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Ved Power Upgrade installation og andre avancerede funktioner henvises til 
den relevante dokumentation i installationsmanualen (som kan downloades 
på www.easywallbox.eu/it/#library). 

Ved Power Upgrade -installation i Frankring henvises til 
‘Installatørmanualen – mode 2 power upgrade’ (kan downloades fra 
https://easywallbox.eu/it/#library).

Eftersom Power Upgrade installation forudsætter permanent 
nettilslutning, skal denne type installation udføres af en kvalificeret 
tekniker, som er i stand til at opsætte en dedikeret elforsyning, der 
overholder de lokale bestemmelser og alle elleverandørens 
kontraktforskrifter.

 

 1. OM DENNE BRUGERMANUAL  

Tillykke med dit valg af easyWallbox. Vi beder dig om at bruge et par minutter 
på at læse denne manual til installation og sikker brug, således at du kender alle 
fordelene ved din nye ladeboks. easyWallbox er en ladeboks til elbiler, der er 
designet og certificeret til en ladeeffekt på op til 7,4 kW. Der er tale om et 
innovativt produkt som både kan installeres som Plug&Play med tilslutning til 
elnettet via stik og kabel, og som Power Upgrade. easyWallbox er en ladeboks 
til vekselstrømsopladning af elbiler. Oplysningerne i denne brugermanual er 
tilegnet installatører og brugere af easyWallbox og beskriver Plug&Play 
installation, sikker brug og grundlæggende vedligeholdelse af apparatet. 

easyWallbox er, i overensstemmelse med international lovgivning, 
beregnet til slutbrugeranvendelse og dermed menes brugere uden 
specifikt kendskab til produktet og som ikke har modtaget oplæring i 
brugen heraf (almindelige borgere). Derfor anbefales det, at 
manualen læses omhyggeligt.
Hvor nødvendigt, og ment som eksempel, giver denne manual en 
oversigt over handlinger og opførsel, som brugeren skal følge ved en 
hensigtsmæssig brug af easyWallbox. Brugeren er altid velkommen 
til at kontakte leverandørens kundeservice gennem de relevante 
kanaler, hvis der skulle opstå tvivlstilfælde eller spørgsmål under 
brug/installation/vedligeholdelse af easyWallbox (der henvises til det 
relevante afsnit i manualen).

Læs den tilhørende dokumentation omhyggeligt for at være bekendt 
med instrukser og sikkerhedsforskrifter før installation.
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 1.3. Anvendte symboler 

FARE

ADVARSEL 

FORSIGTIG  

VÆR OPMÆRKSOM 

KVALIFICERET 
PERSONALE

 1.1. Om Plug&Play installation

Plug&Play installation af easyWallbox forudsætter en tilslutning til elnettet, 
som består af en stikledning, der følger med apparatet. Plug&Play installation 
af boksen skal ske ifølge anvisningerne i denne manual.

En kvalificeret tekniker er ikke påkrævet ved Plug&Play installation, 
men det anbefales at tage kontakt til en professionel elektriker eller 
servicetekniker ved spørgsmål eller tvivl omkring brug, installation 
og vedligeholdelse af easyWallbox. 

 1.2. Assistance

Se kapitel 11 for yderligere oplysninger om assistance.  

Dette symbol angiver en overhængende fare der 
kan forårsage alvorlig personskade eller død.

Dette symbol angiver en farlig situation der kan 
forårsage alvorlig personskade eller død.

Dette symbol angiver en farlig situation der kan 
forårsage lettere personskade.

Dette symbol angiver en situation der kan 
forårsage materiel skade på easyWallbox.

Arbejde der skal udføres af en tekniker, herefter 
benævnt som ”kvalificeret personale”, der er i 
stand til at designe og opsætte et elektrisk 
system til privatboliger og certificere dette i 
overensstemmelse med lokale bestemmelser og 
energiudbyderens forskrifter. 
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 Børn og andre personer, der ikke er i stand til selv at vurdere risikoen 
 forbundet med installation eller brug af apparatet, kan udsættes for alvorlig 

personskade eller risiko for død. Disse personer må ikke benytte apparatet 
og skal holdes under opsyn, når de befinder sig i nærheden heraf.

 Kæledyr eller andre dyr skal holdes på afstand fra boksen og dens emballage.

 Børn må ikke lege med apparatet, dets tilbehør eller emballagen, hvori 
produktet blev leveret.

 easyWallbox indeholder ikke komponenter, som brugeren selv kan 
reparere eller vedligeholde.

