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BRUKSANVISNING
LEDNINGSTILBEHØR/LADEKABEL MODE 3 2.0
Plugg type 2 på type 2 og videre, i henhold til IEC 62196
Lapp Mobility GmbH, Stuttgart-Tyskland
For følgende modeller:
„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“

Forklaring:
M32-T2Pm-T2Cm-swsw-S-20A1P-xxxx
						Kabellengde xxxx i mm
					Maks. ladestrøm og antall faser
				Ledningsutforming „S“ = rett
			
Farge overdel og underdel „sw“ = svart
		
Type 2-plugg, montert til høyre
Typ 2-plugg, montert til venstre
Mode 3 2.0

FASTSATT BRUKSOMRÅDE
Ladekabelen mode 3 (type 2 på type 2, IEC), og videre,
i henhold til IEC 62196, er beregnet på lading av
elektriske kjøretøyer og hybridkjøretøyer på dertil egnet
ladeinfrastruktur med ladepunktmerking i henhold til EN
17186, f. eks. „C“.
står for en type 2-plugg for en
spenning ≤ 480 V AC.
En annen bruk enn den som er tillatt av Lapp Mobility
GmbH, er ikke tillatt. Denne ladekabelen er bare sikker
hvis du følger bruksanvisningen.

Les denne bruksanvisningen før du bruker
ladekabelen og følg anvisningene i denne. Ta vare på
bruksanvisningen. I tillegg til denne bruksanvisningen
må du også følge dokumentasjonen til ditt elektriske
kjøretøy og hybridkjøretøy og til ladestasjonen din.
Hvis du ikke følger denne anvisningen, kan det
føre til skade på ladekabelen mode 3. I tillegg er
dette forbundet med farer som f.eks. elektrisk støt,
kortslutning eller brann.

FEILAKTIG BRUK
Grunnet feilaktig bruk øker risikoen for tingskader
og helsemessige skader. Unngå ubetinget følgende
handlinger:
• Endring/manipulasjon av ledningstilbehøret/ladekabelen,
• Koble ladekabelen til uegnede plugg- og støpselforbindelser,
• Overkjøring av ledningstilbehøret/ladekabelen,
• Bruk av defekt ladekabel.

For alle person- og tingskader som skyldes feil bruk, er
operatøren, ikke produsenten, ansvarlig. Lapp Mobility
GmbH tar ikke noe ansvar for skader som kommer av
feil bruk.

SIKKERHET
• Barn må ikke benytte ledningstilbehøret/ladekabelen!
• Dyr må holdes unna ledningstilbehøret/ladekabelen.
• Ledningstilbehør/ladekabel må bare kobles til pluggog støpselforbindelser som er beregnet på dette og
merket for det.
• Ikke bruk adapter, overgangsadapter eller skjøteledning.

• Bruk av ledningstilbehør/ladekabel er ikke tillatt i
eksplosjonsutsatte omgivelser og ikke i rom der det
befinner seg brennbare væsker, gasser eller støv fare for eksplosjon og brann!
• Ledningstilbehør/ladekabel må bare benyttes ved
dertil beregnede omgivelses- eller lagerbetingelser.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Ledningstilbehør/ladekabel mode 3
(type 2 på type 2, IEC)

Standard IEC 61851-1
Standard IEC 62196

Merkespenning (type 2 på type 2, IEC)

250 V AC 1f
440 V AC 3f

Merkefrekvens

50 Hz/60 Hz

Nominell strøm type 2, IEC

20A / 32A

Ladeeffekt type 2, IEC (20A) 1-fase
„M32-T2Pm-T2Cm-swsw-S-20A1P-xxxx“

4,6 kW

Ladeeffekt type 2, IEC (20A) 3-fase
„M32-T2Pm-T2Cm-swsw-S-20A3P-xxxx“

13,8 kW

Ladeeffekt type 2, IEC (32A) 1-fase
„M32-T2Pm-T2Cm-swsw-S-32A1P-xxxx“

7,2 kW

Ladeeffekt type 2, IEC (32A) 3-fase
„M32-T2Pm-T2Cm-swsw-S-32A3P-xxxx“

22 kW

IP beskyttelsesart type 2, IEC

IP55 (stukket inn)

