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COMMUNICATIEVOORSCHRIFTEN

RADIO- EN TELEVISIESTORING
De apparatuur in deze handleiding kan elektromagnetische interferentie opwekken. Als de apparatuur 
niet op de juiste wijze wordt geïnstalleerd en gebruikt conform de aanwijzingen van Tesla, kan het de 
ontvangst van radio en TV verstoren.

CONFORMITEIT
De CHAdeMO-adapter voldoet aan de volgende Europese richtlijnen: Low Voltage Directive (LVD) 
2006/95/EC en Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC.

FOUTEN OF TEKORTKOMINGEN
Opmerkingen en suggesties ter verbetering van deze handleiding kunt u via e-mail sturen naar: 
ownersmanualfeedback@teslamotors.com.
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WAARSCHUWINGEN
• Lees dit document voordat u de CHAdeMO-adapter gebruikt. Het negeren van de aanwijzingen en 

instructies in dit document kan leiden tot brand, elektrische schokken, ernstig letsel of de dood.

• De CHAdeMO-adapter is uitsluitend ontwikkeld voor het laden van een Tesla (met uitzondering van Tesla 
Roadster). Gebruik de connector niet voor andere doeleinden of voor andere auto's of apparaten. De 
CHAdeMO-adapter is alleen bestemd voor auto's die niet gekoeld hoeven te worden tijdens het opladen.

• Gebruik de CHAdeMO-adapter niet als deze gebroken, gebarsten, gescheurd of op enig andere wijze 
beschadigd is of niet werkt.

• Probeer de CHAdeMO-adapter niet zelf te demonteren, te repareren, te isoleren of aan te passen. De 
adapter kan niet door de gebruiker gerepareerd worden. Neem contact op met Tesla voor eventuele 
reparaties.

• Ontkoppel de CHAdeMO-adapter niet tijdens het opladen van het voertuig. 

• Gebruik de CHAdeMO-adapter niet wanneer u, de auto of het laadstation blootstaan aan hevige regenval, 
sneeuwval, onweer of andere slechte weersomstandigheden.

• Wees voorzichtig met de CHAdeMO-adapter wanneer u deze gebruikt of vervoert. Zorg ervoor dat deze 
niet wordt verdraaid, gebogen, gevouwen of uitgerekt, trek er ook niet aan en ga er niet op staan om 
schade aan de adapter of onderdelen hiervan te voorkomen.

• Bescherm de CHAdeMO-adapter te allen tijde tegen vocht, water en vreemde voorwerpen. Gebruik de 
CHAdeMO-adapter niet als deze beschadigd of gecorrodeerd lijkt of is.

• Raak de contacten van de CHAdeMO-adapter niet aan met scherpe metalen voorwerpen zoals draad, 
gereedschap of naalden.

BEWAAR DEZE BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES. Dit document bevat belangrijke instructies en 
aanwijzingen die u bij het gebruik van de CHAdeMO-adapter moet volgen.
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WAARSCHUWINGEN (vervolg)

• Als het tijdens het laden regent, ervoor zorgen dat het water niet langs de kabel naar de CHAdeMO-
adapter of het laadcontact van de auto kan stromen.

• Als de laadkabel van het CHAdeMO-laadstation zich onder water bevindt of is ondergesneeuwd, de stekker 
van de CHAdeMO-adapter niet aansluiten. Als in zo'n geval de CHAdeMO-adapter al is aangesloten en moet 
worden losgemaakt, eerst het laden stoppen en vervolgens de stekker van de adapter losmaken.

• De CHAdeMO-adapter niet met scherpe objecten beschadigen.

• Geen vreemde voorwerpen in enig onderdeel van de CHAdeMO-adapter steken.

• Let erop dat de laadkabel van de CHAdeMO-adapter geen obstakel vormt voor voetgangers, andere 
voertuigen en objecten. 

• Het gebruik van de CHAdeMO-adapter kan de goede werking van medische, elektronische apparaten en 
implantaten, zoals pacemakers en defibrillators, verstoren. Raadpleeg de fabrikant over de invloed die 
het laadproces op dergelijke apparatuur kan hebben, voordat u de CHAdeMO-adapter gebruikt. 

• Geen oplosmiddelen gebruiken om de CHAdeMO-adapter schoon te maken.

• Voor vragen of opmerkingen over uw CHAdeMO-adapter kunt u contact opnemen met Tesla.
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is afhankelijk van het vermogen en de 
 het beschikbare laadstation en andere 
eden. De laadtijd is ook afhankelijk van 
gstemperatuur en de temperatuur van de 
e auto. Als de batterij te heet of te koud is, 
de batterij afkoelen of opwarmen voordat 
 begint.

.teslamotors.com voor de laatste informatie 
g het opladen van de batterij duurt.
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CHADEMO ADAPTER HANDLEIDING

TECHNISCHE GEGEVENS
Alleen gebruiken om de laadkabel van een CHAdeMO-
laadstation aan te sluiten op een Tesla-voertuig dat 
geschikt is voor opladen met gelijkstroom. De locatie 
van het laadcontact verschilt afhankelijk van het model. 
In de boorddocumentatie van uw Tesla vindt u de locatie 
van het laadcontact en gedetailleerdere laadinstructies.

 

OPGELET: Gebruik of bewaar de CHAdeMO-
adapter niet bij temperaturen die buiten de 
hierboven genoemde bereiken liggen.