 Den eneste komponent, som kan tages af easyWallbox, er frontplade, og 
dette kan fjernes ifølge anvisningerne under installation og afmontering af 
boksen. Hvis der er behov for at åbne easyWallbox udover det ovennævnte 
må dette kun gøres af kvalificeret personale, og kun under installation, 
afmontering og vedligeholdelse.

 easyWallbox skal altid anvendes med forbindelse til en strømkilde.

 easyWallbox skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med 
 gældende lovgivning og særskilt fra normalt husholdningsaffald som affald 

af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

 Det er ikke tilladt at benytte adapter eller ledningsforlængere med apparatet.

 1.4. Advarsler

Fare for elektrisk stød og brand   

 Før easyWallbox tages i brug, skal indholdet af denne manual læses 
omhyggeligt for at blive bekendt med dens anvendelse og alle relevante 
sikkerhedsforskrifter.

 Før installation påbegyndes er det vigtigt at sikre sig, at easyWallbox 
ikke er tilsluttet elnettet. Installation, vedligeholdelse og afmontering må 
kun udføres med boksen frakoblet elnettet.

 Før tilslutning til elnettet skal man sikre sig, at stikdåsen er installeret 
 korrekt, har en passende jordforbindelse og er udformet i overensstemmelse 

med alle lokale og internationale standarder.

 Før ladeboksen installeres eller tages i brug er det vigtigt at sikre sig, at 
ingen komponenter er blevet beskadiget. Beskadigede komponenter 
kan føre til ulykker, kortslutninger og brand som følge af overophedning. Et 
apparat som er beskadiget eller fejlbehæftet må ikke benyttes.

 Installér easyWallbox på et sted uden benzindunke eller andre 
brandfarlige væsker i nærheden.

 Før vedligeholdelse skal man altid sikre sig, at strømforsyningen er blevet 
afbrudt.

 Før easyWallbox flyttes eller genmonteres skal man sørge for at 
strømforsyningen til apparatet er blevet frakoblet.

 Brugen af easyWallbox skal begrænses til de specifikke, tilsigtede 
 anvendelser.

 Installation, vedligeholdelse eller reparationer, der ikke er udført korrekt, 
kan medføre risici for brugeren. Sørg for at easyWallbox kun benyttes 
under de rette driftsbetingelser.

 Apparatet skal tilsluttes en strømforsyning, der overholder alle lokale 
og internationale standarder samt alle tekniske krav angivet i denne 
manual.
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 2. SIKKERHED

 2.1. Tilsigtet anvendelse af easyWallbox

easyWallbox er udelukkende beregnet til fast montering. Den kan installeres og 
anvendes til opladning af elbiler både indendørs (i garage, virksomhedsdepoter 
med begrænset adgang osv.) og udendørs (privatareal, parkeringspladser osv.) i 
overensstemmelse med anvisningerne i kapitel 4 og lokale forskrifter. 
Apparatet må udelukkende benyttes til opladning af elbiler eller hydbridbiler 
med kompatibelt type 2 stik iflg. IEC 62196-2. Det er ikke beregnet til brug med 
andre typer køretøjer eller anordninger. easyWallbox er udstyr i klasse I. Derfor 
kræver den en korrekt jordforbindelse ved stik og stikdåse. Den valgfrie funktion 
til ventilation er ikke understøttet af easyWallbox. Nogle lande har bestemmelser,
der kræver installation af yderligere beskyttelse mod ulykker som følge af 
elektrisk strøm. I alle tilfælde skal anvisningerne i denne manual og eventuel 
tillægsdokumentation læses, før easyWallbox tages i brug. easyWallbox skal 
have en tilslutning til elnettet med HPFI-afbryder og overstrømssikring. 
HPFI-afbryderen skal have en mærkestrøm der ikke må overstige 30 mA, den skal 
være min. type A og i overensstemmelse med en af de følgende standarder: 
IEC 61008-1, IEC 61009-1, IEC 60947-2 eller IEC 62423. Overstrømssikringen skal 
være i overensstemmelse med IEC 60947-2, IEC 60947-6-2, IEC 61009-1 eller de 
relevante afsnit i standarderne IEC 60898 eller IEC 60269.

 2.2. Anden brug end den tilsigtede   

easyWallbox er kun sikker at benytte, hvis den anvendes til sit tilsigtede formål. 
Enhver anden brug eller ændring af apparatet, som ikke er blevet godkendt, skal 
betragtes som uoverensstemmende og uacceptabel. Brugeren er ansvarlig for 
korrekt brug af apparatet og dermed for eventuelle farlige situationers opståen 
samt situationer, der er i modstemmelse med forskrifterne i installationslandet.

Free2Move eSolutions kan ikke holdes til ansvar for skader som følge 
af anden brug end den tilsigtede eller uautoriserede ændringer 
foretaget på produktet.

