2160 Wh/Døgn 
(180 Ah/Døgn) 

Nominel spænding (V) 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 

Ladestrøm @ 12 V 2.1 A 3.1 A 4.2 A 5.4 A 7.5 A 

“Ladestart” spænding* Ubatt < 12.3 V Ubatt < 12.3 V Ubatt < 12.3 V Ubatt < 12.3 V Ubatt < 12.3 V 

“Ladestop” spænding* Ubatt >14.2 V Ubatt >14.2 V Ubatt >14.2 V  Ubatt >14.2 V Ubatt >14.2 V  

Nødvending 
minimumspænding >9 V >9 V >9 V >9 V >9 V 

Stand-by forbrug 15 mA 15 mA 15 mA 15 mA 15 mA 

Metanolforbrug 0.9 l/kWh 0.9 l/kWh 0.9 l/kWh 0.9 l/kWh 0.9 l/kWh 

12 V genopladelig (bly or bly-gel) batterier Anvendelige 
batterityper** 

10-100 Ah 15-150 Ah 20-200 Ah 40-250 Ah 60-350 Ah 

Generelle specifikationer 

Støjniveau ved 7 m 23 dB(A) 23 dB(A) 23 dB(A) 23 dB(A) 23 dB(A) 

Vægt 6 kg 6.2 kg 7.3 kg 7.6 kg 7.9 kg 

Dimension (LxBxH) 43.5 x 20.0 x 27.6 cm 

Installationskrav 

Pladskrav (L x B x H) 51 x 35 x 30 cm (minimum) 

Hældningsvinkel langs 
X-aksel 

kontinuerligt:   35°  
kortvarigt (<10min):  45° 

Hældningsvinkel langs 
Y-aksel 

kontinuerligt:   20° 

Driftstemperatur -20 to +40 °C 

Start temperatur +5 to +40 °C 

Opbevaring +1 to +45 °C 

* fabriksindstillinger – kan modificeres med interface adapter og PC 
**Standardværdierne er indstillet optimalt fra fabrikken for de angivne batteristørrelser. Kontakt Deres 
specialforhandler, hvis batterikapaciteterne afviger kraftigt herfra. 
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Udstyr  

Betjening via fjernbetjening med 4 knapper og flersprogligt display 

Elektrisk interface MNL 4-prong stik 
Type Tyco Electronics AMP Universal Mate-N-Lok (Mfr. No. 350779) 

 
 

Brændstofbeholder M5 M10 

Indhold 5 liter 10 liter 

Vægt 4.3 kg 8.4 kg 

Dimensions (L x B x H) 19.0 x 14.5 x 28.3 cm 23.0 x 19.3 x 31.8 cm 
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4. Installation 

 

 

ADVARSEL  

Fastgør enhed og brændstofbeholder sikkert ved 
anvendelse på motorkøretøjer. 

Anvend ikke enheden ved eksplosionsfare. 

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for at der ikke kan 
komme vand til enheden  

Hold enhed og brændstofbeholder væk fra børn, 
temperaturer der overstiger 45° C og direkte sollys. 

 

 

4.1 Værktøj og materialer 
   

 

 
 

 
 

 

 

De har brug for flg. værktøj fugemasse for at installere 
enheden i en camper / mobilhome: 

 elektrisk boremaskine 
 stiksav 
 skruetrækker 
 unbrachonøgle 
 fugemasse, f.eks. Sikaflex 

 

Brug flg. skruer, afhængigt af den overflade der 
monteres på (skruerne er ikke inklusive): 

 

 8 skruer til fastgørelse afmonteringspladen 
 4 skruer til fastgørelse af fjernbetjeningen 
 4 skruer til fastgørelse af holderen til 

brændstofbeholderen 
 Slangebindere og skruer om nødvendigt 
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4.2 Pladskrav 
   

 

 Installation bør kun udføres af øvet personale. Bær 
arbejdstøj. Undgå løst tøj og brug hårnet, hvis De har 
langt hår. Tøj og hår kan blive fanget i bevægelige eller 
roterende dele, såsom en boremaskine.  

Sørg for tilstrækkelig plads i installationsområdet, når 
der bores eller saves. Sørg for at følge 
værktøjsproducentens anvisning for sikker brug. 

Opløsningsmidler i visse fugemasser udsender dampe. 
Sørg for tilstrækkelig ventilation og følg anvisningerne 
fra fugemassens producent for sikker anvendelse. 

 

 Sørg for at omgivelsestemperaturerne ligger mellem –
20° C og  +40° C under installationen. 

 

 
ADVARSEL 
Denne enhed genererer varme, og kræver derfor 
ventilation. Tag venligst højde for dette, når De vælger 
placering af enheden. 

   
 
 

 
 min. 
cooling 10 cm 
air 

 Sørg for en ventilationsåbning på mindst ø10 cm. Brug 
den medleverede varmekanal for at aflede varm luft. 

Installer kun enheden opretstående. Brug den 
medleverede monteringsplade. 

 

 

 Sørg for at enheden ikke overskrider de max tilladte 
hældninger: 

Hældning langs  X-aksel: 
kontinuerligt:  35° 
kortvarigt(<10min):              45° 

Hældning langs Y-aksel: 
kontinuerligt:  20° 
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 Alle elektriske forbindelser, påfyldningsstudsen til 

servicevæsken og brændstofbeholderen skal være let 
tilgængelige.  

max. 30 cm 

 

 Sørg for at brændstofbeholderen er placeret inden for 
brændstofslangens rækkevidde (30 cm), og at slangen 
ikke har kinker eller bliver klemt.  

Brændstofslangen og udstødningsslangen må ikke 
beskadiges. Erstat ikke nogen af disse enheder med 
en anden slange  

Brug kun originalt EFOY udstyr. 

 

4.3 Fastgørelse af enheden 

   

 

 

Vælg en egnet placering som beskrevet i kapitel 4.2, vær 
opmærksom på målene i kapitel 3.4. 

1. Lad fastgørelsesstroppen løbe langs udstandsningen 
under monteringspladen.  

2. Fastgør monteringspladen tilstrækkeligt på den 
ønskede placering. Brug 8 skruer, så 
monteringspladen ikke ryster løs i tilfælde af et 
uheld. 

3. Placer enheden på monteringspladen. 

   

 

 

4.  Spænd enheden fast på monteringspladen. 
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4.4 Udluftningssæt OD1 

   

  
Varmekanalen (inkluderet) afleder varm luft, så enheden 
kan anvendes i små rum. 

 
 
 
 

  warm 
 min. air 
 10 cm 
cooling exhaust  
air 
 
 
 
 
 min. 
 10 cm 
cooling 
air 
 
 exhaust warm air 
 

 

Brug bøjningen til at aflede varm luft til side.  

Hvis De ikke har brug for bøjningen, kan den afmonteres 
fra flanken og De kan forbinde varmekanalen direkte på 
flanken.  

Sørg for at varmekanalen ikke har kinker, brug en ekstra 
bøjning om nødvendigt. 

   

 

 

Skru varmekanalsflanken fast med skruer gennem de for 
borede huller. 

 

 

 

Før varmekanalen til den ønskede gennemføring. Det er 
nødvendigt at gennemføringshullet har en diameter på 
mindst 100 mm i diameter. 

Vær opmærksom på ledninger og rør i områder, hvor 
der bores eller saves. Køretøjsproducenten kan give 
information om placering af køretøjets ledninger og rør. 
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Før varmekanalen gennem hullet, afklip eventuel 
overflødigt rørstykke.  

Det kan være nødvendigt at anvende et 
beskyttelsesgitter for at beskytte varmekanalen. Anvend 
en passende fugemasse til at tætne rundt om 
varmekanalen mod fugtindtrængning i køretøjet. 

 
 
 

4.5 Forbind udstødningsslangen 

   
 

 

I brændselscellen bliver metanol og oxygen omdannet 
til vand og kuldioxid. Denne kemiske proces genererer 
varme, som sammen med kondensvand og kuldioxid 
skal ledes ud I det fri.  

 

 

ADVARSEL 

Forbind den tilhørende udstødningsslange og sørg for 
at udstødningsgasserne altid ledes væk fra 
installationsområdet og ud i det fri. 

Udstødningsgasserne indeholder fugt og 
temperaturen kan overstige 60° C, og dermed 
forårsage skoldning. Affaldsprodukterne i 
udstødningen kan være skadelige. Undgå direkte 
inhalation eller påvirkning gennem længere tid. 

For at undgå tilfrysning i vinterperioden må 
udstødningsslangen ikke være for lang, og den skal 
skæres diagonalt for at undgå, at der opstår 
vanddråber.  

Der må aldrig være opsamling i slangen. Sørg for at 
slangen aldrig er tilstoppet eller blokeret. 
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Udstødningsslangens løberetning 

 

 
Op 

 

 
Ned 

 

 
Undgå opsamling 

 
   

 

 

 

 

 Fjern hætten fra udstødningsstudsen. Gem 
hætten til vinteropbevaring eller eventuel 
transport. 

 Forbind udstødningsslangen (inkluderet) til 
udstødningsstudsen.  

 Før slangen ud til fri luft og brug en passende 
fugemasse for at tætne omkring slangen. 
Slangen (som også indeholder kondenserende 
vand) kan ledes ud I det fri, til en 
regnvandsbeholder eller anden velegnet 
container (på både ”i sumpen”). Sørg for, at der 
er en slange, som sørger for, at gasserne inkl. 
kuldioxid kan forsvinde.  

 Udstødningsslangen skal være så kort som 
muligt. Længden af slangen udenfor, må ikke 
være mere end 5 cm. Skær diagonalt for enden 
af slangen for at undgå fremkomst af 
vanddråber. 

 Slangen kan afklippes til passende længde. 
Gennemføringshullet skal være 10 mm i 
diameter. 

 Sørg for, at udstødningsslangen ikke har kinker 
eller er blokeret, og at udstødningen frit kan 
slippe væk. 
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4.6 Installation af holder til 
brændstofbeholder 

   

 

 

ADVARSEL 

Hold altid brændstofbeholdere og reserve-
brændstofbeholdere ude af børns rækkevidde. Hold 
brændstofbeholdere væk fra varme og undgå direkte 
sollys. 

Fastgør brændstofbeholderen og alle reserve-
brændstofbeholdere, så de ikke kan flytte sig. 

Sørg for, at brændstofslangen ikke har kinker eller er 
fastklemt. 

   

warm air  

 
electrical connection 

 

Placer ikke brændstofbeholdere, så de blokerer 
luftindtag eller udblæsning . 

Placer ikke reservebrændstofbeholdere foran luftindtag 
eller udblæsning. 

Placer brændstof beholdere ved siden af eller foran 
enheden, som illustreret her.  
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Installer enhed og brændstofbeholdere, så de har 
samme niveau. 

Fastgør holderen til brændstofbeholderen med fire 
passende skruer ,så den ikke ryster løs i tilfælde af 
uheld. 

 

4.7 Elektrisk installation 

   
 

 

ADVARSEL 

Alt arbejde bør udføres af kvalificeret personale og i 
henhold til gældende tekniske regulativer.   

Dårlige forbindelser eller brug af ledning med forkert 
ledningskvadrat kan forårsage brand. 

Alle ledninger skal være tilstrækkeligt isoleret og 
have en passende spændingsvidde. Alle forbindelser 
skal være faste. Anvendelse af uisolerede ledninger 
og forbindelser er ikke tilladt. 

Brug det medleverede ledningsnet til at forbinde 
enheden.  

Forbindelser til batteriet skal indeholde en sikring.  
Alternativt, anvend sikringen (kan købes som ekstra 
udstyr) for forbinde til batteriet. 

Kontroller polariteten (se illustration), før enheden 
tilsluttes. 

Forbind altid både sensor and strømkablet. 

Anvend altid separate ledninger til strømkablet og 
sensorledningen. Ellers kan strømflowet forårsage 
fejlagtige udlæsninger. 
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Power lead 

 
Sensor lead 

 

 

Strømkablet består af fire ledninger, der skal 
forbindes til batteriet som følger: 

Strømledning:   
Denne ledning leder strøm fra enheden til batteriet. 

Sensorledning: 
Denne ledning måler batteriet spænding (V) 
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For at minimere strømtab i ledningerne anbefales flg. 
ledningskvadrater, såfremt det medleverede 
ledningsnet ikke er tilstrækkeligt: 

Længde [m] min ledningskvadrat  
< 5 m 2.5 mm² 
5 – 10 m 4 mm² 
10 – 15 m 6 mm² 

Ekstraudstyr 
Forlængerledning sensor 8 m (Art. No. 151 906 005) 
Forlængerledning strøm  8 m (Art. No. 151 906 006)  

 

4.8 Tilslutning via central elektriske  Boks 
(EBL) 

   
 

 

 

   
 

 

1. brændselscelle 
2. forbindelseskabel til brændselscellen 
3. forlængerledning sensor (valgfrit) 
4. batterisikring 2 A 
5. batteri 
6. forlængerledning strøm 2- eller 3- polet stik (valgfrit) 
7. central elektrisk boks (EBL) 

or

Sikring 2A  

4 

1 

2 
3 

5 

6 

rød 
brun 

7 
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4.9 Tilslutning direkte til batteriet 

   
 

 

 

 

 

   
 

 

1. brændselscelle 
2. forbindelseskabel til brændselscelle 
3. forlængerledning sensor (valgfrit) 
4. batterisikring sensor 2 A 
5. batteri 
6. forlængerledning strøm med 3-polet stik (valgfrit) 
7. batterisikring strøm 15 A 

 

Fuse 15A 

2 
3 

4 
5 

6 

7 

rød 

brun 

1 

Sikring 2A 
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4.10 Tilslutning af fjernbetjening 
   

  

Fjernbetjeningen (1) viser status på enheden og bruges 
til at styre enheden. Monter fjernbetjeningen et sted, 
hvor den er let at betjene, eksempelvis på 
instrumentbordet. 

1 2 

 
3 4 

 

Indbygget installation: 
1 fjernbetjeningen 
2 åbning / udskæring 
3 ramme 
4 skruer 
 

 

Indbygget installation: 

Hvis fjernbetjeningen installeres indbygget, sørg da 
for, at der er tilstrækkelig plads til de elektroniske 
dele bag åbningen (2). 

Brug en skabelon, når der skal bores eller saves til 
indbygningsinstallationen (2). Start med at bore et hul, 
og sav resten af åbningen med en passende sav. 

Fastgør fjernbetjeningen (1) med fire passende skruer 
4) og sæt rammen fast uden på fjernbetjeningen. 

1 2 

 
3 4 

 

Overfladeinstallation (alternativ) 

Fastgør bagdåsen med 2 skruer på en plan overflade.  

Forbind fjernbetjeningen med DL 1 data 
kabel(medleveret). 

Fastgør fjernbetjeningen (1) med fire passende skruer 
4) og sæt rammen fast uden på fjernbetjeningen. 

Overfladeinstallation: 
1 Fjernbetjening 
2 Bagdåse  
3 Ramme 
4 Skruer 
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Forbind fjernbetjeningen med DL 1 data kabel 
(medleveret). 

Hvis DL1 data kablet ikke er langt nok, kan De erstatte 
det med et netværkskabel / LAN-kabel i passende 
længde. Kablet skal mindst være et Kategori 5 patch 
kabel. 

Indsæt dernæst datakablet i enheden i stikket markeret 
med “Remote Control“. 
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5. Drift 

 

 

ADVARSEL 
Sørg for, at enheden er placeret korrekt og 
tilstrækkeligt fastspændt, før det elektriske system 
forbindes. Sørg altid for at sikre elektriske 
forbindelser med sikringer, som beskrevet i kapitel 
4.7) 

Anvend ikke enheden i temperaturer over 40° C eller 
under - 20° C. Hvis enheden har været udsat for 
temperaturer under 0° C, uden at være forbundet til et 
batteri eller brændstof (antifreeze), skal den opbevares 
ved rum temperatur 24 timer før anvendelse. 

Hvis temperaturen stiger til over 40° C, slår enheden 
automatisk fra. Den starter automatisk igen, når 
temperaturen er faldet. 

5.1 Tilslutning af brændstofbeholderen 

   

  

ADVARSEL 

Af sikkerhedshensyn må kun bruges originale EFOY 
brændstofbeholdere. Ryg aldrig, når brændstof-
beholderen skiftes og undgå åben ild! Udsæt aldrig 
brændstofbeholderen for temperaturer over 45°C. 

Placer ikke brændstofbeholderen foran enhedens 
luftindtag eller udblæsning. 

Originale EFOY brændstofceller indeholder EFOY 
godkendt metanol. Selv de mindste urenheder i øvrigt 
tilgængeligt metanol kan forårsage permanent skade 
på enheden og vil resultere i tab af garanti på 
enheden. 

Bemærk venligst kommentarer omkring metanol i 
kapitel 2.3. 
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Bemærk: Når brændstofbeholderen er tom, vil der i 
fjernbetjeningens display stå “Please change fuel 
cartridge“ og det gule lys vil blinke. 
Brændstofbeholderen kan godt skiftes, mens systemet 
er i drift. 

 Skru brændstofslangen af beholderen. Tag 
beholderen ud af holderen.  

 Sørg for at låget på brændstofbeholderen er lukket 
helt tæt efter brug. 

 EFOY brændstofbeholdere er engangsbeholdere. De 
må ikke genfyldes.  

 Sorter tomme brændstofbeholdere som plastik-
affald. Delvist tomme beholdere skal håndteres som 
affald med opløsningsmidler eller maling. 

 
  1 

 
 

   
 

 

 Sæt en ny original EFOY brændstofbeholder ind i 
holderen (1). 
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2 

 
 
  3 

 
 
 

 Læg stroppen om brændstofbeholderen og stram 
den (2). Tilslut aldrig brændstofbeholdere, uden at 
de er fastgjort i en holder. 

 Fjern først det børnesikrede låg efter, at 
brændstofbeholderen er monteret i holderen (3).  

 Luk den tomme beholder tæt med låget fra den nye 
beholder. 

 Tryk på   reset   på fjernbetjeningen for at få den 
gule advarselslampe til at slukke og slette 
meddelelsen i displayet. 

 

 

 

 

Bemærk 

Ved levering medfølger en flaske med servicevæske. Den skal altid 
medbringes. 

Der skal kun påfyldes servicevæske, når EFOY-brændselscellen viser 
meddelelsen: "Please refill service fluid". 

Der er allerede fyldt servicevæske på EFOY-brændselscellen fra 
fabrikken, og væsken kan blive påkrævet i ekstremt varme 
omgivelser.  

Anvisningerne for påfyldning af servicevæske findes på side 48. 
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5.2 Sprogvalg 

   

  

Deutsch 

 

  

 

 Tryk    >>  på fjernbetjeningen I 2 sekunder. 
Fjernbetjeningen viser det valgte sprog. 

