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Ohledně	instalace	v	režimu	Power	Upgrade	a	dalších	pokročilých	funkcí	
odkazujeme	na	příslušnou	dokumentaci,	obsaženou	v	návodu k instalaci	(dá	se	
stáhnout	na	stránkách	www.easywallbox.eu/it/#library).

Pro montáž v režimu Power Upgrade na území Francie odkazujeme
na „návod k instalaci - režim 2 power upgrade“ (dá se stáhnout na 
stránkách https://easywallbox.eu/it/#library).

Instalaci v režimu Power Upgrade musí provést kvalifikovaná osoba, 
která navrhne a zrealizuje elektrický napájecí systém podle 
současného stavu techniky, připravený na certifikaci domovní 
elektroinstalace v souladu s platnými místními předpisy a na 
uzavření smlouvy o dodávce elektřiny.

 

 1. POKYNY K NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ 

Děkujeme,	že	jste	si	vybrali	výrobek	easyWallbox.	Věnujte	prosím	několik	
minut	svého	času	a	přečtěte	si	tuto	dokumentaci,	která	vám	umožní	bezpečně	
nainstalovat	a	používat	výrobek	a	seznámit	se	se	všemi	jeho	výhodami.	
easyWallbox je nabíjecí zařízení navržené a certifikované pro nabíjení 
elektrických vozidel až do 7,4 kW.	Jedná	se	o	revoluční	výrobek,	který	se	
muže nainstalovat v režimu nabíjení Plug&Play	pripojením	k	elektrické	síti	
pres	kabel	se	zástrckou	nebo v režimu nabíjení Power Upgrade.	Zařízení	
easyWallbox	je	určeno	k	nabíjení	elektrických	vozidel	střídavým	proudem.
Informace	obsažené	v tomto návodu		jsou	adresované		montérovi	a	uživateli	
easyWallboxu	a	týkají se instalace v režimu nabíjení Plug&play, používání 
a základní údržby.  

Podle mezinárodní legislativy je easyWallbox určený pro profesionální
používání a to se vztahuje i na skupinu uživatelů (dále jen uživatelé), 
kteří nemají znalosti a/nebo specifickou odbornou přípravu 
(seznámené osoby) na základě tohoto návodu, jehož obsah by si měli 
důkladně přečíst.
V případě potřeby a pro správné používání easyWallboxu návod 
příkladově uvádí předepsané chování a činnosti, se kterými se 
musí uživatel seznámit a důsledně je dodržovat.
Připomínáme, že v případě pochybností a/nebo nejasností, ke kterým 
může dojít během používání/montáže/údržby easyWallboxu se může 
uživatel obrátit na technickou podporu (viz část návodu věnovaná 
asistenci).

Před nainstalováním výrobku si přečtěte přiloženou dokumentaci, 
abyste se seznámili s poskytnutými informacemi a bezpečnostními 
pokyny.
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 1.3. Použité symboly   

  NEBEZPEČÍ 

  UPOZORNĚNÍ 

  OPATRNOST 

  VAROVÁNÍ 

  KVALIFIKOVANÝ 
PRACOVNÍK

 1.1. Pokyny k instalaci v režimu Plug&Play  

Instalace easyWallbox	v	režimu	Plug&Play	předpokládá	připojení	k	napájecí	síti	
přes	dodaný	kabel	se	zástrčkou.	Instalace	výrobku	v	režimu	Plug&Play	se	
provede	podle	pokynů	uvedených	v	tomto	návodu.

Přestože není povinné pověřit instalací v režimu Plug&Play 
kvalifikovanou osobou, ohledně jakýchkoliv otázek nebo 
pochybností o používání, instalaci nebo údržbě easyWallboxu 
se obraťte na elektrikáře nebo specializované služby.  

 1.2. Servis

Bližší	informace	o	servisu	naleznete	v	kapitole	11.		

Tento	symbol	označuje	bezprostřední	nebezpečí,	
které	může	způsobit	smrt	nebo	velmi	vážná	
zranění.

Tento	symbol	označuje	nebezpečnou	situaci,	která	
může	způsobit	smrt	nebo	velmi	vážná	zranění.

Tento	symbol	označuje	nebezpečnou	situaci,	
která	může	způsobit	lehká	zranění.

Tento	symbol	označuje	situaci,	která	může	
způsobit	materiální	škody	u	na	easyWallbox.

Práce,	kterou	musí	vykonat	technik,	dále	jen	
„kvalifikovaný	pracovník“,	způsobilý	k	navrhování,	
realizaci	a	certifikaci	domovních	elektroinstalací	
v	souladu	s	místními	předpisy	a	se	smlouvou	o	
dodávce	elektrické	energie.	
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	 Děti	nebo	subjekty,	jenž	nejsou	způsobilé	posoudit	rizika	spojená	s	instalací	
a	používáním	zařízení,	se	mohou	vážně zranit nebo ohrozit svůj vlastní 
život.	Tyto	subjekty	nesmí	manipulovat	se	zařízením	a	v	jeho	blízkosti	se	
musí	zdržovat	výhradně	pod	dozorem.

 Domácí a jiná zvířata se musí udržovat v bezpečné vzdálenosti	od	
zařízení	a	obalového	materiálu.

 Děti si nesmí hrát se zařízením,	příslušenstvím	nebo	obalem,	ve	kterém	je	
výrobek	dodaný.

 easyWallbox neobsahuje komponenty, na kterých může uživatel sám 
provádět opravy nebo údržbu.

	 Jediná	část,	která	se	může	z	easyWallboxu	v	souladu	s	pokyny	demontovat,	
pouze	ve	fázi	instalace	a	demontáže,	je	snímatelný kryt. Jinak se 

 easyWallbox	nesmí	otevírat,	s	výjimkou	kvalifikovaného	pracovníka	během	
instalace,	demontáže	nebo	údržby.