 2.3. Vigtige sikkerhedsforskrifter  

easyWallbox er blevet designet, bygget og testet i overensstemmelse med de 
gældende sikkerhedsforskrifter. Plug&Play installation af easyWallbox kan 
foretages direkte af brugeren, hvis denne ser sig i stand til at forstå og følge 
anvisningerne i denne manual samt at vurdere og forstå de tilhørende risici. 
Free2Move eSolutions kan ikke drages til ansvar for personskade eller materiel
skade, der måtte opstå i forbindelse med manglende efterlevelse af 
sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne i denne manual. 

 2.3.1. Overholdelse af de lokale bestemmelser   

Sikkerheden i forbindelse med anvendelsen af easyWallbox afhænger af dens 
korrekte installation, der skal overholde de gældende lovbestemmelser.

Ukorrekt installation kan medføre fare for  alvorlig personskade 
eller død.

 2.3.2. Krav om tilsyn 

Børn og andre personer, som ikke er i stand til momentant at vurdere de risici, 
der måtte være forbundet med ukorrekt brug af easyWallbox, skal altid holdes 
på afstand fra apparatet og ladekablet, uanset om det er i brug eller ej. 

 2.3.3. Status i henhold til loven  

easyWallbox skal vedligeholdes så apparatet altid er intakt. Hvis den måtte 
udvise skader eller være fejlbehæftet kan brugeren udsættes for fare for alvorlig 
personskade som følge af elektrisk stød. Derfor skal de følgende anvisninger 
følges nøje:
 undgå at apparatet udsættes for stød eller slag
 undgå anden brug end den tilsigtede 
 undgå forkert brug af apparatet
 hvis apparatet har fejl skal det mærkes tydeligt for at undgå at andre 
 personer benytter det
 sørg for hurtig reparation af skader eller defekter ved tilkaldelse af 
 kvalificeret personale.

Det anbefales at undgå at benytte easyWallbox under kraftigt 
tordenvejr.
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 Strømkabel

 Type 2 stikdåse

 Forberedelse til strømsensor

 Dimensioner for easyWallbox       

 

 Dimensioner for easyWallbox med ladekablet isat 
   

 3. PRODUKTBESKRIVELSE

 3.1. Generel beskrivelse    

easyWallboxens yderpanel er fremstillet af polycarbonat, der garanterer god 
stabilitet og lav vægt. Apparatets udformning er resultatet af et dybtgående 
studie, hvor ergonomi, brugervenlighed og funktionalitet er blevet tilgodeset.

  Produktbeskrivelse  

 Yderbeklædning

 Aftagelig frontplade 

 Led-statuslampe

 Ladekabel med type 2 stik

102 mm
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 3.2. Typemærkat

Identifikationsmærkaten sidder på bagsiden af ladeboksen. 
Oplysningerne på mærkaten er vist i figuren nedenfor. De viste data kan afvige 
fra hvad der er angivet i figuren, da disse afhænger af produktversionen. 
Modelnummer og serienummer kan også findes på boksen og i My easyWallbox 
app’en efter login (se afsnit 5.2).

 Installation af easyWallbox som Plug&Play.

 Ved Power Upgrade installation og andre avancerede funktioner henvises til  
 den relevante dokumentation i installationsmanualen (som kan downloades  
 på www.easywallbox.eu/it/#library). 
  Kun for Power Upgrade installation i Frankrig henvises til    
 installationsmanualen – mode 2 Power Upgrade (kan downloades fra    
 www.easywallbox.eu/it/#library).

mærkatens placering

modelnummer serienummer
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 3.4. Dynamisk energistyring (Dynamic Power Management)

easyWallbox har en funktion til dynamisk energistyring (DPM), en smart 
funktion til modulering af ladeeffekten som funktion af den tilgængelige effekt, 
og som derfor forebygger ubehagelige strømafbrydelser. 
For at aktivere den dynamiske energistyring (DPM) henvises til 
installationsmanualen (se www.easywallbox.eu) vedrørende installation af 
sensor på strømforsyningen og indstillingen af parametre. 
easyWallbox er i stand til at arbejde uden den dynamiske energistyring, og i 
dette tilfælde er installation af en dedikeret sensor ikke nødvendig. Dog kan 
risikoen for blackout ikke helt udelukkes. 

 

Tilslutning af DPM-sensoren kræver at installationen udføres af en 
autoriseret elektriker i henhold til de lokale bestemmelser.
Vi anbefaler altid at du kontakter kvalificeret personale eller en 
servicetekniker, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om brug, 
installation eller vedligeholdelse af easyWallbox 
(se afsnit 11 – Assistance).