 Følgende sprog kan vælges 

 Tysk (fabriksindstilling) 
Engelsk 
Fransk 
Italiensk 
Hollands 
Spansk 

 Tryk på    >>  indtil det ønskede sprog vises.  

 Tryk dernæst på    >> i yderligere 2 sekunder for at 
gemme sprogvalget. 
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5.3 Displayinformation 

   

  

Den anden linie i displayet giver information om både 
normal drift og fejl (Se kapitel 7). Den første linie viser, 
hvilken driftsfunktion der er valgt, eksempelvis 
“Automatisk“. 

Automatisk 

ladefunktion 
 

 
 

Enheden lader batteriet, hvis nødvendigt, eller hjælper 
batteriet med at levere strøm. Anden linie i displayet vil 
vise ”charging mode”, så længe enheden leverer 
spænding til det elektriske system. 

Automatisk 

startfase 
 

Enheden gennemgår en koldstartsfase på ca. 20 
minutter, før den når max. output.   

   

Automatisk 

standby  
 

  

Såfremt batteriet bliver fuldt opladt, og enheden ikke 
skal levere strøm, vil den forblive i standby. 

Automatisk 

Skift brændstofbeholder 
 

 

Såfremt enheden konstaterer en fejl, eksempelvis en 
tom brændstofbeholder, vil den automatisk lukke ned 
og informere om, hvordan situationen udbedres: 
”Please change fuel cartridge”. Enheden genstartes ved 
at trykke på RESET knappen, og fejlen er rettet. ”Se 
også kapitel 7 - Fejlfinding”. 
 

 

 Tryk     >>  for at få flg. informationer vist: 

Automatisk 

spænding 13.6 V 
 

 Batterispænding 

   

Automatisk 

4.6 A 

 
 

 Ladestrøm 

Bemærk, at enheden under normal drift flere gange pr. 
time kortvarigt afbryder strømfremstillingen, og at 
displayet under disse afbrydelser viser ladestrømmen 
0,0A. 

Automatisk 

Firmware V06 11.02 L 12 V QB 
 

 Firmware version 
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Venligst check regelmæssigt (mindst en gang årligt), 
om softwareopdateringer er tilgængelige. 

Automatisk 

Driftstimer 500 t 
 

  

 Totalt antal driftstimer 

Automatisk 

Skift brændstofbeholder 
 

 Servicemeddelelser (se også kapitel 7) 

   

Automatisk  

100600-934-12345 

 
 

 Visning af serienr. (fra produktionsår 10/2009) 
 
Displayet vender tilbage til normal visning efter 30 
sekunder. Alternativt kan De vende tilbage til normal 
visning ved at trykke på  >> . 

Tryk på    >>  i ca. 2 sekunder for at komme ind i 
sprogvalgs menuen (Se Kapitel 5.2). 
 

5.4 Automatisk drift 

   
 

 

Automatisk drift vil begynde i det øjeblik De tilslutter 
enheden til et batteri. Enheden vil nu overvåge 
spændingen på batteriet.  

Brændselscellen slår automatisk til, når 
batterispændingen falder til under 12,3 V. Batteriet 
oplades så, indtil grænsen for inaktivering på 14,2 V 
nås.  
Bemærk: For optimal vedligeholdelse af batteriet er 
det vigtigt, at ladestrømmen ikke afbrydes brat, når 
grænsen for inaktivering nås. Derfor fortsætter EFOY 
opladningen i maksimalt 3 timer, efter at den 
indstillede grænse for inaktivering (forhåndsindstillet 
til 14,2 V fra fabrikken) er nået. 
Genopladningsvarigheden afhænger af 
batterispændingen og strømforbruget.  
 
Enheden gennemgår en koldstartsfase på ca. 20 
minutter, før den når max. output.  Ved normal drift 
afbrydes strømproduktionen kortvarigt få gange pr. 
sekund. 
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5.5 Start brændselscellen 

   

 
 

 

Enheden kan tændes, uanset hvilken spænding 
batteriet har (dog minimum 10.5V). Enheden vil 
automatisk gå til ladefunktion ”charging mode”.  

Denne funktion er kun mulig, hvis batterispænding er 
under 13.2V. 

On 

Ladefunktion / Charging mode 
 

 

 

Tryk på          på fjernbetjeningen en gang, hvis enheden 
har været slukket og 2 gange, hvis enheden står i 
automatisk drift. Enheden vil nu påbegynde en 
opladning af batteriet uanset batteriets spænding og vil 
lade, indtil stopspændingen er nået.                                     
Ubatt >14,2 V und Iout < 2 A – 4A EFOY 2200). 
 

Enheden skifter så til automatisk drift og vil 
efterfølgende kun lade batteriet, når der er behov for 
det.  
 

 

5.6 Sluk enheden 

   

  

Tryk            på fjernbetjeningen for at slukke enheden 

Enheden vil trinvist lukke ned, mens den udfører en 
række kontroller: 

Off 

Lukker ned / Shutting down 
 

 

 

For at beskytte komponenter skal enheden køre i 
mindst 30 min, før den stopper helt. Enheden vil 
vedblive at køre indtil de 30 minutter er nået. Beskeden 
“Shutting down” vil vises i displayet. Efterlad enheden 
med batteriet og brændstofbeholderen tilsluttet. 

Bemærk venligst, at enheden kun starter, hvis den er 
tilsluttet et funktionsdygtigt batteri. Enheden starter 
ikke, hvis batteriet er defekt. 
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5.7 Batteribeskyttelse 

  

Off 

Battery protection 
 

 

 

EFOY-brændselscellen er udstyret med en integreret 
batteribeskyttelsesfunktion. Denne funktion forhindrer, 
at batteriet dybdeaflades, når driftstilstanden "Fra" er 
valgt. 

Batteribeskyttelsen aktiveres automatisk, når 
batterispændingen er under 11,2 V i mere end 
15 minutter. Ladetilstanden "Batteribeskyttelse" 
afsluttes, når spændingen når 12,8 V. 

Denne funktion er udelukkende en beskyttelse for 
batteriet og erstatter ikke ladefunktionen. 

Off 

Battery protection -> to shut down 

press off 

 

  

 

 

Hvis De vil slå brændselscellen fra efter aktivering af 
batteribeskyttelsesfunktionen, så tryk på tasten        . 
Funktionen aktiveres automatisk igen, når enheden 
tændes eller anvendes i automatisk drift. 

 

Bemærk: Hvis beskyttelsesopladningen afsluttes 
manuelt, er batteribeskyttelsen deaktiveret, indtil 
næste gang brændselscellen starter. Batteriet kan 
blive beskadiget som følge af dybdeafladning. 

Hvis batteribeskyttelsen aktiveres gentagne gange, 
skal anlægget kontrolleres. 

Batteribeskyttelsen fungerer kun, når der er tilsluttet 
en fyldt EFOY-brændstofpatron.  
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5.8 Automatisk antifrysningsfunktion 

   

Off 

Antifreeze mode 

 

 

 

 

Enheden har en intelligent antifrysningsfunktion 
indbygget. Enheden hold sig selv varm, såfremt 
omgivelsestemperaturen kommer under 3° C. Dette 
forudsætter, at enheden er tilsluttet et funktionsdygtigt 
batteri, og at brændsbeholderen indeholder metanol.  

Hvis enheden er i antifrysfunktion, vil der vises 
“Antifreeze mode” i anden linie i displayet. Den første 
linie vil vise den aktuelle driftsfunktion: eksempelvis 
“Off”. 

 

 

Antifrysfunktionen virker kun så længe, der er 
metanol i brændstofbeholderen, og så længe det 
tilsluttede batteri er funktionsdygtigt. 

Enheden kan ikke starte, hvis batterispændingen er 
lavere end 10,5V. Bemærk, at enheden ikke vil lade 
batteriet op, hvis batterispændingen falder under 10.5 
volt. 

 

 

FORSIGTIGHED 
Bemærk venligst de følgende tips til anvendelse ved 
opbevaring og vinterdrift: 

 

 

1 For at reducere brændstofforbruget, anbefaler vi 
at afmontere enheden og opbevare den frostfrit, 
hvis den forventes at være inaktiv gennem længere 
tid. Afmontering er let, det tager få øjeblikke, 
kræver hverken værktøj eller særlig teknisk 
kunnen. Opbevar enheden i den originale 
emballage. 

 

 

2 Såfremt enheden fryser, på trods af, at der er taget 
forholdsregler imod dette, lad da enheden tø op 
ved rumtemperatur i ca. 24 timer, før den tages i 
drift. Bemærk, at enhedens ydeevne reduceres, 
hvis den gentagne gange fryser til. 
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Når enheden er i antifrysfunktion vil den bruge ca. 10 
liter metanol i løbet af en 5 måneders periode i det 
centrale Europa. 

5.9 Opbevaring 
   

  
 Tryk            på fjernbetjeningen for at slukke 

enheden.  

Off 

Sluk enheden / Shutting down 
 

 Vent på, at enheden lukker ned og displayet er 
slukket (ca. 30 min.). 

 

 

 Træk strømkablet og datakablet til fjernbetjeningen 
ud af enheden.  

 Opbevar stik og ledninger køligt og tort. 

 

 
 ADVARSEL 

Ryg aldrig, mens De håndterer enheden og 
brændstofbeholderen. Undgå åben ild! 

 
 

 Afmonter brændstofbeholderen, og luk den med et 
låg. Hold alle dele rene. 

 

 

 ADVARSEL                                                           Hold 
enheden og brændstofbeholdere – også tomme eller 
delvist tomme beholdere – ude af børns 
rækkevidde. 

 

 

 Fjern udstødningsslangen. Hold den ren, og placer 
et låg over udstødningshullet. 

 Afmonter varmekanalen og bøjningen, hvis 
nødvendigt. 

 Frigør stroppen og løft enheden af monterings-
pladen. 

 

 

 FORSIGTIGHED 
Opbevar enheden køligt, dog bør temperaturen 
ikke komme under 1° C, idet antifrysfunktionen 
kun virker, såfremt enheden er tilsluttet et 
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funktionsdygtigt batteri og en brændstofbeholder 
med brændstof. (se kapitel 5.8) 

 

 

 

 FORSIGTIGHED 
Hvis enheden har været udsat for temperaturer 
under 0° C uden at være tilsluttet et batteri og 
uden adgang til metanol (antifrys), skal den stå ved 
rum temperatur i ca. 24 timer før den tages i brug. 

 Anvend en passende kasse, som den originale 
emballage til forsendelser. Brug polstring for at 
imødekomme stød. Sørg for at transportere enheden 
opretstående.  
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6. Vedligeholdelse 

6.1 Service 

   

  

ADVARSEL 
Åben aldrig enheden. Uautoriseret åbning kan 
forårsage fejl i driften og vil resultere i tab af 
enhver garanti. Enheden indeholder ingen dele eller 
komponenter, som De selv kan reparere. 

  

Enheden er vedligeholdelsesfri under normale 
driftsbetingelser.  

Venligst check regelmæssigt (mindst en gang 
årligt), om softwareopdateringer er tilgængelige. 

 

 
 

EFOY Updater – til hurtig opdatering af EFOY -
brændselscellen 
 

 

Det er helt enkelt: Tilslut EFOY Updater til EFOY-
brændselscellen, så udføres opdateringen 
automatisk. 
 
Yderligere oplysninger om opdatering af firmware fås 
hos Deres servicepartner eller på internetadressen: 
www.efoy.com/en/updater  
 
Eller 
Gratis nummer: 00800 732 762 78 
Hotline: +49 89 673 5920 
sales@efoy.com 
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6.2 Rengøring 

   

  

ADVARSEL 

Sluk enheden før rengøring, og afmonter strømkablet. 

Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at der ikke kommer 
fugt eller væske ind i enheden.  

 

Rengør kun med en blød fugtig klud og et mildt 
rengøringsmiddel.  

Forbind igen strømkablet efter rengøringen for at sikre at 
antifrysfunktionen forbliver aktiveret (Se kapitel 5.8). 
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7. Fejlfinding 

7.1 Sikkerhed 

   

  

ADVARSEL 

Forsøg aldrig at åbne enheden! Den indeholder ingen 
dele eller komponenter, som De selv kan reparere. 

Kontakt SFC Energy AG. De ikke kan afhjælpe 
eventuelle fejl med hjælp fra denne brugervejledning. 

 

SFC Energy AG 
Eugen-Sänger-Ring 7 
D-85649 Brunnthal-Nord 

Hotline: +49 89 / 673 5920 
Ring gratis: 00800 / 732 762 78* 
sales@efoy.com 
www.efoy.com 

 

*Ring gratisnummeret fungerer fra flg. lande: Tyskland, 
Belgien, Danmark, Frankrig, England, Italien, Holland, 
Norge, Østrig, Sverige, Schweiz og Spanien.  
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7.2 Fejlfinding og løsninger 

   

 

 
 

Fjernbetjeningen angiver problemer via rødt og/eller 
gult lys og en besked i den anden linie I displayet. 

Beskederne vil hjælpe Dem til at løse problemet hurtigt 
og let. 

Tryk på    reset  på  fjernbetjeningen EFTER problemet 
er løst. 

 
Besked  Løsning 

Check battery (kontroller 

batteri) 

eller 

No connect (ingen forbindelse) 

 

Batterispændingen er for lav. 

Hvis batterispændingen er under 10.5 V, kontrolleres 
forbindelsen mellem enhed og batteri (4.7). 

Interruption: Surroundings 
too warm 
(Afbrydelse: Omgivelser for varm) 

 
Omgivelsestemperaturen er for høj. Enheden vil 
automatisk starte, så snart omgivelsestemperaturen 
falder under  30° C. 

Kontakt venligst service 
(Error 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 
70, 73, 75, 76, 80, 83, 84)   

Ring til hotline på: 

Ring gratis: 00800 732 762 78* 
Hotline: +49 89 673 5920 
hotline@efoy.com 
www.efoy.com 

Please check exhaust hose 
(Check venligst udstødningsslange) 
(Error 11, 12, 18) 

 

Kontroller, at udstødningsslangen er monteret korrekt 
og placer den, så der ikke kan dannes kondensering 
(opbygge væskeblokering).  

Check for knæk. Rengør om nødvendigt slangen og hold 
åbning fri. Afkort eller omlæg udstødnings-slangen, 
hvis der opstår væskeblokering. 
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Besked  Løsning 

Please change fuel cartridge     
(Skift venligst brændstofbeholder) 

(Error 20, 21, 22, 23) 

 

Indsæt en ny brændstofbeholder som beskrevet i 
kapitel 5.1.  

Kontroller forbindelser og fastgør beholderen. 

Kontroller brændstofslangen for knæk. Kontroller 
slange og forbindelse for urenheder. Kontroller, at 
brændstofbeholderen er i samme niveau som enheden. 

Kontroller forbindelser og skru omløber på 
brændstofslangen godt fast. 

Please refill service fluid 
(Venligst påfyld servicevæske) 
(Error 30, 31) 

 
Kontroller ,at udstødning frit kan komme væk, og at 
omgivelsestemperaturen er lavere end 40° C. Tilfør 
service væske (Se kapitel 7.4). 

Please defrost device slowly 
(Optø venligst enheden langsomt)     
(Error 40) 

 

Enheden har været udsat for omgivelsestemperaturer 
under 0 ° C uden at være forbundet til et batteri eller 
brændstof (automatisk antifrysfunktion). Lad enheden 
stå i rumtemperatur i ca 24 timer.. 

Please check battery voltage     
(Kontroller batterispændingen) 
(Error 50, 51, 52, 53) 

 

 

Error 50: Batterispænding er for lav (sense line). 

Error 51: Batterispænding er for høj (sense line).  

Error 52: Batterispænding er for lav (power line). 

Error 53: Batterispænding er for høj (power line).  

Kontroller forbindelserne, og om batteriet er af den 
rigtige type. 

Check batterispænding. Hvis den er for lav, anvend en 
ekstern batterilader for at oplade batteriet.  

Kontroller øvrige ladeenheder som generatorer eller 
laderelæer for fejl 

Automatisk restart (Automatisk 

genstart) 
(Error 63, 65) 

 
Enheden starter automatisk op. 
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Besked  Løsning 

Please check fuel cartridge 
connection (Skift venligst 

brændstofbeholder) (Error 72) 
 

Kontroller forbindelser og fastgør beholderen. 

 
 
 

7.3 Problemer uden fejlmeddelser 

    
Description Cause Solution 

Fjernbetjeningen er ikke 
tilsluttet enheden korrekt. 

Kontroller forbindelsen til 
fjernbetjeningen (Se kapitel 
4.10). 

Batteriet er ikke tilsluttet, 
forkert batteritype eller 
batterispændingen er for 
lav. 

Kontroller forbindelser, 
polaritet og ledninger. 
Tilslut et opladet batteri for 
at starte enheden. 

Sikringen er sprunget. Kontroller polariten i 
strømkablet.  

Sluk for enheden, 
kontroller årsagen til 
kortslutningen/overbelastni
ngen eller fejlpolaritet og 
ret fejlen. 

Enheden starter ikke, og der er 
ikke strøm til fjernbetjeningen. 

Hvis problemet 
fortsætter: 

Kontakt hotline på: 

Ring gratis: 00800 732 762 
78* 
Hotline: +49 89 673 5920 
hotline@efoy.com 
www.efoy.com  
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7.4 Påfyld servicevæske 

   
Hvis servicevæskestanden er lav, vil et rødt lys lyse og en 
meddelelse  ”Please refill service fluid“ vises på 
fjernbetjeningen. 

BEMÆRK 

Det er ikke nødvendigt at påfylde servicevæske før 
enheden startes første gang.  

Anvend kun original service væske fra EFOY / SFC. 

Sluk enheden før påfyldning af service væske. Afmonter 
strømkablet. 

Sørg altid for at servicevæskestudsen er ren. 

 

 

 

 Brug en ren saks til at klippe spidsen af beholderen. 

Servicevæskeflasken må kun bruges en gang. 

   

 

 

  

 Fjern udstødningsslangen fra enhedens 
servicevæskestuds. 

 Indsæt spidsen af flasken i studsen pres forsigtigt 
hele flaskens indhold ind i studsen. 

 Påfyld aldrig mere end en flaske servicevæske ad 
gangen. 

 Aftør eventuelt spildt servicevæske med en klud. 

 Sæt udstødningsslangen på studsen. 

 Tilslut strømkablet. 

 Tryk  på   reset  . Displayet tømmes for tekst og 
enheden vil gå til den sidst registrerede funktion. 

