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1.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το easyWallbox. Διαθέστε λίγα λεπτά
ώστε να διαβάσετε την τεκμηρίωση για ασφαλή εγκατάσταση και χρήση,
ανακαλύπτοντας όλα τα πλεονεκτήματα του προϊόντος. Το easyWallbox
αποτελεί συσκευή φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα με πιστοποίηση
για έως 7,4 KW. Πρόκειται για επαναστατικό προϊόν το οποίο μπορεί να
εγκατασταθεί τόσο σε Plug&Play, με σύνδεση στην παροχή ισχύος μέσω
ρευματολήπτη και καλωδίου, όσο και σε Power Upgrade.
Το easyWallbox αποτελεί εξοπλισμό τροφοδοσίας Εναλλασσόμενου Ρεύματος
(ΕΡ) για ηλεκτρικά οχήματα.
Οι πληροφορίες σε αυτό το Εγχειρίδιο Χρήστη απευθύνονται σε υπεύθυνους
εγκατάστασης και χρήστες του easyWallbox και αφορούν την εγκατάσταση
Plug&Play, την ασφαλή χρήση και τη βασική συντήρηση της συσκευής.

Για εγκατάσταση Power Upgrade και άλλες προηγμένες λειτουργίες, ανατρέξτε
στη σχετική τεκμηρίωση στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης (μπορείτε να το
κατεβάσετε από τη διεύθυνση www.easywallbox.eu/it/#library).

Μόνο για εγκατάσταση λειτουργίας Power Upgrade στη Γαλλία,
ανατρέξτε στο «Εγχειρίδιο Εγκατάστασης - λειτουργία 2 Power
Upgrade» (μπορείτε να το κατεβάσετε από τη διεύθυνση
https://easywallbox.eu/it/#library).

Η εγκατάσταση Power Upgrade απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό,
ικανό να σχεδιάσει και να δημιουργήσει μια ειδική υπερσύγχρονη
παροχή ισχύος καθώς επίσης να πιστοποιήσει ότι το οικιακό
ηλεκτρικό σύστημα είναι σύμφωνο με τους τοπικούς κανονισμούς
και τη σύμβαση περί παροχής ενέργειας.

Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, το easyWallbox
προορίζεται για μη επαγγελματική χρήση, το οποίο σημαίνει επίσης
χρήση από χρήστες (εφεξής «χρήστης») χωρίς γνώση ή/και πρόσθετη
εκπαίδευση (απλοί άνθρωποι) πέραν των όσων αναφέρονται στο
εγχειρίδιο αυτό. Συνεπώς, συνιστάται προσεκτική ανάγνωση.
Όπου κρίνεται απαραίτητο, και αμιγώς ως παράδειγμα, το
εγχειρίδιο απαριθμεί συγκεκριμένες συμπεριφορές ή/και ενέργειες
που ο χρήστης πρέπει να εξετάσει προσεκτικά και να εφαρμόσει
για την προβλεπόμενη χρήση του easyWallbox. Να θυμάστε ότι
ο χρήστη έχει το δικαίωμα να προβεί σε επικοινωνία για να
αποσαφηνίσει τυχόν αμφιβολίες ή/και αβεβαιότητες που μπορεί
να προκύψουν από τη χρήση/εγκατάσταση/συντήρηση του
easyWallbox (ανατρέξτε για βοήθεια στη σχετική ενότητα του
Εγχειριδίου).

Διαβάστε προσεκτικά τη σχετική τεκμηρίωση προκειμένου να
εξοικειωθείτε με τις οδηγίες και τις ενδείξεις ασφαλείας πριν την
εγκατάσταση του προϊόντος.
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1.1.

Σχετικά με την εγκατάσταση του Plug&Play
Η εγκατάσταση του Plug&Play στο easyWallbox απαιτεί σύνδεση στην παροχή
ισχύος χρησιμοποιώντας ρευματολήπτη και καλώδιο τα οποία παρέχονται με
τη συσκευή. Η εγκατάσταση του προϊόντος με Plug&Play πρέπει να λάβει χώρα
σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου.

Αν και δεν απαιτείται παρέμβαση από εξειδικευμένο προσωπικό
για εγκατάσταση του Plug&Play, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με
εξειδικευμένο προσωπικό ή σέρβις για τυχόν ερωτήσεις ή
αμφιβολίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση
του easyWallbox.

1.2.

Εξυπηρέτηση
Για πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτηση, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 11.

6

1.3.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει επικείμενο
κίνδυνο ο οποίος μπορεί να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρούς τραυματισμούς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει μια επικίνδυνη
κατάσταση η οποία μπορεί να προκαλέσει θάνατο
ή σοβαρούς τραυματισμούς.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει μια επικίνδυνη
κατάσταση η οποία μπορεί να προκαλέσει
ελαφρούς τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει μια κατάσταση η
οποία μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές στο
easyWallbox.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν από
τεχνικό, εφεξής «Εξειδικευμένο προσωπικό»,
κατάλληλο για τον σχεδιασμό, τη δημιουργία
υπερσύγχρονου οικιακού ηλεκτρικού συστήματος
και την πιστοποίησή του σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς και τη σύμβαση περί
παροχής ενέργειας.
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1.4.

Προειδοποιήσεις

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς


Προτού χρησιμοποιήσετε το easyWallbox, διαβάστε προσεκτικά το
περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου για να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες
χρήσης και τις ενδείξεις ασφαλείας.



Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε παροχή ισχύος συμβατή με
τα τοπικά και διεθνή πρότυπα και όλες τις τεχνικές απαιτήσεις που
αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο.



Προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το easyWallbox
δεν είναι συνδεδεμένο σε παροχή ισχύος. Οποιαδήποτε εγκατάσταση,
συντήρηση και αποσυναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο
αφού αποσυνδεθείτε από την παροχή ισχύος.





Πριν τη σύνδεση σε παροχή ισχύος, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική πρίζα
έχει εγκατασταθεί σωστά, με κατάλληλη γείωση και σύμφωνα με τα
τοπικά και διεθνή πρότυπα.

Παιδιά ή άλλα άτομα τα οποία δεν έχουν την ικανότητα να αξιολογήσουν
τους κινδύνους που σχετίζονται με την εγκατάσταση ή τη χρήση
της συσκευής, ενδέχεται να τραυματιστούν σοβαρά ή να θέσουν
σε κίνδυνο τη ζωή τους. Τα άτομα αυτά δεν πρέπει να λειτουργούν τη
συσκευή και πρέπει να επιβλέπονται όταν βρίσκονται κοντά.



Κατοικίδια ή άλλα ζώα πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή
και τα υλικά συσκευασίας.



Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή, τα αξεσουάρ ή τη
συσκευασία που παρέχεται με το προϊόν.



Το easyWallbox δεν περιέχει εξαρτήματα τα οποία μπορεί να
επιδιορθώσει ή συντηρήσει αυτόνομα ο χρήστης.



Το μόνο μέρος που μπορεί να αφαιρεθεί από το easyWallbox είναι
το αφαιρούμενο κάλυμμα, μόνο κατά τη φάση εγκατάστασης και
αποσυναρμολόγησης, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες.
Το easyWallbox δεν πρέπει να ανοίγει περαιτέρω εκτός εάν κάτι
τέτοιο γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό κατά την εγκατάσταση,
αποσυναρμολόγηση ή συντήρηση.





Εγκαταστήστε το easyWallbox σε χώρους μακριά από δοχεία βενζίνης ή
καύσιμες ουσίες γενικά.



Προτού πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συνzτήρησης,
βεβαιωθείτε ότι η παροχή ισχύος είναι απενεργοποιημένη.



Προτού τοποθετήσετε στη θέση του ή μετακινήσετε το easyWallbox,
βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ισχύος.



Το easyWallbox μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με παροχή
ισχύος.



Η χρήση του easyWallbox πρέπει να περιορίζεται στις εφαρμογές για
τις οποίες προορίζεται.



Το easyWallbox πρέπει να υπόκειται σε επεξεργασία και να
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Πριν την εγκατάσταση ή χρήση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει
προκληθεί βλάβη σε κανένα εξάρτημα. Κατεστραμμένα εξαρτήματα
μπορεί να οδηγήσουν σε ηλεκτροπληξία, βραχυκυκλώματα και πυρκαγιά
λόγω υπερθέρμανσης. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται συσκευή με βλάβες ή
ελαττώματα.

Η εγκατάσταση, η συντήρηση ή οι επισκευές που δεν πραγματοποιούνται
σωστά μπορεί να οδηγήσουν σε κινδύνους για τον χρήστη.
Βεβαιωθείτε ότι το easyWallbox χρησιμοποιείται μόνο στις σωστές
συνθήκες λειτουργίας.

απορρίπτεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ξεχωριστά από
τα οικιακά απορρίμματα, μαζί με ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απορρίμματα
(ΑΗΗΕ).


Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογείς και καλώδια επέκτασης.
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2.
2.1.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μη προβλεπόμενη χρήση
Η χρήση του easyWallbox είναι ασφαλής μόνο εάν πραγματοποιείται όπως
προβλέπεται. Διαφορετική χρήση και μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις
στη συσκευή θεωρούνται μη συμμορφούμενες και συνεπώς μη αποδεκτές. Ο
χρήστης είναι υπεύθυνος για τη χρήση και ευθύνεται για τυχόν επικίνδυνες
καταστάσεις ή καταστάσεις αντίθετες προς τις νομικές διατάξεις που
εφαρμόζονται στη χώρα τους.

Βασικές οδηγίες ασφαλείας
Το easyWallbox σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και ελέγχθηκε σύμφωνα με τους
ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας. Η εγκατάσταση Plug&Play του easyWallbox
μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας από χρήστες οι οποίοι μπορούν να
κατανοήσουν και να τηρήσουν προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες, καθώς επίσης
να αξιολογήσουν και να κατανοήσουν όλους τους σχετικούς κινδύνους.
Η Free2Move eSolutions δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες σε άτομα ή υλικά
αγαθά που ενδέχεται να προκύψουν από τη μη τήρηση των κανονισμών
ασφαλείας και των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου.

Προβλεπόμενη χρήση του easyWallbox
Το easyWallbox προορίζεται μόνο για σταθερή τοποθέτηση. Μπορεί να
εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων
τόσο σε εσωτερικούς χώρους (γκαράζ, αποθήκες εταιρείας με περιορισμένη
πρόσβαση, κ.λπ.) όσο και σε εξωτερικούς χώρους (ιδιωτικός χώρος, χώροι
στάθμευσης αυτοκινήτων κ.λπ.), σύμφωνα με τις ενδείξεις και τους τοπικούς
κανονισμούς του κεφαλαίου 4. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
αποκλειστικά για τη φόρτιση ηλεκτρικών ή υβριδικών οχημάτων,
συμβατών με συνδέσμους Τύπου 2, σύμφωνα με το IEC 62196-2.
Δεν είναι συμβατή με άλλα οχήματα ή συσκευές. Το easyWallbox αποτελεί
συσκευή Εξοπλισμού Κλάσης Ι. Συνεπώς, απαιτεί κατάλληλη σύνδεση
γείωσης, με ρευματολήπτη και πρίζα. Η προαιρετική λειτουργία εξαερισμού
δεν υποστηρίζεται από το easyWallbox. Ορισμένες χώρες εφαρμόζουν
κανονισμούς οι οποίοι απαιτούν συμπληρωματική προστασία από τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας. Σε κάθε περίπτωση, πριν χρησιμοποιήσετε το easyWallbox,
πρέπει να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης στο εγχειρίδιο και τυχόν πρόσθετη
τεκμηρίωση. Το easyWallbox πρέπει να συνδεθεί σε παροχή ισχύος με
διάταξη προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) και διάταξη προστασίας
υπερέντασης. Η RCD πρέπει να έχει ονομαστική τιμή παραμένοντος ρεύματος
λειτουργίας που να μην υπερβαίνει τα 30 mA, να είναι τουλάχιστον τύπου A
και να συμμορφώνεται με ένα από τα ακόλουθα πρότυπα: IEC 61008-1,
IEC 61009-1, IEC 60947-2 και IEC 62423. Οι διατάξεις προστασίας υπερέντασης
πρέπει να συμμορφώνονται με τα πρότυπα IEC 60947-2, IEC 60947-6-2,
IEC 61009-1 ή τα σχετικά μέρη της σειράς IEC 60898 ή IEC 60269.

2.2.

2.3.

2.3.1.

Τήρηση της τοπικής νομοθεσίας
Η λειτουργική ασφάλεια του easyWallbox εξαρτάται από τη σωστή
εγκατάσταση, η οποία πρέπει να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία.
Η εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο όπως
σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

2.3.2.

Τήρηση της προϋπόθεσης περί επίβλεψης
Παιδιά και άτομα τα οποία δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν, ακόμη και
στιγμιαία, τους πιθανούς κινδύνους που προκύπτουν από την εσφαλμένη
χρήση του easyWallbox, πρέπει να παραμένουν μακριά από τη συσκευή και
το καλώδιο φόρτισης, τόσο κατά τη διάρκεια της χρήσης όσο και όταν δεν
χρησιμοποιείται.

