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Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο
Εικόνες
Οι εικόνες παρέχονται μόνο για σκοπούς επίδειξης. Ανάλογα με την περιοχή και την
ημερομηνία αγοράς, το προϊόν σας μπορεί να έχει ελαφρώς διαφορετική εμφάνιση.

Σφάλματα ή ανακρίβειες
Όλες οι προδιαγραφές και οι περιγραφές θεωρούνται ακριβείς τη στιγμή της δημοσίευσης.
Ωστόσο, επειδή η συνεχής βελτίωση αποτελεί στόχο της Tesla, διατηρούμε το δικαίωμα να
εκτελούμε τροποποιήσεις στο προϊόν οποιαδήποτε στιγμή. Για να γνωστοποιήσετε
οποιεσδήποτε ανακρίβειες ή παραλείψεις, ή για να υποβάλετε γενικά σχόλια ή προτάσεις
σχετικά με την ποιότητα αυτών των πληροφοριών για τον κάτοχο, στείλτε email στη
διεύθυνση ownersmanualfeedback@tesla.com.

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα
Όλες οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο υπόκεινται στα πνευματικά δικαιώματα και σε
άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Tesla, Inc. και των δικαιοπαρόχων της.
Απαγορεύεται η τροποποίηση, η αναπαραγωγή ή η αντιγραφή του παρόντος υλικού, εν όλω
ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Tesla, Inc. και των δικαιοπαρόχων της.
Πρόσθετες πληροφορίες διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Τα ακόλουθα αποτελούν εμπορικά
σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της Tesla, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε
άλλες χώρες:

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα που περιέχονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν
ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους και η χρήση τους στο παρόν έγγραφο δεν
υποδηλώνει χορηγία ή υποστήριξη των προϊόντων ή των υπηρεσιών αυτών. Απαγορεύεται
αυστηρά η μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε εμπορικού σήματος που εμφανίζεται
στο παρόν έγγραφο ή στο όχημα.
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Πληροφορίες για την ασφάλεια
Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας
Το παρόν έγγραφο περιέχει σημαντικές οδηγίες και προειδοποιήσεις που πρέπει να
τηρούνται κατά τη χρήση του Corded Mobile Connector.

