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Power	Upgrade	mód	beépítéséhez	és	más	fejlett	funkciókra	való	tekintettel,	
kövesse	a	vonatkozó	Szerelő Kézikönyvben	tartalmazott	dokumentációt	
(www.easywallbox.eu/it/#library	weboldalról	tölthetö	le).

Csak	a	Franciaországban	történtő	Power	Upgrade	mód	beépítéséhez	
kövesse	a	„Szerelő	Kézikönyv	–	mode	2	power	upgrade”	utasításokat	
(https://easywallbox.eu/it/#library	weboldalról	tölthetö	le).

A	Power	Upgrade	módban	történő	beépítés	csak	szakképzett	
személyzet	által	végezhető	el,	a	legkorszerűbb	áramszolgáltató	
berendezés	tervezésével	és	létrehozásával,	valamint	a	háztartási	
villamos	berendezés	a	helyi	hatósági	követelményeknek	megfelelő	
tanúsításával.	

 1.	 FELHASZNÁLÓI	KÉZIKÖNYVET	TEKINTŐ	UTASÍTÁSOK				

Köszönjük,	hogy	az	easyWallbox-ot	választotta.	Néhány	percet	kérünk	Öntől	,az	
utasítások	elolvasásához,	hogy	a	készüléket	biztonságban	beépithesse	és	
használja,	igy	felfedezve	minden	előnyét.	easyWallbox olyan feltöltő készülék, 
amely 7,4 kW-ig az elektromos járművek feltöltésére lett tervezve és 
tanúsítva.	Forradalmian	új	termék,	amelyet	Plug&Play módban	a	villamosenergia	
hálózathoz	kötve	kábellel	és	csatlakozóval,	valamint	Power Upgrade módban 
egyaránt lehet beépíteni.	easyWallbox	váltóarámmal	működő	elektromos	
járművek	féltöltésére	szolgáló,	váltóáramot	kibocsátó	készülék.
A	jelen	kézikönyvben	foglalt	információk	az	easyWallbox	szerelőjét	és	a	
használóját	illetik	és	a	Plug&Play mód beépítésére,	a	készülék	biztonságos	
használatára	és	alap	karbantartására	vonatkoznak.
  

A	nemzetközi	szabályok	figyelembevételének	alapján,	easyWallbox
nem	professzionális	felhasználásra	tervezett	készülék;	ez	azt	jelenti,
hogy	olyan	felhasználók	számára	lett	tervezve	(a	továbbiakban:	
felhasználók),	akik,	a	jelen	kézikönyvben	tartalmazott	információkon	
kívül,	nem	rendelkeznek	bővebb,megfelelő	ismerettel	és/vagy	
felkészültséggel	(átlagemberek);	ezért	javasoljuk		olvassa	el	
figyelmesen	jelen	kézikönyet.	A	kézikönyv	utasítást	ad,	ahol	
szükséges	pédázva,	minden	megfelelő	viselkedésre	és/vagy	műveletre,	
amelyet	a	felhasználónak	figyelmesen	kell	elolvasni	és	alkalmazni	az	
easyWallbox	megfelelő	használatához.	Emlékeztetjük	a	felhasználót,	
hogy		kapcsolatba	léphet	a	rendelkezésére	bocsátott	elérhetőséggel	az	
easyWallbox	használatát/beépítését/karbantartását	tekintő	bármilyen	
kérdéssel,	bizonytalansággal	(lásd	az		Ügyfélszolgálat	fejezetet.).	
 

A	készülék	beszerelése	előtt,	olvassa	el	figyelmesen	a	csatolt	
dokumentációt,	hogy	ismerje	meg	az	utasításokat	és	a	biztonsági	
útmutatást.
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	 1.3.	 A	használt	jelzések			

  ÉLETVESZÉLY 

  FIGYELMEZTETÉS 

  VIGYÁZAT 

  FIGYELEM 

  SZAKKÉPZETT 
SZEMÉLYZET

	 1.1.	 Utasítáok	a	Plug&Play	mód	beépítéséhez

Az easyWallbox	beépítése	Plug&Play	módban	a	villamosenergia	hálózati	
bekötéssel	történik	a	készülékkel	átadott	csatlakozó	és	kábel	segítségével.	
A	termék	Plug&Play	módban	történő	beépítését	a	jelen	kézikönyvben	
tartalmazott	utasításokat	követve	kell	elvégezni.	

Akkor	is	ha	nem	kötelező	szakképzett	személyzet	beavatkozását	
követelni	Plug&Play	mód	beépítéséhez,	bármilyen	felmerülő	
használati,	beépítési	és	karbantartási	kérdés	vagy	felvilágosítás	
esetén,	ajánljuk	Önnek,	hogy	forduljon	az	easyWallbox	szakképzett	
elektrotechnikai	szolgálathoz.

	 1.2.	 Vevőszolgálat

A	vevőszolgálattal	kapcsolatos	többi	információkat	a	11.	fejezet	tartalmazza.

Ez	a	jelzés	olyan	közvetlen	veszélyt	jelent,	amely	
életveszélyes	sérüléseket	vagy	halált	okozhat.	

Ez	a	jelzés	olyan	veszélyes	helyzetet	jelent,	amely	
súlyos	sérüléseket	vagy	halált	okozhat.

Ez	a	jelzés	olyan	veszélyes	helyzetet	jelent,	amely	
enyhe	sérüléseket	okozhat.

Ez	a	jelzés	olyan	helyzetet	jelent,	amely	az	
easyWallboxnak	anyagi	károkat	okozhat.

Ez	a	munka	csak	olyan	műszaki	szakértő	–	a	
továbbiakban	„Szakképzett	személyzet	”	-	által	
végezhető	el,	aki	háztartási	villamosenergia	
berendezések	tervezésére,	kivitelezésére	és	
vonatkozó	tanúsítvány	kiadására	jogosult.	
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	 A	készüléket	a	jelen	kézikönyvben	leírt	minden	helyi	és	nemzetközi	műszaki	
követelményeknek	megfelelő	villamosenergia	hálózathoz	kell	bekötni.	

	 Gyerekek	vagy	olyan	más	személyek,	akik	nem	mérik	fel	a	készülék	
beépítésével	vagy	használatával	kapcsolatos	veszélyt,	komoly	balesetet	
szenvedhetnek	vagy	kockáztathatják	saját	életüket.	Ezen	személyeknek	tilos	
a	készüléket	kezelni	és	a	készülék	közelében	felügyelet	nélkül	tartózkodni.

