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För installation av Power Upgrade och andra avancerade funktioner, se 
Installationshandboken	(kan	laddas	ner	från	www.easywallbox.eu/it/#library).  

Endast för installation av Power Upgrade-läge i Frankrike, se 
“Installationshandbok - strömuppgradering av läge 2” 
(kan laddas ner från https://easywallbox.eu/it/#library).

Effektuppgradering installationen kräver behörig personal, 
kvalificerad att utforma och skapa en dedikerad, modern 
strömförsörjning och certifiera det inhemska elektriska systemet 
i enlighet med lokala bestämmelser och energiförsörjningsavtalet.

 1. OM ANVÄNDARHANDBOKEN  

Tack för att du valde easyWallbox. Ägna några minuter åt att läsa 
dokumentationen för att installera och använda den på ett säkert sätt och 
upptäcka alla dess fördelar. easyWallbox är en laddningsenhet som har 
projekterats och certifierats upp till 7,4 kW för att ladda elfordon. 
Det är en revolutionerande produkt som kan installeras både i Plug&Play-läge, 
med anslutning till elnätet med stickpropp och kabel och i Power Upgrade-läge. 
easyWallbox, är en utrustning för försörjning av växelström till elfordon med 
växelströmsdrift.
Informationen i denna Användarhandbok är avsedd för easyWallbox 
installatörer och användare och gäller Plug&Play-installationen, säker 
användning och grundläggande underhåll för enheten.
    

I enlighet med internationella regler är easyWallbox avsedd för 
icke-professionell användning, vilket betyder mottagare (nedan 
mottagare) utan kunskap och/eller ytterligare utbildning (vanliga 
människor) i förhållande till beskrivningen i denna handbok. 
Därför rekommenderar vi att du läser handboken noga.
Där det är nödvändigt, och endast som ett exempel, listar handboken 
vissa beteenden och/eller åtgärder som mottagaren måste granska 
noggrant och implementera för den avsedda användningen av 
easyWallbox. Kom ihåg att mottagaren har rätt att kontakta 
relevanta kanaler för att klargöra alla tvivel och/eller osäkerheter 
som kan uppstå vid användning/installation/underhåll av 
easyWallbox, se avsnittet i handboken för hjälp).

Läs den tillhörande dokumentationen noggrant för att få kunskap 
om instruktionerna och säkerhetsanvisningarna innan du installerar 
produkten.
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Denna symbol indikerar överhängande fara som 
kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

Denna symbol indikerar en farlig situation som 
kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.

Denna symbol indikerar en farlig situation som 
kan orsaka lätta personskador.

Denna symbol indikerar en situation som kan 
orsaka materiell skada på easyWallbox.

Arbeten som måste utföras av en tekniker, 
hädaneftr	“kvalificerad	personal”,	behörig	att	
utforma, skapa ett modernt hushållselektriskt 
system	och	certifiera	det	i	enlighet	med	lokala	
bestämmelser och energiförsörjningsavtalet. 

 1.3. Symboler som används   

  FARA 

  VARNING 

  IAKTTA 
FÖRSIKTIGHET 

OBSERVERA 

KVALIFICERAD 
PERSONAL

 1.1. Om Plug&Play installation 

Plug&Play installation av easyWallbox anger anslutningen till strömförsörjningen 
med hjälp av en stickpropp och kabel som medföljer enheten. Plug&Play 
installationen av produkten måste utföras noggrant enligt anvisningarna i 
denna handbok.

Även om ingrepp av kvalificerad personal inte är obligatoriska för 
Plug&Play installationen, rekommenderar vi att du kontaktar 
behörig personal eller serviceavdelningen vid frågor eller tvivel 
angående easyWallbox användning, installation och underhåll.
  

 1.2. Assistans

För information om assistans, se kapitel 11.  
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 Barn eller andra personer som inte kan utvärdera risker relaterade till 
installation eller användning av apparaten kan bli allvarligt skadade eller 
utsättas för livsfara. Sådana personer får inte använda apparaten och 
måste övervakas när de är nära den.

 Husdjur eller andra djur måste hållas borta från apparaten och 
 förpackningsmaterialet.

