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Lees, voordat u het product installeert, zorgvuldig de begeleidende 
documentatie om vertrouwd te raken met de instructies en 
veiligheidsaanwijzingen.

Voor installatie in Power Upgrade-modus en andere geavanceerde functies, 
raadpleegt	u	de	betreffende	documentatie	in	de	Installateurshandleiding 
(te downloaden op www.easywallbox.eu/it/#library).  

Alleen voor installatie in Power Upgrade-modus in Frankrijk, 
raadpleegt u de  “Installateurshandleiding - modus 2 power upgrade” 
(te downloaden op www.easywallbox.eu/it/#library).

De installatie in Power Upgrade modus vereist de interventie van 
gekwalificeerd personeel voor het ontwerp en de constructie van 
een installatie voor elektrische voeding volgens de nieuwste 
techniek en om de huishoudelijke elektrische installatie te 
certificeren in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften 
en het contract voor energievoorziening.

 1. AANWIJZINGEN OVER DE GEBRUIKERSHANDLEIDING 

Dank u dat u hebt gekozen voor easyWallbox. We vragen u een paar minuten 
van uw tijd om de documentatie te lezen waarmee u easyWallbox veilig kunt 
installeren en gebruiken en alle voordelen kunt ontdekken. easyWallbox is 
een oplaadapparaat dat ontworpen en gecertificeerd is tot 7,4 kW voor het 
opladen van elektrische auto’s. Het is een revolutionair product dat zowel in 
Plug&Play modus kan worden geïnstalleerd, met aansluiting op het 
elektrische netwerk via stekker en kabel, als in Power Upgrade modus. 
easyWallbox is een apparaat voor de voeding van elektrische voertuigen op 
wisselstroom met wisselstroom. De informatie in deze handleiding is bedoeld 
voor de installateur en de gebruiker van easyWallbox en heeft betrekking op 
de installatie in Plug&Play modus, het veilige gebruik en het basisonderhoud 
van dit apparaat.    

De easyWallbox is, in overeenstemming met internationale 
wetgeving, een product bedoeld voor niet-professioneel gebruik, 
dus ook een publiek van ontvangers (hierna ontvanger) die geen 
aanvullende kennis en/of opleiding hebben (gewone mensen) met 
betrekking tot wat er in deze handleiding beschreven staat. 
Het wordt aanbevolen om de handleiding grondig te lezen.
De handleiding vermeldt, waar nodig alleen als voorbeeld, 
bepaalde gedragingen en/of acties die de ontvanger zorgvuldig
moet bekijken en uitvoeren voor een correct gebruik van de 
easyWallbox. Wij wijzen erop dat de ontvanger het recht heeft om 
contact op te nemen met de hiervoor bedoelde kanalen om 
eventuele twijfel en/of onzekerheid weg te nemen die kunnen 
voortvloeien uit het gebruik/de installatie/het onderhoud van de 
easyWallbox (zie het gedeelte van de handleiding over assistentie). 
Lees, voordat u het product installeert, zorgvuldig de begeleidende 
documentatie om vertrouwd te raken met de instructies en 
veiligheidsaanwijzingen.
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 1.3. Gebruikte symbolen    

  GEVAAR 

  WAARSCHUWING 

  VOORZICHTIG 

  LET OP  
 

GEKWALIFICEERD 
PERSONEEL

 1.1. Aanwijzingen voor installatie in Plug&Play modus

De installatie van easyWallbox in Plug&Play modus vereist aansluiting op het 
elektrische net via de stekker en kabel die bij het apparaat zijn geleverd. Bij de 
installatie van het product in Plug&Play modus moeten de instructies van deze 
handleiding worden opgevolgd.

Hoewel het niet verplicht is om tussenkomst van gespecialiseerd 
personeel te vragen voor de installatie in Plug&Play modus, raden we 
aan contact op te nemen met elektrotechnici of gespecialiseerde 
diensten voor vragen of twijfels over het gebruik, de installatie en 
het onderhoud van easyWallbox.   

 1.2. Assistentie

Zie hoofdstuk 11 voor meer informatie over assistentie. 

Dit symbool geeft een dreigend gevaar aan 
dat de dood of zeer ernstig letsel tot gevolg heeft.

Dit symbool geeft een gevaarlijke situatie aan die 
kan leiden tot de dood of ernstig letsel.

Dit symbool geeft een gevaarlijke situatie aan die 
licht letsel kan veroorzaken.

Dit symbool geeft een situatie aan die materiële 
schade aan easyWallbox kan veroorzaken. 

Werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd 
door een technicus, hierna “gespecialiseerd 
personeel”,	gekwalificeerd	voor	het	ontwerp,	de	
bouw	en	certificering	van	huishoudelijke	
elektrische systemen in overeenstemming met de 
lokale voorschriften en het contract voor 
energievoorziening.  
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 Het apparaat moet worden aangesloten op een elektrisch netwerk in 
overeenstemming met de lokale en internationale normen en met alle 
technische vereisten die in deze handleiding worden vermeld.

 Kinderen of andere personen die niet in staat worden geacht de risico’s in 
verband met de installatie en het gebruik van het apparaat te beoordelen, 
kunnen ernstig letsel oplopen of hun leven riskeren. Deze personen 
mogen het apparaat niet bedienen en moeten onder toezicht staan als ze 
in de buurt zijn.

