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1 Inledning 

1.1 Inledning 
Läs den här bruksanvisningen noggrant innan produkten används. 

Ett USB-minne med den aktuella bruksanvisningen på olika landsspråk medföljer 
produkten. En aktuell version och fler språk finns på vår webbplats. 

Det finns en QR-kod på produkten. När den skannas med en mobil enhet som är ansluten 
till internet kommer du direkt till dokumenten som gäller din produkt. 

Bruksanvisningen är en viktig del av produkten och ska förvaras tillsammans med 
produkten. Skicka med bruksanvisningen om produkten säljs eller överlåts till någon 
annan. 

Förutom denna bruksanvisning är alla relevanta föreskrifter rörande diagnos och felsökning 
på egensäkra högspänningssystem i vägfordon bindande. Dessa omfattar bland annat 
bruksanvisningarna till fordonstillverkarens respektive diagnossystem samt 
säkerhetsföreskrifter som gäller hos arbetsgivaren och vedertagna tekniska standarder 
rörande hantering av högspänningssystem. 

1.2 Försäkran om överensstämmelse 
Försäkran om överensstämmelse gäller produkten som beskrivs i bruksanvisningen. Om 
produkten ändras, byggs om eller kompletteras gäller inte längre försäkran om 
överensstämmelse och riskanalysen. 

1.3 Information om tillverkaren 
 

  

Sedan företaget grundades har vår huvudverksamhet varit elektrisk mobilitet. Stodia GmbH 
utvecklar och tillverkar individuella lösningar för fordonsindustrin, energilagring, 
serviceverkstäder eller särskilda bilpooler. 

Våra kärnprodukter är stationära och mobila innovativa elektriska ackumulatorer som driver 
energiomställning och energiautonomi framåt. I Stodias portfölj ingår även smart laddnings- 
och batteriteknik, diagnossystem, batteri- och cellhantering samt mät- och diagnosteknik i 
fordonen. 

Med erfarenhet av programvaru- och maskinvaruutveckling är Stodia GmbH alltid en 
pålitlig partner samarbetspartner från prototyp till serietillverkning – MADE IN GERMANY. 
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2 Säkerhet 
I detta säkerhetskapitel beskrivs följande: 
• Varningsnivåer som används i den här bruksanvisningen 
• Viktig säkerhetsinformation om produkten 
• Avsedd användning av produkten 
• Krav på målgruppen 
• Ägarens skyldigheter. 
 
Den här bruksanvisningen gäller endast följande produkt: 

 

Artikelnummer: 

 

22103106 

Beteckning: 

 

Högspänningsprovadapter AC-Typ 2 

  

2.1 Varningar 
I det här avsnittet beskrivs varningarna som förekommer i den här bruksanvisningen. 

 

 FARA 
 Om säkerhetsföreskriften ignoreras leder det till döden eller allvarliga personskador! 

 

 

 VARNING 

 Om säkerhetsföreskriften ignoreras kan det leda till döden eller allvarliga 
personskador! 

 

 

 FÖRSIKTIGT 
 Om säkerhetsföreskriften ignoreras kan det leda till personskador! 
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2.2 Viktig säkerhetsinformation 
Det här avsnittet innehåller säkerhetsföreskrifter som måste följas när produkten används 
och hanteras. 

 

 

FARA 
Livsfarlig spänning! 
Den elektriska spänningen i andra system är livsfarlig och leder till döden om man får 
en elektrisk stöt! 

• Använd inte produkten för mätningar i nätströmkretsar! 

• Försök aldrig att försörja annan utrustning med ström via produkten! 

 

 

 

VARNING 

Livsfarlig spänning! 
Den elektriska spänningen i högspänningssystem är livsfarlig och kan leda till döden 
om man får en elektrisk stöt! 

Vätska, kondensat och hög luftfuktighet kan orsaka kortslutning! 

• Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätskor! 

• Använd produkten endast i slutna och torra utrymmen! 

 

 

 

VARNING 

Livsfarlig spänning! 
Defekta eller trasiga produkter kan inte längre skydda mot elektrisk spänning! 

• Se till att produkten inte kommer i kontakt med kemikalier! 

• Byt genast ut produkten om den är defekt eller trasig! 

• Försök inte att reparera eller manipulera produkten! 
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2.3 Avsedd användning 
Använd produkten endast i enlighet med denna bruksanvisning, eftersom produktens 
skydd mot farlig elektrisk spänning annars inte är garanterat. 

Produkten används som en adapter mellan lämpliga multimetrar eller instrument för 
mätning av isolationsmotstånd och respektive stickanslutning på fordonssidan.  

Produkten är lämplig för följande mätningar: 
• Mätning av isolationsmotstånd (endast tillåtet med mätinstrument med max. 1 000 V 

DC, 2 mA!) 
• Kontinuitetsmätning (endast tillåtet med mätinstrument med max. 60 V DC, 1 A!) 

Använd endast stickanslutningar på fordonssidan som föreskrivs av fordonstillverkaren för 
respektive diagnosfall. 

All annan användning är förbjuden.  

2.4 Krav på målgruppen 
Endast behöriga och kvalificerade personer får utföra arbeten på produkten! 

Kvalificerad personal i enlighet med denna bruksanvisning uppfyller samtliga krav för 
arbeten på högspänningssystem som gäller i användarlandet: 
• Regelverk som gäller i användarlandet 
• Kvalificering enligt DGUV 200-005 minst nivå 2 eller motsvarande 
• Fordonstillverkarens och arbetsgivarens föreskrifter. 

Vid användning av produkten ska personlig skyddsutrustning föreskriven av 
fordonstillverkaren för arbeten på högspänningssystem alltid bäras. 