Προειδοποιήσεις
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση του προϊόντος. Εάν
δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες ή τις προειδοποιήσεις του παρόντος εγγράφου, μπορεί
να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία, σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Η συσκευή θα πρέπει να επιτηρείται όταν χρησιμοποιείται κοντά σε
παιδιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε το Corded Mobile Connector μόνο εντός των
καθορισμένων παραμέτρων λειτουργίας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Το Corded Mobile Connector έχει σχεδιαστεί μόνο για τη φόρτιση
ενός οχήματος Tesla (εξαιρουμένου του Tesla Roadster). Μην το χρησιμοποιήσετε για
οποιονδήποτε άλλο σκοπό ή σε οποιοδήποτε άλλο όχημα ή αντικείμενο. Το Corded
Mobile Connector προορίζεται μόνο για οχήματα που δεν απαιτούν εξαερισμό κατά τη
φόρτιση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε το Corded Mobile Connector εάν είναι
ελαττωματικό, έχει ρωγμές, έχει ξεφτίσει, έχει σπάσει ή έχει υποστεί άλλη ζημιά ή
δεν λειτουργεί.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε, να
παραβιάσετε ή να τροποποιήσετε το Corded Mobile Connector. Το Corded Mobile
Connector δεν επισκευάζεται από τους χρήστες. Επικοινωνήστε με την Tesla για τυχόν
επισκευές ή τροποποιήσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης, προσαρμογέα πολλαπλών
εξόδων, πρίζα πολλαπλών βυσμάτων, βύσμα μετατροπής ή πολύπριζα για να
συνδέσετε το Corded Mobile Connector στην πρίζα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μην αποσυνδέετε το Corded Mobile Connector από την επιτοίχια
πρίζα ενώ το όχημα φορτίζεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ιδιωτικές γεννήτριες ρεύματος ως πηγή
τροφοδοσίας για τη φόρτιση.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μην συνδέετε το Corded Mobile Connector σε κατεστραμμένη,
χαλαρή ή φθαρμένη επιτοίχια πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι οι ακροδέκτες της επιτοίχιας
πρίζας του Corded Mobile Connector εφαρμόζουν καλά στην πρίζα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μην συνδέετε το Corded Mobile Connector σε επιτοίχια πρίζα που
δεν είναι σωστά γειωμένη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες του Corded Mobile Connector με τα
δάχτυλα ή με αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα, όπως σύρματα, εργαλεία ή βελόνες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μη διπλώνετε και μην πιέζετε με δύναμη κανένα τμήμα του Corded
Mobile Connector και μην προκαλείτε ζημιές σε αυτόν με αιχμηρά αντικείμενα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα σε οποιοδήποτε τμήμα του Corded
Mobile Connector.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Η χρήση του Corded Mobile Connector μπορεί να επηρεάσει ή να
υποβαθμίσει τη λειτουργία ιατρικών ή εμφυτεύσιμων ηλεκτρονικών συσκευών, όπως
τη λειτουργία εμφυτεύσιμου καρδιακού βηματοδότη ή εμφυτεύσιμου
καρδιομετατροπέα-απινιδωτή. Πριν από τη χρήση του Corded Mobile Connector,
απευθυνθείτε στον κατασκευαστή των ηλεκτρονικών συσκευών σας για να μάθετε
πληροφορίες σχετικά με τις επιδράσεις που μπορεί να έχει η φόρτιση σε αυτές.
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Πληροφορίες για την ασφάλεια
Συστάσεις προσοχής
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε ιδιωτικές γεννήτριες ρεύματος ως πηγή τροφοδοσίας
για τη φόρτιση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εσφαλμένη εγκατάσταση και δοκιμή του Corded Mobile Connector
ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία του οχήματος, ή/και στο ίδιο το
Corded Mobile Connector. Οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί αποκλείεται από την
Περιορισμένη εγγύηση νέου οχήματος και την Περιορισμένη εγγύηση εξοπλισμού
φόρτισης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε το Corded Mobile Connector σε θερμοκρασίες εκτός του
εύρους λειτουργίας του, το οποίο είναι -30 °C έως +50 °C.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε μια αποκλειστική πρίζα με μία μόνο
υποδοχή. Εάν η πρίζα έχει δύο υποδοχές, μην συνδέσετε τίποτα άλλο στην άλλη
υποδοχή.

Σημειώσεις
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο φόρτισης του Corded Mobile Connector είναι
τοποθετημένο έτσι ώστε να μην μπορεί να το πατήσει κάποιος, να οδηγήσει πάνω από αυτό,
να σκοντάψει σε αυτό, ή να υποστεί ζημιά ή να τεντωθεί.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες καθαρισμού για να καθαρίσετε οποιοδήποτε από τα
εξαρτήματα του Corded Mobile Connector. Το εξωτερικό μέρος του Corded Mobile Connector,
το καλώδιο φόρτισης και το άκρο σύνδεσης του καλωδίου φόρτισης θα πρέπει να
σκουπίζονται περιοδικά με ένα καθαρό, στεγνό πανί για να αφαιρούνται οι συσσωρευμένοι
ρύποι και η σκόνη.
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Γενικές πληροφορίες
Επισκόπηση εξαρτημάτων του Mobile Connector

1. Επιτοίχια πρίζα
2. Λυχνίες κατάστασης
3. Ελεγκτής Corded Mobile Connector
4. Λαβή
5. Κουμπί στη λαβή
6. Καλώδιο

Προδιαγραφές
Το Corded Mobile Connector έχει μήκος 6 μέτρα. Χρησιμοποιήστε μια υπάρχουσα πρίζα ή
εγκαταστήστε μια νέα πρίζα σε απόσταση περίπου 4 μέτρων από τη θύρα φόρτισης του
οχήματος και τουλάχιστον45 cm πάνω από το έδαφος. Η θύρα φόρτισης βρίσκεται στην
αριστερή πλευρά του οχήματος, πίσω από ένα πορτάκι που βρίσκεται κοντά στο συγκρότημα
των πίσω φώτων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης, προσαρμογέα πολλαπλών
εξόδων, πρίζα πολλαπλών βυσμάτων, βύσμα μετατροπής ή πολύπριζο για να
συνδέσετε το Corded Mobile Connector στην πρίζα.
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Γενικές πληροφορίες
Αναφορά προδιαγραφών
Περιγραφή
Τάση