 Huisdieren en andere diersoorten mogen niet in de buurt van het 
apparaat en het verpakkingsmateriaal komen.

 Kinderen mogen niet spelen met het apparaat, de accessoires of de 
verpakking die bij het product wordt geleverd.

 easyWallbox bevat geen componenten waarop de gebruiker 
 zelfstandig reparaties of onderhoud kan uitvoeren.

 Het enige onderdeel dat kan worden verwijderd van easyWallbox, 
 uitsluitend tijdens de installatie- en demontagefasen en volgens de 
 instructies, is de afneembare cover. easyWallbox mag niet verder worden 

geopend,	behalve	door	gekwalificeerd	personeel	tijdens	installatie,	
 demontage of onderhoud.

 Het gebruik van easyWallbox is alleen mogelijk in combinatie met een 
energiebron.

 easyWallbox moet worden behandeld en verwijderd in overeenstemming 
met de huidige wetgeving, gescheiden van normaal huishoudelijk afval en 
geclassificeerd	als	afval	van	elektrische	en	elektronische	apparatuur	(AEEA).

 Gebruik geen adapters en verlengkabelsets.

 1.4. Waarschuwingen

 Risico op elektrische schokken en brand    

 Voordat u easyWallbox gebruikt, moet u de inhoud van deze handleiding 
zorgvuldig lezen om vertrouwd te raken met de gebruiksaanwijzingen en 
veiligheidsinstructies.

 Controleer voordat u met de installatie begint of easyWallbox op geen 
enkel elektrisch netwerk is aangesloten. Installatie, onderhoud of 

 demontage mag alleen worden uitgevoerd als het apparaat is losgekoppeld 
van het elektriciteitsnet.

 Zorg ervoor dat voordat u de voeding aansluit het stopcontact correct 
geïnstalleerd is, correct geaard en in overeenstemming is met lokale en 
internationale normen.

 Controleer voordat u het apparaat installeert of gebruikt dat er geen 
onderdelen zijn beschadigd. Beschadigde componenten kunnen door 
oververhitting elektrische schokken, kortsluiting en brand veroorzaken. 

 Een apparaat met defecten of schade mag niet worden gebruikt.

 Installeer de easyWallbox	op plekken uit de buurt van jerrycans met 
benzine of brandbare stoffen in het algemeen.

 Voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert, moet u ervoor zorgen 
dat de voeding is uitgeschakeld.

 Voordat u easyWallbox opbergt of vervoert, moet u ervoor zorgen dat de 
hoofdvoeding volledig is losgekoppeld.

 Het gebruik van easyWallbox moet beperkt blijven tot de specifieke  
toepassingen waarvoor het bedoeld is.

 Installatie, onderhoud of reparaties die niet correct zijn uitgevoerd,  
kunnen risico’s voor de gebruiker met zich meebrengen. Het is  
noodzakelijk ervoor te zorgen dat easyWallbox alleen wordt gebruikt in de 
aanwezigheid van de juiste bedrijfsomstandigheden.
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 2. VEILIGHEIDSASPECTEN

 2.1. Beoogd gebruik van easyWallbox

easyWallbox is uitsluitend bedoeld voor vaste montage. Het kan worden  
geïnstalleerd en gebruikt voor het opladen van elektrische voertuigen, zowel 
binnenshuis (garages, bedrijfsdepots met beperkte toegang, enz.) als 
buitenshuis (privéterrein, parkeerplaatsen, enz.) in overeenstemming met de 
aanwijzingen in hoofdstuk 4 en lokale regelgeving. Het apparaat kan alleen 
worden gebruikt om volledig elektrische of hybride voertuigen op te laden 
die compatibel zijn met Type 2-connectoren, zoals in IEC 62196-2; het is 
niet conform voor andere soorten voertuigen of apparaten.
easyWallbox is een apparaat van klasse I. Het vereist daarom een correcte
aarding door middel van een stekker en stopcontact. De optionele functie voor 
de ventilatie wordt niet ondersteund door easyWallbox. In sommige landen 
zijn regels van toepassing die aanvullende bescherming vereisen met 
betrekking tot het risico op elektrocutie. Voor het gebruik van easyWallbox 
is het in ieder geval noodzakelijk dat u eerst de gebruiksaanwijzingen in deze 
handleiding en eventuele aanvullende documentatie hebt gelezen. 
easyWallbox moet worden aangesloten op een elektrisch net dat wordt 
beschermd door een aardlekschakelaar en een overspanningbeveiliging. 
De RCD moet een nominale reststroom hebben van niet meer dan 30 mA, 
minimaal type A zijn en voldoen aan een van de volgende normen: 
IEC 61008-1, IEC 61009-1, IEC 60947-2 en IEC 62423. 
Overspanningbeveiligingsapparatuur moet voldoen aan IEC 60947-2, 
IEC 60947-6-2, IEC 61009-1 of de relevante delen van de IEC 60898-serie of de 
IEC 60269-serie.

 2.2. Gebruik niet in overeenstemming met het beoogde doel  

Het gebruik van easyWallbox is alleen veilig als deze wordt gebruikt in 
overeenstemming met het beoogde gebruik. Afwijkende toepassingen en 
niet-geautoriseerde wijzigingen aan het apparaat worden als niet-conform 
beschouwd en zijn daarom niet toegestaan. De gebruiker is verantwoordelijk voor 
het gebruik, hij is aansprakelijk voor eventuele gevaarlijke situaties of situaties die 
hoe dan ook in strijd zijn met de in zijn land geldende wettelijke bepalingen.