 Bestil en ny flaske service væske hos Deres lokale 
forhandler. 
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8. Bilag 

8.1 Output karakteristikker 

   

  
U-I og U-P karakteristikker i henhold til CE test  
(engelsksproget) 
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97 

 

 

 

 

SFC Energy AG 
Eugen-Sänger-Ring 7 
D-85649 Brunnthal-Nord 

Hotline: +49 89 / 673 5920 
Freecall: 00800 / 732 762 78* 
Fax: +49 89 / 673 592 369 
hotline@efoy.com 
www.efoy.com 

 

*Ring gratis nummeret kan anvendes fra flg lande: 
Tyskland, Belgien, Danmark, Frankrig, England, Italien, 
Holland, Norge, Østrig, sverige Schweiz og Spanien. 
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2.  Innledning 

2.1 Forord 
   

Takk for at du har bestemt deg for et EFOY-produkt. Vi håper 
du får mye glede av din nye energiforsyning. 

Les denne bruksanvisningen godt før du bruker produktet for 
første gang, og følg installasjonsanvisningene. 

Dersom du likevel skulle ha spørsmål angående betjening 
eller installasjon, kan du ta kontakt på EFOY Hotline. 

 

SFC Energy AG 
Eugen-Saenger-Ring 7 
D-85649 Brunnthal-Nord, Tyskland 
Hotline: +49 89 673 5920 
Gratisnummer: 00800 732 762 78* 
sales@efoy.com 
www.efoy.com 
 

*Gratisnummeret kan brukes fra følgende land: Tyskland, 
Belgia, Danmark, Frankrike, Storbritannia, Italia, Nederland, 
Norge, Østerrike, Sverige, Sveits og Spania. 
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2.2 Sikkerhetsanvisninger 

   

  

Les bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk, og 
oppbevar den i nærheten av apparatet. Følg alle 
anvisningene i denne bruksanvisningen.   

 
 

Apparatet må ikke åpnes. Patronen må ikke åpnes med makt 
og ikke etterfylles. Endringer setter sikkerheten i fare og 
fører til tap av typegodkjenning, reklamasjonsrettigheter og 
garanti. Bruk alltid bare originalt EFOY-tilbehør. 

 

 

Apparat og patroner må ikke oppbevares ved temperaturer 
som er høyere enn 45 °C, og ikke brukes ved temperaturer 
som er høyere enn 40 °C. Må ikke utsettes for sterk varme 
og direkte sollys. 

 
 

Oppbevar det avslåtte apparatet frostfritt eller bruk den 
automatiske frostsikringen (kapittel 5.8) 

 
 

Røyking er forbudt ved håndtering av apparatet eller 
patronene. 

 
 

Holdes vekk fra varme- og antennelseskilder. 

Hvis metanol lekker ut, er det fare for brann (f.eks. etter et 
uhell eller hvis apparat eller patron blir skadet). Hold 
antennelseskilder unna og luft godt. Små mengder metanol 
som lekker ut, fordunster fullstendig.  

 

 
Apparat og patroner – også tomme eller tømte patroner – 
skal oppbevares utilgjengelig for barn. 

  

Apparatet skal bare brukes i henhold til 
installasjonsanvisningen og i godt ventilerte omgivelser. 
Avgassene må føres uhindret ut fra monteringsrommet og ut 
i friluft. Unngå direkte eller kontinuerlig innånding av 
gasser. 
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Ved riktig bruk av apparatet og patronene er det ikke ved 
noe tidspunkt fare for at du kommer i kontakt med metanol. 

Vi er pålagt ved lov å trykke nedenstående merknader. 

Metanol er giftig ved innånding, hudkontakt og svelging. Det 
er fare for alvorlig varig helseskade ved innånding, 
hudkontakt og svelging. Ved uhell eller illebefinnende er 
omgående legebehandling nødvendig; vis patronetiketten 
eller bruksanvisningen. 

Avgasser fra apparatet kan i spesielle situasjoner inneholde 
helseskadelige komponenter. Unngå direkte eller langvarig 
innånding av avgassene; før dem ut i friluft gjennom den 
medfølgende avgasslangen. 

Ved uriktig bruk eller ikke fagmessig tilkobling til andre 
elektriske installasjoner kan det oppstå skader. 

  

ADVARSEL 
I tillegg til disse sikkerhetsanvisningene må man ta hensyn 
til alle tekster med fet skrift for å unngå å sette seg selv 
eller andre i fare. 
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2.3 Sikkerhetsanvisning metanol 
   

 

 

ADVARSEL 
Metanolen leveres i form av sikre, kontrollerte patroner 
som beskytter mot direkte kontakt med innholdet ved 
normal bruk i samsvar med bestemmelsene. Vi er pålagt 
ved lov å trykke nedenstående merknader. 
 
Metanol er meget brannfarlig. Metanol er giftig ved 
innånding, hudkontakt og svelging. 

Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling 
nødvendig; vis sikkerhetsdatablad for metanol eller 
patronetiketten. 

Oppbevaring og transport av metanol kan være underlagt 
lover og forskrifter.  

Du finner flere opplysninger i sikkerhetsdatabladet for 
metanol på vår nettside www.efoy.com.  
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2.4 Riktig bruk 
   

  

EFOY 600, EFOY 900, EFOY 1200, EFOY 1600 og EFOY 2200 er 
automatiske batteriladere for 12 V blybatterier.  

Apparatene skal bare brukes til lading av blybatterier som er 
i samsvar med de tekniske dataene til apparatet (se kapittel 
3.4, s. 112). 

Innenfor rammene av de tekniske dataene (se kapittel 3.4) 
kan apparatene brukes stasjonært, i båter og i kjøretøyer. De 
må bare brukes sammen med de originale EFOY-patronene. 

Apparatene er ikke beregnet til bruk som nødaggregater for 
medisinske, livsviktige apparater eller landbruksmaskiner. 

Det er tillatt å parallellkoble apparater for å øke 
ladestrømmen. 

Det er ikke tillatt å seriekoble apparater for å øke 
spenningen.  

Apparater med defekt eller skadet kabinett skal ikke brukes. 

 

2.5 Samsvarserklæring 
   
 

 

SFC Energy AG, Eugen-Saenger-Ring 7, D-85649 Brunnthal-
Nord, Tyskland erklærer at EFOY 600, EFOY 900, EFOY 1200, 
EFOY 1600 og EFOY 2200 er i samsvar med bestemmelsene i 
EF-direktiv 2004/108/EG om elektromagnetisk 
kompatibilitet. Følgende harmoniserte standarder er 
anvendt:  
EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 
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2.6 Kontrollmerker 
   

 

 

Apparatene er kontrollert i henhold til ECE-regulativ nr.10 
med henblikk på elektromagnetisk kompatibilitet og 
godkjent til bruk i motorkjøretøyer.  

Godkjenningsnummer: E24 10R-020234 

 

 

På frivillig basis er apparatene kontrollert av TÜV SÜD med 
henblikk på overholdelse av de grunnleggende kravene i IEC 
62282-5, og de er blitt merket med kontrollmerket for 
produktsikkerhet. 

   

2.7 Garantibestemmelser 
   

  

Garantitiden begynner å løpe når apparatet kjøpes nytt. 
Dette tidspunktet kan du dokumentere med 
kjøpsdokumentet. Ta godt vare på disse dokumentene. Vår 
garantiytelse retter seg etter de garantivilkårene til SFC som 
gjaldt ved tidspunktet for kjøpet. 

 
Service 
For tekniske spørsmål om EFOY-brenselcellene kontakt vår 
EFOY-kundeservice på følgende telefonnummer i 
kontortiden:  

Gratisnummer: 00800 73 27 62 78* 
Fra alle andre land ringer du:  
+49 89 673 5920 

SFC Energy AG 
Eugen-Sänger-Ring 7 
DE-85649 Brunnthal-Nord 
Faks: +49 89 673 592 369 
sales@efoy.com 
www.efoy.com 
 

*Gratisnummeret kan brukes fra følgende land: Tyskland, Belgia, Danmark, 

Frankrike, Storbritannia, Italia, Nederland, Norge, Østerrike, Sverige, Sveits og 

Spania.  

E 24 
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2.8 EFOY Garantisertifikat 
  

 

 

Med EFOY garantisertifikat får du  maksimal sikkerhet og 
pålitelig service. Mot å betale et engangsbeløp får du EFOY 
Garantisertifikat for 5 års produsentgaranti.  

Du får EFOY garantisertifikat rett fra SFC Energy AG, 
produsenten av EFOY-brenselcellene. 

Bare fyll ut skjemaet på www.garantie.efoy.com/en eller ring 
+49 89 673 5920 for nærmere opplysninger. 

   

2.9 Avfallshåndtering 
   

Emballasje 

 

Under transporten var det nye apparatet beskyttet av 
emballasje. Alle materialer som er brukt, er miljøvennlige og 
resirkulerbare. 

Vi anbefaler å ta vare på emballasjen til eventuell 
vinterlagring. 

Skulle du likevel ønske å kaste emballasjen, bør du bidra til 
miljøet ved å levere den til resirkulering. 

Følg reglene for avfallshåndtering i din kommune. 

 

 

ADVARSEL 
Kvelningsfare! 
 
Ikke overlat emballasjen eller deler av den til barn. Folier 
og sammenleggbar kartong medfører kvelningsfare. 

Patroner 

 
Fullstendig tømte patroner er plastavfall. Patroner med 
restinnhold skal håndteres som spesialavfall på samme 
måte som løsemidler og malingsrester. 

Brukte apparater 

 

Brukte apparater er ikke verdiløst avfall! Ved miljøvennlig 
håndtering kan verdifulle råstoffer brukes om igjen og 
miljøet skånes. 

Du får informasjon om retur av brukte apparater på EFOY 
Hotline: 

Tlf.: +49 89 673 5920 eller 00800 732 762 78* 

 



3. Montering 

    
 

 

 110 

3. Montering 

3.1 Leveringsomfang 
   

 Apparat 
 Fjernkontroll med datakabel RC1 (Lengde 10 meter) 
 Patronholder med rem FH1 
 Monteringsplate med rem MP1 
 Avgasslange (1,5 m) EH1 
 Utslippsutstyr for spillvarme OD1 (består av flens, rørbøy, 

spillvarmerør, rist og skruer)  
 Servicevæske 
 Bruksanvisning UM1 
 Ladekabel CL4 

 

 
Apparat 

 

 
Fjernkontroll med datakabel RC1 

 

 
Patronholder med rem FH1 

 
Monteringsplate med rem MP1 

 

 
Avgasslange EH1 

 

 
Utslippsutstyr for spillvarme OD1 

 

 
Servicevæske 

 

Ladekabel CL4: 

 

 

Tilkoblingsledning brenselcelle 1 m 

   

 Batterisikring  Batterisikring 
 strøm 15 A sensor 2,0 A 
                 Lengde 0,5 m                               Lengde 0,5 m 
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3.2 Oversikt 
   
 

 

 1 Kontakt ladekabel 
2 Kontakt fjernkontroll RC1 
3 Datagrensesnitt 
4 Tilkobling for patron 
5 Tilkobling for avgasslange EH1 og påfyllingsåpning til 

servicevæske 
6 Inntak for kjøleluft (baksiden) 
7 Utslipp for oppvarmet kjøleluft og tilkobling for utslipp av 

spillvarme 

 
 

3.3 Fjernkontroll 
   

auto reset
!

 

 1 Display 
2 Info- og språkvalgsknapp >> 
3 Av-/på-knapp    
4 Knapp for automatisk drift auto 
5 Varsellampe (gul) «Skift patron» 
6 Varsellampe (rød) «Feil» 
7 Reset-knapp reset 
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3.4 Tekniske data 
    
Ytelsesdata 

Produkt EFOY 600 EFOY 900 EFOY 1200 EFOY 1600 EFOY 2200 

Nominell effekt 25 W 38 W 50 W 65 W 90 W 

Ladekapasitet 
600 Wh/dag  
(50 Ah/dag) 

900 Wh/dag  
(75 Ah/dag) 

1200 Wh/dag  
(100 Ah/dag) 

1560 Wh/dag  
(130 Ah/dag) 

2160 Wh/dag  
(180 Ah/dag) 

Nominell spenning 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 

Ladestrøm ved 12 V 2,1 A 3,1 A 4,2 A 5,4 A 7,5 A 

Innkoblingsnivå* Ubatt < 12,3 V Ubatt < 12,3 V Ubatt < 12,3 V Ubatt < 12,3 V Ubatt < 12,3 V 

Utkoblingsnivå* Ubatt >14,2 V Ubatt > 14,2 V  Ubatt > 14,2 V  Ubatt > 14,2 V  Ubatt > 14,2 V  

Nødvendig 
startspenning 

>9 V >9 V >9 V >9 V >9 V 

Hvilestrømforbruk 15 mA 15 mA 15 mA 15 mA 15 mA 

Metanolforbruk  0,9 l/kWh 0,9 l/kWh 0,9 l/kWh 0,9 l/kWh 0,9 l/kWh 

12 V blybatterier (blysyre eller blygel) 
Anbefalte batterier** 

10–100 Ah 15–150 Ah 20–200 Ah 40–250 Ah 60–350 Ah 

Generelle data 

Ekvivalentnivå på 7 m 
avstand 

23 dB(A) 23 dB(A) 23 dB(A) 23 dB(A) 23 dB(A) 

Vekt  6 kg 6,2 kg 7,4 kg 7,6 kg 7,9 kg 

Dimensjoner  

(l x b x h): 
43,5 x 20,0 x 27,6 cm 

 
 
* Fabrikkinnstilling – kan brukes med grensesnittadapter og PC 

** Standardverdiene for de angitte batteristørrelsene er optimalt innstilt fra fabrikken. Ved svært avvikende 

batterikapasiteter, vennligst henvend deg til faghandleren. 
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Monteringsbetingelser 

Plassbehov (l x b x h):  51 x 35 x 30 cm (minimum) 

Helning i forhold til 
lengdeaksen 

Kontinuerlig:        35°  

Midlertidig (< 10 min.):  45° 

Helning i forhold til 
tverraksen 

Kontinuerlig:        20° 

Driftstemperatur -20 til +40 °C 

Starttemperatur +5 til +40 °C 

Lagringstemperatur +1 til +45 °C 

Utstyr 

Betjening Via fjernkontroll med fire knapper og flerspråklig tekstdisplay 

Elektrisk grensesnitt Kontakthus, 4-polet 

Type Tyco Electronics AMP Universal Mate-N-Lok (prod.nr. 350779) 

  

  

  

Patroner M5 M10 

Volum 5 liter 10 liter 

Vekt 4,3 kg 8,4 kg 

Mål (l x b x h) 19,0 x 14,5 x 28,3 cm 23,0 x 19,3 x 31,8 cm 
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4. Installering 

 

 

ADVARSEL 
Ved bruk i kjøretøy må både apparatet og patronene festes 
godt med tanke på ulykker. 
  
Apparatet må ikke brukes i eksplosjonsfarlige omgivelser.  

Apparatet er ikke vanntett. Pass på at vann ikke kan trenge 
inn. 

Apparatet og patronene må oppbevares utilgjengelig for 
barn og ikke ved temperaturer som er høyere enn 45 °C. 
Apparatet må ikke utsettes for direkte sollys. 

   

4.1 Verktøy 
   

 

 
 

 
 

 

 

Til installeringen trenger du følgende verktøy og fugemasse: 

 Bormaskin  
 Stikksag 
 Skrutrekker 
 Innvendig sekskantnøkkel (unbrako) 
 Fugemasse, f.eks. Sikaflex 

 
Følgende skruer skal brukes, avhengig av underlag (skruer 
følger ikke med i leveransen): 

 

 8 skruer til festing av monteringsplaten 
 4 skruer til festing av fjernkontrollen 
 4 skruer til festing av patronholderen 
 Evt. kabelklips og skruer til festing av kablene 
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4.2 Viktige opplysninger om valg av 
monteringssted 

   

  

Monteringen bør utføres av kvalifiserte fagfolk.  

Bruk egnede arbeidsklær ved monteringen (ingen vide klær, 
bruk hårnett hvis du har langt hår). Klær og hår kan komme 
inn i bevegelige og roterende deler (f.eks. bormaskinen).  

Før du borer eller sager hull, må du passe på at det er nok 
plass bak monteringsstedet. Følg også 
sikkerhetsanvisningene fra verktøyprodusenten. 

Ved fuging kan det frigjøres løsemiddeldamp. Sørg for 
tilstrekkelig lufting og følg bearbeidingsinstruksen for 
fugemassen. 

 

 Ved valg av monteringssted må du passe på at temperaturen 
er innenfor det godkjente temperaturområdet (mellom –20 
°C og +40 °C).  

 
 ADVARSEL 

Apparatet genererer spillvarme som må føres ut. Vær 
oppmerksom på dette ved valg av monteringssted.  

   
 
 

 
 min. 
Tilluft 10 cm 

 Ved montering i et lukket kammer må du beregne en åpning 
med en diameter på minst 10 cm til tilluft. Bruk det 
medfølgende utstyret til utslipp av spillvarme for å lede ut 
den oppvarmede kjøleluften.  

Apparatet må bare installeres stående. Bruk den 
medfølgende monteringsplaten til installeringen. 

 

 Pass på at apparatet ikke monteres med større helning enn 
godkjent. 

Helning i forhold til lengdeaksen: 
Kontinuerlig:      35° 
Midlertidig (< 10 min.): 45° 
 
Helning i forhold til tverraksen: 
Kontinuerlig:       20° 

 

  

De elektriske kontaktene, påfyllingsåpningen til 
servicevæsken og patronen bør være lett tilgjengelige.  
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maks. 30 cm 

 

 Pass på at plasseringen av patronen ligger innenfor 
rekkevidden av patrontilkoblingsslangen (30 cm) og at 
slangen ikke havner i klem eller legges med knekk. 

 

MERK 
Patrontilkoblingsslangen og avgasslangen må ikke skades 
eller erstattes med en annen slange. 
Bruk alltid bare originale EFOY-slanger. 

 

4.3 Montering av apparatet 
   

 

 

Velg et egnet monteringssted som beskrevet i kapittel 4.2. Ta 
også hensyn til målene i kapittel 3.4 Tekniske data.  

1. Legg apparatets festerem i sporet under 
monteringsplaten.  

2. Skru fast monteringsplaten på det stedet der du ønsker 
at apparatet skal stå. Bruk passende skruer og evt. 
plugger, slik at monteringsplaten ikke løsner ved stor 
belastning, f.eks. ved et uhell. 

3. Sett apparatet på monteringsplaten. 

   

 

 

4.  Fest apparatet på monteringsplaten med remmen. 
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4.4 Montering av utslippsutstyr for 
spillvarme 

   

  

Det medfølgende utstyret for utslipp av spillvarme tillater at 
den oppvarmede kjøleluften føres ut kontrollert, slik at 
apparatet også kan brukes i trange rom. 

 
 
 
 
 
  Oppv. 
 min. kjøleluft 
 10 cm 
Tilluft  Utluft  
 
 
 
 
 
 
 min. 
 10 cm 
Tilluft 
 
 
 Utluft Oppvarmet kjøleluft  
 

 

 Bruk rørbøyen for å lede luften ut til siden.  

