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ÄGARHANDBOK FÖR
CHAdeMO-ADAPTER
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KOMMUNIKATIONSFÖRESKRIFTER
STÖRNING AV RADIO OCH TELEVISION
Utrustningen som anges i den här handboken kan generera och utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte
installeras och används korrekt enligt Teslas anvisningar kan den störa mottagningen av radio och tv.
REGELEFTERLEVNAD
CHAdeMO-adaptern uppfyller följande direktiv i Europeiska unionen: Lågspänningsdirektivet (LVD)
2006/95/EG och Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2004/108/EG.
FEL ELLER UTELÄMNANDEN
Om du vill informera om eventuella felaktigheter eller utelämnanden i den här manualen kan du skicka
e-post till: ownersmanualfeedback@teslamotors.com.
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SPARA DENNA VIKTIGA SÄKERHETSINFORMATION. Detta dokument innehåller viktiga anvisningar och
varningar som måste följas när du använder CHAdeMO-adaptern.

•

VARNINGAR
Läs hela dokumenten innan du använder CHAdeMO-adaptern. Om inte anvisningarna och varningarna
i det här dokumenten följs kan det resultera i brand, elektrisk chock, allvarlig skada eller död.

•

CHAdeMO-adaptern är endast utformad för laddning av Tesla-fordon (exklusive Tesla Roadster).
Använd den inte i något annat syfte eller för något annat fordon eller objekt. CHAdeMO-adaptern är
endast avsedd för fordon som inte kräver ventilation under laddning.

•

Använd inte CHAdeMO-adaptern om den är defekt, verkar vara sprucken, nött, trasig eller skadad på
annat sätt eller inte fungerar.

•

Försök inte att öppna, ta isär, reparera, manipulera eller ändra CHAdeMO-adaptern. Adaptern får inte
servas av användare. Kontakta Tesla för alla reparationer.

•

Koppla inte bort CHAdeMO-adaptern medan fordonet laddas.

•

Använd inte CHAdeMO-adaptern när du, fordonet eller CHAdeMO-adaptern utsätts för kraftigt regn,
snö, åska eller dåligt väder.

•

Hantera CHAdeMO-adaptern med försiktighet när du använder eller transporterar den. Skydda enheten
och dess komponenter från skada genom att inte utsätta den för kraftfull hantering, stötar eller ryck,
vridningar, trassel, släpningar och stampa ej på CHAdeMO-adaptern.

•

Skydda alltid CHAdeMO-adaptern från fukt, vatten och främmande föremål. Om något av detta förekommer
eller verkar ha skadat eller korroderat CHAdeMO-adaptern bör den inte användas.

•

Rör inte vid CHAdeMO-adapterns slutterminaler med vassa metallobjekt som ledningstråd, verktyg eller
nålar.
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VARNINGAR forts.
•

Om det regnar under laddning, hindra regnvattnet från att rinna ned längs med kabeln och blöta ned
CHAdeMO-adaptern eller fordonets laddkontakt.

•

Infoga inte CHAdeMO-adapterns kontakt om laddkabeln för CHAdeMO-laddningsstationen täcks av
vatten eller snö. Om, i detta fall, CHAdeMO-adapterns kontakt redan är ikopplad och behöver kopplas
bort avbryter du först laddningen och kopplar sedan ur CHAdeMO-adapterns kontakt.

•

Skada inte CHAdeMO-adaptern med vassa objekt.

•

För inte in främmande föremål i någon del av CHAdeMO-adaptern.

•

Säkerställ att laddkabeln för CHAdeMO-laddningsstationen och CHAdeMO-adaptern inte hindrar
fotgängare eller andra fordon eller objekt.

•

Användning av CHAdeMO-adaptern kan påverka eller försämra användningen av medicinska eller
implanterbara elektroniska enheter, som en implanterbar pacemaker eller en implanterbar automatisk
defibrillator. Hör med tillverkaren av den elektroniska enheten angående de effekter som laddning kan
ha på sådana elektriska enheter innan du använder CHAdeMO-adaptern.

•

Använd inte rengöringsmedel för att rengöra CHAdeMO-adaptern.

•

Kontakta Tesla om du har några frågor eller problem med din CHAdeMO-adapter.
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SPECIFIKATIONER

LADDNINGSTID

Använd endast för att ansluta laddkabeln på en
CHAdeMO-laddningsstation till ett Tesla-fordon som
har aktiverats för DC-laddning. Laddkontaktens plats
varierar beroende på fordonets modell. Se Teslafordonets ägarhandbok för laddningskontaktens
placering och detaljerade laddningsinstruktioner.

Laddningstiden varierar beroende på spänningen och
strömstyrkan i laddningsstationen och är beroende av
flera olika faktorer. Laddningstiden beror också på
omgivningstemperaturen och fordonets batteritemperatur. Om batteriet ligger utanför det optimala
temperaturområdet för laddning, antingen värmer
eller kyler fordonet ned batteriet innan laddningen
börjar.

