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Para a instalação em modo Power Upgrade e para outras funcionalidades
avançadas, consultar a documentação respetiva, contida no Manual do
Instalador (disponível para download em www.easywallbox.eu/it/#library).  

Apenas para a instalação em modo Power Upgrade em França, 
consultar o “manual do instalador - modo Power Upgrade” 
(disponível para download no site https://easywallbox.eu/it/#library).

A instalação no modo Power Upgrade implica a intervenção de 
pessoal qualificado para a conceção e realização de uma instalação de 
alimentação elétrica dedicada no estado da arte, e para certificar se 
a instalação elétrica doméstica está em conformidade com as 
normativas locais e com o contrato de fornecimento de energia.

 1. INSTRUÇÕES CONTIDAS NO MANUAL DO UTILIZADOR 

Agradecemos-vos por terem escolhido a easywallbox. Pedimos-vos alguns 
minutos do vosso tempo para ler a documentação que vos permitirá instalá-la 
e utilizá-la em segurança, descobrindo todas as suas vantagens. A easywallbox
é um dispositivo de recarga projetado e certificado, até 7,4 K, para a 
recarga dos veículos eléctricos. É um produto revolucionário que pode ser 
instalado quer em modo Plug&Play, com ligação à rede elétrica, através de 
ficha e cabo, quer no modo Power Upgrade. A easywallbox é um equipamento
para a alimentação de veículos elétricos com corrente alterna com fornecimento 
de corrente alterna. As informações contidas neste manual destinam-se ao 
instalador e ao utilizador da easywallbox e dizem respeito à instalação no 
modo Plug&Play, à utilização em segurança e à manutenção de base deste 
equipamento.
  

A easyWallbox, tal como consagrado na normativa internacional, é um 
produto destinado a uma utilização não profissional, como tal 
entendendo-se também um conjunto de destinatários (doravante 
destinatário) que não possuem conhecimentos e/ou formação 
adicional suplementar (público em geral) relativamente ao que está 
descrito dentro deste manual, cuja leitura completa se recomenda.
O manual lista, sempre que necessário, a título meramente 
exemplificativo, determinados comportamentos /ou ações que o 
destinatário deverá visualizar minuciosamente e implementar a fim 
de obter uma utilização compatível do easyWallbox. Convém lembrar 
que o destinatário tem o direito de contactar os canais responsáveis 
para tal, a fim de esclarecer eventuais dúvidas e/ou incertezas que 
possam surgir pela utilização/instalação/manutenção do easyWallbox 
(ver secção do manual dedicada à assistência).

Antes de instalar o produto, ler atentamente a documentação em 
anexo a fim de se familiarizar com as instruções e as indicações de 
segurança.
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 1.3. Símbolos utilizados 

  PERIGO 

  ADVERTÊNCIA 

  CUIDADO 

  ATENÇÃO 

  PESSOAL 
QUALIFICADO

 1.1. Informações sobre instalação no modo Plug&Play

A instalação de easyWallbox no modo Plug&Play permite a ligação à rede 
elétrica através da ficha e do cabo fornecidos com o equipamento. A instalação 
do produto no Plug&Play deve ser realizada seguindo cuidadosamente as 
instruções fornecidas neste manual. 

Embora não seja obrigatório pedir a intervenção de pessoal 
especializado para a instalação no modo Plug&Play, recomendamos que 
contacte eletrotécnicos ou serviços especializados para quaisquer 
questões ou dúvidas sobre a utilização, a instalação e a manutenção 
do easyWallbox.

 1.2. Assistência

Para mais informações acerca da assistência, consultar o capítulo 11. 

Este símbolo indica um perigo iminente que causa 
a morte ou lesões muito graves.

Este símbolo indica uma situação perigosa que 
pode provocar a morte ou lesões graves.

Este símbolo indica uma situação perigosa que 
pode provocar lesões ligeiras.

Este símbolo indica uma situação que pode 
provocar danos materiais à easyWallbox.

Trabalho que deve ser executado por um técnico, 
a seguir “Pessoal Especializado”, qualificado para 
a conceção, realização e certificação de 
instalações elétricas domésticas, em conformidade 
com as regulamentações locais e com o contrato 
de fornecimento de energia.
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 O equipamento deve estar ligado a uma rede elétrica em conformidade 
com as normas locais e internacionais e com todos os requisitos 

 técnicos indicados neste manual.

 As crianças ou outras pessoas consideradas incapazes de avaliar os riscos 
relativos à instalação e à utilização do equipamento podem incorrer em 
lesões graves ou porem em risco a própria vida. Tais pessoas não 

 devem manobrar o equipamento e devem ser supervisionadas quando 
estiverem nas suas imediações.

 Os animais domésticos e outros tipos de animais devem manter-se 
afastados do equipamento e do material de acondicionamento.

 As crianças não devem brincar com o equipamento, com os acessórios 
nem com a embalagem fornecida com o produto.

 A easyWallbox não contém componentes nos quais o utilizador possa 
efetuar reparações ou manutenção autonomamente.

