






PE Detection
(Earthing Detection) 

Warning :
Before charging, the user must check the "   " symbol on the charger’s display. If "   " is displayed, 
the charger operates without an Upstream protective conductor ( PE ) 

Only trained electricians are allowed to use the charger if the "   " symbol is displayed.
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PE-tunnistus
(maadoituksen tunnistus)

Varoitus :
Ennen lataamista käyttäjän on tarkistettava "   " -symboli laturin näytössä. Jos "   " näkyy näytössä, 
laturi toimii ilman ylävirran suojajohdinta ( PE ). 

Vain koulutetut sähköasentajat saavat käyttää laturia, jos "   " -symboli näkyy.
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Varmista ennen ajastintoiminnon aktivointia, että pistoke on laitettu kunnolla
pistorasiaan ja että kaapelin toinen pää on irrotettu sähköajoneuvosta.







PE-detektering
(jordningsdetektering)

Varning :
Före laddning måste användaren kontrollera symbolen "   " på laddarens display. 
Om "   " visas fungerar laddaren utan en uppströms skyddsledare ( PE ). 

Endast utbildade elektriker får använda laddaren om symbolen "   " visas.
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