	 A	háziállatokat	vagy	más	állatokat	távol	kell	tartani	a	készüléktől	és	a	
	 csomagolástól.	

	 A	gyererkek	nem	játszhatnak	a	készülékkel,	annak	tartozékaival,	sem	a	
termék	csomagolásával.

 Az easyWallbox	nem	tartalmaz	olyan	tartozékokat,	amelyeket	a	használó	
önálló	módon	tudna	megjavítani	vagy	karbantartani.	

 Az easyWallbox	eltávolítható	része	az	eltávolítható	burkolat,	amelyet	az	
utasításokat	követve	a	beépítés	és	leszerelés	folyamán,	lehet	rögzíteni	vagy	
eltávolítani.	A	készüléket	csak	szakképzett	személy	által	lehet	beépítés	után	
felnyitni.

 easyWallbox	csak	energiaforrással	használható.	

 Az easyWallbox-ot	a	fennálló	szabályoknak	megfelelően	kell	kezelni	és	
ártalmatlanítani,	elkülönítve	a	szokásos	háztartási	hulladékoktól,	elektromos	
és	elektronikus	hulladékok	közé	osztályozva	(RAEE).	

	 Ne	használjon	adaptereket	sem	kábeles	hosszabbítókat	!

 1.4.	 Megjegyzések

Araműtés	és	tűzveszély			

 Az easyWallbox	használata	előtt	szűkséges	figyelmesen	elolvasni	a	jelen
	 kézikönyv	tartalmát,	hogy	ismerje	meg	a	használati	utasításokat	és	a	

biztonsági	útmutatást.

	 A	beépítés	előtt,	bizonyosodjon	meg	arról,	hogy	az	easyWallbox ne legyen 
semmiféle	villamosenergia	hálózathoz	kapcsolva.	Bármilyen	beépítési,	
karbantartási	vagy	leszerelési	műveletet	kizárólag	csak	a	villamosenergia	
hálózattól	kikapcsolt	készülékkel	lehet	elvégezni.

	 A	villamosenergia	hálózathoz	történő	kapcsolás	előtt,	bizonyosodjon	meg	
arról,	hogy	a	helyi	és	nemzetközi	szabványoknak	megfelelően,	a	

 villanykonnektor helyesen legyen beszerelve,	helyes	földeléssel.

	 A	készülék	beszerelése	vagy	használata	előtt,	bizonyosodjon	meg	arról,	
hogy	a	tartozékok	egyike	sem	legyen	megsérülve.		

	 A	megkárosodott	tartozékok	áramütést,	rövidzárlatot	és	tűzveszélyt	
okozhatnak.	Ne	használja	a	hibás	vagy	megsérült	készüléket	!

 easyWallbox-ot szerelje távol a benzinkannáktól vagy általában a 
gyúlékony anyagoktól.

	 Bármilyen	karbantartási	művelet	elvégzése	előtt,	bizonyosodjon	meg	arról,	
hogy	a	tápegység	ki	legyen	kapcsolva.

 Az easyWallbox	csomagba	helyezése	vagy	szállítása	előtt,	ellenőrizze,	hogy	
a	főtápegység	teljesen	ki	legyen	kapcsolva.	

 Az easyWallbox	használata	csak	a	megadott	sajátos	felhasználásra	van	
korlátozva.

	 A	nem	helyes	beépítés,	karbantartás	vagy	nem	megfelelő	módon	végzett	
javítás	veszélyeztethetik	a	felhasználót..	Szűkséges	ellenőrizni,	hogy	az	
easyWallbox csak a helyes működési feltételek között legyen 

 használva.	
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 2. BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 

 2.1.	 easyWallbox	megfelelő	használata

Az easyWallbox	kizárólag	csak	rögzített beszerelésre	van	tervezve.	Elektromos
járművek	feltöltésére	lehet	használni	benti	(garázsokban,	korlátozott	bejárattal	
ellátott	cégi	raktárokban,	stb.)	vagy	kinti	környezetben	(magán	telkeken,	
parkolóhelyeken,	stb.)	a	4.	fejezetbe	foglalt	utasításoknak	és	helyi	szabályoknak	
megfelelően.	A készülék kizárólag csak teljesen elektromos vagy hibrid 
járművek feltöltéséré használható 2. típusú konnektorral ellátva, 
IEC 62196-2 szabvány szerint;	nem	alkalmas	más	járművek	vagy	készülékek	
használatára.	easyWallbox	I.	osztályú	készülék.	Tehát	csatlakozó	és	konnektor	
által	helyes	földelést	igényel.	Az	opcionális	szellőzés	funkciót	az	easyWallbox 
nem	viseli	el.	Egyes	országok	olyan	szabályokat	alkalmaznak,	amelyek	kiegészítő	
védelmet	írnak	elő	az	araműtés	megelőzésének	céljából.	Mindenképpen	
az easyWallbox	használatának	érdekében	szükséges	először	a	használati	
utasításokat	elolvasni.	
Az easyWallbox-ot	szükséges	RCD	és	túláramvédelmi	készülék	által	egy	védett	
villamosenergia	hálózathoz	kötni.	Az	RCD	maradékárama	nem	haladhatja	meg	
a	30mA,	legalább	A	típusú	lehet	és	a	következő	szabványok	egyikének	kell	
megfeleljen:	IEC	61008-1,	IEC	61009-1,	IEC	60947-2	és	IEC	62423.	
A	túláramvédelmi	készülékek	a	következő	szabványoknak	kell	megfeleljenek:	
IEC	60947-2,	IEC	60947-6-2,	IEC	61009-1vagy	a	IEC	60898	széria	vagy	a	
IEC	60269		széria	megfelelő	részeinek.	

 2.2.	 Célra	nem	megfelelő	használat			

Az easyWallbox csak	a	célnak	megfelelő	használat	betartása	mellett	
biztonságos,	A	készüléken	tilos	nem	engedélyezett	módosításokat	végezni	és	a	
céltól	eltérő	módon	használni.	A	készülék	használója	felelős	az	esetleges
veszélyes	helyzetek	kialakulásáért	vagy	az	adott	országban	alkalmazott	
törvénybe	ütköző	helyzetekért.	

Free2Move	eSolutions	nem	vállal	felelősséget	a	készülék	nem	
megfelelő	használatából	vagy	nem	engedélyezett	módosításokból	
eredő	károkért.

