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Informacje na temat instalacji Power Upgrade i innych zaawansowanych funkcji 
można znaleźć w odpowiedniej dokumentacji w Podręczniku instalatora 
(można ją pobrać ze strony www.easywallbox.eu/it/#library). 

Tylko w przypadku instalacji w trybie Power Upgrade we Francji, 
patrz „Instrukcja instalatora – power upgrade w trybie 2” 
(można ją pobrać z https://easywallbox.eu/it/#library).

Ze względu na konieczność stałego podłączenia do zasilania,
instalacja w Power Upgrade wymaga wykwalifikowanego personelu,
wykwalifikowanego do projektowania i tworzenia
najnowocześniejszego zasilacza oraz do certyfikowania domowej 
instalacji elektrycznej, zgodnie z lokalnymi przepisami i umową 
na dostawę energii.

 1. O INSTRUKCJI OBSŁUGI  

Dziękujemy za wybranie easyWallbox. Prosimy o poświęcenie kilku minut na 
przeczytanie dokumentacji w celu zainstalowania, bezpiecznego zastosowania 
oraz odkrycia wszystkich zalet urządzenia. easyWallbox to urządzenie do 
ładowania pojazdów elektrycznych zaprojektowanych i certyfikowanych 
do 7,4 kW. To rewolucyjny produkt, który można zainstalować zarówno w 
trybie Plug&Play z podłączeniem do źródła zasilania za pomocą wtyczki i 
kabla, jak i Power Upgrade.
Informacje w tej Instrukcji obsługi są przeznaczone dla instalatorów i 
użytkowników easyWallbox i dotyczą instalacji w Plug&Play, bezpiecznego 
użytkowania i podstawowej konserwacji urządzenia.

    

Zgodnie z przepisami międzynarodowymi easyWallbox jest 
przeznaczony do użytku nieprofesjonalnego, co oznacza udział 
odbiorców (dalej odbiorcę) bez wiedzy i / lub dodatkowego 
przeszkolenia (zwykłych ludzi) w zakresie opisu zawartego w 
niniejszej instrukcji. Dlatego zaleca się uważne przeczytanie.
Tam, gdzie jest to konieczne, i podane wyłącznie jako przykład, 
podręcznik zawiera listę pewnych zachowań i / lub działań, które 
odbiorca musi uważnie obejrzeć i wdrożyć zgodnie z przeznaczeniem 
easyWallbox. Pamiętaj, że odbiorca ma prawo skontaktować się z 
odpowiednimi kanałami w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości 
i / lub niejasności, które mogą wyniknąć z użytkowania / instalacji / 
konserwacji easyWallbox, patrz rozdział w Instrukcji pomocy).

Przed zainstalowaniem produktu przeczytaj uważnie odpowiednią 
dokumentację, aby zapoznać się z instrukcjami i wskazówkami 
bezpieczeństwa.
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Ten symbol oznacza bezpośrednie 
niebezpieczeństwo, które może spowodować 
śmierć lub poważne obrażenia.

Ten symbol oznacza niebezpieczną sytuację, 
która może spowodować śmierć lub poważne 
obrażenia.

Ten symbol oznacza niebezpieczną sytuację, 
która może spowodować niewielkie obrażenia.

Ten symbol oznacza sytuację, która może 
spowodować materialne uszkodzenie 
easyWallbox.

Prace, które musi wykonać technik, od tego 
momentu nazywany „wykwalifikowanym 
personelem”, wykwalifikowany do projektowania, 
wykonania i certyfikowania domowego systemu 
elektrycznego zgodnie z lokalnymi przepisami i 
umową na dostawę energii. 

 1.3. Zastosowana symbolika  

  NIEBEZPIECZEŃSTWO 
 

OSTRZEŻENIE 

PRZESTROGA 

UWAGA 

WYKWALIFIKOWANY 
PERSONEL

 1.1. O instalacji w Plug&Play

Instalacja easyWallbox Plug&Play omawia podłączenie do źródła zasilania 
za pomocą wtyczki i kabla dostarczonego z urządzeniem. Instalacja produktu 
w Plug&Play musi przebiegać zgodnie z instrukcjami zawartymi w Instrukcji 
obsługi.

Chociaż interwencja wykwalifikowanego personelu nie jest 
obowiązkowa w przypadku instalacji w Plug&Play, zalecamy 
skontaktowanie się z wykwalifikowanym personelem lub 
serwisem w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości 
dotyczących użytkowania, instalacji i konserwacji easyWallbox. 

 1.2. Biuro obsługi

W celu uzyskania informacji na temat biura obsługi, przejdź do rozdziału 11.   
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 Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania zgodnego z lokalnymi i 
międzynarodowymi normami oraz wszystkimi wymaganiami 

 technicznymi wskazanymi w niniejszej instrukcji.

 Dzieci lub inne osoby, które nie są w stanie ocenić ryzyka związanego z 
instalacją lub użytkowaniem urządzenia, mogą odnieść poważne obrażenia 
lub ryzykować utratę życia. Osoby takie nie mogą obsługiwać urządzenia i 
muszą być pod nadzorem, gdy znajdują sie w jego w pobliżu.

 Zwierzęta domowe lub inne zwierzęta należy trzymać z dala od 
urządzenia i opakowania.

 Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem, akcesoriami ani opakowaniem 
dostarczonym z produktem.

 easyWallbox nie zawiera komponentów, które użytkownik mógłby 
samodzielnie naprawić lub konserwować.