	 Používání	easyWallboxu	je	možné	pouze	v	kombinaci	se	zdrojem	energie.

 S easyWallboxem	je třeba zacházet a musí se zneškodňovat v souladu 
s platnými právními předpisy,	odděleně	od	běžného	komunálního	

	 odpadu,	protože	se	klasifikuje	jako	odpad	z	elektrických	a	elektronických	
zařízení	(OEEZ).

 Nepoužívejte adaptéry	a	sady	prodlužovacích	kabelů.

 1.4. Upozornění

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem a vzniku požáru  

	 Před	použitím	easyWallboxu	je	třeba	si	pozorně	přečíst	obsah	tohoto	
návodu	a	seznámit	se	s	informacemi	o	používání	a	bezpečnostními	pokyny.

	 Před	zahájením	instalace	se	ujistěte,	že	není	easyWallbox připojen k 
žádné elektrické síti.	Veškeré	práce	spojené	s	instalací,	údržbou	nebo	
demontáží	se	musí	provádět	na	zařízení	odpojeném	ze	sítě.

	 Před	připojením	k	síti	se	ujistěte,	že	byla	elektrická zásuvka 
 nainstalována správně	a	se	správným	uzemněním	v	souladu	s	místními	a	

mezinárodními	normami.

	 Před	instalací	a	použitím	zařízení	se	ujistěte,	že	není žádný komponent 
 nijak poškozený.	Poškozené	komponenty	mohou	způsobit	zásah	

elektrickým	proudem,	zkrat	nebo	požár	z	přehřátí.	Je	zakázáno	používat	
zařízení,	pokud	je	vadné	nebo	poškozené.

	 Instalujte	easyWallbox v bezpečné vzdálenosti od nádrží s benzínem 
nebo jinými hořlavými látkami.

 Před provedením jakéhokoliv údržbářského zásahu	je	třeba		
zkontrolovat,	je-li	vypnuto	napájení.

	 Před	uložením	nebo	přepravou	easyWallboxu	je	třeba	zkontrolovat,	jestli	
je	hlavní zdroj napájení úplně odpojený.

	 Používání	easyWallboxu	se	musí	omezit na specifické aplikace,	pro	které	
je	určený.

 Nesprávně provedená	instalace,	údržba	nebo	opravy	mohou pro 
uživatele představovat rizika.	Je	třeba	zajistit,	aby	se	easyWallbox 
používal	pouze	za	správných provozních podmínek.

	 Zařízení	se	připojí	k	elektrické síti v souladu s místními a mezinárodními 
předpisy a věemi technickými požadavky uvedenými v tomto návodu.  



CZCZ

90 91

 2. BEZPEČNOSTNÍ ASPEKTY

 2.1. Správné používání easyWallboxu

easyWallbox	je	výrobek	určený	výhradně	pro	pevnou	montáž.	Může	se	
instalovat	a	používat	k	nabíjení	elektrických	vozidel	ve	vnitřních	(boxy,	
podnikové	sklady	s	omezeným	přístupem	atd.)	i	vnějších	prostorách	(soukromé
pozemky,	parkoviště	atd.)	v	souladu	s	pokyny	uvedenými	v	kapitole	4	a	s	
místními	předpisy.	Zařízení se může používat výhradně k nabíjení plně 
elektrických nebo hybridních vozidel, kompatibilních s konektory typu 2
dle IEC 62196-2;	není	vhodné	pro	jiné	typy	vozidel	nebo	zařízení.	easyWallbox
je	zařízení	třídy	I.	Proto	vyžaduje	správné	uzemnění	zástrčky	a	elektrické	
zásuvky.	easyWallbox	nepodporuje	volitelnou	funkci	ventilace.	V	některých	
zemích	se	aplikují	normy,	které	vyžadují	doplňkovou	ochranu	před	zásahem	
elektrickým	proudem.	Rozhodně	je	třeba	si	před	použitím	easyWallboxu	
přečíst	pokyny	uvedené	v	tomto	návodu	k	používání	a	případně	v	doplňující	
dokumentaci.
easyWallbox	se	musí	třeba	připojit	k	elektrické	síti	s	proudovou	ochranou	
(RCD)	a	ochranným	zařízením	proti	proudovému	přetížení.	
Jmenovitý	reziduální	proud	RCD	nesmí	být	vyšší	než	30	mA	a	musí	být	alespoň	
typu	A,	jak	to	nařizují	normy	IEC	61008-1,	IEC	61009-1,	IEC	60947-2
a	IEC	62423.	Ochranná	zařízení	proti	proudovému	přetížení	musí	být	v	souladu	
s	normami	IEC	60947-2,	IEC	60947-6-2,	IEC	61009-1	nebo	příslušnými	částmi	
série	norem	IEC	60898	nebo	IEC	60269.

 2.2. Používání neodpovídající stanovenému účelu  

Používání	easyWallboxu	je	bezpečné	pouze	v	případě,	že	je	v	souladu	se	
stanoveným	účelem.	Jakékoliv	odlišné	používání	se	považuje	za	neodpovídající,	
a	tudíž	nepřípustné,	stejně	jako	neschválené	použití	nebo	úpravy	zařízení.	
Za	používání	zařízení	je	odpovědný	uživatel,	který	zodpovídá	za	případně	
nebezpečné	situace	nebo	za	situace,	které	jsou	v	rozporu	s	právními	předpisy	
platnými	v	zemi	instalace.

Free2Move eSolutions odmítá veškerou odpovědnost za škody 
způsobené nesprávným používáním nebo neschválenými úpravami 
zařízení.