 2.3.	 Alapvető	biztonsági	utasítások		

Az easyWallbox	a	fennálló	biztonsági	szabályoknak	megfelelően	lett	tervezve,
összeállítva	és	ellenőrizve.	Az	easyWallbox	Plug&Play	módban	történő	
beépitését	közvetlenül	olyan	felhasználók	végezhetik	el,	akik	képesek	figyelmesen	
megérteni	és	követni	a	jelen	utasításokat	és	megérteni	az	összes	vonatkozó	
kockázatokat.	Free2Move	eSolutions	nem	vállal	felelősséget	a	biztonsági	
szabályok	és	a	jelen	kézikönyvben	tartalmazott	utasítások	megfigyelésének	
elmulasztásából	származó	személyeknek	vagy	tárgyaknak	okozott	károkért.

 2.3.1.	 A	helyi	körülmények	betartása		

Az easyWallbox	biztonságos	működése	a	helyes	beépítéstől	függ,	amely	a	helyi	
szabályoknak	kell	megfeleljen.	

A	helytelen	beépítés	súlyos	sérüléseket	vagy	halált	okozhat.	

	 2.3.2.	 Felügyeleti	kötelesség	betartása	

Gyerekeket	vagy	olyan	más	személyeket,	akik	nem	mérik	fel	az	easyWallbox 
használatával	kapcsolatos	veszélyt,	távol	kell	tartani	a	készüléktől	és	a	töltő	
kábeltől,	működésközben	és	szünet	állapotban	is.

	 2.3.3.	 Szabályos	állapot			

Az easyWallbox-ot	ép	állapotban	kell	őrizni.	Károk	vagy	hibák	jelenlétében,	a	
felhasználók	araműtés	miatt	súlyosan	megsérülhetnek.	ezért	kötelező:	
	 a	készüléket	ütésektől	védeni	
	 a	tervezett	célra	nem	megfelelő	használatot	elkerülni
	 a	készülék	helytelen	használatát	elkerülni
	 a	készülék	rossz	működését	feltűnő	módon	jelezni	azért,hogy	más	

személyek	kerüljék	el	a	készülék	használatát
	 kérje	egy	elektrotechnikus	szakértő	sürgős	beavatkozását	a	károk	

megjavítására	vagy	a	hibák	elhárítására.	

Az	easyWallbox	használata	erős	viharos	időben	nem	ajánlott	!	
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 hálózati	csatlakozózsinór

	 csatlakozó	bemenet	

	 áramérzékelőhöz	élőkészítve

 easyWallbox	töltőállomás	méretei									

 

 easyWallbox	töltőállomás	méretei	konnektorba	kapcsolással	
  

 3.	 A	TERMÉK	LEÍRÁSA

 3.1.	 Általános	leírás				

Az easyWallbox	burkolata	polikarbonát,	ezért	stabilitást	és	könnyűséget	
garantál.	A	készülék	design	alkotása	átfogó	tanulmányok	eredménye,	amely	
ergonomikus,	könnyen	kezelhető,	intelligens	munkaeszközt	hozott	létre.

 	 A	termék	leírása		
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 3.2.	 Azonosító	tábla

Az	azonosító	tábla	a	töltőállomás	hátsó	oldalán	található.	Az	azonosító	tábláról	
megszerezhető	információk	az	alábbi	ábrán	vannak	feltüntetve.	A	termék	
típusa	szerint,	a	feltüntetett	adatok	eltérhetnek	az	ábra	tartalmától.	A	modell	
kód	és	széria	szám	a	csomagoláson	és	a	a	My	easyWallbox	applikáción,	a	
bejelntkezést	követően	(lásd	5.2.	fejezetet),	egyaránt	található.

 easyWallbox Plug&Play	módban	történő	beépítése.

	 Power	Upgrade	mód	beépítéséhez	és	más	fejlett	funkciókra	való	tekintettel,		
	 kövesse	a	vonatkozó	Szerelő Kézikönyvben	tartalmazott	dokumentációt			 	
 (www.easywallbox.eu/it/#library	weboldalról	tölthetö	le).
	 Csak	a	Franciaországban	történő	Power	Upgrade	mód	berépítése	esetén	
	 kövesse	a	„a Szerelő Kéziköny – mode 2 power upgrade” fejezetet    
 (https://easywallbox.eu/it/#library	weboldalról	tölthető	le).

címke	elhelyezése	

modell kód széria	szám
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 3.4.	 Dinamikus	fogyasztásváltozások	kezelése
	 	 (Dynamic	Power	Management)

easyWallbox	Dynamic	Power	Management	(DPM)	van	ellatva	,	olyan	intelligens	
funkció	,	amely	a	töltő	energiát	a	rendelkezésre	álló	elektromos	energia	alapján	
szabályozza,	így	megelőzve	a	kellemetlen	áramszünetet.	
A	Dynamic	Power	Management,	aktiválásához,	konzultálja	a	Szerelő 
Kézikönyvében (lásd: www.easyWallbox.eu)	a	villamos	energia	hálózatra
történő	szenzor	beszerelésére	és	a	paraméterek	beállítására	vonatkozó	
utasításokat.	easyWallbox	a	Dynamic	Power	Management	nélkül	is	működhet;	
ebben	az	esetben	nem	szükséges	a	külön	szenzort	beépíteni,	viszont	nem	
garantálja	az	áramszünet	hiányát.

 

Dynamic	Power	Management	bekötéséhez	kötelező	a	szakképzett	
személyzet	beavatkozására	a	helyi	szabványok	szerint.	easyWallbox	
használatával,	beépítésévél	és	karbantartásával	kapcsolatos	bármilyen
kérdésben	vagy	feltevésben	ajánljuk,	hogy	lépjen	kapcsolatba	a	
szakképzett	elektrotechnikus	személyzettel	vagy	szolgálattal	
(lásd	a	11.	fejezetet:	Ügyfélszolgálat).	