Free2Move eSolutions is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt 
door oneigenlijk gebruik of door ongeautoriseerde modificatie van 
het apparaat.

 2.3. Fundamentele veiligheidsinstructies  

easyWallbox is ontworpen, gebouwd en getest in overeenstemming met de 
huidige veiligheidsnormen. De installatie van easyWallbox in Plug&Play modus 
kan direct worden uitgevoerd door gebruikers die deze instructies kunnen 
begrijpen en zorgvuldig kunnen opvolgen en die alle gerelateerde risico’s 
kunnen beoordelen en begrijpen. 
Free2Move eSolutions is niet aansprakelijk voor schade aan personen of 
voorwerpen die het gevolg kan zijn van het niet naleven van de veiligheidsregels 
en aanwijzingen in deze handleiding. 

 2.3.1. Voldoen aan de lokale omstandigheden   

De bedrijfsveiligheid van easyWallbox hangt af van de correcte installatie, die 
moet voldoen aan de huidige regelgeving.

Onjuiste installatie kan gevaren veroorzaken zoals ernstig letsel of 
de dood.

 2.3.2. Naleving van de verplichting tot toezicht    

Kinderen en personen die niet in staat zijn om, ook niet tijdelijk, de mogelijke 
risico’s te beoordelen die voortvloeien uit het onjuiste gebruik van 
easyWallbox, moeten op afstand worden gehouden van het apparaat en van 
de oplaadkabel, zowel tijdens het gebruik als wanneer in rust. 

 2.3.3. Correcte staat  

easyWallbox moet in intacte staat worden gehouden. In het geval van schade 
of defecten, lopen gebruikers het risico van ernstig letsel als gevolg van het zich 
voordoen van elektrische schokken. Hierom is het verplicht om:
 het apparaat niet bloot te stellen aan schokken
 het gebruik niet in overeenstemming met het beoogde doel te vermijden 
 verkeerd gebruik van het apparaat te vermijden
 de storing van het apparaat duidelijk te laten zien, zodat andere mensen 

het niet gebruiken
 om tijdige tussenkomst van een gespecialiseerde elektricien te verzoeken 

om de schade te herstellen of de defecten te herstellen.

Het gebruik van easyWallbox tijdens zwaar onweer wordt afgeraden.
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 stroomkabel

 connectorpoort type 2

 stroomsensor voorbereiding

 Afmetingen van het easyWallbox-laadstation       

 

 Afmetingen van het easyWallbox laadstation 
 met ingevoegde connector   

 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

 3.1. Algemene beschrijving  

De easyWallbox-behuizing is gemaakt van polycarbonaat en garandeert een 
hoge stabiliteit en lichtheid. Het ontwerp van het apparaat is het resultaat van 
diepgaand onderzoek gericht op het leveren van een ergonomisch, wendbaar 
en intelligent apparaat.

  Beschrijving van het product    
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 afneembare cover
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 3.2. Identificatieplaatje

Het	identificatieplaatje	bevindt	zich	aan	de	achterkant	van	het	laadstation.	
De informatie die op het plaatje beschikbaar is, wordt weergegeven in de 
onderstaande afbeelding. Afhankelijk van de productvariant kunnen de 
getoonde gegevens afwijken van wat in de afbeelding wordt getoond.
De	modelcode	en	het	serienummer	kunnen	ook	worden	geïdentificeerd	op	de	
verpakking en in de My easyWallbox-app	na	authenticatie	(zie	hoofdstuk	5.2).

 Installatie van easyWallbox in Plug&Play modus.

 Voor installatie in Power Upgrade-modus en andere geavanceerde functies,    
	 raadpleegt	u	de	betreffende	documentatie	in	de	Installateurshandleiding 
 (te downloaden op www.easywallbox.eu/it/#library).  
 Alleen voor installatie in Power Upgrade-modus in Frankrijk,raadpleegt u de    
 “Installateurshandleiding - modus 2 power upgrade” (te downloaden op    
 https://easywallbox.eu/it/#library).

Positie etiket

Modelcode Serienummer



NLNL

416 417

 3.4. Dynamisch energiebeheer (Dynamic Power Management)

easyWallbox bevat Dynamic Power Management (DPM), een intelligente 
functie die de energie van het opladen moduleert op basis van de beschikbare 
elektriciteit, waardoor lastige stroomuitval wordt voorkomen. 
Om Dynamic Power Management te activeren, raadpleegt u de 
Installatiehandleiding (zie www.easyWallbox.eu) voor instructies over het 
installeren van de sensor op het elektrische net en het instellen van de 
parameters. easyWallbox kan ook werken zonder Dynamic Power Management; 
in dit geval is de installatie van een speciale sensor niet nodig, maar de 
afwezigheid van stroomuitval is niet gegarandeerd.

 

De aansluiting van de Dynamic Power Management-sensor moet 
verplicht worden geïnstalleerd door een professionele technicus in 
overeenstemming met de lokale voorschriften. We raden u aan 
contact op te nemen met elektrotechnici of gespecialiseerde diensten 
voor vragen of opmerkingen over het gebruik, de installatie en het 
onderhoud van easyWallbox (zie hoofdstuk 11 Assistentie). 