 A única peça que se pode tirar da easyWallbox, exclusivamente nas 
fases de instalação e desmontagem e seguindo as instruções, é a tampa 
amovível. A easyWallbox não deve ser aberta posteriormente, exceto por 
pessoal qualificado durante a instalação, a desmontagem ou a manutenção.

 A utilização da easyWallbox só é possível em combinação com uma fonte 
de energia.

 A easyWallbox deve ser tratada e eliminada em conformidade com a 
regulamentação vigente, separada dos resíduos domésticos normais e 
classificada como resíduo de equipamentos elétricos e eletrónicos (RAEE - 
Diretiva relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos).

 Não utilizar adaptadores e conjuntos de extensões de cabo.

 1.4. Advertências

Risco de eletrocussão e incêndio

 Antes de utilizar a easyWallbox é necessário ler atentamente os conteúdos 
deste manual a fim de se familiarizar com as instruções de utilização e as 
indicações de segurança.

 Antes de iniciar a instalação, verificar se a easyWallbox não está ligada a 
nenhuma rede elétrica. Qualquer operação de instalação, manutenção ou 
desmontagem deve ser efetuada exclusivamente quando o equipamento 
estiver desligado da rede elétrica.

 Antes da ligação à rede elétrica, verificar se a tomada elétrica está 
 instalada corretamente, com uma ligação à terra correta e em 
 conformidade com os padrões locais e internacionais.

 Antes de instalar ou utilizar o equipamento, verificar se nenhum 
 componente foi danificado. Os componentes danificados podem provocar 

eletrocussão, curto-circuito e incêndio devido ao sobreaquecimento. 
 Um equipamento com deficiências ou danos não deve ser utilizado.

 Instalar a easyWallbox em locais afastados de depósitos de gasolina ou 
de substâncias combustíveis, em geral.

 Antes de qualquer operação de manutenção é necessário certificar-se 
de que a alimentação está desligada.

 Antes de armazenar ou transportar a easyWallbox deve certificar-se se a 
alimentação principal está completamente desligada.

 A utilização da easyWallbox deve ser limitada às aplicações específicas 
para as quais se destina.

 A instalação, a manutenção ou as reparações, não efetuadas de forma 
correta, podem dar origem a riscos para o utilizador.

 É necessário certificar-se de que a easyWallbox é utilizada apenas na 
presença das condições de funcionamento corretas.
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 2. ASPETOS DE SEGURANÇA

 2.1. Utilização conforme da easyWallbox

A easyWallbox destina-se, exclusivamente, a montagem fixa. Pode ser instalada 
e utilizada para a recarga de veículos elétricos, tanto em ambientes interiores 
(caixas, armazéns com acesso limitado, etc) como exteriores (terrenos privados,  
estacionamentos, etc.), em conformidade com as indicações presentes no 
capítulo 4 e nas normativas locais. O equipamento só pode ser utilizado para 
recarregar veículos totalmente elétricos ou híbridos compatíveis com 
conectores de Tipo 2, como na CEI (Comissão Eletrotécnica Internacional) 
62196-2; não é compatível com outros tipos de veículos ou dispositivos. 
A easyWallbox é um equipamento de classe I. Por esse motivo, implica uma 
ligação à terra correta, através de ficha e tomada de corrente. A função 
opcional para ventilação não é suportada pela easyWallbox. Alguns países 
fornecem a aplicação de normas que exijam uma proteção adicional, no que 
diz respeito ao risco de eletrocussão. De qualquer forma, para a utilização da 
easyWallbox é necessário ter lido, primeiro, as instruções de utilização 
reproduzidas neste manual e na eventual documentação adicional. 
A easyWallbox deve ser ligada a uma rede elétrica protegida por um RCD e por 
um equipamento de proteção contra sobreintensidade. O RCD deve ter uma 
corrente residual nominal de funcionamento não superior a 30 mA, ser pelo 
menos do tipo A e estar em conformidade com uma das seguintes normas: 
CEI 61008-1, CEI 61009-1, CEI 60947-2 e CEI 62423. Os equipamentos de 
proteção contra sobreintensidade devem estar em conformidade com: 
CEI 60947-2, CEI 60947-6-2, CEI 61009-1 ou às partes relevantes da série 
CEI 60898 ou da série CEI 60269.

 2.2. Utilização não conforme com o fim a que se destina 

A utilização da easyWallbox  só é segura se for utilizada em conformidade com 
o fim a que se destina. São considerados não conformes, e por isso não são 
admitidos, empregos diferentes e alterações não autorizadas feitas no 
equipamento. O utilizador é responsável pela utilização, o que corresponde a 
eventuais situações perigosas ou, de qualquer outra forma, contrárias às 
disposições legais em vigor no seu país.

A Free2Move eSolutions não se responsabiliza por danos causados 
por uma utilização inadequada ou devida a alterações não 
autorizadas do equipamento.