 2.3. Základní bezpečnostní předpisy 

easyWallbox	je	navržen,	zkonstruován	a	testován	v	souladu	s	platnými	
bezpečnostními	předpisy.	Instalaci	easyWallboxu	v	režimu	Plug&Play	může	
provést	přímo	uživatel,	pokud	je	schopný	porozumět	a	dodržovat	uvedené	
pokyny,	posoudit	a	pochopit	všechna	související	rizika.	
Free2Move	eSolutions	odmítá	veškerou	odpovědnost	za	zranění	osob	a	škody	
na	majetku,	které	mohou	vyplynout	z	nedodržování	bezpečnostních	předpisů	a	
pokynů	uvedených	v	tomto	návodu.	

 2.3.1. Dodržování místních podmínek  

Provozní	bezpečnost	easyWallboxu	závisí	na	správné	instalaci,	která	se	musí	
provést	v	souladu	s	platnými	předpisy.

Nesprávná instalace může vést k nebezpečí vážného zranění nebo 
smrti.

 2.3.2. Dodržování povinnosti dozoru   

Děti	a	osoby,	které	nejsou	schopné,	přestože	i	dočasně,	posoudit	rizika
vyplývající	z	nesprávného	používání	easyWallboxu,	se	musí	zdržovat	v	
bezpečné	vzdálenosti	od	zařízení	a	nabíjecího	kabelu,	nezávisle	na	tom,	jestli	
se	právě	používá	nebo	ne.	

 2.3.3. Předepsané podmínky 

easyWallbox	se	musí	udržovat	v	dobrém	stavu.	Pokud	se	objeví	poškození	
nebo	poruchy,	uživatelům	hrozí	riziko	vážného	poranění	v	důsledku	zásahu	
elektrickým	proudem.	Proto	je	nutné:
	 nevystavovat	zařízení	nárazům
	 vyvarovat	se	používání,	které	není	v	souladu	se	stanoveným	účelem	
	 vyvarovat	se	nesprávnému	používání	zařízení
	 viditelně	označit	poruchu	zařízení,	aby	ho	jiné	osoby	nepoužívaly
	 vyžádat	si	okamžitý	zásah	kvalifikovaného	elektrikáře,	který	opraví	

poškození	nebo	odstraní	poruchy.

Nedoporučuje se používat easyWallbox počas silných bouřek.
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pohled	zepředu pohled	zboku

pohled	zepředu pohled	zboku

	 napájecí	kabel

	 port	pro	konektor	typu	2

	 umístění	proudového	snímače

 Rozměry nabíjecí stanice easyWallbox       

 

 Rozměry nabíjecí stanice easyWallbox 
 se zapojeným konektorem   

 3. POPIS VÝROBKU

 3.1. Obecný popis  

Obal	easyWallboxu	je	vyroben	z	polykarbonátu,	který	zajišťuje	velkou	stabilitu	a	
lehkost.	Design	zařízení	je	výsledkem	pečlivých	studií	s	cílem	nabídnout	
ergonomický,	agilní	a	inteligentní	pracovní	nástroj.

  Popis výrobku   

	 obal

	 snímatelný	kryt

	 LED	indikátor	stavu

	 kabel	s	konektorem	typu	2

102 mm

277 mm

33
3 

m
m

102 mm

277 mm

33
3 

m
m

325 mm
325 mm

1

2

3

45

6

7
4

5

1

2

3

4

5

6

7
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 3.2. Identifikační štítek

Identifikační	štítek	se	nachází	na	zadní	straně	nabíjecí	stanice.	
Informace,	které	obsahuje	štítek,	jsou	uvedeny	na	následujícím	obrázku.	Údaje	
uvedené	na	obrázku	se	mohou	lišit	na	základě	provedení	výrobku.
Kód	modelu	a	výrobní	číslo	jsou	uvedeny	na	obalu	nebo	se	mohou	zjistit	přes	
aplikaci	My	easyWallbox	po	přihlášení	(viz	kapitole	5.2).

 Instalace easyWallboxu	v	režimu	Plug&Play.

	 Ohledně	instalace	v	režimu	Power	Upgrade	a	dalších	pokročilých	funkcí		 	 	
	 odkazujeme	na	příslušnou	dokumentaci,	obsaženou	v	návodu k instalaci	(dá	se		
	 stáhnout	na	stránkách	www.easywallbox.eu/it/#library).
	 Pro	montáž	v	režimu	Power	Upgrade	na	území	Francie	odkazujeme	na		 	 	
 „návod k instalaci - režim 2 power upgrade“	(který	se	dá	stáhnout	na		 	 	
	 stránkách	https://easywallbox.eu/it/#library).

poloha	štítku

kód	modelu výrobní	číslo
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 3.4. Dynamické řízení výkonu (Dynamic Power Management)

easyWallbox	má	k	dispozici	Dynamic	Power	Management	(DPM),	inteligentní	
funkci,	která	upravuje	energii	při	nabíjení	na	základě	dostupné	elektrické	energie,	
a	tím	zabraňuje	nežádoucímu	výpadku	elektřiny.	
Ohledně	aktivace	Dynamic	Power	Management	odkazujeme	na	pokyny	k	
instalaci	snímače	do	elektrické	sítě	a	k	nastavení	parametrů,	které	naleznete	v	
návodu	k	instalaci	(viz	www.easyWallbox.eu). 
easyWallbox	může	pracovat	i	bez	Dynamic	Power	Management;	v	tomto	
případě	není	nutné	instalovat	uvedený	snímač,	ale	nedá	se	zaručit,	že	nedojde	
k	výpadku	elektřiny.	

 

Připojení snímače Dynamic Power Management musí provést 
kvalifikovaný technik v souladu s místními předpisy. Pokud máte 
jakékoliv otázky nebo pochybnosti ohledně používání, instalace či 
údržby easyWallboxu, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo 
specializované služby (viz kapitola 11 Servis). 

