Latauskaapelin käyttöohje
Suko –> Type 2 tai Type 1
Lue tämä ohje ennen latauskaapelin käyttöönottoa. Jos et noudata
ohjeita ja varoituksia, niin voit aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun
käyttäjälle tai autolle ja olet itse vastuussa virheellisestä käytöstä.
Kirjeen lopussa on tiedot Suko -pistorasiasta joka on pakollinen sähköautojen
lataukseen tai sitä vastaava malli. Latauspistorasia pitää tarkistuttaa
sähköasentajalla.
Suko pistorasian tulee kestää jatkuvaa 16A lataustehoa!
• Latauskaapeli on suunniteltu vain IEC 62196-1: n ja IEC 61851-1: n mukaisille
sähköajoneuvoille. Älä käytä sitä missään muussa tarkoituksessa tai millään muulla
ajoneuvolla tai esineellä.
• Tämä laite on tarkoitettu vain ajoneuvoille, jotka eivät tarvitse ilmanvaihtoa
latauksen aikana.
• Älä käytä latauskaapelia pistorasioiden kanssa, jotka eivät ole kaikkien säädösten
mukaisia, (vähintään suojamaadoitettu suko pistorasia 16A).
• Älä käytä latauskaapelia, jos se on viallinen, särkynyt, syöpynyt, hankautunut,
rikkoutunut tai muuten vakavasti vaurioitunut, tai LED osoittaa vakavan sisäisen
virheen.
• Älä yritä avata, purkaa, korjata, tai muuttaa latauskaapelia. Latauskaapeli ei ole
käyttäjän huollettavissa.
• Ota yhteyttä TeleWell Oy:n, jotta saat tarvittavan korjauksen tehdyksi.
• Älä irrota latauskaapelia latauksen aikana. Jos se on pakko irrottaa, niin katkaise lataus
ensin autosta käsin ja sitten vasta suorita kaapelin irrotus.
• Latauskaapelin tai sen komponenttien suojaaminen vaurioilta käytön aikana tai
kuljetuksen aikana:
Käsitele sitä varoen, äläkä altista sitä voimakkaalle vetovoimalle, törmäykselle tai
kierrättelemällä kaarevaksi.
• Suojaa latauskaapeli ja sen liittimet kosteudelta ja vedeltä. Älä käytä latauskaapelia
rankkasateessa (sadesuojaus on oleellinen osa pistorasiaa, josta autoa ladataan).
Suojaa laitteet suoralta sateelta, vaikka ne ovat kosteuden kestäviä.
• Älä koske latauskaapelin päätyliittimiin terävien metalliesineiden, kuten johdinten,
neulojen tai muiden työkalujen kanssa.
• Älä vahingoita latauskaapelia terävien esineiden kanssa, älä aseta vieraita esineitä
latauskaapelin liittimiin.
• Varmista, että latauskaapeli ei estä jalankulkijoiden ja muiden ajoneuvojen kulkua
• Älä jätä latauskaapelia pienten lasten käsiin.

Tekniset tiedot
Nimellinen latausvirta mallin mukaan
Max. 1x16A
Kulutus tyhjäkäynnillä
Alle 1W
Sallittu ympäristön lämpötila
-40 ° C / + 50 ° C
Suojaus
Irrotettuna kaapeli IP55 / kytkettynä kaapeli IP44
Sähköinen suojakotelo
160x78x43mm
Auton latausliitin
Tyyppi 1 tai tyyppi 2 / IEC 62196-2 / 32A
Käytetyt vaiheet
1 vaihe liityntä
Rakennettu mukaisesti
IEC 62196, IEC 61851-1, CE, EMC, RoHS
Yhteensopiva sähköverkko
230v AC 50 Hz
Käyttöönotto
1. Tarkasta latauskaapeli näkyvien vaurioiden varalta. Älä käytä latauskaapelia, jos se on
vaurioitunut.
2. Liitä latauskaapelin suko -pistoke auton suko pistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoja.
3. Punainen tai sininen merkkivalo laturissa palaa ensimmäisten 2 sekunnin aikana
alustuksen yhteydessä.
4. Punainen merkitsee, että AC -verkko valitaan. Sininen merkitsee sitä, että lataus
aloitetaan.
5. Jos LED ei muutu 2 sekunnin kuluttua, verkossa on jonkin ongelma (todennäköisesti
maadoitus uupuu).
6. Jos haluat muuttaa ampeerien oletustasoa, paina painiketta 5 sekunnin ajan alustuksen
aikana. Joissakin tapauksissa latauskaapeli voi havaita itsenäisesti AC -verkon tason,
mutta useimmissa tapauksissa käyttäjän tulee tehdä asetus. Latauskaapeli muistaa
valintasi tulevaa käyttöä varten.
7. Jos haluat valita pienemmän latausvirran, paina painiketta ja valitse ampeeri / teho
taso, joka on oikea latauspaikassa.
8. Jos kaikki on kunnossa, LED-valo palaa vihreänä.
9. Ennen pistokkeen liittämistä autoon voit muuttaa latausvirran tasoa painamalla
painiketta.
10. Nyt voit kytkeä latauskaapelin liittimen pistorasiaan ja lataus alkaa automaattisesti.

