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Sikkerhedsforskrifter 
Læs sikkerhedsforskrifterne herunder inden brug.  

Advarsel 
Forkert brug kan medføre risiko for fare f.eks. i form af elektrisk stød eller brand. 

 

• Før du tilslutter Ray, skal du sørge for at vælge den korrekte ladestrøm. Kontrollér, 
at stikkontakten og den faste installation har tilstrækkelig strømkapacitet til at 
oplade dit køretøj sikkert. Stikkontakten og den faste installation skal have 
jordforbindelse og være beskyttet af en separat gruppeafbryder (maks. 16 A) eller 
sikring (maks. 16 A). Kontakt en autoriseret elektriker, hvis du er i tvivl. 
Overbelastning af en stikkontakt kan forårsage brand.  

• Brug ikke forlængerledning eller adapter. 
• Tilslut altid Ray til en stikkontakt, der er beskyttet med en fejlstrømsafbryder. Ray 
er udstyret med en fejlstrømsafbryder, der beskytter kablet, stikket og bilen mod 
jordfejl, men brug altid en stikkontakt, der er beskyttet med en fejlstrømsafbryder, 
af hensyn til din egen sikkerhed.  

• Forsøg ikke at adskille eller reparere Ray. Kontakt forhandleren, hvis Ray skal 
serviceres.  

• Brug ikke Ray, hvis der opstår en fejl, sker noget usædvanligt, eller kablet er 
beskadiget. 

• Brug ikke Ray, hvis displayet viser fejl.  
• Brug ikke Ray, hvis udstyret bliver meget varmt. Det bliver varmt under opladning, 
og det er helt normalt. 

• Hold stikket tørt, og vær forsigtig, når det bruges under fugtige eller våde forhold. 
• Rør ikke ved benene i Rays stik. 
• Brug ikke Ray, hvis nogle af delene er i stykker, slidte, revnede, åbne eller viser 
tegn på skader. Kontakt forhandleren, hvis du er usikker på, om det er sikkert at 
bruge Ray. 

• Må ikke bruges af børn. 
• Kontrollér, at strømforsyningen leverer 220-240 V 50/60 Hz. 
• Håndtér Ray forsigtigt: Tab det ikke, og træk ikke hårdt i kablet.  
• Sørg for, at Ray er placeret, så det ikke nedsænkes i vand. 
• Lad ikke Ray hænge i kablet. 

 

Forsigtig 
Delene kan blive beskadiget ved forkert brug. 

 

• Undgå, at der kommer fremmedlegemer ind i Rays stik. 
• Undgå at træde på, placere tunge genstande på eller køre over Ray. 
• Undgå at lave skarpe knæk på kablet og at vride eller sno det for meget. 



 
 

© 2021 Charge Amps AB 
Brugervejledning til Ray 
Doc. Nr: 130167 
Rev 01 
 

Address: 
Charge Amps AB 
Frösundaleden 2B 
SE-169 75 Solna 
Sweden 

Contact: 
+46 (0)8 55 11 2000 
info@charge-amps.com 
www.chargeamps.com 

Org. No. 556897-7192 
Registered office: Solna 
 

 

 
 

4 
 

• Undgå at bruge Ray i elektriske storme og tordenvejr. 
• Sørg for, at Ray under opladning ikke er dækket af genstande, der forhindrer 
afkøling.  

• Tab ikke Ray.  
 

 

 

 

ADVARSEL – Denne vejledning indeholder vigtige instruktioner om Ray 
ladekablet. De skal overholdes under brug og vedligeholdelse af enheden. 
Ved brug af elektriske produkter skal de grundlæggende 
sikkerhedsforskrifter altid overholdes – herunder følgende instruktioner.  

 

FORSIGTIG – Forskrifter vedrørende risiko for brand eller elektrisk stød. 
Gem disse vigtige sikkerhedsforskrifter.  

 

ADVARSEL – Brug ikke Ray til andet end opladning af et elektrisk køretøj.  

 
 

Ladestrøm 
 

Du bør altid have et godt kendskab til den faste elinstallation, før du begynder at oplade, 
og kontrollere, at installationen kan håndtere belastningen. Opladning med høj 
strømstyrke forudsætter, at stikkontakten er dimensioneret til kontinuerlig belastning af 
denne størrelse, og at kablet mellem målertavlen og stikkontakten er tilstrækkeligt 
dimensioneret. Du skal også kontrollere, at den faste installation og stikkontakten er i god 
stand og beregnet til den kontinuerlige belastning. 

 

Kontakt en autoriseret elektriker, hvis du er usikker på den faste installations kvalitet eller 
kapacitet.  

 

Der er yderligere oplysninger under sikkerhedsforskrifter. 
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Sådan starter du opladningen 
 

1. Tilslut Ray til en stikkontakt. Sørg for altid at gøre dette som det første.  
2. Ray starter og viser den valgte ladestrøm på displayet. 
3. Sørg for, at Ray kablet ikke danner en spole. 
4. Vælg den ønskede ladestrøm med touch-knapperne. Tryk på indstillinger 
(tandhjulet), indstil strømmen med pil op/pil ned på skærmen, og afslut med OK 
(grønt flueben). 

5. Tilslut Ray til det elektriske køretøj. Opladningen starter automatisk. Displayet 
begynder at vise opladningen grafisk.  

 

 

Sådan stopper du opladningen 
 

Det er vigtigt at frakoble Ray i den rigtige rækkefølge for at undgå gnistdannelse samt 
slitage på stik og stikkontakt. Følgende fremgangsmåde minimerer risikoen for 
gnistdannelse.  

 

1. Lås bilen op. 
2. Fjern Ray fra bilen. 
3. Tag stikket ud af stikkontakten. 

Bortskaffelse 
 

Ray indeholder elektroniske komponenter og bør genvindes i overensstemmelse hermed. 
Kontakt den lokale genbrugsstation for at få oplysninger om genvinding og om, hvor du 
kan bortskaffe elektroniske produkter. 

 

Du kan også sende produktet tilbage til Charge Amps med henblik på korrekt 
bortskaffelse. Kontakt info@charge-amps.com for at få vejledning.  

 

 

 

mailto:info@charge-amps.com
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Rettigheder 
 

Oplysningerne i dokumentet er kontrolleret, for at sikre at de er korrekte. Charge Amps 
AB forbeholder sig dog ret til at foretage tekniske ændringer og ændringer i dokumentets 
indhold uden varsel. Charge Amps AB kan derfor ikke garantere, at alt indhold i dette 
dokument er korrekt, opdateret og uden tryk- eller korrekturfejl. Charge Amps AB kan 
heller ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte fejl, ulykkestilfælde, skader eller 
hændelser, der kan være knyttet til brugen af instruktionerne eller produkterne i dette 
dokument.  

Charge Amps AB forbeholder sig alle rettigheder til dette dokument samt de oplysninger 
og illustrationer, det indeholder. Det er strengt forbudt – helt eller delvis – at kopiere, 
tilpasse eller oversætte oplysningerne uden forudgående skriftlig tilladelse fra Charge 
Amps AB. 

© Copyright 2021 Charge Amps AB. Alle rettigheder forbeholdes. 
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