
NBRUKERHÅNDBOK 



NN

2 3

INDEKS

 1. OM DENNE BRUKERHÅNDBOKEN 4
 1.1. Om Plug&Play installasjon 6

 1.2. Assistanse 6

 1.3. Brukte symboler 7

 1.4. Advarsler 8

 2. SIKKERHET 10
 2.1. Tiltenkt bruk for easyWallbox 10

 2.2. Bruk som ikke er i samsvar med tiltenkt bruk 10

 2.3. Grunnleggende sikkerhetsinstruksjoner 11

 2.3.1. Respekt for lokale forhold 11

 2.3.2. Overholde kravene til overoppsyn 11

 2.3.3. Reguleringsstatus 11

 3. PRODUKTBESKRIVELSE 12
 3.1. Generell beskrivelse 12

 3.2. ID-merke 15

 3.3. Tekniske egenskaper ved ladeenheten 16

 3.4. Dynamic Power Management 17

 3.5. Produktversjoner land for land 18

 4. INSTALLASJON 19
 4.1. Valg av posisjon 19

 4.2. Akseptable miljømessige forhold 20

 4.3. Hva er inni 21

 4.4. Åpne pakken 22

 4.5. Veggmontering 23

 4.6. Elektrisk tilkobling i Plug&Play 27

INDEKS

 5. FØRSTEGANGS START 28
 5.1. Skru på easyWallbox 28

 5.2. Konfigurasjon gjennom Free2Charge appen (hvis foretrukket) 29

 6. LADEPROSEDYRE 30
 6.1. LED status indikator 31

 7. STOPP LADING 32
 7.1. Fullførelse av ladeprosessen 33

 8. VEDLIKEHOLD 34
 8.1. Ordinære vedlikeholdsintervaller 35

 9. DEMONTERING OG OPPBEVARING 36
 9.1. Frakobling av strømforsyningen - Plug&Play 36

 9.2. Fjerning av enheten fra veggen 37

 9.3. Oppbevaring 38

 10. AVHENDING 38
 10.1. Avhending av emballasjen 38

 10.2. Ta ut av drift og avhending av easyWallbox 38

 11. ASSISTANSE 39

  FRASKRIVNINGSERKLÆRING 40

SIDEAVSNITT SIDEAVSNITT



NN

4 5

For installasjon av Power Upgrade og andre avanserte funksjoner, se den 
relative dokumentasjonen i installasjonsveiledningen (kan lastes ned på 
https://easywallbox.eu/it/#library).  

Kun for installasjon av Power Grade-modus i Frankrike, se 
“Installasjonshåndbok - mode 2 power upgrade” (kan lastes ned fra 
https://easywallbox.eu/it/#library).

Ettersom det innebærer en permanent forbindelse til 
strømforsyningen, krever installasjon i Power Upgrade kvalifisert  
personell, kvalifisert til å utforme og lage en egen toppmoderne 
strømforsyning og sertifisere at det elektriske systemet i hjemmet 
er i samsvar med lokale forskrifter og strømavtalen.

 1. OM DENNE BRUKERHÅNDBOKEN   

Takk for at du valgte easyWallbox. Bruk noen minutter på å lese 
dokumentasjonen for å installere og bruke den på en trygg måte, og oppdage 
alle fordelene med den. easyWallbox er en ladeenhet for elektriske biler 
designet og sertifisert opptil 7,4 kW. Det er et revolusjonerende produkt
som kan installeres både i Plug & Play-modus,med tilkobling til 
strømforsyningen med plugg og kabel, og Power Upgrade. easyWallbox er et 
strømforsyningsutstyr for elektrisk kjøretøy med vekselstrøm. Informasjonen 
i denne brukerhåndboken er for easyWallbox- installatører og brukere og 
gjelder installasjon i Plug&Play, sikker bruk og grunnleggende vedlikehold 
av enheten.
 

Informasjonen i denne brukerhåndboken er for easyWallbox- 
installatører og brukere og gjelder installasjon i Plug&Play, sikker 
bruk og grunnleggende vedlikehold av enheten.
I samsvar med internasjonale forskrifter er easyWallbox ment for 
ikke-profesjonell bruk og betyr dermed også mottakere (heretter 
mottaker) uten kunnskap og / eller tilleggsopplæring (vanlige 
mennesker) i forhold til beskrivelsen i denne håndboken. 
Derfor anbefales nøye lesing. 
Der det er nødvendig, og bare som et eksempel, viser håndboken 
viss oppførsel og / eller handlinger som mottakeren ser nøye og 
implementerer for den tiltenkte bruken av easyWallbox. Husk at 
mottakeren har rett til å kontakte de aktuelle kanalene for å 
avklare enhver tvil og / eller usikkerhet som kan oppstå ved 
bruk / installasjon / vedlikehold av easyWallbox, se avsnittet i 
håndboken om assistanse.