 2.3. Instruções fundamentais de segurança 

A easyWallbox foi concebida, construída e verificada em conformidade com 
as normas de segurança vigentes. A instalação de easyWallbox no modo 
Plug&Play pode ser efetuada diretamente por utilizadores capazes de 
compreender e seguir cuidadosamente estas instruções e de avaliar e 
compreender todos os riscos relacionados. A Free2Move eSolutions não 
assume qualquer responsabilidade por danos a pessoas ou bens que possam 
decorrer do não cumprimento da regulamentação de segurança e das 
indicações presentes neste manual.

 2.3.1. Cumprimento das condições locais  

A segurança operacional da easyWallbox depende de sua instalação 
bem-sucedida, que deve respeitar as normativas vigentes.

Uma instalação mal-sucedida pode provocar perigos, como lesões 
graves ou morte.

 2.3.2. Cumprimento da obrigação de supervisão  

Crianças e indivíduos incapazes de avaliar, mesmo que temporariamente, os 
riscos decorrentes da utilização incorreta da easyWallbox devem ser mantidos 
afastados do equipamento e do cabo de recarga, quer quando estão a 
funcionar, quer quando estão em repouso.

 2.3.3. Estado regulamentar 

A easyWallbox  deve ser mantida em condições intactas. Na presença de 
danos ou deficiências, os utilizadores correm o risco de lesões graves devido à 
presença de descargas elétricas. Por isto, é imperativo:
 evitar submeter o equipamento a colisões
 evitar uma utilização não conforme com o fim a que se destina
 evitar a utilização incorreta do equipamento 
 assinalar, devidamente, o mau funcionamento do equipamento para que 

outras pessoas não o utilizem
 solicitar uma intervenção atempada de um eletrotécnico especializado
 para reparar os danos ou corrigir as deficiências.

A utilização da easyWallbox durante grandes temporais é contraindicada.
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 Dimensões da estação de recarga da easyWallbox       

 

 Dimensões da estação de recarga easyWallbox 
 com conector implantado   

 3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

 3.1. Descrição geral  

O invólucro da easyWallbox é fabricado em policarbonato e garante uma 
elevada estabilidade e leveza. O design do equipamento é o resultado de 
estudos aprofundados que visam fornecer uma ferramenta de trabalho 
ergonómica, ágil e inteligente.

  Descrição do produto  

 invólucro

 tampa amovível 

 indicador de estado com LED

 cabo com conector Tipo 2

102 mm

277 mm
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3 

m
m
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277 mm
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 cabo de alimentação da 

 porta do conector Tipo 2

 predisposição do sensor de  
 corrente
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 3.2. Placa de identificação

A placa de identificação encontra-se no lado posterior da estação de recarga. 
As informações disponíveis na placa encontram-se indicadas na figura abaixo. 
Dependendo da variante do produto, os dados reproduzidos podem diferir dos 
indicados na ilustração. O código do modelo e o número de série também são 
identificáveis na embalagem, bem como na aplicação Free2Charge após a 
autenticação (vide capítulo 5.2). 

 Instalação de easyWallbox no modo Plug&Play.

 Para a instalação em modo Power Upgrade e para outras funcionalidades
avançadas, consultar a documentação respetiva, contida no Manual do

 Instalador (disponível para download em www.easywallbox.eu/it/#library). 
 Consultar apenas para a instalação no modo Power Upgrade, em França no  
 “manual do instalador - mode 2 power upgrade” (cujo download pode 
 fazer-se no site https://easywallbox.eu/it/#library).

posição da etiqueta

código do modelo número de série
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 3.4. Gestão dinâmica da potência (Dynamic Power Management)

A easyWallbox inclui gestão dinâmica de potência (DPM), uma função 
inteligente que modula a energia da recarga com base na energia elétrica 
disponível, evitando assim “apagões” desagradáveis.
Para ativar a gestão dinâmica de energia (DPM), consultar o Manual do 
Instalador (vide www.easywallbox.eu) as instruções sobre como instalar o 
sensor na rede elétrica e definir parâmetros.  A easyWallbox também pode 
funcionar sem a gestão dinâmica de energia (DPM); neste caso, não é 
necessária, a instalação de um sensor dedicado, mas não se garante a ausência 
de apagão (blackout).

 

A ligação do sensor gestão dinâmica da potência (Dynamic Power 
Management) implica, obrigatoriamente, a instalação por parte de 
um técnico profissional segundo as normativas locais. Recomenda-se 
entrar em contacto com os serviços especializados se existirem 
questões ou dúvidas que digam respeito à utilização, à instalação e 
à manutenção da easyWallbox (vide capitulo 11 Assistência).

