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Säkerhetsåtgärder
Läs säkerhetsföreskrifterna innan användning

VARNING – Denna manual innehåller viktiga instruktioner för hur laddkabeln Beam ska
användas och underhållas. När du använder dig av elektriska produkter måste du alltid
följa grundläggande säkerhetsföreskrifter, inkluderat följande instruktioner.

VARNING – Denna manual innehåller viktiga instruktioner för hur laddkabeln
Beam skall användas och underhållas. När du använder dig av elektriska
produkter måste du alltid följa grundläggande säkerhetsföreskrifter,
inkluderat följande instruktioner.
Innehåller instruktioner för att förhindra brand och elektriska stötar, läs
noga igenom och spara denna användarmanual.
VARNING – Använd inte Beam för något annat ändamål än laddning av
elfordon.

Varning

1.

Sluta genast använda Beam om något fel uppstår eller något onormalt inträffar vid
laddning eller om kabeln är trasig.
2. Sluta använda Beam om den blir överhettad.
3. Håll kontakten torr och vidta lämpliga försiktighetsåtgärder vid användning under
våta förhållanden.
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4. Använd aldrig Beam om någon del är trasig, nött, sprucken, öppen eller uppvisar
tecken på att vara skadad. Kontakta omedelbart din återförsäljare om du är
osäker på om det är säkert att använda din Beam.
5. Barn får ej använda enheten.
6. Använd din Beam varsamt, tappa den inte och böj/dra aldrig hårt i kabeln.

Användning

För att börja ladda

1.

Koppla Beam till ett typ 2 uttag på en laddstation. Se till att alltid utföra detta steg
först.
2. Koppla därefter in Beam i din bil.
3. Ladda
4. Efter avslutad laddning – koppla bort din bil först.
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Förvaring

1. Förvaring av Beam under lång period bör ske på en mörk och sval plats.
2. Undersök och försäkra dig om att inga skador uppstått första gången du
använder kabeln efter transport.

Allmänna instruktioner

1.
2.
3.
4.

Läs alla instruktioner innan du använder Beam.
Enheten måste vara under uppsikt när den används i närheten av barn.
Stoppa aldrig fingrarna i uttagen/kontakterna.
Sänk inte ner Beam i vatten eller andra vätskor.

Underhåll

1.

Försök ej ta isär eller reparera kabeln. Kontakta din återförsäljare om din kabel
tros kan behöva reparation.
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2. Trots vattentåligheten på kabeln bör du endast använda en fuktad trasa och milt
rengöringsmedel när du rengör din Beam. Håll kontaktens anslutningsytor
(metallstift och hylsor) torra under rengöring.

Försiktighetsåtgärder

1. Koppla aldrig Beam till en skadad eller trasig laddstation.
2. Vissa laddstationer låser fast kabeln. När du laddat färdigt, koppla alltid ur
fordonet först och därefter laddstationen.
3. Undvik att främmande föremål eller material tränger in i kontakterna på Beam.
4. Undvik att trampa på, köra över eller placera tunga föremål på Beam.

Felsökning

Om laddningen inte startar, gå igenom följande steg:

1. Se till att Beam är korrekt ansluten till laddstationens ladduttag.
2. Se till att Beam är korrekt ansluten till fordonets ladduttag.
3. Om inget av ovanstående fungerar, koppla ur kontakterna i båda ändar och
undersök om skräp eller främmande föremål har fastnat i kontakten. Kontakta din
återförsäljare eller mejla support@charge-amps.com om problemet kvarstår.
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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 föreskrifterna
eller produkterna i detta dokument.

Charge Amps AB förbehåller sig alla rättigheter till detta dokument samt informationen
och illustrationerna det innehåller. Det är strikt förbjudet att – helt eller delvis – kopiera,
anpassa eller översätta informationen utan föregående skriftliga tillstånd från Charge
Amps AB.

© Copyright 2021 Charge Amps AB. Alla rättigheter förbehålls.
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