Leírás  
Konnektor	Standard	(EV	oldal)	 	 	 IEC	62196-2	
Töltési	csatlakozás	 	 	 E/F	(G		in	UK,	J	in	Switzerland)	
EVSE	Standard	 	 	 IEC	61851	
CE	jelölés		 	 	 igen	
Garancia	 	 	 2	év	
	 	 	 állandó	csatlakozással
Töltési	mód	 kábellel	és	csatlakozóval  (kábellel	és	csatlakozóval	csatlakozva
 csatlakozva  ha	Franciaorszáfban	beépitve)
 TÜV	tanusítvány	 	 igen	 	 igen    
Elektromossági és csatlakozási jegyzékek  
Maximális	teljesítmény		[kW]	 	 	2.3*-ig	 	 	7.4*-ig
Feszültség	[V	/	Hz]	 	 230	/	50,	egy	fázisú	 	 230	/	50,	egy	fázisú
Áram	[A]	 	 10*-ig	 	 32*-ig
Energiafogyasztás	készenléti	állapotban	[W]	 	 <	2	 	 <	2
Típus	2	kábel	konnektorral	(EV	oldal)	 	 	 igen,	belefoglalva	
Típus	2	kábel	konnektorral	-	hossza	[m]	 	 	 3	
Töltőkábel		[m]	 	 6	 	 N.A.
* Az	értékek	a	helyi	szabályok	szerint	változnak.	      
Általános jegyzékek  
Védettségi	fokozat	 	 	 IP54,	IK08	(IEC	60529)	

Térfoglalás	méretei	[mm]	 																												“335	x	277	x	95	(konnektor	nélkül+C5e)
	 	 	 	335	x	277	x	350	(konnektorral)”	
Burkolat	 	 	 Polikarbonát	
Súly	[kg]	 	 	 ~	4	
Standard	színek	 																														Fekete	(RAL	9011)	és	Fehér	(RAL	9003)	
Állapot	jelző	 	 	 Igen,	led	RGB	    

Biztonság és működés  
Hőmérséklet-tartomány	[°C]	 																			-25	/	+50(ha	a	napsugarak	közvetlenül	nem	érintik)		
Túlmelegedés	elleni	védelem		 	 	 Igen	
Nedvességállóság	 	 	 Igen,	teljes	burkolattal	
Védelmi	osztályozás	 	 	 I	
Szennyező	fok	 	 	 PD3	
Túlfeszültség	kategória			 	 	 OVC	III	
Tűzvédelem		 	 	 UL94	V-0	

Maradékáram	monitorozása	 																				Igen,	6	mA	DC	érzékelő	RCM	készulékkel,	földelés	
   hiány	érzékelésérhez	
Maximális	beépitési	magasság	[m]	 	 	 2000	m	tengerszint	felett	 	

Kapcsolás és fejlett funkciók  
Bluetooth	 	 	 igen	
Smartphone	App	 																												My	easyWallbox,	Android,	IOS	kompatibilis	
Kompatibilitás	az	Android***	rendszerrel	 	 	 Lollipop	(5.0)	vagy	ennél	fejlettebb
Kompatibilitás	az	IOS**	rendszerrel	 	 	 12	vagy	ennél	fejlettebb	
Kommunikáló	protokoll				 	 	 Tulajdonos	
Dinamikus	fogyasztásváltozások	kezelése	 																Igen,a	tartozékok	között	található	szenzor	beépítésévél		(Dynamic	Power	Management) 
**	az	adatok	az	applikáció	első	változatára	vonatkoznak	és	változhatnak	a	jövőben.
***	NEM	kompatibilis	Android	6.-al.	

 3.3.	 A	feltöltő	készülék	műszaki	tulajdonságai

 olyan feltöltő készülék, amely 7,4 kW-ig az elektromos járművek  
 feltöltésére lett tervezve és tanúsítva. 

 ha Plug&Play ha Power Upgrade    
 töltős töltős
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	 3.5.	 A	termék	változata	a	többi	országokban

A	Plug&Play	mód	által	töltött	maximális	áram	korlátozott	ahhoz,	hogy	az	
easyWallbox-ot a maximum biztonsági szinten ellássa a fennálló helyi 
szabályoknak megfelelő módon.	A	gyártás	folyamán,	ezeket	az	különbözeteket	
figyelembe	véve	lett	az	easyWallbox	konfigurálva.	Így	használatra	kész	a	
maximális	rendelkezésre	álló	arámmal.		

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	 Ország	 		Áramkorlátozás	(Plug&Play)	[A]	 Csatlakozó	kód

	 1.			 Németország	 10	 E/F
	 2.			 Franciaország	 8	 E/F
	 3.			 Egyesult	Kiralyság	 10	 G
	 4.			 Belgium	 10	 E/F
	 5.			 Luxemburg	 10	 E/F
	 6.			 Hollandia	 10	 E/F
	 7.			 Svájc	 8	 J
	 8.			 Ausztria	 10	 E/F
	 9.			 Lengyelország	 10	 E/F
	 10.		Gorogország	 10	 E/F
	 11.		Cseh	Koztársaság	 10	 E/F
	 12.		Szlovákia	 10	 E/F
	 13.		Magyarország	 10	 E/F
	 14.		Dánia	 6	 E/F
	 15.		Svedország	 10	 E/F
	 16.		Olaszország	 10	 E/F
	 17.		Spanyolország	 10	 E/F
	 18.		Portugália	 10	 E/F
	 19.		Norvégia	 10	 E/F

-	Ne	használjon	adaptereket	sem	kábel	hosszabbítókat	!	

-	 Free2Move	eSolutions	nem	vállal	felelősséget	a	készülék	szabálytalan
		 használatából	vagy	nem	engedélyezett	módosításából	származó	
károkért.

Típus		E Típus		F Típus		G Típus		J

 4.	 BEÉPÍTÉS

 4.1.	 A	hely	megválasztása

easyWallbox	csak	kizárólag	falra	rögzített,	kinti	–	benti	használatra	lett	tervezve,	
tehát	nem	hordozható	különböző	helyekre,	helyét	nem	lehet	változtatni.	A	
beépítési	műveletek	megkezdése	előtt,	elellenőrizni	kell	a	kivitelezési	lehetőséget,	
pontosabban	meg	kell	választani	az	easyWallbox beépítésének helyét: 
		 vízszintes	sima	felületre	kell	rögzíteni	a	4.5.	szerint;	kerülni	kell	a	gyenge	

felületeket,	amelyek	nem	garantálnak	szilárd	stabilitást	
		 könnyen	lehessen	a	villamosenergia	hálózathoz	bekötni	és	a	feltöltendő	

elektromos	járműhöz	csatlakoztatni
		 nem	akadályozhatja	a	feltöltendő	elektromos	jármű	mozgását
		 a	beépítési	felület	teljesen	szabad	kell	legyen,	nem	torlaszolhatja	el	
	 	 semmilyen	más	anyag	vagy	gépezet
		 a	beépítés	helyén	be	kell	tartani	a	villamos	berendezésekre	vonatkozó	

helyi	fennálló	szabályokat,	figylemebe	véve	a	tűzveszély	megelőzési	
intézkedéseket	és	a	biztonsági	kijáratokat.

easyWallbox-ot	nem	lehet	karóra	/oszlopra	vagy	elozőleg	beépitett	
csőre	rögzíteni.

easyWallbox-ot	nem	lehet	a	következő	helyekre	beépíteni:	
	 robbanás	veszélyes	helyekre	(EX	környezetbe)
	 menekülőútnak	használt	helyiségekbe	
	 olyan	helyekre,	ahol	tárgyak	eshetnek	a	készülékre	(pl.	függőlétrák	vagy	

gumiabroncsok)	vagy	ahol	megsérülhet,	megütődhet	(pl.	ajtó	mögött	vagy	
járművek	manőverezésére	használt	helyiségek)	

	 olyan	helyeken,	ahol	nyomás	alatti	vízsugár	veszélye	áll	fenn	(pl.	mosó	
berendezések,	vízsugaras	mosók,	kerti	csövek)

	 nem	lehet	nem	stabil	falra	rögzíteni
	 nem	lehet	gyúlékony	anyagból	(pl.	fából,	stb.)	készült	vagy	gyúlékony	
	 anyaggal	(pl.	mokettel,stb.)		burkolt	falra	rögzíteni.