Hvis du ikke trenger rørbøyen til spillvarmen, kan du trekke 
den av flensen og sette spillvarmerøret rett på flensen.  

Pass på at røret ikke knekkes, bruk eventuelt en ekstra 
rørbøy. 

   

 

 

Skru flensen fast i hullene som er beregnet til dette på 
apparatet. 

   

 

 

Deretter fører du spillvarmerøret ut. Til det trenger du en 
gjennomføring med en diameter på 100 mm. 

Når du borer gjennom mellomrom, må du passe på at det 
ikke ligger ledninger i mellomrommene. Opplysninger om det 
får du hos faghandleren.  
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Led spillvarmerøret gjennom gjennomføringen. Den 
overskytende enden av røret kan nå kappes av.  

For å beskytte utløpet av spillvarmerøret mot 
fremmedlegemer, kan du eventuelt bruke en rist. For at det 
ikke skal komme fuktighet inn i mellomrommene eller 
bobilen, må du tette disse med en egnet fugemasse. 

 
 

4.5 Tilkobling av avgasslangen 

   

 

 

I apparatet forvandles metanol og oksygen til vann og 
karbondioksid. I denne prosessen oppstår det varme som 
må ledes bort sammen med vanndamp, karbondioksid og 
spor av metanol. 

 

 

ADVARSEL 

På grunn av det ovennevnte må du koble til den vedlagte 
avgasslangen og alltid føre avgassene ut av 
monteringsrommet eller -stedet og ut i det fri.  

Under driften kan de fuktige avgassene komme opp i over 
60 °C. Det er fare for forbrenning. Avgasser kan inneholde 
helseskadelige komponenter. Unngå direkte eller 
kontinuerlig innånding av gasser. 

For at avgasslangen ikke skal fryse igjen om vinteren, må 
den være så kort som mulig og enden må skjæres skrått av 
for å unngå dråpedannelser. 

Det må aldri dannes noen sifong i avgasslangen. Forsikre 
deg om at enden av avgasslangen ikke kan lukkes eller 
tettes igjen. 
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Legging av avgasslangen 

 

 
Oppover 

 

 
Nedover 

 

 
Unngå sifongdannelse 

 
 

 

 

 

 Fjern beskyttelseshetten fra avgassåpningen. Ta vare på 
den til vinterlagring eller en eventuell retursending. 

 Sett den medfølgende avgasslangen på avgassåpningen.  

 Før avgasslangen ut fra monteringsrommet og tett igjen 
rundt åpningen for avgasslangen med en egnet 
fugemasse. Avgassen (her oppstår det også 
kondensvann) kan enten føres ut i det fri, til en 
spillvannstank eller en annen passende beholder (på 
fritidsbåter også i kjølrommet). Det er imidlertid 
absolutt nødvendig at gassene inklusive karbon-
dioksidet føres bort gjennom en slange.  

 Avgasslangen må holdes så kort som mulig. Stykket 
som går ut i det fri, bør ikke være lengre enn 5 cm. 
Enden av slangen må skjæres skrått av for å unngå 
dråpedannelser. 

 Ved behov kan avgasslangen kappes så kort man ønsker. 
Åpningen for slangen må ha en diameter på 10 mm. 

 Pass på at avgasslangen ikke knekkes eller tettes igjen, 
og at avgassene kan strømme ut uhindret. 
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4.6 Montering av patronholderen 
   

 

 

ADVARSEL 

Patronen og reservepatronene må oppbevares 
utilgjengelig for barn og ikke utsettes for sterk varme eller 
direkte sollys.  

Patronen og alle reservepatroner må stroppes godt fast så 
de ikke kan forskyve seg. 

Patrontilkoblingsslangen må ikke knekkes eller havne i 
klem. 

   
 

Spillvarmestrøm  

 
Elektrisk tilkobling 

 Patronene eller reservepatronene må ikke plasseres foran 
inn- eller utløpet av spillvarmestrømmen! 

Sett heller ingen andre gjenstander, f.eks. reserve-
patroner, foran inn- og utløpet av spillvarmestrømmen.  

Patronene kan plasseres som på tegningen, ved siden av 
eller foran apparatet. 

 

   

 

 

Apparatet og patronen skal installeres på samme nivå. 

Fest patronholderen med fire egnede skruer og evt. plugger, 
slik at den ikke løsner selv ved stor belastning, f.eks. ved 
uhell. 
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4.7 Elektrisk tilkobling 
   

 

 

ADVARSEL 

Arbeid på elektriske anlegg skal kun utføres av autorisert 
elektroinstallatør i samsvar med gjeldende forskrifter.  

Ledninger som legges feil eller er feildimensjonert, kan 
forårsake brann. 

Alle tilkoblede ledninger må være tilstrekkelig isolert og 
ha tilstrekkelig spenningsfasthet, og kontaktene må være 
berøringssikre. Det er ikke tillatt å legge metallisk blanke 
ledninger og kontakter. 

Bruk den medfølgende kabelforgreningen for tilkobling av 
apparatet.  

Ladekabelen må kobles til batteriet over en sikret 
strømkrets eller over den medfølgende batterisikringen. 

Kontroller polariteten (se tegningen) før apparatet kobles 
til. 

Både sensorledningene og strømledningene må kobles til. 

Legg atskilte ledninger for strømforsyning (strøm) og 
spenningsmåling (sensor) fram til batteriet, siden 
strømmen ellers alltid vil føre til feil i spenningsmålingen. 

   

 

 
Strømledning 

 
Sensorledning 

 

Ladekabelen består av fire ledninger som må kobles til 
batteriet på følgende måte: 

Strømledning:  
Over denne ledningen mates strømmen fra brenselcellen 
inn i batteriet. 

Sensorledning: 
Denne ledningen bruks til å måle batterispenningen. 
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For å minimalisere motstandstapene i tilkoblingsledningene 
anbefales følgende minimumstverrsnitt på ledningene, så 
fremt den medfølgende batteriladekabelen ikke er lang nok: 

Lengde [m] minste ledningstverrsnitt  
< 5 m 2,5 mm² 
5–10 m 4 mm² 
10–15 m 6 mm² 
 
Tilbehør: 
Skjøteledning til sensorledning 8 m (art.nr.: 151 906 005) 
Skjøteledning til strømledning 8 m (art.nr.: 151 906 006) 

 

4.8 Elektrisk tilkobling over en el-sentral 
   

 

 
 Sikring 2 A 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   

 

 

1. Apparat 
2. Tilkoblingsledning brenselcelle  
3. Skjøteledning til sensorledning (tilbehør) 
4. Batterisikring sensor 2 A 
5. Batteri 
6. Skjøteledning til strømledning med 2- eller 3-polet støpsel 

(tilbehør) 
7. El-sentral (EBL) 
 
 
  

4

1 

2
3

5

6

Rød 
Brun

7 eller
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4.9 Elektrisk tilkobling direkte til batteriet 
   

 

 
 

 
 Sikring 2 A 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 Sikring 15 A 
 
 
 
 
 
   
 

 

1. Apparat 
2. Tilkoblingsledning brenselcelle   
3. Skjøteledning til sensorledning (tilbehør) 
4. Batterisikring sensor 2 A 
5. Batteri 
6. Skjøteledning til strømledning med 3-polet støpsel 

(tilbehør) 
7. Batterisikring strøm 15 A 

 

2 
3 

4 5 

6 

7 

Rød 
Brun

1 
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4.10 Montering og tilkobling av fjernkontroll 
   

 

 

Fjernkontrollen (1) viser den aktuelle statusen for apparatet 
og brukes til å styre det. Fest fjernkontrollen lett tilgjengelig, 
f.eks. i førerhuset. 

 1 2 

 3 4 

Innfelt montering: 

1 Fjernkontroll 
2 Innbyggingsåpning  
3 Ramme 
4 Skruer 

 

Innfelt montering 

Ved innfelt montering må du passe på at det er nok plass til 
elektronikken bak innbyggingsåpningen. 

Bruk bore- og sagemal til innfelt montering. Bor først et hull, 
og sag så ut åpningen (2) med hull- eller stikksag. 

Koble til fjernkontrollen med den medfølgende datakabelen 
DL2. 

Fest så fjernkontrollen (1) med fire egnede skruer (4), og sett 
rammen (3) på fjernkontrollen. 

 

 1 2 

   
3   4 

 

 

Utenpåliggende montering  

Fest boksen med to egnede skruer.  

Koble til fjernkontrollen med den medfølgende datakabelen 
DL2. 

Fest så fjernkontrollen (1) på boksen (2) med de fire 
medfølgende skruene (4), og sett rammen (3) på 
fjernkontrollen. 

Utenpåliggende montering: 

1 Fjernkontroll 
2 Boks  
3 Ramme 
4 Skruer 
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Koble til fjernkontrollen med den medfølgende datakabelen 
DL2. 

Dersom den medfølgende datakabelen DL2 ikke passer i 
lengden, kan du bytte den ut med en kortere eller lengre 
vanlig nettverkskabel (type: patchkabel kat. 5). 

Deretter stikker du støpselet inn i kontakten merket 
«Remote Control» på batteriladeren. 
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5. Drift 

 

 

MERK 
Før tilkobling til det elektriske anlegget må du 
forsikre deg om at apparatet er satt opp riktig og at 
det elektriske anlegget er sikret som beskrevet (se 
kapittel 4.7). 

Apparatet skal ikke brukes ved temperaturer over 40 °C 
eller under -20 °C. Dersom batteriladeren har vært utsatt for 
temperaturer under 0 °C uten tilkoblet batteri og 
tilstrekkelig fylt patron, må apparatet tines i romtemperatur 
i 24 timer før bruk. 

Hvis temperaturen kommer over 40 °C, kobles apparatet 
automatisk ut og starter igjen automatisk når 
temperaturen har falt. 

 

5.1 Koble til patron 
   

  

ADVARSEL 

Av sikkerhetsgrunner må det bare kobles til originale 
EFOY-patroner. Ved patronskift er røyking forbudt; hold 
andre antennelseskilder unna! Patronene må ikke utsettes 
for temperaturer over 45 °C. 

Patronen må ikke plasseres foran inn- eller utløpet av 
spillvarmestrømmen. 

De originale EFOY-patronene inneholder metanol som er 
godkjent av EFOY. Selv små mengder forurensninger eller 
fremmedlegemer i vanlig metanol kan påføre apparatet 
varig skade og føre til tap av reklamasjonsrett eller 
garanti. 

Vennligst følg sikkerhetsanvisningene om metanol i 
kapittel 2.3. 
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Merk: Når patronen er tom, vises meldingen «Skift patron» 
på displayet, og den gule varsellampen blinker. Patronen 
kan skiftes mens apparatet er i bruk. 

 Skru patrontilkoblingen av den tomme patronen og ta ut 
den tomme patronen.  

 Sett alltid lokket godt på patronen etter bruk. 

 EFOY-patroner er ment til engangsbruk og kan ikke 
fylles på nytt.  

 Fullstendig tømte patroner er plastavfall. Patroner med 
restinnhold skal håndteres som spesialavfall på samme 
måte som løsemidler og malingsrester.  

 
  1 

 
 

 
 

 

 Sett en ny, full, lukket, original EFOY-patron i 
patronholderen (1). 
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  2 

 
 
  3 

 
 

 Lukk remmen på patronholderen (2). Det er bare tillatt å 
koble apparatet til en patron som er sikkert festet på en 
patronholder. 

 Det barnesikre lokket skal først fjernes etter at den nye 
patronen er satt inn i patronholderen (3).  

 Skru patrontilkoblingen på den nye patronen.  

 Trykk på   reset   knappen på fjernkontrollen så den gule 
varsellampen og meldingen på displayet slokner. 

 

 

Merk 

En flaske servicevæske, «Service Fluid», er inkludert i leveransen. Den 
må du alltid ha med. 

Servicevæsken skal bare etterfylles når EFOY-brenselcellen viser 
meldingen «Fyll på servicevæske». 

EFOY-brenselcellen inneholder servicevæske når den kommer fra 
fabrikken, og i ekstremt varme omgivelser kan det være behov for påfyll.  

Veiledning om etterfylling av servicevæske finner du på side 45. 
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5.2 Velge språk 
   

  
 Trykk i 2 sekunder på knappen >>    på fjernkontrollen. 

Deretter viser fjernkontrollen det innstilte språket. 

Deutsch  

 

 

 Man kan velge mellom følgende språk: 
Deutsch (fabrikkinnstilling) 
English 
Français 
Italiano 
Nederlands 
Español 

 Trykk på knappen   >>   til ønsket språk vises.  

 Hold deretter knappen  >>   inne i 2 sekunder for å lagre 
ønsket språkvalg. 

5.3 Vise informasjon 
   

  

På den andre linjen informerer displayet om den normale 
driften og om feil eller forstyrrelser som oppstår (se kapittel 
7.2). Den første linjen informerer om valgt driftsmodus, 
f.eks. «Automatic». 

Automatic 

Charging mode  

 
 

Ved behov lader apparatet batteriet eller understøtter 
batteriet i strømforsyningen. På displayet vises «Lading» på 
den andre linjen for driftsmodus så lenge apparatet mater 
strøm inn i det elektriske anlegget. 

Automatic 

Start phase  
Apparatet gjennomgår en kaldstartfase på ca. 20 minutter. 
Deretter når det sin fulle nominelle effekt. 

   

Automatic 

Standby   

Så lenge batteriet er tilstrekkelig ladet og apparatet ikke 
lader batteriet, befinner apparatet seg i driftsmodusen 
«Standby». 
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Automatic 

Please change fuel cartridge 

 

Hvis apparatet oppdager en feil, f.eks. «tom patron», slår det 
seg av og melder fra om hvordan feilen kan rettes («please 
change fuel cartridge »). Etter at feilen er rettet, starter du 
autodrift ved å trykke på   reset -knappen (se også kapittel 
5.1). 

 
 

Ved å trykke på knappen   >>   kan du hente fram følgende 
opplysninger: 

Automatic 

Voltage 13.6 V 
 

 Viser batterispenning 

   

Automatic 

4.6 A 

 
 

 Viser ladestrøm 

Merk: I normal drift avbryter apparatet strømgenereringen 
et lite øyeblikk noen få ganger i timen. Da vises en 
ladestrøm på 0,0 A.  

Automatic                                  

100600-934-12345 
 

 Viser serienummer (f.o.m. produksjonsår 10/2009) 

   

Automatic 

Firmware V06 11.02 L 12 V QB 
 

 Viser programvareversjon. 

 

 

Vennligst undersøk regelmessig (minst en gang i året) om 
muligheter for oppdatering av programvaren. 
 
 

Automatic 

Operating hours 500 h 
 

 Viser totalt antall driftstimer 

   

Automatic 

Please change fuel cartridge 
 

 Viser vedlikeholdsanvisninger (se også kapittel 7) 

 

 

Etter ca. 30 sekunder eller ved å trykke videre på knappen  >>  
kommer du tilbake til standardvisningen.  

Hvis du trykker på knappen  >>  i ca. 2 sekunder, kommer du 
til språkvalg (se kapittel 5.2). 
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5.4 Autodrift 
   
 

 

Så snart batteriladeren kobles til det elektriske anlegget, 
starter den automatiske driften. Apparatet overvåker 
batterispenningen automatisk.  

Brenselcellen kobles automatisk inn hvis batterispenningen 
faller under 12,3 V. Batteriet lades da til utkoblingsnivået på 
14,2 V er nådd.  

Merk: For at batteriet skal pleies optimalt, er det viktig at 
ladestrømmen ikke stoppes brått når utkoblingsnivået er 
nådd. Derfor lades EFOY videre etter at det innstilte 
utkoblingsnivået (forhåndsinnstilt på 14,2 volt) er nådd, 
maks. 3 timer. Hvor lenge etterladingen varer, avhenger av 
batterispenningen og strømforbruket.  

Apparatet gjennomgår en kaldstartfase på ca. 20–30 
minutter. Deretter når det sin fulle nominelle effekt. 
Ved normal drift avbrytes strømgenereringen et lite 
øyeblikk noen få ganger i timen. 

 

 
 

 

5.5 Slå på 
   
 

 

Hvis du ønsker det, kan du slå på apparatet manuelt, 
uavhengig av batterispenningen. Apparatet befinner seg 
deretter i driftsmodus «Charging mode».  

Denne funksjonen er bare mulig ved en batterispenning på 
under 13,2 V. 

On 

Charging mode 

 
 

Trykk én gang på knappen             på fjernkontrollen hvis 
apparatet er avslått, eller to ganger hvis det er i autodrift. 
Apparatet starter uavhengig av batterispenningen og lader 
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batteriet til det når utkoblingsnivået (Ubatt >14,2 V og Iav < 2 A – 
4A EFOY 2200). 
 
Deretter kobles apparatet automatisk over i autodrift og 
lader først igjen når batterispenningen eller strømforbruket 
krever det. 

5.6 Slå av 
   

  

Trykk på knappen           på fjernkontrollen for å slå av 
apparatet.  

Etter at du har trykket på knappen           , slår apparatet seg 
av kontrollert. Det tas da hensyn til forskjellige 
beskyttelsesfunksjoner: 

Off 

Shutting down 
 

 

 

For å skåne komponentene må apparatet gå i minst 30 
minutter etter start før det slås av. Hvis apparatet slås av 
tidligere, fortsetter det å gå tilsvarende lenge. I displayet 
vises meldingen „Shutting down“. Patronen og batteriet må 
være tilkoblet under utkoblingsprosedyren. 

Merk: Brenselcellen kan bare starte når den er koblet til et 
intakt batteri og en full patron. Hvis batteriet er skadet 
eller helt utladet, kobles ikke brenselcellen inn. 
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5.7 Batterivernfunksjon 
   

Off 

Battery protection  

 

 

EFOY-brenselcellen har en integrert batterivernfunksjon. 
Funksjonen forhindrer at batteriet lades helt ut når driftsmodus 
er stilt på «Av». 
 
Batterivernfunksjonen aktiveres automatisk hvis 
batterispenningen er under 11,2 V i mer enn 15 minutter. 
Lademodusen «Batterivern» stopper når spenningen har nådd 
12,8 V. 
 
Denne funksjonen er utelukkende en beskyttelse for 
batteriet og overtar ikke ladefunksjonen. 

Off 

Battery protection -> to shut down 

press off  

  

 

 

Hvis du vil slå av brenselcellen etter at 
batterivernfunksjonen har startet, må du trykke på tasten        
Funksjonen er automatisk aktiv igjen når apparatet slås på 
eller kjøres i automatisk-modus. 
 
Merk: Dersom du avslutter beskyttelsesladingen manuelt, 
er batterivernfunksjonen deaktivert til neste gang 
brenselcellen startes. Batteriet kan skades på grunn av 
utlading. 
 