281175 code

MĚŘIČ 

PROUDOVÝ 
SNÍMAČ

ELEKTRICKÝ ROZVADĚČ 

Popis  
Norma	pro	konektor	(strana	EV)	 	 	 IEC	62196-2	
Zástrčka	nabíjení	 																														E/F	(G	ve	Velké	Británii,	J	ve	Švýcarsku)	
Norma	EVSE	 	 	 IEC	61851	
Označení	CE	 	 	 Ano	
Záruka	 	 	 2	roky	
   Zapojeno	napevno
Režim	nabíjení	 Zástrčka	a	kabel	zapojeny  (Zástrčka	a	kabel	zapojeny	  
   pokud	se	jedná	o	instalaci	
	 	 	 na	území	Francie)
Certifikace	TUV	 	 Ano	 	 Ano  
Specifikace elektrické a pro připojení  
Maximální	výkon	[kW]	 	 do	2.3*	 	 do	7.4*
Napětí	[V	/	Hz]	 	 230	/	50,	jednofázové	 	 230	/	50,	jednofázové
Proud	[A]	 	 do	10*	 	 do	32*
Spotřeba	v	pohotovostním	režimu	[W]	 	 >	2	 	 >	2
Kabel	s	konektorem	typ	2	(strana	EV)	 	 	 Ano,	včetně	
Kabel	s	konektorem	typ	2	délka	[m]	 	 	 3	
Napájecí	kabel	[m]	 	 6	 	 neuvedeno
*	Hodnoty	se	liší	v	závislosti	na	místních	právních	předpisech.     
Všeobecné specifikace  
Stupeň	krytí	 	 	 IP54,	IK08	(IEC	60529)	

Celkové	rozměry	[mm]	 	 	 “335	x	277	x	95	(bez	konektoru)
	 	 	 	335	x	277	x	350	(s	konektorem)”	
Obal	 	 	 Polykarbonát	
Hmotnost	[kg]	 	 	 ~	4	
Standardní	barvy	 	 	 Černá	(RAL	9011)	a	bílá	(RAL	9003)	
Indikátor	stavu	 	 	 Ano,	led	RGB	 	      
Bezpečnost a provoz  
Teplotní	rozmezí	[°C]	 																			-25	/	+50	(bez	přímého	vystavení	slunečnímu	záření)	
Ochrana	před	přehřátím	 	 	 Ano	
Odolnost	vůči	vlhkosti	 	 	 Ano,	zcela	obložené	
Třída	krytí	 	 	 I	
Stupeň	znečištění	 	 	 PD3	
Kategorie	přepětí	 	 	 OVC	III	
Protipožární	ochrana	 	 	 UL94	V-0	

Monitorování	reziduálního	proudu	 																					Ano,	6	mA	DC	zařízení	RCM	ve	výbavě	pro	detekci	
	 	 	 přerušení	uzemnění	
Maximální	nadmořská	výška	pro	instalaci	[m]	 	 	 2000	m.n.m.	 	   
Připojení a pokročilé funkce  
Bluetooth	 	 	 Ano	
Smartphone	App	 																													My	easyWallbox,	kompatibilní	Android,	IOS	
Kompatibilita	se	systémy	Android***	 	 	 Lollipop	(5.0)	nebo	vyšší	
Kompatibilita	se	systémy	IOS**	 	 	 12	nebo	vyšší	
Komunikační	protokol	 	 	 Majitel 
Dynamické	řízení	výkonu                      

	Ano,	po	instalaci	příslušného	snímače	(ve	výbavě)	
 

(Dynamic	Power	Management)  
**	údaje	se	vztahují	k	první	verzi	aplikace	a	v	budoucnosti	se	mohou	měnit.
***	NEKOMPATIBILNÍ	s	Androidem	6.

 3.3. Technické parametry nabíjecího zařízení

 je nabíjecí zařízení navržené a certifikované pro nabíjení elektrických  
 vozidel až do 7,4 kW.

 pro instalaci v režimu pro instalaci v režimu  
 Plug&Play  Power Upgrade
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 3.5. Verze výrobku podle země

Maximální	proud	v	režimu	Plug&Play	je	limitovaný	pro	zajištění	maximální 
úrovně bezpečnosti easyWallboxu v souladu s platnými místními předpisy. 
Během	výroby	se	provede	konfigurace	easyWallboxu	s	ohledem	na	tyto	
rozdíly,	aby	se	mohl	používat	s	disponibilním	maximálním	proudem.	

    

- Nepoužívejte adaptéry a sady prodlužovacích kabelů. 

- Free2Move eSolutions odmítá veškerou odpovědnost za škody 
způsobené nesprávným používáním nebo neschválenými úpravami 
zařízení.

Typu  E Typu  F Typu  G Typu  J

 4. INSTALACE

 4.1. Volba umístění

easyWallbox	je	navržený	pro	používání	ve	vnitřních	i	vnějších	prostorech	a	
může	se	instalovat	výhradně	na	zeď,	a	proto	se	nesmí	přemísťovat	a	používat	v	
jiných	prostorech.	
Před	provedením	instalace	je	třeba	zkontrolovat,	je-li	proveditelná.	Podmínky	
pro instalaci easyWallboxu:
		 musí	se	umístit	na	rovnou	a	svislou	plochu,	viz	obrázek	4.5;	nesmí	se	
	 	 instalovat	na	povrchy,	které	nezaručují	dostatečnou	pevnost	
		 musí	umožňovat	jednoduché	připojení	k	elektrické	síti	a	k	nabíjenému	

elektrickému	vozidlu
		 nesmí	bránit	pohybu	nabíjeného	elektrického	vozidla
		 na	celé	ploše	instalace	se	nesmí	nacházet	žádné	materiály	nebo	nářadí	
		 musí	být	v	souladu	s	platnými	místními	předpisy	pro	elektroinstalaci,	

protipožárními	opatřeními	a	nouzovými	úniky	na	místě	instalace.