2.3.3.

Κανονιστικό καθεστώς
Το easyWallbox πρέπει να διατηρείται άθικτο. Εάν υπάρχουν βλάβες ή
ελαττώματα, οι χρήστες διατρέχουν κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού από
ηλεκτροπληξία. Επομένως, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
 αποφύγετε να χτυπήσετε τη συσκευή,
 αποφύγετε χρήση η οποία δεν είναι σύμφωνη με όσα προβλέπονται,
 μην πραγματοποιείτε εσφαλμένη χρήση της συσκευής,
 υποδείξτε με σαφήνεια τη δυσλειτουργία της συσκευής, ώστε να μη


χρησιμοποιηθεί από άλλα άτομα,
ζητήστε την άμεση παρέμβαση εξειδικευμένου προσωπικού για
αποκατάσταση βλαβών ή ελαττωμάτων.

Η Free2Move eSolutions δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες
που προκαλούνται από μη συμμορφούμενη χρήση ή από μη
εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις στη συσκευή.

10

Δεν συνιστάται η χρήση του easyWallbox κατά τη διάρκεια ισχυρής
καταιγίδας.
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Γενική περιγραφή

277 mm
277 mm

Το περίβλημα του easyWallbox είναι από πολυανθρακικό και εξασφαλίζει υψηλό
επίπεδο σταθερότητας και μικρό βάρος. Ο σχεδιασμός της συσκευής είναι
αποτέλεσμα εκτενούς μελέτης, η οποία είχε στόχο την παροχή ενός εργονομικού,
κομψού και έξυπνου εργαλείου.

333 mm

3.1.

Μέγεθος του σταθμού φόρτισης easyWallbox

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

333 mm

3.

1
2

102 mm
102 mm

πρόσοψη

3

πλευρική όψη

Μέγεθος του σταθμού φόρτισης easyWallbox
με σύνδεσμο τοποθετημένο

6

325 mm
325 mm

5
7
4

5

4

Περιγραφή προϊόντος

12

1

Περίβλημα

5

Καλώδιο τροφοδοσίας

2

Αφαιρούμενο κάλυμμα

6

Θύρα συνδέσμου Τύπου 2

3

Ενδεικτική λυχνία LED
κατάστασης

7

Διάταξη για αισθητήρα
ρεύματος

4

Καλώδιο με σύνδεσμο Τύπου 2

πρόσοψη

πλευρική όψη
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Εγκατάσταση Plug&Play του easyWallbox.

3.2.

Σήμανση αναγνώρισης

130 - 140 cm

Η σήμανση αναγνώρισης βρίσκεται στην άνω πλευρά του σταθμού φόρτισης.
Οι πληροφορίες στη σήμανση παρουσιάζονται στην πιο κάτω εικόνα.
Τα δεδομένα που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά της εικόνας,
ανάλογα με την έκδοση του προϊόντος. Ο κωδικός μοντέλου και ο αριθμός
σειράς μπορούν να βρεθούν στο κουτί και στην εφαρμογή Free2Charge μετά
τον έλεγχο ταυτότητας (βλ. κεφάλαιο 5.2).

Για εγκατάσταση Power Upgrade και άλλες προηγμένες λειτουργίες, ανατρέξτε
στη σχετική τεκμηρίωση στο Εγχειρίδιο Εγκατάστασης (μπορείτε να το 			
κατεβάσετε από τη διεύθυνση www.easywallbox.eu/it/#library).
Μόνο για εγκατάσταση Power Upgrade στη Γαλλία, ανατρέξτε στο 			
«Εγχειρίδιο Εγκατάστασης - λειτουργία 2 Power Upgrade» (μπορείτε να
το κατεβάσετε από τη διεύθυνση www.easywallbox.eu/it/#library 			
απαιτεί τον αριθμό σειράς).

14

κωδικός μοντέλου

αριθμός σειράς

θέση ετικέτας
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3.3.

Τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής φόρτισης
αποτελεί συσκευή φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα με πιστοποίηση
για έως 7,4 KW.
Εάν εγκατασταθεί σε
Plug&Play

Εάν εγκατασταθεί σε
Power Upgrade

Περιγραφή

Πρότυπο σύνδεσης (πλευρά EV)			
IEC 62196-2
Ρευματολήπτης παροχής ισχύος
E/F (G σε Ηνωμένο Βασίλειο, J σε Ελβετία)
Πρότυπο EVSE			
IEC 61851
Σήμανση CE			
Ν
Εγγύηση			
2 έτη
		
μόνιμη σύνδεση 		
		
σύνδεση με ρευματολήπτη		(σύνδεση με ρευματολήπτη και
Λειτουργία επαναφόρτισης
και καλώδιο		καλώδιο εάν έχει		
		
				
εγκατασταθεί στη Γαλλία)
Πιστοποίηση TÜV		
Ν		
Ν

3.4.

Δυναμική διαχείριση ισχύος (Dynamic Power Management)
Το easyWallbox περιλαμβάνει Dynamic Power Management (Δυναμική
διαχείριση ισχύος) (DPM), μια έξυπνη λειτουργία η οποία ρυθμίζει την ισχύ
φόρτισης ανάλογα με τη διαθεσιμότητα ισχύος, αποφεύγοντας έτσι δυσάρεστες
διακοπές ρεύματος. Για να ενεργοποιήσετε τη Δυναμική διαχείριση ισχύος,
ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο του υπεύθυνου εγκατάστασης (βλ. www.easywallbox.eu)
σχετικά με την εγκατάσταση του αισθητήρα στην παροχή ισχύος και τη
ρύθμιση των παραμέτρων. Το easyWallbox μπορεί να λειτουργήσει ακόμη
και χωρίς Δυναμική διαχείριση ισχύος. Στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται
εγκατάσταση ειδικού αισθητήρα, ωστόσο δεν μπορεί να διασφαλιστεί πως δεν
θα υπάρξει διακοπή ρεύματος.

Ηλεκτρικές προδιαγραφές και σύνδεση

Μέγιστη ισχύς [kW]		
μέχρι 2,3*		
μέχρι 7,4*
Τάση [V / Hz]		
230 / 50, μονοφασική		
230 / 50, μονοφασική
Ρεύμα [Α]		
μέχρι 10*		
μέχρι 32*
Κατανάλωση σε αναμονή [W]		
< 2		
<2
Καλώδιο με σύνδεση Τύπου 2 (πλευρά EV)		
Ν, περιλαμβάνεται προσδεδεμένο
Καλώδιο με σύνδεσμο Τύπου 2, Μήκος [m]			
3
Καλώδιο παροχής ισχύος [m]		
6		
Κ.Α.