 Jedyną częścią, którą można usunąć z easyWallbox, jest zdejmowana 
obudowa. Można to zrobić tylko podczas fazy instalacji i demontażu oraz 
zgodnie z instrukcjami. Nie należy otwierać easyWallbox, chyba że przez 
wykwalifikowany personel podczas instalacji, demontażu lub konserwacji.

 easyWallbox może być używana tylko w połączeniu ze źródłem energii.

 easyWallbox należy wyrzucać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
oddzielnie od zwykłych odpadów domowych, jako odpad elektryczny i 
elektroniczny (WEEE).

 Nie używaj adapterów i przedłużaczy.

 1.4. Ostrzeżenia

Niebezpieczeństwo porażenia prądem i wybuchu pożaru  

 Przed użyciem easyWallbox przeczytaj uważnie zawartość tego 
podręcznika, aby zaznajomić się z instrukcją obsługi i wskazówkami 
bezpieczeństwa.

 Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że easyWallbox nie jest 
podłączony do żadnego źródła zasilania. Wszelkie prace związane z 
instalacją, konserwacją i demontażem należy wykonywać wyłącznie po 
odłączeniu od źródła zasilania.

 Przed podłączeniem do zasilania upewnij się, że gniazdo elektryczne jest 
prawidłowo zainstalowane, z właściwym uziemieniem i zgodnie z 

 lokalnymi i międzynarodowymi standardami.

 Przed zainstalowaniem lub użyciem urządzenia upewnij się, że nie doszło
 do uszkodzenia żadnego elementu. Uszkodzone elementy mogą 

doprowadzić do porażenia prądem, zwarcia i wybuchu pożaru z powodu 
przegrzania. Nie wolno używać uszkodzonego lub wadliwego urządzenia.

 Należy zainstalować easyWallbox w miejscach oddalonych od 
 zbiorników z benzyną oraz od wszelkich substancji łatwopalnych.

 Przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności konserwacyjnej upewnij się, 
że zasilanie jest wyłączone.

 Przed odłożeniem lub przeniesieniem easyWallbox upewnij się, że 
urządzenie nie jest podłączone do żadnego źródła zasilania.

 Korzystanie z easyWallbox musi być ograniczone wyłącznie do 
 zastosowania, do którego jest przeznaczone.

 Nieprawidłowo wykonana instalacja, konserwacja lub naprawa może 
stanowić ryzyko dla użytkownika. Upewnij się, że easyWallbox jest 
używany tylko w odpowiednich warunkach.
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 2. BEZPIECZEŃSTWO

 2.1. Przeznaczenie easyWallbox

easyWallbox jest przeznaczona wyłącznie do stałego montażu. Może być 
instalowana i używana do ładowania pojazdów elektrycznych zarówno wewnątrz 
(garaże, zajezdnie firmowe z ograniczonym dostępem itp.), jak i na zewnątrz 
(prywatne grunty, parkingi itp.), zgodnie ze wskazówkami 4 rozdziału i 
lokalnymi przepisami. Urządzenie może być używane wyłącznie do ładowania 
pojazdów w pełni elektrycznych lub hybrydowych zgodnych ze złączami 
Typu 2, jak przewidziano w IEC 62196-2; nie jest kompatybilny z innymi 
pojazdami lub urządzeniami. easyWallbox jest częścią Wyposażenia Klasy I. 
W związku z tym wymaga odpowiedniego podłączenia uziemienia przez wtyczkę i 
gniazdko. Opcjonalna funkcja wentylacji nie jest obsługiwana przez 
easyWallbox. Niektóre kraje stosują przepisy wymagające dodatkowej ochrony 
przed ryzykiem porażenia prądem. W każdym razie przed użyciem 
easyWallbox należy przeczytać instrukcję obsługi w podręczniku i wszelką 
dodatkową dokumentację. easyWallbox należy podłączyć do źródła zasilania
chronionego wyłącznikiem różnicowoprądowym RCD i zabezpieczeniem 
nadprądowym. RCD powinien mieć nominalny rezydualny prąd roboczy 
nieprzekraczający 30 mA, być co najmniej typu A i powinien spełniać jeden z 
następujących standardów: IEC 61008-1, IEC 61009-1, IEC 60947-2 i IEC 62423. 
Zabezpieczenia nadprądowe powinny być zgodne z normami IEC 60947-2, 
IEC 60947-6-2, IEC 61009-1 lub odpowiednimi częściami serii IEC 60898 lub serii 
IEC 60269.

 2.2. Używanie niezgodne z przeznaczeniem   

Korzystanie z easyWallbox jest bezpieczne tylko wtedy, gdy jest zgodne z jej 
przeznaczeniem. Inne użycie oraz nieautoryzowane modyfikacje urządzenia są 
uważane za niezgodne i dlatego są niedopuszczalne. Użytkownik jest 
odpowiedzialny za użytkowanie i odpowiada za wszelkie niebezpieczne sytuacje 
lub sytuacje sprzeczne z przepisami prawa obowiązującymi w jego kraju.

Free2Move eSolutions nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody 
spowodowane niezgodnym użytkowaniem lub nieautoryzowanymi 
modyfikacjami urządzenia.