Les den tilhørende dokumentasjonen nøye for å bli kjent med 
instruksjonene og sikkerhetsindikasjonene før du installerer 
produktet.
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Dette symbolet indikerer overhengende fare som 
kan forårsake død eller alvorlige personskader.

Dette symbolet indikerer en farlig situasjon som 
kan forårsake død eller alvorlige personskader.

Dette symbolet indikerer en farlig situasjon som 
kan lettere personskader.

Dette symbolet indikerer en situasjon som kan 
forårsake materialskade på easyWallbox.

Arbeid som må utføres av en tekniker, ‘Kvalifisert 
personell’ fra dette punktet, kvalifisert til å designe, 
lage et avansert elektrisk system og sertifisere det 
i samsvar med lokale forskrifter og strømavtalen.  

 1.3. Brukte symboler   

  FARE

  ADVARSEL

  FORSIKTIG

  ADVARSEL

  KVALIFISERT 
PERSONELL

 1.1. Om Plug&Play installasjon

Installasjon av easyWallbox i Plug&Play angir tilkobling til strømforsyningen 
ved hjelp av støpsel og kabel som følger med enheten. Installasjon av 
produktet i Plug&Play må utføres ved å følge instruksjonene i denne 
håndboken.

Selv om inngrep av kvalifisert personell ikke er obligatorisk for 
installasjon av Plug&Play, anbefaler vi å kontakte kvalifisert 
personell eller service for spørsmål eller tvil om bruk, installasjon 
og vedlikehold av easyWallbox.   

 1.2. Assistanse

For informasjon om assistanse, se kapittel 11.   
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 Barn eller andre personer som ikke er i stand til å vurdere risiko relatert 
til installasjon eller bruk av enheten, kan bli alvorlig skadet eller risikere 
livet. Slike personer må ikke bruke enheten og må være under tilsyn når de 
er i nærheten av den stikkontakt

 Kjæledyr og andre dyr må holdes unna enheten og emballasjen som 
følger med produktet

 Barn må ikke leke med enheten, tilbehøret eller emballasjen som følger 
med produktet

 easyWallbox inneholder ikke komponenter som brukeren kan reparere 
eller vedlikeholde selv

 Den eneste delen som kan fjernes fra easyWallbox er avtakbart 
deksel, kun under installasjons- og demonteringsfasene og etter 

 instruksjonene. easyWallbox skal ikke åpnes ytterligere med mindre av 
kvalifisert personell under installasjon, demontering eller vedlikehold

 easyWallbox kan bare brukes kombinert med en energikilde

 easyWallbox må behandles og kastes i samsvar med gjeldende 
 lovverk, separat fra vanlig husholdningsavfall som elektrisk og elektronisk 

avfall (WEEE)

 Ikke bruk adaptere og skjøteledninger

 1.4. Advarsler

 Fare for elektrisk støt og brann      

 Før du bruker easyWallbox, må du lese innholdet i denne håndboken nøye 
for å bli kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsindikasjonene

 Før du starter installasjonen, må du forsikre deg om at easyWallbox ikke 
er koblet til noen strømforsyning. All installasjon, vedlikehold og 

 demontering bør kun utføres når den er koblet fra strømforsyningen

 Før du kobler til en strømforsyning, må du forsikre deg om at stikkontakten 
er riktig installert, med riktig jordingsforbindelse og i samsvar med lokale 
og internasjonale standarder

 Før du installerer eller bruker enheten, må du forsikre deg om at det ikke 
har oppstått skader på noen av komponentene. Skadede komponenter 
kan føre til dødelig elektrosjokk, kortslutning og brann på grunn av 

 overoppheting. En enhet med skader eller mangler må ikke brukes

 Installere easyWallbox på steder langt unna bensinkanner eller generelle 
brennbare stoffer

 Før du utfører noen vedlikeholdsoperasjoner, må du forsikre deg om at 
strømforsyningen er skrudd av

 Før du setter på plass eller flytter på easyWallbox, må du forsikre deg om 
at enheten ikke er koblet til strømforsyningen

 Bruk av easyWallbox må være begrenset til de spesifikke bruksområdene 
den er beregnet for

 Installasjon, vedlikehold eller reparasjoner som ikke er utført på riktig 
måte kan føre til risiko for brukeren. Forsikre deg om at easyWallbox 
kun brukes under riktige driftsforhold

 Enheten må være koblet til en strømforsyning som er i samsvar med alle 
tekniske krav som er angitt i denne håndboken
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   2. SIKKERHET