281175 code

METER 

STROOMSENSOR

ELEKTRISCH SCHAKELBORD

Beschrijving  
Norm van de Connector (EV kant)   IEC 62196-2 
Oplaadstekker   E/F (G in UK, J in Zwitserland)
Norm	EVSE	 	 	 IEC	61851	
Markering CE   Ja 
Garantie   2 jaar 
   Op permanente wijze verbonden
Oplaadmodus Stopcontact en kabel verbonden  (Stopcontact en kabel verbonden 
   geïnstalleerd in Frankrijk)
Certificatie	TUV	 	 Ja	 	 Ja	   
Elektrische specificaties en van de verbinding  
Maximaal vermogen [kW]  Tot aan 2.3*  Tot aan 7.4*
Spanning	[V	/	Hz]	 	 230	/	50,	monofase	 	 230	/	50,	monofase
Stroom [A]  Tot aan 10*  Tot aan 32*
Verbruik in stand-by [W]  < 2  < 2
Kabel met connector Type 2 (EV kant)   Ja, inbegrepen 
Kabel met connector Type 2 lengte [m]   3 
Stroomkabel [m]  6  N.A.
* De waarden variëren afhankelijk van de plaatselijke regelgeving.     
Algemene specificaties  
Beschermingsgraad	 	 	 IP54,	IK08	(IEC	60529)	

Totale afmetingen [mm]	 	 	 “335	x	277	x	95	(zonder	connector)
	 	 	 	335	x	277	x	350	(met	connector)”	
Behuizing   Polycarbonaat 
Gewicht [kg]   ~ 4 
Standaard kleuren   Zwart (RAL 9011) en Wit (RAL 9003) 
Statusindicator   Ja, led RGB       
Veiligheid en werkzaamheid  
Temperatuur	interval	[°C]	 																					-25	/	+50	(zonder	blootstelling	aan	direct	zonlicht)	
Bescherming tegen oververhitting   Ja 
Bestand tegen vocht   Ja, volledig bekleed 
Beschermingsgraad   I 
Vervuilingsgraad   PD3 
Categorie van overspanning   OVC III 
Brandbeveiliging   UL94 V-0 

Bewaking van de reststroom                            Ja, 6 mA DC RCM apparaat inbegrepen voor 
   detectie van aardlekken 
Maximum installatiehoogte [m]   2000 N.A.P.      
Verbindingen en geavanceerde functies  
Bluetooth   Ja 
Smartphone App                          My easyWallbox, compatibel met Android, IOS 
Compatibiliteit	met	Android***	systemen	 	 	 Lollipop	(5.0)	of	hoger	
Compatibiliteit met IOS** systemen   12 of hoger 
Communicatieprotocol   Eigenaar 
Dynamisch energiebeheer                     Ja, na installatie van de speciale sensor (bijgeleverd)(Dynamic Power Management)   
**  de gegevens hebben betrekking op de eerste versie van de App en kunnen in de toekomst wijzigen. 

*** NIET compatibel met Android 6.

 3.3. Technische kenmerken van het oplaadapparaat

 is een oplaadapparaat dat ontworpen en gecertificeerd is tot 7,4 kW  
 voor het opladen van elektrische auto’s.

 indien geïnstalleerd in indien geïnstalleerd in
 Plug&Play modus Power Upgrade modus
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 3.5. Productversies per land

De maximale stroom in Plug&Play modus is beperkt om easyWallbox het 
maximale veiligheidsniveau te bieden in overeenstemming met de geldende 
lokale normen. Tijdens de productie is easyWallbox al geconfigureerd, 
rekening houdend met deze verschillen, zodat hij klaar voor gebruik is met de 
maximaal beschikbare stroom.

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Land Stroomlimiet (Plug&Play) [A] Plugcode

 1.   Duitsland 10 E/F
 2.   Frankrijk 8 E/F
 3.   Verenigd Koninkrijk 10 G
 4.   België 10 E/F
	 5.			 Luxemburg	 10	 E/F
 6.   Nederland 10 E/F
 7.   Zwitserland 8 J
 8. Oostenrijk 10 E/F
 9.   Polen 10 E/F
 10.  Griekenland 10 E/F
 11.  Tsjechië 10 E/F
 12.  Slowakije 10 E/F
 13.  Hongarije 10 E/F
 14.  Denemarken 6 E/F
	 15.		Zweden	 10	 E/F
 16.  Italië 10 E/F
 17.  Spanje 10 E/F
 18.  Portugal 10 E/F
 19.  Noorwegen 10 E/F

- Gebruik geen adapters en verlengkabels. 
- Free2Move eSolutions is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt 

door oneigenlijk gebruik of door ongeautoriseerde modificatie van 
 het apparaat.