Hvis batterivernfunksjonen slår inn gjentatte ganger, må 
anlegget kontrolleres.. Batterivernet fungerer bare når en 
fylt EFOY-patron er tilkoblet.  

5.8 Automatisk frostsikring 

   

Off 

Antifreeze mode 

 

 

 

 

Apparatet har en smart automatisk frostsikring. Ved 
temperaturer under 3 °C holder det seg varmt når det er 
koblet til et fungerende batteri og forsynes med metanol.  

Når apparatet befinner seg i frostsikringsdrift, vises 
«Antifreeze mode» i den andre linjen av displaymeldingen. I 
første linje vises aktuell driftsmodus, f.eks. «Off». 
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Den automatiske frostsikringen fungerer bare så lenge en 
fylt patron og et intakt batteri er tilkoblet.  

Apparatet kan ikke starte hvis spenningen i det tilkoblede 
batteriet faller under 10,5 V. Vær oppmerksom på at det 
utkoblede apparatet ikke lader opp batteriet igjen hvis 
spenningen faller under 10,5 V. 

 

 

MERK 
Vennligst følg nedenstående anvisninger for oppbevaring 
og drift av apparatene om vinteren: 
 

 

 

1 For å spare energi anbefaler vi å ta ut apparatet når 
det ikke skal brukes i lengre tid, og å lagre det på et 
frostfritt sted. Det er lett å ta ut, med få håndgrep og 
uten behov for verktøy eller spesiell teknisk innsikt. 
Oppbevar apparatet i originalkartongen. 

 

 

2 Dersom apparatet til tross for alle forsiktighetsregler 
skulle fryse, må det tines i løpet av ca. 24 timer i 
utkoblet tilstand på et varmt sted, og først da kan det 
tas i bruk igjen. Vær klar over at apparatets 
ytelsesevne kan avta etter gjentatt frysing.  

 

 
Til en fem måneders vintersesong i Mellom-Europa trenger 
apparatet 10 liter metanol ved ren frostsikringsdrift. 
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5.9 Driftsstans 
   

 
 

 Trykk på knappen        på fjernkontrollen for å slå av 
apparatet.  

Off 

Shutting down  
 Vent til utkoblingsprosedyren er ferdig og 

displaymeldingen er borte (ca. 30 min.).  

 

 

 Trekk ut ladekabelen og datakabelen til fjernkontrollen 
fra apparatet.  

 Oppbevar støpslene og kabelen tørt og kjølig. 

 

 
 ADVARSEL 

Ved arbeid på apparatet og patronen er røyking 
forbudt, og de må holdes unna antennelseskilder! 

 

 

 Skru patrontilkoblingen av patronen og lukk patronen 
med lokket. Beskytt patronen og patrontilkoblingen på 
apparatet mot forurensninger. 

 
 

 ADVARSEL 
Apparat og patroner – også tomme eller tømte 
patroner – skal oppbevares utilgjengelig for barn. 

 
 

 Trekk av avgasslangen og beskytt den mot 
forurensninger, og lukk avgassåpningen med en 
beskyttelseshette. 

 Trekk evt. av spillvarmerøret eller rørbøyen. 

 Løsne remmen rundt apparatet, og løft apparatet av 
monteringsplaten. 

 

 

 

 

 MERK 
Oppbevar apparatet kjølig, men over 1 °C, siden den 
automatiske frostsikringen bare fungerer med 
tilkoblet patron og tilstrekkelig ladet batteri (se 
kapittel 5.8). 
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 MERK 
Dersom apparatet har vært utsatt for temperaturer 
under 0 °C uten tilkoblet batteri og tilstrekkelig fylt 
patron (frostsikring), må det tines i romtemperatur i 
24 timer før bruk. 

 

 

 Ved sending av apparatet må det brukes en passende 
kartong, f.eks. originalkartongen, og apparatet må 
polstres som beskyttelse mot støt. Apparatet skal alltid 
transporteres stående. 
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6. Vedlikehold 

6.1 Service 
   

  

ADVARSEL 
Apparatet må ikke åpnes! Uberettiget åpning er en 
fare for sikker drift og fører til tap av 
reklamasjonsrett og garanti. Apparatet inneholder 
ingen deler som du kan vedlikeholde eller reparere 
selv.  

  

Under normale bruksbetingelser er apparatet 
vedlikeholdsfritt.  
 
Vennligst undersøk regelmessig (minst en gang i året) 
om muligheter for oppdatering av programvaren. 

 

 
 

EFOY Updater – for rask oppdatering av EFOY-
brenselcellen 
 

 

Det er ganske enkelt: EFOY Updater kobles til EFOY-
brenselcellen, og oppdateringen skjer automatisk. 
 
Flere opplysninger om oppdatering av fastvaren (firmware) 
får du av din servicepartner eller på internett: 
www.efoy.com/en/updater  
 
eller 
gratisnummer: 00800 732 762 78 
hotline: +49 89 673 5920 
sales@efoy.com 
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6.2 Rengjøring 
   

  

ADVARSEL 

Før rengjøring skal apparatet slås av og ladekabelen 
trekkes ut. 

Apparatet er ikke vanntett. Pass på at fuktighet ikke 
trenger inn i apparatet. 

Rengjør apparatet bare med en myk klut som er lett fuktet 
med et mildt rengjøringsmiddel.  

Koble til ladekabelen igjen etter rengjøring, slik at den 
automatiske frostsikringen forblir aktiv (se kapittel 5.8). 
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7. Feilretting 

7.1 Sikkerhet 
   

  

ADVARSEL 

Apparatet må ikke åpnes! Apparatet inneholder ingen 
deler som du kan reparere selv. 

Ta kontakt via hotline hvis det oppstår en feil som du 
ikke kan rette ved hjelp av denne bruksanvisningen. 

 
SFC Energy AG 
Eugen-Saenger-Ring 7 
D-85649 Brunnthal-Nord, Tyskland 

Hotline: +49 89 673 5920 
Gratisnummer: 00800 732 762 78* 
Faks: +49 89 673 592 369 
sales@efoy.com 
www.efoy.com 
 

*Gratisnummeret kan brukes fra følgende land: Tyskland, 
Belgia, Danmark, Frankrike, Storbritannia, Italia, Nederland, 
Norge, Østerrike, Sverige, Sveits og Spania. 
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7.2 Feil og løsninger 
   

 

 

 

Ved feil varsler fjernkontrollen med en rød og/eller gul 
lampe og en melding om hva som skal gjøres, som 
gjennomgående tekst i den andre linjen. 

Ved hjelp av anvisningene kan du som regel raskt og enkelt 
fjerne årsaken til feilen selv. 

ETTER at du har løst problemet, trykker du på  reset -
knappen på fjernkontrollen. 

 
Tekst i displayet  Løsning 

Check battery 

eller 

No connect 

eller 

Check connection 

 

Batterispenning for lav. 

Kontroller batterispenningen: Er den under 10,5 V, må 
batteriet lades med en ekstern batterilader. 

Kontroller tilkoblingen til fjernkontrollen (se kapittel 4.10). 

Interruption: Surroundings too 
warm (Error 32, 41) 

 
Temperaturen i omgivelsene er for høy. Apparatet starter 
automatisk så snart temperaturen har falt under 30 °C. 

Please contact service (Error 1, 
10, 13, 14, 15, 16, 17, 70, 73, 75, 
76, 80, 83, 84)  

Ta kontakt via hotline. 

Gratisnummer: 00800 732 762 78* 
Hotline: +49 89 673 5920 
sales@efoy.com 
www.efoy.com 

Please check exhaust hose 
(Error 11, 12, 18) 

Kontroller installasjonen av avgasslangen, og legg den slik at det 
ikke kan samle seg kondensvann.  

Avgasslangen må ikke knekkes, evt. må avgasslangen renses og 
åpningen sikres mot forurensning. Gjør avgasslangen kortere hvis 
det samler seg kondensvann.  
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Tekst i displayet  Løsning 

Please change fuel cartridge 
(Error 20, 21, 22, 23) 

Koble til en ny patron som beskrevet i kapittel 5.1.  

Legg patrontilkoblingsslangen uten knekk, kontroller tilkobling og 
slange for smuss på overflaten. 

Plasser patronen på samme høyde som apparatet. 

Kontroller patrontilkoblingsslangen og skru fast tilkoblingen. 

Please refill service fluid (Error 30, 
31) 

Forsikre deg om at spillvarmen slippes ut uhindret og at 
temperaturen i omgivelsene ligger under 40 °C.  

Ved montering i et lukket kammer må du beregne en åpning med 
en diameter på minst 10 cm til tilluft (se kapittel 4.2). 

Etterfyll deretter servicevæske (se kapittel 7.4). 

Please defrost device slowly 
(Error 40) 

Apparatet har vært utsatt for temperaturer under 0 °C uten 
tilkoblet batteri og/eller tilstrekkelig fylt patron (automatisk 
frostsikring). Før bruk må det tines i romtemperatur i ca. 
24 timer. 

Please check battery voltage 
(Error 50, 51, 52, 53) 

 

Feil 50: Batterispenning for lav (sensorledning) 

Feil 51: Batterispenning for høy (sensorledning) 

Feil 52: Batterispenning for lav (strømledning) 

Feil 53: Batterispenning for høy (strømledning) 

Kontroller kablene og om et egnet batteri er tilkoblet. 

Kontroller batterispenningen. Er den for lav, må batteriet lades 
med en batterilader. 

Kontroller også andre batteriladere, f.eks. dynamo eller 
laderegulator, med henblikk på defekter. 

Automatic restart  

(Error 63, 65) 
Apparatet starter på nytt automatisk. 

Please check fuel cartridge 

connection (Error 72) 
Kontroller patrontilkoblingsslangen og skru fast tilkoblingen. 
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7.3 Feil uten displaymeldinger 
   
Beskrivelse Årsak Løsning 

Fjernkontrollen er ikke 
tilkoblet, eller den er feil 
tilkoblet. 

Kontroller tilkoblingen til 
fjernkontrollen (se kapittel 4.10). 

Intet batteri tilkoblet, 
batteriet er feil tilkoblet 
eller utladet. 

Kontroller kontakter, polaritet og 
kabler (se kapittel 4.7).  

Koble til et ladet batteri for å 
starte apparatet.  

Kortslutningssikringen 
har reagert. 

Forsikre deg om at  ladekabelen 
ikke er lagt med feil polaritet.  

Slå av apparatet, finn årsaken til 
kortslutningen eller 
overbelastningen og fjern den.  

Apparatet reagerer ikke, og det vises 
ingen melding i displayet til 
fjernkontrollen. 

Hvis det opptrer igjen: Ta kontakt via hotline. 

Gratisnummer:  
00800 732 762 78* 
Hotline:  
+49 89 673 5920 
sales@efoy.com 
www.efoy.com 
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7.4 Etterfylling av servicevæske 
   

Hvis det mangler servicevæske, lyser den røde lampen og 
displayet til fjernkontrollen melder: «Fyll på servicevæske». 

MERK 

Når apparatet tas i bruk første gang, skal det ikke fylles på 
servicevæske.  

Bruk alltid original EFOY servicevæske til etterfylling. 

Før etterfylling av servicevæske: Slå av apparatet. Trekk ut 
ladekabelen. 

Pass på at det ikke kommer smuss eller fremmedlegemer 
inn i påfyllingsåpningen. 

 
 

 Klipp av spissen av flasken med en ren saks. 

Flasken med servicevæske er bare ment til én gangs 
bruk. 

   

 

 

 Trekk avgasslangen ut fra apparatet. 

 Stikk spissen av flasken inn i tilkoblingsstussen på 
apparatet, og trykk hele innholdet langsomt inn i 
åpningen. 

Fyll aldri på mer enn én flaske servicevæske om 
gangen. 
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 Skulle servicevæsken renne over, kan den tørkes opp 
med en klut. 

 Sett på avgasslangen igjen. 

 Koble ladekabelen til apparatet igjen. 

 Deretter trykker du på  reset  -knappen. Apparatet sletter 
meldingen og går tilbake til den forrige driftstilstanden, 
f.eks. autodrift. 

 Kjøp en ny flaske servicevæske fra faghandleren i god tid. 
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8. Vedlegg 

8.1 Utgangskarakteristikker 

   
  U-I- og U-P-karakteristikker for EFOY etter CE-kontroll 
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SFC Energy AG 
   Eugen-Saenger-Ring 7 
  DE-85649 Brunnthal-Nord 

 
Hotline: +49 89 673 5920 
Gratisnummer: 00800 732 762 78* 
sales@efoy.com 
www.efoy.com 

 

*Gratisnummeret kan brukes fra følgende land: Tyskland, 

Belgia, Danmark, Frankrike, Storbritannia, Italia, Nederland, 

Norge, Østerrike, Sverige, Sveits og Spania. 
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2. Johdanto 

2.1 Johdanto 

   
Kiitos, että olette valinneet käyttöönne EFOY –tuotteen.  
Toivomme, että Teillä on paljon iloa ja hyötyä uudesta 
energiahuoltolaitteestanne. 

Lukekaa ennen laitteen käyttöönottoa tämä käyttöohje 
huolellisesti läpi ja noudattakaa asennusohjeita. 

Mikäli Teillä kuitenkin on kysyttävää laitteen käytöstä tai 
asennuksesta, voitte ottaa yhteyttä EFOY Hotlineen. 

 

SFC Energy AG 
Eugen-Saenger-Ring 7 
D-85649 Brunnthal-Nord 

Hotline: +49 89 / 673 5920 
Freecall: 00800 / 732 762 78* 
sales@efoy.com 
www.efoy.com 

 

*Ilmainen Freecall on käytettävissä seuraavissa maissa: 
Saksa, Belgia, Tanska, Ranska, Iso-Britannia, Italia, 
Alankomaat, Norja, Itävalta, Ruotsi, Sveitsi ja Espanja. 
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2.2 Turvallisuusohjeet 

   

  

Lukekaa käyttöohjeet ennen laitteen käyttöönottoa ja 
säilyttäkää käyttöohjeet laitteen läheisyydessä. Noudattakaa 
tämän käyttöohjeen kaikkia ohjeita.   

  

Laitetta ei saa avata. Säiliöpatruunaa ei saa avata tai täyttää 
väkivaltaisesti. Muutokset vaarantavat turvallisuutta ja 
johtavat käyttöluvan menetykseen sekä takuun ja 
takuukorvauksen raukeamiseen. Käyttäkää vain 
alkuperäisiä EFOY -lisävarusteita. 

 

 

Laitetta ja säiliöpatruunoita ei saa varastoida yli 45 °C 
lämpötilassa, eikä niitä saa käyttää yli 40 °C lämpötilassa. 
Suojattava kuumuudelta ja suoralta auringonsäteilyltä. 

 
 

Irti kytketty laite on varastoitava pakkaselta suojassa tai 
käytettävä pakkassuoja-automatiikkaa (ks. kappale 5.8) 

 
 Laitetta tai säiliöpatruunoita käsiteltäessä ei saa tupakoida. 

 

 

Säilytä laite kaukana lämmitys- ja syttymislähteistä. 

Mikäli metanolia on päässyt vuotamaan, syntyy tulipalovaara 
(esim. onnettomuuden jälkeen tai laitteen tai 
säiliöpatruunan vahingoittumisen yhteydessä). Pidä tällöin 
laite kaukana syttymislähteistä ja tuuleta tila kunnolla. 
Mikäli metanolia on vuotanut vain vähäisiä määriä, se 
haihtuu, eikä siitä jää jäämiä.  

 

 
Säilytä laite ja säiliöpatruunat – myös tyhjät ja osittain 
tyhjentyneet säiliöpatruunat – lasten ulottumattomissa. 

  

Käytä laitetta vain asennusohjeiden mukaisesti ja hyvin 
tuuletetussa tilassa. Poistokaasut on johdettava 
esteettömästi asennustilasta ulkoilmaan. Poistokaasuja ei 
pidä hengittää suoraan tai jatkuvasti. 
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Kun laitetta ja säiliöpatruunoita käytetään asianmukaisesti, 
ei missään vaiheessa synny vaaraa, että joutuisitte 
kosketuksiin metanolin kanssa. 

Lain mukaan olemme velvollisia painamaan seuraavat 
ohjeet. 

Metanoli on myrkyllistä hengitettäessä ja nieltäessä, ja kun 
sitä pääsee kosketuksiin ihon kanssa. Pysyvien vaurioiden 
vakava vaara on olemassa hengitettäessä, ihokosketuksessa 
ja nieltäessä. Onnettomuuden sattuessa tai 
pahoinvointitapauksessa on heti turvauduttava lääkärin 
apuun ja näytettävä tälle säiliöpatruunan etiketti tai 
käyttöohje. 

Laitteen pakokaasut voivat sisältää poikkeustilanteissa 
terveyttä vahingoittavia aineosia. Poistokaasuja ei saa 
hengittää suoraan tai jatkuvasti, vaan ne on johdettava 
mukana toimitetun kaasunpoistoletkun avulla ulkoilmaan. 

Asiattomasti käytettynä tai asiantuntemattoman muihin 
sähkölaitteisiin tapahtuneen liitännän seurauksena saattaa 
syntyä vahinkoja. 

  

VAROITUS 
Huomioikaa näiden turvallisuusohjeiden lisäksi 
ehdottomasti kaikki lihavalla painetut tekstit, jotta 
välttyisitte aiheuttamasta vaaratilanteita itsellenne ja 
muille. 
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2.3 Turvallisuusohjeita metanolin käytössä  

   
 

 

VAROITUS 
Metanolia on saatavana turvallisissa, tarkistetuissa 
säiliöpatruunoissa, jotka suojaavat käyttäjää normaalissa 
määräysten mukaisessa käytössä suoralta kosketukselta 
sisällön kanssa. Lain mukaan olemme velvollisia 
painamaan seuraavat ohjeet. 

Metanoli on helposti syttyvää. Metanoli on myrkyllistä 
hengitettäessä ja nieltäessä, ja kun sitä pääsee 
kosketuksiin ihon kanssa.  Onnettomuuden sattuessa tai 
pahoinvointitapauksessa on heti turvauduttava lääkärin 
apuun ja näytettävä tälle metanolin 
turvallisuustietolehtinen tai säiliöpatruunan etiketti. 

Metanolin varastoinnissa ja kuljetuksessa saattaa olla 
voimassa maakohtaisia lakisääteisiä ohjeita tai 
määräyksiä.  

Lisätietoja saatavana metanolin turvallisuustietolehtisessä 
esim. kotisivuillamme www.efoy.com  
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2.4 Määräysten mukainen käyttö 

   

  

EFOY 600, EFOY 900, EFOY 1200, EFOY 1600 ja EFOY 2200 
ovat automaattisia latauslaitteita 12 V lyijyakuille 
(kennostoille).  