281175 code

ELMÅLER 

STRØMSENSOR

HOVEDSTRØMTAVLE

Beskrivelse  
Standardstik (EK side)   IEC 62196-2 
Strømforsyningsstik   E/F (G i UK, J i Schweiz) 
Anvendt EVSE-standard   IEC 61851 
CE-mærkning   JA 
Garanti   2 år 
   permanent tilslutning
Ladefunktion tilslutning via stik og kabel  (tilslutning via stik og kabel  
   hvis installeret i Frankrig)
 TÜV-certificering  JA  JA   
Elektriske specifikationer og tilslutning  
Maks. effekt [kW]  op til 2,3*  op til 7,4*
Spænding [V / Hz]  230 / 50, 1-faset  230 / 50, 1-faset
Strømstyrke [A]  op til 10*  op til 32*
Forbrug i standby-funktion [W]  < 2  < 2
Kabel med type 2 stik (EK side)   JA, inkluderet 
Type 2-kabellængde [m]   3 
Strømforsyningskabel [m]  6  Ikke relevant
* Værdierne kan variere i nogle lande i henhold til de lokale gældende standarder.  
 
Generelle specifikationer  
Indkapslingsklasse   IP54, IK08 (IEC 60529) 

Overordnede mål [mm]   “335 x 277 x 95 (u. stik isat)
   335 x 277 x 350 (m. stik isat)” 
Yderpanel   Polycarbonat 
Vægt [kg]   ~ 4 
Standardfarve på yderpanel   Sort (RAL 9011) og hvid (RAL 9003) 
Statusindikator   JA, led RGB       
Sikkerhed og drift  
Temperaturinterval [°C]                           -25 / +50 (uden direkte eksponering til sollys) 
Beskyttelse mod overophedning   JA 
Modstandsdygtighed mod fugt   JA, totalbelægning 
Beskyttelsesklasse   I 
Forureningsgrad   PD3 
Overspændingskategori   OVC III 
Indkapslingens brandklasse   UL94 V-0 
Monitorering af lækstrøm                JA, 6 mA DC-følsom RCM-enhed til detektion af DC-lækage 
Maks. installationshøjde [m]   2000 over havniveau     
Konnektivitet og specialfunktioner  
Bluetooth   JA 
Mobil-app                          My easyWallbox, kompatibel med Android, IOS 
Kompatibilitet med Android-version***   Lollipop (5.0) eller derover 
Kompatibilitet med IOS-version**   12 eller højere 
Kommunikationsprotokol   Proprietær 
Dynamisk energistyring                               JA, ved installation af medfølgende sensor 
** Data henviser til den første version af app’en og kan variere med efterfølgende opdateringer.
*** IKKE kompatibel med Android 6.

 3.3. Tekniske data for ladeboksen

 er en ladeboks til elbiler, der er designet og certificeret til en    
 ladeeffekt på op til 7,4 kW.

 hvis installeret som  hvis installeret som  
 Plug&Play  Power Upgrade
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 3.5. Produktversioner for de forskellige lande

Den maksimale strømgrænse for Plug&Play er begrænset for at give easyWallbox
et maksimalt sikkerhedsniveau i overensstemmelse med de lokale 
lovbestemmelser. easyWallbox er allerede konfigureret så der er taget højde 
for landeforskelle, og den er derfor klar til brug ved den maksimalt tilgængelige 
ladestrøm. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Land Strømgrænse for Plug&Play [A] Stik kode

 1.  Tyskland 10 E/F
 2.  Frankrig 8 E/F
 3.  UK 10 G
 4.  Belgien 10 E/F
 5.  Luxembourg 10 E/F
 6.  Nederlandene 10 E/F
 7.  Schweiz 8 J
 8.  Østrig 10 E/F
 9.  Polen 10 E/F
 10. Grækenland 10 E/F
 11. Den Tjekkiske republik 10 E/F
 12. Slovakiet 10 E/F
 13. Ungarn 10 E/F
 14. Danmark 6 E/F
 15. Sverige 10 E/F
 16. Italien 10 E/F
 17. Spanien 10 E/F
 18. Portugal 10 E/F
 19. Norge 10 E/F

- Det er ikke tilladt at benytte adapter eller ledningsforlængere. 

- Free2Move eSolutions kan ikke holdes til ansvar for skader som følge 
af anden brug end den tilsigtede eller for uautoriserede ændringer på 
produktet.