Type  E Type  F Type  G Type  J

 4. INSTALLATIE

 4.1. Keuze van de locatie

easyWallbox is ontworpen voor zowel binnen- als buitengebruik, is uitsluitend 
bedoeld voor vaste wandmontage en kan daarom niet in verschillende 
omgevingen worden gebruikt, met continue verplaatsingen. 
Voordat u doorgaat met de installatiehandelingen, moet u de haalbaarheid 
ervan controleren. De locatie die gekozen wordt voor de installatie van 
easyWallbox moet met name:
		 op	een	plat	verticaal	oppervlak	zijn,	zoals	weergegeven	in	4.5;	zwakke	
  oppervlakken die geen solide weerstand garanderen, moeten worden  

vermeden 
  een eenvoudige aansluiting op het elektrische netwerk en op het elektrische 

voertuig dat moet worden opgeladen mogelijk maken
  geen belemmering vormen voor de bewegingen van het op te laden 
  elektrische voertuig
  vrij zijn van materialen of apparatuur op het gehele oppervlak dat nodig is 

voor installatie 
  de geldende lokale voorschriften respecteren voor elektrische installaties, 

brandpreventiemaatregelen en veiligheidsuitgangen op de plaats van 
  installatie.

easyWallbox mag niet worden geïnstalleerd op een paal/kolom of 
op een reeds bestaande leiding. 

easyWallbox mag niet worden geïnstalleerd op plaatsen:
 met explosiegevaar (EX-omgeving)
 die gebruikt worden voor vluchtroutes
 waarop voorwerpen kunnen vallen (bijv. ladders of autobanden) of waar 
 de kans op een botsing of beschadiging groot is (bijv. bij een deur of 
 bedrijfsruimten voor voertuigen)
 waar het risico bestaat op aanwezigheid van waterstralen onder druk 

(bijvoorbeeld door wassystemen, hogedrukreinigers of tuinslangen)
 mag niet worden geïnstalleerd op niet-vaste wanden
 mag niet worden geïnstalleerd op wanden die gemaakt zijn van brandbaar 

materiaal of bedekt zijn met brandbaar materiaal (bijv. hout, tapijt, enz.).

In Italië mag easyWallbox niet worden geïnstalleerd in openbare 
ruimtes, conform IEC 61851-1.  
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 4.2. Toegestane omgevingsvoorwaarden

De voorwaarden van de omgeving waarin easyWallbox wordt geplaatst, moeten 
met name de volgende zijn:
	 omgevingstemperatuur	tussen	-25°C	en	+	50°C
	 gemiddelde	temperatuur	over	24	uur	lager	dan	35°C
 maximale hoogte boven zeeniveau: 2.000 meter
	 relatieve	luchtvochtigheid	niet	hoger	dan	95%.

Schade aan easyWallbox veroorzaakt door ongeschikte 
omgevingscondities. Een verkeerde positie van easyWallbox kan 
schade aan het apparaat veroorzaken.

Bij het kiezen van de positie voor de installatie, moeten de volgende indicaties 
worden gevolgd:
 vermijd blootstelling aan direct zonlicht, installeer zo nodig een afdak
 vermijd directe blootstelling aan regen, om verslechtering door slecht weer 

te voorkomen
 zorg voor voldoende ventilatie van het apparaat, monteer het  

apparaat niet in nissen 
 vermijd de ophoping van warmte, houd het apparaat uit de buurt van 

warmtebronnen
	 vermijd	blootstelling	aan	waterinfiltratie
 vermijd buitensporige temperatuurschommelingen.

Brand- en explosiegevaar
easyWallbox moet worden geïnstalleerd in gebieden waar er 
geen brandgevaarlijke of explosieve stoffen zijn, zoals in de buurt 
van benzinestations, omdat vonken hiervan veroorzaakt door de 
componenten brand of explosies kunnen veroorzaken.

 4.3. Inhoud van de verpakking

Het easyWallbox-pakket bevat:  

Stapel geen ladingen op de doos met easyWallbox, let op de specifieke 
tekens en indicaties op de verpakking.

 easyWallbox, inclusief kabels, 
 stekker voor elektrische voeding 
 en oplaadconnector

 Stroomsensor voor Dynamic 
 Power Management (DPM)

 Boorsjabloon

3 schroeven 

3 pluggen

Handleidingen en 
productcertificaat

1

2

3

4

5

6
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 4.4. Het pakket openen

Bij het openen van de doos raden we aan om te controleren of de verschillende 
onderdelen van de easyWallbox geen fysieke schade vertonen als gevolg van 
schokken, snijden of schuren. In geval van schade moet de installatieprocedure 
onmiddellijk worden stopgezet en moet de aard van de schade aan de 
verkoper worden gemeld. 
Neem indien nodig contact op met de assistentie zoals uitgelegd in 11. 
De afzonderlijke componenten van het apparaat zijn beschermd door PVC-
verpakking en verzegeld met plakband. Bij het openen van de doos moeten 
de onderdelen worden gereinigd, waarbij stof, PVC-resten of plakband worden 
verwijderd.
easyWallbox mag alleen uit de doos worden gehaald als alles al is voorbereid 
voor installatie en hij handmatig wordt vervoerd in de buurt van de muur die 
voor installatie is gekozen. 

Pas op dat u bij het handmatig verplaatsen van de easyWallbox niet 
over de voedingskabel van de auto struikelt.

Gesloten doos met 
easyWallbox 

Het deksel van de 
easyWallbox-box openen

Optillen van het paneel in 
de easyWallbox-box

 4.5. Muurbevestiging

Free2Move eSolutions wijst elke aansprakelijkheid af voor schade 
aan voorwerpen of personen die het gevolg kan zijn van het gebruik 
van deze gereedschappen. We raden u aan contact op te nemen met 
elektrotechnici of gespecialiseerde diensten voor vragen of twijfels 
over het gebruik van easyWallbox. 