 2.3. Podstawowe instrukcje bezpieczeństwa 

easyWallbox został zaprojektowany, skonstruowany i sprawdzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa. Instalacja easyWallbox w 
Plug&Play może być wykonana bezpośrednio przez użytkowników, którzy są w 
stanie zrozumieć i dokładnie przestrzegać niniejszych instrukcji oraz ocenić i 
zrozumieć wszystkie powiązane z instalacją zagrożenia.Free2Move eSolutions 
nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez osoby lub 
rzeczy, mogące wyniknąć z nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i 
instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku.  

 2.3.1. Poszanowanie lokalnych warunków   

Bezpieczeństwo użytkowania easyWallbox zależy od jej prawidłowej instalacji, 
która musi być zgodna z obowiązującymi przepisami.

Nieprawidłowy montaż może spowodować niebezpieczeństwo, 
takie jak poważne obrażenia lub śmierć.

 2.3.2. Przestrzeganie wymogu nadzoru 

Dzieci i osoby, które nie są w stanie ocenić, nawet przez chwilę, możliwych 
zagrożeń wynikających z niewłaściwego użytkowania easyWallbox, należy 
trzymać z dala od urządzenia i kabla ładującego, zarówno w trakcie użytkowania, 
jak i w stanie odpoczynku. 

 2.3.3. Status regulujący 

easyWallbox musi być utrzymywana w stanie nienaruszonym. W przypadku 
uszkodzeń lub wad użytkownicy narażeni są na poważne obrażenia 
spowodowane porażeniem prądem elektrycznym. Dlatego należy postępować 
zgodnie z poniższymi instrukcjami:
 unikać uderzania urządzenia
 unikać używania niezgodnego z przeznaczeniem 
 unikać nieprawidłowego użycia urządzenia
 wyraźnie oznaczyć wadliwe działanie urządzenia, aby inne osoby nie mogły 

z niego korzystać
 poprosić o szybką interwencję wykwalifikowanego personelu w celu 
 naprawy uszkodzeń lub wad.

Nie zaleca się korzystania z easyWallbox podczas silnej burzy.
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 Kabel zasilający

 Port złącza typu 2

 Predyspozycja na czujnik prądu

 Rozmiar stacji ładującej easyWallbox    

 

 Rozmiar stacji ładującej easyWallbox z założonym złączem     

 3. OPIS PRODUKTU

 3.1. Opis ogólny 

Obudowa easyWallbox jest wykonana z poliwęglanu i zapewnia wysoki poziom 
stabilności i lekkości. Konstrukcja urządzenia jest wynikiem dogłębnych badań 
mających na celu zapewnienie ergonomicznego, smukłego i inteligentnego 
narzędzia pracy.

  Opis produktu  

 Etui 

 Zdejmowana osłona 

 Wskaźnik stanu LED

 Kabel ze złączem Typu 2

102 mm

277 mm

33
3 

m
m

102 mm

277 mm
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m
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325 mm
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 3.2. Etykieta identyfikacyjna

Etykieta identyfikacyjna znajduje się na tylnej części stacji ładującej. 
Informacje na etykiecie pokazano na poniższym Rysunku. 
Przedstawione dane mogą różnić się od przedstawionych na Rysunku, w 
zależności od wersji produktu. Kod modelu i numer seryjny można również 
znaleźć na pudełku oraz w aplikacji Free2Charge po uwierzytelnieniu 
(patrz rozdziału 5.2).

 Montaż easyWallbox w Plug&Play.

 Informacje na temat instalacji Power Upgrade i innych zaawansowanych funkcji  
 można znaleźć w odpowiedniej dokumentacji w Podręczniku instalatora    
 (można ją pobrać ze strony www.easywallbox.eu/it/#library).    
 Tylko w przypadku instalacji Power Upgrade we Francji, patrz Instrukcja    
 instalatora - tryb 2 power upgrade (można pobrać ze strony    
 www.easywallbox.eu/it/#library). 

Pozycja etykiety

Kod modelu Numer seryjny
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281175 code

 LICZNIK  

CZUJNIK PRĄDU

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

 3.4. Dynamiczne Zarządzanie Energią (Dynamic Power Management)

easyWallbox zawiera funkcję Dynamicznego Zarządzania Energią - Dynamic 
Power Management (DPM), inteligentną funkcję, która moduluje moc ładowania 
w zależności od dostępności energii, unikając w ten sposób nieprzyjemnych 
przerw w dostępie prądu. Aby aktywować Dynamiczne Zarządzanie Energią, 
zapoznaj się z podręcznikiem instalatora (patrz www.easywallbox.eu) na 
temat instalacji czujnika na zasilaczu i ustawiania parametrów. easyWallbox 
może działać nawet bez Dynamicznego Zarządzania Mocą; w takim przypadku 
instalacja odnośnego czujnika nie jest konieczna, ale wówczas nie gwarantuje 
się, że nie wystąpią przerwy w dostępie prądu. 

 

Podłączenie czujnika Dynamic Power Management musi być 
zainstalowana przez specjalistę zgodnie z lokalnymi przepisami.
Zalecamy skontaktowanie się z wykwalifikowanym personelem lub 
serwisem w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości 
dotyczących użytkowania, instalacji i konserwacji easyWallbox 
(patrz Rozdział 11 -Biuro Obsługi).

