
Storingsoplossing

 � Procedure voor storingsoplossing
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Werkzaamheden voor de storingsoplossing, waarbij het laadstation oet worden geopend, mogen alleen worden 
uitgevoerd door een elektromonteur.

Gebruiks- en installatiehandleiding
Aanwijzingen voor de uitvoering van de afzonderlijke stappen en voor de veiligheid, bijvoorbeeld waarschuwingen, wor-

den hier niet beschreven, maar bevinden zich uitsluitend in de gebruiks- en installatiehandleiding van het betreffende 

laadstation.
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Procedure voor storingsoplossing (storing: de lading start niet)

Basic, Light (met CP-Controller)

Functietest uitvoeren met 
MENNEKES testbox

Functietest ges-
laagd?

Laadstation is weer bedrijfsklaar Artikel- / serienummer noteren en contact 
opnemen met MENNEKES support

De lading start niet

Laadkabel in de 
laadcontactdoos verg-

rendeld?

Laadstation openen

Rode hendel losmaken en op de 
actuator zetten

Rode hendel rechtsom draaien

Laadkabel uit de laadcontactdoos 
verwijderen

Visuele controle uitvoeren
•  Connector en leidingen conrtro-

leren op goed vastzitten
•  Elektronische componenten contro-

leren op beschadigingen

Voedingsspanning aan de voe-
dingsadapter controleren
•  Primaire zijde: 230 V / AC
•  Secundaire zijde: 12 V / DC ± 1 V

Voedingsspanning aan de 
CP-regelaar controleren
•  Tussen klem 12 en 14:  

230 V / AC
•  Tussen klem 2 en 8: 

5 V / DC ± 0,5 V
•  Tussen klem 2 en 5, wanneer de 

sleutelschakelaar in positie "1" is: 5 
V / DC ± 0,5 V

Storingsoplossing suc-
cesvol?

Rode hendel weer in de buurt van 
de klemmenstrip (voedingsleiding) 
bevestigen met een kabelbinder

Mogelijke storing: 
de vergrendelingsstift 
kon niet volledig worden 
ingeduwd. Om de vergren-
delingsstift handmatig in te 
schuiven, is een rode hendel 
nodig. De rode hendel is in 
de buurt van de klemmen-
strip (voedingsleiding) beve-
stigd met een kabelbinder.
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Procedure voor storingsoplossing (storing: de laadkabel is na het einde 
van het laadproces nog in de laadcontactdoos vergrendeld)

Basic, Light (met CP-Controller)

Laadkabel opnieuw in het voertuig 
steken, vergrendelen en ontgrendelen

Mogelijke storing: 
de laadstekker wordt mecha-
nisch vergrendeld door een 
actuator. Om de laadstekker 
handmatig te ontgrendelen, 
is een rode hendel nodig. De 
rode hendel is in de buurt van 
de klemmenstrip (voedings-
leiding) bevestigd met een 
kabelbinder.

De laadkabel is na het einde van het 
laadproces nog in de laadcontactdoos 

vergrendeld

Laadkabel in de 
laadcontactdoos vergren-

deld?
Laadstation openen

Rode hendel losmaken en op de actu-
ator zetten

Rode hendel rechtsom draaien

Laadkabel uit de laadcontactdoos 
verwijderen

Functietest met MENNEKES testbox

Functietest ges-
laagd?

Laadstation is weer bedrijfsklaar Artikel- / serienummer noteren en contact 
opnemen met MENNEKES support

Storingsoplossing succes-
vol?

Rode hendel weer in de buurt van de 
klemmenstrip (voedingsleiding) beve-

stigen met een kabelbinder
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