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1. CE Conformiteitsverklaring 
 
ChargeArm bv 
Zijlweg 76 
2013DK Haarlem 
The Netherlands 
 
+31235513600 
info@chargearm.com 
 
Verklaart hierbij dat 
 
Apparatuur: ChargeArm 
Merknaam: ChargeArm 
Model/type: CA01 
 
Voldoet aan de volgende regelgevingen en bepalingen: 
 
Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines 
en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG. 
 
Haarlem, 21 februari 2022 
 
Vertegenwoordiger van de fabrikant: 
ChargeArm bv 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Camille van den Brande 
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2. Inleiding 
 

Gefeliciteerd met de aankoop van uw ChargeArm.  
 
De ChargeArm kan geïnstalleerd worden als een vrijstaande of op de muur bevestigde 
inklapbare geleidingsarm voor uw laadkabel. Deze handleiding beschrijft beide versies van de 
ChargeArm. 
 
De laadbox en de laadkabel worden niet standaard meegeleverd met de ChargeArm. Dit 
document beschrijft enkel het gebruik van de ChargeArm en niet van de laadbox. 
 
Dit document is bedoeld voor de ChargeArm gebruiker. De installatie van de ChargeArm moet 
gedaan worden door een vakkundige installateur. De installatie is beschreven in de 
documenten: Installatie Handleiding ChargeArm Schroeffundering en Installatie Handleiding 
ChargeArm Muurmontage. 
 
De ChargeArm is ontwikkeld om uw laadkabel op een veilige en gebruiksvriendelijke manier over 
een ruimte te geleiden zoals een trottoir. Mocht de ChargeArm over publiek terrein reiken 
controleer dan bij uw lokale overheid of dit toegestaan is.  
 
Uw installateur is verplicht om de ChargeArm in combinatie met de laadbox en laadkabel aan te 
sluiten volgens de lokale regelgeving. Als de installatie niet is uitgevoerd volgend de installatie 
handleiding en lokale regelgeving zal de garantie op de ChargeArm vervallen. 
 
ChargeArm b.v. is niet verantwoordelijk voor schade die het gevolg is van incorrecte installatie 
of incorrect gebruik van de ChargeArm.  
 
De ChargeArm maakt het mogelijk om verschillende merken en typen laadboxen te monteren 
op de staander van de ChargeArm. In dit document is gekozen voor een specifieke laadbox die 
gemonteerd is aan de achterzijde van de vrijstaande ChargeArm. Deze configuratie is enkel ter 
illustratie en het gebruik zal voor andere configuraties identiek zijn. 
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3. Veiligheid 
 

 
 

- Klap de ChargeArm alleen uit als u uw auto laadt. Laat de arm niet uitgeklapt wanneer 
deze niet gebruikt wordt. 

- Klap de ChargeArm niet uit wanneer er omstanders of voorwerpen binnen de 
bewegingszone van de ChargeArm aanwezig zijn. 

- Laat kinderen of ongeoefende gebruikers de ChargeArm niet uit- of inklappen. Bij twijfel 
blokkeer het gebruik met het optionele ChargeArm slot (zie 7, onderdeel 1577.600). 

- Bestudeer altijd de handleiding voordat u onderhoud of reparaties uitvoert aan de 
ChargeArm. 

- Gebruik alleen onderdelen die geleverd zijn met de ChargeArm voor het gebruik van de 
ChargeArm. 

- Wijzig de constructie van de ChargeArm niet en gebruik de ChargeArm enkel als 
laadkabel geleiding. Gebruik de ChargeArm bijvoorbeeld niet als bevestigingspunt van 
een schaduwdoek.  

- Hang niet tijdelijk objecten aan de ChargeArm. 
- Draai geen bouten en schroeven los die onderdeel zijn van de ChargeArm. 
- Klap altijd de ChargeArm uit en in zoals beschreven in hoofdstuk 4 om te voorkomen dat 

vingers, handen of kleding beklemd raken in de constructie van de ChargeArm. 
- Gebruik de ChargeArm niet als deze beschadigd is. 
- Wanneer u de arm uitklapt trek dan rustig aan het trekkoord in de uitklaprichting en 

niet zijdelings. Een zijdelingse trekbeweging kan het mechanisme van de ChargeArm 
beschadigen en leiden tot gevaarlijke situaties. 

- Wanneer de arm uitgeklapt is trek dan niet zijdelings aan de laadkabel. Een zijdelingse 
trekbeweging kan het mechanisme of de arm van de ChargeArm beschadigen en leiden 
tot gevaarlijke situaties. 

- Probeer niet te gaan hangen aan de ChargeArm of de laadkabel hard naar beneden te 
trekken. 

- Gebruik de ChargeArm niet tijdens een storm, wanneer het sneeuwt of ijzelt. IJsformatie 
op de ChargeArm kan het product beschadigen of de gebruiker verwonden. 

- Onbekwame installatie, onderhoud of gebruik kan de ChargeArm beschadigen of de 
gebruiker verwonden. Op dit product is een typeplaat met CE markering bevestigd. 
Verwijder deze typeplaat niet. Geef de informatie op deze typeplaat wanneer u contact 
heeft met uw installateur of ChargeArm specialist. 

