
NOTKUNARLEIÐBEININGAR  IS
LEIÐSLUSETT/HLEÐSLUSNÚRA MODE3 2.0
Innstunga tegund 2 í tegund 2 og önnur, samkvæmt IEC 62196
Lapp Mobility GmbH, Stuttgart-Þýskaland

Fyrir eftirfarandi gerðir:
„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“

Skýring:
M32-T2Pm-T2Cm-swsw-S-20A1P-xxxx

      Snúrulengd xxxx í mm
     Hámarks hleðslustraumur og fjöldi fasa
    Leiðsluhönnun „S“ = bein
   Litur efri skel og neðri skel "sv" = svart
  Tegund 2 tengi, fest á hægri
 Tegund 2 tengi, fest á vinstri
Mode 3 2.0

RÉTT NOTKUN

Hleðslusnúran Mode3 (Tegund 2 til Tegund 2, IEC) 
og aðrir samkvæmt IEC 62196 er ætlaðir til að hlaða 
raf- og tvinnbíla á viðeigandi hleðslumannvirki með 
hleðslustaðamerkingu samkvæmt EN 17186, t.d. "C". 

 stendur fyrir tegund 2 tengi fyrir spennu ≤ 480 VAC.
Öll önnur notkun en sú sem Lapp Mobility GmbH hefur 
samþykkt er óheimil. Þessi hleðslusnúra er aðeins örugg 
ef þú fylgir notkunarleiðbeiningunum.

Áður en hleðslusnúran er notuð skaltu lesa þessa 
notendahandbók og fylgja leiðbeiningum hennar. 
Vinsamlegast geymdu notkunarleiðbeiningarnar. Til 
viðbótar við þessar notkunarleiðbeiningar skaltu einnig 
fylgjast með skjölunum fyrir raf- og tvinnbílinn þinn og 
hleðslustöðina.
Ef þessum leiðbeiningum er ekki fylgt getur það skemmt 
Mode3 hleðslusnúruna. Auk þess tengist þetta hættum 
eins og t.d. raflost, skammhlaup eða eldur.

RÖNG NOTKUN

Óviðeigandi notkun eykur hættuna á eignatjóni og 
heilsutjóni. Vertu viss um að forðast eftirfarandi aðgerðir:
• Breyting/meðhöndlun á leiðslusettinu/hleðslusnúrunni,
• Tengdu hleðslusnúruna við óviðeigandi innstungur,
• Keyrt yfir kapalsettið/hleðslusnúruna,
• Notkun á gölluðum hleðslusnúrum.
Rekstraraðili, ekki framleiðandi, er ábyrgur fyrir hvers 
kyns líkamstjóni eða eignatjóni sem stafar af óviðeigandi 
notkun. Lapp Mobility GmbH tekur enga ábyrgð á tjóni 
sem hlýst af óviðeigandi notkun.

GEYMSLA

• Við venjulega notkun skal geyma leiðslusettið/
hleðslusnúruna á tilteknum stað í ökutækinu.

• Eftir notkun skaltu setja á verksmiðjusetta 
hlífðarhettuna.

• Snúðu leiðslusettinu/hleðslusnúrunni upp án þess 
að beygja það og geymdu það í rýminu sem til er í 
ökutækinu.

• Ef ekki er þörf á leiðslusettinu/hleðslusnúrunni í 
langan tíma eða á að geyma hana skal hreinsa 
það fyrir geymslu og þegar það er óhreint. Í þessu 
tilviki skal pakka kapalsettinu/hleðslusnúrunni í 
upprunalegu umbúðirnar og geymdu það á hreinum, 
þurrum stað.

• Athugið forskriftir/upplýsingar undir „Tæknilegar 
upplýsingar“.

Athugaðu einnig upplýsingarnar á vörunni
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NOTKUNNOTKUN

 VIÐVÖRUN
Skemmdir línufestingar/hleðslusnúra – lífshætta 
vegna raflost 
Meðhöndlun á skemmdu kapalsetti/hleðslusnúru getur 
leitt til dauða eða alvarlegra meiðsla.
• Athugaðu hvort hleðslusnúran sé skemmd fyrir hverja 

notkun. Skiptu um skemmd leiðslusett/hleðslusnúru 
fyrir nýjan.

• Ekki nota neina millistykki eða framlengingar með 
leiðslusettinu/hleðslusnúrunni.