Opis  
Standard złącza (strona EV)  IEC 62196-2 
Wtyczka zasilania  E/F (G w UK, J w Szwajcarii) 
Standard EVSE  IEC 61851 
Marka WE  Tak 
Gwarancja  2 lata 
   stale podłączone
Tryb ładowania wtyczka i kabel podłączone  (wtyczka i kabel podłączone 
   jeśli instalowany we Francji)
Certyfikat TUV Tak  Tak    
Charakterystyki elektryczne i połączenia  
Max moc [kW] do 2.3*  do 7.4*
Napięcie [V / Hz] 230 / 50, jednofazowy  230 / 50, jednofazowy
Natężenie prądu [A] do 10*  do 32*
Konsumpcja w stand-by [W] < 2  < 2
Kabel ze złączem Tryb 2 (strona EV)  Tak, w zestawie 
Kabel ze złączem Tryb 2 ( długość [m]  3 
Kabel zasilania [m] 6  N.A. 
* Wartości zmieniają się zgodnie z lokalnymi przepisami.  
   
Charakterystyki ogólne  
Stopień ochrony  IP54, IK08 (IEC 60529) 

Wymiary całkowite [mm]  “335 x 277 x 95 (bez złącza)
  335 x 277 x 350 (ze złączem)” 
Obudowa  Poliwęglan 
Ciężar [kg]  ~ 4 
Standardowe kolory  Czarny (RAL 9011) i Biały (RAL 9003) 
Wskaźnik stanu  Tak, led RGB     
Bezpieczeństwo i działanie  
Przekrój temperatury [°C]                                                      -25 / +50 (bez bezpośredniej ekspozycji na promienie słoneczne)
Ochrona przed przegrzaniem  Tak 
Odporność na wilgoć  Tak, w pełni powlekany 
Klasa ochrony  I 
Stopień zanieczyszczenia  PD3 
Kategoria przepięcia  OVC III 
Klasyfikacja ogniowa obudowy  UL94 V-0 

Monitorowanie prądu resztkowego                                               Tak, dołączone urządzenie RCM 6 mA wrażliwe na prąd   
                                                                    stały - do wykrywania upływu prądu stałego 
Max wysokość instalacji [m]  2000 n.p.m.     
Łączność i funkcje specjalne  
Bluetooth  Tak 
Smartphone App                                                                    Free2Charge, kompatybilny z Android, IOS 
Kompatybilność z Android***  Lollipop (5.0) lub wyższa 
Kompatybilność z systemami IOS**  12 lub wyższa 
Protokół komunikacyjny  Własność 
Dynamiczne Zarządzanie Energią                                                       Tak, poprzez zainstalowanie załączonego czujnika 
(Dynamic Power Management)    
** Dane dotyczą pierwszej wersji aplikacji i mogą ulec zmianie w przyszłości.

*** NIE kompatybilny z Android 6.

 3.3. Właściwości techniczne urządzenia ładującego

 to urządzenie do ładowania pojazdów elektrycznych 
 zaprojektowanych i certyfikowanych do 7,4 kW

 jeśli instalowany w  jeśli instalowany w   
 Plug&Play  Power Upgrade
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 3.5. Wersje produktu w zależności od kraju

Maksymalny prąd dla Plug&Play jest ograniczony, aby zapewnić easyWallbox 
maksymalny poziom bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi lokalnymi 
normami. easyWallbox jest już skonfigurowany z uwzględnieniem tych różnic 
podczas produkcji, więc jest gotowy do użycia z maksymalnym dostępnym 
prądem. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Kraj Ograniczenie prądu dla Plug&Play [A] Kod wtyczki

 1.   Niemcy 10 E/F
 2.   Francja 8 E/F
 3.   Wielka Brytania 10 G
 4.   Belgia 10 E/F
 5.   Luksemburg 10 E/F
 6.   Niderlandy 10 E/F
 7.   Szwajcaria 8 J
 8.   Austria 10 E/F
 9.   Polska 10 E/F
 10.  Grecja 10 E/F
 11.  Czechy 10 E/F
 12.  Słowacja 10 E/F
 13.  Węgry 10 E/F
 14.  Dania 6 E/F
 15.  Szwecja 10 E/F
 16.  Włochy 10 E/F
 17.  Hiszpania 10 E/F
 18.  Portugalia 10 E/F
 19.  Norwegia 10 E/F

- Nie używaj adapterów i przedłużaczy. 

- Free2Move eSolutions nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
 szkody spowodowane niezgodnym użytkowaniem lub 
 nieautoryzowanymi modyfikacjami urządzenia.

Typ  E Typ  F Typ  G Typ  J

 4. INSTALACJA

 4.1. Wybór pozycji

easyWallbox został zaprojektowany do użytku wewnątrz i na zewnątrz, 
wyłącznie do stałego montażu na ścianie, dlatego nie można go używać w 
miejscach, w których wymagane jest ciągłe przemieszczanie. 
Przed zainstalowaniem urządzenia sprawdź warunki wykonania. 
W szczególności, pozycja wybrana do instalacji easyWallbox musi:
  znajdować się na pionowej i płaskiej powierzchni, jak pokazano w 4.5; należy 

unikać słabych powierzchni, które nie zapewniają solidnego oporu 
  umożliwiać łatwe podłączenie do źródła zasilania i pojazdu elektrycznego do 

ładowania
  nie stanowić przeszkody w ruchu pojazdów elektrycznych do ładowania
  nie mieć żadnego materiału ani sprzętu na całej powierzchni wymaganej do 

instalacji
  przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących instalacji elektrycznych, 

środków przeciwpożarowych i wyjść awaryjnych w miejscu instalacji.

