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Forholdsregler for sikkerhet 
Les forholdsreglene for sikkerhet før bruk. Disse er angitt nedenfor.  

Advarsel 
Ved feil håndtering kan farlige situasjoner oppstå, f.eks. elektrisk støt eller brann. 

 

• Før du kobler til Ray, må du passe på at riktig ladestrøm er valgt. Pass på at 
uttaket og kretsen har nok kapasitet til å lade kjøretøyet på en sikker måte. 
Uttaket og kretsen må være jordet og beskyttet av en egen jordfeilbryter (maks 
16 A) eller sikring (maks 16 A). Ta kontakt med en godkjent elektriker hvis du er i 
tvil. Overbelastning i et uttak kan føre til brann.  

• Ikke bruk skjøteledning eller adapter. 
• Ray må alltid kobles til et RCD-beskyttet uttak. Ray er utstyrt med RCD (Residual 
Current Device) for å beskytte kabelen, kontakten og bilen fra jordfeil, men bruk 
alltid et RCD-beskyttet uttak for egen sikkerhet.  

• Ikke demonter eller forsøk å reparere enheten. Ta kontakt med forhandleren hvis 
det er behov for service.  

• Slutt å bruke Ray hvis det oppstår en feil eller unormal hendelse, eller hvis kabelen 
er skadet. 

• Ikke bruk Ray hvis displayet viser at noe er galt.  
• Ikke bruk Ray hvis enheten blir svært varm. Ray vil bli varm under ladingen, men 
dette er normalt. 

• Hold kontakten tørr, og vær spesielt oppmerksom ved bruk når det er vått. 
• Ikke ta på koblingsklemmene til Ray. 
• Ikke bruk Ray hvis noen av delene er ødelagt, slitt, har sprekker eller åpne, eller 
hvis det er antydning til skader. Ta kontakt med leverandøren hvis du er usikker 
på om du kan bruke Ray. 

• Skal ikke brukes av barn. 
• Kontroller at strømforsyningen er 220–240 V 50/60 Hz. 
• Håndter Ray forsiktig. Ikke mist enheten i bakken, og ikke trekk hardt i kabelen.  
• Kontroller at Ray er plassert slik at den ikke kan komme under vann. 
• Ikke heng opp Ray etter kabelen. 

 

Forsiktig 
Deler kan bli skadet på grunn av feil bruk. 

 

• Pass på at fremmedmateriale ikke trenger inn i koblingsdelene til Ray. 
• Unngå å tråkke på, sette tunge ting på eller kjøre over Ray. 
• Unngå å vri kabelen eller rulle den hardt sammen. 
• Unngå å bruke Ray i lyn og tordenvær. 
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• Ray må ikke være tildekket av ting som forhindrer nedkjøling under lading.  
• Ikke la Ray falle ned på bakken.  

 

 

 

 

ADVARSEL – Denne håndboken inneholder viktige instruksjoner for 
elbilladeren Ray, og disse må følges under bruk og vedlikehold av enheten. 
Ved bruk av elektriske produkter må grunnleggende forholdsregler alltid 
følges, inkludert følgende instruksjoner.  

 

FORSIKTIG – Instruksjoner som gjelder brannfare eller elektrisk støt. Ta vare 
på disse viktige sikkerhetsinstruksjonene.  

 

ADVARSEL – Ray skal ikke brukes til andre formål enn å lade elbiler.  
 
 

Ladestrøm 
 

Du må ha god kunnskap om den elektriske installasjonen før du starter ladingen. Pass på 
at installasjonen håndterer ladingen på riktig måte. Lading med sterk strøm krever at 
uttaket har en kurs som tåler kontinuerlig lading, og at kabelen mellom uttaket og 
koblingspunktet på bilen har riktige dimensjoner. Du må også kontrollere at installasjonen 
og uttaket er i god stand og tåler kontinuerlig lading. 

 

Hvis du er usikker på kvaliteten eller kapasiteten til den elektriske installasjonen, bør du 
kontakte en godkjent elektriker.  

 

Les forholdsreglene for sikkerhet for mer informasjon. 

 

 

 

Slik lader du 
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1. Koble Ray til uttaket. Dette trinnet skal alltid utføres først.  
2. Ray starter opp og angir valgt ladestrøm på displayet. 
3. Pass på at Ray-kabelen ikke legger seg i en kveil. 
4. Velg ønsket ladestrøm ved å betjene berøringssensorene. Trykk på innstillingene 
(tannhjulet) og juster strømmen med opp- og nedpilene på skjermen. Avslutt med 
å trykke på OK (grønn hake). 

5. Koble Ray til elbilen. Ladingen starter automatisk. Displayet viser at lading pågår.  
 

 

Slik avslutter du ladingen 
 

Følgende rekkefølge er viktig for å forhindre elektrisk utlading og slitasje på kontakter og 
uttak, og den reduserer risikoen for elektrisk utlading.  

 

1. Lås opp bilen. 
2. Koble Ray fra bilen. 
3. Ta ut kontakten fra uttaket. 

Kassering 
 

Ray inneholder elektroniske komponenter og bør resirkuleres som dette. Ta kontakt med 
nærmeste gjenvinningsstasjon for å få vite mer om resirkulering og kassering av 
elektroniske produkter. 

 

Du kan også sende produktet tilbake til Charge Amps for å sørge for en korrekt kassering. 
Ta kontakt på info@charge-amps.com for mer informasjon.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@charge-amps.com
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Rettigheter 
 

Informasjonen i dette dokumentet er sjekket for nøyaktighet. Charge Amps AB 
forbeholder seg retten til å gjøre tekniske endringer og endringer i dokumentets innhold 
uten forvarsel. Charge Amps AB kan ikke garantere at alt innholdet i dette dokumentet er 
nøyaktig, oppdatert og uten trykkfeil og korrekturfeil. Charge Amps AB kan heller ikke 
holdes ansvarlig for eventuelle feil, nestenulykker, skader eller hendelser som direkte 
eller indirekte kan kobles til bruken av bestemmelser eller produkter i dette dokumentet.  

Charge Amps AB forbeholder seg alle rettigheter til dette dokument samt informasjonen 
og illustrasjonene som finnes der. Det er strengt forbudt å helt eller delvis kopiere, 
tilpasse eller oversette informasjonen uten skriftlig forhåndstillatelse fra Charge Amps AB. 

© Copyright 2021 Charge Amps AB. Med enerett. 
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