281175 code

CONTADOR 

SENSOR DE 
CORRENTE

QUADRO ELÉTRICO

Descrição  
Norma do conector (lado VE)   IEC 62196-2 
Ficha para recaga   E/F (G, no Reino Unido, J, na Suíça)
Norma EVSE    IEC 61851 
Marcação CE   Sim 
Garantia   2 anos 
   ligado de forma permanente
Modo de Recarga tomada e cabo ligados  (tomada e cabo ligados se
   instalado em França)
Certificação TUV  Sim  Sim  
Especificações elétricas e de ligação  
Potência máxima [kW]  até 2,3*  até 7,4*
Tensão [V / Hz]  230 / 50, monofásica  230 / 50, monofásica
Corrente [A]  até 10*  até 32*
Consumo em espera [W]  < 2  < 2
Cabo com ligação Tipo 2 (lado VE)   Sim, incluído 
Cabo com ligação Tipo 2 comprimento [m]   3 
Cabo de alimentação [m]  6  N.A.  
* Nalguns países, os valores podem variar de acordo com a regulamentação local.    
Especificações gerais  
Grau de protecção   IP54, IK08 (CEI 60529) 

Dimensões totais [mm]   “335 x 277 x 95 (sem conector)
   335 x 277 x 350 (com conector)” 
Invólucro   Policarbonato 
Peso [kg]   ~ 4 
Cores normalizadas                                                                      Preto (RAL 9011) e Branco (RAL 9003) 
Indicador de estado   Sim, led RGB       
Segurança e operacionalidade  
Intervalo de temperatura [°C]                           -25º / +50º (sem exposição direta à luz solar)  
Proteção contra sobreaquecimento   Sim 
Resistência à humidade   Sim, totalmente revestido  
Classe de protecção   I 
Grau de poluição   PD3 
Categoria de sobretensão   OVC III 
Segurança contra incêndios   UL94 V-0 

Monitorização da corrente residual                            Sim, 6 mA DC dispositivo RCM incluído para 
                                  detectar falta de continuidade à terra 
Altitude máxima de instalação [m]   2000 acima do nível do mar     
Conectividade e funcionalidades avançadas  
Bluetooth   Sim 
Aplicação para Smartphone                            Free2Charge, compatível com Android e IOS 
Compatibilidade com sistemas Android***    Lollipop (5.0) ou superior 
Compatibilidade com sistemas IOS**   12 ou superior 
Protocolo de comunicação   Titular 
Gestão dinâmica da potência                               Sim, após instalação do sensor dedicado
(Dynamic Power Management)   (fornecido)
** Os dados referem-se à primeira versão da aplicação e poderão variar no futuro.
*** NÃO compatível com Android 6.

 se instalado em  se instalado em    
 Plug&Play  Power Upgrade

 3.3. Características técnicas do dispositivo de recarga

 é um dispositivo de recarga projetado e ceificado, até 7,4 kW para a  
 recarga de veículos elétricos.
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 3.5. Versões do produto, por país

A corrente máxima no modo Plug&Play limita-se a fornecer à easyWallbox o nível 
máximo de segurança em conformidade com as normas locais em vigor. 
Durante a produção, a easyWallbox já vem configurada levando em consideração 
estas diferenças, de modo a que esteja pronta para utilização com a corrente 
máxima disponível. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 País Limite de corrente (Plug&Play) [A] Código da ficha

 1.  Alemanha 10 E/F
 2.  França 8 E/F
 3.   Reino Unido 10 G
 4.   Bélgica  10 E/F
 5.   Luxemburgo 10 E/F
 6.   Países Baixos 10 E/F
 7.   Suíça 8 J
 8.   Áustria 10 E/F
 9.   Polónia 10 E/F
 10.  Grécia 10 E/F
 11.  República Checa 10 E/F
 12.  Eslováquia 10 E/F
 13.  Hungria 10 E/F
 14.  Dinamarca 6 E/F
 15.  Suécia 10 E/F
 16.  Itália 10 E/F
 17.  Espanha 10 E/F
 18.  Portugal 10 E/F
 19.  Noruega 10 E/F

Tipo  E Tipo  F Tipo  G Tipo  J

 4. INSTALAÇÃO

 4.1. Escolha da posição

A easyWallbox foi concebida para utilização tanto indoor como outdoor, é 
exclusivamente destinada à montagem fixa na parede e, portanto, não pode ser 
utilizada em vários ambientes, com deslocações contínuas.
Antes de continuar com as operações de instalação, é necessário verificar a 
sua exequibilidade. Especificamente, a posição escolhida para a instalação da 
easyWallbox deve:
  ser colocada sobre uma superfície plana e vertical, como aparece em 4.5; 

devem evitar-se as superfícies vulneráveis que não garantam grande solidez
  permitir uma ligação simples à rede elétrica e ao veículo elétrico a recarregar
  não deve apresentar nenhum obstáculo aos movimentos do veículo 
  elétrico a carregar
  não ter materiais ou equipamentos sobre toda a superfície necessária à 

instalação
  cumprir as normativas locais em vigor para as instalações elétricas, as 

medidas de prevenção contra incêndios e as saídas de segurança no local 
de instalação.

A easyWallbox não deve ser instalada num poste/coluna  ou em 
tubagem pré-existente.