2.5 Ägarens skyldigheter 
Ägaren måste se till att personer som utför arbeten på provadaptern uppfyller kraven på 
målgruppen. 

Ägaren måste även se till att följande uppfylls: 
• Provadaptern måste alltid vara i felfritt skick. 
• Provadaptern måste kontrolleras regelbundet och detta måste protokollföras. 
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3 Produktbeskrivning 

3.1 Medföljande delar 
Kontrollera omgående när leveransen tas emot att alla delar finns med och är i korrekt 
skick. Kontakta genast tillverkaren om fel eller brister upptäcks. 

 
(1) Högspänningsprovadapter 

(2) USB-minne med bruksanvisningar 

3.2 Uppbyggnad 
Produktens uppbyggnad: 

 
(1) Anslutningskontakt typ 2 

(2) Mätuttag (se kopplingsschema) 
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3.3 Symboler och anslutningar 
Följande symboler och information finns på produktetiketterna: 

 
Symbol Betydelse 

 

Farlig elektrisk spänning! 

Läs bruksanvisningen! 

 

Serienumret samt tillverkarens artikelnummer används för att identifiera produkten. 

 

Tillverkarens artikelnummer samt serienumret används för att identifiera produkten. 

 

Avfallsinformationen anger att produkten inte får slängas som vanligt hushållsavfall. 
Släng produkten enligt gällande lokala avfallsbestämmelser. 

 

Denna symbol anger den mätkategori enligt IEC 61010-31 för vilken produkten får 
användas. 

 

CE-märkningen anger att produkten uppfyller alla gällande EU-direktiv och har 
genomgått föreskriven process för överensstämmelse. 

 

RCM-märkningen används i Australien och Nya Zeeland för att intyga att produkten 
uppfyller samtliga krav avseende säkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet. 

 

QR-kod för att öppna bruksanvisningen på mobila enheter. 

 

3.4 Kopplingsschema 
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3.5 Tekniska data 
 

Märkdata Värden 

Tillverkarnummer 22103106 

Max. märkspänning/-
ström 

< 60 V DC: 1 000 mA 

< 1 000 V DC: 2 mA 

Vikt ~ 370 g 

Mått L/H/B ~ 183 mm/95 mm/92 mm 

 

Omgivningsförhållan
den 

Användning Förvaring Transport 

Temperatur 0 °C till 50 °C -20 °C till 60 °C -20 °C till 60 °C 

Höjd över havet Max. 2 000 m Ingen begränsning. 

Luftfuktighet Max. 80 % till 31 °C, linjärt 
fallande till 50 % vid 40 °C 

Max. 85 % 

Föroreningsgrad 2 

Kondensation Ej tillåtet. Max. relativ luftfuktighet 60 % vid förekomst av korrosiv gas/luft. 
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4 Användning 
I detta kapitel beskrivs följande åtgärder: 
• Idrifttagning 
• Rengöring 
• Förvaring 
• Avfallshantering 
• Underhåll 

 

 

VARNING 

Livsfarlig spänning! 
Den elektriska spänningen i högspänningssystem är livsfarlig och kan leda till döden 
om man får en elektrisk stöt! 

• Använd produkten endast för det användningsområde som avses av 
fordonstillverkaren! 

 

4.1 Idrifttagning 
 Följ säkerhetsföreskrifterna. 

 
 Anslut högspänningsprovadaptern till typ 2-ladduttaget på fordonet. 

 Anslut högspänningsmätmodulen, multimetern eller instrumentet för mätning av 
isolationsmotstånd till mätuttagen på högspänningsprovadaptern. 

 
 Nu kan mätningarna utföras. 
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4.2 Rengöring 
 

 

FARA 
Livsfarlig spänning! 
Den elektriska spänningen i högspänningssystem är livsfarlig och leder till döden om 
man får en elektrisk stöt! 

• Koppla bort produkten från alla strömkällor innan den rengörs! 

 

Följ säkerhetsföreskrifterna! 

Produkten får endast rengöras med en torr trasa. 

4.3 Förvaring 
Förvara produkten på en torr och dammfri plats när den inte används. Observera tillåtna 
omgivningsförhållanden (se kapitel ”Tekniska data”). 

4.4 Avfallshantering 
Följ säkerhetsföreskrifterna! 

Släng produkten enligt gällande lokala avfallsbestämmelser. 

4.5 Underhåll 
Följ säkerhetsföreskrifterna! 

Följ nationella och lokala krav rörande regelbunden kontroll! 

Kontrollera produkten minst var 24:e månad avseende funktion. 

För en kvalificerad funktionskontroll, kontakta tillverkaren. 
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5 Hjälp 

5.1 Garanti 
Stodia GmbH ger en garanti på produkten i 24 månader från köpdatumet. Garantin gäller 
endast entydigt defekt funktionsmaterial och tillverkningsfel. 

Mer information om garantivillkor finns i de allmänna villkoren på tillverkarens webbplats. 

5.2 Kundservice 
Ange alltid serienumret vid frågor som gäller produkten. Numret finns på produkten. 

Stodia GmbH 
Speicher & Diagnosetechnik 
Im Freitagsmoor 
D-38518 Gifhorn 

Telefon: +49 (0) 5373 – 92197-0 
Fax: +49 (0) 5373 – 92197-88 

service@stodia.de 

www.stodia.de 

 



 

 

 

 

 

Stodia GmbH 
Speicher & Diagnosetechnik 
Im Freitagsmoor 45 
D-38518 Gifhorn 

Tel.: +49 (0) 53 73 / 92 197 – 0 
Fax: +49 (0) 53 73 / 92 197 – 88 

info@stodia.de 
www.stodia.de 

 

Översättning av originalbruksanvisningen. 

Med reservation för tekniska ändringar. 
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