Ważne zalecenia dotyczące
ładowania samochodu
Prosimy o uważne przeczytanie tych zaleceń. Ich nieprzestrzeganie
może wiązać się z ryzykiem wystąpienia pożaru, poważnych obrażeń lub
porażenia prądem elektrycznym, a w konsekwencji prowadzić do śmierci.
Podczas ładowania nie wolno dokonywać żadnych prac przy pojeździe
(mycia, prac w komorze silnika itd.).
Kabel do ładowania jest automatycznie blokowany w pojeździe.
To uniemożliwi odłączenie przewodu od pojazdu. Po naciśnięciu na przycisk
odblokowujący przewód zasilający, należy odpiąć go w przeciągu
30 sekund. Po tym czasie przewód zablokuje się na nowo.

Nie ma konieczności czekania, aż energia spadnie do
poziomu rezerwy, by móc naładować auto. Nigdy nie należy
podłączać kabla ładowania do adaptera, rozdzielacza lub
przedłużacza. Użycie agregatora prądotwórczego jest zabronione.
v W przypadku choćby niewielkiego uderzenia w klapę ładowania
lub osłonę, należy jak najszybciej zlecić kontrolę Autoryzowanemu
Partnerowi marki.
EtykietaP na klapce gniazda do ładowania zawiera instrukcję otwierania
i zamykania:
• gniazdo i klapkę gniazda ładowania można otworzyć tylko, gdy
pojazd stoi;
• podczas jazdy klapka i gniazdo muszą być zamknięte.
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Wyłącz zapłon, dźwignię zmiany biegów
ustaw w położeniu P i odblokuj zamki.

Wyjmij kabel do ładowania znajdujący się w bagażniku
P kabla do źródła zasilania
samochodu
i podłącz wtyczkę
P
(terminal, gniazdko elektryczne w domu itp.).
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Otwórz klapkę ładowania i osłonę. Chwyć
klamkę i podłącz kabel do samochodu.
Upewnij się, czy przewód zasilający jest
prawidłowo zablokowany w gnieździe.

Kabla do ładowania nie będzie można ani podłączyć, ani odłączyć, jeśli zamki w pojeździe są zablokowane.
Niezbędne jest prawidłowe rozwinięcie kabla zasilania, tak aby uniknąć przegrzania.
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Odłączanie kabla ładowania
Naciśnij przycisk otwierania samochodu lub
przycisk odblokowania kabla i odepnij kabel do
ładowania od pojazdu.
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Zamknij klapkę i klapkę ładowania.

Uwaga!
W przypadku zaśnieżenia, przed podłączeniem lub odłączeniem akumulatora należy usunąć śnieg z okolic gniazda ładowania
pojazdu. Przedostanie się śniegu do gniazda mogłoby zablokować gniazdo kabla ładowania. Jeśli samochód jest użytkowany
przy temperaturze poniżej ok. -25°C, naładowanie akumulatora może być niemożliwe.
W przypadku stwierdzenia obecności wody, śladów korozji lub ciał obcych w złączu kabla ładowania lub gnieździe
ładowania pojazdu, nie należy ładować samochodu. W przypadku wystąpienia błędu podczas ładowania (zaświecenia
się czerwonej lampki kontrolnej na obudowie) należy natychmiast przerwać ładowanie.

Odłącz kabel od źródła ładowania
i schowaj kabel do torby, a następnie ją do bagażnika.

Należy bezwzględnie przestrzegać kolejności operacji rozłączenia.

Koszt wymiany uszkodzonego kabla wynosi wynosi 1400 zł netto.
Koszt wymiany uszkodzonego gniazda ładowania wynosi 600 zł netto.

Instrukcja ładowania aut elektrycznych