A	IEC	61851-1.	alapján,	Olaszországban	az	easyWallbox-ot	nem	
lehetséges	közterületekre	beépíteni.
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 4.2.	 Megengedett	környezeti	körülmények

Különösképpen,	az	easyWallbox-ot	tároló	környezetnek	feltételei	a	következő	
értékeket kell tartalmazza:
	 környezeti	hőmérséklet	–	25°C	és	+50°C	között	
	 átlag	hőmérséklet	a	24h	folyamán:	35°C	foknál	kevesebb	
	 maximális	tengerszint	feletti	magasság:	2000	m
	 a	levegő	nedvessége	nem	haladhatja	meg	a	95%.

easyWallbox	készüléknek	nem	megfelelő	környezeti	viszonyok	által	
okozott	károk.	Az	easyWallbox	nem	megfelelő	elhelyezése	károkat	
okozhat	a	készüléknek.	

A	beszerelési	hely	megválasztásakor,	szükséges	a	következő	utasításokat	
követni:
	 óvja	a	készüléket	a	közvetlen	napsugaraktól,	esetleg	egy	védő	tető	

kiépítésévél
	 óvja	a	készüléket	a	közvetlen	esőtől,	így	elkerülve	a	csapadékok	által	
 okozott károsodásokat
	 biztosítsa	a	készülék	elegendő	szellőzését,	ne	rögzítse	a	készüléket	

falfülkébe	vagy	szekrényekbe
	 óvja	a	készüléket	a	hő	tárolástól,	tartsa	távol	a	fűtőtestektől
	 óvja	a	készüléket	a	nedvesség	beszivárgástól
	 óvja	a	készüléket	a	hirtelen	hőmérséklet	változástól.	

Robbanás-	és	tűzveszély	
Az	easyWallbox-ot	robbanó	szerektől	és	tűzveszélyes	anyagoktól	
távoli	helyre	kell	beszerelni,	például	benzinkúttól	távoli	helyre;	
a	készülék	elemei	által	okozott	esetleges	szikra	tűzveszélyt	vagy	
robbanást	okozhat.	

 4.3.	 A	csomagolásban	található	tartozékok

Az easyWallbox	csomagolása	a	következő	elemeket	tartalmazza:	

Ne	helyezzen	súlyos	tárgyakat	az	easyWallbox-ot	tartalmazó	dobozra,	
figyeljen	a	csomagoláson	feltüntetett	jelzésekre	és	utasításokra	!

 easyWallbox	kábelekkel,	hálózati		
	 csatlakozó	és	töltő	konnektor	

	 Dynamic	Power	Management	
	 (DPM)	áram	mérő	szenzor

	 fúrómaszk	

3	csavar	

3	tipli	

a	termék	kézikönyvei	és	
tanúsítványa

1

2

3

4

5

6
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 4.4.	 A	csomagolás	felnyitása

A	doboz	megnyitásakor	javasoljuk,	hogy	ellenőrizze	az easyWallbox minden	
részét,	hogy	ne	legyenek	ütéstől,	sérüléstől,	horzsolástól	megsérülve.	Sérülés	
jelenlétében,	azonnal	szakítsa	meg	a	felszerelést	és	jelezze	a	forgalmazónak	
a	kár	típusát.	Ha	szükséges,	lépjen	kapcsolatba	a	vevőszolgálattal,	a	11.	pont	
leirasa	szerint	.	
A	készülék	alkatrészei	PVC	csomagolással	vannak	védve	és	ragasztószalaggal	
leszigetelve.	A	doboz	felbontásakor	szükséges	minden	részt	megtisztítani,	
eltávolítva	az	esetleges	port,	PVC	maradványokat	vagy	ragasztószalag	részeket.	
Az easyWallbox-ot	csak	akkor	vegye	ki	a	csomagolásból,	ha	már	mindent	
elkészített	a	beépítésére	és	kézben	fogva	szállítsa	a	rögzítésre	megválasztott	
falhoz.	

Az	easyWallbox	kézben	szállításakor	figyeljen	arra,	hogy	ne	botoljon	
bele	a	jármű	töltőkábelébe.	

easyWallbox-ot	tartalmazó	
zárt doboz 

easyWallbox-ot	tartalmazó	
doboz	fedelének	felnyitása

easyWallbox	dobozában	
jelenlevő	panel	felnyitása	

	 4.5.	 Falra	rögzítés

Free2Move	eSolutions	nem	vállal	felelősséget	azokért	az	anyagi	
károkért	vagy	személyi	sérülésekért,	amelyek	az	említett	eszközök	
használatából	származhatnak.	Tanácsoljuk,	hogy	lépjen	kapcsolatba	
az	elektrotechnikus	szakemberrel	vagy	szolgáltatással	az	easyWallbox	
használatával	kapcsolatos	bármilyen	kérdésben.

Az easyWallbox	falrárögzítésekor,	szükséges	betartani	az	építészetet	tekintő	
hatályos	nemzeti	és	nemzetközi	szabályokat	és	a	IEC	60364-1	és	IEC	60364-5-52	
Nemzetközi	Elektrotechnikus	Bizottság	által	meghatározott	rendeleteket.	
A	töltőállomás	helyes	beillesztése	fontos	a	készülék	működésére.	
Az easyWallbox rögzítésére szükséges fal megválasztásakor, figyelembe 
kell venni a bekötési távolságot a villanyhálózathoz és a jármű töltő 
csatlakozójához, figyelembe kell venni a jármű manőverezéséhez 
szűkséges térséget és parkolóhelyet.
Abban	az	esetben	ha	egymásmellé	több	easyWallbox	beépítésére	van	szükség,	
közöttük	legalább	20m	távolságot	kell	betartani.
Az easyWallbox-ot	a	talajtól	130	–	140	cm	magasságra	kell	rögzíteni.	