Als u de easyWallbox aan de muur monteert, moet u voldoen aan de nationale 
en internationale bouwnormen en de richtlijnen van de International 
Electrotechnical	Commission	IEC	60364-1	en	IEC	60364-5-52.	Correcte	
plaatsing van het laadstation is belangrijk voor de werking van het apparaat. 
Bij het kiezen van de installatiewand voor easyWallbox moet u rekening 
houden met de afstanden van de aansluiting op het elektriciteitsnet en 
de oplaadaansluiting op het voertuig, evenals de parkeer- en 
manoeuvreerruimte die voor het voertuig zelf beschikbaar is. 
Als er meerdere easyWallboxen dicht bij elkaar worden geïnstalleerd, moet er 
een onderlinge afstand van minimaal 20 cm worden aangehouden. 
easyWallbox moet worden geïnstalleerd op een hoogte die varieert tussen 
130 en 140 cm vanaf de vloer.  

Gevaar voor elektrische schokken
Controleer voordat u met de installatie begint of easyWallbox niet 
is aangesloten op een elektrisch net. Installatie, onderhoud of 
demontage mag alleen worden uitgevoerd nadat de elektriciteit op 
de meter is losgekoppeld.

 Boor 

 Potlood

 Schroevendraaier

 Hamer

 Waterpas

 Rolmaat

gereedschap niet 
inbegrepen 

1

2

3

4

5

6

2 31
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 Wandmontagehoogte van easyWallbox.

 

 Ga verder door deze 6 stappen te volgen:

1. Gebruik het boorsjabloon (blad A3) en markeer waar u op de muur wilt 
boren met behulp van een meetlint en een waterpas.    
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4. Verwijder de afneembare cover van easyWallbox die door middel van 
mechanische interferentie in de BEHUIZING is geplaatst, met behulp 
van de groef aan de onderkant.

Het enige onderdeel dat van de easyWallbox kan worden verwijderd, 
is de afneembare cover. easyWallbox mag niet verder worden 
geopend, behalve door gekwalificeerd personeel tijdens installatie 
in Power Upgrade modus, demontage of onderhoud.

2. Maak de gaten in de muur met 
een boor.

3

1
2

3. Steek de pluggen in de gaten 
met behulp van een hamer.

1

2
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5. Plaats easyWallbox ter hoogte van de gaten en bevestig hem aan de 
muur met de meegeleverde schroeven.

6. Plaats de afneembare cover weer.

 4.6. Elektrische aansluiting in Plug&Play modus

Zodra de installatie aan de muur is voltooid, steekt u, om easyWallbox te 
verbinden met het elektrische netwerk, de stekker in een stopcontact. 

Opgelet: De stekker moet rechtstreeks op een stopcontact worden 
aangesloten, zonder adapters en in overeenstemming met lokale 
voorschriften met betrekking tot huishoudelijke elektrische systemen. 
Gebruik geen adapters, driepuntstekkers, meerdere stopcontacten of 
sets verlengsnoeren.

Als er een verkeerde elektrische aansluiting is, is het risico van schade aan 
personen of voorwerpen bijzonder groot als de auto lange tijd op een 
onbeheerde plaats wordt opgeladen. 
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 5.2. Configuratie via de My easyWallbox-app (optioneel)

My easyWallbox is een speciale smartphone-app, beschikbaar op zowel 
Google Play® als App Store®, die kan worden gebruikt om easyWallbox te 
configureren,	te	bewaken	en	in	te	stellen	via	een	Bluetooth-verbinding.	
Via de App kan men de oplaadprocessen starten of stoppen (Start en Stop), 
de oplaadsessie uitstellen en toegang verkrijgen tot het logboek van de laatste 
oplaadsessies.

Het gelijktijdige gebruik van My easyWallbox en de intelligente 
(smart) oplaadfunctie vanuit de auto kan lichte operationele 
problemen veroorzaken.

Om de smartphone te authenticeren, stelt u de QR-code in zoals vereist door 
de tutorial van de app. Raadpleeg rechtstreeks de app voor meer gedetailleerde 
instructies.

 5. EERSTE START

 5.1. Schakel easyWallbox in

Het apparaat heeft geen aan/uit-knoppen. Na installatie is het klaar om op te 
laden mits er is voldaan aan deze twee voorwaarden:
 correcte installatie, uitgevoerd volgens de instructies in deze handleiding
 staat van apparaat naar behoren.

Gevaar voor elektrische ontladingen in aanwezigheid van beschadigd 
apparaat. Het gebruik van een beschadigd apparaat kan elektrische 
ontladingen veroorzaken. 

In het geval van een beschadigd apparaat is het noodzakelijk, om gevaarlijke 
situaties te vermijden, met als gevolg schade aan personen of voorwerpen, om 
deze precieze indicaties te volgen:
 vermijd het gebruik van een beschadigd apparaat
 geef duidelijk de aanwezigheid van een beschadigd apparaat aan, zodat het 

niet door andere mensen wordt gebruikt
 neem snel contact op met een gespecialiseerde technicus om het te 
 repareren of, in geval van onherstelbare schade, om het apparaat buiten 

bedrijf te stellen.
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 6. OPLAADPROCEDURE

  Een elektrische auto opladen met easyWallbox is heel eenvoudig. 
  Men hoeft alleen maar:

1. Te controleren of easyWallbox is aangesloten op een actieve 
 stroombron.
2. Controleren of de LED-statusindicator BLAUW is.