- Zorg dat de laadstekker in zijn houder zit wanneer er niet geladen wordt. Deze houder is 
vaak onderdeel van de laadbox of kan als losse houder gekocht worden. 

- Controleer regelmatig of er geen planten of takken de beweging van de arm blokkeren. 
Houd de beweging van de arm vrij door voorzichtig te snoeien rond de ChargeArm. 
Gebruik niet een trimmer rond de voet van de ChargeArm omdat het de laadkabel kan 
beschadigen.  
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4. Gebruik 
 

Dit document beschrijft een vrijstaande ChargeArm met een laadbox bevestigd aan de 

achterzijde van de staander. Deze laadbox heeft een houder voor de laadstekker wanneer deze 

niet gebruikt wordt. De ChargeArm kan op meerdere manieren geïnstalleerd worden zoals er 

ook een muurversie is maar het gebruik zal over het algemeen hetzelfde zijn. 

 

1. Neem de kabel uit de stekker houder: 

 

- Afhankelijk van uw installatie kan dit het losnemen uit de laadbox 

zijn of uit een aparte stekkerhouder die ergens anders 

gemonteerd is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Trek de arm naar buiten: 

 

- Pas op dat er niemand tussen u en de 

ChargeArm staat. (Zie Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden., Veiligheid 

van bewegingszone van de arm) 

- Trek de kabel rustig naar buiten met één 

hand terwijl u de laadstekker met de andere 

hand vasthoudt. 
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3. Laat de arm naar buiten zwenken: 
 

- Trek rustig aan de laadkabel 
en laat de arm automatisch 
naar buiten zwenken. 

- Let er op dat er niemand in 
de bewegingszone van de 
arm staat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Sluit de laadkabel aan op uw auto: 
 

- Volg de 
instructies 
van uw 
laadbox en 
van uw auto 
om deze op 
de juiste 
manier aan 
te sluiten. 
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5. Koppel de kabel los na het laden van uw auto: 
 
- Volg de 

procedure zoals 
beschreven in de 
handleiding van 
uw auto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. Plaats de laadstekker terug in de houder:  
- Dit kan afhankelijk van uw 

installatie een ander soort 
houder zijn. 
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7. Trek de ChargeArm naar beneden met het trekkoord: 
 

 
 

- Zorg er voor dat 
niemand in de 
bewegingszone staat 
van de arm. (Zie Fout! 
Verwijzingsbron niet 
gevonden., Veiligheid 
van de 
bewegingszone van 
de arm) 

- Begin met het naar 
beneden trekken van 
de arm met het 
trekkoord. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
8. Beweeg de arm naar de volledig ingeklapte positie: 

- Terwijl u met het 
trekkoord de arm naar 
beneden trekt gebruikt u 
uw andere hand om de 
arm naar binnen te 
duwen. 

- Probeer de arm in een 
constante, soepele 
beweging naar binnen te 
duwen. Als u stopt zal de 
gasveer de arm weer 
naar buiten duwen. 

- Grijp met uw vingers niet 
om de arm heen om te 
verzekeren dat uw 
vingers niet beklemd 
raken in het 
mechanisme. 
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9. Druk de kabel in de kabelklem om een opgeruimd uiterlijk van uw ChargeArm te krijgen: 
 

 
 
- Deze voorziening is alleen bedoeld om 

een opgeruimd uiterlijk te krijgen. Het is 
aanbevolen maar het nalaten zal de 
werking niet beïnvloeden.   
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5. Onderhoud 
 
- Verwijder regelmatig vuil van de voet en uit de holte van de staander van de ChargeArm.  

Dit kan met de hand met een borstel gedaan worden of met een draagbare stofzuiger. 
- Om de hoeveelheid vuil die zich ophoopt rondom en in de voet van de ChargeArm te 

verminderen is het raadzaam om vaste bestrating, losse stenen of grind rond de voet van de 
ChargeArm aan te leggen. 

- De ChargeArm mag alleen schoon gemaakt worden met een natte doek en milde 
reinigingsmiddelen zoals een auto shampoo.  

- Gebruik geen hogedrukreiniger om de ChargeArm schoon te maken. 
- Controleer regelmatig of de arm van de ChargeArm vrij kan bewegen en volledig uit- en 

inklapt zonder dat onderdelen beschadigd worden. Als de ChargeArm niet volledig uitklapt 
kan het zijn dat de gasveer vervangen moet worden. Raadpleeg uw installateur voor de 
vervanging van de gasveer. Alleen een specifieke gasveer mag gebruikt worden die besteld 
kan worden door uw installateur. Gebruik niet een ander soort gasveer omdat dit het uit- en 
inklapgedrag van de ChargeArm zal veranderen. 

- Als de gasveer beschadigd is of zijn kracht heeft verloren gebruik de ChargeArm dan niet tot 
dat de gasveer vervangen is. 