 2.1. Tiltenkt bruk for easyWallbox

easyWallbox er kun beregnet på fast montering. Det kan installeres og 
brukes til å lade elektriske kjøretøy både innendørs (garasjer, firmalagre med 
begrenset tilgang osv.) og utendørs (privat eiendom, parkeringsplasser, etc.), i 
samsvar med indikasjonene i kapittel 4 og lokale forskrifter. Enheten kan 
utelukkende brukes til å lade hel-elektriske eller hybridkjøretøy 
kompatible med Type 2-kontakter, som i IEC 62196-2; den er ikke kompatibel
med andre kjøretøyer eller enheter. easyWallbox er et Klasse I-utstyr. Derfor
krever det en ordentlig jordingsforbindelse, med støpsel og stikkontakt-strømuttak. 
Den valgfrie funksjonen for ventilasjon støttes ikke av easyWallbox. 
Noen land bruker forskrifter som krever tilleggsbeskyttelse mot risikoen for 
dødelig elektrosjokk. Uansett må bruksanvisningen i håndboken og eventuell 
tilleggsdokumentasjon leses før du bruker easyWallbox.
easyWallbox skal kobles til en strømforsyning som er beskyttet av en RCD og 
et overstrømsvern. RCD skal ha en nominell resterende driftsstrøm som ikke 
overstiger 30 mA, være minst type A og skal overholde en av følgende 
standarder: IEC 61008-1, IEC 61009-1, IEC 60947-2 og IEC 62423. 
Overstrømsvernet skal være i samsvar med IEC 60947-2, IEC 60947-6-2, 
IEC 61009-1 eller de relevante delene av IEC 60898-serien eller IEC 60269-serien.

 2.2. Bruk som ikke er i samsvar med tiltenkt bruk    

Bruk av easyWallbox er kun trygt hvis den samsvarer med det tiltenkte formålet. 
Ulik bruk og uautoriserte endringer på enheten anses som ikke-kompatible og 
derfor uakseptable. Brukeren er ansvarlig for bruken og er ansvarlig for farlige 
situasjoner eller situasjoner i strid med lovbestemmelsene som gjelder i sitt land.

Free2Move eSolutions påtar seg ikke noe ansvar for skader forårsaket 
av ikke-kompatibel bruk eller uautoriserte endringer på enheten.

 2.3. Grunnleggende sikkerhetsinstruksjoner    

easyWallbox ble designet, bygget og sjekket i samsvar med gjeldende 
sikkerhetsforskrifter. Installasjon av easyWallbox i Plug&Play kan gjøres direkte 
av brukere som er i stand til å forstå og følge de gjeldende instruksjonene nøye 
og kunne evaluere og forstå all relatert risiko. 
Free2Move eSolutions påtar seg ikke noe ansvar for skader på personer
eller ting som kan oppstå som følge av manglende overholdelse av 
sikkerhetsforskrifter og instruksjoner i denne håndboken. 

 2.3.1. Respekt for lokale forhold     

Driftssikkerheten til easyWallbox avhenger av riktig installasjon som må 
overholde gjeldende lovverk.

Feil installasjon kan forårsake fare som alvorlig personskade eller død.

 2.3.2. Overholde kravene til overoppsyn     

Barn og mennesker som ikke selv kan vurdere mulige risiko som oppstår ved 
feil bruk av easyWallbox, må ikke holdes borte fra enheten og ladeledningen, 
både når de er i bruk og ikke er i bruk. 

 2.3.3. Reguleringsstatus    

easyWallbox må holdes intakt. Hvis det er skader eller mangler, risikerer 
brukerne alvorlig personskade forårsaket av elektriske støt. Følg derfor 
instruksjonene nedenfor:
 unngå å banke på enheten
 unngå bruk som ikke i samsvar med det tiltenkte formålet 
 feil bruk av enheten
 angi feilen ved enheten tydelig, slik at ikke andre kan komme til å bruke det
 be om omgående inngrep fra kvalifisert personell for å reparere skader 

eller mangler

Bruk av easyWallbox i sterkt tordenvær anbefales ikke.
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 Strømledning

 Type 2 kontaktuttak

 Tilrettelegging for strømsensor

 Størrelse på easyWallbox ladestasjon         

 

 Størrelse på easyWallbox ladestasjon med kontakten på plass     

 3. PRODUKTBESKRIVELSE

 3.1. Generell beskrivelse    

Boksen ved easyWallbox er i polykarbonat og sikrer et høyt nivå av stabilitet 
og letthet. Utformingen av enheten er resultatet av en grundig studie ment å gi 
et ergonomisk, tynt og intelligent arbeidsverktøy.

  Produktbeskrivelse   

 Boks

 Avtakbart deksel 

 LED status indikator

 Ledning med Type 2 kontakt

102 mm
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 3.2. ID-merke

ID-merket er på undersiden av ladestasjonen. Informasjonen på etiketten 
er vist på figuren nedenfor. Dataene som vises, kan avvike fra de på figuren, 
avhengig av versjonen av produktet. Modellkoden og serienummeret finner du 
også på esken og i Free2Charge-appen etter godkjenning (se kapittel 5.2).

 Plug&Play installasjon av easyWallbox.