281175 code

ΜΕΤΡΗΤΉΣ

* Οι τιμές ενδέχεται να διαφέρουν σε ορισμένες χώρες, σύμφωνα με τα τοπικά ισχύοντα πρότυπα.
Γενικές προδιαγραφές

Αξιολόγηση περιβλήματος			
IP54, IK08 (IEC 60529)
		
“335 x 277 x 95 (χωρίς ρευματολήπτη)
Συνολικές διαστάσεις σώματος [mm]
335 x 277 x 350 (με ρευματολήπτη)”
Περίβλημα			
Πολυανθρακικό
Βάρος [kg]			
~4
Τυπικό χρώμα περιβλήματος		
Μαύρο (RAL 9011) και Λευκό (RAL 9003)
Ένδειξη κατάστασης
Ν, λυχνία led κόκκινου-πράσινου-μπλε χρώματος

ΑΙΣΘΗΤΉΡΑΣ
ΡΕΎΜΑΤΟΣ

Ασφάλεια και λειτουργία

Εύρος θερμοκρασίας [°C]
-25 / +50 (χωρίς απευθείας έκθεση στο ηλιακό φως)
Προστασία υπερθέρμανσης			
Ν
Ανθεκτικότητα στην υγρασία			
Ν, πλήρης επικάλυψη
Κατηγορία προστασία			
I
Βαθμός ρύπανσης			
PD3
Κατηγορία υπέρτασης			
OVC III
Αξιολόγηση αντιπυρικού περιβλήματος 			
UL94 V-0
Ν, περιλαμβάνεται συσκευή 6 mA Συνεχούς Ρεύματος (DC)
Παρακολούθηση παραμένοντος ρεύματος
		
με ευαισθησία RCM για εντοπισμό διαρροής DC
Μέγιστο ύψος εγκατάστασης [m]			
2000 a.s.l.		

Συνδεσιμότητα & ειδικά χαρακτηριστικά

Bluetooth			
Ν
Εφαρμογή Smartphone
Free2Charge μου, συμβατή με Android, IOS
Συμβατότητα έκδοσης Android***
Lollipop (5.0) ή νεότερη έκδοση
Συμβατότητα έκδοσης IOS**			
12 ή νεότερη έκδοση
Πρωτόκολλο επικοινωνίας			
Αποκλειστικό
Δυναμική διαχείριση ισχύος
Ν, μέσω εγκατάστασης του αισθητήρα που περιλαμβάνεται

** Τα δεδομένα αναφέρονται στην πρώτη έκδοση της εφαρμογής και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη μελλοντική εξέλιξή τους.
*** ΔΕΝ είναι συμβατό με Android 6.

16

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Η σύνδεση του αισθητήρα Δυναμικής διαχείρισης ισχύος πρέπει
να εγκατασταθεί από επαγγελματία, σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς. Προτείνουμε να επικοινωνήσετε με εξειδικευμένο
προσωπικό ή εξειδικευμένο σέρβις για τυχόν ερωτήσεις ή
αμφιβολίες σχετικά με τη χρήση, την εγκατάσταση και τη συντήρηση
του easyWallbox. (βλ. Κεφάλαιο 11 - Εξυπηρέτηση).
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3.5.

Εκδόσεις προϊόντος ανά χώρα
Το μέγιστο ρεύμα για Plug&Play περιορίζεται ώστε να παρέχει στο easyWallbox
το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας, σύμφωνα με τα τοπικά ισχύοντα πρότυπα.
Το easyWallbox έχει ήδη διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις διαφορές
κατά την παραγωγή, οπότε είναι έτοιμο για χρήση με το μέγιστο διαθέσιμο
ρεύμα.

Τύπος E

Τύπος F

Τύπος G

Χώρα
Όριο ρεύματος για Plug&Play [A]
				
1.
Γερμανία
10
2.
Γαλλία
8
3.
Ηνωμένο Βασίλειο
10
4.
Βέλγιο
10
5.
Λουξεμβούργο
10
6.
Ολλανδία
10
7.
Ελβετία
8
8.
Αυστρία
10
9.
Πολωνία
10
10. Ελλάδα
10
11. Δημοκρατία της Τσεχίας
10
12. Σλοβακία
10
13. Ουγγαρία
10
14. Δανία
6
15. Σουηδία
10
16. Ιταλία
10
17. Ισπανία
10
18. Πορτογαλία
10
19. Νορβηγία
10

Τύπος J

Κωδικός 		
ρευματολήπτη
E/F
E/F
G
E/F
E/F
E/F
J
E/F
E/F
E/F
E/F
E/F
E/F
E/F
E/F
E/F
E/F
E/F
E/F

- Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογείς και καλώδια επέκτασης.
- Η Free2Move eSolutions δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που
προκαλούνται από μη συμμορφούμενη χρήση ή από μη
εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις στη συσκευή.

18

4.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

4.1.

Επιλογή θέσης
Το easyWallbox έχει σχεδιαστεί για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους, αποκλειστικά για επιτοίχια εγκατάστασης, συνεπώς δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικούς χώρους όπου απαιτείται συνεχής
μετακίνηση. Προτού εγκαταστήσετε τη συσκευή, ελέγξτε την καταλληλότητα
του σημείου. Συγκεκριμένα, η θέση που επιλέχθηκε για εγκατάσταση του
easyWallbox πρέπει:
		 να είναι σε κάθετη και επίπεδη επιφάνεια, όπως φαίνεται στην ενότητα 4.5.
		 Πρέπει να αποφεύγονται λεπτές επιφάνειες που δεν εξασφαλίζουν
ανθεκτική αντοχή,
		 να επιτρέπει εύκολη σύνδεση στην παροχή ισχύος και φόρτιση του
ηλεκτρικού οχήματος,
		 να μην εμποδίζει την κίνηση των ηλεκτρικών οχημάτων προς φόρτιση,
		 να μην έχει υλικά ή εξοπλισμό σε ολόκληρη την επιφάνεια που απαιτείται
για την εγκατάσταση,
		 να σέβεται την τοπική νομοθεσία περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, τα
μέτρα πυροπροστασίας και τις εξόδους έκτακτης ανάγκης στον χώρο της
εγκατάστασης.
Το easyWallbox δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε κοντάρι/στύλο ή
προϋπάρχουσα σωλήνωση.
Το easyWallbox δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε χώρους:
 στους οποίους υπάρχει κίνδυνος έκρηξης (εκρηκτικό περιβάλλον),
 οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως διαδρομές διαφυγής,
 όπου ενδέχεται να πέσουν αντικείμενα πάνω του (π.χ. πτυσσόμενες σκάλες ή
ελαστικά αυτοκινήτου) ή όπου ενδέχεται να χτυπηθεί και να υποστεί βλάβη (π.χ.
κοντά σε πόρτα ή χώρους λειτουργίας του οχήματος),
 όπου υπάρχει κίνδυνος επαφής με πίδακες νερού υπό πίεση (π.χ. συστήματα
πλυσίματος, πιεστικά μηχανήματα ή λάστιχα ποτίσματος κήπων).
 δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε μη μόνιμους τοίχους
 Δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε τοίχους από εύφλεκτο υλικό ή που
καλύπτονται από εύφλεκτο υλικό (π.χ. ξύλο, μοκέτα κ.λπ.)
Στην Ιταλία, το easyWallbox δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε
δημόσιους χώρους, σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61851-1.
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4.2.