Μέγιστη έξοδος ρεύματος

Προδιαγραφές
τριφασική παροχή 230/400 VAC, 50 Hz

16A

Μήκος καλωδίου

6m

Διαστάσεις ελεγκτή Corded Mobile
Connector

Ύψος: 179,8 mm
Πλάτος: 81,7 mm
Βάθος: 47,3 mm

Βάρος

2,4 kg

Θερμοκρασία λειτουργίας

-30°C έως +50°C

Τύπος περιβλήματος

IP 55 (χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους)

Εξαερισμός

Δεν απαιτείται

Χρόνος φόρτισης
Οι χρόνοι φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με την τάση και την ένταση ρεύματος που είναι
διαθέσιμη στην πρίζα, ανάλογα με τις διάφορες συνθήκες. Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται
επίσης από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θερμοκρασία της μπαταρίας του
οχήματος. Εάν η μπαταρία δεν βρίσκεται εντός της βέλτιστης περιοχής θερμοκρασιών για τη
φόρτιση, το όχημα θερμαίνει ή ψύχει την μπαταρία πριν ή κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
Για να υπολογίσετε τον συνολικό χρόνο που απαιτείται για την επαναφόρτιση της
μπαταρίας σε ώρες (από σχεδόν 0% έως σχεδόν 100%), διαιρέστε τη χωρητικότητα της
μπαταρίας (kWh) με την ισχύ (kW). Οι διάφοροι προσαρμογείς παρέχουν διαφορετικές τιμές
έντασης ρεύματος και ισχύος στην έξοδο.
Καθώς φορτίζετε το όχημα, μπορείτε επίσης να αγγίξετε το εικονίδιο Charging για να δείτε
πληροφορίες για την κατάσταση φόρτισης. Εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει έως την
πλήρη φόρτιση στην τρέχουσα επιλεγμένη στάθμη φόρτισης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο που απαιτείται για τη φόρτιση του
οχήματος Tesla σας, μεταβείτε στη διεύθυνση www.tesla.com/support.
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Τρόπος φόρτισης
Σύνδεση
1. Συνδέστε το Corded Mobile Connector στην πρίζα. Ο προσαρμογέας πρέπει να εισαχθεί
πλήρως στην πρίζα.

2. Με το όχημα ξεκλείδωτο, πατήστε το κουμπί στο επάνω μέρος της λαβής του Corded
Mobile Connector. Ανοίγει το πορτάκι της θύρας φόρτισης.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Το όχημά σας ξεκλειδώνεται όταν το κλειδί βρίσκεται σε κοντινή απόσταση
και είναι ενεργοποιημένο το αυτόματο ξεκλείδωμα. Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το
πορτάκι της θύρας φόρτισης με οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους:
◦ Αν διαθέτει μηχανοκίνητο πορτάκι θύρας φόρτισης, πιέστε το πορτάκι της θύρας
φόρτισης όταν το όχημα είναι ξεκλείδωτο ή όταν ένα αναγνωρισμένο κλειδί βρίσκεται
σε κοντινή απόσταση.
◦ Κρατήστε πατημένο το κουμπί του πίσω χώρου αποσκευών στο τηλεχειριστήριο για
1-2 δευτερόλεπτα.
◦ Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής για να ανοίξετε το μενού φόρτισης και μετά αγγίξτε
την επιλογή Open Charge Port.
◦ Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για κινητά της Tesla.
3. Συνδέστε τη λαβή του Corded Mobile Connector στη θύρα φόρτισης του οχήματός σας.
4. Όταν το Corded Mobile Connector είναι συνδεδεμένο στο όχημά σας, η ενδεικτική λυχνία
της θύρας φόρτισης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα κατά τη διάρκεια της φόρτισης και
το όχημα εμφανίζει πληροφορίες φόρτισης. Η οθόνη σβήνει αφού κλείσετε όλες τις
πόρτες και η ενδεικτική λυχνία της θύρας φόρτισης σταματά να αναβοσβήνει λίγο μετά
το κλείδωμα του οχήματος.

