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De veiligheidsmaatregelen 
Lees de onderstaande veiligheidsmaatregelen voorafgaand aan gebruik.  

Waarschuwing 
Door verkeerd gebruik kan een gevaarlijke situatie ontstaan, zoals elektrische schokken 
of brand. 

 

• Zorg dat de juiste laadstroom is geselecteerd voordat u de Ray aansluit. U moet 
ervoor zorgen dat het stopcontact en de stroomkring voldoende stroomcapaciteit 
hebben om uw voertuig veilig op te laden. Het stopcontact en de stroomkring 
moeten zijn geaard en beschermd door een speciale stroomonderbreker (max. 16 
A) of zekering (max. 16 A). Neem bij twijfel contact op met een gekwalificeerde 
elektricien. Overbelasting van een stopcontact kan brand veroorzaken.  

• Gebruik geen verlengsnoer of adapter. 
• Sluit de Ray altijd aan op een stopcontact dat is beveiligd met een 
aardlekschakelaar. De Ray is uitgerust met een aardlekschakelaar om de kabel, 
connector, en auto te beschermen tegen aardfouten, maar gebruik voor uw 
persoonlijke veiligheid altijd een stopcontact dat is beveiligd met een 
aardlekschakelaar.  

• Niet uit elkaar halen of proberen te repareren. Neem contact op met de verkoper 
als er onderhoud nodig is.  

• Gebruik de Ray niet meer als er een storing of abnormaliteit optreedt of als de 
kabel is beschadigd. 

• Gebruik de Ray niet meer als het display storingen weergeeft.  
• Gebruik de Ray niet meer als deze erg heet wordt. De Ray wordt warm tijdens het 
laden. Dit is normaal. 

• Houdt de stekker droog en wees voorzichtig bij gebruik in natte omstandigheden. 
• Raak de elektrische aansluitingen van de Ray niet aan. 
• Gebruik de Ray niet als er onderdelen kapot, versleten, gebarsten of open zijn, of 
enige indicatie van schade vertonen. Neem contact op met uw verkoper als u niet 
zeker weet of het veilig is om uw Ray te gebruiken. 

• Niet geschikt voor kinderen. 
• Zorg ervoor dat de elektrische voeding 220-240 V 50/60 Hz is. 
• Ga voorzichtig om met de Ray; laat hem niet vallen en trek niet te hard aan de 
kabel.  

• Zorg ervoor dat de Ray zo is geplaatst dat onderdompeling in water wordt 
voorkomen. 

• Hang de Ray niet in de kabel. 
 

Let op 
Onderdelen kunnen beschadigd raken door verkeerd gebruik. 
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• Voorkom dat er vreemde stoffen in de aansluitingen van de Ray komen. 
• Zorg dat u niet op de Ray stapt, er zware voorwerpen op plaatst of er overheen 
rijdt 

• Maak geen strakke lussen in de kabel, en vouw of draai de kabel niet. 
• Gebruik de Ray niet tijdens onweersbuien. 
• Zorg er tijdens het opladen voor dat de Ray niet wordt bedekt door voorwerpen 
die het afkoelen van de Ray verhinderen.  

• Laat de Ray niet vallen.  
 

 

 

WAARSCHUWING: deze handleiding bevat belangrijke instructies voor de 
Ray-oplader voor elektrische voertuigen die moeten worden opgevolgd 
tijdens gebruik van en onderhoud aan het apparaat. Bij het gebruik van 
elektrische producten moeten altijd voorzorgsmaatregelen worden gevolgd, 
waaronder de volgende instructies.  

 

LET OP: instructies met betrekking tot een risico op brand of elektrische 
schokken. Bewaar deze belangrijke veiligheidsinstructies.  

 

WAARSCHUWING: gebruik de Ray alleen voor het opladen van een 
elektrische auto.  
 
 

Laadstroom 
U moet altijd een goed begrip hebben van de elektrische installatie voordat u begint met 
opladen en ervoor zorgen dat de installatie de belasting correct verwerkt. Voor laden met 
hoge spanning moet het stopcontact geschikt zijn voor de continue belasting en de 
kabelafmetingen tussen de centrale elektriciteit en het stopcontact moeten groot genoeg 
zijn. U moet er ook voor zorgen dat de installatie en het stopcontact in goede staat zijn en 
de continue belasting aankunnen. 

 

Raadpleeg uw gediplomeerd elektricien als u twijfelt over de kwaliteit of capaciteit van de 
elektrische installatie.  

 

Zie de veiligheidsmaatregelen voor meer informatie. 
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Beginnen met laden 
 

1. Sluit de Ray aan op een stopcontact. Zorg dat u altijd begint met deze stap.  
2. De Ray start op en geeft de geselecteerde laadstroom weer op het display. 
3. Zorg dat er geen lus is gemaakt in de kabel van de Ray 
4. Selecteer de gewenste laadstroom met de aanraaksensoren. Druk op instellingen 
(tandwiel) en pas de stroom aan met de pijltjes omhoog/omlaag op het scherm en 
druk tenslotte op OK (groen vinkje). 

5. Steek de Ray in de EV. Het opladen begint automatisch. Het display toont een 
afbeelding voor opladen.  

 

 

Stoppen met laden 
 

Om kromming en slijtage van stekkers en het stopcontact te voorkomen, is de volgorde 
van het verwijderen belangrijk. De volgende procedure minimaliseert het risico op 
kromming.  

 

1. Ontgrendel uw auto. 
2. Haal de Ray uit uw auto. 
3. Haal de stekker uit het stopcontact 

Verwijdering 
 

De Ray bevat elektronische componenten en moet als zodanig worden gerecycled. Neem 
contact op met uw plaatselijke recyclingcentrum voor informatie over recycling en waar u 
uw elektronische producten kunt weggooien. 

 

U kunt ook artikelen terugsturen naar Charge Amps voor correcte verwijdering. Neem 
contact op met info@charge-amps.com voor instructies.  

 

 

 

mailto:info@charge-amps.com
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Rechten 
 

De informatie in dit document is gecontroleerd op nauwkeurigheid. Charge Amps AB 
behoudt zich het recht voor om zonder vooraankondiging technische aanpassingen en 
aanpassingen aan de inhoud van het document door te voeren. Charge Amps AB kan 
daarom niet garanderen dat alle inhoud van dit specifieke document nauwkeurig, actueel 
en zonder druk- en proefleesfouten is. Bovendien kan Charge Amps AB niet aansprakelijk 
worden gesteld voor fouten, bijna-ongevallen, letsel/schade of incidenten, direct of 
indirect, die in verband kunnen worden gebracht met het gebruik van de regelgeving of 
producten in dit document.  

Charge Amps AB behoudt zich alle rechten op dit document voor, evenals de informatie 
en de illustraties hierin. Het is streng verboden om de informatie (in het geheel of 
gedeeltelijk) te kopiëren, aan te passen of te vertalen zonder de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Charge Amps AB. 

© Copyright 2021 Charge Amps AB. Alle rechten voorbehouden. 
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