 For installasjon av Power Upgrade og andre avanserte funksjoner, se den 
 relative dokumentasjonen i installasjonsveiledningen (kan lastes ned på   
 https://easywallbox.eu/it/#library).  
 Kun for installasjon av effektoppgradering i Frankrike, se    
 “Installasjonshåndbok - mode 2 power upgrade” (kan lastes ned på    
 www.easywallbox.eu/it/#library). Plassering av etikett

Modellkode Serienavn
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 3.4. Dynamic Power Management

easyWallbox inkluderer Dynamic Power Management (DPM), en smart funksjon 
som modulerer ladekraften i henhold til strøm tilgjengeligheten, og unngår slik 
ubehagelige strømbrudd. 
For å aktivere Dynamic Power Management, vennligst sjekk 
installasjonshåndboken (se www.easywallbox.eu) når du installerer 
sensoren på strømforsyningen og konfigurerer parameterne. 
easyWallbox kan fungere selv uten Dynamic Power Management; i dette 
tilfellet er installasjon av en egen sensor ikke nødvendig, men unngåelse av 
strømbrudd er ikke sikret. 

 

Tilkobling av Dynamic Power Management-sensor må installers av en 
fagmann i samsvar med lokale forskrifter.  Vi anbefaler å kontakte 
kvalifisert personell eller service for spørsmål eller tvil angående bruk, 
installasjon og vedlikehold av easyWallbox (se kapittel 11 – Assistanse).

 

281175 code

MÅLER  

STRØMSENSOR

ELEKTRONISK BRYTERTAVLE

Beskrivelse  
Standard kontakt (EK-side)   IEC 62196-2 
Strømforsyningsstøpsel   E/F (G i UK, J i Sveits) 
EVSE Standard   IEC 61851 
EU-merke   Ja 
Garanti   2 år 
   permanent tilkoblet
Oppladingsmodus koblet til med støpsel  (koblet til med støpsel og ledning 
 og ledning  dersom installert I Frankrike)
 TÜV-Sertifisering  Ja  Ja   
Elektriske spesifikasjoner og tilkobling  
Maksimal strømeffekt [kW]   opptil 2.3*  opptil 7.4*
Spenning [V / Hz]  230 / 50, enfaset  230 / 50, enfaset
Strøm [A]  opptil 10*  opptil 32*
Stand-by forbruk [W]   < 2  < 2
Ledning med Type 2 kontakt (EK-side)    Ja, støpsel inkludert 
Ledning med Type 2 kontakt lengde [m]   3 
Lengde strømledning [m]  6  N.A.
* Verdiene kan variere i noen land i henhold til lokale gjeldende standarder.    
Generelle spesifikasjoner  
Beskyttelsesgrad   IP54, IK08 (IEC 60529) 

Total størrelse [mm]   “335 x 277 x 95 (med/uten støpsel)
   335 x 277 x 350 (med støpsel)” 
Kasse   Polykarbonat 
Vekt [kg]    ~ 4 
Standardfarger   Svart (RAL 9011) og Hvit (RAL 9003) 
Statusindikasjon   Ja, led RGB      
Sikkerhet og bruk  
Temperaturradius [°C]                            -25 / +50 (uten direkte eksponering for sollys) 
Beskyttelse mot overoppheting   Ja 
Fuktighetsresistens   Ja, fullstendig dekket 
Beskyttelsesgrad   I 
Forurensningsgrad   PD3 
Overspenningskategori   OVC III 
Brannsikring   UL94 V-0 

Overvåking av reststrøm                             Ja, 6 mA DC sensitiv RCM-enhet inkludert for 
   Dc-lekkasje påvisning 
Maksimal installasjonshøyde [m]    2000 h.o.h     
Tilkobling og spesielle egenskaper  
Bluetooth   Ja 
Smarttelefon App                            Free2Charge, kompatibel med Android, IOS 
Android versjon kompatibilitet***   Lollipop (5.0) eller høyere 
IOS versjon kompatibilitet**   12 eller høyere 
Kommunikasjonsprotokoll   Patentert 
Dynamic Power Management                            Ja, ved å installere den inkluderte sensoren 
** Data refererer til den første utgivelsen av APPEN og kan variere med fremtidig utvikling.
*** IKKE kompatibel med Android 6.

 3.3. Tekniske egenskaper ved ladeenheten

 er en ladeenhet for elektriske kjøretøyer designet og sertifisert 
 opptil 7,4 kW.