Ström*

125 ADC MAX KONC

Spänning

100–450 VDC

Kapslingsklassning

IP55

Driftstemperatur

-22 °F till 122 °F
-30 °C till +50 °C

Förvaringstemperatur

–40 °F till +185 °F
–40 °C till +85 °C

För den senaste informationen om hur lång tid det tar
att ladda ditt Tesla-fordon, gå till
www.teslamotors.com.

*Det kan hända att fullständig strömstyrka inte finns
tillgänglig vid drift under extrema temperaturer.

VARNING: Använd eller förvara inte
CHAdeMO-adaptern i temperaturer utanför
intervallerna som visas nedan.
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ANSLUTA
VARNING: Undersök alltid CHAdeMO-adaptern efter skador innan du använder den.
1

Förvara nyckeln nära till hands och använd
pekskärmen för att öppna laddkontakten på ditt
Tesla-fordon.

2

Fäst CHAdeMO-adaptern vid slutet av laddningsstationens laddkabel genom att lägga adaptern i linje
med laddkabeln och trycka tills den klickar fast.

3

Anslut CHAdeMO-adatpern till Tesla-fordonet och
vänta tills fordonet aktiverar en spärr som håller
adaptern på plats.

OBS! Adaptern har nyckelbaserade flikar som
ligger i jämnhöjd med motsvarande flikar på
laddningskabeln.

4 Följ anvisningarna på CHAdeMOladdningsstationen för att starta
laddningssessionen.
OBS!

2

•

Steg 2 och 3 kan utföras i motsatt ordning.

•

CHAdeMO-laddningsstationens drift kan variera
beroende på enhetens tillverkare. Se CHAdeMOladdningsstationens anvisningar för ytterligare
information.
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KOPPLA UR

LÖSA FEL

När laddningen är klar:

Om det inte går att ladda Tesla-fordonet med
CHAdeMO-adaptern kontrollerar du skärmen på Teslafordonet för information om eventuella fel som kan ha
inträffat. Kontrollera alltid laddningsstationens status.

1

Tryck och håll ned knappen på CHAdeMO-adaptern
och vänta tills spärrhaken dras tillbaka och dra
därefter ur den mobila anslutningen från
laddkontakten.
VARNING: Kontrollera att adaptern inte faller
ner och skadar fordonet när du kopplar bort
laddningsstationens kabel från CHAdeMO-adaptern
när adaptern fortfarande är ansluten till fordonet.

2

Tryck på laddkontaktsluckan för att stänga den.

3

Koppla ur CHAdeMO-adaptern från laddningsstationen och förvara den på en lämplig plats.

STATUSLAMPA:
När CHAdeMO-adaptern erhåller ström från laddningsstationen under normala förhållanden tänds den gröna
lampan. Vid laddning blinkar lysdioden grönt.

CHAdeMO-adaptern har utformats för att fungera med
alla CHAdeMO-laddningsstationer men trots det kan
den vara inkompatibel med vissa modeller.
Fortsatt förbättring är ett pågående mål för Tesla och
det är nödvändigt att säkerställa kompatibilitet med så
många modeller av CHAdeMO-stationer som möjligt,
både nuvarande och framtida, därför förbehåller sig
Tesla rätten att utföra produktmodifikationer när som
helst. Som ett resultat av detta kan det hända att din
CHAdeMO-adapter kräver tillfällig firmwareuppdatering. Firmwareuppdateringar utförs av Tesla Service.

FRÅGOR?
Logga in på ditt MY TESLA-konto på
www.teslamotors.com för att få kontaktuppgifter till
Tesla för din region.
OBS! Vid rapportering av ett laddningsproblem måste
du ange märke, modell och plats för CHAdeMOladdningsstationen.
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©2014–2016 TESLA MOTORS, INC. Alla rättigheter förbehålles.
All information i detta dokument och all programvara för Model S® lyder under copyright-lagar och andra rättigheter gällande immateriell egendom och de
ägs av Tesla Motors, Inc. och dess licensgivare. Detta material får inte ändras, reproduceras eller kopieras i sin helhet eller delvis utan i förväg skriftligt tillstånd
från Tesla Motors, Inc. och dess licensgivare. Ytterligare information kan fås på begäran. Följande är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör
Tesla Motors, Inc. i USA och andra länder:

TESLA

TESLA MOTORS

TESLA
ROADSTER

MODEL S

MODEL X

Alla andra varumärken i detta dokument tillhör respektive ägare och deras användning i detta dokument innebär inte någon form av sponsring eller reklam
för deras produkter eller tjänster. Varje obehörig användning av något varumärke som visas i det här dokumentet eller på fordonet är strängt förbjuden.
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