easyWallbox nie powinna być instalowana na słupie/kolumnie lub 
istniejących rurach. 

easyWallbox nie może być zamontowana w miejscach:
 z ryzykiem wybuchu (środowisko EX)
 używanych jako droga ewakuacyjna
 gdzie coś może na nią spaść (np. zawieszone drabiny lub opony 
 samochodowe) lub gdzie może zostać uderzone i uszkodzone (np. w pobliżu 

drzwi lub w przestrzeniach operacyjnych pojazdu)
 gdzie istnieje ryzyko wystąpienia strumieni wody pod ciśnieniem (np. z 

systemów myjących, myjek elektrycznych lub węży ogrodowych) 
 nie można go montować na niestabilnych ścianach
 nie można go montować na ścianach z materiału łatwopalnego lub 
 pokrytego materiałem łatwopalnym (np. Drewno, wykładzina itp.). 

We Włoszech, easyWallbox nie może być zamontowana w miejscach 
publicznych, jak opisano w IEC 61851-1. 
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 4.2. Dopuszczalne warunki otoczenia

Szczególne warunki pomieszczenia, w którym ma być zainstalowana easyWallbox
muszą być następujące:
 temperatura pomieszczenia między -25°C a +50°C
 średnia temperatura pomieszczenia w ciągu 24 godzin niższa niż 35°C
 maksymalna wysokość n.p.m.: 2 000 m
 wilgotność względna powietrza nie wyższa niż 95%.

Uszkodzenie easyWallbox spowodowane nieodpowiednimi 
warunkami otoczenia.
Niewłaściwe ustawienie easyWallbox może spowodować 
uszkodzenie urządzenia.

Wybierając miejsce instalacji easyWallbox, weź pod uwagę następujące kwestie:
 w razie potrzeby unikaj narażenia na bezpośrednie działanie promieni 

słonecznych poprzez zainstalowanie baldachimu
 unikaj bezpośredniego narażenia na deszcz, aby nie pogorszyć jej stanu w 

wyniku brzydkiej pogody
 zapewnij odpowiednią wentylację urządzenia - nie montuj go we wnęce ani 

w szafie 
 unikaj akumulacji ciepła - trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła
 unikaj ekspozycji na infiltrację wody
 unikaj nadmiernych skoków temperatury.

Niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu
easyWallbox musi być zainstalowana w obszarach, w których nie ma 
substancji łatwopalnych lub wybuchowych, takich jak np.w pobliżu 
stacji benzynowych, ponieważ wszelkie iskry wywołane przez jej 
komponenty mogą spowodować pożar lub wybuch.

 4.3. Co znajduje się w środku

Pakiet easyWallbox zawiera:  

   

Nie układaj ładunków na pudełku zawierającym easyWallbox i 
zwracaj uwagę na znaki i szczegółowe instrukcje na opakowaniu.

 easyWallbox zawiera następujące  
 kable, wtyczkę zasilania i złącze  
 ładowania

 Czujnik prądu do Dynamicznego 
 Zarządzania Energią (DPM)

 Szablon wiercenia

3 śruby 

3 kołki mocujące

Instrukcje obsługi i certyfikat 
produktu

1

2

3

4

5

6
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 4.4. Otwieranie opakowania

Po otwarciu pudełka sprawdź, czy różne części easyWallbox nie wykazują oznak 
fizycznych uszkodzeń spowodowanych uderzeniami, szarpaniami lub otarciami. 
W przypadku wykrycia uszkodzenia instalacja musi zostać natychmiast przerwana,
a rodzaj uszkodzenia zgłoszony sprzedawcy. W razie potrzeby skontaktuj się z 
biurem obsługi zgodnie z wyjaśnieniem w 11. 
Poszczególne elementy urządzenia są zabezpieczone opakowaniem z PVC i 
uszczelnione taśmą klejącą. Po otwarciu pudełka należy wyczyścić części, aby 
usunąć kurz, pozostałości PCV lub fragmenty taśmy klejącej.
easyWallbox należy wyjmować ze skrzynki tylko wtedy, gdy wszystko jest 
przygotowane do instalacji i musi zostać przeniesiona ręcznie na ścianę 
wybraną do instalacji. 

Gdy easyWallbox jest przenoszona ręcznie, należy uważać, aby nie 
potknąć się o kabel zasilający pojazdu.

Zamknięte pudełko 
zawierające easyWallbox 

Otwieranie pokrywki pudełka 
zawierającego easyWallbox

Podnoszenie panelu w 
pudełku z easyWallbox

 4.5. Montaż naścienny

Free2Move eSolutions nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody 
osób lub rzeczy, mogące wyniknąć z zastosowania ww.narzędzi. 
Zalecamy skontaktowanie się z wykwalifikowanym personelem lub 
serwisem w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości 
dotyczących instalacji easyWallbox. 

Podczas mocowania easyWallbox do ściany należy przestrzegać krajowych i 
międzynarodowych przepisów budowlanych oraz dyrektyw określonych przez 
Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną IEC 60364-1 i IEC 60364-5-52. 
Prawidłowe ustawienie stacji ładującej jest ważne dla jej działania. 
Wybierając ścianę instalacyjną dla easyWallbox, weź pod uwagę odległości 
podłączenia do zasilania i złącza w pojeździe, a także dostępną przestrzeń do 
parkowania i manewrowania. 
Jeśli kilka easyWallbox jest zainstalowanych blisko siebie, między nimi musi być 
zachowany odstęp co najmniej 20 cm. 
easyWallbox należy zainstalować na wysokości 1,30–1,40 m od podłogi.  