 Barn får inte leka med apparaten, tillbehören eller förpackningen som 
medföljer produkten.

 easyWallbox innehåller inte komponenter som användaren kan reparera 
eller underhålla själv.

 Den enda delen som kan tas bort från easyWallbox är avtagbar kåpa, 
 precis under installations- och demonteringsfaserna och efter anvisningarna. 

easyWallbox	ska	inte	öppnas	ytterligare	om	inte	av	kvalificerad	personal	
under installation, demontering eller underhåll.

 easyWallbox får endast användas i kombination med en energikälla.

 easyWallbox måste behandlas och bortskaffas i enlighet med gällande 
lagstiftning, separat från normalt hushållsavfall som elektriskt och 

	 elektroniskt	avfall	(WEEE).

 Använd inte adaptrar och kabelförlängningssatser.

 1.4. Varningar

 Fara för elektrisk stöt och brand     

 Innan du använder easyWallbox, läs noga innehållet i denna handbok för 
att få kunskap om bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna.

 Innan du börjar med installationen, se till att easyWallbox inte är 
 ansluten till något strömförsörjningsnät. Alla arbeten med installation, 

underhåll och demontering får utföras endast när apparaten är 
 frånkopplad från strömförsörjningen.

 Innan du ansluter till en strömförsörjning, se till att eluttaget är korrekt 
installerat, med korrekt jordanslutning och i enlighet med lokala och 

 internationella standarder.

 Innan du installerar eller använder apparaten, se till att ingen komponent 
har skadats. Skadade komponenter kan leda till elektrokution, kortslutningar 
och brand på grund av överhettning. En skadad eller trasig apparat får inte 
användas.

 Installera easyWallbox	på avstånd från bensindunkar eller brandfarliga 
ämnen i allmänhet.

 Se till att strömförsörjningen är avstängd innan du utför något  
underhållsarbete.

	 Innan	du	sätter	tillbaka	eller	flyttar	easyWallbox, se till att apparaten inte 
är ansluten till strömförsörjningsnätet.

 Användning av easyWallbox måste begränsas till de specifika 
tillämpningar den är avsedd för.

 Installation, underhåll eller reparationer som inte utförts korrekt kan leda 
till risker för användaren. Se till att easyWallbox används endast under 
rätt driftförhållanden.

 Enheten måste vara ansluten till en strömförsörjning som uppfyller alla 
tekniska krav som anges i denna bruksanvisning.
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 2. SÄKERHET

 2.1. Avsett syfte med easyWallbox

easyWallbox är endast avsedd för fast montering. Det kan installeras och 
användas	för	att	laddningsstationa	elektriska	fordon	både	inomhus	(garage,	
företagsdepåer	med	begränsad	åtkomst	osv.)	och	utomhus	(privat	mark,	
parkeringsplatser etc.), i enlighet med anvisningarna i kapitel 4 och enligt lokala 
bestämmelser.  Apparaten kan endast användas för att ladda helelektriska 
eller hybrida fordon som är kompatibla med typ 2-anslutningar, som i 
IEC 62196-2; den är inte kompatibel med andra fordon eller apparater. 
easyWallbox är en del i en klass I-utrustning. Därför kräver det en ordentlig 
jordanslutning, via stickkontakt och uttag. Tillvalsfunktionen för ventilation 
stöds inte av easyWallbox. 
Vissa länder tillämpar föreskrifter som kräver ytterligare skydd mot risken för 
elektrokution. Hur som helst måste bruksanvisningarna i handboken och all 
tilläggsdokumentation läsas innan du använder easyWallbox.
easyWallbox ska anslutas till en strömförsörjning skyddad av en jordfelsbrytare 
och ett överströmsskydd. 
Jordfelsbrytaren bör ha en nominell kvarvarande driftsström som inte överstiger 
30 mA, vara åtminstone av typ A och uppfylla en av följande standarder: 
IEC 61008-1, IEC 61009-1, IEC 60947-2 och IEC 62423. 
Strömskyddsanordningarna ska överensstämma med IEC 60947-2, IEC 60947-6-2, 
IEC 61009-1 eller relevanta delarna av IEC 60898-serien eller IEC 60269-serien.