Αποδεκτές περιβαλλοντικές συνθήκες

4.3.

Τι περιλαμβάνεται

Αναλυτικά, οι συνθήκες δωματίου όπου βρίσκεται το easyWallbox πρέπει να
είναι οι εξής:
 θερμοκρασία δωματίου μεταξύ -25°C και +50°C,
 μέση θερμοκρασία για περισσότερες από 24 ώρες χαμηλότερη των 35°C,
 μέγιστο υψόμετρο πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας: 2.000 μέτρα,
 σχετική υγρασία αέρα όχι υψηλότερη από 95%.

4

Το easyWallbox μπορεί να υποστεί βλάβη από ακατάλληλες
περιβαλλοντικές συνθήκες.
Η ακατάλληλη τοποθέτηση του easyWallbox μπορεί να προκαλέσει
βλάβη στη συσκευή.

Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα κατά την επιλογή της θέσης για εγκατάσταση του
easyWallbox:
 αποφύγετε την έκθεση σε άμεσο ηλιακό φως, εάν είναι απαραίτητο, 			
τοποθετώντας ένα υπόστεγο,
 αποφύγετε την άμεση έκθεση στη βροχή, ώστε να μην προκύψει φθορά 		
λόγω κακών καιρικών συνθηκών,
 εξασφαλίστε επαρκή αερισμό για τη συσκευή - μην την τοποθετείτε 			
μέσα σε εσοχές ή ντουλάπες,
 αποφύγετε τη συσσώρευση θερμότητας - διατηρείτε τη συσκευή 			
μακριά από πηγές θερμότητας,
 αποφύγετε βύθιση της συσκευής σε νερό,
 αποφύγετε υπερβολικές αυξομειώσεις θερμοκρασίας.

Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης.
Το easyWallbox πρέπει να εγκατασταθεί σε περιοχές όπου δεν
υπάρχουν εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες, όπως κοντά σε πρατήρια
καυσίμων, καθώς τυχόν σπινθήρες που προκαλούνται από τα
εξαρτήματά του μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές ή εκρήξεις.

20
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1
6

2

Η συσκευασία του easyWallbox περιέχει:

1

Το easyWallbox, συμπεριλαμβανομένων
καλωδίων, ρευματολήπτης παροχής
ισχύος και σύνδεσμος φόρτισης

2

Αισθητήρας ρεύματος για Δυναμική
διαχείριση ισχύος (DPM)

3

Πρότυπο διάτρησης οπών

4

3 βίδες

5

3 ούπες

6

Εγχειρίδια και
πιστοποιητικό προϊόντος

Μη στοιβάζετε φορτία επάνω στο κουτί που περιέχει το
easyWallbox και προσέχετε τις σημάνσεις και τις συγκεκριμένες
οδηγίες στη συσκευασία.
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4.4.

Ανοίγοντας το πακέτο

Κλειστό κουτί το οποίο
περιέχει το easyWallbox

Ανοίξτε το καπάκι του κουτιού
που περιέχει το easyWallbox

4.5.

Σηκώστε το πλαίσιο στο
κουτί με το easyWallbox

Όταν το κουτί είναι ανοιχτό, βεβαιωθείτε ότι τα διάφορα εξαρτήματα του
easyWallbox δεν εμφανίζουν σημάδια φυσικής φθοράς ή χτυπήματα,
σχισίματα ή εκδορές. Σε περίπτωση που εντοπιστεί φθορά, η εγκατάσταση
πρέπει να διακοπεί αμέσως και να ενημερωθεί ο πωλητής για το είδος φθοράς.
Εάν είναι απαραίτητο, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών όπως
αναφέρεται στο 11.
Τα μεμονωμένα εξαρτήματα της συσκευής προστατεύονται από συσκευασία
PVC και σφραγίζονται με κολλητική ταινία. Μόλις ανοιχτεί το κουτί, τα
εξαρτήματα πρέπει να καθαριστούν για να απομακρυνθεί τυχόν σκόνη,
υπολείμματα PVC ή κομμάτια της κολλητικής ταινίας.
Το easyWallbox πρέπει να αφαιρεθεί από το κουτί μόνο όταν είναι όλα έτοιμα
για την εγκατάσταση, ενώ πρέπει να μεταφερθεί με προσοχή στον τοίχο που
έχει επιλεγεί για την εγκατάστασή του.

Κατά τη μεταφορά του easyWallbox, προσέξτε ώστε να μην
παραπατήσετε στο καλώδιο παροχής ισχύος του οχήματος.

Επιτοίχια εγκατάσταση
5

1

Τρυπάνι

2

Μολύβι

3

Κατσαβίδι

4

Σφυρί

5

Αλφάδι

6

Μετροταινία

Τα εργαλεία δεν
περιλαμβάνονται
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6

6

2
2
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Η Free2Move eSolutions αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για βλάβη
σε άτομα ή υλικά αγαθά, η οποία ενδέχεται να προκύψει από τη
χρήση τέτοιου είδους εργαλείων. Προτείνουμε να επικοινωνήσετε με
εξειδικευμένο προσωπικό ή σέρβις για τυχόν ερωτήσεις ή αμφιβολίες
σχετικά με την εγκατάσταση του easyWallbox.
Οι εθνικοί και διεθνείς κανονισμοί δόμησης και οι οδηγίες που ορίζονται από
τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή IEC 60364-1 και IEC 60364-5-52 πρέπει
να τηρούνται κατά την επιτοίχια εγκατάσταση του easyWallbox. Η σωστή
τοποθέτηση του σταθμού φόρτισης είναι σημαντική για τη λειτουργία του.
Όταν επιλεγεί ο τοίχος εγκατάστασης για το easyWallbox, λάβετε υπόψη
τις αποστάσεις που απαιτούνται για τη σύνδεση στην παροχή ισχύος
και τον σύνδεσμο του οχήματος, καθώς επίσης τον διαθέσιμο χώρο
στάθμευσης και ελιγμών. Εάν εγκαθίστανται πολλά easyWallbox κοντά το ένα
στο άλλο, πρέπει να υπάρχει ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 20
εκατοστά. Το easyWallbox πρέπει να εγκατασταθεί σε ύψος 1,30-1,40 μέτρων
από το δάπεδο.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Προτού ξεκινήσετε την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι το easyWallbox
δεν είναι συνδεδεμένο σε παροχή ισχύος. Οποιαδήποτε εγκατάσταση,
συντήρηση και αποσυναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο
όταν η παροχή ισχύος είναι απενεργοποιημένη στον ηλεκτρικό πίνακα.
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Ύψος επιτοίχιας εγκατάστασης του easyWallbox.