Type E Type  F Type  G Type  J

 4. INSTALLATION

 4.1. Valg af placering

easyWallbox er designet til både indendørs og udendørs vægmontering og kan 
derfor ikke benyttes i områder, som kræver at apparatet flyttes rundt. Lav en 
forhåndsundersøgelse af installationsstedet før selve installationen. Den valgte 
position for easyWallbox skal overholde de følgende betingelser:
  den skal installeres på en lodret og jævn overflade som vist på 4.5; porøse 

overflader, der ikke giver tilstrækkelig robust modstand, skal undgås
  Installationen skal sikre nem tilslutning til energiforsyningen og til elbilen, 

der skal oplades
  Boksen må ikke forhindre den frie bevægelighed af elbilen, der skal oplades
  der må ikke være andet materiale eller udstyr der fylder hele væggen eller 

muren, hvor boksen skal monteres
  alle lokale lovbestemmelser for elinstallationer, brandsikkerhed og 
  nødudgange på installationsstedet skal overholdes.

Wallbox’en må ikke installeres på en stander eller en eksisterende 
rørføring.

easyWallbox må ikke installeres i de følgende omgivelser:
 omgivelser med eksplosionsfare (EX-miljø)
 i flugtveje
 hvor der er risiko for at emner kan falde ned på apparatet (f.eks. hængen-

de stiger eller bildæk) eller hvor der er risiko for at den rammes og 
 beskadiges (f.eks. ved lukning af døre eller manøvrering af bilen)
 hvor der er risiko for at apparatet udsættes for vand under tryk (f.eks. på 

grund af vaskesystemer, trykspuling eller haveslanger)
 på vægge der ikke er permanente
 den må ikke installeres på vægge fremstillet af brandbart materiale eller 

med belægninger af brandbart materiale (f.eks. træ, tekstil osv.).

Specielt for Italien må easyWallbox ikke installeres på steder med 
offentlig adgang som anført i IEC 61851-1. 
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 4.2. Acceptable installationsforhold

easyWallbox kan monteres i lokaler med de følgende betingelser:
 Rumtemperatur mellem -25°C og +50°C
 Gennemsnitlig rumtemperatur over et 24 timers interval skal være mindre  
 end 35 °C
 maksimal højde over havniveau: 2000 meter
 relativ luftfugtighed må ikke overstige 95%.

Beskadigelse af easyWallbox forårsaget af uegnede miljøforhold.
Uegnet placering af easyWallbox kan medføre beskadigelse af 
apparatet.

De følgende forhold skal tages i betragtning, når der vælges installationssted 
for easyWallbox:
 eksponering til direkte sollys skal undgås, om nødvendigt monteres en 

skærm
 eksponering til regn skal undgås for at forebygge nedbrydning som følge af 

dårligt vejr
 sørg for tilstrækkelig ventilation til apparatet - det må ikke monteres i en 

niche eller i et skab 
 undgå steder med varmeophobning - placér apparatet i god afstand fra 

varmekilder
 undgå steder med risiko for infiltrering af vand
 undgå steder med store temperaturudsving.

Brand- og eksplosionsfare
easyWallbox må ikke installeres på områder med tilstedeværelse af 
brand- og eksplosionsfarlige stoffer, såsom benzinstationer, da 
eventuelle gnister fra apparatets komponenter kan forårsage brand 
eller eksplosion.

 4.3. Emballagens indhold

Kassen med easyWallbox indeholder:  

Undgå at efterlade andre tunge emner oven på kassen med 
easyWallbox’en og vær opmærksom på skilte og specifikke 
instrukser angivet på emballagen.

 easyWallbox, inklusiv kabler,  
 strømforsyningsstik og ladestik

 Strømsensor til dynamisk 
 effektstyring (DPM)

 Boreskabelon

3 skruer 

3 rawplugs

Manualer og 
produktcertifikat

1

2

3

4

5

6
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 4.4. Åbning af kassen

Efter kassens åbning er det vigtigt at kontrollere, at de forskellige dele på 
easyWallbox ikke udviser tegn på beskadigelse som følge af slag, træk eller 
skurestriber. Hvis det konstateres at apparatet har taget skade, skal installationen
afbrydes og skaden meddeles til sælgeren. 
Om nødvendigt kontaktes kundeservice som beskrevet i afsnit 11. 
Apparatets enkeltkomponenter er beskyttet af pvc-emballage og forseglet med 
tape. Ved åbning af kassen er det nødvendigt at rengøre delene for støv, 
pvc- og taperester.
easyWallbox må kun tages ud af kassen, når alt er blevet klargjort til installation, 
og den bæres hen til den væg, der er blevet udvalgt til installationssted.

Under manuel flytning af easyWallbox er det vigtigt at passe på, at 
man ikke falder i strømkablet til køretøjet.

Uåbnet kasse med 
easyWallbox 

Åbning af låget på kassen 
med easyWallbox

Udtagning af panelet fra 
kassen med easyWallbox

 4.5. Vægmontering

Free2Move eSolutions frasiger sig ansvar for personskade og materiel 
skade som måtte opstå i forbindelse med brug af eget værktøj. 
Vi anbefaler altid at du kontakter en autoriseret installatør eller 
servicetekniker, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om brug, 
installation eller vedligeholdelse af easyWallbox. 