Áramcsapás	veszély.
A	beépítés	előtt	bizonyosodjon	meg	arról,	hogy	az	easyWallbox	ne	
legyen	semmilyen	villamosenergia	hálózathoz	kötve.	Bármilyen	
beszerelési,	karbantartási	vagy	szétbontási	művelet	csak	akkor	
végezhető	el,	ha	előzőleg	kikapcsolta	a	villamosenergiát	a	villanyórától.

	 fúrógép	

	 ceruza

	 csavarhúzó

	 kalapács

 vízmérték

	 mérőszalag

a	csomagoláshoz	nem	
tartozó	eszközök

1

2

3

4

5

6
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 Az easyWallbox	falrarögzítésének	magassága.

 

 Kövesse	figyelemmel	az	alábbi	6	műveletet:

1. Használja a fúrómaszkot (A3-as ív), a mérőszalagot és a vízmértéket 
használva, jelölje meg a helyet, ahol megfúrja a falat.   

13
0

-1
4

0
 c

m

1 2

3

13
0

 - 
14

0
 c

m

4. Távolítsa el a mechanikus interferenciával CSOMAGOLÁSBA illesztett 
eltávolítható burkolat, használva az alján található hornyot. 

Az	easyWallbox	egyedüli	eltávolítható	része	az	eltávolítható	
burkolat.	Az	easyWallbox-ot	nem	lehet	tovább	felnyitni;	csak	
szakképzett	személyzet	kezelheti	a	Power	Upgrade	módban	történő	
beépítéskor,	szétbontáskor	vagy	a	karbantartás	folyamán.	

2. A fúrógéppel fúrja a lyukakat  
a falba. 

3

1
2

3. A kalapács segítségével,  
illessze a tipliket a lyukakba. 

1

2
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5. Helyezze az easyWallbox-ot a lyukak irányában és a tartozék  
csavarokkal rögzítse a falra. 

6. Helyezze rá az eltávolítható burkolat.

 4.6.	 A	Plug&Play	módban	történő	csatlakozás	a	villamosenergia		 	 	
	 	 hálózatoz	

A	falrárögzítést	követően,	a	villamosenergia	hálózathoz	való	bekötéshez	elég	az	
easyWallbox	csatlakozót	a	konnektorba	kapcsolni.

Figyelem:	A	csatlakozót	közvetlenül	egy	konnektorhoz	kell	kapcsolni,
adapterek	nélkül,	betartva	a	háztartási	villamosenergia	
berendezésekre	vonatkozó	helyi	szabályokat.	Ne	használjon	
adaptereket,	hármas	csatlakozókat,	többágú	csatlakozóaljzatokat	
vagy	hosszabbító	kábeleket	!

Helytelen villamos bekötés esetén, a tárgyakat vagy személyeket érintő 
károk kockázata különösen magas abban az esetben, ha a gépjármű sok 
időre marad felügyelet nélkül töltő állapotban. 
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 5.2.	 Konfigurálás	a	My	easyWallbox	applikációval	(opcionális)

My easyWallbox	okostelefonra	tervezett,	a	Google	Play® és App Store® -ról
letölthető	applikáció,	amelyről	az	easyWallbox-ot	konfigurálni,	monitorozni	és	
beállítani	lehet	Bluetooth	kapcsolattal.	
Az	applikáció	segitségével	meg	lehet	indítani	vagy	le	lehet	állítani	a	töltési	
folyamatot	(Start	és	Stop),	a	töltést	el	lehet	halasztani	és	az	utolsó	töltési	
szessziók	naplójához	lehet	hozzáférni.

My	easyWallbox	és	a	járműből	aktiválható	intelligens	töltési	funkció	
(smart)	együttes	használata	enyhe	működési	problémát	okozhat	!		

Az	okostelefon	hitelesítéséhez,	az	applikáció	utasításai	szerint,	illessze	be	a	
QR	kód	keret	vonalait.	További	utasításokért	kövesse	közvetlenül	az	applikációt.

 5.	 ELSŐ	BEINDITÁS

 5.1.	 easyWallbox	bekapcsolása

A	készülék	nem	rendelkezik	ki-	bekapcsolóval.	Beépítés	után,	a	készülék	
töltésre	kész	kizárólag	a	következő	két	feltétel	teljesítésével:
	 ha	a	helyes	beépítés	a	jelen	kézikönyvben	foglalt	utasítások	alapján	lett	

elvégezve
	 ha	a	készülék	állapota	szabályos.	

A	megkárosított	készülék	áramütés	veszélyes.	A	megkárosított	
készülék	használata	áramütést	okozhat.	

A	veszélyes	helyzetek	elkerülésének	érdekében,	egy	megkárosított	készülék	
használatának	esetén,	szükséges	a	következő	pontos	utasításokat	követni:	
	 ne	használja	a	hibás	készüléket	
	 jelezze	nyilvános	módon	a	megkárosított	készülék	jelenlétét	úgy,	hogy	más	

személyek azt ne használják
	 hívja	sürgősen	a	szakképzett	személyzetet,	hogy	a	készüléket	mielőbb	

javítsa	meg.
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 6. FELTÖLTÉS

  Az	elektromos	gépjármű	töltése	easyWallboxxal	nagyon	egyszerű.	Elég:

1. ellenőrizni hogy az easyWallbox be legyen kötve egy aktív  
villamosenergia forráshoz.

2. ellenőrizni, hogy az állapotot jelző LED KÉK legyen.

3. lekapcsolni a csatlakozót az easyWallbox-ról.

 

4. rákapcsolni a csatlakozót az elektromos gépjárműre.

-	A	gépjárműre	tervezett	adaptereket	tilos	használni	arra,	hogy		
rákapcsolja	a	gépjármű	csatlakozóját	a	bemenetéhez.

  
-	Kerülje	a	kábel	dinamikus	igénybevételét.	Ne	húzza	!	Ne	tekerje	!

	 6.1.	 LEDES	állapot	jelző

A	töltőállomás	első	oldalán	egy	olyan	LEDes	sávval	van	ellátva,	amely	látási	és	
riasztási	jelzéseket	egyesít.	Ezek	a	funkciók	jelzik	az	easyWallbox állapotát: 

 KÉK: STAND-BY állapot,  
 easyWallbox  jelzi, hogy töltésrekesz állapotban van vagy, hogy a 

töltési szesszió befejeződött.