easyWallbox se nesmí instalovat na tyč/sloup nebo na již 
usazenou trubku. 

easyWallbox	se	nesmí	instalovat	na	místech:
	 s	nebezpečím	výbuchu	(prostředí	EX)
	 používaných	jako	úniková	cesta
	 s	rizikem	pádu	předmětů	(např.	zavěšené	žebříky	nebo	pneumatiky	

automobilů)	nebo	na	místech	s	vysokou	pravděpodobností	nárazu	nebo	
poškození	(např.	blízko	dveří	nebo	v	operačním	prostoru	vozidel)

	 s	rizikem	stříkání	tlakové	vody	(např.	u	myček,	vysokotlakých	čističek	nebo	
zahradních	hadic)

	 nesmí	se	instalovat	na	demontovatelné	stěny
	 nesmí	se	instalovat	na	stěny	z	hořlavého	materiálu	nebo	na	stěny	s	

hořlavou	povrchovou	úpravou	(např.	dřevo,	koberec	atd.).

V Itálii se easyWallbox nesmí instalovat ve veřejných prostorách, jak 
to uvádí norma IEC 61851-1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Země	 Mezní	hodnota	proudu		 Kód zástrčky
  (režim	Plug&Play)	[A]

	 1.			 Německo	 10	 E/F
	 2.			 Francie	 8	 E/F
	 3.			 Spojené	království	 10	 G
	 4.			 Belgie	 10	 E/F
	 5.			 Lucembursko	 10	 E/F
	 6.			 Nizozemí	 10	 E/F
	 7.			 Švýcarsko	 8	 J
	 8.			 Rakousko	 10	 E/F
	 9.		 Polsko	 10	 E/F
	 10.		Řecko	 10	 E/F
	 11.		Česká	republika	 10	 E/F
	 12.		Slovensko	 10	 E/F
	 13.		Maďarsko	 10	 E/F
	 14.		Dánsko	 6	 E/F
	 15		 Švédsko	 10	 E/F
	 16		 Itálie	 10	 E/F
	 17		 Španělsko	 10	 E/F
	 18		 Portugalsko	 10	 E/F
	 19		 Norsko	 10	 E/F
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 4.2. Povolené podmínky prostředí

Podmínky	prostředí,	ve	kterém	se	nainstaluje	easyWallbox:
	 teplota	prostředí	od	-25°C	do	+50°C
	 průměrná	teplota	za	24	h	nižší	než	35°C
	 maximální	nadmořská	výška:	2	000	metrů
	 relativní	vlhkost	vzduchu	do	95%.

Škody na easyWallboxu způsobené nevhodnými podmínkami 
prostředí. Nevhodné umístění easyWallboxu může způsobit škody 
na zařízení.

Při	výběru	polohy	pro	instalaci	je	třeba	dodržet	tyto	pokyny:
	 zabránit	působení	přímého	slunečního	záření,	v	krajním	případě	zabezpečit	

namontování	přístřešku
	 zabránit	přímému	působení	deště,	protože	nepříznivé	počasí	by	mohlo	

zařízení	poškodit
	 zabezpečit	dostatečnou	ventilaci	zařízení	a	neinstalovat	zařízení	do	

výklenků	
	 zabránit	hromadění	tepla	a	udržovat	zařízení	v	bezpečné	vzdálenosti	od	

zdrojů	tepla
	 zabránit	působení	a	vniknutí	vody	do	zařízení
	 zabránit	nadměrným	teplotním	výkyvům.

Nebezpečí požáru a výbuchu
easyWallbox se musí nainstalovat v prostorech, ve kterých se 
nenachází hořlavé či výbušné látky - příkladem jsou benzínové 
stanice - protože jiskry na komponentech mohou vyvolat požár nebo 
výbuch.

 4.3. Obsah balení

Balení	easyWallboxu	obsahuje:	

Na krabici s výrobkem nepokládejte žádná břemena a věnujte 
pozornost značkám a informacím na obalu.

 easyWallbox,	včetně	kabelů,		
	 zástrčka	pro	elektrické	napájení	a		
	 konektor	nabíjení

	 Proudový	snímač	pro	Dynamic	
	 Power	Management	(DPM)

	 Děrovací	šablona

3	šrouby	

3	hmoždinky

Návody	a	certifikát	výrobku

1

2

3

4

5

6
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 4.4. Vybalení

Při	otevírání	krabice	doporučujeme	zkontrolovat,	jestli	nějaké	části	easyWallboxu
nenesou	známky	poškození	v	důsledku	nárazu,	prasklin	nebo	škrábanců.	Pokud	
se	zjistí	poškození,	je	třeba	okamžitě	přerušit	instalaci	a	oznámit	prodejci	
povahu	poškození.	V	případě	potřeby	se	obraťte	na	servisní	službu,	jak	je	to	
uvedené	v	kapitole	11.	
Jednotlivé	komponenty	zařízení	jsou	chráněné	PVC	obaly	a	stáhnuté	lepící	
páskou.	Po	otevření	krabice	je	třeba	jednotlivé	díly	očistit,	odstranit	z	nich	
prach	a	zbytky	PVC	nebo	kousky	lepící	pásky.
Zařízení	easyWallbox	vyjměte	z	krabice	poté,	co	bude	všechno	připraveno	na	
instalaci,	a	ručně	ho	přemístěte	do	blízkosti	stěny,	kterou	jste	si	vybrali	pro	

instalaci. 

Při ručním přemisťování easyWallboxu dávejte pozor, abyste 
nezakopli o napájecí kabel vozidla.