- Het is aanbevolen om de gasveer elke 5 jaar te vervangen. 
- Klap altijd de ChargeArm in als zware storm, sneeuw of ijzel wordt voorspeld. IJsformatie op 

de ChargeArm kan het product beschadigen of de gebruiker verwonden. 
- Zorg er voor dat de ChargeArm zijn beweging niet gehinderd wordt door begroeiing of 

bomen. 
- Controleer regelmatig of de fundering van de ChargeArm nog stevig en solide is. 
- Controleer regelmatig of de trekontlastingen voor de laadkabel nog op hun plaats zitten en 

volledig vastgedraaid zijn.  
- Controleer regelmatig mogelijke slijtage aan de laadkabel, in het bijzonder nabij de 

trekontlastingen aan beide einden van de arm.  
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6. Product specificaties 
 
Vrijstaande versie 
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Muur versie 
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7. Bevestigingsaccessoires 
 

Tijdens de installatie zal waarschijnlijk een keuze gemaakt zijn voor een laadbox en de 
bevestiging hiervan. Als tijdens het bestaan van uw ChargeArm een nieuwe laadbox gemonteerd 
moet worden zijn er de volgende bevestigingsbeugels beschikbaar: 
 

 
 
Het is mogelijk om de werking van de ChargeArm te vergrendelen met een optioneel slot. Dit 
zorgt er voor dat de arm niet ongewenst uitgeklapt wordt. 
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8. Probleem oplossing 
 

De ChargeArm klapt niet uit als er aan de laadkabel of aan het trekkoord wordt getrokken: 
 
- Controleer of er een optioneel slot wordt gebruikt. Verwijder dit indien van toepassing. 
- Controleer of iets de beweging van de loopwagen blokkeert in de staander. Verwijder deze 

obstructie indien van toepassing. 
- Controleer of de arm verbogen of beschadigd is. Neem contact op met uw installateur als dit 

het geval is. 
- Gebruik geen smeermiddelen in de staander van de ChargeArm. De loopwielen in de 

staander zijn ontworpen om niet gesmeerd te hoeven worden. 
 

De ChargeArm maakt een hard lawaai wanneer deze inklapt: 
 
- Controleer of de arm verbogen of beschadigd is. Neem contact op met uw installateur als dit 

het geval is. 
- Gebruik geen smeermiddelen in de staander van de ChargeArm. De loopwielen in de 

staander zijn ontworpen om niet gesmeerd te hoeven worden. 
 

De ChargeArm klapt niet helemaal uit en in: 
 
- Controleer of iets de beweging van de loopwagen blokkeert in de staander. Verwijder deze 

obstructie indien van toepassing. 
- Klap de arm volledig uit en controleer of de arm terugkeert naar de volledig uitgeklapte 

positie wanneer de arm een klein stukje omlaag wordt getrokken. Als de arm in de nieuwe 
positie blijft staan is het mogelijk dat de gasveer niet goed meer functioneert. Neem contact 
op met uw installateur voor vervanging. De kracht van de gasveer is afhankelijk van de 
omgevingstemperatuur. Het is normaal als de gasveer wat zwakker is in zeer koud weer en 
wat sterker is in zeer warm weer. De ChargeArm is ontworpen om te functioneren in 
omgevingstemperaturen van -20 tot 40 °C.  
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9. Opslag en transport 
 

In de situatie dat een ChargeArm volledig vervangen wordt zal dit uitgevoerd moeten worden 
door de installateur. Voor opslag en transport moet de originele ChargeArm verpakking gebruikt 
worden om mogelijke garantie te behouden. 
 

 

10. Garantie 
 

Voor de garantie verwijzen wij naar de garantie gegeven door de installateur. Uitgesloten van 
garantie zijn:  
 
- Schade veroorzaakt door overdadig gebruik van de ChargeArm. 
- Oneigenlijk gebruik van de ChargeArm zoals de ChargeArm gebruiken voor de bevestiging 

van objecten waarvoor de ChargeArm niet ontworpen is. 
- Onvoldoende onderhoud. 
- Normale slijtage als gevolg van normaal gebruik van de ChargeArm. 
- Verkleuring van materialen als gevolg van weersinvloeden. 
- Schade veroorzaakt door derden of abnormale omstandigheden zoals brand en storm 

schade. 
 

11. Notities 
 
DIT DOCUMENT BEVAT INFORMATIE DIE ZONDER VOORAFGAANDE AANKONDIGING KAN WIJZIGEN. 
 
De meest recente versie van dit document kan gedownload worden via: https://chargearm.com 
 
Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming van ChargeArm b.v. het geheel of delen van dit 
document te kopiëren, te reproduceren, te distribueren, te verzenden, te wijzigen, afgeleiden van te 
maken of op andere wijze te exploiteren.  
 
ChargeArm en alle ChargeArm product namen en slagzinnen zijn geregistreerde handelsmerken van 
ChargeArm b.v..  
 
ChargeArm producten kunnen beschermd zijn met één of meerdere octrooien. 
 
Alle andere genoemde producten en diensten zijn mogelijk geregistreerde handelsmerken van hun 
respectievelijke eigenaren. 
 
Beelden van de hiervoor genoemde producten in dit document zijn illustratief en kunnen afwijken 
van de werkelijkheid. 
 
© 2022 ChargeArm b.v.. All rights reserved. 

https://chargearm.com/