Omgivelsestemperatur

-35°C …+50°C

Lagertemperatur

-5°C …+50°C

Luftfuktighet

5 – 95% (ikke kondenserende)

BETJENING
ADVARSEL
Skadet ledningstilbehør/ladekabel – livsfare
forårsaket av strømstøt
Håndtering av skadet ledningstilbehør/ladekabel kan
føre til død eller alvorlige personskader.
• Kontroller ladekabelen for skader før hver bruk. Bytt ut
skadet ledningstilbehør/ladekabel mot en ny.
• Ikke bruk en adapter eller skjøteledninger i forbindelse med ledningstilbehør/ladekabel.

Starte lading
Når ledningstilbehøret/ladekabelen er koblet til lade
stasjonen og det elektriske kjøretøyet, kan ladingen startes.
Ta her også hensyn til bruksanvisningen til det elektriske
kjøretøyet og hybridkjøretøyet samt ladestasjonen.
Slutte lading
Fest etter bruken av ledningstilbehøret/ladekabelen
beskyttelseskappen plassert på fabrikken. Vikle
ledningstilbehøret/ladekabelen opp uten knekk og stu dette
på det dertil beregnede stedet i kjøretøyet. En midlertidig
oppbevaring av ladekabelen Mode3 2.0 i bagasjerommet er
risikofritt opp til en temperatur på 65 °C.

RENGJØRING
ADVARSEL
Ladekabelen må bare rengjøres i utstrakt tilstand

ADVARSEL
Berøring av strømførende komponenter – livsfare
grunnet strømstøt!
Berøring av strømførende komponenter kan føre til død
eller alvorlige personskader.
• Ledningstilbehøret/ladekabelen må bare rengjøres i
utstrakt tilstand.
• Pass på at det ikke kan komme vann på kontaktdelene.

FORSIKTIG
Tingskader grunnet gal rengjøring
Gal rengjøring kan føre til tingskader på
ledningstilbehøret/ladekabelen.
• Pass på at det ikke kan komme vann på kontaktdelene.
• Ikke bruk trykkluft eller høytrykksrenser.
• Tærk ledningstilbehøret/ladekabelen bare av med en
tørr klut uten bruk av rengjøringsmidler.
Tørr rengjøring
Du må bare bruke en tørr klut til rengjøringen, bruk
denne til å tørke av ledningstilbehøret/ladekabelen.

AVFALLSHÅNDTERING
Ledningstilbehøret/ladekabelen må ikke
kasseres sammen med vanlig
husholdningsavfall. Benytt et oppsamlingssted til

resirkulering av gamle elektriske og elektroniske
apparater. Henvend deg for dette til din forhandler eller
direkte til det ansvarlige avfallsdeponiet.

LAGRING
• I normal bruk har du med ledningstilbehøret/ladekabelen på et dertil beregnet sted i kjøretøyet.
• Fest beskyttelseskappen plassert av fabrikken etter
bruk.
• Vikle ledningstilbehøret/ladekabelen opp uten knekk
og stu dette på det dertil beregnede stedet i kjøretøyet.

• Dersom det ikke er behov for ledningstilbehøret/
ladekabelen i lengre tid, eller det skal lagres, må dette
før lagring ubetinget rengjøres hvis det er tilsmusset.
Legg i dette tilfellet ledningstilbehøret/ladekabelen i
originalforpakningen og oppbevar den på et rent, tørt
sted.
• Følg opplysningene/informasjonen i avsnittet „Tekniske spesifikasjoner“.

Følg også merknadene på produktet

LAPP MOBILITY - CHARGING CABLE
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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
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Lapp Mobility GmbH
Oskar-Lapp-Str. 2
70565 Stuttgart
Tyskland
www.lappmobility.com
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