3

130 - 140 cm

1

2.

2

3.

Χρησιμοποιήστε τρυπάνι για να
ανοίξετε τις τρύπες στον τοίχο.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Τοποθετήστε τις ούπες στις
οπές χρησιμοποιώντας σφυρί.

2

1
3

2

130-140 cm

1

1.

24

Με το πρότυπο διάτρησης οπών (φύλλο A3), σημειώστε πού θα
τρυπήσετε στον τοίχο, χρησιμοποιώντας μετροταινία και αλφάδι.

4.

Αφαιρέστε το αφαιρούμενο κάλυμμα του easyWallbox ανοίγοντας το
περίβλημα από την εγκοπή στο κάτω μέρος.

Το μόνο εξάρτημα που μπορεί να αφαιρεθεί από το easyWallbox
είναι το αφαιρούμενο κάλυμμα. Το easyWallbox δεν πρέπει να
ανοίξει περισσότερο εκτός εάν πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο
προσωπικό κατά την εγκατάσταση, αποσυναρμολόγηση ή
συντήρηση σε Power Upgrade.
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4.6.

Ηλεκτρολογική σύνδεση για Plug&Play
Μόλις ολοκληρωθεί η επιτοίχια εγκατάσταση του easyWallbox, συνδέστε το
στην παροχή ισχύος τοποθετώντας τον ρευματολήπτη σε πρίζα ρεύματος.

5.

Τοποθετήστε το easyWallbox σύμφωνα με τις οπές και στερεώστε το
στον τοίχο χρησιμοποιώντας τις παρεχόμενες βίδες.

Προσοχή: Ο ρευματολήπτης πρέπει να συνδεθεί απευθείας σε πρίζα
ρεύματος, χωρίς προσαρμογείς και σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς περί οικιακών ηλεκτρικών συστημάτων.
Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογείς, πρίζες σούκο, πολύπριζα ή
επεκτάσεις καλωδίων.
Σε περίπτωση εσφαλμένης ηλεκτρικής σύνδεσης, ο κίνδυνος πρόκλησης

6.

26

Τοποθετήστε ξανά το αφαιρούμενο κάλυμμα.

βλάβης σε άτομα ή υλικά αγαθά είναι ιδιαίτερα υψηλός εάν το
αυτοκίνητο φορτιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μη επιτηρούμενο
χώρο.

27
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5.
5.1.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ
Ενεργοποίηση του easyWallbox
Η συσκευή δεν διαθέτει κουμπιά έναρξης/διακοπής. Μόλις εγκατασταθεί, είναι
έτοιμη να φορτίσει όταν υπάρχουν οι ακόλουθες συνθήκες:
 σωστή εγκατάσταση, η οποία έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες
του παρόντος εγχειριδίου,
 κανονική λειτουργία της συσκευής.

5.2.
		

Ρύθμιση παραμέτρων μέσω της εφαρμογής Free2Charge
(εάν προτιμάται)
Το Free2Charge αποτελεί ειδική εφαρμογή για smartphone, διαθέσιμη τόσο στο
Google Play® όσο και στο App Store®, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη
διαμόρφωση, παρακολούθηση και ρύθμιση του easyWallbox μέσω σύνδεσης
Bluetooth. Μέσω της εφαρμογής μπορείτε να ξεκινήσετε και να διακόψετε τη
διαδικασία φόρτισης, να καθυστερήσετε τη φόρτιση και να έχετε πρόσβαση στις
τελευταίες φορτίσεις.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας όταν η συσκευή έχει υποστεί βλάβη.
Η χρήση συσκευής που έχει υποστεί βλάβη μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Εάν η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να
αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν βλάβη
σε άτομα ή υλικά:
 αποφύγετε τη χρήση συσκευής που έχει υποστεί βλάβη,
 υποδείξτε με σαφήνεια τη συσκευή που έχει υποστεί βλάβη, ώστε να μη
χρησιμοποιηθεί από άλλα άτομα,
 καλέστε αμέσως εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να επισκευαστεί η συσκευή
ή, εάν έχει υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, να τεθεί εκτός λειτουργίας.

28

Η ταυτόχρονη χρήση του Free2Charge και της λειτουργίας
έξυπνης φόρτισης από το όχημα μπορεί να προκαλέσει μικρά
λειτουργικά προβλήματα.
Για έλεγχο ταυτότητας του smartphone, τοποθετήστε τον κωδικό QR εντός του
πλαισίου, όπως παρουσιάζεται στην εκμάθηση της εφαρμογής.
Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε απευθείας στην εφαρμογή.

29
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6.
		
		

6.1.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, η φόρτιση ενός ηλεκτρικού οχήματος με
το easyWallbox είναι εξαιρετικά εύκολη.
Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι:

1.
2.

Βεβαιωθείτε ότι το easyWallbox είναι συνδεδεμένο σε ενεργή παροχή
ισχύος.
Ελέγξτε εάν η ενδεικτική λυχνία LED κατάστασης είναι ΜΠΛΕ.

Ενδεικτικη λυχνια LED καταστασης
Υπάρχει μια λωρίδα λυχνιών LED στο μπροστινό μέρος του σταθμού φόρτισης
η οποία συνδυάζει οπτικά σήματα και συναγερμούς που υποδηλώνουν την
κατάσταση του easyWallbox:


ΜΠΛΕ - Κατάσταση ΑΝΑΜΟΝΗΣ,
το easyWallbox υποδηλώνει ότι είναι έτοιμο να ξεκινήσει η διαδικασία
φόρτισης ή ότι η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.



ΠΡΑΣΙΝΟ - Κατάσταση ΦΟΡΤΙΣΗΣ,
το easyWallbox φορτίζει το ηλεκτρικό όχημα.

2



ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ
- Κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ,

1

3.