Zavřená	krabice	s	výrobkem	
easyWallbox	

Otevření	krabice	s	výrobkem	
easyWallbox

Nadzvednutí	panelu	v	krabici	
s	výrobkem	easyWallbox

 4.5. Připevnění na stěnu

Free2Move eSolutions odmítá jakoukoliv odpovědnost za úrazy osob a 
škody na majetku způsobené používáním tohoto nářadí. Pokud máte 
jakékoliv otázky nebo pochybnosti spojené s používáním easyWallboxu, 
doporučujeme se obrátit na elektrikáře nebo specializované služby.

Připevnění	na	stěnu	easyWallboxu	se	provede	v	souladu	s	platnými	
vnitrostátními	a	mezinárodními	právními	předpisy	o	stavbách	a	se	směrnicemi	
IEC	60364-1	a	IEC	60364-5-52	vydanými	Mezinárodní	elektrotechnickou	komisí.	
Správné	umístění	nabíjecí	stanice	je	důležité	pro	správné	fungování	zařízení.	
Při výběru stěny, na kterou se nainstaluje easyWallbox, je třeba vzít v 
potaz vzdálenosti připojení do elektrické sítě a připojení nabíjení k 
vozidlu, stejně jako prostor na parkování a manévry řízení vozidla. 
Pokud	se	nainstaluje	více	zařízení	easyWallbox	vedle	sebe,	je	třeba	zabezpečit	
minimální	vzájemnou	vzdálenost	20	cm.	
easyWallbox	se	nainstaluje	ve	výšce	od	130	do	140	cm	od	podlahy.	

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem
Před zahájením instalace se ujistěte, že není easyWallbox připojen 
k elektrické síti. Veškeré práce spojené s instalací, údržbou nebo 
demontáží se musí provést až po odpojení elektrické energie na měřiči.

	 Vrtačka	

	 Tužka

	 Šroubovák

	 Kladivo

	 Vodováha

	 Svinovací	metr

nářadí není součástí 
balení 

1

2

3

4

5

6

2 31

65

42 3 41

5 6
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 Výška	montáže	easyWallboxu	na	stěnu.

 

 Proveďte těchto 6 kroků:

1. Použijte děrovací šablonu (list A3) a pomocí svinovacího metru a 
 vodováhy vyznačte na zdi místa, ve kterých se má vrtat.   

13
0

-1
4

0
 c

m

1 2

3

13
0

 - 
14

0
 c

m

4. Přes drážku na zadní straně sejměte z easyWallboxu snímatelný kryt 
vložený kvůli mechanickému rušení do OBALU.

Jediná část, která se může z easyWallboxu demontovat, je snímatelný 
kryt. easyWallbox nesmíte jinak otevírat, s výjimkou kvalifikovaného 
pracovníka během instalace v režimu Power Upgrade, demontáže 
nebo údržby.

2. Pomocí vrtačky do zdi 
 vyvrtejte díry.

3

1
2

3. Vložte hmoždinky do 
 vyvrtaných děr a zatlačte je 

pomocí kladiva.

1

2
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5. Přibližte easyWallbox ke zdi tak, aby se překrýval s dírami, a pomocí 
dodaných šroubů ho přišroubujte ke zdi.

6. Nasaďte snímatelný kryt.

 4.6. Elektrické zapojení v režimu Plug&Play

Do	dokončení	instalace	na	zeď	se	easyWallbox	připojí	do	sítě	zasunutím	
zástrčky	do	zásuvky.

Pozor: Zástrčka se musí zasunout přímo do zásuvky bez adaptérů a 
v souladu s místními předpisy upravujícími domácí elektroinstalaci. 
Nepoužívejte adaptéry, trojkolíkové zástrčky, vícenásobné zásuvky 
nebo sady prodlužovacích kabelů.

V případě nesprávného elektrického zapojení hrozí osobám i majetku 
vysoké nebezpečí, pokud vozidlo zůstane připojené k nabíječce po dlouho 
dobu bez dozoru. 
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 5.2. Konfigurace prostřednictvím aplikace My easyWallbox (opce)

My	easyWallbox	je	aplikace	pro	inteligentní	telefony,	k	dispozici	na	
Google	Play®	nebo	App	Store®,	která	se	může	použít	pro	konfiguraci,	
monitorování	a	nastavení	easyWallboxu	připojením	přes	Bluetooth.	
Pomocí	této	aplikace	je	možné	spustit	a	zastavit	nabíjení	(Start	a	Stop),	nebo	ho	
i	odložit,	a	je	také	možné	si	prohlédnout	historii	posledních	relací	nabíjení.

Při současném používání My easyWallbox a funkce inteligentního 
nabíjení (smart) vozidla by mohlo dojít k menším provozním 
problémům.

Za	účelem	ověření	inteligentního	telefonu	načtěte	QR	kód	podle	pokynů	v	
příručce	k	aplikaci.	Ohledně	bližších	informací	odkazujeme	přímo	na	aplikaci.

 5. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ

 5.1. Zapnutí easyWallboxu

Zařízení	nemá	spouštěcí/vypínací	tlačítka.	Po	instalaci	je	připraveno	na	nabíjení	
za	těchto	dvou	podmínek:
	 správná	instalace	v	souladu	s	pokyny	uvedenými	v	tomto	návodu
	 dobrý	stav	zařízení.

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem, pokud je zařízení poškozené. 
Používání poškozeného zařízení může způsobit zásah elektrickým 
proudem. 

Pokud	je	zařízení	poškozené,	pro	zabránění	vzniku	nebezpečných	situací,	které	
by	mohly	vést	k	úrazům	a	škodám,	je	třeba	dodržet	následující	pokyny:
	 zabránit	používání	poškozeného	zařízení
	 jasně	označit	poškozené	zařízení,	aby	ho	nepoužívaly	jiné	osoby
	 okamžitě	zavolat	kvalifikovaného	technika,	který	provede	opravu	anebo	

zařízení	vyřadí	z	provozu,	pokud	se	nedá	opravit.
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 6. POSTUP NABÍJENÍ

  Nabít	elektrické	vozidlo	prostřednictvím	easyWallboxu	je	velmi	jednoduché.	
	 	 Stačí:

1. Zkontrolovat, jestli je easyWallbox připojen ke zdroji napájení.
2. Zkontrolovat, jestli má LED indikátor stavu MODROU barvu.