Ryzyko porażenia prądem.
Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że easyWallbox nie jest 
podłączony do żadnego źródła zasilania. Wszelkie czynności związane 
z instalacją, konserwacją i demontażem należy wykonywać tylko 
wtedy, gdy zasilanie elektryczne jest wyłączone na panelu 
serwisowym.

 Wiertarka

 Ołówek

 Śrubokręt 

 Młotek

 Poziomica

 Miara

narzędzia nie wchodzą 
w skład zestawu

1

2

3

4

5

6

2 31

65

42 3 41

5 6
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 Wysokość montażu na ścianie dla easyWallbox.

 

 Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

1. Używając szablonu do wiercenia (arkusz A3) zaznacz miejsce wiercenia 
na ścianie za pomocą miary i poziomicy. 

13
0

-1
4

0
 c

m

1 2

3

13
0

 - 
14

0
 c

m

4. Zdejmij zdejmowaną obudowę easyWallbox poprzez mechaniczną 
ingerencję w ETUI, używając rowka na spodzie.

Jedyną częścią, którą można usunąć z easyWallbox, jest zdejmowana 
obudowa. Nie należy otwierać easyWallbox, chyba że przez 
wykwalifikowany personel podczas instalacji Power Upgrade, 
demontażu lub konserwacji.

2. Użyj wiertarki, aby wywiercić 
dziury w ścianie.

3

1
2

3. Włóż kołki mocujące w otwory 
przy użyciu młotka.

1

2
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5. Umieść easyWallbox zgodnie z otworami i przymocuj go do ściany za 
pomocą załączonych śrub.

6. Załóż ponownie zdejmowaną obudowę.

 4.6. Podłączenie elektryczne Plug&Play

Po zamontowaniu easyWallbox na ścianie podłącz ją do źródła zasilania, 
wkładając wtyczkę do gniazdka elektrycznego. 

Uwaga: Wtyczka powinna być podłączona bezpośrednio do gniazd-
ka elektrycznego, bez adapterów i zgodnie z lokalnymi przepisami 
dotyczącymi domowych instalacji elektrycznych. 
Nie używaj adapterów, potrójnych, wielozłączowych ani zestawów 
przedłużających.

W przypadku nieprawidłowego podłączenia elektrycznego ryzyko 
uszkodzenia osób lub rzeczy jest szczególnie wysokie, gdy samochód 
pozostawia się do ładowania przez dłuższy czas w miejscu bez nadzoru. 
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 5.2. Konfiguracja za pomocą aplikacji Free2Charge (jeśli preferowana)

Free2Charge to aplikacja przeznaczona do smartfonów, dostępna zarówno w 
Google Play®, jak i App Store®, której można używać do konfigurowania, 
monitorowania i ustawiania easyWallbox za pośrednictwem połączenia 
Bluetooth. Za pomocą aplikacji można uruchamiać i zatrzymywać procesy 
ładowania (Start i Stop), opóźnić sesję ładowania i uzyskać dostęp do dziennika 
ostatnich sesji ładowania.

Jednoczesne korzystanie z Free2Charge i funkcji inteligentnego
ładowania z pojazdu może prowadzić do drobnych problemów 
funkcjonalnych.

Aby uwierzytelnić smartfon, wykadruj kod QR zgodnie z wymaganiami samouczka 
aplikacji. Szczegółowe instrukcje można znaleźć bezpośrednio w aplikacji.

 5. PIIERWSZE URUCHOMIENIE

 5.1. Włączenie easyWallbox

Urządzenie nie ma przycisków start/stop. Po zainstalowaniu jest gotowe do 
ładowania, jeśli są spełnione następujące warunki:
 prawidłowa instalacja, przeprowadzona zgodnie ze wskazówkami zawartymi 

w tej instrukcji
 regularny status urządzenia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem gdy urządzenie jest uszkodzone. 
Korzystanie z uszkodzonego urządzenia może 
wywołać wyładowania elektryczne. 

Jeśli urządzenie jest uszkodzone, postępuj dokładnie według poniższych 
instrukcji, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, powodujących obrażenia osób 
lub rzeczy:
 unikać używania uszkodzonego urządzenia
 wyraźnie oznaczyć uszkodzone urządzenia, aby inne osoby nie mogły z 

niego korzystać
 niezwłocznie wezwać wykwalifikowany personel, aby urządzenie mogło 

zostać naprawione lub, jeżeli zostanie nieodwracalnie uszkodzone, 
 wycofane z eksploatacji.



PLPL

30 31

2

1

 6. PROCEDURA ŁADOWANIA

  Po zakończonej instalacji ładowanie pojazdu elektrycznego za pomocą    
  easyWallbox jest bardzo łatwe. Jedyne co musisz zrobić to:

1. Upewnij się, że easyWallbox jest podłączona do aktywnego źródła 
 zasilania.
2. Sprawdź, czy wskaźnik stanu LED świeci się na NIEBIESKO.

3. Wyciągnij złącze z easyWallbox.

 

4. Włóż złącze do pojazdu elektrycznego.  

- Nie należy używać adapterów samochodowych do podłączania 
 złącza pojazdu do wlotu pojazdu.
- Unikaj dynamicznego poruszania kablem. Nie ciągnij ani nie 
 skręcaj go. 

