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KOMMUNIKASJONSBESTEMMELSER

RADIO- OG TV-FORSTYRRELSER
Utstyret som beskrives i denne håndboken, kan generere og utstråle radiofrekvensenergi. Hvis utstyret 
ikke installeres og brukes på riktig måte og i tråd med Teslas instruksjoner, kan det forstyrre radio- og 
TV-signaler.

SAMSVAR
CHAdeMO-adapteren er i samsvar med følgende EU-direktiver: Lavspenningsdirektivet (LVD) 2006/95/EF 
og direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2004/108/EF.

FEIL ELLER UTELATELSER
Ved feil, unøyaktigheter eller utelatelser i denne brukerhåndboken, send en e-post til: 
ownersmanualfeedback@teslamotors.com.
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ADVARSLER
• Les dette dokumentet før du bruker CHAdeMO-adapteren. Hvis du ikke følger instruksjonene og advarslene 

i dette dokumentet, kan det føre til brann, elektrisk støt, alvorlig skade eller død.

• CHAdeMO-adapteren er kun designet for å lade et Tesla-kjøretøy (unntatt Tesla Roadster). Den må ikke 
brukes til andre formål eller med et annet kjøretøy eller en annen gjenstand. CHAdeMO-adapteren skal 
kun brukes til kjøretøy som ikke krever ventilasjon under lading.

• Ikke bruk CHAdeMO-adapteren hvis den er defekt, har sprekker, er slitt, ødelagt eller er skadet på andre 
måter, eller hvis den ikke fungerer.

• Ikke prøv å åpne, demontere, reparere, manipulere eller modifisere CHAdeMO-adapteren. Brukere kan ikke 
utføre service på adapteren. Kontakt Tesla for reparasjon.

• Ikke koble CHAdeMO-adapteren fra mens kjøretøyet lades. 

• Ikke bruk CHAdeMO-adapteren når enten du, kjøretøyet, ladestasjonen eller CHAdeMO-adapteren er utsatt 
for voldsomt regn, snø, tordenvær eller andre lignende værforhold.

• Når CHAdeMO-adapteren brukes eller transporteres, må den håndteres forsiktig. For å beskytte 
CHAdeMO-adapteren og dens komponenter mot skade må du ikke bruke kraft på den, utsette den for 
støt, dra, vri, vikle eller tråkke på den.

• CHAdeMO-adapteren må til enhver tid beskyttes mot fuktighet, vann og fremmedlegemer. Hvis den likevel 
blir utsatt for dette og det ser ut til å ha skadet eller korrodert CHAdeMO-adapteren, må du ikke bruke 
CHAdeMO-adapteren.

• Ikke berør CHAdeMO-adapterens terminalender med skarpe metallobjekter, som f.eks. ledninger, verktøy 
eller nåler.

TA VARE PÅ DISSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONENE. Dette dokumentet inneholder viktige 
instruksjoner og advarsler som må følges når du bruker CHAdeMO-adapteren.
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ADVARSLER forts.

• Hvis det regner mens kjøretøyet lades, må du påse at det ikke renner regnvann langs kabelen og inn 
i CHAdeMO-adapteren eller kjøretøyets ladeport.

• Hvis CHAdeMO-ladestasjonens ladekabel er oversvømt av vann eller tildekket av snø, må du ikke sette inn 
støpselet til CHAdeMO-adapteren. Hvis støpselet til CHAdeMO-adapteren allerede er koblet til i denne 
situasjonen, og må kobles fra, må først ladingen avbrytes og deretter må støpselet til CHAdeMO-adapteren 
kobles fra.

• Pass på så du ikke skader CHAdeMO-adapteren med skarpe objekter.

• Ikke stikk fremmedlegemer inn i noen del av CHAdeMO-adapteren.

• Pass på at CHAdeMO-ladestasjonens ladekabel og CHAdeMO-adapteren ikke ligger i veien for fotgjengere 
eller andre kjøretøy eller objekter. 

• Bruk av CHAdeMO-adapteren kan ha innvirkning på eller forhindre medisinsk utstyr eller implantater, 
som f.eks. pacemakere eller implantert defibrillator. Forhør deg med produsenten av utstyret om hvilke 
effekter ladingen kan ha på slikt elektronisk utstyr før du bruker CHAdeMO-adapteren. 

• Ikke rengjør CHAdeMO-adapteren med løsemidler.

• Hvis du har spørsmål om eller bekymringer som gjelder CHAdeMO-adapteren, ta kontakt med Tesla.
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erer avhengig av effekten og strømstyrken 
ngelig fra ladestasjonen, noe som avhenger 
old. Ladetiden er også avhengig av omgivel-
uren og temperaturen på kjøretøyets batteri. 
et ikke holder en optimal temperatur for 
øretøyet varme opp eller kjøle ned batteriet 
 begynner.

amotors.com for oppdatert informasjon om 
 det tar å lade ditt Tesla-kjøretøy.
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SPESIFIKASJONER
Skal bare brukes til å koble ladekabelen på en CHAdeMO-
ladestasjon til et Tesla-kjøretøy som er aktivert for 
likestrømslading. Ladeportens plassering varierer 
avhengig av kjøretøyets modell. Se eierdokumenta-
sjonen for Tesla-kjøretøyet for plassering av ladeport 
og mer detaljerte ladeinstruksjoner.