 Ved installasjon i Ved installasjon i   
 Plug&Play  Power Upgrade
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 3.5. Produktversjoner land for land

Maksimal strøm for Plug&Play er begrenset til å gi easyWallbox maksimalt 
sikkerhetsnivå, i samsvar med lokale gjeldende standarder.
easyWallbox er allerede konfigurert med hensyn til disse forskjellene under 
produksjonen, så den er klar til bruk med maksimal tilgjengelig strøm. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Land Strømgrense for Plug&Play [A] Støpselkode

 1.   Tyskland 10 E/F
 2.   Frankrike 8 E/F
 3.   UK 10 G
 4.  Belgia 10 E/F
 5.   Luxemburg 10 E/F
 6.   Nederland 10 E/F
 7.   Sveits 8 J
 8.   Østerrike 10 E/F
 9.   Polen 10 E/F
 10.  Hellas 10 E/F
 11.  Tsjekkia 10 E/F
 12.  Slovakia 10 E/F
 13.  Ungarn 10 E/F
 14.  Danmark 6 E/F
 15.  Sverige 10 E/F
 16.  Italia 10 E/F
 17.  Spania 10 E/F
 18.  Portugal 10 E/F
 19.  Norge 10 E/F

- Ikke bruk adaptere og skjøteledninger. 

- Free2Move eSolutions påtar seg ikke noe ansvar for skader forårsaket 
av ikke-kompatibel bruk eller uautoriserte endringer på enheten.

Type  E Type  F Type  G Type  J

 4. INSTALLASJON

 4.1. Valg av posisjon

easyWallbox er designet for innendørs og utendørs bruk, kun for fast 
veggmontering, og kan derfor ikke brukes i forskjellige rom der det kreves 
kontinuerlig bevegelse. 
Før du installerer enheten, må du sjekke gjennomførbarheten. I detalj må 
stillingen som er valgt for installasjon av easyWallbox:
  være på en loddrett og flat overflate, som vist i 4.5; svake overflater som ikke 

sikrer robust motstand, må unngås 
  tillate enkel tilkobling til strømforsyningen og lading av el-bilen
  ikke være et hinder for bevegelsen av de el-bilen som skal lades
  ikke ha materiale eller utstyr på hele overflaten som kreves for installasjonen
  respektere lokal lovgivning om elektriske installasjoner, brannforebyggende 

tiltak og nødutganger på installasjonsstedet

easyWallbox skal ikke installeres på en stolpe/søyle eller et 
forhåndsmontert rør.

easyWallbox må ikke installeres på steder:
 med eksplosjonsfare (EX-miljø)
 brukt som rømningsveier
 der det kan falle gjenstander på den (f.eks. hengende stiger eller bildekk), 

eller der det sannsynligvis blir truffet og skadet (f.eks. i nærheten av en dør 
eller i kjøretøyets driftsrom)

 hvor det er fare for vannstråler (f.eks. på grunn av vaskesystemer, 
høytrykksspylere eller hageslanger)

 den kan ikke installeres på ikke-permanente vegger
 den kan ikke installeres på vegger i brennbart materiale eller dekkes med 

brennbart materiale (f.eks. treverk, teppe osv.)

I Italia må easyWallbox ikke installeres på offentlige områder, 
som i IEC 61851-1. 
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 4.2. Akseptable miljømessige forhold

I detalj må forholdene i rommet der easyWallbox er plassert være som følger:
 romtemperatur mellom -25 ° C og + 50 °C
 gjennomsnittstemperatur over 24 timer under 35 °C
 maksimal høyde over havet: 2000 meter
 relativ luftfuktighet ikke høyere enn 95 %

Skader på easyWallbox forårsaket av uegnede miljøforhold.
Uegnet plassering av easyWallbox kan forårsake skade på enheten.

Ta følgende i betraktning når du velger plassering for installasjon av 
easyWallbox:
 unngå eksponering for direkte sollys, om nødvendig ved å installere et lerret 

over den
 unngå direkte eksponering for regn, slik at enheten ikke forringes på grunn 

av dårlig vær
 sørg for tilstrekkelig ventilasjon for enheten  
 unngå opphopning av varme - hold enheten borte fra varmekilder
 unngå eksponering for vanninfiltrasjon
 unngå for høye temperaturhopp

Fare for brann og eksplosjon
easyWallbox må installeres i områder der det ikke finnes tennbare 
eller eksplosive stoffer, for eksempel i nærheten av bensinstasjoner, 
fordi eventuelle gnister utløst av komponentene kan forårsake 
brann eller eksplosjon.

 4.3. Hva er inni

easyWallbox-pakken inneholder: 

 

Ikke stable ting på esken som inneholder easyWallbox, og vær 
oppmerksom på varslene og spesifikke instruksjonene på pakken.

 easyWallbox, inkludert ledninger,  
 strømforsyningsstøpsel og 
 ladekontakt

 Strømsensor for Dynamic Power  
 Management (DPM)

 Boremal

3 Skruer 

3 Festeplugger

Håndbøker og 
produktsertifikat

1

2

3

4

5

6
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 4.4. Åpne pakken

Når esken åpnes, må du kontrollere at de forskjellige delene av easyWallbox 
ikke viser tegn til fysisk skade forårsaket av støt, flenger eller riper. Hvis det 
oppdages skade, må installasjonen avbrytes umiddelbart, og type skade rap-
porteres til selgeren. Om nødvendig, ta kontakt med assistanse som forklart i 11. 
De enkelte komponentene på enheten er beskyttet av PVC-emballasje og 
forseglet med klebende tape. Når esken åpnes, skal delene rengjøres for å 
fjerne støv, PVC-rester eller deler av tape.
easyWallbox må bare tas fra esken når alt er klargjort for installasjonen, og det 
må transporteres manuelt til veggen som er valgt for installasjonen. 