Laitteita saa käyttää vain sellaisten lyijyakkujen 
(kennostojen) lataamiseen, jotka vastaavat laitteen teknisiä 
tietoja (katso kappale 3.4, s. 14). 

Laitteet voidaan asentaa tekniset tiedot huomioon ottaen 
(katso kappale 3.4) kiinteästi veneisiin ja ajoneuvoihin. 
Laitteita saa käyttää vain alkuperäisten EFOY -
säiliöpatruunoiden kanssa. 

Laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi hätävirtalähteenä 
lääketieteellisille, elintärkeille tai maanviljelyksessä 
käytettäville laitteille.  

Laitteiden rinnakkaiskytkentä latausvirran kasvattamiseksi 
on sallittua. 

Laitteiden sarjakytkentä jännitteen korottamiseksi ei ole 
sallittua.  

Mikäli laitteen kotelo on viallinen tai vahingoittunut, laitetta 
ei saa käyttää. 

 

2.5 Standardinmukaisuusilmoitus 

   
 

 

Yritys SFC Energy AG, Eugen-Saenger-Ring 7, 85649 
Brunnthal-Nord vakuuttaa, että laitteet EFOY 600, EFOY 900, 
EFOY 1200, EFOY 1600 ja EFOY 2200 vastaavat EU-direktiivin 
määräyksiä sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta 
2004/108/EG. Seuraavia harmonisoituja standardeja on 
käytetty:  
DIN EN 61000-6-1, DIN EN 61000-6-3 
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2.6 Tarkastusmerkit 

   
 

 

Laitteet on tarkastettu ECE-ohjeen Nr.10 mukaan 
sähkömagneettisen mukautuvuuden osalta ja hyväksytty 
ajoneuvoissa tapahtuvaan käyttöön.  

Hyväksynnän numero: E24 10R-020234 

 

 

Laitteet on tarkastettu vapaaehtoisesti Saksan TÜV 
SÜD:issä, että IEC 62282-5:n perusvaatimuksia on 
noudatettu, ja tästä on myönnetty tuoteturvallisuuden 
tarkastusmerkki. 

   

2.7 Takuumenettely 

   

  

Takuuaika alkaa, kun laite ostetaan uutena. Tämä ajankohta 
todistetaan ostotositteella. Säilytä nämä asiakirjat 
huolellisesti. Takuusuoritukseemme sovelletaan SFC:n 
ostohetkellä voimassa olleita takuuehtoja. 

 
Huolto 
EFOY-polttoainekennojen teknisiin kysymyksiin vastaa EFOY-
asiakaspalvelumme seuraavissa puhelinnumeroissa 
toimistoaikoina:  

Ilmainen Freecall: 00 800 7327 6278* 
Muista maista soittaessasi valitse:  
+49 89 673 5920 

SFC Energy AG 
Eugen-Sänger-Ring 7 
D-85649 Brunnthal-Nord 
Fax: +49 89 673 592 369 
sales@efoy.com 
www.efoy.com 
 

Ilmaisnumero on käytettävissä seuraavista maista: Alankomaat, Belgia, Espanja, 

Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa Sveitsi ja Tanska. 

   

E 24 
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2.8 Takuutodistus 

   

  

EFOY-takuutodistus takaa maksimivarmuuden ja luotettavan 
palvelun. Maksamalla kertamaksun saat EFOY-
huoltotodistuksen 5 vuoden valmistajan takuulle.  

EFOY-takuutodistuksen saat suoraan SFC Energy AG:ltä, 
EFOY-polttoainekennojen valmistajalta. 

Täytä lomake osoitteessa www.garantie.efoy.com/en tai kysy 
lisätietoja numerosta +49 89 673 5920. 

   

2.9 Hävittäminen 

   
Pakkaus 

 

Uusi laitteenne on suojattu pakkauksella, jotta se saapuisi 
ehjänä perille. Kaikki käytetyt materiaalit ovat ekologisesti 
kestäviä ja ne voidaan kierrättää. 

Suosittelemme, että säästätte pakkauksen mahdollista 
talvisäilytystä varten. 

Mikäli kuitenkin haluatte hävittää pakkauksen, lajitelkaa se 
oikein ja hävittäkää pakkaus ympäristö huomioon ottaen. 

Hävittämistavoista saatte tietoa erikoisalan myyjältänne tai 
asuinkunnassanne vastaavasta jätehuollosta. 

 

 

VAROITUS 

Tukehtumisvaara! 

Pakkausta ja sen osia ei saa antaa lasten käsiin. 
Muovipussit ja kartonki aiheuttavat tukehtumisvaaran. 

Säiliöpatruunat 

 
Täysin tyhjentyneet säiliöpatruunat ovat muovijätettä. 
Säiliöpatruunat, joissa on vielä sisältöä jäljellä, on 
hävitettävä kuten liuottimet tai maalijätteet ongelmajätteenä. 

Vanhat laitteet 

 

Vanhat laitteet eivät ole arvotonta jätettä! Ympäristön 
huomioon ottavassa jätehuollossa voidaan arvokkaat raaka-
aineet käyttää uudelleen ja siten säästää ympäristöä. 

Vanhojen laitteiden palauttamisesta saatte tietoa EFOY 
Hotline-numerosta: 

Hotline: +49 89 / 673 5920 tai 00800 / 732 762 78* 
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3. Rakenne 

3.1 Toimituksen osat 
   

 Laite 
 Kauko-ohjaus ja datakaapeli RC1 (pituus 10 metriä) 
 Säiliöpatruunan pidike ja hihna FH1 
 Asennuslevy ja hihna MP1 
 Pakokaasuletku (1,5 m) EH1 
 Poistolämmönohjain OD1 (osat: poistolämmön laippa, 

poistolämmön putkikaari, ulkosuojalevy ja kiinnitysruuvit)  
 huoltonestettä 
 käyttöohje UM1 
 latauskaapeli CL4 

 

 
laite 

 

 
kaukosäädin ja datakaapeli RC1 

 

 
säiliöpatruunan pidike  

ja hihna FH1 
 

 
asennuslevy ja hihna MP1 

 

 
pakokaasuletku EH1 

 

 
poistolämmönohjain OD1 

 

 
huoltoneste 

 

Latauskaapeli CL4: 

 

 

polttoainekennon liitäntäkaapeli 1 m 

   

 akkusulake  akkusulake 
 Power 15 A Sense 2,0 A 
                   pituus 0,5 m                                pituus 0,5 m                 
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3.2 Yleiskuva 

   

 

 

 1 Latauskaapelin liitäntä 
2 Kauko-ohjaimen liitäntä RC1 
3 Tietoliitäntä 
4 Säiliöpatruuna liitäntä 
5 Pakokaasuletkun liitäntä EH1 ja huoltonesteen 

täyttöaukko 
6      Jäähdytysilman sisääntuloaukko (takaosa) 
7 Lämpimän jäähdytysilman ulostulo ja poistolämmön 

ohjauksen liitäntä 

 
 

3.3 Kauko-ohjain 

   

auto reset
!

 

 1 Näyttö 
2 Info-painike ja kielivalintapainike  >> 
3 käynnistys/pysäytys-painike   
4 Automaattikäyttö-painike   auto 
5 Varoitusvalo (keltainen) „Bitte Tankpatrone wechseln“ 

(„Vaihda säiliöpatruuna“) 
6 Varoitusvalo (punainen) „Virhe“ 
7 Reset-painike  reset 
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3.4 Tekniset tiedot 
    
Suoritustiedot 

Tuote EFOY 600 EFOY 900 EFOY 1200 EFOY 1600 EFOY 2200 

Nimellisjännite 25 W 38 W 50 W 65 W 90 W 

Latauskyky 
600 Wh/päivä  

(50 Ah/pv) 
900 Wh/pv 
(75 Ah/pv) 

1200 Wh/pv  
(100 Ah/pv) 

1560 Wh/pv  
(130 Ah/pv) 

2160 Wh/pv 
(180 Ah/pv) 

Nimellisjännite 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 

Latausvirta @ 12 V 2,1 A 3,1 A 4,2 A 5,4 A 7,5 A 

Käynnistyskynnys* Ubatt < 12,3 V Ubatt < 12,3 V Ubatt < 12,3 V Ubatt < 12,3 V Ubatt < 12,3 V 

Pysäytyskynnys* Ubatt >14,2 V . Ubatt >14,2 V  Ubatt >14,2 V  Ubatt >14,2 V  Ubatt >14,2 V  

Tarvittava  
käynnistysjännite 

>9 V >9 V >9 V >9 V >9 V 

Lepovirtakulutus 15 mA 15 mA 15 mA 15 mA 15 mA 

Metanolin kulutus  0,9 l/kWh 0,9 l/kWh 0,9 l/kWh 0,9 l/kWh 0,9 l/kWh 

12 V lyijy-akut (lyijy-happo tai lyijy-geeli) Suositeltavat  
akut** 10 - 100 Ah 15 - 150 Ah 20 - 200 Ah 40 - 250 Ah 60 - 350 Ah 

Yleisiä tietoja 

Äänenpainetaso 7 m 
etäisyydellä 

23 dB(A) 23 dB(A) 23 dB(A) 23 dB(A) 23 dB(A) 

Paino 6 kg 6,2 kg 7,4 kg 7,6 kg 7,9 kg 

Mitat (PxLxK) 43,5 x 20,0 x 27,6 cm 

Asennusvaatimukset 

Asennustila (PxLxK)  51 x 35 x 30 cm (vähintään) 

Kallistus pituus-
akselin suunnassa 

jatkuvasti:                  35°  
väliaikaisesti (<10min):          45° 

Kallistus poikittais-
akselin suunnassa 

jatkuvasti:                  20° 

Käyttölämpötila -20 - +40 °C 

Käynnistyslämpötila +5 - +40 °C 

Varastointilämpötila +1 - +45 °C 

* Tehdasasetus - Interface adapterilla ja pc:llä muutettavissa 

** Optimaaliset vakioarvot on asetettu tehtaalla kullekin akkukoolle. Akkukapasiteettien poiketessa suuresti ota 

yhteyttä asiantuntijaliikkeeseen. 
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Varustus 

Käyttö kauko-ohjauksella, jossa neljä painiketta ja monikielinen tekstinäyttö 

Sähköinen liitäntä MNL-pistoke 4-napainen 
Tyyppi Tyco Electronics AMP Universal Mate-N-Lok (Valmistusno. 350779) 

  

  

  

Säiliöpatruunat M5 M10 

Tilavuus 5 litraa 10 litraa 

Paino 4,3 kg 8,4 kg 

Mitat (P x L x K) 19,0 x 14,5 x 28,3 cm 23,0 x 19,3 x 31,8 cm 
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4. Asennus 

 

 

VAROITUS 
Kun laitetta käytetään ajoneuvoissa, on sekä laite että 
säiliöpatruunat kiinnitettävä huolellisesti niin, että ne eivät 
pääse liikkumaan esim. tapaturman tai onnettomuuden 
sattuessa.   

Laitetta ei saa käyttää räjähdysalttiissa ympäristössä.  

Laite ei ole vesitiivis. Varo, ettei vettä pääse tunkeutumaan 
laitteen sisään. 

Varo, ettei laite ja säiliöpatruunat ole lasten ulottuvilla, 
suojaa laite yli 45 °C lämpötilalta ja suoralta 
auringonpaisteelta. 

   

4.1 Työkalut 
   

 

 
 

 
 

 

 

Tarvitset asennuksessa seuraavia työkaluja ja tiivisteaineita: 

 Porakone 
 Pistosaha 
 Ruuvitaltta 
 Kuusiokoloavain (Inbus) 
 Tiivisteainetta esim. sikaflex 

 
Käytä seuraavia ruuveja sen mukaan, minkälainen alusta on 
(ruuvit eivät kuulu toimitukseen): 

 

        8 ruuvia asennuslevyn kiinnitykseen 
        4 ruuvia kauko-ohjaimen kiinnitykseen 
        4 ruuvia säiliöpatruunan pidikkeen kiinnitykseen 
  Mahd. kaapelinkiinnittimiä ja ruuveja kaapelien              

kiinnitykseen 
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4.2 Tärkeitä ohjeita valittaessa oikeaa 
asennustilaa 

   

  

Asennuksen voi suorittaa alan ammattitaitoinen asiantuntija.  
Käytä asennuksen yhteydessä asianmukaista  työvaatetusta 
(ei liian löysiä vaatteita, pitkät hiukset on suojattava 
verkolla). Vaatteet tai hiukset voivat jäädä kiinni liikkuviin ja 
pyöriviin osiin (esim. porakoneeseen).  

Huomioi ennen aukkojen poraamisen tai sahaamisen 
aloittamista, että asennuskohdan takana on riittävästi 
vapaata tilaa. Huomioi myös käsityökalujen valmistajan 
antamat turvallisuusohjeet. 

Tiivistettäessä saattaa syntyä liuotinainehöyryjä. Huolehdi 
riittävästä tuuletuksesta ja huomioi tiivistemassan 
käyttöohjeet. 

 

 Huomaa valitessasi asennustilaa, että sallittu lämpötila on –
20 °C ja +40 °C välillä.  

 

 
VAROITUS 

Laite tuottaa lämpöä, mikä on johdettava ulkotiloihin. Ota 
tämä huomioon asennustilaa valitessasi.  

   
 
 

 
 min. 
tuloilma 10 cm 

 Mikäli laite asennetaan suljettuun tilaan, tee halkaisijaltaan 
vähintään 10 cm kokoinen aukko tuloilmaa varten. Käytä 
mukana toimitettua lämmönpoistojohdinta lämminneen 
jäähdytysilman poistamista varten.  

Asenna laite vain pystysuoraan asentoon.  Käytä 
asentamisessa toimituksen mukana tullutta asennuslevyä. 

 

 Huomaa, että laitetta ei saa kallistaa enempää kuin on 
sallittua. 

Pitkittäisakselin suuntainen kallistus: 
Yhtäjaksoisesti:    35° 
Väliaikaisesti (<10min):   45° 

Poikittaisakselin suuntainen kallistus: 
Yhtäjaksoinen kallistus:   20° 

 
 Sähköisiin liitoksiin, huoltonesteen täyttöaukkoon ja 

säiliöpatruunoihin on päästävä esteettömästi käsiksi.  
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max. 30 cm 

 

 Huomaa, että säiliöpatruunan pitää sijaita säiliöpatruunan 
liitäntäletkun ulottumasäteellä  (30 cm) ja että letku ei saa 
taittua eikä puristua mistään kohdasta. 

HUOMAA 
Säiliöpatruunan liitäntäletku ja poistokaasuletku eivät saa 
vahingoittua, eikä niitä saa korvata muilla letkuilla. 

Käytä vain alkuperäisiä EFOY-letkuja. 

 

4.3 Laitteen asennus 
   

 

 

Valitse laitteelle sopiva asennuspaikka, kuten kohdassa 4.2 
on neuvottu. Huomaa myös mitat kohdassa Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Tekniset 
tiedot. 

1.   Aseta laitteen kiinnityshihna asennuslevyn alla olevaan 
uraan.  

2. Ruuvaa asennuslevy kiinni sille varattuun kohtaan. Käytä 
sopivia ruuveja ja mahdollisesti tulppia, jotta asennuslevy 
ei pääse irtoamaan kovassakaan rasituksessa, esim. 
onnettomuuden sattuessa. 

3. Aseta laite asennuslevyn päälle. 

   

 

 

4.  Kiristä laite hihnalla hyvin kiinni asennuslevyyn. 
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4.4 Lämmönpoisto-ohjaimen asennus 

   

  

Toimituksessa mukana olleen lämmönpoisto-ohjaimen 
avulla voidaan kontrolloidusti johtaa lämmennyt 
jäähdytysilma pois, niin että laitetta voidaan käyttää myös 
ahtaissa tiloissa. 

 
 
                          
    lämminnyt 
                          jäähdytysilma 
  
 
 min. 
 10 cm 
tuloilma  
                               poistoilma 
 
 
 
 
 
 
 min. 
       10 cm 
tuloilma 
 
 
 poistoilma lämminnyt  
  jäähdytysilma 
 

 

Käytä putkikaarta, kun haluat johtaa ilman sivulta pois.  

Mikäli et tarvitse lämmönpoistokaarta, voit vetää sen irti 
lämmönpoistolaipasta ja asettaa lämmönpoistoputken 
suoraan kiinni lämmönpoistolaippaan.  

Varo, ettei lämmönpoistoputki pääse taittumaan, käytä 
tarvittaessa toista putkikaarta. 

   

 

 

Ruuvaa lämmönpoistolaippa laitteessa sitä varten oleviin 
porausreikiin kiinni. 

   

 

 

Johda sen jälkeen lämmönpoistoputki ulos. Tätä varten 
tarvitaan läpivientiaukko, jonka halkaisija on 10 cm. 

Varo poratessasi aukkoa väliseiniin, että välitiloissa ei ole 
esim. kaapeleita. Tätä varten saat lisätietoa erikoisalan 
myyjältäsi.  
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Ohjaa lämmönpoistoputki aukon läpi. Ylimääräinen putken 
pää voidaan nyt lyhentää sopivan mittaiseksi.  

Lämmönpoistoputken ulostuloaukko kannattaa suojata 
epäpuhtauksilta yms., tähän voi käyttää tarpeen vaatiessa 
ulkoista suojaa. Jotta matkailuauton väliseiniin tai sisäosiin ei 
pääsisi kosteutta, tiivistä suoja sopivalla tiivistysaineella. 

 
 

4.5 Kaasunpoistoletkun liitäntä 

   

 

 

Laitteessa metanoli ja happi muuttuu vedeksi ja 
hiilidioksidiksi. Tässä tapahtumassa syntyy lämpöä, joka on 
johdettava pois samaten kuin siinä oleva vesihöyry, 
hiilidioksidi ja metanolin jäämät. 

 

 

VAROITUS 

Tämän vuoksi liitä toimituksen mukana tullut 
kaasunpoistoletku paikalleen ja johda poistokaasut aina  
asennustilasta tai –paikasta ulos.  
 

Kosteat poistokaasut voivat kuumentua käytössä yli 60 °C 
lämpötilaan. Tällöin syntyy palamisvaara. Poistokaasut 
voivat sisältää terveydelle vahingollisia aineosia. 
Poistokaasuja ei saa hengittää suoraan eikä jatkuvasti. 
 

Jotta kaasunpoistoletku ei jäätyisi talvella, pidä se 
mahdollisimman lyhyenä ja leikkaa letkun pää vinoski 
pisara muodostumisen ehkäisemiseksi. 
 

Kaasunpoistoletkuun ei saa milloinkaan muodostua 
polvitaipumaa (lappoa). Varmista, että kaasunpoistoletkun 
päätä ei pysty sulkemaan tai tukkimaan. 
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Kaasunpoistoletkun asennus 

 

 
ylöspäin 

 

 
alaspäin 

 

 
estä polvitaipuman (lapon) 

muodostuminen 
 

 

 

 

 

 Poista kaasunpoistoaukon suojus. Säilytä tämä 
talvisäilytystä tai esim. mahdollista palautusta varten.  