De nationale og internationale byggeforskrifter og direktiver udarbejdet af den 
internationale elektrotekniske kommission IEC 60364-1 og IEC 60364-5-52 skal 
overholdes under fastgørelse af easyWallbox til mur/væg. Korrekt placering af 
ladeboksen er en vigtig forudsætning for sikker drift. 
Når installationsstedet for easyWallbox er blevet udvalgt, kontrolleres 
afstandene til energiforsyningen og til bilens ladestik samt den 
tilgængelige plads til parkering og manøvrering. 
Hvis flere easyWallbox monteres tæt på hinanden, skal man sørge for en 
minimumsafstand på mindst 20 cm mellem dem. easyWallbox skal installeres i 
en højde på 1,30-1,40 m over gulvhøjde. 

Risiko for elektrisk stød.
Før installationen påbegyndes er det vigtigt at sikre sig, at 
easyWallbox ikke er forbundet til elnettet. Enhver installation, 
vedligeholdelse og afmontering må kun udføres efter at have 
afbrudt strømmen.

 Bor
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 Hammer
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 Monteringshøjde for easyWallbox.

 

 Følg de nedenstående trin.

1. Benyt boreskabelonen (A3 ark), markér hvor hullerne på væggen skal 
være ved hjælp af målebånd og vaterpas.    
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4. Fjern aftagelig frontpladen på easyWallbox som er blevet påsat for 
 at undgå mekanisk påvirkning, ved at tage fat i rillen nederst.

Frontpladen er den eneste komponent af easyWallbox, som kan 
afmonteres. easyWallbox må ikke åbnes yderligere, medmindre en 
kvalificeret servicetekniker skal foretage en Power Upgrade 
installation, en afmontering eller udføre vedligeholdelse på apparatet.

2. Benyt et bor til at lave 
 hullerne i væggen.

3

1
2

3. Sæt rawplugs i hullerne 
 med en hammer.

1

2
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5. Placér easyWallbox korrekt i forhold til hullerne og fastgør den på 
væggen med de medfølgende skruer.

6. Sæt frontplade på igen.

 4.6. Elektrisk tilslutning som Plug&Play

Efter at easyWallbox er blevet monteret på væggen skal apparatet tilsluttes 
strømforsyningen ved at sætte stikket i stikdåsen. 

Advarsel: Stikket skal tilsluttes direkte til stikkontakten uden 
adapter og i overensstemmelse med lokale bestemmelser vedrørende 
el-installationer i private hjem. Der må ikke anvendes adaptere, 
dobbeltstik, multistikdåser eller ledningsforlængere.

En forkert udført elektrisk tilslutning kan føre til risiko for personskade 
eller materiel skade, som er specielt høj, hvis bilen er under opladning i 
et længere tidsrum uden tilsyn. 
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 5.2. Konfiguration via My easyWallbox app (hvis dette foretrækkes)

My easyWallbox er en dedikeret app til smartphone, som kan hentes på 
Google Play® og i App Store®, og som kan benyttes til konfiguration, overvågning 
og indstilling af easyWallbox via en Bluetooth-forbindelse. 
App’en giver mulighed for: start og stop af ladeprocessen, forsinket start af 
ladeprocessen og adgang til den seneste historik over ladesessioner.

Samtidig brug af My easyWallbox og den smarte ladefunktion på 
køretøjet vil føre til færre funktionsproblemer.

Til autentificering af din smartphone er det nødvendigt at scanne QR-koden 
som beskrevet i vejledningen til app’en. For en mere detaljeret vejledning 
henvises direkte til app’en.

 5. FØRSTE IBRUGTAGNING

 5.1. Tænding af easyWallbox

Apparatet har ingen start/stop-knapper. Efter installation er boksen klar til 
opladning når de følgende betingelser er opfyldt:
 korrekt installation i henhold til anvisningerne i denne manual
 apparatet er i normal tilstand.

Fare for elektrisk stød hvis apparatet er blevet beskadiget. 
Brug af et beskadiget apparat kan medføre elektriske udladninger. 

Hvis apparatet er blevet beskadiget skal de nedenstående anvisninger følges 
nøje for at undgå farlige situationer med risiko for skader på personer eller 
materiel:
 det beskadigede apparat må ikke benyttes
 fejl på boksen skal mærkes tydeligt for at undgå, at andre personer 
 benytter den
 tilkald en kvalificeret servicetekniker til reparation af apparatet eller til 

afmontering, hvis det ikke kan repareres.
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 6. LADEPROCEDURE

  Når installationen en gang er blevet fuldført er opladning af bilen med    
  easyWallbox meget nem. 
  Du skal blot gøre som følger: 

1. Sørg for at easyWallbox er tilsluttet et aktivt strømstik.
2. Kontrollér at led-statuslampen lyser BLÅT.

3. Tag ladekablet ud af easyWallbox.

 

4. Sæt ladekablets stik i køretøjet.  

- Der må ikke benyttes adaptere til tilslutning af ladekablet til 
 bilstikket.