 6.1. Wskaźnik stanu LED

Z przodu stacji ładującej znajduje się pasek LED, który łączy sygnały wizualne i 
alarmy wskazując status easyWallbox:

 NIEBIESKI stan STAND-BY,    
 easyWallbox wskazuje, że jest gotowa do rozpoczęcia procesu 

ładowania lub sesja ładowania jest zakończona.

 ZIELONY stan ŁADOWANIA,   
 easyWallbox ładuje pojazd elektryczny.

 MIGAJĄCY CZERWONY stan ALARMU,  
 easyWallbox nie ładuje z powodu błędu.  
 easyWallbox resetuje się automatycznie po drobnych błędach w ciągu 

kilku sekund. Jeśli przez długi czas pozostaje w stanie ALARMU, 
 skontaktuj się z biurem obsługi, jak wyjaśniono w punkcie 11.
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 7. ZATRZYMANIE ŁADOWANIA

Po zakończeniu ładowania dioda LED urządzenia zmieni kolor na NIEBIESKI i 
wtedy można wyjąć złącze z pojazdu elektrycznego, jak wyjaśniono w punkcie 7.1. 
Jeśli proces ładowania nie jest zakończony, należy go najpierw zatrzymać. 
Zatrzymanie można wykonać na dwa różne sposoby:
 Bezpośrednio poprzez odpowiednią stację sterowania pojazdu elektrycznego 

(więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi pojazdu)
 Używając aplikacji Free2Charge.

Po zatrzymaniu procesu przejdź do następnego rozdziału. 

Należy pamiętać, że po zakończeniu procesu ładowania należy 
wyciągnąć złącze z pojazdu, aby proces ładowania mógł zostać 
ponownie uruchomiony.

Unikaj wyciągania kabla z wlotu pojazdu, jeśli proces ładowania 
nie został zakończony.

 

 7.1. Zakończenie procesu ładowania

Aby zakończyć proces ładowania, zapoznaj się z następującymi wskazówkami: 

1. Sprawdź, czy wskaźnik stanu LED świeci się na NIEBIESKO.

2. Wyciągnij złącze z wlotu pojazdu.

Unikaj wyciągania kabla z pojazdu, jeśli proces ładowania NIE został 
zakończony, a LED na urządzeniu świeci się na ZIELONO. 
Ciągnięcie kabla może go uszkodzić i doprowadzić do porażenia 
prądem i poniesienia poważnych obrażeń.   

3. Włóż złącze do easyWallbox.
4. Aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa, połączenie z 
 zasilaczem może zostać przerwane (w razie potrzeby poprzez 

usunięcie wtyczki z gniazdka).  
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 8. KONSERWACJA

Przed przeprowadzeniem jakiejkolwiek konserwacji w 
easyWallbox, poczekaj, aż całkowicie się zatrzyma i wyłącz, odłączając 
ją od zasilania.  

Idealne działanie i czas funkcjonowania easyWallbox zależy od 
okresowych kontroli i konserwacji urządzenia. 
Oto kilka przykładów uszkodzeń, którym może ulec easyWallbox:
 uszkodzenie etui
 uszkodzenie przedniego panelu
 uszkodzenie elementów
 przypadkowe usunięcie elementów.

W żadnym przypadku nie wolno używać urządzenia z uszkodzeniami 
lub wadami. Wszelkie usterki muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykwalifikowany personel.  

Niebezpieczeństwo porażenia prądem gdy urządzenie jest uszkodzone. 
Korzystanie z uszkodzonego urządzenia może wywołać wyładowania 
elektryczne. 

Jeśli urządzenie jest uszkodzone, postępuj dokładnie według poniższych 
instrukcji, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, powodujących obrażenia osób 
lub rzeczy:
 unikać używania uszkodzonego urządzenia
 wyraźnie oznaczyć uszkodzone urządzenia, aby inne osoby nie mogły z 

niego korzystać
 niezwłocznie wezwać wykwalifikowany personel, aby urządzenie mogło 

zostać naprawione lub, jeżeli zostanie nieodwracalnie uszkodzone, 
 wycofane z eksploatacji.

 8.1. Okresy zwykłej konserwacji

easyWallbox nie wymaga specyficznej konserwacji. 
Jakkolwiek zaleca się: 
 zawsze wkładać złącze  do easyWallbox, gdy urządzenie nie działa
 zalecamy regularne czyszczenie plastikowej obudowy za pomocą wilgotnej 

szmatki
 zalecamy regularną kontrolę i czyszczenie złącza dopiero po odłączeniu 

zasilania
 unikać czyszczenia agresywnymi środkami lub materiałami ściernymi
 przeprowadzić wzrokową kontrolę urządzenia w celu odnotowania wad 

podczas każdej sesji ładowania 
 przeprowadzać kontrolę wzrokową kabla ładującego podczas każdej sesji 

ładowania
 przeprowadzać kontrolę wzrokową kabla zasilającego podczas każdej sesji 

ładowania przed każdym podłączeniem do źródła zasilania
 Jeśli wtyczka zasilająca zostanie wyjęta z gniazdka, umieść kabel w 

uporządkowany sposób, w razie potrzeby owijając go wokół skrzynki 
easyWallbox. W każdym razie kabel należy umieścić w bezpieczny sposób, 
aby nikogo nie blokował i nie mógł zostać uszkodzony (np. ściśnięty przez 
pojazdy)

 kontrola gotowości operacyjnej. 

easyWallbox nie zawiera komponentów, które użytkownik mógłby 
samodzielnie naprawić lub konserwować. 