Αποσύνδεση
Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, η λυχνία σταματά να αναβοσβήνει και ανάβει σταθερά με
πράσινο χρώμα.
1. Με το όχημα ξεκλείδωτο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στη λαβή του Corded Mobile
Connector, περιμένετε μέχρι η ενδεικτική λυχνία της θύρας φόρτισης να ανάψει με λευκό
χρώμα και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το Corded Mobile Connector από τη θύρα
φόρτισης.
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Τρόπος φόρτισης
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη αποσύνδεση, το όχημα πρέπει να
είναι ξεκλείδωτο ή να μπορεί να αναγνωρίσει ένα κλειδί σε κοντινή απόσταση προτού
αποσυνδέσετε τη λαβή του Corded Mobile Connector.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Όταν η ασφάλεια στη θύρα φόρτισης συμπτυχθεί, το Corded Mobile Connector
παύει να παρέχει ρεύμα και μπορείτε να το αποσυνδέσετε με ασφάλεια από το όχημα.
2. Το πορτάκι της θύρας φόρτισης κλείνει αυτόματα όταν αφαιρέσετε το καλώδιο φόρτισης.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Εάν το όχημά σας δεν διαθέτει μηχανοκίνητο πορτάκι θύρας φόρτισης, μπορεί
να χρειαστεί να πιέσετε το πορτάκι της θύρας φόρτισης για να κλείσει.
Η Tesla συνιστά να αφήνετε το Corded Mobile Connector συνδεδεμένο στην επιτοίχια
πρίζα, ώστε να μειώνεται η φθορά από την καθημερινή χρήση. Εάν δεν σκοπεύετε να
χρησιμοποιήσετε το Corded Mobile Connector για κάποιο χρονικό διάστημα (όπως όταν
πρόκειται να φύγετε για διακοπές), αποσυνδέστε το από την πρίζα και φυλάξτε το σε
κατάλληλη θέση.

Για περισσότερες πληροφορίες
Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο φόρτισης του οχήματός σας
(προσαρμογή ρυθμίσεων φόρτισης, προβολή κατάστασης φόρτισης κ.λπ.), ανατρέξτε στην
ενότητα φόρτισης στο Εγχειρίδιο κατόχου του οχήματός σας.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Λυχνίες κατάστασης και κουμπί επαναφοράς
Υπό κανονικές συνθήκες, όταν η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη, οι πράσινες ενδείξεις του
Corded Mobile Connector ανάβουν συνεχώς και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη είναι σβηστή.
Προσδιορίστε τα προβλήματα κοιτώντας προσεκτικά αυτές τις λυχνίες κατά τη σύνδεση στην
πρίζα.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να πατήσετε το κουμπί RESET που βρίσκεται
στην πίσω πλευρά.

Κωδικοί φωτεινών ενδείξεων
Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα των κωδικών
των φωτεινών ενδείξεων:
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πράσινες
φωτεινές
ενδείξεις

Κόκκινη
φωτεινή
ένδειξη

Τι σημαίνει

Τι να κάνω

Επάνω
φωτεινή
ένδειξη
αναμμένη

Σβηστή

Ενεργοποίηση. Το Corded
Mobile Connector
τροφοδοτείται με ρεύμα
και βρίσκεται σε
λειτουργία αναμονής,
αλλά δεν φορτίζει.

Τίποτα.

Οι
φωτεινές
ενδείξεις
ανάβουν
διαδοχικά

Σβηστή

Φόρτιση. Το Corded Mobile
Connector φορτίζεται.

Τίποτα.

Σβηστή

1 αναλαμπή

Γείωση: Υπάρχει διαρροή
ρεύματος μέσω μη
ασφαλούς διαδρομής.
Σφάλμα δεύτερης
ουδέτερης γείωσης.

Τίποτα. Η μονάδα κάνει αυτόματη
επαναφορά μετά από 15 λεπτά.
Αν δεν λυθεί το πρόβλημα,
βεβαιωθείτε ότι δεν αγγίζει
κανένας το όχημα και πατήστε το
κουμπί Reset.

Σβηστή

2
αναλαμπές

Γείωση: Σφάλμα
αυτοδιαγνωστικού
ελέγχου.

Πατήστε το κουμπί RESET. Αν δεν
λυθεί το πρόβλημα, αποσυνδέστε
το Corded Mobile Connector από
το όχημα και την πρίζα και
δοκιμάστε να το συνδέσετε σε
διαφορετική πρίζα.

Σβηστή

3
αναλαμπές

Σφάλμα επαφέα.

Αποσυνδέστε το Corded Mobile
Connector από το όχημα. Αν λυθεί
το πρόβλημα στο Corded Mobile
Connector, υπάρχει πρόβλημα με
το όχημα. Αν δεν λυθεί το
πρόβλημα, αντικαταστήστε το
Corded Mobile Connector.