- Kablet må ikke udsættes for mekaniske påvirkninger. Undgå at t
 række eller sno det. 

 6.1. LED statuslampe

På forsiden af ladeboksen findes en stribe led-lamper, der fungerer som 
visuelle signaler og alarmer, der signalerer easyWallbox’ens aktuelle tilstand:

 BLÅ STANDBY-status,  
 easyWallbox angiver at den er klar til at starte ladeprocessen eller at 

opladningen er blevet fuldført.

 GRØN LADE-status,   
 easyWallbox er i gang med opladning af det elektriske køretøj.

 BLINKENDE RØD ALARM-status, 
 easyWallbox oplader ikke på grund af en fejl.  I tilfælde af mindre fejl 

vil easyWallbox genoprette sin funktion i løbet af få sekunder. 
 Hvis den forbliver i ALARM-status i længere tid, er det nødvendigt at 
 tilkalde assistance som beskrevet i afsnit 11.
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 7. STOP OPLADNING

Hvis ladeprocessen er fuldført vil led-lampen på apparatet lyse BLÅT, hvorefter 
kablet kan fjernes fra køretøjet som beskrevet i afsnit 7.1. 
Hvis ladeprocessen ikke er tilendebragt, skal den først stoppes. Opladningen 
kan afbrydes på to måder:
 Direkte ved hjælp af bilens kontrolfunktioner (se bilens håndbog for flere 

oplysninger)
 Ved hjælp af app’en My easyWallbox.

Efter at processen er blevet afbrudt henvises til næste afsnit. 

Vær opmærksom på, at når ladeprocessen afbrydes skal stikket 
tages ud af bilen, før opladningen kan igangsættes på ny.

Undgå at trække kablet ud af bilens stik, hvis opladningen ikke er 
blevet tilendebragt.

 

 7.1. Afslutning på opladning

Til fuldførelse af ladeprocessen gøres som følger:  

1. Kontrollér at led-lampen på apparatet lyser BLÅT.

2. Tag stikket ud af stikdåsen på bilen.

Undgå at fjerne ladekablet fra bilens stik, hvis ladeprocessen IKKE er 
blevet fuldført og led-statuslampen ikke lyser GRØNT. 
For tidlig udtrækning af kablet kan beskadige det og føre til elektrisk 
stød med alvorlig personskade, også med døden til følge.  

3. Sæt stikket i easyWallbox.
4. For maksimal sikkerhed skal forbindelsen til elnettet afbrydes 
 (om nødvendigt ved at tage stikket ud af stikkontakten).  
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 8. VEDLIGEHOLDELSE

Før der udføres vedligeholdelse på easyWallbox er det nødvendigt 
at vente til den har stoppet den igangværende proces, slukke den og 
frakoble forbindelsen til elnettet. 

easyWallboksens drift og levetid afhænger af de periodiske eftersyn og 
vedligeholdelseshandlinger, der foretages på apparatet. 
Herunder er angivet nogle eksempler på typisk beskadigelse af easyWallbox:
 beskadigelse af indkapsling
 beskadigelse af frontpanel
 beskadigelse af komponenter
 utilsigtet fjernelse af komponenter.

Et fejlbehæftet eller beskadiget apparat må aldrig benyttes. 
Fejl skal straks udbedres af en kvalificeret servicetekniker.  

Fare for elektrisk stød hvis apparatet er blevet beskadiget. 
Brug af et beskadiget apparat kan medføre elektriske udladninger.  

Hvis apparatet er blevet beskadiget skal de nedenstående anvisninger følges 
nøje for at undgå farlige situationer med risiko for person- eller materiel skade:
 det beskadigede apparat må ikke benyttes
 fejl på boksen skal mærkes tydeligt for at undgå, at andre personer 
 benytter den
 tilkald en kvalificeret servicetekniker til reparation af apparatet eller til 

afmontering, hvis det ikke kan repareres.

