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KULLANIM KILAVUZU
KABLO TAKIMI/ŞARJ KABLOSU MODE 3 2.0
Tip 2 fişten tip 2 veya başka fişe (IEC 62196 standardına göre)
Lapp Mobility GmbH, Stuttgart / Almanya
Aşağıdaki modeller için:
“M32-T2Pm-T2Cm-swsw-S-32A3P-xxxx“
“M32-T2Pm-T2Cm-swsw-S-32A1P-xxxx“

“M32-T2Pm-T2Cm-swsw-S-20A3P-xxxx“
“M32-T2Pm-T2Cm-swsw-S-20A1P-xxxx“

Açıklama:
M32-T2Pm-T2Cm-swsw-S-20A1P-xxxx
						Kablo uzunluğu xxxx (mm)
					
Maks. şarj akımı ve faz sayısı
				
Kablo şekli “S“ = düz
			
Üst ve alt gövdenin rengi “sw“ = siyah
		
Tip 2 fiş, sağ montajlı
Tip 2 fiş, sol montajlı
Mode 3 2.0

AMACINA UYGUN KULLANIM
Mode 3 ve IEC 62196 standardına uygun olan başka
şarj kabloları (tip 2'den tip 2'ye, IEC) elektrikli ve
hibrit araçların EN 17186 standardı uyarınca şarj
noktası etiketlenmesi (örn. “C“) yapılmış, uygun şarj
istasyonlarında şarj edilmesi için tasarlanmıştır.
≤ 480 V AC voltaj için tip 2 fiş anlamına geliyor.
Lapp Mobility GmbH şirketinin onayladığı kullanımın
dışında başka bir kullanım yasaktır. Şarj kablosunun
güvenli olması için kullanım kılavuzunu mutlaka dikkate
alın.

Şarj kablosunu kullanmadan önce bu kullanım
kılavuzunu okuyun ve içindeki talimatları uygulayın.
Lütfen kullanım kılavuzunu saklayın. Bu kullanım
kılavuzunun yanı sıra lütfen elektrikli veya hibrit
aracınızın ve şarj istasyonunun dokümantasyonunu da
dikkate alın.
Bu kullanım kılavuzunun dikkate alınmaması Mode 3
şarj kablosunun hasar görmesine neden olabilir. Bunun
dışında elektrik çarpması, kısa devre veya yangın gibi
tehlikeler de söz konusu olabilir.

AMACINA UYGUN OLMAYAN KULLANIM
Amacına uygun olmayan kullanım sağlık ve mal hasarı
riskini artırıyor. Kesinlikle aşağıdaki davranışlarda
bulunmayın:
• Kablo takımının/şarj kablosunun üzerinde değişikliklerin yapılması;
• Şarj kablosunun uygun olmayan sokete bağlanması;
• Kablo takımının/şarj kablosunun araçla ezilmesi;
• Hasarlı şarj kablolarının kullanılması.

Amacına uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan tüm
yaralanmalar ve maddi hasarlardan üretici sorumlu
değildir. Bununla ilgili risk sadece kullanıcıya aittir. Lapp
Mobility GmbH amacına uygun olmayan kullanımdan
kaynaklanan hasarlar için mesuliyet kabul etmez.

GÜVENLIK TALIMATLARI
• Çocuklar kablo takımını/şarj kablosunu kullanmamalıdır!
• Hayvanları kablo takımından/şarj kablosundan uzak
tutun.
• Kablo takımı/şarj kablosunu sadece onun için öngörülen ve uygun şekilde etiketlenmiş soketlere bağlayın.
• Adaptör, geçiş adaptörü veya uzatma kabloları
kullanmayın.

• Kablo takımının/şarj kablosunun patlayıcı ortamlarda
ve yanıcı sıvıların, gazların ve tozların bulunduğu
mekânlarda kullanılması yasaktır - Patlama ve yangın
tehlikesi!
• Kablo takımını/şarj kablosunu sadece öngörülen
ortam ya da depolama koşullarında kullanın.

