
Service 
Bulletin 

Mobility EasyGO 
NUMMER : R.001.15 
DATO : 07.01.2015 
SIDE : Side 1 af 3 

 

EMNE : Svag strøm over stelkabel i bagenden af køretøjet, under ladning 
MODEL : EasyGO M4C – M3C 
STELNUMRE : M4C VP024701 – VP024752 

M3C VP024649 – VP024700 
REFERENCE : Morten Rasmussen 

 

                                                                                                                   
C. REINHARDT AS 

Ved ladning er der en svag strøm over stelkablet i bagenden af køretøjet. (Ca. 2,1Amp) 
Dette er ikke et problem rent sikkerhedsmæssigt, men det er ikke optimalt derfor denne kampagne. 
 
Der skal anvendes 1 stk C99999999 bestil via reservedele-dk@creinhardt.dk eller pr tlf 44 83 09 20 
(Husk at påføre kundenummer ved bestilling) 
Der indsendes reklamation med 0,3 time pr. køretøj 

 
Se video for udførelse af kampagne: 
https://www.youtube.com/watch?v=9DhKPOKXJ30 
 
           Afmonter kontrol panelet og frakobl stikket til control panelet 
 

 
 

           Find de 2 sorte ledninger i samlestikket til køretøjets lade stik 
 

 
 

mailto:reservedele-dk@creinhardt.dk
https://www.youtube.com/watch?v=9DhKPOKXJ30
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Mobility EasyGO 
NUMMER : R.001.15 
DATO : 07.01.2015 
SIDE : Side 2 af 3 

 

EMNE : Svag strøm over stelkabel i bagenden af køretøjet, under ladning 
MODEL : EasyGO M4C – M3C 
STELNUMRE : M4C VP024701 – VP024752 

M3C VP024649 – VP024700 
REFERENCE : Morten Rasmussen 

 

                                                                                                                   
C. REINHARDT AS 

 
Fjern (klip) den sorte ledning der går fra samlestikket til kontrol panelet.  
  

 
 
Klip 5 cm af ledningen der går fra samlestikket og ind i ledningsnettet. 
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Mobility EasyGO 
NUMMER : R.001.15 
DATO : 07.01.2015 
SIDE : Side 3 af 3 

 

EMNE : Svag strøm over stelkabel i bagenden af køretøjet, under ladning 
MODEL : EasyGO M4C – M3C 
STELNUMRE : M4C VP024701 – VP024752 

M3C VP024649 – VP024700 
REFERENCE : Morten Rasmussen 

 

                                                                                                                   
C. REINHARDT AS 

Saml stikket igen 
 

 
 
 
Montér adapter kablet (C99999999), der leveres til kampagnen mellem stik og kontrol 
panelet. 
Montér kontrol panelet igen, test at køretøjet kan lade og test kør køretøjet 
(Ledningsnet er ændret i produktion, så adapter kablet bruges kun i forbindelse med denne 
kampagne) 
 

 