A easyWallbox não deve ser instalada em locais:
 com risco de explosão (ambiente EX)
 utilizados como vias de fuga
 onde possam cair objetos (por exemplo, escadas suspensas ou pneus de 
 automóvel) ou onde seja elevada a probabilidade de ser atingida ou danificada 

(por exemplo, perto de uma porta ou em espaços de operação dos veículos)
 onde exista o risco da presença de jatos de água sob pressão (por exemplo, 

devido a sistemas de lavagem, máquina de jato de água a alta pressão ou 
mangueiras de jardim)

 não pode ser instalada em paredes não fixas
 não pode ser instalada em paredes feitas de material inflamável ou revestidas
  com material inflamável (por exemplo, madeira, alcatifa, etc.). 

Em Itália, a easyWallbox não pode ser instalada nas áreas públicas, 
conforme a CEI 61851-1.

- Não utilizar adaptadores e conjuntos de extensões de cabos.

- A Free2Move eSolutions não se responsabiliza por danos causados 
 por uma utilização inadequada ou devido a alterações não 
 autorizadas do equipamento.
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 4.2. Condições ambientais permitidas

Especificamente, as condições do ambiente que alberga a easyWallbox devem 
ser os seguintes:
 temperatura ambiente compreendida entre -25°C e +50°C
 temperatura média nas 24h inferior a 3ºC
 altitude máxima acima do nível do mar: 2.000 metros
 humidade relativa do ar não superior a 95%.

Danos na easyWallbox provocados por condições ambientais 
inadequadas. Uma posição desapropriada da easyWallbox pode 
provocar danos no equipamento.

Ao escolher a posição onde instalá-la, é necessário seguir as seguintes 
indicações:
 evitar a exposição direta à luz solar, ao máximo, instalando um toldo
 evitar a exposição direta à chuva, para não incorrer em degradação devida 

ao mau tempo
 garantir uma ventilação suficiente ao equipamento, não montar o 
 equipamento em recantos ou armários
 evitar a acumulação de calor, manter o equipamento afastado de fontes 
 de calor
 evitar a exposição a infiltrações de água
 evitar as excessivas oscilações de temperatura.

Perigo de incêndio e de explosão
A easyWallbox deve ser instalada em áreas onde não existam 
substâncias incendiárias ou explosivas - como, por exemplo, na 
proximidade de postos de gasolina - porque eventuais faísca 
causadas pelos respetivos componentes podem provocar incêndios 
ou explosões.

 4.3. Acessórios da embalagem

A embalagem da easyWallbox contém: 

   

Não sobrepor cargas em cima da caixa que contém a easyWallbox, 
prestar atenção aos sinais e às indicações específicas presentes 
na embalagem.

 A easyWallbox , incluindo os cabos,  
 ficha de alimentação elétrica e  
 conector de recarga

 Sensor da corrente para Gestão  
 dinâmica de potência (DPM)

 Gabarito

3 parafusos

3 buchas

Manuais e certificado do 
produto
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3

4

5

6
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 4.4. Abertura da embalagem

Ao abrir a caixa, é aconselhável verificar se as várias peças da easyWallbox não 
demonstrem danos físicos devidos a impactos, lacerações ou abrasões. 
Em caso de dano, é necessário interromper imediatamente o processo de 
instalação e assinalar a natureza do dano relatada ao vendedor. Se necessário, 
entrar em contacto com a assistência, conforme explicado em 11.
Todos os componentes do equipamento estão protegidos por embalagens em 
PVC e selados com fita adesiva. Ao abrir a caixa, é necessário limpar as peças, 
retirando pó, resíduos de PVC ou bocados da fita adesiva.
A easyWallbox deve ser retirada da caixa somente apenas quando tudo já 
estiver preparado para a instalação e, transportada manualmente para 
próximo da parede pré-escolhida para a instalação.

Durante a movimentação manual da easyWallbox, prestar atenção 
para não tropeçar no cabo de alimentação do veículo.

Caixa fechada contendo 
a easyWallbox

Abertura da tampa da 
caixa da easyWallbox

Elevação do painel existente 
na caixa da easyWallbox

 4.5. Fixação à parede

A Free2Move eSolutions declina qualquer responsabilidade por 
danos causados a bens ou a pessoas que possam resultantes da 
utilização de tais ferramentas. Recomendamos entrar em contacto 
com os serviços especializados se existirem questões ou dúvidas que 
digam respeito à utilização da easyWallbox.

Na fixação na parede da easyWallbox é necessário respeitar as 
regulamentações nacionais e internacionais em vigor, em matéria de construção
e as diretivas definidas pela Comissão Eletrotécnica Internacional CEI 60364-1 e 
CEI 60364-5-52. O posicionamento correto da estação de recarga é importante 
para o funcionamento do equipamento.
Quando se escolhe a parede de instalação da easyWallbox, é necessário ter 
em conta as distâncias da ligação à rede elétrica e da ligação de recarga no 
veículo, bem como o espaço de estacionamento e de manobra à disposição 
do próprio veículo.
No caso em que sejam instaladas mais do que uma easyWallbox próximas umas 
das outras, é necessário prever uma distância entre elas de pelo menos 20 cm. 
A easyWallbox deve ser instalada a uma altura que varie entre 130 e 140 cm do 
pavimento.