 2.2. Användning som inte stämmer överens med det avsedda syftet   

Användningen av easyWallbox är endast säker om den överensstämmer med 
det avsedda syftet. Annan användning och obehöriga ändringar på apparaten 
betraktas som icke-kompatibla och är därmed inte acceptabla. Användaren är 
ansvarig för användningen och ansvarar för farliga situationer eller situationer 
som strider mot de lagbestämmelser som tillämpas i det egna landet.

Free2Move eSolutions tar inget ansvar för skador orsakade av 
användning som inte uppfyller kraven eller obehöriga ändringar på 
apparaten.

 2.3. Väsentliga säkerhetsinstruktioner   

easyWallbox har designats, byggts och kontrollerats i enlighet med gällande 
säkerhetsföreskrifter. Plug&Play installation av easyWallbox kan göras direkt 
av användare som kan förstå och noggrant följa de här instruktionerna och 
kunna utvärdera och förstå alla relaterade risker. 
Free2Move eSolutions tar inget ansvar för skador på personer eller saker som 
kan uppstå till följd av underlåtenhet att respektera säkerhetsbestämmelserna 
och anvisningarna i den här handboken.

 2.3.1. Respekt för lokala villkor    

Driftsäkerheten för easyWallbox beror på korrekt installation som måste 
respektera gällande lagstiftning.

Felaktig installation kan ge upphov till fara såsom allvarlig 
personskada eller dödsfall.

 2.3.2. Respektera övervakningskravet    

Barn och människor som inte kan bedöma eventuella risker som uppstår vid 
felaktig användning av easyWallbox måste hållas borta från apparaten och 
laddningskabeln, både vid användning och då apparaten inte är i drift.  

 2.3.3. Regleringsstatus   

easyWallbox	måste	hållas	intakt.	Om	det	finns	några	skador	eller	brister	
riskerar användarna att få allvarliga skador orsakade av elektriska stötar. 
Följ därför anvisningarna nedan:
 undvik att utsätta apparaten för slag
 undvik användning som inte är i enlighet med det avsedda syftet 
 felaktig apparatanvändning
 märk tydligt felet på apparaten så att andra inte använder den
	 be	om	snabbt	ingrepp	av	kvalificerad	personal	för	att	reparera	skador	eller	

defekter

Användning av easyWallbox under kraftigt åskväder 
rekommenderas inte.
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 Strömkabel

 Anslutningsport av typ 2

 Bestämmelse för 
 strömsensorn

 Storlek på laddningsstationen för easyWallbox        

 

 Storlek på laddningsstationen för easyWallbox 
 med installerat kontaktdon    

 3. PRODUKTBESKRIVNING

 3.1. Allmän beskrivning   

Höljet till easyWallbox är av polykarbonat och garanterar en hög grad av 
stabilitet och lätthet. Apparatens design är resultatet av en djupgående studie 
som är avsedd att tillhandahålla ett ergonomiskt, smidigt och intelligent 
arbetsverktyg.

  Produktbeskrivning   

 Etui

 Avtagbar kåpa 

 LED-statusindikator

 Kabel med kontaktdon av typ 2

102 mm

277 mm
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 3.2. Identifieringsetikett

Identifieringsetiketten	finns	på	undersidan	av	laddningsstationen.	
Informationen	på	etiketten	visas	i	figuren	nedan.	Uppgifterna	som	visas	kan	
skilja sig från de på bilden, beroende på produktversion. Modellkoden och 
serienumret	finns	också	på	lådan	och	i	Free2Charge-appen efter 
autentisering	(se	kapitel	5.2).

 Plug&Play installation av easyWallbox.

 För installation av Power Upgrade och andra avancerade funktioner, se 
 Installationshandboken	(kan	laddas	ner	från	www.easywallbox.eu/it/#library).  
 Endast för installation av Power Grade-installationen i Frankrike, se    
 “Installationshandboken - strömuppgradering av läge 2” (kan	laddas	
 ner från www.easywallbox.eu/it/#library). 