 ZÖLD: TÖLTÉSI állapot,    
 easyWallbox  jelzi, hogy az elektromos gépjármű töltése 
 folyamatban van.

 VIILLOGÓ	PIROS:	VÉSZHELYEZETI állapot,   
 easyWallbox jelzi, hogy hiba miatt a töltés nem működik. 
 easyWallbox néhány másodperc alatt önállóan kijavítja az apró 

hibákat. Ha sok időre VÉSZHELYZETBEN marad, lépjen kapcsolatba a 
szolgálattal a 11. pont szerint. 
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 7. FELTÖLTÉS BEFEJEZÉSE 

Ha	a	feltöltési	folyamat	befejeződött,	a	készüléken	található	LED	KÉKRE	változik	
és	az	elektromos	gépjárműről	a	csatlakozót	le	lehet	kapcsolni,	amint	a	7.1.	
pontban	van	jelezve.
Ha	a	feltöltési	folyamat	nem	teljes,	először	le	kell	állítani	a	töltést.	
Két	külonböző	módon	lehet	leállítani:	
	 Közvetlenül	az	elektromos	gépjármű	vezérlő	berendezéséről	(erről	több	

részleteket	a	jármű	használati	kézikönyvéből	szerezhet)	
 My easyWallbox	applikáció	használatával.

Amint	leállította	a	feltöltési	folyamatot,	olvassa	tovább	a	következő	fejezetet.	

Kérjük,	figyeljen	arra,	hogy	amint	a	feltöltési	folyamat	meg	lett	
szakítva,	kapcsolja	le	a	csatlakozót	a	jármű	konnektoráról	mielőtt	
újra	beindítaná	a	feltöltési	folyamatot	!	

Ne	kapcsolja	le	a	kábelt	a	jármű	bemeneteléről,	ha	a	feltöltési	
folyamat	nem	fejeződött	be	!	

 

	 7.1.	 Feltöltési	folyamat	teljesitése

A	feltöltési	folyamat	teljesítéséhez	kövesse	a	következő	utasításokat:	

1. Ellenőrizze, ha a készüléken a LED színe kék.

2. Kapcsolja le a csatlakozót a jármű bemenetéről.

Ne	kapcsolja	le	a	csatlakozót	a	járműről,	ha	a	feltöltési	folyamat	NEM 
fejeződött	be	és	a	LED	a	készüléken	ZÖLD	!	A	kábel	lekapcsolása	
megkárosíthatja	a	járművet	és	áramütést	vagy	komoly	sérüléseket	
okozhat.		

3. Kapcsolja rá a csatlakozót az easyWallboxra.
4. A maximális biztonság garantálásának céljából, meg lehet szakítani 
 a villany hálózathoz való kapcsolást (ha szükséges a csatlakozót 
 kapcsolja le a konnektorról). 
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 8. KARBANTARTÁS

Bármilyen	karbantartási	művelet	elvégzése	előtt,	várja	ki,	hogy	a	
jármű	áljon	le	teljesen,	majd	oltsa	el	lekapcsolva	a	készüléket	a	
konnektorról.		

Az easyWallbox	tökéletes	működése	és	élettartama	a	készülék	időszaki	
ellenőrzésétől	és	karbantartásától	függ.	
Példaként,	következő	sérülések	érhetik	az	easyWallbox-ot:
 burkolat károsodása
	 elülső	panel	károsodása
 alkatrészek károsodása
	 alkatrészek	véletlenszerű	eltávolítása.	

Egy	megkárosított	vagy	hibás	készüléket	semmilyen	körülmények	
között	nem	lehet	használni	!		Bármilyen	hibát	szakképzett	személyzet	
által	kell	azonnal	megjavítani.		

A	megkárosított	készülék	áramütés	veszélyes.	Egy	megkárosított	
készülék	használata	áramütést	okozhat.	

Megkárosított	készülék	esetén,	amely	személyekre	vagy	tárgyakra	káros	
következményekkel	lehet,	a	veszélyes	helyzetek	elkerülésének	céljából	szükséges	
a	következő	utasításokat	pontosan	követni:	
	 ne	használja	a	hibás	készüléket	
	 jelezze	nyilvános	módon	a	megkárosított	készülék	jelenlétét	úgy,	hogy	más	

személyek	azt	ne	használják.
	 hívja	sürgősen	a	szakképzett	személyzetet,	hogy	a	készüléket	mielőbb	

javítsa	meg.

	 8.1.	 Rendes	karbantartási	időszak

easyWallbox	nem	igényel	különleges	karbantartást.	Mégis	tanácsoljuk,	hogy:	
	 kapcsolja	a	csatlakozót	az	easyWallboxba	mikor	a	készülék	nincs	

üzemmódban
	 tisztítsa	meg	a	burkolatot	egy	vizes	törlőkendővel
	 végezze	rendszeresen	a	konnektor	tisztítását	kizárólag	a	villanyhálózattól	

történő	kikapcsolás	után
	 ne	tisztítsa	a	készüléket	agresszív	oldószerekkel	vagy	csiszolóanyagokkal	
	 minden	feltöltés	előtt,	ellenőrizze	a	készüléket	szemrevételezéssel,	hogy	

ismerje	fel	az	esetleges	sérüléseket	
	 minden	feltöltés	előtt,	ellenőrizze	szemrevételezéssel	a	töltőkábelt
	 ellenőrizze	szemrevételezéssel	a	tápkábelt	minden	feltöltés	előtt	és	
	 mindenképpen	minden	egyes	bekötés	előtt	a	villanyhálózathoz
	 helyezze	vissza	figyelmesen	a	tápcsatlakozót,	ha	nincs	a	konnektorhoz	

kapcsolva;	ha	szűkséges	göngyölje	fel	az	easyWallbox	burkolata	köré.	
Mindenképpen	a	kábel	biztonságos	módon	kell	legyen	elhelyezve,	hogy	
ne	akadályozzon	senkit	és	hogy	ne	legyen	megkárosítva	(pl.	a	járművek	ne	
préseljék	össze)

	 ellenőrizze	a	készülék	üzemeltetési	készenlétét.	
 

Az	easyWallbox	nem	tartalmaz	olyan	alkatrészeket,	amelyeket	a	
használó	meg	tudna	önállóan	javítani	vagy	karbantartani.	