Risco de eletrocussão
Antes de iniciar a instalação, verificar se a easyWallbox não está 
ligada a nenhuma rede elétrica.  Todas as operações de instalação, 
de manutenção ou de desmontagem devem ser exclusivamente 
efetuadas após a desativação da corrente elétrica, no quadro elétrico.

 Berbequim 

        Lápis

 Chave de fendas 

 Martelo

 Nível de bolha de ar 

 Fita métrica

instrumentos não 
inclusos

1

2

3

4

5

6

2 31

65

42 3 41

5 6
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 Altura de montagem na parede da easyWallbox.

 

 Continuar observando estas 6 passagens:

1. Utilizar o gabarito (Folha A3), assinalar onde perfurar na parede, 
 utilizando uma fita métrica e um nível de bolha de ar.

13
0

-1
4

0
 c

m

1 2

3

13
0

 - 
14

0
 c

m

4. Remover a tampa amovível da easyWallbox inserida por interferência 
mecânica no INVÓLUCRO, utilizando a ranhura na parte inferior.

A única peça que se pode tirar da easyWallbox é a tampa amovível. 
A easyWallbox não deve ser aberta posteriormente, exceto por 
pessoal qualificado durante a instalação, em modo Power Upgrade, 
a desmontagem ou a manutenção.

2. Fazer furos na parede 
 utilizando uma broca.

3. Inserir as buchas nos furos com 
a ajuda de um martelo.

1

2

3

1
2
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5. Posicionar a easyWallbox em simetria com os furos e fixá-la na parede 
utilizando os parafusos fornecidos.

6. Reposicionar a tampa amovível.

 4.6. Ligação elétrica no modo Plug&Play

Concluída a instalação na parede, para ligar à rede elétrica a 
easyWallbox basta inserir a ficha numa tomada elétrica.

Atenção:  A ficha  deve ser ligada diretamente a uma tomada elétrica, 
sem adaptadores e em conformidade com as normativas locais 
relativas aos sistemas elétricos domésticos.  Não utilizar adaptadores, 
fichas triplas, tomadas múltiplas ou conjuntos de extensões de cabos.

Perante uma ligação elétrica incorreta, o risco de danos pessoais ou 
materiais é particularmente elevado no caso em que o automóvel seja 
deixado em carga, durante muito tempo, num local sem vigilância.
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 5.2. Configuração mediante a aplicação Free2Charge (opcional)

A Free2Charge é uma aplicação para smartphone dedicada, disponível que no 
Google Play® que na  App Store®, que se pode utilizar para configurar, 
monitorizar e ajustar a easyWallbox através de ligação Bluetooth. Iniciar 
[Start] e parar [Stop]: Através da aplicação, podem-se ativar ou interromper os 
processos de recarga, adiar a sessão de recarga e aceder ao log das últimas 
sessões de recarga.

A utilização simultânea da Free2Charge e da função de recarga 
inteligente (smart) do veículo, pode provocar ligeiros problemas 
de funcionamento.

Para autenticar o smartphone, enquadrar o código QR conforme exigido pelo 
tutorial da aplicação. Para instruções mais detalhadas, consultar a aplicação 
diretamente.

 5. PRIMEIRA COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

 5.1. Ligação da easyWallbox

O equipamento não possui botões de ligar/desligar. Uma vez instalado, está 
pronto a recarregar quando se verificam estas duas condições:
 instalação bem-sucedida, realizada seguindo as indicações deste manual
 estado do equipamento regular.

Perigo de descargas elétricas em presença de equipamento 
danificado. A utilização de um equipamento danificado pode 
gerar a presença de descargas elétricas.

Em caso de equipamento danificado, para evitar situações de perigo, com 
consequentes danos a pessoas ou bens, é necessário seguir estas indicações 
precisas:
 evitar a utilização de um equipamento danificado
 assinalar de forma evidente a presença de um equipamento danificado, 

para que não seja utilizado por outras pessoas
 ligar rapidamente para um técnico especializado para que proceda à 
 reparação ou, em caso de danos irreparáveis, providencie a eventual 
 desativação do equipamento.
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 6. PROCEDIMENTO DE RECARGA

  Recarregar um veículo elétrico com a easyWallbox é muito simples. 
  Basta:

1. Verificar se aeasyWallbox está ligada a uma fonte de alimentação ativa.
2. Verificar se o LED indicador de estado está AZUL.

3. Retirar o conector da easyWallbox.

 

4. Ligar o conector ao veículo elétrico. 

-  Os adaptadores para veículos não devem ser utilizados para ligar o 
conector de um veículo à entrada do mesmo.

-  Evitar a tensão dinâmica do cabo. Não puxar nem torcer o cabo.