Hefja hleðslu
Þegar línusettið/hleðslusnúran er tengd við 
hleðslustöðina og rafknúið ökutæki er hægt að hefja 
hleðsluferlið.
Vinsamlegast athugaðu einnig notkunarleiðbeiningarnar 
fyrir raf- og tvinnbílinn þinn og hleðslustöðina þína.

Hætta að hlaða
Eftir að hafa notað leiðslusettið/hleðslusnúruna skaltu 
setja á hlífðarhettuna sem sett er á í verksmiðjunni. 
Snúðu leiðslusettinu/hleðslusnúrunni upp án þess 
að beygja það og geymdu það í rýminu sem til er í 
ökutækinu.

ÞRIF

 VIÐVÖRUN
Hreinsaðu aðeins hleðslusnúruna þegar hún er tekin 
úr sambandi

 VIÐVÖRUN
Að snerta spennuhafa íhluti - lífshætta vegna 
raflosti!
Snerting á spennu íhlutum getur valdið dauða eða 
alvarlegum meiðslum.
• Hreinsaðu aðeins línusettið/hleðslusnúruna þegar hún 

er tekin úr sambandi.
• Gakktu úr skugga um að ekkert vatn komist í 

snertingu við hluta.

 ATHUGIÐ
Efnisskemmdir vegna rangrar hreinsunar
Röng þrif geta leitt til efnisskemmda á leiðslusettinu/
hleðslusnúrunni.
• Gakktu úr skugga um að ekkert vatn komist í 

snertingu við hluta.
• Ekki nota þjappað loft eða háþrýstihreinsiefni.
• Þurrkaðu aðeins leiðslusettið/hleðslusnúruna með 

þurrum klút án þess að bæta við hreinsiefnum.

Þurrhreinsun
Þurrkaðu aðeins leiðslusettið/hleðslusnúruna með 
þurrum klút án þess að bæta við hreinsiefnum.

FÖRGUN

Ekki má fleygja leiðslusettinu/hleðslusnúrunni 
með venjulegu heimilissorpi. Notaðu 
söfnunarstað til að endurvinna gömul raf- og 

rafeindatæki. Til að gera þetta, hafðu beint samband við 
söluaðila þinn eða ábyrga förgunarfyrirtæki.

ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

• Börn mega ekki nota snúrusett/hleðslusnúru!
• Halda skal dýrum frá kapalsettinu/hleðslusnúrunni.
• Tengdu línusettið/hleðslusnúruna aðeins við tengd tæki 

sem fylgja með og merkt fyrir þetta.
• Ekki nota millistykki, millistykki eða 

framlengingarsnúrur.

• Notkun á kapalsettinu/hleðslusnúrunni er óheimil í 
hugsanlegu sprengifimu umhverfi og ekki heldur í 
herbergjum þar sem eldfimar vökvar, lofttegundir eða 
ryk eru - sprengihætta og eldsvoða!

• Notaðu línusettið/hleðslusnúruna aðeins við fyrirhuguð 
umhverfis- eða geymsluaðstæður.

TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

Leiuðslusett/hleðslusnúrustilling3 
(Tegund 2 til tegund 2, IEC)

Staðall IEC 61851-1  
Staðall IEC 62196

Nafnspenna (Tegund 2 til tegund 2, IEC) 250 V AC 1ph  
440 V AC 3ph

Nafntíðni 50 Hz/60 Hz

Nafnstraumur Tegund 2, IEC 20A / 32A

Hleðsluafl Tegund 2, IEC (20A) 1-fasi  
„M32-T2Pm-T2Cm-swsw-S-20A1P-xxxx“

4,6 kW

Hleðsluafl Tegund 2, IEC (20A) 3-fasi  
„M32-T2Pm-T2Cm-swsw-S-20A3P-xxxx“

13,8 kW

Hleðsluafl Tegund 2, IEC (32A) 1-fasi  
„M32-T2Pm-T2Cm-swsw-S-32A1P-xxxx“

7,2 kW

Hleðsluafl Tegund 2, IEC (32A) 3-fasi  
„M32-T2Pm-T2Cm-swsw-S-32A3P-xxxx“

22 kW

IP varnargerð tegund 2, IEC IP55 (stungið) 

Umhverfishitastig -35 °C …+50 °C

Geymsluhitastig -5 °C …+50 °C

Loftraki 5 – 95 % (ekki rakaþétt)