3. De connector van de easyWallbox er uit te halen.

 

4. De connector aan te sluiten op het elektrische voertuig.  

- Voertuigadapters mogen niet worden gebruikt om de connector 
 van een voertuig op de ingang van het voertuig aan te sluiten
- Vermijd dynamische belasting van de kabel. Trek of draai er 
 niet aan. 

 6.1. LED-Statusindicator

Aan de voorkant van het laadstation bevindt zich een LED-strip die visuele 
signalen en alarmen combineert die de functie hebben om de status van 
easyWallbox aan te geven: 

 BLAUW STAND-BY-status,   
 easyWallbox geeft aan dat hij klaar is om het oplaadproces te starten 

of dat de oplaadsessie is voltooid.

 GROEN OPLAAD-status,   
 easyWallbox laadt het elektrische voertuig op.

 ROOD KNIPPEREND ALARM-status, 
 easyWallbox laadt niet op vanwege een fout.  
 easyWallbox herstelt zichzelf binnen enkele seconden van kleine 
 fouten. Als hij lange tijd in een ALARM-status blijft, neem dan contact 

op met de assistentie zoals uitgelegd in punt 11.
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 7. STOP OPLADEN

Als het oplaadproces is voltooid, wordt de LED op het apparaat BLAUW en kan de 
connector worden verwijderd van het elektrische voertuig zoals uitgelegd in 7.1. 
Als het oplaadproces onvolledig is, moet u het eerst stoppen. U kunt het op 
twee verschillende manieren stoppen:
 Rechtstreeks via de speciale bedieningsopdracht van het elektrische 
 voertuig (zie de instructiehandleiding van het voertuig voor meer details)
 De My easyWallbox-app gebruiken.

Als het proces is gestopt, raadpleeg dan het volgende hoofdstuk. 

Houd er rekening mee dat zodra het oplaadproces is gestopt, de 
connector uit het voertuig moet worden verwijderd voordat het 
oplaadproces opnieuw kan worden gestart.

 
Trek de kabel niet uit de ingang van het voertuig als het oplaadproces 
niet is voltooid.

 

 7.1. Voltooiing van het oplaadproces

Volg de onderstaande instructies om het oplaadproces te voltooien:  

1. Controleer of de LED op het apparaat BLAUW is.

2. Haal de connector uit de ingang van het voertuig.

Haal de connector niet uit het voertuig als het oplaadproces NIET is 
voltooid en de LED op het apparaat GROEN is. Als u het snoer eruit 
trekt, kan het beschadigd raken en elektrische schokken of ernstig 
letsel veroorzaken.   

3. Steek de connector in de easyWallbox.
4. Om het hoogste veiligheidsniveau te garanderen, kan de verbinding 

met de voeding worden onderbroken (indien nodig door de stekker 
 uit het stopcontact te halen).   
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 8. ONDERHOUD

Voordat u ingrijpt op easyWallbox voor onderhoudswerkzaamheden, 
wacht u tot de machine volledig tot stilstand is gekomen en schakelt 
u hem vervolgens uit door het apparaat los te koppelen van het 
stopcontact. 

De perfecte werking en levensduur van easyWallbox zijn afhankelijk van de 
periodieke inspectie- en onderhoudswerkzaamheden waaraan het apparaat 
wordt onderworpen. 
Dit zijn enkele voorbeelden van schade die easyWallbox kan oplopen:
 schade aan de behuizing
 schade aan het voorpaneel
 schade aan componenten
 onbedoelde verwijdering van componenten.

Een beschadigd of defect apparaat mag in geen geval worden 
gebruikt. Elk defect moet onmiddellijk worden hersteld door 
gespecialiseerd personeel.  

Gevaar voor elektrische ontladingen in aanwezigheid van beschadigd 
apparaat. Het gebruik van een beschadigd apparaat kan elektrische 
ontladingen veroorzaken.

In het geval van een beschadigd apparaat is het noodzakelijk, om gevaarlijke 
situaties te vermijden, met als gevolg schade aan personen of voorwerpen, om 
deze precieze indicaties te volgen:
 vermijd het gebruik van een beschadigd apparaat
 geef duidelijk de aanwezigheid van een beschadigd apparaat aan, zodat het 

niet door andere mensen wordt gebruikt
 neem snel contact op met een gespecialiseerde technicus om het te 
 repareren of, in geval van onherstelbare schade, om het apparaat buiten 

bedrijf te stellen.

 8.1. Intervallen gewoon onderhoud

easyWallbox	heeft	geen	specifiek	onderhoud	nodig.	We	raden	echter	aan:		
 altijd de connector in easyWallbox te steken wanneer het apparaat niet in 

gebruik is
 om de plastic behuizing schoon te maken met een vochtige doek
 om een regelmatige inspectie en reiniging van de connector uit te voeren, 

maar alleen nadat deze van het elektriciteitsnet is losgekoppeld
 om het schoonmaken met agressieve oplosmiddelen of schurende 
 materialen te vermijden
 om een visuele inspectie van het apparaat uit te voeren om tijdens elke 

oplaadsessie defecten te herkennen 
 om bij elke oplaadsessie een visuele inspectie van de oplaadkabel uit te 

voeren
 om een visuele inspectie uit te voeren van de voedingskabel bij elke 

oplaadsessie en in ieder geval vóór aansluiting op het elektriciteitsnet
 als de stekker uit het stopcontact is gehaald, de kabel netjes opbergen, 
 indien nodig door hem om de easyWallbox-behuizing te rollen. 
 De kabel moet in ieder geval op een veilige manier worden opgeborgen, 

om niemand te hinderen en niet beschadigd te worden (bijv. verpletterd 
door voertuigen)

 controle van operationele gereedheid. 

easyWallbox bevat geen componenten waarop de gebruiker 
zelfstandig reparaties of onderhoud kan uitvoeren. 