Αφαιρέστε τον σύνδεσμο από το easyWallbox.

4.

Τοποθετήστε τον σύνδεσμο στο ηλεκτρικό όχημα.

το easyWallbox δεν φορτίζει λόγω σφάλματος.
Το easyWallbox μπορεί να αποκαταστήσει μόνο του μικρά σφάλματα
μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Εάν παραμένει σε κατάσταση ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
για μεγάλο χρονικό διάστημα, επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση, για
πληροφορίες ανατρέξτε στο 11.

- Οι προσαρμογείς του οχήματος δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται
για σύνδεση σε έναν υποδοχέα οχήματος.
- Μην πιέζετε υπερβολικά το καλώδιο. Μην το τραβάτε ή το στρίβετε.

30
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7.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
Εάν ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτισης, η λυχνία LED στη συσκευή ανάβει
ΜΠΛΕ και ο σύνδεσμος μπορεί να αφαιρεθεί από το ηλεκτρικό όχημα, για
πληροφορίες ανατρέξτε στο 7.1.
Εάν η διαδικασία φόρτισης δεν έχει ολοκληρωθεί, θα πρέπει πρώτα να
διακοπεί. Η διακοπή μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο διαφορετικούς
τρόπους:
 Απευθείας μέσω ειδικού ελέγχου του ηλεκτρικού οχήματος (ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο οδηγιών του οχήματος για περισσότερες λεπτομέρειες)
 Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Free2Charge.

7.1.

Ολοκλήρωση διαδικασίας φόρτισης
Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία φόρτισης, ανατρέξτε στις ακόλουθες
οδηγίες:

1.

Ελέγξτε εάν η λυχνία LED στη συσκευή είναι ΜΠΛΕ.

Λάβετε υπόψη ότι, μόλις σταματήσει η διαδικασία φόρτισης, ο
σύνδεσμος πρέπει να αφαιρεθεί από το όχημα για να μπορεί να
επανεκκινηθεί η διαδικασία φόρτισης.

2.

Αφαιρέστε τον σύνδεσμο από τον υποδοχέα του οχήματος.

Μην τραβάτε το καλώδιο από τον υποδοχέα του οχήματος εάν η
διαδικασία φόρτισης δεν έχει ολοκληρωθεί.

Μην αφαιρείτε τον σύνδεσμο από το όχημα όταν η διαδικασία
φόρτισης ΔΕΝ έχει ολοκληρωθεί και η λυχνία LED στη συσκευή είναι
ΠΡΑΣΙΝΗ. Τραβώντας το καλώδιο μπορεί να καταστραφεί και να
οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία και σοβαρούς τραυματισμούς.

Μόλις διακοπεί η διαδικασία, ανατρέξτε στο επόμενο κεφάλαιο.

1

2

3.
4.

32

Εισαγάγετε τον σύνδεσμο στο easyWallbox.
Για να παρέχετε το μέγιστο επίπεδο ασφάλειας, η σύνδεση με
την παροχή ισχύος μπορεί να διακοπεί (εάν είναι απαραίτητο
αφαιρώντας τον ρευματολήπτη από την πρίζα).

33
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8.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Προτού πραγματοποιήσετε οποιοδήποτε είδος συντήρησης στο
easyWallbox, περιμένετε μέχρι να σταματήσει πλήρως τη
λειτουργία του και απενεργοποιήστε το, αποσυνδέοντάς το από την
παροχή ισχύος.
Η βέλτιστη λειτουργία και διάρκεια του easyWallbox εξαρτάται από τους
περιοδικούς ελέγχους και τη συντήρηση που πραγματοποιούνται στη
συσκευή.
Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα βλαβών που μπορεί να υποστεί το
easyWallbox:
 βλάβη στο περίβλημα,
 βλάβη στον μπροστινό πίνακα,
 βλάβη στα εξαρτήματα,
 ακούσια αφαίρεση εξαρτημάτων.
Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε καμία περίπτωση ελαττωματική
ή κατεστραμμένη συσκευή. Τυχόν ελαττώματα πρέπει να
αποκαθίστανται άμεσα από εξειδικευμένο προσωπικό.

8.1.

Συνήθη χρονικά διαστήματα συντήρησης
Το easyWallbox δεν απαιτεί ειδική συντήρηση. Ωστόσο, συνιστάται:











να τοποθετείτε πάντα τον σύνδεσμο στο easyWallbox όταν η συσκευή δεν
βρίσκεται σε λειτουργία,
τακτικός καθαρισμό του πλαστικού περιβλήματος με υγρό πανί,
τακτική επιθεώρηση και καθαρισμός του συνδέσμου μόνο μετά την
αφαίρεση της παροχής ισχύος,
αποφύγετε τον καθαρισμό με διαβρωτικούς διαλύτες ή λειαντικά υλικά,
οπτική επιθεώρηση της συσκευής για να διαπιστώσετε ελαττώματα σε κάθε
φόρτιση,
οπτική επιθεώρηση του καλωδίου φόρτισης σε κάθε φόρτιση,
οπτική επιθεώρηση του καλωδίου παροχής ισχύος σε κάθε φόρτιση και
πριν από κάθε σύνδεση στην παροχή ισχύος,
εάν ο ρευματολήπτης παροχής ισχύος αφαιρεθεί από την πρίζα,
τοποθετήστε το καλώδιο με τάξη. Αν είναι απαραίτητο, τυλίγοντάς το
γύρω από το περίβλημα του easyWallbox. Σε κάθε περίπτωση, το καλώδιο
πρέπει να τοποθετηθεί με ασφαλή τρόπο, σε σημείο που δεν εμποδίζει
κανέναν και δεν μπορεί να υποστεί βλάβη (π.χ. να πατηθεί από οχήματα),
έλεγχος της λειτουργικής ετοιμότητας.

Το easyWallbox δεν περιέχει εξαρτήματα τα οποία μπορεί να
επιδιορθώσει ή συντηρήσει αυτόνομα ο χρήστης.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας όταν η συσκευή έχει υποστεί βλάβη.
Η χρήση συσκευής που έχει υποστεί βλάβη μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Εάν η συσκευή έχει υποστεί βλάβη, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες
ακριβώς για να αποφύγετε επικίνδυνες καταστάσεις, οι οποίες μπορούν να
προκαλέσουν βλάβη σε άτομα ή υλικά:
 αποφύγετε τη χρήση συσκευής που έχει υποστεί βλάβη,
 υποδείξτε με σαφήνεια τη συσκευή που έχει υποστεί βλάβη, ώστε να μη
χρησιμοποιηθεί από άλλα άτομα,
 καλέστε αμέσως εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να επισκευαστεί η
συσκευή ή, εάν έχει υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, να τεθεί εκτός
λειτουργίας.