3. Vytáhnout z easyWallboxu konektor.

 

4. Zapojit konektor k elektrickému vozidlu.  

- K připojení konektoru vozidla ke vstupu vozidla se nesmí používat 
žádné adaptéry.

- Zabraňte dynamickému namáhání kabelu. Netahejte za kabel a 
nezkrucujte ho. 

 6.1. LED Indikátor stavu

Na	přední	straně	nabíjecí	stanici	se	nachází	LED	pásek,	který	poskytuje	vizuální	
signály	a	alarmy	s	funkcí	informovat	o	stavu	easyWallboxu:	

 MODRÁ stav STAND-BY:  
 easyWallbox je připraven spustit nabíjení nebo je nabíjení ukončeno.

 ZELENÁ stav NABÍJENÍ:   
 easyWallbox nabíjí elektrické vozidlo.

 ČERVENÁ BLIKAJÍCÍ stav ALARM: 
 easyWallbox neprovádí nabíjení kvůli chybě. Z drobných chyb se 

easyWallbox resetuje do několika sekund sám. Pokud stav ALARMU trvá 
příliš dlouho, kontaktujte servisní službu podle pokynů uvedených v 
bodě 11.
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 7. ZASTAVENÍ NABÍJENÍ

Po	dokončení	nabíjení	se	barva	LED	indikátoru	změní	na	MODROU	a	je	možné	
vytáhnout	konektor	z	elektrického	vozidla	podle	pokynů	uvedených	v	7.1.	
Pokud	nabíjení	dokončené	není,	je	třeba	ho	nejdříve	přerušit.	Přerušit	se	může	
dvěma	odlišnými	způsoby:
	 Přímo	z	elektrického	vozidla	pomocí	příslušného	ovladače	(viz	návod	k	

používání	vozidla)
	 Použitím	aplikace	My	easyWallbox.

Po	přerušení	nabíjení	si	přečtěte	následující	kapitolu.	

Vezměte na vědomí, že pokud chcete přerušené nabíjení obnovit, 
musíte z vozidla vytáhnout konektor.

Nevytahujte kabel ze vstupu vozidla, pokud není nabíjení dokončeno.

 

 7.1. Dokončení nabíjení

Pro	dokončení	nabíjení	postupujte	podle	následujících	pokynů:	

1. Zkontrolujte, jestli na zařízení svítí modrý LED indikátor.

2. Vytáhněte konektor ze vstupu vozidla.

Konektor z vozidla nevytahujte, pokud NENÍ nabíjení dokončeno a 
svítí ZELENÝ LED indikátor. Mohlo by přitom dojít k poškození 
kabelu, zásahu elektrickým proudem či jiným vážným zraněním.   

3. Zasuňte konektor do easyWallboxu.
4. Pro zaručení maximální bezpečnosti se může přerušit napájení ze sítě 

(v případě potřeby vytažením zástrčky ze zásuvky).  
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 8. ÚDRŽBA

Před provedením jakéhokoliv údržbářského zásahu na 
easyWallboxu počkejte, dokud se vozidla úplně nezastaví; 
poté ho vypněte a odpojte zařízení ze sítě.

Bezproblémový	provoz	a	dlouhá	životnost	easyWallboxu	závisí	na	provádění	
pravidelné	kontroly	a	údržby	zařízení.	
Několik	příkladů	možného	poškození	easyWallboxu:
	 poškození	obalu
	 poškození	předního	panelu
	 poškození	komponentů
	 náhodné	vytažení	komponentů.

Poškozené nebo vadné zařízení se za žádných okolností nesmí 
používat. Jakoukoliv závadu musí okamžitě opravit kvalifikovaný 
pracovník.  

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem na poškozeném zařízení. 
Používání poškozeného zařízení může způsobit zásah elektrickým 
proudem. 

Pokud	je	zařízení	poškozené,	pro	zabránění	vzniku	nebezpečných	situací,	které	
by	mohly	vést	k	úrazům	a	škodám,	je	třeba	dodržet	následující	pokyny:
	 zabránit	používání	poškozeného	zařízení
	 jasně	označit	poškozené	zařízení,	aby	ho	nepoužívaly	jiné	osoby
	 okamžitě	zavolat	kvalifikovaného	technika,	který	provede	opravu	anebo	

zařízení	vyřadí	z	provozu,	pokud	se	nedá	opravit.

 8.1. Intervaly pravidelné údržby

easyWallbox	nevyžaduje	žádnou	specifickou	údržbu.	Nicméně	doporučujeme:	
	 vždy	zasunout	konektor	do	easyWallboxu,	pokud	není	zařízení	v	provozu
	 čistit	plastový	kryt	vlhkým	hadrem
	 provádět	pravidelné	kontroly	a	čištění	konektoru	po	jeho	odpojení	z	

elektrické	sítě
	 nepoužívat	k	čištění	agresivní	rozpouštědla	nebo	abrazivní	materiály
	 před	každým	nabíjením	provést	vizuální	kontrolu	zařízení	za	účelem	zjištění	

případných	závad	
	 před	každým	nabíjením	provést	vizuální	kontrolu	nabíjecího	kabelu	
	 při	každém	nabíjení	a	před	každým	zapojením	do	sítě	provést	vizuální	
	 kontrolu	napájecího	kabelu	
	 po	vytažení	zástrčky	ze	zásuvky	uložit	kabel	a	v	případě	potřeby	ho	omotat	

kolem	obalu	easyWallboxu;	rozhodně	kabel	uložit	bezpečným	způsobem,	
aby	nikomu	nepřekážel	a	nepoškodil	se	(např.	pod	koly	vozidel)

	 provést	kontrolu	provozní	připravenosti.	

 
easyWallbox neobsahuje komponenty, na kterých může uživatel sám 
provádět opravy nebo údržbu. 