TEKNIK BILGILER
Mode 3 Kablo takımı/şarj kablosu
(tip 2'den tip 2'ye, IEC)

Standart IEC 61851-1
Standart IEC 62196

Nominal voltaj (tip 2'den tip 2'ye, IEC)

250 V AC 1 fazlı
440 V AC 3 fazlı

Nominal frekans

50 Hz/60 Hz

Nominal akım tip 2, IEC

20 A / 32 A

Şarj gücü tip 2, IEC (20 A) 1 fazlı
“M32-T2Pm-T2Cm-swsw-S-20A1P-xxxx“

4,6 kW

Şarj gücü tip 2, IEC (20 A) 3 fazlı
“M32-T2Pm-T2Cm-swsw-S-20A3P-xxxx“

13,8 kW

Şarj gücü tip 2, IEC (32 A) 1 fazlı
“M32-T2Pm-T2Cm-swsw-S-32A1P-xxxx“

7,2 kW

Şarj gücü tip 2, IEC (32 A) 3 fazlı
“M32-T2Pm-T2Cm-swsw-S-32A3P-xxxx“

22 kW

IP koruma sınıfı tip 2, IEC

IP55 (takılı)

Ortam sıcaklığı

-35 °C …+50 °C

Depolama sıcaklığı

-5 °C …+50 °C

Nem

%5 - 95 (yoğuşmasız)

KULLANIM
UYARI
Hasarlı kablo takımı/şarj kablosu – Elektrik
çarpması sonucu ölüm tehlikesi
Hasarlı bir kablo takımının/şarj kablosunun kullanılması
ölüme veya ağır yaralanmalara neden olabilir.
• Her kullanımdan önce şarj kablosunu hasarlar
açısından kontrol edin. Hasarlı kablo takımları/şarj
kablolarını yenisiyle değiştirin.
• Kablo takımı/şarj kablosu ile bağlantılı olarak adaptör
veya uzatma kabloları kullanmayın.

Şarj İşlemini Başlatmak
Kablo takımı/şarj kablosu şarj istasyonuna ve araca
bağlandıktan sonra şarj işlemi başlatılabilir.
Bu işlem yerine getirirken elektrikli veya hibrit aracınızın
ve şarj istasyonunuzun kullanım kılavuzunu da dikkate
alın.
Şarj İşlemini Durdurmak
Kablo takımını/şarj kablosunu kullandıktan sonra
fabrikada takılan koruyucu kapağı takın. Kablo takımını/
şarj kablosunu bükmeden sarın ve araçtaki ayrılmış
yerde saklayın. Mode3 2.0 şarj kablosunu 65 °C
sıcaklığa kadar geçici olarak arabanın bagajında
saklamanın bir sakıncası yoktur.

TEMIZLIK
UYARI
Şarj kablosunu sadece takılı değilken temizleyin

UYARI
Akım taşıyan parçalara temas edilmesi – Elektrik
çarpması sonucu ölüm tehlikesi
Akım taşıyan parçalara temas etmek ölüme veya ağır
yaralanmalara neden olabilir.
• Kablo takımını/şarj kablosunu sadece takılı değilken
temizleyin.
• Bağlantı parçalarına suyun temas etmemesini
sağlayın.

DIKKAT
Hatalı temizleme sonucunda maddi hasarlar
Hatalı temizleme kablo takımına/şarj kablosuna zarar
verebilir.
• Bağlantı parçalarına suyun temas etmemesini
sağlayın.
• Basınçlı hava veya yüksek basınçlı bir yıkama makinesi
ile temizlemeyin.
• Kablo takımını/şarj kablosunu sadece kuru bir bezle
ve deterjan kullanmadan silin.
Kuru Temizleme
Temizlemek için sadece kuru bir bez kullanın; kablo
takımını/şarj kablosunu bu bez ile silin.

TASFIYE
Kablo takımını/şarj kablosunu normal evsel atık
olarak bertaraf etmeyin. Ürünü elektrikli ve
elektronik eşyalar toplama noktasına götürerek

bertaraf edin. Toplama noktasının nerede olduğunu
öğrenmek için ürünü satın aldığınız satıcıya veya
doğrudan sorumlu atık imha şirketine danışın.

DEPOLAMA
• Normal kullanım sırasında kablo takımını/şarj kablosunu araçtaki ayrılmış yerde saklayın.
• Kullanımdan sonra fabrikada takılan koruyucu kapağı
takın.
• Kablo takımını/şarj kablosunu bükmeden sarın ve
araçtaki ayrılmış yerde saklayın.

• Kablo takımı/şarj kablosu uzun süre kullanılmayacaksa veya depolanacaksa ve kirli ise onu depolamadan
önce kesinlikle temizleyin; temizlenmiş kablo takımını/şarj kablosunu orijinal ambalajında temiz ve kuru
bir yerde muhafaza edin.
• “Teknik Bilgiler“ bölümündeki bilgileri dikkate alın.

Ayrıca ürünün üstündeki bilgileri de dikkate alın
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Lapp Mobility GmbH
Oskar-Lapp-Str. 2 · D-70565 Stuttgart
Tel.: +49 711 7838 - 7070
www.lappmobility.com
info.lmd@lappmobility.com

8c.

Lapp Mobility GmbH
Oskar-Lapp-Str. 2
70565 Stuttgart
Almanya
www.lappmobility.com
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