Σβηστή

4
αναλαμπές

Προστασία από
υπερβολική αύξηση ή
υπερβολική μείωση της
τάσης.

Συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο
σας για την κατάλληλη τάση στον
διακόπτη κυκλώματος του Corded
Mobile Connector.

Σβηστή

5
αναλαμπές

Θερμική βλάβη πρίζας.

Η θερμοκρασία της επιτοίχιας
πρίζας είναι πολύ υψηλή και η
φόρτιση διακόπηκε. Η πρίζα θα
πρέπει να ελεγχθεί από τον
ηλεκτρολόγο σας για σωστή
σύνδεση και σωστό μέγεθος
καλωδίωσης, καθώς και για άλλα
σημάδια φθοράς ή ζημιάς. Στο
μεταξύ, συνδέστε σε άλλη πρίζα,
αν είναι δυνατό.

Σβηστή

6
αναλαμπές

Θερμική βλάβη: To Corded
Mobile Connector
θερμαίνεται εσωτερικά.

Μετακινήστε το όχημα σε πιο
δροσερή θέση και συνδέστε το στο
Corded Mobile Connector.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πράσινες
φωτεινές
ενδείξεις

Κόκκινη
φωτεινή
ένδειξη

Τι σημαίνει

Τι να κάνω

Σβηστή

7
αναλαμπές

Σφάλμα πιλοτικής
λειτουργίας A: Το επίπεδο
πιλοτικής λειτουργίας δεν
είναι σωστό.

Το Corded Mobile Connector
μπορεί να έχει υποστεί βλάβη
από νερό, αν χρησιμοποιήθηκε σε
εξωτερικό χώρο.

Σβηστή

8
αναλαμπές

Σφάλμα πιλοτικής
λειτουργίας B: Το επίπεδο
πιλοτικής λειτουργίας δεν
είναι σωστό.

Το Corded Mobile Connector
μπορεί να έχει υποστεί βλάβη
από νερό, αν χρησιμοποιήθηκε σε
εξωτερικό χώρο.

Σβηστή

9
αναλαμπές

Σφάλμα πιλοτικής
λειτουργίας C: Το επίπεδο
πιλοτικής λειτουργίας δεν
είναι σωστό.

Το Corded Mobile Connector
μπορεί να έχει υποστεί βλάβη
από νερό, αν χρησιμοποιήθηκε σε
εξωτερικό χώρο.

Σβηστή

10
αναλαμπές

Σφάλμα πιλοτικής
λειτουργίας F: Το επίπεδο
πιλοτικής λειτουργίας δεν
είναι σωστό.

Το Corded Mobile Connector
μπορεί να έχει υποστεί βλάβη
από νερό, αν χρησιμοποιήθηκε σε
εξωτερικό χώρο.

Σβηστή

11
αναλαμπές

Πρόβλημα ράγας 12V: Η
ράγα 12V είναι εσφαλμένη.

Αντικαταστήστε το Corded Mobile
Connector.

Σβηστή

12
αναλαμπές

Ανιχνεύτηκε
βραχυκύκλωμα στο
θερμικό αισθητήρα
πρίζας.

Αντικαταστήστε το Corded Mobile
Connector.

Σβηστή

13
αναλαμπές

Ανιχνεύτηκε σφάλμα
ανοίγματος στον
αισθητήρα θερμοκρασίας
πρίζας.

Αντικαταστήστε το Corded Mobile
Connector.

Σβηστή

14
αναλαμπές

Ασυμφωνία
υλικολογισμικού: Το
πρόγραμμα στο Corded
Mobile Connector είναι
κατεστραμμένο.

Απενεργοποιήστε και
ενεργοποιήστε ξανά το Corded
Mobile Connector. Αν δεν λυθεί το
πρόβλημα, αντικαταστήστε το
Corded Mobile Connector.

Σβηστή

15
αναλαμπές

Σφάλμα Vref: Η αναφορά
τάσης στο Corded Mobile
Connector απέτυχε.

Απενεργοποιήστε και
ενεργοποιήστε ξανά το Corded
Mobile Connector. Αν δεν λυθεί το
πρόβλημα, αντικαταστήστε το
Corded Mobile Connector.

Έχετε απορίες;
Αν έχετε απορίες, μεταβείτε στον ιστότοπο http://tesla.com/support.
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