 8.1. Intervaller mellem ordinær vedligeholdelse

easyWallbox kræver ikke speciel vedligeholdelse. Det anbefales dog at gøre 
som følger: 
 sæt altid ladestikket tilbage i easyWallbox, når apparatet ikke er i brug
 det anbefales jævnligt at rengøre apparatet med en fugtig klud
 det anbefales jævnligt at inspicere og rengøre stikket efter at apparatet er 

blevet frakoblet elnettet
 undgå rengøring med kraftige opløsnings- eller slibemidler
 foretag en visuel kontrol af apparatet for synlige fejl ved hver opladning
 foretag en visuel kontrol af ladekablet ved hver opladning
 foretage en visuel inspektion af strømforsyningskablet ved hver opladning og 

under alle omstændigheder før tilslutning til elnettet
 hvis strømstikket tages ud af stikdåsen sørg da for at placere kablet på en 

ordentlig måde, om nødvendigt ved at vikle det omkring easyWallbox’en. 
Kablet skal under alle omstændigheder placeres på en sikker måde, hvor det 
ikke er i vejen eller kan blive beskadiget (f.eks. klemt af køretøjer)

 Kontrol af om boksen er klar til drift.

easyWallbox indeholder ikke komponenter, som brugeren selv kan 
reparere eller vedligeholde. 

Den eneste del der kan tages af easyWallbox, er frontpladen, og 
dette må kun gøres under installation og afmontering ved at følge
 anvisningerne. Kun en kvalificeret tekniker må åbne easyWallbox 
udover det ovennævnte og kun ved Power Upgrade installation, 
afmontering og vedligeholdelse.
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 9.2. Afmontering apparatet fra væggen

Følg de nedenstående trin for at fjerne easyWallbox fra væggen, hvorpå den 
er installeret:

1. Fjern den aftagelige frontplade.
2. Tag skruerne ud af væggen.

3. Sæt frontpladen på igen.  

 9. DEMONTERING OG OPBEVARING

Når easyWallbox’en har nået afslutningen på sin levetid, skal den deaktiveres 
og tages ud af drift. 

Risiko for elektrisk stød.
Før afmonteringen påbegyndes er det vigtigt at sikre sig, at 
easyWallbox ikke er forbundet til elnettet. Enhver installation, 
vedligeholdelse og afmontering må kun udføres efter at have 
afbrudt strømmen på din eltavle.

 9.1. Frakobling fra elnettet – Plug&Play

Tag stikket ud af stikkontakten.
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Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal håndteres og 
bortskaffes i overensstemmelse med gældende lovgivning og særskilt 
fra normalt husholdningsaffald.

 11. ASSISTANCE

Hvis du har spørgsmål om installation af easywallbox bedes du rette 
henvendelse til et  autoriseret servicecenter. En liste over de autoriserede 
kundeservicecentre kan findes på www.easywallbox.eu. 
Henvend dig til et autoriseret servicecenter hvis du har spørgsmål til brugen af 
easywallbox. 
Kundeservice leveres af Free2Move eSolutions pr. telefon på det lokale sprog i 
de følgende lande:

Telefontid: 8:00 - 20:00 fra mandag til lørdag. 
Ved kontakt til Free2Move eSolutions kundeservice, sørg da for at have de 
følgende oplysninger ved hånden, som illustreret i afsnit 3.2:
 modelnavn
 serienummer.

 9.3. Opbevaring

Hvis du ønsker at afmontere easywallbox og opbevare den til fremtidig brug, 
gøres som beskrevet for at sikre, at den bevarer sin funktionsdygtighed:
 rengør apparatet før opbevaring
 læg det rene apparat i den originale æske eller i en anden egnet ren og tør 

emballage
 overhold opbevaringsbetingelserne: 

- temperaturen på opbevaringsstedet skal ligge mellem -25°C og +40°C
- gennemsnitstemperaturen over 24 timer må ikke overstige 35°C
- den relative luftfugtighed må ikke overstige 95% og skal være 
 ikke-kondenserende.

 10. BORTSKAFFELSE 

 10.1. Bortskaffelse af emballage

Emballagen skal bortskaffes på en miljøvenlig måde. Materialerne anvendt til 
emballering af dette apparat kan genanvendes og skal bortskaffes i 
overensstemmelse med gældende lovgivning i installationslandet. 

 10.2. Udtagning af drift og bortskaffelse af easyWallbox

Dette apparat er mærket ifølge europæisk direktiv 2012/19/EU om affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Retningslinjerne fastlægger rammerne 
for returnering og genvinding af brugte apparater i EU. 
Yderligere oplysninger om aktuelle affaldsfaciliteter kan fås hos de lokale 
myndigheder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tyskland
 UK
 Belgien
 Luxembourg
 Nederlandene
 Frankrig
 Schweiz
 Østrig
 Polen
 Danmark 

 Sverige
 Italien
 Spanien
 Portugal
 Grækenland
 Den tjekkiske republik
 Slovakiet
 Ungarn
 Norge (kun engelsk)
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