 Aseta laitteen mukana toimitettu kaasunpoistoletku 
kaasunpoistoaukkoon.  

 Ohjaa kaasunpoistoletku pois asennustilasta ja tiivistä 
kaasunpoistoletkun aukko tähän soveltuvalla 
tiivistysaineella. Poistokaasu (tässä syntyy myös 
lauhdevettä) voidaan johtaa joko ulkotiloihin, 
likavesisäiliöön tai muuhun soveltuvaan astiaan 
(purjeveneissä myös pilssiin). On kuitenkin ehdottoman 
tärkeää, että kaasut hiilidioksidi mukaan lukien 
johdetaan pois letkua pitkin.  

 Pidä kaasunpoistoletku mahdollisimman lyhyenä. 
Ulkona olevan osan pituus saa olla korkeintaan 5 cm 
pitkä. Leikkaa letkun pää vinosti, jotta vältettäisiin 
pisaranmuodostus. 

 Tarvittaessa kaasunpoistoletku voidaan lyhentää halutun 
mittaiseksi. Läpivientiaukon on oltava halkaisijaltaan 10 
mm. 

 Varo, ettei kaasunpoistoletkua taiteta tai tukita, ja että 
poistokaasut voivat poistua esteettömästi. 
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4.6 Säiliöpatruunanpitimen asennus 
   

 

 

VAROITUS 

Säiliöpatruuna sekä varasäiliöpatruunat on pidettävä 
lasten ulottumattomissa, ja suojeltava kuumuudelta ja 
auringonvalolta.  

Säiliöpatruuna ja kaikki varapatruunat on kiinnitettävä 
hyvin, jotta ne eivät pääse liukumaan pois paikaltaan. 

Säiliöpatruunan liitäntäletkua ei saa taittaa tai litistää. 

   
 

poistolämpövirtaus  

 
sähköinen liitäntä 

 Älä aseta säiliöpatruunoita tai varasäiliöpatruunoita 
poistolämpövirtauksen sisään- tai ulostulon eteen! 

Älä aseta muitakaan esineitä, kuten esim. 
varasäiliöpatruunoita poistolämpövirtauksen sisään- tai 
ulostulon eteen.  

Säiliöpatruunat voidaan sijoittaa, kuten kuvassa, laitteen 
viereen tai eteen. 

 

   

 

 

Asenna laite ja säiliöpatruuna  samalle tasolle. 

Kiinnitä säiliöpatruunan pidike neljällä sopivalla ruuvilla ja 
käytä tarvittaessa tappeja, jotta se ei kovassakaan 
rasituksessa, kuten esim. onnettomuustilanteessa pääse 
irtaantumaan. 
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4.7 Sähköinen liitäntä 
   

 

 

VAROITUS 

Sähkölaitteilla tapahtuvia töitä saa suorittaa vain 
sähköalan ammattilainen, ja töissä on noudatettava 
voimassa olevia alan määräyksiä.  

Väärin asennetut tai väärin mitoitetut kaapelit voivat 
aiheuttaa tulipalon. 

Kaikissa liitetyissä johtimissa täytyy olla riittävä eristys ja 
läpilyöntilujuus ja liitoskohtien pitää olla vaarattomia 
kosketukselle. Eristämättömien, metallisten johtimien ja 
kontaktien asentaminen ei ole sallittua. 

Käytä laitteiston mukana toimitettua kaapelijohdinnippua 
laitteen asentamista varten.  

Latauskaapeli on liitettävä varmistetun virtapiirin kautta 
tai mukana toimitetun akkusulakkeen kautta akkuun. 

Tarkista napaisuus (katso kaaviokuva) ennen laitteen 
liitäntää. 

Liitä aina sekä jännitteen mittauskaapelit (sense) että 
latauskaapelit (power). 

Asenna erikseen johtimet sähkövirran syötölle (power) ja 
jännitteen mittaukselle (sense) akkuun asti, koska muutoin 
virtaava sähkövirta väärentäisi aina jännitteen mittauksen. 

   

 

 
Latauskaapeli 

 
Jännitteen mittauskaapeli 

 

Latauskaapeli muodostuu neljästä johtimesta, jotka on 
yhdistettävä seuraavasti akkuun: 

Power-johdin:   
tämän johtimen kautta syötetään virtaa polttoainekennosta 
akkuun. 

Jännitteen mittauskaapeli (sense): 
Tätä johdinta käytetään akkujännitteen mittausta varten. 

 
 
 

 
 

Jotta voitaisiin minimoida ohmiset häviöt liitäntäjohtimissa, 
suositellaan seuraavia johtimien 
vähimmäispoikkileikkauksia, mikäli toimituksen mukana 
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olleen akun latauskaapelin pituus ei riitä: 

Pituus [m] johtimen vähimmäispoikkileikkaus  
< 5 m 2,5 mm² 
5 – 10 m 4 mm² 
10 – 15 m 6 mm² 

Lisävarusteet: 
Jännitteen mittauskaapelin jatkojohto 8 m  (Tuote no: 151 
906 005) 
Power-johtimen jatkojohto 8 m (Tuote no: 151 906 006) 

 

4.8 Sähköinen liitäntä sähkökeskuksen kautta 
   

 

 
 Sulake 2A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
   

 

 

1. Laite 
2. Polttoainekennon liitäntäkaapeli 
3. Jännitteen mittauskaapelin jatkojohto (lisävaruste) 
4. Akkusulake Sense 2 A 
5. Akku 
6. Power-johtimen jatkojohto, jossa 2- tai 3-napainen pistoke 

(lisävaruste) 
7. Sähkökeskus (EBL) 

   
   

4

1 

2 
3

5 

6

pun.
rusk.

7 
tai 
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4.9 Sähköinen liitäntä suoraan akkuun 
   

 

 
 

 
 Sulake 2A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sulake 15A 
 
 
 
 
   
 

 

1. Laite 
2. Polttoainekennon liitäntäkaapeli   
3. Jännitteen mittauskaapelin jatkojohto (lisävaruste) 
4. Akun sulake Sense 2 A 
5. Akku 
6. Latauskaapelin jatkojohto, jossa 3-napainen pistoke 

(lisävaruste) 
7. Akun sulake Power 15 A 

 

2 
3 

4 
5 

6 

7 

pun. 

rusk.

1 



  

4. Asennus 

   

  

 

174 

 

4.10 Kauko-ohjauksen asennus ja liitäntä 
   

 

 

Kauko-ohjaus (1) näyttää laitteen todellisen tilan ja sitä 
käytetään laitteen ohjauksessa. Kiinnitä kauko-ohjaus 
paikkaan, johon pääsee helposti käsiksi, esim. ohjaamoon. 

 1 2 

 3 4 

Upotettu asennus: 

1 Kauko-ohjaus 
2 Asennusaukko  
3 Kiinnityskehys 
4 Ruuvit 

 

Upotettu asennus 

Huomioi upotetussa asennuksessa, että asennusaukon 
takana on riittävästi vapaata tilaa elektroniikkaa varten. 

Käytä poraus- ja sahaussapluunaa upotetussa asennuksessa 
apuna. Esiporaa asennusaukko (2) poralla ja sahaa reikä- tai 
pistosahalla loput. 

Yhdistä kauko-ohjaus toimituksen mukana tulleeseen 
datakaapeliin DL2. 

Kiinnitä sitten kauko-ohjaus (1) neljällä sopivalla ruuvilla (4) ja 
aseta kiinnityskehys (3) kauko-ohjaukseen. 

 

 1 2 

   
3   4 

 

 

Pinta-asennus 

Kiinnitä muutoin pinta-asennuksena rasia kahdella sopivalla 
ruuvilla.  

Yhdistä kauko-ohjaus toimituksen mukana tulleeseen 
datakaapeliin DL2. 

Kiinnitä sitten kauko-ohjaus (1) toimitettujen ruuvien (4) avulla 
pinta-asennusrasian päälle (2) ja aseta kiinnityskehys (3) 
kauko-ohjaukseen. 

Pinta-asennus: 

1 Kauko-ohjaus 
2 Pinta-asennusrasia 
3 Kiinnityskehys 
4 Ruuvit 
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Yhdistä kauko-ohjaus ja toimituksen mukana tullut  
datakaapeli DL2. 

Mikäli toimitettu datakaapeli DL2  ei ole sopivan pituinen, 
voit korvata sen pidemmällä tai lyhyemmällä kaupasta 
saatavalla verkkokaapelilla (tyyppi: vaihekaapeli Cat.5). 

Aseta sen jälkeen pistoke laitteessa olevaan vasempaan 
koskettimeen  „Remote Control“. 
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5. Käyttö 
 

 

VAROITUS 
Varmista ennen liittämistä kulkuneuvon verkkoon, 
että laite on pystytetty paikoilleen oikein ja että 
kulkuneuvon verkko on varmistettu kuten ohjeissa on 
neuvottu (katso kappale 4.7). 

Laitetta ei saa käyttää yli 40 °C tai alle - 20 °C lämpötilassa. 
Mikäli laitetta on säilytetty alle 0 °C:n lämpötilassa ilman 
liitettyä akkua ja riittävästi täytettyä säiliöpatruunaa, on 
laitetta sulatettava ennen käyttöä 24 tunnin ajan 
huonelämpötilassa. 

Kun 40 °C:een lämpötila saavutetaan, laite kytkeytyy 
automaattisesti pois päältä. Laite käynnistyy 
automaattisesti, kun lämpötila on laskenut. 

5.1 Säiliöpatruunan liittäminen 
   

  

VAROITUS 

Turvallisuussyistä saa liittää ainoastaan alkuperäisiä 
Original EFOY säiliöpatruunoita. Säiliöpatruunaa 
vaihdettaessa ei saa tupakoida ja muutkin syttymislähteet 
on pidettävä kaukana! Älä käytä tai varastoi 
säiliöpatruunoita yli 45 °C lämpötilassa. 

Säiliöpatruunaa ei saa sijoittaa lämmönpoiston sisään- tai 
ulostuloaukon eteen. 

Alkuperäiset Original EFOY säiliöpatruunat sisältävät 
metanolia, joka on EFOY:n hyväksymä. Tavallisessa 
kaupasta saatavassa metanolissa olevat jopa vähäpätöiset 
epäpuhtaudet tai vieraat ainesosat voivat vahingoittaa 
laitetta peruuttamattomasti, ja johtaa takuukorjauksen tai 
takuun menettämiseen. 

Noudata tarkoin ohjeita metanolin käytöstä, ks. ohjeet 
kappaleessa  2.3. 
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Huomaa: säiliöpatruunan tyhjennyttyä ilmestyy näyttöön 
teksti: „Bitte Tankpatrone wechseln“ (vaihda säiliöpatruuna) 
ja keltainen varoitusvalo vilkkuu. Säiliöpatruuna voidaan 
vaihtaa laitteen ollessa toiminnassa. 

 Ruuvaa säiliöpatruunan liitin irti tyhjästä 
säiliöpatruunasta ja ota tyhjä säiliöpatruuna pois.  

 Sulje aina kaikki säiliöpatruunat käytön jälkeen tiiviisti 
kiinni korkilla. 

 EFOY säiliöpatruunat on tarkoitettu ainoastaan 
kertakäyttöä varten eikä niitä voi täyttää uudelleen.  

 Täysin tyhjentyneet säiliöpatruunat ovat muovijätettä. 
Säiliöpatruunat, joissa on vielä sisältöä jäljellä, on 
hävitettävä samoin kuin liuotinaineet tai jätemaalit 
ongelmajätteenä.  

 
  1 

 
 

 
 

 

 Aseta uusi, täysinäinen, suljettu alkuperäinen Original 
EFOY säiliöpatruuna säiliöpatruunan pidikkeeseen (1). 
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  2 

 
 
  3 

 

 Kiinnitä säiliöpatruunan pidikkeen hihna (2). Laitteeseen 
saa liittää vain säiliöpatruunoita, joiden kiinnitys on 
varmistettu säiliöpatruunan pidikkeellä. 

 Poista lapsiturvallinen korkki vasta sitten, kun uusi 
säiliöpatruuna on asetettu säiliöpatruunan 
pidikkeeseen (3).  

 Kierrä säiliöpatruunan liitos uuteen säiliöpatruunaan 
kiinni.  

 Paina näppäintä  reset   kauko-ohjaimessa , jotta 
keltainen varoitusvalo sekä huolto-ohje sammuvat. 

 

 

 

 

Huomautus 

Toimitukseen kuuluu pullo huoltonestettä (Service Fluid). Pidä se aina mukana. 

Huoltonestettä on lisättävä vain, kun EFOY-polttoainekennossa on ilmoitus: Lisää 
Service Fluidia. 

Huoltonestettä on lisätty EFOY-polttoainekennoihin jo tehtaalla, ja sitä saattaa 
joutua lisäämään erittäin kuumassa ympäristössä.  

Service Fluidin lisäysohje on sivulla 44. 



    Suomi 

5. Käyttö 

 

    

 

179 

5.2 Kielen valinta 
   

  
 Paina kauko-ohjaimen   >>-näppäintä 2 sekunnin ajan. 

Kauko-ohjaimessa näkyy sen jälkeen valittu kieli. 

Deutsch 

 
 

 

 

Valikossa on seuraavat kielivaihtoehdot: 
Deutsch (tehdasasetus) 
English 
Français 
Italiano 
Nederlands 
Español 

 Hipaise  >>  -näppäintä niin monta kertaa, kunnes haluttu 
kieli on näytössä.  

 Pidä sen jälkeen  >>  -näppäintä uudelleen 2 sekunnin 
ajan painettuna, jolloin haluttu kieli tulee käyttöön. 

 

5.3 Näytöllä näkyvät informaatiot 
   

  

Näytössä toisella rivillä näkyy tieto normaalista käytöstä 
sekä syntyneistä virheistä tai häiriöistä (katso kappale 7.2). 
Ensimmäisellä rivillä on tietoa valitusta toimintatilasta, 
esim.  „Automatic“ (automaattinen toiminta). 

Automatic 

Charging mode 
 

 
 

Tarvittaessa laite lataa akun tai tukee akkua virtalähteenä. 
Näytössä toisella rivillä näkyy toimintatila „Ladebetrieb“ 
(Lataustoiminta), niin kauan kun laite  syöttää sähköä 
kulkuneuvon verkkoon. 

Automatic 

Start phase  

Laite suorittaa noin 20 minuutin mittaisen 
kylmäkäynnistysvaiheen. Vasta sen jälkeen se saavuttaa 
täyden nimellistehonsa. 

   

Automatic 

Standby  
 

Niin kauan kuin akku on riittävästi ladattuna ja laite ei lataa 
akkua, on laite „Standby“ -toimintatilassa. 
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Automatic 

Please change fuel cartridge 

 
 

Mikäli laite tunnistaa virheen, esim. „empty fuel cartridge“ 
(tyhjä säiliöpatruuna), se kytkeytyy irti ja ilmoittaa näytössä 
ohjeen, miten vika voidaan korjata („Please change fuel 
cartridge “, vaihda säiliöpatruuna). Käynnistä automaattinen 
toiminta vian korjaamisen jälkeen  painamalla  reset -
näppäintä  (katso myös kappale 5.1). 

   

  Painamalla näppäintä   >>   voidaan hakea seuraavia tietoja. 

Automatic 

Voltage 13.6 V 
 

 Akun jännitteen näyttö 

   

Automatc 

4.6 A 

 
 

 Latausvirran näyttö 

Huomaa: laite keskeyttää normaalikäytössä sähkön 
tuotannon hetkeksi muutamia kertoja tunnissa. Tällöin on 
näkyvissä 0,0 A latausvirta.  

Automatic 

100600-934-12345 
 

 Sarjanumeron näyttö (alkaen tuotantovuodesta 10/2009) 

   

Automatic 

Firmware V06 11.02 L 12 V QB 
 

 Ohjelmistoversion näyttö. 

 

 

Tiedustele säännöllisesti (vähintään kerran vuodessa) 
ohjelmistoversion päivitysmahdollisuuksista. 
 
 

Automatic 

Operating hours 500 h 
 

 Kokonaiskäyttötuntien näyttö. 

   

 

 

Noin 30 sekunnin kuluttua tai kun näppäintä   >>  painetaan 
uudelleen, palautuu perusnäyttö takaisin.  

Kun painat  >>  -näppäintä noin 2 sekunnin ajan, pääset 
kielivalikkoon (katso kappale 5.2) 
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5.4 Automaattinen käyttö 
   
 

 

VAROITUS 
Varmista ennen liittämistä kulkuneuvon verkkoon, 
että laite on pystytetty paikoilleen oikein ja että 
kulkuneuvon verkko on varmistettu kuten ohjeissa on 
neuvottu (katso kappale 4.7) 

Heti kun olet liittänyt laitteen kulkuneuvon verkkoon, 
automaattinen toiminta käynnistyy. Laite valvoo itsenäisesti 
akun jännitettä.  

Polttoainekenno kytkeytyy automaattisesti päälle, kun akun 
jännite laskee alle 12,3 V. Akkua ladataan, kunnes 14,2 V:n 
katkaisukynnys saavutetaan.  

Huomautus: Akun ihanteellisen toiminnan kannalta on 
tärkeää, että latausvirtaa ei katkaista äkillisesti, kun 
katkaisukynnys on saavutettu. Sen tähden EFOY:ta ladataan 
vielä asetetun katkaisukynnyksen saavuttamisen jälkeen 
(tehtaalla esiasetettu 14,2 V) jopa 3 tuntia. Jälkilatauksen 
kesto riippuu akun jännitteestä ja virrankulutuksesta.  

Laite suorittaa kylmäkäynnistysvaiheen, joka kestää 
noin 20-30 minuuttia. Vasta sen jälkeen se saavuttaa 
täyden nimellistehonsa. Normaalissa käytössä sähkön 
tuotanto keskeytyy muutaman kerran tunnissa 
vähäksi aikaa. 
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5.5 Käynnistys 
   
 

 

Mikäli halutaan, laite voidaan kytkeä myös manuaalisesti 
riippumatta akun jännitteestä. Laite on sen jälkeen 
toimintatilassa  „Charging mode“ (lataustoiminta).  

Tämä toiminta on mahdollista vain, kun akun jännite on alle 
13,2 V. 

On 

Charging mode 
 

 

 

Paina tällöin kauko-ohjaimen näppäintä         kerran, mikäli 
laite on kytkettynä pois, tai kaksi kertaa, mikäli se on 
automaattisessa toiminnassa. Laite käynnistyy riippumatta 
akun jännitteestä ja lataa akun, kunnes irtikytkentäraja on 
saavutettu  
(Ubatt >14,2 V ja IAus < 2 A – 4 A (EFOY 2200)). 