Når easyWallbox flyttes manuelt, må du ikke snuble i kjøretøyets 
strømledning.

Lukket eske som 
inneholder easyWallbox 

Åpne lokket på esken som 
inneholder easyWallbox

Løfte opp panelet i esken 
med easyWallbox

 4.5. Veggmontering

Free2Move eSolutions fraskriver seg ethvert ansvar for skade på 
personer eller ting som kan oppstå ved bruk av slike verktøy. 
Vi anbefaler å kontakte kvalifisert personell eller service for 
spørsmål eller tvil angående installasjon av easyWallbox. 

De nasjonale og internasjonale byggereglene og direktivene som er definert av 
Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen IEC 60364-1og IEC 60364-5-52, 
må overholdes når easyWallbox festes på veggen. Riktig plassering av 
ladestasjonen er viktig for dens drift. 
Når installasjonsveggen er valgt for easyWallbox, må du ta avstandene til 
forbindelsen til strømforsyningen og kontakten på bilen, samt 
parkerings- og manøvreringsplass tilgjengelig. 
Hvis flere easyWallboxes er installert nær hverandre, må det være minst 
20 cm mellom hver enhet. 
easyWallbox må installeres i en høyde av 1,30-1,40 m fra gulvet. 
  

Fare for elektrisk støt.
Før du starter installasjonen, må du forsikre deg om at easyWallbox
ikke er koblet til noen strømforsyning. Alle operasjoner av 
installasjon, vedlikehold og demontering skal kun utføres når 
strømforsyningen er slått av på strømmåler.

 Drill

 Blyant

 Skrujern

 Hammer

 Vaterpass

 Målebånd

verktøy følger 
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 Veggmonteringshøyde for easyWallbox.

 

 Følg trinnene under.

1. Bruk boremalen (A3-arket), marker hvor du skal bore på veggen ved 
hjelp av et målebånd og et vaterpass.      
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4. Fjern avtakbart deksel ved easyWallbox som er satt opp ved mekanisk 
forstyrrelse i BOKSEN, ved å bruke rillen på bunnen.

Den eneste delen som kan fjernes fra easyWallbox er avtakbart deksel. 
easyWallbox skal ikke åpnes ytterligere med mindre av kvalifisert 
personell under i løpet av Power Upgrade installasjon, demontering 
eller vedlikehold.

2. Bruk en drill for å lage hullene 
 i veggen.

3

1
2

3. Sett festepluggene inn i hullene 
ved å bruke en hammer.

1

2
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5. Plasser easyWallbox i samsvar med hullene og fest den på veggen med 
de medfølgende skruene.

6. Sett avtakbart deksel på plass igjen.

 4.6. Elektrisk tilkobling i Plug&Play 

Når easyWallbox er montert på veggen, kobler du den til strømforsyningen 
ved å sette støpselet i en stikkontakt.  

Advarsel: Støpselet skal kobles direkte til en stikkontakt, uten 
adaptere og i samsvar med lokale forskrifter om elektriske 
husholdningsapparater. Ikke bruk adaptere, tredoblere, 
‘multikontakter’ eller skjøteledninger.

Hvis det er en feil elektrisk tilkobling, er risikoen for skader på personer 
eller ting spesielt stor hvis bilen får lade lenge på et sted uten tilsyn. 
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 5.2. Konfigurasjon gjennom Free2Charge appen (hvis foretrukket)

Free2Charge er en egen smarttelefonapp, tilgjengelig både på Google Play® 
og App Store®, som kan brukes til å konfigurere, overvåke og stille inn 
easyWallbox via en Bluetooth-tilkobling. 
Start og stopp ladeprosesser kan startes og stoppes, ladesesjonen blir forsinket 
og tilgangen til loggen for de siste ladingsøktene via appen blitt forsinket.

Samtidig bruk av Free2Charge og smart ladefunksjon fra 
kjøretøyet kan føre til mindre driftsproblemer.

For å verifisere smarttelefonen, rammer du inn QR-koden slik som det kreves i 
app-veiviseren. For detaljerte instruksjoner, se direkte i appen.

