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Säkerhetsföreskrifter
Läs säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Varning
Vid felaktig hantering kan farliga situationer uppstå, till exempel risk för elstötar eller
brand.

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innan du ansluter Ray-kabeln ska du se till att rätt laddström har valts. Du måste
också se till att uttaget och kretsen har tillräcklig strömkapacitet för säker
laddning av fordonet. Uttaget och kretsen måste vara jordade och skyddas av en
separat kretsbrytare (max. 16 A) eller säkring (max. 16 A). Rådfråga behörig
elektriker om du är osäker. Överbelastning i uttaget kan orsaka brand.
Använd inte förlängningssladd eller adapter.
Ray får endast anslutas till ett uttag som är försett med jordfelsbrytare. Ray är
utrustad med en jordfelsbrytare som skyddar kabeln, kontakten och bilen mot
jordfel. Trots det måste du använda ett uttag försett med jordfelsbrytare för din
egen säkerhet.
Du får inte demontera eller försöka reparera produkten. Kontakta återförsäljaren
om produkten måste servas.
Sluta använda Ray-kabeln om något fel eller onormalt tillstånd inträffar, eller om
kabeln uppvisar skador.
Sluta använda Ray-kabeln om felmeddelanden visas på displayen.
Sluta använda Ray-kabeln om den blir onormalt varm. Ray-kabeln blir varm medan
laddning pågår, vilket är normalt.
Håll kontakten torr och vidta försiktighetsåtgärder vid användning i våta
förhållanden.
Rör inte vid Ray-kabelns anslutningsstift.
Använd inte Ray-kabeln om det finns delar som är trasiga, spruckna, slitna eller
visar andra tecken på skador. Kontakta återförsäljaren om du är osäker på om det
är säkert att använda Ray.
Får ej användas av barn.
Se till att strömförsörjningen är 220–240 V 50/60 Hz.
Hantera Ray varsamt – undvik att tappa kabeln eller att dra hårt i den.
Se till att Ray-kabeln placeras så att den inte kan hamna under vatten.
Häng inte upp produkten i kabeln.

Försiktighet
Vid felaktig hantering kan delar gå sönder.

•

Förhindra att främmande komponenter/ämnen kommer in Ray-kabelns
ändkontakter.
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•
•
•
•
•

Undvik att trampa på, placera tunga föremål på eller köra över Ray-kabeln.
Undvik att vika kabeln och att böja eller vrida den för mycket.
Undvik att använda Ray-kabeln under åskväder.
Medan laddning pågår får Ray-kabeln inte vara övertäckt med något – det kan
förhindra avkylning.
Undvik att tappa Ray i marken.

VARNING – Den här handboken innehåller viktiga instruktioner för
användning av Ray-kabeln, som är avsedd för laddning av elfordon.
Instruktionerna måste följas vid användning och underhåll av produkten. Vid
användning av elprodukter måste grundläggande säkerhetsföreskrifter
följas, inklusive nedanstående instruktioner.

FÖRSIKTIGHET – Instruktioner för att undvika risk för brand eller elstötar.
Spara säkerhetsinstruktionerna.
VARNING – Använd inte Ray-kabeln för andra ändamål än att ladda
elfordon.

Laddström
Innan du börjar ladda fordonet måste du ha nödvändiga kunskaper om den elektriska
installationen och vara säker på att den kan användas för säker laddning. För laddning
med hög strömstyrka måste uttaget vara klassat för kontinuerlig belastning med
strömstyrkan i fråga, och kabeln mellan elcentralen och uttaget måste ha rätt
dimensioner. Du måste också se till att installationen och uttaget är felfria och klarar den
kontinuerliga belastningen.

Är du osäker på den elektriska installationens kvalitet eller kapacitet ska du rådfråga
behörig elektriker.
För mer information, se säkerhetsföreskrifterna.
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Börja ladda
1.
2.
3.
4.

Anslut Ray till ett uttag. Utför alltid detta steg först.
Ray startar och vald laddström visas på displayen.
Se till att Ray-kabeln inte bildar en spole.
Välj önskad laddström genom att använda touchknapparna. Tryck på
inställningssymbolen (kugghjul) och justera strömstyrkan med uppilen/nedpilen.
Avsluta genom att trycka på OK (grön markeringssymbol).
5. Anslut Ray-kabeln till elfordonet. Laddningen startar automatiskt. Laddningsgrafik
visas på displayen.

Sluta ladda
Det är viktigt att koppla bort Ray i rätt ordning för att förhindra ljusbågar och slitage på
kontakter och uttag. Följande steg minimerar risken för ljusbågar.

1. Lås upp bilen.
2. Koppla bort Ray-kabeln från bilen.
3. Ta bort kontakten från uttaget.

Kassering
Ray innehåller elektroniska komponenter och måste återvinnas som elektroniskt avfall.
Kontakta din lokala återvinningscentral för att få information om hur du kasserar och
återvinner elektroniska produkter.

Du kan även skicka tillbaka produkten till Charge Amps, som då ser till att den återvinns
korrekt. Kontakta info@charge-amps.com för att få instruktioner.
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Rättigheter
Informationen i dokumentet har kontrollerats för att vara korrekt. Charge Amps AB
förbehåller sig dock rätten att utan föregående meddelande göra tekniska ändringar och
ändringar i dokumentets innehåll. Charge Amps AB kan därför inte garantera att allt
innehåll i just det här dokumentet är korrekt, uppdaterat och fritt från tryck- eller
korrekturfel. Charge Amps AB kan inte heller hållas ansvarigt för misstag, tillbud, skador
eller incidenter – direkta eller indirekta – som kan kopplas till användning av
instruktionerna eller produkterna i detta dokument.
Charge Amps AB förbehåller sig alla rättigheter till detta dokument samt informationen
och illustrationerna som det innehåller. Det är strikt förbjudet att – helt eller delvis –
kopiera, anpassa eller översätta informationen utan föregående skriftligt tillstånd från
Charge Amps AB.
© Copyright 2021 Charge Amps AB. Alla rättigheter förbehålls.
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