Het enige onderdeel dat kan worden verwijderd van easyWallbox is 
de afneembare cover, uitsluitend tijdens de installatie- en 
demontagefasen en volgens de instructies. easyWallbox mag niet 
verder worden geopend, behalve door gespecialiseerd personeel 
tijdens installatie in Power Upgrade modus, demontage of onderhoud.
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 9.2. Het apparaat van de muur halen

Ga als volgt te werk om easyWallbox te verwijderen van de muur waarop hij is 
geïnstalleerd:

1. Verwijder de afneembare cover.
2. Draai de drie schroeven in de muur los.

3. Plaats de afneembare cover terug op het apparaat.   

 9. DEMONTAGE EN OPSLAG

Zodra het einde van zijn technische en operationele levensduur is bereikt, 
moet easyWallbox worden gedeactiveerd of buiten dienst worden gesteld.    

Risico op elektrische schokken
Controleer voordat u met de demontage begint of easyWallbox 
niet is aangesloten op een elektrisch net. Installatie, onderhoud 
of demontage mag alleen worden uitgevoerd nadat de elektrische 
stroom op de meter is losgekoppeld.

 9.1. Onderbreking van de elektrische voeding - Plug&Play modus

Haal de stekker uit het wandcontact.
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Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) moet 
worden behandeld en afgevoerd in overeenstemming met de 
geldende wetgeving, gescheiden van normaal huishoudelijk afval.

 11. ASSISTENTIE

Neem bij vragen over de installatie van easyWallbox contact op met het 
geautoriseerde servicecentrum. Op www.easywallbox.eu vindt u de 
verschillende assistentiecentra die ter beschikking staan aan de klanten. 
Neem bij vragen over het gebruik van easyWallbox contact op met het 
geautoriseerde servicecentrum. 
Free2Move eSolutions zal via de vaste telefoonlijn assistentie verlenen in de 
lokale taal in de volgende landen:

Vaste lijn: 8:00 - 20:00 uur van maandag tot zaterdag.
Als u de assistentie van Free2Move eSolutions belt, houd dan de volgende 
informatie bij de hand, zoals geïllustreerd in het hoofdstuk 3.2:
 modelaanduiding
 serienummer.

 9.3. Opslag

Als u easyWallbox wilt demonteren en bewaren voor toekomstig gebruik, 
moeten, om de werking ongewijzigd te houden, deze voorzorgsmaatregelen in 
acht worden genomen:
 maak het apparaat goed schoon voordat u het opbergt
 bewaar het schone apparaat in de originele verpakking of in geschikt, 
 schoon en droog materiaal
 houd u aan deze opslagvoorwaarden: 

- de temperatuur van de plaats waar het apparaat wordt bewaard, moet 
tussen	-25°C	en	+40°C	liggen

- de	gemiddelde	temperatuur	in	de	24	uur	mag	niet	hoger	zijn	dan	35°C
-	 de	relatieve	luchtvochtigheid	mag	niet	hoger	zijn	dan	95%	en	
 condensvorming moet worden vermeden.

 10. VERWIJDERING 

 10.1. Verwijdering van de verpakking

Voer de verpakking af met respect voor het milieu. De materialen die voor de 
verpakking van dit product zijn gebruikt, zijn recyclebaar en moeten worden 
afgevoerd in overeenstemming met de voorschriften die van kracht zijn in het 
land van gebruik.  

 10.2. Buitenbedrijfstelling en verwijdering van easyWallbox

Dit apparaat is geëtiketteerd in overeenstemming met de Europese richtlijn 
2012/19/EU met betrekking tot gebruikte elektrische en elektronische 
apparatuur (afval van elektrische en elektronische apparatuur - AEEA). 
De richtlijnen bepalen het referentiekader voor het retourneren en recyclen 
van gebruikte apparaten, ze zijn in de gehele EU van kracht. 
Verdere informatie over de huidige verwijderingsinstallaties is verkrijgbaar bij 
de lokale autoriteiten. 
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DISCLAIMER 

De informatie in deze handleiding is het eigendom van Free2Move eSolutions S.p.A. en 
mag niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd.

De Italiaanse versie van deze handleiding is de originele. De instructies in andere talen 
geven vertalingen weer van deze originele handleiding.

Free2Move eSolutions is niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect kan 
ontstaan door personen, voorwerpen of dieren als gevolg van het niet naleven van alle 
bepalingen in deze handleiding en de waarschuwingen met betrekking tot de installatie, 
het gebruik en het onderhoud van easyWallbox. 

Free2Move eSolutions behoudt alle rechten op dit document, het artikel en de afbeeldingen 
daarin. Elke reproductie, openbaarmaking aan derden of gebruik van de inhoud ervan 
- geheel of gedeeltelijk - is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Free2Move eSolutions. 

Het product is gedekt door de wettelijke garantie van conformiteit op goederen, bedoeld 
in het consumentenwetboek, te raadplegen op de website www.easywallbox.eu
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