Jedyną częścią, którą można usunąć z easyWallbox, jest zdejmowana
obudowa. Można to zrobić tylko podczas fazy instalacji i demontażu oraz 
zgodnie z instrukcjami. Nie należy otwierać easyWallbox, chyba że 
przez wykwalifikowany personel podczas instalacji w Power Upgrade, 
demontażu lub konserwacji.
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 9.2. Usunięcie urządzenia ze ściany

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć easyWallbox ze ściany, na której jest 
zainstalowana:

1. Załóż ponownie zdejmowaną obudowę.
2. Odkręć trzy śruby w ścianie.

3. Załóż ponownie estetyczną obudowę na urządzenie. 

 9. DEMONTAŻ I PRZECHOWYWANIE

Po zakończeniu okresu użytkowania i eksploatacji easyWallbox musi zostać 
dezaktywowana lub wycofana z eksploatacji. 

Ryzyko porażenia prądem.
Przed rozpoczęciem demontażu upewnij się, że easyWallbox nie jest 
podłączony do żadnego źródła zasilania. Wszelkie czynności związane z 
instalacją, konserwacją i demontażem należy wykonywać tylko wtedy, 
gdy zasilanie elektryczne jest wyłączone na panelu serwisowym.

 9.1. Odłączenie od źródła zasilania - Plug&Play

Wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
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Odpady elektryczne i elektroniczne (WEEE) muszą być 
przetwarzane i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami, oddziel-
nie od zwykłych odpadów domowych.

 11. BIURO OBSŁUGI

Jeśli masz pytania dotyczące instalacji easyWallbox, skontaktuj się z 
autoryzowanym biurem obsługi klienta. Na stronie www.easywallbox.eu 
można odnaleźć dostępne biura obsługi klienta. 
W razie jakichkolwiek pytań na temat użycia easyWallbox skontaktuj się z 
autoryzowanym biurem obsługi klienta. 
Wsparcie będzie świadczone przez Free2Move eSolutions za pośrednictwem 
telefonu stacjonarnego w języku lokalnym, w następujących krajach:

Telefon stacjonarny: 8:00 - 20:00 od poniedziałku do soboty.
W przypadku kontaktu z serwisem Free2Move eSolutions, należy mieć 
przygotowane następujące informacje, jak to przedstawiono w rozdziale 3.2:
 nazwa modelu;
 numer seryjny.

 9.3. Przechowywanie

Jeśli chcesz zdemontować easyWallbox i zachować ją do użytku w przyszłości, 
zastosuj następujące środki ostrożności, aby zachować jej funkcjonalność:
 dokładnie wyczyść urządzenie przed przechowywaniem
 umieść czyste urządzenie w oryginalnym opakowaniu lub odpowiednim 

czystym i suchym materiale
 postępuj zgodnie ze wskazówkami przechowywania: 

- temperatura w miejscu przechowywania urządzenia musi wynosić od 
 -25 ° C do + 40 ° C
- średnia temperatura pomieszczenia w ciągu 24 godzin nie może 

przekraczać 35°C
- wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 95% i nie może się 

tworzyć kondensacja.

 10. ZUTYLIZOWANIE 

 10.1. Zutylizowanie opakowania

Zutylizuj opakowanie w sposób przyjazny dla środowiska. Materiały użyte do 
pakowania tego produktu można poddać recyklingowi i należy je zutylizować 
zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.  

 10.2. Wyłączenie z eksploatacji i zutylizowanie easyWallbox

To urządzenie jest oznakowane zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE
dotyczącą zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny - WEEE). Wytyczne określają ramy zwrotu i recyklingu 
zużytych urządzeń, które mają zastosowanie w całej UE. 
Szczegółowe informacje na temat obecnych składowisk odpadów można 
uzyskać od władz lokalnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Niemcy
 Wielka Brytania
 Belgia
 Luksemburg
 Niderlandy
 Francja
 Szwajcaria
 Austria
 Polska
 Dania 

 Szwecja
 Włochy
 Hiszpania
 Portugalia
 Grecja
 Czechy
 Słowacja
 Węgry
 Norwegia (tylko język angielski)



ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Informacje zawarte w tej instrukcji obsługi należą do Free2Move eSolutions S.p.A. i nie 
mogą być powielane w całości ani częściowo.

Włoska wersja tej instrukcji obsługi jest oryginalna. Instrukcje obsługi w innych językach 
są tłumaczeniami wersji oryginalnej.

Free2Move eSolutions nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które 
mogą  ponieść  bezpośrednio  lub  pośrednio  osoby,  rzeczy  lub  zwierzęta  z  powodu
nieprzestrzegania wszystkich zaleceń wskazanych w tej instrukcji obsługi oraz 
ostrzeżeń dotyczących instalacji, użytkowania i konserwacji easyWallbox. 

Free2Move eSolutions zastrzega sobie wszelkie prawa do tego dokumentu, artykułu 
i zawartych w nim ilustracji. Wszelkie powielanie w całości lub częściowe, ujawnianie 
osobom trzecim lub korzystanie z jego treści jest zabronione bez uprzedniej pisemnej 
zgody Free2Move eSolutions. 

Produkt objęty jest prawną gwarancją zgodności towaru określoną w Kodeksie 
Konsumenckim, z którą można się zapoznać na stronie www.easywallbox.eu
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