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Varotoimet
Tutustu alla oleviin varotoimiin ennen käyttöä.

Varoitus
Varomattomasta käsittelystä saattaa aiheutua vaaratilanne, kuten sähköisku tai tulipalo.
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•
•
•
•
•
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•
•
•
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Varmista ennen Rayn yhdistämistä, että oikea latausvirta on valittuna. Varmista,
että pistorasian ja virtapiirin kapasiteetti riittävät autosi turvalliseen lataamiseen.
Pistokkeen ja virtapiirin on oltava maadoitettuja ja varustettu omalla
automaattisulakkeella (enint. 16 A) tai sulakkeella (enint. 16 A). Käänny
epäselvässä tilanteessa pätevän sähköasentajan puoleen. Pistorasian ylikuormitus
saattaa aiheuttaa tulipalon.
Älä käytä jatkojohtoa tai sovitinta.
Kytke Ray aina vikavirtasuojattuun pistorasiaan. Ray on varustettu
vikavirtasuojalla johdon, liittimen ja auton suojaamiseksi maasululta, mutta käytä
aina vikavirtasuojattua pistorasiaa oman turvallisuutesi varmistamiseksi.
Älä pura tai yritä korjata laitetta. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos laite on
huollettava.
Lopeta Rayn käyttö vian tai häiriön ilmetessä, tai jos johto on vioittunut.
Lopeta Rayn käyttö, jos näyttö ilmoittaa viasta.
Lopeta Rayn käyttö, jos se kuumenee todella kuumaksi. Ray lämpenee latauksen
aikana. Tämä on normaalia.
Pidä pistoke kuivana ja toimi varoen, kun käsittelet sitä märissä olosuhteissa.
Älä koske Rayn liittimiin.
Älä käytä Rayta, mikäli jokin osa on rikki, kulunut, lohjennut ja avoin tai siinä on
merkkejä vaurioista. Ota yhteys jälleenmyyjään, jos et ole varma Rayn turvallisesta
käytöstä.
Ei sovellu lasten käytettäväksi.
Varmista, että sähkönsyöttö on 220–240 V 50/60 Hz.
Käsittele Rayta varovasti. Älä pudota laitetta, äläkä vedä johdosta.
Varmista, ettei Ray joudu upotetuksi veteen.
Älä riiputa Rayta johdosta.

Huomio
Varomaton käsittely voi vaurioittaa osia.

•
•

Vältä epäpuhtauksien pääsy Rayn liittimiin.
Älä astu tai aseta painavia esineitä Rayn päälle, äläkä aja sen yli.
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Vältä liian tiukkoja silmukoita, kun taitat tai kiedot johtoa.
Vältä Rayn käyttöä sähkö- tai ukkosmyrskyn aikana.
Varmista, ettei Ray ole latauksen aikana peitettynä, jotta Rayn jäähtyminen ei esty.
Älä pudota Rayta.

VAROITUS – Tämä opas sisältää Ray-sähköautolaturiin liittyviä tärkeitä
ohjeita, joita tulee noudattaa laiteen käytön ja huollon aikana. Sähkölaitteita
käytettäessä tulee noudattaa normaaleja varotoimenpiteitä, mukaan lukien
seuraavat ohjeet.

HUOMIO – Tulipalon ja sähköiskun vaaraan liittyviä ohjeita. Pidä nämä
tärkeät turvallisuusohjeet tallessa.
VAROITUS – Käytä Rayta ainoastaan sähköauton lataamiseen.

Latausvirta
Sinulla on oltava hyvät tiedot sähkölaitteista ennen latauksen aloittamista, ja sinun tulee
varmistaa, että laitteet kestävät kuormituksen. Voimakkaalla virralla lataaminen vaatii, että
pistorasia on suunniteltu kestämään jatkuvan kuormituksen ja että sähkökeskuksen ja
pistorasian välinen kaapeli on riittävän paksu. Sinun tulee myös varmistaa, että laitteet ja
pistorasia ovat hyvässä kunnossa ja kestävät jatkuvan kuorman.

Jos olet epävarma sähkölaitteiden laadusta tai kapasiteetista, käänny sähköasentajan
puoleen.

Lisätietoja on kohdassa Varotoimet.
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Latauksen aloittaminen
1.
2.
3.
4.

Liitä Ray pistorasiaan. Tee tämä aina ensin.
Ray käynnistyy ja ilmoittaa valitun latausvirran näytöllä.
Varmista ettei Ray-johto muodosta silmukkaa.
Valitse haluamasi latausvirta ohjaamalla kosketusantureita. Paina ”Settings”
(Asetukset) ja säädä virtaa näytössä näkyvillä nuolilla. Aseta painamalla OK (vihreä
valintamerkki).
5. Yhdistä Ray sähköautoon. Lataus alkaa automaattisesti. Näytössä alkaa näkyä
lataussymboli.

Latauksen lopettaminen
Oikea irrotusjärjestys on tärkeää valokaarien sekä pistokkeiden ja pistorasian kulumisen
välttämiseksi. Seuraava menettely minimoi valokaaren riskin.

1. Avaa auton lukitus.
2. Irrota Ray autosta.
3. Irrota pistoke pistorasiasta.

Hävittäminen
Ray sisältää elektronisia osia, ja se tulee kierrättää tällaisena laitteena. Lisätietoja
kierrätyksestä ja sähkölaitteiden keräyspisteistä saat paikalliselta jäteasemalta.

Voit myös palauttaa tuotteen takaisin Charge Ampsille asianmukaista hävittämistä varten.
Ohjeet saat lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@charge-amps.com.
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Oikeudet
Tämän asiakirjan tietojen paikkansapitävyys on tarkistettu. Charge Amps AB varaa
oikeuden tehdä teknisiä ja sisällöllisiä muutoksia tähän asiakirjaan ilman
ennakkoilmoitusta. Charge Amps AB ei siten voi taata, että kaikki tämän asiakirjan
sisältämät tiedot ovat paikkansapitäviä ja ajantasaisia ja että ne eivät sisällä paino- tai
huolimattomuusvirheitä. Charge Amps AB ei vastaa suorista tai välillisistä virheistä,
vaaratilanteista, vammoista/vaurioista tai tapaturmista, jotka voivat liittyä tämän asiakirjan
ohjeiden tai tuotteiden käyttöön.
Charge Amps AB varaa kaikki oikeudet tähän asiakirjaan ja sen sisältämiin tietoihin ja
kuviin. Asiakirjan tietoja ei saa kopioida, mukauttaa tai kääntää kokonaan tai osittain ilman
Charge Amps AB:n etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.
© Copyright 2021 Charge Amps AB. Kaikki oikeudet pidätetään.
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