 6.1. Indicador de estado com LED

Na parte dianteira da estação de recarga, existe uma faixa de LEDs que reúne 
sinais visuais e alarmes que têm a função de indicar o estado da easyWallbox:

 AZUL estado de ESPERA (STAND-BY),   
 a easyWallbox indica que está pronta para iniciar o processo de recarga 

ou que a sessão de recarga foi concluída.

 VERDE estado de RECARGA,   
 a easyWallbox está a recarregar o veículo elétrico.

 VERMELHO INTERMITENTE estado do ALARME, 
 a easyWallbox não está a recarregar devido a um erro.
 A easyWallbox restabelece-se automaticamente de pequenos erros em 

poucos segundos. Se permanecer no estado de ALARME durante muito 
tempo, entrar em contacto com a assistência, conforme explicado no 
ponto 11.
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 7. PARAR A RECARGA

Se o processo de recarga estiver concluído, o LED do equipamento fica AZUL 
e o conector pode ser removido do veículo elétrico, como explicado em 7.1. 
Se o processo de recarga estiver incompleto, deve-se primeiro pará-lo. Pode-se 
interrompe-lo de duas maneiras diferentes:
 diretamente através do comando de controlo dedicado do veículo elétrico 

(vide o manual de instruções do veículo para mais detalhes)
 utilização da aplicação Free2Charge.

Uma vez parado o processo, consultar o próximo capítulo. 

Notar que, uma vez interrompido o processo de carga, antes de 
poder reiniciar o processo de carga é necessário extrair o conector 
do veículo.

Evitar extrair o cabo para da entrada do veículo se o processo de 
carga não estiver concluído.

 

 7.1. Finalização do processo de carga

Para finalizar o processo de carga, seguir as instruções abaixo:

1. Verificar se o LED do equipamento está AZUL.

2. Extrair o conector da entrada do veículo.

Não extrair o conector do veículo enquanto o processo de carga NÃO 
estiver concluído e o LED do equipamento estiver VERDE. Puxar pelo 
cabo poderá danificá-lo e provocar eletrocussão ou lesões graves.
 

3. Inserir o conector na easyWallbox.
4. Para garantir o máximo nível de segurança, a ligação à rede pode ser 

desligada (se necessário, retirando a ficha da tomada).
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 8. MANUTENÇÃO

Antes de intervir na easyWallbox para qualquer operação de 
manutenção, aguardar até que a máquina pare completamente e, 
então, desligá-la, desligando o equipamento da tomada.

O perfeito funcionamento e o tempo de vida útil da easyWallbox dependem 
das atividades periódicas de inspeção e manutenção às quais o equipamento 
é submetido.
Estes são alguns exemplos do que pode causar danos à easyWallbox:
 dano no invólucro
 dano no painel frontal
 dano nos componentes
 remoção acidental dos componentes.

Um equipamento danificado ou defeituoso não deve ser utilizado em 
nenhuma circunstância. Qualquer deficiência deve ser imediatamente 
corrigida por pessoal especializado.

Perigo de descargas elétricas em presença de equipamento danificado.  
A utilização de um equipamento danificado pode gerar a presença de 
descargas elétricas. 

Em caso de equipamento danificado, para evitar situações de perigo, com 
danos, daí recorrentes, a pessoas ou bens, é necessário seguir estas 
indicações com precisão:
 evitar a utilização de um equipamento danificado
 assinalar de forma evidente a presença de um equipamento 
 danificado, para que não seja utilizado por outras pessoas
 ligar rapidamente para um técnico especializado para que proceda à 
 reparação ou, em caso de danos irreparáveis, providencie a eventual 
 desativação do equipamento.

 8.1. Intervalos de manutenção de rotina

A easyWallbox não requer uma manutenção específica. Todavia, 
recomenda-se:
 inserir sempre o conector na easyWallbox quando o equipamento não 

estiver em funcionamento
 limpar o invólucro de plástico com um pano húmido
 efetuar uma inspeção e limpeza regulares do conector apenas após tê-lo 

desligado da rede elétrica
 evitar limpá-la com solventes agressivos ou materiais abrasivos
 proceder a uma inspeção visual do equipamento para identificar 
 deficiências a cada sessão de carga
 proceder a uma inspeção visual do cabo de recarga em cada sessão de carga
 proceder a uma inspeção visual do cabo de alimentação em cada sessão 

de carga e, em qualquer caso, antes de qualquer ligação à rede elétrica
 se a ficha de alimentação estiver desligada da tomada, guardar o cabo com 

cuidado, se necessário, enrolando-o à volta do invólucro da easyWallbox. 
Em todo o caso, o cabo deve ser colocado de forma segura, por forma a 
não ser um obstáculo para ninguém e para não ser danificado (por exemplo, 
esmagado pelos veículos)

 verificação da potência operacional.

A easyWallbox não contém componentes nos quais o utilizador possa 
efetuar reparações ou manutenção autonomamente.