 5. FØRSTEGANGS START

 5.1. Skru på easyWallbox

Enheten har ikke start/stopp-knapper. Når den er installert, er den klar til å 
lade når følgende forhold oppnås:
 riktig installasjon, utført ved å følge instruksjonene i denne håndboken
 normal tilstand ved enheten 

Fare for elektrisk støt når enheten er skadet. Bruk av en skadet 
enhet kan generere elektriske utladninger. 

Hvis enheten er skadet, følg instruksjonene nedenfor nøyaktig for å unngå 
farlige situasjoner, som kan resultere i skader på personer eller ting:
 unngå å bruke den skadede enheten
 angi det skadede apparatet tydelig, slik at ikke andre kan komme til å bruke det
 Ring kvalifisert personell omgående slik at enheten kan repareres eller, hvis 

uopprettelig skadet, må den tas ut av drift
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 6. LADEPROSEDYRE

  Når installasjonen er fullført, er det veldig enkelt å lade et elektrisk kjøretøy  med
  easyWallbox. Alt du trenger å gjøre er:

1.  Forsikre deg om at easyWallbox er koblet til en aktiv strømforsyning.
2.  Sjekke om LED-statusindikatoren er BLÅ.

3.  Ta ut kontakten fra easyWallbox.

 

4.  Sett kontakten inn i el-bilen.   

- Kjøretøyadaptere skal ikke brukes til å koble en bilkontakt til    
et bilinntak.

- Unngå dynamisk belastning ved ledningen. Ikke dra i den eller vri 
 på den. 

 6.1. LED status indikator

Det er en stripe lysdioder foran på ladestasjonen som kombinerer visuelle 
signaler og alarmer som indikerer statusen til easyWallbox:

 BLÅ STAND-BY status,    
 easyWallbox indikerer at den er klar til å starte ladeprosessen eller at 

ladesesjonen er fullført.

 GRØNN OPPLADING status,     
 easyWallbox lader el-bilen.

 BLINKER RØDT ALARM status,  
 easyWallbox lader ikke på grunn av en feil.  
 easyWallbox gjenoppretter seg selv fra små feil i løpet av noen få 

sekunder. Hvis den holder seg i ALARM-status i lang tid, kan du 
 kontakte hjelpen som forklart i 11.
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 7. STOPP LADING  

Hvis ladeprosessen er fullført, lyser LED på enheten BLÅTT, og kontakten kan 
fjernes fra el-bilen, som forklart i 7.1. 
Hvis ladeprosessen ikke er fullført, må den først stoppes. Avbruddet kan gjøres 
på to forskjellige måter:
 Direkte gjennom egen kontroll i el-bilen (se bilens bruksanvisning for mer 

informasjon)
 Ved å bruke Free2Charge appen

Når prosessen er stoppet, kan du se neste kapittel. 

Vær oppmerksom på at når ladeprosessen er stoppet, må kontakten tas 
ut av kjøretøyet før ladeprosessen kan startes på nytt.

Unngå å dra ledningen ut av fra bilinntaket hvis ladeprosessen ikke 
er fullført.

 

 7.1. Fullførelse av ladeprosessen

For å fullføre ladeprosessen, se følgende instruksjoner: 

1. Sjekk om LED-en på enheten er BLÅ.

2. Trekk ut kontakten fra bilens inntak.

Ikke ta ut kontakten ut av bilen når ladeprosessen IKKE er fullført 
og LED-en på enheten er GRØNN. Ved å dra i ledningen kan den 
ødelegges og føre til dødelig elektrosjokk og alvorlige skader.   

3. Sett kontakten i easyWallbox.
4. For å gi maksimalt nivå av sikkerhet kan forbindelsen med 

strømforsyningen avbrytes (om nødvendig ved å ta støpselet ut 
 av stikkontakten).   
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 8. VEDLIKEHOLD

Før du utfører noen form for vedlikehold på easyWallbox, må 
du vente på at den stopper helt og slås av og koble den fra 
strømforsyningen. 

Den perfekte bruken og varigheten av easyWallbox avhenger av periodiske 
kontroller og vedlikehold som gjøres ved enheten. 
Her er noen eksempler på skader som easyWallbox kan utsettes for:
 skade på boksen
 skade på frontpanelet
 skade på komponentene
 utilsiktet fjerning av komponentene

En defekt eller skadet enhet må ikke brukes under noen 
omstendigheter. Eventuelle feil må utbedres umiddelbart av 
kvalifisert personell. 

Fare for elektrisk støt når enheten er skadet. Bruk av en skadet 
enhet kan generere elektriske utladninger. 