 

FORSIKTIG: Ikke bruk eller oppbevar CHAdeMO-
adapteren i temperaturer utenfor områdene 
oppført ovenfor.

LADETID
Ladetid vari
som er tilgje
av flere forh
sestemperat
Hvis batteri
lading, vil kj
før ladingen

Se www.tesl
hvor lang tidStrøm* 125 A DC MAKS. KONT.

Spenning 100–450 V DC

Kapslingsgrad IP55

Driftstemperatur -22 °F til 122 °F
-30 °C til +50 °C

Lagringstemperatur -40 °F til +185 °F
-40 °C til +85 °C

*Full strøm er kanskje ikke tilgjengelig ved bruk i ekstreme 
temperaturer.



KOBLE TIL
rukes.

MO-adapteren til Tesla-kjøretøyet, 
retøyet aktiverer en lås som holder 
 plass.

nene på CHAdeMO-ladestasjonen 
eøkten.

an utføres i motsatt rekkefølge.

eMO-ladestasjon vil variere avhengig 
 produsent. For informasjon, 
-ladestasjonens instruksjoner.
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FORSIKTIG: Inspiser alltid CHAdeMO-adapteren for skade før den b

1 Med nøkkelen i nærheten må du bruke touchscreen 
til å åpne ladeporten på Tesla-kjøretøyet. 

2 Fest CHAdeMO-adapteren til enden av ladestasjonens 
ladekabel ved å rette inn adapteren med ladekabelen 
og trykker til den knepper på plass.

MERK: Adapteren har "nøkkelspor" som rettes 
inn med korresponderende pinner på ladekabelen.

3 Koble CHAde
og vent til kjø
adapteren på

4 Følg instruksjo
for å starte lad

MERK:

• Trinn 2 og 3 k

• Bruk av CHAd
av stasjonens
se CHAdeMO
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jøretøyet ikke vil lade med CHAdeMO-
kontroller displayet i Tesla-kjøretøyet for 
 om eventuelle feil som har inntruffet. 
lltid statusen for ladestasjonen.

deMO-adapteren er utformet for å fungere 
AdeMO-ladestasjoner, kan det hende den 
ibel med enkelte modeller.

 forbedring er et konstant mål for Tesla og 
ig for å sikre kompatibilitet med så mange 
stasjonsmodeller som mulig, både i dag og 
g av den grunn forbeholder Tesla seg retten 
roduktendringer til enhver tid. Derfor kan 

il annen være nødvendig å oppdatere 
dapterens programvare. Programvareopp-
tføres av Tesla Service.

L?
 MY TESLA-kontoen din på 
otors.com for å finne Tesla-kontaktinfor-
egionen din.

du rapporterer et ladeproblem, husk å oppgi 
ell og plassering av CHAdeMO-ladestasjonen.
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KOBLE FRA
Når ladingen er fullført: 

1 Trykk ned og hold inne knappen på CHAdeMO-
adapteren, vent på at kjøretøyets lås skal trekke 
seg tilbake, og trekk adapteren ut av ladeporten.

FORSIKTIG: Hvis du kobler ladestasjonens 
kabel fra CHAdeMO-adapteren mens 

adapteren fremdeles er koblet til kjøretøyet, sørg 
for at adapteren ikke slenges mot kjøretøyet og 
forårsaker skade.

2 Skyv ladeportluken igjen.

3 Koble CHAdeMO-adapteren fra ladestasjonen og 
oppbevar den på et egnet sted.

STATUSLYS
Under normale forhold lyser det grønne LED-lyset når 
CHAdeMO-adapteren får strøm fra ladestasjonen. Under 
lading blinker LED-lyset grønt.
 

LØSE FEIL
Hvis Tesla-k
adapteren, 
informasjon
Kontroller a

Selv om CHA
med alle CH
er inkompat

Kontinuerlig
er nødvend
CHAdeMO-
i fremtiden, o
til å foreta p
det fra tid t
CHAdeMO-a
dateringer u

SPØRSMÅ
Logg inn på
www.teslam
masjon for r

MERK: Hvis 
merke, mod
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©2014-2016 TESLA MOTORS, INC. Med enerett. 
All informasjon i dette dokumentet og all MODEL S®-programvare er underlagt opphavsrett og andre åndsverkrettigheter som tilhører Tesla Motors, Inc. og deres 
rettighetshavere. Det er ikke tillatt å endre, gjengi eller kopiere dette materialet, helt eller delvis, uten skriftlig forhåndstillatelse fra Tesla Motors, Inc. og 
deres rettighetshavere. Mer informasjon er tilgjengelig på forespørsel. De følgende er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Tesla Motors, Inc. i USA og 
andre land:

Alle andre varemerker i dette dokumentet eies av sine respektive eiere, og bruk i dette dokumentet innebærer ikke sponsing av eller støtte til deres produkter 
eller tjenester. Uautorisert bruk av noen av varemerkene i dette dokumentet eller på kjøretøyet, er strengt forbudt.

TESLA TESLA MOTORS TESLA 
ROADSTER

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

Delenr.: 1036393-11-D
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