Az	easyWallbox	egyetlen	eltávolítható	része	az	eltávolítható	
burkolat,	amelyet	kizárólag	beépítéskor	és	lebontáskor,	az	
utasításokat	követve	lehet	eltávolítani.	Az	easyWallbox-ot	csak	
szakképzet	személyzet	által	lehet	utólag	felbontani	a	Power	
Upgrade	módban	történő	beszerelés	folyamán,	lebontáskor	vagy	
karbantartáskor.
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 9.2.	 A	készülék	leszerelése	a	falról	

A z easyWallbox	leszereléséhez	a	falról,	kövesse	a	következő	utasításokat: 

1. Távolítsa el az eltávolítható burkolat.
2. Csavarja le a falba rögzített három csavart.

3. Helyezze vissza az eltávolítható burkolat a készülékre. 

 9. LESZERELÉS ÉS TÁROLÁS

Műszaki	és	üzemeltetési	élettartamának	végén,	az	easyWallbox-ot	ki	kell	
kapcsolni	vagy	üzemen	kívülre	helyezni.		

Áramütés	veszély
A	leszerelés	előtt,	bizonyosodjon	meg,	hogy	az	easyWallbox	ne	legyen	
a	villamosenergia	hálózathoz	kapcsolva.	Bármilyen	beépítési,	
karbantartási	vagy	leszerelési	műveletet	csak	akkor	kell	elvégezni,	
ha	előzőleg	kikapcsolta	a	villanyórát	a	villamosenergia	hálózattól.	

 9.1.	 A	csatlakozás	kikapcsolása	Plug&Play	módban

Kapcsolja le a csatlakozót a fali konnektorról.
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Az	elektronikus	és	villamos	hulladék	készülékek	(RAEE)	az	érvényes	
szabályok	szerint	kell	legyenek	kezelve	és	ártalmatlanítva,	elkülönítve	
a	rendes	háztartási	hulladékoktól.	

 11. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

easywallbox	beépítésére	vonatkozó	kérdések	esetén,	szükséges	a	jogosult	
ügyfélszolgálathoz	fordulni.	A	www.easywallbox.eu	weboldalon	tálaláható	
különböző	szolgálati	központok	az	ügyfelek	rendelkezésére.	
Esetleges kérdések esetén az easywallbox	használatával	kapcsolatban,	
forduljon	a	jogosult	ügyfélszolgálati	központhoz.	
Free2Move	eSolutions	garantálja	az	ügyfélszolgálatot	vezetékes	telefonvonallal	
a	következő	országok nyelvén: 

Vezetékes	telefonvonalon,	hétfőtől	szombatig	8:00	-	20:00	óra	között.		
Abban	az	esetben,	ha	az	Free2Move	eSolutions-et	hívja,	kérjük	tartsa	kéznél	a	
következő	információkat,	amint	a	3.2.	fejezetben	van	feltüntetve:	
 a termék típusát
	 szériaszámot.

 9.3.	 Tárolás	

Abban	az	esetben,	ha	le	akarja	szerelni,	tárolni	és	a	jövőben	újra	használatba	
venni	az	easywallbox-ot,	kövesse	figyelemmel	a	következő	utasításokat,	hogy	
megőrizze	a	készülék	üzemelő	képességét:
	 tárolás	előtt	tisztítsa	jól	meg	a	készüléket
	 helyezze	a	készüléket	az	eredeti	csomagolásába	vagy	egy	megfelelő	
	 anyagból	készült,	száraz,	tiszta	tartóba
	 tartsa	be	ezeket	a	tárolási	feltételeket:	

-	 a	tárolási	hely	hőmérséklete	-25°C	és	+40°C	között	kell	legyen
-	 a	nap	24	órájának	folyamán	az átlag 	hőmérséklet	nem	haladhatja	meg	
	 a	35°C	fokot
-	 a	levegő	nedvessége	nem	haladhatja	meg	a	95%	és	óvni	kell	a	
	 kondenzálás	képződéstől.

 10.	 ÁRTALMATLANÍTÁS

 10.1.	 Csomagolás	ártalmatlanítása	

Ártalmatlanítsa	a	csomagolást	figyelembe	véve	a	természet	védelmét.	A	készülék	
csomagolására	használt	anyagokat	újra	lehet	feldolgozni	és	a	használó	
országban	érvényes	szabályok	szerint	kell	ártalmatlanítani.	

 10.2.	 easyWallbox	üzemen	kívüli	helyezése	és	ártalmatlanítása

A	jelen	készülék,	a	használt	elektronikus	és	villamos	készülékekre	(elektronikus	
és	villamos	hulladék	készülékekre	-	RAEE)	vonatkozó	2012/19/EU	irányelvnek	
megfelelően	van	címkézve.	Az	irányelvek	meghatározzák	a	használt	készülékek	
visszavételére	és	újra	hasznosítására	egész	EU-ban	érvényes	hivatkozó	
szabályokat.	
További	tájőztatásokat	a	jelenlegi	hulladékártalmatlanító	létesítményekről	a	
helyi	hatóságoktól	lehet	megszerezni.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

		 Németország
	 Egyesult	Kiralyság
	 Belgium
 Luxemburg
	 Hollandia
	 Franciaország
	 Svájc
	 Ausztria
 Lengyelország
	 Dánia	

 Svedország
	 Olaszország
 Spanyolország
	 Portugália
 Gorogország
 Cseh Koztársaság
	 Szlovákia
 Magyarország
	 Norvégia	(csak	angolul)



DISCLAIMER	/	JOGI	NYILATKOZAT 

A jelen kézikönyvben feltüntetett információk az Free2Move eSolutions S.p.A. tulajdonához 
tartoznak és nem lehet sem teljesen sem részben másolni. 

Az jelen kézikönyv olasz változata az eredeti. A többi nyelveken leírt utasítások a jelen 
eredeti kézikönyv fordításai.

Free2Move eSolutions nem vállal felelősséget az esetleges károkért, amelyek közvetlen 
vagy közvetlenül személyeket, állatokat vagy tárgyakat érintenek, a jelen kézikönyvben 
leírt összes előírás, valamint az easyWallbox beépítésére, használatára és karbantartására 
vonatkozó figyelmeztetések nem betartásának okából.

Free2Move eSolutions fenntart minden jogot a jelen kézikönyv felett, a benne tartalmazott
cikkek és ábrák felett. Bármilyen másolata, harmadszemélyekhez való terjesztése, 
teljes vagy részbeni tartalmának használata tilos az Free2Move eSolutions beleegyezése 
nélkül.

A terméket a fogyasztóvédelmi törvénykönyv által előirt megfelelőség szavatolására 
vonatkozó jogszabályi kötelezettség fedezi, amelyet a www.easywallbox.eu weboldalon 
lehet konzultálni.
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