Tämän jälkeen laite kytkeytyy itse automaattiseen toimintaan 
ja lataa vasta sitten, kun akun jännite tai virranotto sitä 
edellyttää. 

5.6 Pysäytys 
   

  

Paina kauko-ohjauksen          -näppäintä, kun haluat kytkeä 
laitteen pois päältä.  

Painamalla         -näppäintä laite sulkeutuu kontrolloidusti. 
Tällöin otetaan huomioon erilaisia turvatekijöitä: 

Off 

Shutting down 
 

 

 

Ennen pysäytystä on hyvä antaa laitteen olla käynnissä 
vähintään 30 minuutin ajan käynnistämisestä lähtien 
komponenttien säästämiseksi. Mikäli laite kytketään pois 
aikaisemmin, se toimii vielä vastaavan ajan edelleen. 
Näyttöön tulee ilmoitus „Abschaltvorgang“ (pysäytys 
käynnissä). Anna säiliöpatruunan sekä akun olla liitettyinä 
pysäytystoiminnan ollessa käynnissä.  

Huomaa: polttoainekenno pystyy käynnistymään vain 
silloin, kun se on liitetty toimintakuntoiseen akkuun ja 
täysinäiseen säiliöpatruunaan. Mikäli akku on 
vahingoittunut tai tyhjentynyt, ei polttoainekenno 
käynnisty. 
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5.7 Akunkansi 
  

Off 

Battery protection 
 

 

 

EFOY-polttoainekennossa on integroitu 
akunsuojaustoiminto. Tämä toiminto estää akun 
syväpurkautumisen, jos käyttötapa on asetettu asentoon 
”pois päältä”. 

Akunsuojaus aktivoituu automaattisesti, kun akun jännite 
alittaa 11,2 V yli 15 minuutin ajan. Akunsuojaustila päättyy, 
kun 12,8 V:n jännite saavutetaan. 

Tämä toiminto on ainoastaan akun suojaamiseksi eikä se 
lataa akkua. 

Off 

Battery protection -> to shut down 

press off 
 

 

 

Jos haluat kytkeä polttoainekennon akunsuojaustoiminnon 
käynnistymisen jälkeen, paina painiketta               . Toiminto 
on automaattisesti aktiivinen heti, kun laite kytketään päälle 
tai kun sitä käytetään automaatilla. 

 

Huomautus: Jos suojauslataus lopetetaan manuaalisesti, 
akunsuojaus on pois päältä polttoainekennon seuraavaan 
käynnistykseen saakka. Syväpurkaus voi vaurioittaa akkua. 

Jos akunsuojaustoiminto toistuu usein, tarkasta laite. 

Akunsuojaus toimii vain, jos siihen on kytketty EFOY-
säiliöpatruuna.  

 

5.8 Jäätymissuoja-automatiikka 
   

Off 

Antifreeze mode 

 

 

 

 

Laitteessa on älykäs jäätymissuoja-automatiikka. Se pitää 
alle 3 °C:n lämpötilassa itse itsensä lämpimänä, mikäli se on 
liitettynä toimivaan akkuun ja säiliöpatruunassa on riittävästi 
metanolia.  

Mikäli laite on jäätymissuoja-toiminnossa, ilmestyy näytön 
toiselle riville  tekstitieto „Frostschutzbetrieb“ 
(jäätymissuoja-toiminto). Ensimmäisellä rivillä on sen 
hetkinen toimintatila, esim. „Aus“ (pysäytetty). 
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Jäätymissuoja-automatiikka toimii vain silloin, kun täytetty 
säiliöpatruuna ja toimintakuntoinen akku ovat liitettyinä.  

Laite ei pysty enää käynnistymään, mikäli liitetyn akun 
jännite laskee alle 10,5 V. Huomaa, että pysäytetty laite ei 
lataa akkua enää uudelleen, mikäli jännite laskee alle  
10,5 V:n. 

 

 

VAROITUS 
Huomioi seuraavat hoito-ohjeet laitteiden talvisäilytystä ja 
–käyttöä varten: 

 

 

1 Energiakustannusten säästämiseksi suosittelemme 
pitkähköä seisonta-aikaa varten irrottamaan laite ja 
säilyttämään se jäätymättömässä tilassa. Irrottaminen 
on helppoa, siihen riittää vain muutama ote, työkaluja 
ei tarvita eikä erityistä teknistä osaamista. Säilytä 
laite sen mukana tulleessa alkuperäisessä laatikossa. 

 

 

2 Mikäli kaikista varotoimenpiteistä huolimatta laite 
kuitenkin pääsisi jäätymään, sulata sitä noin 24 tunnin 
ajan lämpimässä paikassa, pois kytkettynä, ja ota 
vasta sitten uudelleen käyttöön. Huomaa, että laitteen 
suorituskyky saattaa heikentyä, mikäli se pääsee 
toistamiseen jäätymään.  

 

 

Keski-Euroopassa vallitsevaa noin viiden kuukauden 
talvijaksoa varten laite kuluttaa pelkästään jäätymissuoja-
toiminnossa ollessaan noin 10 litraa metanolia. 

5.9 Seisonta 
   

 
 

 Paina kauko-ohjauksen          -näppäintä, jolloin laitteen 
virta katkaistaan.  

Off 

Shutting down 
 

 Odota, kunnes katkaisutapahtuma on päättynyt ja näytön 
valo sammuu (noin 30 min).  

 

 

 Irrota kauko-ohjauksen latauskaapeli ja datakaapeli 
laitteesta.  

 Varastoi pistoke ja kaapeli viileässä ja kuivassa 
paikassa. 
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 VAROITUS 
Työskenneltäessä laitteen ja säiliöpatruunan ääressä 
on tupakointi kielletty  ja syttymislähteet pidettävä 
kaukana! 

 

 

 Ruuvaa säiliöpatruunan liitäntä irti säiliöpatruunasta ja 
sulje säiliöpatruuna korkilla. Suojaa säiliöpatruuna ja 
laitteessa oleva säiliöpatruunan liitäntä likaantumiselta. 

 

 

 VAROITUS 
Laite ja säiliöpatruunat – myös tyhjät tai osittain 
tyhjentyneet säiliöpatruunat – on pidettävä lasten 
ulottumattomissa. 

 

 

 Vedä kaasunpoistoletku irti ja suojaa se likaantumiselta, 
sulje kaasunpoistoaukko suojakannella. 

 Vedä mahdollinen lämmönpoistoputki tai 
lämmönpoistokaari irti. 

 Irrota laitteen kiinnityshihna ja nosta laite pois 
asennuslevyltä. 

 

 

 

 VAROITUS 
Varastoi laite viileässä, kuitenkin yli 1 °C lämpötilassa, 
sillä jäätymissuoja-automatiikka toimii vain, kun 
säiliöpatruuna on liitettynä ja akku on riittävästi 
ladattu. (katso kappale 5.8). 

 

 

 VAROITUS 
Mikäli laite on ollut alle 0 °C:n lämpötilassa ilman 
siihen liitettyä akkua ja riittävästi täytettyä 
säiliöpatruunaa (pakkassuoja), sitä on sulateltava 
ennen käyttöä noin 24 tunnin ajan huoneenlämmössä. 

 

 

 Mikäli joudut lähettämään laitteen jonnekin, käytä 
lähettämisessä sopivaa lähetyslaatikkoa, esim. 
alkuperäistä pakkauslaatikkoa, ja suojaa laite kolhuilta 
pakkauspehmusteilla. Laitetta saa kuljettaa ainoastaan 
pystyasennossa. 
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6. Huolto 

6.1 Huolto 
   

  

VAROITUS 
Laitetta ei saa avata! Ilman valtuuksia suoritettu 
avaaminen vaarantaa turvallisen käytön ja johtaa 
takuukorvauksen ja takuun raukeamiseen. Laitteessa 
ei ole sellaisia osia, joita käyttäjä itse voisi huoltaa tai 
korjata.  

  

Normaalien käyttöolosuhteiden vallitessa laitetta ei 
tarvitse huoltaa.  

Ole hyvä ja ota säännöllisesti (väh. kerran vuodessa) 
selville ohjelmiston päivitysmahdollisuuksista. 

 

 
 

EFOY Updater – EFOY-polttoainekennon pikapäivitys 
 

 

Päivittäminen on yksinkertaista: EFOY Updater kytketään 
EFOY-polttoainekennoon ja päivitys tapahtuu 
automaattisesti. 
 
Lisätietoja Firmware Updatesta saat huoltopalvelusta tai 
Internetistä osoitteesta: 
www.efoy.com/en/updater  
 
Tai 
Freecall: 00800 732 762 78 
Hotline: +49 89 673 5920 
sales@efoy.com 
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6.2 Puhdistus 
   

  

VAROITUS 

Kytke laite ennen puhdistusta pois päältä ja irrota 
latauskaapeli. 

Laite ei ole vesitiivis. Huomaa, että laitteen sisälle ei 
saa päästä kosteutta. 

Puhdista laite ainoastaan pehmeällä liinalla, joka on kevyesti 
kostutettu miedolla puhdistusaineella.  

Liitä puhdistuksen jälkeen latauskaapeli taas takaisin 
laitteeseen, jotta pakkassuoja-automatiikka pysyy toiminnassa 
(katso kappale 5.8). 
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7. Häiriön poisto 

7.1 Turvallisuus 
   

  

VAROITUS 

Laiteta ei saa avata! Laitteessa ei ole sellaisia osia, 
joita käyttäjä itse voisi huoltaa tai korjata.  

Ottakaa yhteyttä HOTLINEen, mikäli ette pysty 
korjaamaan vikaa tämän käyttöohjeen avulla. 

SFC Energy AG 
Eugen-Saenger-Ring 7 
D-85649 Brunnthal-Nord 

Hotline: +49 89 / 673 5920 
Freecall: 00800 / 732 762 78* 
Fax: +49 89 / 673 592 369 
sales@efoy.com 
www.efoy.com 

 

*Maksuton Freecall on käytettävissä seuraavista maista 
soitettaessa: Saksa, Belgia, Tanska, Ranska, Iso-Britannia, 
Italia, Alankomaat, Norja, Itävalta, Ruotsi, Sveitsi ja Espanja. 
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7.2 Häiriöt ja niiden ratkaisut 
   

 

 

 

Kauko-ohjain varoittaa häiriötilanteissa punaisella ja/tai 
keltaisella valolla ja ohjeella laitteen huoltamista varten. 
Ohje näkyy näytön toisella rivillä juoksevana tekstinä. 

Ohjeiden avulla voidaan yleensä selvittää häiriön syy ja sen 
pystyy nopeasti ja helposti itse korjaamaan. 

Kun häiriön syy on poistettu, paina sen JÄLKEEN kauko-
ohjaimen   reset  -näppäintä. 

 
Näytön teksti  Ratkaisu 

Check battery 

tai 

No connect 

tai 

Check connection 

 

Akun jännite liian alhainen. 

Tarkista akun jännite, mikäli se on alle 10,5 V, lataa akku 
ulkoisella akkulaturilla. 

Tarkista kauko-ohjauksen liitäntä (katso kappale 4.10.) 

Interruption: Surroundings to 
warm (Error 32, 41) 

(keskeytys: liian lämmin 
ympäristö (virhe 32, 41)) 

 

Ympäristön lämpötila liian korkea. Laite käynnistyy 
automaattisesti heti, kun lämpötila on laskenut alle 30 °C.  

Please contact service  
(Error 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 70, 
73, 75, 76, 80, 83, 84) 

(Ota yhteyttä huoltoon, 
virhenumerot kuten yllä) 

 

Ota yhteyttä huoltoon. Hotline-numero: 

Freecall: 00800 / 732 762 78* 
Hotline: +49 89 / 673 5920 
sales@efoy.com 
www.efoy.com 

Please check exhaust hose 
(Error 11, 12, 18) 

(Tarkista kaasunpoistoletku, 
virhe 11, 12, 18) 

 

Tarkista kaasunpoistoletkun asennus ja sijoita se niin, että 
kondenssivettä ei pääse kertymään.  

Älä taita kaasunpoistoletkua. Kaasunpoistoletku on 
mahdollisesti puhdistettava; varmista myös, että aukko on 
suojattu likaantumista vastaan. Lyhennä kaasunpoistoletkua, 
mikäli siihen kertyy kondenssivettä.  
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Näytön teksti  Ratkaisu 

Please change fuel cartridges 
(Error 20, 21, 22, 23) 

(Vaihda säiliöpatruuna, virhe 20, 
21, 22, 23) 

 

Liitä laitteeseen uusi säiliöpatruuna, kuten kappaleessa 5.1 
on neuvottu.  

Asenna säiliöpatruunan liitäntäletku niin, ettei siinä ole 
taipumia. Tarkista, että liitännän ja letkun pinnat ovat 
puhtaat. 

Asenna säiliöpatruuna samalle tasolle laitteen kanssa. 

Tarkista säiliöpatruunan liitäntäletku ja kierrä säiliöliitin 
tiukasti kiinni. 

Please refill service fluid     
(Error 30, 31) 

(Lisää huoltonestettä, virhe 30, 
31) 

 

Varmista, että lämpö pääsee esteettä poistumaan ja että 
ympäristön lämpötila pysyy alle 40 °C:ssa.  

Mikäli laite asennetaan suljettuun tilaan, on tilaan tehtävä 
sisääntuloilmaa varten vähintään 10 cm halkaisijaltaan oleva 
aukko (katso kappale 4.2). 

Lisää sen jälkeen huoltonestettä (katso kappale 7.4). 

Please defrost device slowly 
(Error 40) 

(Sulata laite varovaisesti, virhe 
40) 

 

Laitetta on säilytetty alle 0 °C lämpötilassa, jolloin akku ei 
ole ollut liitettynä ja/tai säiliöpatruunassa ei ole ollut 
riittävästi nestettä (Jäätymissuoja-automatiikka). Laitetta on 
sulatettava ennen käyttöä noin 24 tuntia huonelämpötilassa. 

Please check battery voltage 
(Error 50, 51, 52, 53) 

(Tarkista akun jännite, virhe 50, 
51, 52, 53) 

 

Virhe 50: Akun jännite on liian alhainen (jännitteen 
mittausjohdin) 

Virhe 51: Akun jännite liian korkea (jännitteen mittausjohdin) 

Virhe 52: Akun jännite liian alhainen (latauskaapeli) 

Virhe 53: Akun jännite liian korkea (latauskaapeli) 

Tarkista kaapelointi ja onko laitteeseen liitetty akku 
tarkoitukseen sopiva. 

Tarkista akun jännite. Mikäli se on liian alhainen, lataa akku 
akkulaturilla. 

Tarkista myös muiden latauslaitteiden mahdolliset viat, 
esim. (auton) laturi tai latauksen säädin. 

Automatic restart (Error 63, 65) 

(Automaattinen uudelleen 
käynnistys, virhe 63, 65) 

 

Laite suorittaa automaattisen uudelleen käynnistyksen. 
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Näytön teksti  Ratkaisu 

Please check fuel cartridge 
connection (Error 72) 

(Tarkista säiliöpatruunan liitäntä, 
virhe 72) 

 

Tarkista säiliöpatruunan liitäntäletku ja kierrä säiliön liitin 
tiukasti kiinni. 

 

7.3 Häiriö, näytössä ei tiedotuksia 
   
Kuvaus Syy Ratkaisu 

Kauko-ohjausta ei ole 
liitetty ollenkaan tai se 
on väärin liitetty. 

Tarkista kauko-ohjauksen liitäntä 
(katso kappale 4.10.) 

Akkua ei ole liitetty, akku 
on liitetty väärin tai se on 
täysin tyhjentynyt. 

Tarkista kontaktit,  napaisuus ja 
kaapelit (katso kappale 4.7).  

Liitä laitteeseen ladattu akku 
laitteen käynnistämistä varten.  

Oikosulkusuojaus on 
reagoinut. 

Varmista, ettei kyseessä ole 
latauskaapelin väärä napaisuus.  

Kytke laite pois päältä, tarkista 
oikosulun tai ylikuormituksen syy 
ja korjaa vika.  

Laite ei reagoi, eikä kauko-ohjauksen 
näytössä ole mitään tiedotusta. 

Mikäli vika toistuu: Ota yhteyttä huoltoon. Hotline:  

Freecall: 00800 / 732 762 78* 
Hotline: +49 89 / 673 5920 
sales@efoy.com 
www.efoy.com 
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7.4 Huoltonesteen lisäys 
   

Mikäli huoltoneste on vähentynyt, syttyy punainen lamppu ja 
kauko-ohjauksen näytössä on ilmoitus: „Please refill service 
fluid“ (Lisää huoltonestettä). 

HUOMAA 

Ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä ei tarvitse lisätä 
huoltonestettä.  

Käytä nestettä lisätessäsi vain alkuperäistä „Original 
EFOY Service Fluid“ -nestettä. 

Ennen huoltonesteen lisäämistä: Kytke laite pois päältä. Ota 
latauskaapeli irti. 

Varo, ettei täyttöaukkoon pääse tunkeutumaan likaa eikä 
mitään muitakaan vierasaineita tai epäpuhtauksia. 

 
 

 Leikkaa pullon kärki irti puhtailla saksilla. 

Huoltonestepullo on tarkoitettu vain kertakäyttöiseksi. 

   

 

 

 Vedä kaasunpoistoletku irti laitteesta. 

 Aseta pullon kärki laitteen liitäntäaukkoon ja paina koko 
sisältö hitaasti sisään. 

 Älä milloinkaan lisää huoltonestettä enempää kuin yksi 
pullollinen kerralla.  

 Mikäli huoltonestettä valuu yli, se voidaan pyyhkiä 
kangaspalalla pois.  
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 Aseta kaasunpoistoletku jälleen paikalleen. 

 Liitä latauskaapeli takaisin laitteeseen. 

 Paina sen jälkeen  reset  -näppäintä. Laite nollaa 
ilmoituksen ja siirtyy sitä edeltäneeseen käyttötilaan, 
esim. automaattitoimintaan. 

 Hanki huoltonestettä hyvissä ajoin alan erikoisliikkeestä. 
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8. Liite 

8.1 Anto-ominaiskäyrät 

   
  U-I ja U-P ominaiskäyrät EFOY  CE –tarkistuksen jälkeen 
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SFC Energy AG 
Eugen-Saenger-Ring 7 
D-85649 Brunnthal-Nord 

Hotline: +49 89 / 673 5920 
Freecall: 00800 / 732 762 78* 
sales@efoy.com 
www.efoy.com 

 

*Ilmainen Freecall on käytettävissä soitettaessa seuraavista 
maista: Saksa, Belgia, Tanska, Ranska, Iso-Britannia, Italia, 
Alankomaat, Norja, Itävalta, Ruotsi, Sveitsi ja Espanja. 
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