LAADTIJD
De laadtijd 
stroom van
omstandigh
de omgevin
batterij in d
zal de auto 
het opladen

Ga naar www
over hoe lanStroom* 125 ADC MAX CONT

Spanning 100-450 VDC

Classificatie 
behuizing

IP55

Werkingstemperatuur -22 °F tot 122 °F
-30 °C tot +50 °C

Opslagtemperatuur -40 °F tot +185 °F
-40 °C tot +85 °C

*Volledige stroomsterkte is mogelijk niet beschikbaar bij 
extreme temperaturen.



AANSLUITEN
en voordat u deze gebruikt.

deMO-adapter in uw Tesla en wacht 
n vergrendelingshendel activeert om 
 zijn plaats te houden.

cties op het CHAdeMO-laadstation 
n te starten.

unnen in omgekeerde volgorde 
voerd.

n het CHAdeMO-laadstation varieert 
n de fabrikant van het station. 
or meer informatie de instructies van 
-laadstation.
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OPGELET: Controleer de CHAdeMO-adapter altijd op beschadiging

1 Zorg dat uw sleutel in de buurt is en gebruik 
vervolgens het touchscreen om het laadcontact 
van uw Tesla te openen. 

2 Sluit de CHAdeMO-adapter aan op het uiteinde van 
de laadkabel van het laadstation. Houd de adapter 
recht voor de laadkabel en druk de adapter aan tot 
deze vastklikt.

OPMERKING: De adapter heeft gevormde 
"pinnen" die uitgelijnd moeten worden met de 
corresponderende tabs van de oplaadkabel.

3 Steek de CHA
tot de auto ee
de adapter op

4 Volg de instru
om het oplade

OPMERKINGEN:

• Stap 2 en 3 k
worden uitge

• De werking va
afhankelijk va
Raadpleeg vo
het CHAdeMO
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EN VERHELPEN
 niet wordt geladen wanneer u de 

adapter gebruikt, kunt u op de display van 
troleren of er een fout is opgetreden. 
ltijd de status van het laadstation.

O-adapter is ontworpen voor gebruik met 
O-laadstations, maar het is mogelijk dat 

mpatibel is met sommige modellen.

t naar continue verbetering en verbetering 
zakelijk om compatibiliteit met zoveel 
dellen CHAdeMO-stations te garanderen, 

toekomst. Tesla behoudt zich daarom het 
p elk moment productwijzigingen aan te 

t betekent ook dat de firmware van uw 
dapter waarschijnlijk af en toe moet worden 
Firmware-updates worden door Tesla 
evoerd.

w.teslamotors.com en meld u aan bij uw 
ount voor contactinformatie van Tesla in 

G: Geef a.u.b. merk, model en locatie van 
O-laadstation op wanneer u een probleem 
eldt.
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CHADEMO ADAPTER HANDLEIDING

LOSMAKEN
Wanneer laden is voltooid: 

1 Houd de knop op de CHAdeMO-adapter ingedrukt, 
wacht tot de vergrendelingshendel is ingetrokken 
en trek dan de adapter uit het oplaadpunt.

OPGELET: Als u de kabel van het laadstation 
uit de CHAdeMO-adapter haalt terwijl de 

adapter nog op de auto is aangesloten, zorg er 
dan voor dat de adapter niet tegen de auto valt 
en deze beschadigt.

2 Druk het klepje van het laadcontact dicht.

3 Haal de CHAdeMO-adapter uit het laadstation en 
berg deze op een geschikte plaats op.

STATUSLAMPJE
Wanneer de CHAdeMO-adapter onder normale 
omstandigheden stroom krijgt van het laadstation, gaat 
de groene led branden. De led knippert groen tijdens het 
opladen.
 

STORING
Als uw Tesla
CHAdeMO-
uw auto con
Controleer a

De CHAdeM
alle CHAdeM
deze niet co

Tesla streef
is ook nood
mogelijk mo
nu en in de 
recht voor o
brengen. Di
CHAdeMO-a
bijgewerkt. 
Service uitg

VRAGEN?
Ga naar ww
MyTesla-acc
uw regio.

OPMERKIN
het CHAdeM
met laden m
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©2014-2016 TESLA MOTORS, INC. Alle rechten voorbehouden. 
Alle informatie in dit document en alle MODEL S® software valt onder het copyright en andere intellectuele eigendomsrechten van Tesla Motors, Inc. en haar 
licentiehouders. Wijziging, reproductie of kopiëren, geheel of gedeeltelijk in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming 
vooraf van Tesla Motors, Inc. en haar licentiehouders. Aanvullende informatie is op aanvraag verkrijgbaar. Onderstaande merken zijn handelsmerken of 
geregistreerde handelsmerken van Tesla Motors, Inc. in de Verenigde Staten van Amerika en in andere landen:

Alle andere handelsmerken in dit document zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en het gebruik van deze handelsmerken impliceert niet dat er 
sprake is van sponsoring of promotie van deze producten en/of diensten. Het ongeoorloofd gebruik van elk van de handelsmerken in dit document of in de 
auto is niet toegestaan.

TESLA TESLA MOTORS TESLA 
ROADSTER

MODEL S MODEL X
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3500 Deer Creek Road
Palo Alto, CA 94304

Ond. nr.: 1036393-07-D
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