A única peça que se pode tirar da easyWallbox, é a tampa amovível, 
exclusivamente nas fases de instalação e desmontagem e seguindo 
as instruções. A easyWallbox não deve ser aberta posteriormente, 
se não por pessoal especializado durante a instalação no modo 
Power Upgrade, a desmontagem ou a manutenção.
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 9.2. Remoção do equipamento da parede

Para retirar a easyWallbox da parede onde está instalada, proceder da 
seguinte forma:

1. Retirar a tampa amovível.
2. Desaparafusar os três parafusos inseridos na parede.

3. Reposicionar a tampa amovível no equipamento. 

 9. DESMONTAGEM E COLOCAÇÃO EM ARMAZÉM

Uma vez chegada ao fim a sua vida útil técnica e operacional, a easyWallbox 
deve ser desativada ou retirada de serviço.

Risco de eletrocussão
Antes de iniciar a desmontagem, verificar se a easyWallbox não está 
ligada a nenhuma rede elétrica. Todas as operações de instalação, 
de manutenção ou de desmontagem devem ser exclusivamente 
efetuadas após a desativação da corrente elétrica, no quadro elétrico.

 9.1. Desligamento da alimentação elétrica - modo Plug&Play

Remover a ficha da tomada.
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Os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (RAEE - Diretiva 
relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos) devem 
ser tratados e eliminados em conformidade com a regulamentação 
vigente, separadamente dos resíduos domésticos normais.

 11. ASSISTÊNCIA

Em caso de questões relativas à instalação da easyWallbox, é preciso entrar 
em contacto com o centro de assistência autorizado.
No endereço www.easywallbox.eu estão disponíveis os vários centros de 
assistência à disposição dos cliente.
Em caso de questões relativas à utilização da easyWallbox, é preciso entrar 
em contacto com o centro de assistência autorizado.
A Free2Move eSolutions prestará assistência através do telefone fixo no 
idioma local, para os seguintes países:

Telefone fixo: 8:00 - 20:00 de segunda a sábado.
Em caso de chamada para a assistência da Free2Move eSolutions, solicita-se de 
ter ao alcance as seguintes informações, conforme ilustrado no capítulo 3.2:
 designação do modelo
 número de série.

 9.3. Colocação em armazém

Caso se queira desmontar e preservar a easyWallbox para utilização futura, 
para manter inalterada a sua operacionalidade, é necessário seguir estas 
precauções:
 limpar bem o equipamento antes de o armazenar
 guarde o equipamento limpo na embalagem original ou em material 
 adequado, limpo e seco
 cumprir com estas condições de armazenamento:

- a temperatura do local onde é preservado deve estar compreendida 
entre -25°C e +40°C

- a temperatura média em 24 horas não deve exceder os 35°C
- a humidade relativa do ar não deve exceder 95% e deve evitar-se a 
 formação de condensação.

 10. ELIMINAÇÃO 

 10.1. Eliminação da embalagem

Eliminar a embalagem respeitando o ambiente. Os materiais utilizados para a 
embalagem deste produto são recicláveis e devem ser eliminados em 
conformidade com os regulamentos em vigor no país de utilização.

 10.2. Desativação e eliminação da easyWallbox

Este equipamento está etiquetado em conformidade com a Diretiva Europeia 
2012/19/UE relativa aos equipamentos elétricos e eletrónicos usados (resíduos 
de equipamentos elétricos e eletrónicos - RAEE). 
As orientações determinam o quadro de referência para a restituição e a 
reciclagem dos equipamentos usados em vigor em toda a UE.
Informações adicionais sobre as atuais instalações de eliminação podem ser 
solicitadas às autoridades locais.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Alemanha
 Reino Unido
 Bélgica
 Luxemburgo
 Países Baixos
 França
 Suíça
 Áustria
 Polónia
 Dinamarca 

 Suécia
 Itália
 Espanha
 Portugal
 Grécia
 República Checa
 Eslováquia
 Hungria
 Noruega (apenas em inglês)



ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE  
As informações acessíveis neste manual pertencem à Free2Move eSolutions S.p.A. e 
não podem ser reproduzidas total ou parcialmente.

A versão italiana do presente manual é a original. As instruções noutros idiomas 
representam traduções deste manual original.

A Free2Move eSolutions não se responsabiliza por eventuais danos que possam, direta ou 
indiretamente, ocorrer a pessoas, bens ou animais devido ao não cumprimento de todos 
os requisitos indicados neste Manual e das advertências relativas à instalação, ao uso e à 
manutenção da easyWallbox.

A Free2Move eSolutions reserva-se todos os direitos sobre o presente documento, sobre 
o artigo e sobre as ilustrações nele contidas. É proibida qualquer reprodução, divulgação a 
terceiros ou utilização dos seus conteúdos - total ou parcialmente - sem o consentimento 
prévio, por escrito, da Free2Move eSolutions.

O produto está coberto pela garantia legal de conformidade para bens prevista pelo 
Código do consumo, consultável no sitio Web www.easywallbox.eu
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