34

Το μόνο μέρος που μπορεί να αφαιρεθεί από το easyWallbox είναι
το αφαιρούμενο κάλυμμα, μόνο κατά τη φάση εγκατάστασης και
αποσυναρμολόγησης, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες.
Το easyWallbox δεν πρέπει να ανοίγει περαιτέρω εκτός εάν κάτι
τέτοιο γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό κατά την εγκατάσταση,
αποσυναρμολόγηση ή συντήρηση σε λειτουργία Power Upgrade.
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9.

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Όταν το easyWallbox φτάσει στο τέλος της τεχνικής και λειτουργικής ζωής
του, πρέπει να απενεργοποιηθεί ή να τεθεί εκτός λειτουργίας.

9.2.

Αφαίρεση της συσκευής από τον τοίχο
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αφαιρέσετε το easyWallbox από τον
τοίχο όπου έχει εγκατασταθεί:

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Προτού ξεκινήσετε την αποσυναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι το
easyWallbox δεν είναι συνδεδεμένο σε παροχή ισχύος.
Οποιαδήποτε εγκατάσταση, συντήρηση και αποσυναρμολόγηση
πρέπει να πραγματοποιείται μόνο όταν η παροχή ισχύος είναι
απενεργοποιημένη στον ηλεκτρικό πίνακα.

9.1.

Αποσύνδεση από την παροχή ισχύος – Plug&Play

1.
2.

Αφαιρέστε το αφαιρούμενο κάλυμμα.
Ξεβιδώστε τις τρεις βίδες στον τοίχο.

3.

Τοποθετήστε ξανά το αφαιρούμενο κάλυμμα στη συσκευή.

Αφαιρέστε τον ρευματολήπτη από την πρίζα.

36
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9.3.

Αποθήκευση
Εάν θέλετε να αποσυναρμολογήσετε το easywallbox και να το φυλάξετε
για μελλοντική χρήση, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες προφυλάξεις για να
διατηρήσετε τη λειτουργικότητά του:
 καθαρίστε τη συσκευή καλά πριν την αποθήκευση,
 τοποθετήστε την καθαρή συσκευή στην αρχική συσκευασία της ή σε
κατάλληλο καθαρό και στεγνό υλικό,
 ακολουθήστε τις συνθήκες αποθήκευσης:
- η θερμοκρασία του χώρου αποθήκευσης της συσκευής πρέπει να είναι
μεταξύ -25°C και + 0°C,
- η μέση θερμοκρασία για πάνω από 24 ώρες δεν πρέπει να υπερβαίνει
τους 35°C,
- η σχετική υγρασία αέρα δεν πρέπει να υπερβαίνει το 95% και δεν πρέπει
να υπάρχει συμπύκνωση.

10.

10.1.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Απόρριψη της συσκευασίας
Απορρίψτε τη συσκευασία με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Τα υλικά
που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία αυτού του προϊόντος μπορούν
να ανακυκλωθούν και πρέπει να απορριφθούν σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία στη χώρα που χρησιμοποιείται.

10.2.

Τέλος ωφέλιμης διάρκειας ζωής και απόρριψη του easyWallbox
Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2012/19/ΕΕ σχετικά με τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - ΑΗΗΕ).
Οι κατευθυντήριες γραμμές ορίζουν το πλαίσιο για την επιστροφή και
ανακύκλωση χρησιμοποιημένων συσκευών, όπως ισχύει σε ολόκληρη
την ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις τρέχουσες εγκαταστάσεις
απόρριψης μπορείτε να ζητήσετε από τις τοπικές αρχές.
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Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απορρίμματα (ΑΗΗΕ) πρέπει να
υπόκεινται σε επεξεργασία και να απορρίπτονται σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα.

11.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την εγκατάσταση του easywallbox,
επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης. Μπορείτε να
βρείτε τα διάφορα κέντρα εξυπηρέτησης που διατίθενται στους πελάτες στην
ιστοσελίδα www.easywallbox.eu.
Ανατρέξτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης για τυχόν ερωτήσεις
σχετικά με τη χρήση του easywallbox.
Η Free2Move eSolutions παρέχει υποστήριξη μέσω σταθερής τηλεφωνίας στην
τοπική γλώσσα, για τις ακόλουθες χώρες:
Γερμανία
Ηνωμένο Βασίλειο
Βέλγιο
Λουξεμβούργο
Ολλανδία
Γαλλία
Ελβετία
Αυστρία
Πολωνία
Δανία

Σουηδία
Ιταλία
Ισπανία
Πορτογαλία
Ελλάδα
Δημοκρατία της Τσεχίας
Σλοβακία
Ουγγαρία
Νορβηγία (Αγγλικά μόνο)

Σταθερό τηλέφωνο: 8:00 π.μ. - 8:00 μ.μ., Δευτέρα έως Σάββατο.
Εάν επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση της Free2Move eSolutions, θα
πρέπει να έχετε διαθέσιμες τις ακόλουθες πληροφορίες, όπως αναφέρεται στο
κεφάλαιο 3.2:
 όνομα μοντέλου,
 αριθμό σειράς.
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Οι πληροφορίες στο εγχειρίδιο αυτό ανήκουν στην Free2Move eSolutions S.p.A. και
δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν στο σύνολό τους ή εν μέρει.
Η ιταλική έκδοση αυτού του εγχειριδίου είναι η πρωτότυπη. Οι οδηγίες σε άλλες
γλώσσες αποτελούν μεταφράσεις του αρχικού εγχειριδίου.
Η Free2Move eSolutions δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη που μπορεί να
προκληθεί άμεσα ή έμμεσα σε ανθρώπους, υλικά αγαθά ή ζώα λόγω μη
συμμόρφωσης με όλες τις προφυλάξεις που αναφέρονται στο παρόν Εγχειρίδιο
και τις προειδοποιήσεις σχετικά με την εγκατάσταση, τη χρήση και συντήρηση του
easyWallbox.
Η Free2Move eSolutions διατηρεί όλα τα δικαιώματα που αναφέρονται στο παρόν
έγγραφο, τις ενότητες και τις εικόνες που περιέχει. Απαγορεύεται η ολική ή μερική
αναπαραγωγή, η γνωστοποίηση σε τρίτους ή η χρήση του περιεχομένου χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Free2Move eSolutions.
Το προϊόν καλύπτεται από τη νομική εγγύηση περί συμμόρφωσης αγαθών, όπως
ορίζεται από τον Κώδικα Καταναλωτών, την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
www.easywallbox.eu
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