Jediná část, která se může z easyWallboxu demontovat v souladu s 
pokyny a výhradně ve fázi instalace a demontáže je snímatelný kryt. 
easyWallbox se nesmí jinak otevírat, s výjimkou kvalifikovaného 
pracovníka, během instalace v režimu Power Upgrade, demontáže 
nebo údržby.
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 9.2. Demontáž zařízení ze zdi

Pokud	chcete	demontovat	easyWallbox	ze	zdi,	na	které	je	nainstalován,	
postupujte	následovně:

1. Sejměte snímatelný kryt.
2. Odšroubujte tři šrouby ze zdi.

3. Nasaďte snímatelný kryt.  

 9. DEMONTÁŽ A USKLADNĚNÍ

Po	skončení	technické	a	provozní	životnosti	se	musí	easyWallbox	deaktivovat	
nebo	vyřadit	z	provozu.			

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem
Před zahájením demontáže se ujistěte, že není easyWallbox připojen 
k elektrické síti. Veškeré práce spojené s instalací, údržbou nebo 
demontáží se musí provést až po odpojení elektrické energie na 
měřiči.

 9.1. Odpojení od elektrického napájení - Režim Plug&Play

Vytáhněte zástrčku ze zásuvky na zdi.
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Manipulace a likvidace odpadních elektrických a elektronických 
zařízení (OEEZ) se musí provádět v souladu s platnými právními 
předpisy, odděleně od běžného komunálního odpadu.

 11. SERVIS

Pokud	máte	otázky	týkající	se	instalace	easyWallboxu,	obraťte	se	na	autorizované
servisní	středisko.	Na	webových	stránkách	www.easywallbox.eu	jsou	uvedeny	
informace	o	servisních	střediscích,	které	jsou	zákazníkům	k	dispozici.	
Pokud	máte	otázky	týkající	se	používání	easyWallboxu,	obraťte	se	na	
autorizované	servisní	středisko.	
Free2Move	eSolutions	poskytuje	podporu	na	pevné	lince	v	místním jazyce pro 
tyto	státy:

Pevná	linka:	8:00	-	20:00	od	pondělí	do	soboty.
Pokud	se	chystáte	zavolat	na	číslo	podpory	Free2Move	eSolutions,	mějte	po	ruce	
informace	uvedené	v	kapitole	3.2:
	 označení	modelu
	 výrobní	číslo.

 9.3. Skladování

Pokud	chcete	easyWallbox	demontovat	a	uchovat	pro	budoucí	použití,	pro	
zachování	jeho	funkčnosti	je	třeba	dodržet	následující	pokyny:
	 před	uskladněním	zařízení	řádně	očistit
	 čisté	zařízení	uložit	do	původního	obalu	nebo	jiného	vhodného,	čistého	a	

suchého	obalu
	 dodržet	následující	podmínky	skladování:	

-	 teplota	skladování	se	musí	pohybovat	v	rozmezí	od	-25°C	do	+40°C
-	 průměrná	teplota	nesmí	překročit	35°C	během	24	h
-	 relativní	vlhkost	vzduchu	nesmí	překročit	95%	a	je	třeba	zamezit	tvorbě	

kondenzátu.

 10. LIKVIDACE 

 10.1. Likvidace obalu

Likvidujte	obal	s	ohledem	na	životní	prostředí.	Obalové	materiály	tohoto	
výrobku	jsou	recyklovatelné	a	musí	se	zlikvidovat	podle	platných	právních	
předpisů	země,	ve	které	se	zařízení	používá.	

 10.2. Vyřazení z provozu a likvidace easyWallboxu

Toto	zařízení	je	označeno	v	souladu	s	evropskou	směrnicí	2012/19/EU	o	
odpadních	elektrických	a	elektronických	zařízeních	(OEEZ).	Směrnice	určují	
referenční	rámec	pro	odevzdání	a	recyklaci	použitých	zařízení,	platný	v	celé	EU.	
Bližší	informace	o	zařízeních	na	likvidaci	odpadů	si	můžete	vyžádat	od	místních	
úřadů.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

		 Německo
	 Spojené	království
	 Belgie
	 Lucembursko
	 Nizozemí
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	 Švýcarsko
	 Rakousko
 Polsko
 Dánsko 
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 Itálie
	 Španělsko
	 Portugalsko
	 Řecko
	 Česká	republika
 Slovensko
	 Maďarsko
	 Norsko	(pouze	v	angličtině)



DISCLAIMER 

Informace uvedené v tomto návodu jsou vlastnictvím Free2Move eSolutions S.p.A. a 
nesmí se šířit ani částečně.

Původní návod je vypracován v italském jazyce. Pokyny v jiných jazycích jsou překladem 
původního návodu.

Free2Move eSolutions nenese odpovědnost za případné škody na majetku či zranění 
osob a zvířat, které mohou být přímo nebo nepřímo způsobené nedodržením všech 
pokynů a upozornění pro instalaci, používání a údržbu easyWallboxu uvedených v 
tomto návodu. 

Free2Move eSolutions si vyhrazuje všechna práva na tento dokument nebo v něm 
obsažené obrázky. Je zakázáno jakékoliv kopírování, šíření obsahu třetím stranám 
nebo používání celého či části obsahu bez předchozího písemného souhlasu Free2Move 
eSolutions.  

Na výrobek se vztahuje zákonná záruka na zboží v souladu se zákonem o ochraně 
spotřebitele, která je k dispozici na stránkách www.easywallbox.eu
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