Latauskaapelin käyttäminen / tilatiedot
Latauskaapeli voi ilmoittaa useita tiloja ennen, tai jälkeen latausprosessin.
Vihreä LED tarkoittaa yleensä, että kaikki on kunnossa. Oranssi-merkkivalo merkitsee,
että lataus on käynnissä.
Ja vilkkuva LED tarkoittaa, että on jonkin ongelma. Vilkuntojen määrä / väri kertoo
ongelman syyn.
Vihreä / oranssi LED vilkkuu
Vihreä tai oranssi vilkkuva LED (todennäköisesti lataus pysähtyy tai hidastuu)
1x - (vilkkuu nopeasti) johdon kytkentäelementtejä koskeva ongelma
2x - alijännite tai puuttuvat vaiheet
3x - mahdolliset verkko-ongelmat
4x - korkea lämpötila
Punainen LED vilkkuu - lataus pysähtyy:
1x (vilkkuu nopeasti) - latauselementtien ongelma
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3x - ongelma maa-tai neutraalin johtimen kanssa
4x - ylijännite
5x - erittäin korkea lämpötila
6x – tuntematon jännite
Käyttö ja irrottaminen
Älä irrota latauskaapelia latauksen aikana
1. Lopeta ensin lataus autosta käsin (yleensä ovien lukituksen vapautus).
2. Irrota latausliitin auton latausportista.
3. Irrota latauskaapeli sähköverkosta.
4. Sulje auton latausportin kansi.

Directions for use charging cables
Suko-Type 1 and Type 2

Read this document before using the CHARGE CAPLE. Failure to follow any of the
instructions or warnings in this document can result in fire, electrical shock,
serious injury or death.
• The CHARGE CAPLE is designed only for charging of electric vehicles that support IEC 62196-1 and IEC
61851-1.
Do not use it for any other purpose or with any other vehicle or object.
• This equipment is intended only for vehicles that do not require ventilation during charging.
• Do not use the CHARGE CAPLE in combination with sockets not compliant with all regulations.
• Do not use the CHARGE CAPLE if it is defective, fails to operate, appears cracked, corroded, frayed,
broken
or otherwise seriously damaged, or LED indicates serious internal error.
• Do not attempt to open, disassemble, repair, tamper with, or modify the CHARGE CAPLE. The CHARGE
CAPLE is not user
serviceable.
• Contact TeleWell oy or reseller for any necessary repairs.
• Do not disconnect the CHARGE CAPLE while charging the vehicle.
• In order to protect the CHARGE CAPLE or any of its components from damage while in use or during
transport,
handle it with care and do not subject it to strong force, impact, pull, twist, tangle, drag. Avoid stepping on
it.
• Protect the CHARGE CAPLE and its connectors from moisture and water. Do not use the CHARGE
CAPLE in heavy rain
or snowfall.
• Do not touch the CHARGE CAPLE’s end terminals with sharp metallic objects, such as wires, needles or
other tools.
• Do not damage the CHARGE CAPLE with sharp objects and do not insert foreign objects into any part of
the CHARGE CAPLE.
• Ensure that the charging cable of the CHARGE CAPLE is not blocking the way for pedestrians, other
vehicles
or objects.
• Do not leave the CHARGE CAPLE in the hands of small children or incompetent people.

Specifications

Rated charging current Max. 1x16A
Consumption in idle state Less than 1W
Allowed ambient temperature -40°C / +50°C
Protection Disconnected cable IP55/ connected IP44
Dimensions of box 160x78x43mm
Car side plug Type 1or Type 2 / IEC 62196-2 / 32A
Used phases 1 or 3 depending on connection and charger
Constructed in accordance with IEC 62196, IEC 61851-1, CE, EMC, RoHS
Compatible electrical grid AC 230 50 Hz

Using of charger / connection
1. Inspect the CHARGE CAPLE for any visible damage. Do not use the charger if damaged.
2. Plug the CEE plug of the charging cable in to an industrial lCEE socket. Do not use extension cords.
3. Red or blue LED on the charger should be a light for the first 2 seconds signaling on going initialization.
4. Red is signaling that TN-S grid is selected .Blue is signaling that IT grid is selected.
5. In case the LED does not change after 2 seconds, there is some problem with the grid (most probably PE
wire was not detected correctly).
6. In case you need to change the selected grid, just press the button for 5 seconds during initialization
phase. In some cases the charging cable can detect TN-S grid on its own, but in most cases, the user is
solely responsible for selecting the right grid. charging cable will remember your selection for future use.
7. If there’s any problem charger is ready to charge current which you select with button on charging cable.
In case that you for some reason need select lower charging current just press the button and select
Ampers how you need on charging cable.
8. After that, if everything is fine, the LED will light green.
9. Before plugging the connector into the car, you can set charging current by pressing the button.
10. If the CEE socket has a circuit breaker rated at less than 16A/32A or if there is a risk of concurrence with
other appliances, set your car or the CHARGE CAPLE to the appropriate charging rate*.
11. Now you can plug the connector of the CHARGE CAPLE into the car socket and charging will start
automatically.

Using the charging cable - status signaling
The CHARGE CAPLE can signal several statuses during, before or after the charging process.
In general, a green-lit LED means that everything is ok. An orange-lit LED means that charging is underway.
And flashing LED means that there is a problem of some sort. The number of flashes depends on the type of
the problem. Green/orange LED flashing – charging speed can be affected:
Green or orange flashing of LED (probably will have charging stopped or slowing down)
1x (fast flashing) – problem with switching elements in the CHARGE CAPLE
2x – under voltage or missing phases
3x – possible grid problems
4x – high temperature
Red LED flashing – charging will stop:
1x (fast flashing) – problem with switching elements in the CHARGE CAPLE 2x – problem with the
residual current device
3x – problem with the PE or neutral wire
4x – overvoltage
5x – very high temperature
6x – unsupported charging mode

Using the CHARGE CAPLE – unplugging
Do not unplug the CHARGE CAPLE under the load.
1. First, stop the charging process in the car.
2. Release the latch on car's charge port if needed.

3. Unplug the CHARGE CAPLE from the car and from the CEE socket.
4. Close the car's charge port cover if needed.
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