Hvis enheten er skadet, følg instruksjonene nedenfor nøyaktig for å unngå 
farlige situasjoner, som kan resultere i skader på personer eller ting:
 unngå å bruke den skadede enheten
 angi det skadede apparatet tydelig, slik at ikke andre kan komme til å bruke det
 Ring kvalifisert personell omgående slik at enheten kan repareres eller, hvis 

uopprettelig skadet, må den tas ut av drift

 8.1. Ordinære vedlikeholdsintervaller

easyWallbox krever ikke noe spesifikt vedlikehold. Men det anbefales uansett å: 
 alltid sette kontakten i easyWallbox når enheten ikke er i bruk
 vi anbefaler regelmessig rengjøring av plastikkboksen med en fuktig klut
 vi anbefaler regelmessig inspeksjon og rengjøring av kontakten, kun etter at 

strømforsyningen er fjernet
 unngå rengjøring med aggressive løsemidler eller slipende materialer
 utføre en visuell inspeksjon av enheten for å merke feil ved hver lading 
 utføre en visuell inspeksjon av ladeledningen ved hver ladeøkt
 utfør en visuell inspeksjon på strømforsyningskabelen ved hver ladeøkt og 

før enhver tilkobling til strømforsyningen
 Hvis strømforsyningsstøpselet fjernes fra kontakten, må du plassere ledningen 

pent, om nødvendig ved å rulle den rundt boksen på easyWallbox. Uansett 
må ledningen plasseres på en sikker måte, der den ikke hindrer noen og 
ikke kan bli ødelagt (f.eks. presset av kjøretøy)

 kontroll av operativ beredskap 

easyWallbox inneholder ikke komponenter som brukeren kan 
reparere eller vedlikeholde selv. 

Den eneste delen som kan fjernes fra easyWallbox er avtakbart deksel, 
kun under installasjons- og demonteringsfasene og etter instruksjonene. 
easyWallbox skal ikke åpnes ytterligere med mindre av kvalifisert 
personell under Power Upgrade installasjon, demontering eller 
vedlikehold.
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 9.2. Fjerning av enheten fra veggen

Følg trinnene nedenfor for å fjerne easyWallbox fra veggen der den er 
installert:

1. Fjern avtakbart deksel.
2. Skru ut de tre skruene i veggen.

3. Sett avtakbart deksel på plass igjen på enheten.    

 9. DEMONTERING OG OPPBEVARING

Når easyWallbox har nådd slutten av sin tekniske og operasjonelle levetid, må 
den deaktiveres eller tas ut av drift.   

Fare for elektrisk støt.
Før du starter demonteringen, må du forsikre deg om at easyWallbox 
ikke er koblet til noen strømforsyning. 
Alle operasjoner av installasjon, vedlikehold og demontering skal 
kun utføres når strømforsyningen er slått av på strømmåler.

 9.1. Frakobling av strømforsyningen - Plug&Play

Fjern støpselet fra stikkontakten.
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Elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) må behandles og  
kastes i samsvar med gjeldende lovverk, separat fra vanlig 
husholdningsavfall.

 11. ASSISTANSE

Hvis du har spørsmål om installasjon av easyWallbox, kan du kontakte det 
godkjente servicesenteret. Ulike servicesenter tilgjengelig for kundene finner 
du på www.easywallbox.eu. 
Henvis til det autoriserte hjelpesenteret ved spørsmål om bruk av easyWallbox. 
Support vil bli gitt av Free2Move eSolutions via fasttelefon på det lokale 
språket, for følgende land:

Fasttelefon: Kl. 08:00  til kl. 20.00, fra mandag til lørdag.
Hvis du kontakter Free2Move eSolutions assistanse, må du ha følgende 
informasjon tilgjengelig, som vist i kapittel 3.2:
 navnet på modellen;
 serienummer.

 9.3. Oppbevaring

Hvis du vil demontere easyWallbox og oppbevare den for fremtidig bruk, bruk 
følgende forholdsregler for å opprettholde driften:
 rengjør enheten godt før oppbevaring
 legg den rene enheten i originalemballasjen eller egnet rent og tørt 
 materiale
 oppfyll oppbevaringsforholdene:   

- temperaturen på stedet der enheten oppbevares må være mellom -25 °C 
og + 40 °C

- gjennomsnittstemperaturen over 24 timer må ikke overstige 35 °C
- den relative luftfuktigheten må ikke overstige 95 % og kondens må ikke 

kunne dannes

 10. AVHENDING 

 10.1. Avhending av emballasjen

Avhend emballasjen på en miljøvennlig måte. Materialene som brukes til 
emballasje av dette produktet kan resirkuleres og må kastes i samsvar med 
gjeldende lovgivning i det landet der enheten brukes.   

 10.2. Ta ut av drift og avhending av easyWallbox

Dette apparatet er merket i samsvar med europeiske direktiv 2012/19/EF om 
brukte elektriske og elektroniske apparater (avfall fra elektrisk og elektronisk 
utstyr - WEEE). Retningslinjene bestemmer rammene for retur og gjenvinning 
av brukte apparater som gjelder i hele EU. 
Mer informasjon om eksisterende avfallsanlegg kan fås fra lokale myndigheter. 
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 UK
 Belgia
 Luxemburg
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 Norge (support kun på engelsk)
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