Etikettens placering

Modellkod Serienummer
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 3.4. Dynamisk effekthantering (Dynamic Power Management)

easyWallbox	innehåller	den	dynamiska	effekthantering	(DPM),	en	smart	
funktion som modulerar laddningskraftkraften beroende på strömtillgänglighet 
och därmed undviker obehagliga strömavbrott För att aktivera dynamisk 
effekthantering,	kontrollera	installationshandboken	(se	www.easywallbox.eu) 
för installation av sensorn på strömförsörjningen och inställning av 
parametrarna. 
easyWallbox	kan	fungera	även	utan	dynamisk	effekthantering	(Dynamic	Power	
Management). I det här fallet är installationen av en dedikerad sensor inte 
nödvändig, men man garanteras inte att strömavbrott undviks. 

 

Anslutning av Dynamic Power Management-sensorn kräver att 
installationen utförs av en yrkesman i enlighet med lokala 
förordningar. Vi rekommenderar att du kontaktar behörig personal 
eller service för frågor eller tvivel angående easyWallbox användning, 
installation och underhåll (se Kapitel 11 - Service).

281175 code

MÄTARE  

STRÖMSENSOR

ELCENTRAL

Beskrivning  
Standard	kontaktdon	(elfordonets	sida)	 	 	 IEC	62196-2	
Stickpropp	 	 	 E/F	(G	i	Storbritannien,	J	i	Schweiz)	
EVSE-standard	 	 	 IEC	61851	
CE-märkning   Ja 
Garanti   2 år 
   Ansluten i permanent läge 
Laddningsläge   Uttag och anslutna kablar  (Uttag och anslutna kablar  
   om den installeras i Frankrike)
 TÜV-certifiering	 	 Ja	 	 Ja	  
Elekriska specifikationer och anslutning  
Maximal	effekt	[kW]	 	 upp	till	2,3*	 	 upp	till	7,4*
Spänning	[V/Hz]	 	 230/50,	enfas	 	 230/50,	enfas
Ström	[A]	 	 upp	till	10*	 	 upp	till	32*
Standby-förbrukning	[W]	 	 <	2	 	 <	2
Kabel	med	kontakt	Typ	2	(elfordonets	sida)	 	 	 Ja,	fäste	ingår	
Kabel	med	kontakt	Typ	2	Längd	[m]	 	 	 3	
Strömförsörjningskabel	[m]	 	 6	 	 N.A.
*	Värdena kan variera i vissa länder enligt lokala tillämpliga standarder.    
Allmänna specifikationer  
Kapslingsklassificering	 	 	 IP54,	IK08	(IEC	60529)	

Övergripande	karossdimensioner	[mm]	 	 	 “335	x	277	x	95	(utan	kontakt)
	 	 	 335	x	277	x	350	(med	kontakt)”	
Hus   Polykarbonat 
Vikt	[kg]	 	 	 ~	4	
Standard	karossfärg	 	 	 Svart	(RAL	9011)	och	vit	(RAL	9003)	
Statusindikering   Ja, led RGB      
Säkerhet och drift  
Temperaturområde	[°	C]	 																											-25	/	+50	(utan	direkt	exponering	för	solljus)	
Överhettningsskydd   Ja 
Fuktighetsbeständighet   Ja, helt belagd 
Skyddsklass   I 
Föroreningsgrad   PD3 
Överspänningskategori   OVC III 
Husets nominella brandvärde   UL94 V-0 

Restströmövervakning                            Ja, 6 mA DC-känslig jordfelsbrytare ingår för 
    detektering av likströmsläckage 
Maximal	installationshöjd	[m]	 	 	 2	000	ovanför	havsnivån	     
Anslutningsmöjligheter och specialfunktioner  
Bluetooth   Ja 
Smartphone App                            Free2Charge, kompatibel med Android, IOS 
Kompatibilitet	med	Android	version***	 	 	 Lollipop	(5.0)	eller	högre	
Kompatibilitet	med	IOS-versionen**	 	 	 12	eller	högre	
Kommunikationsprotokoll   Proprietär 
Dynamisk	effekthantering	 																						Ja, genom att installera den medföljande sensorn (Dynamic	Power	Management)
**	Uppgifterna hänvisar till den första utgåvan av appen och kan komma att ändras i framtiden.
***	INTE	kompatibel	med	Android	6.

 3.3. Laddarens tekniska egenskaper

 är en laddningsenhet som har projekterats och certifierats upp   
 till 7,4 kW för att ladda elfordon.

 om den installeras i  om den installeras i   
 Plug&Play  Power Upgrade
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 3.5. Produktversioner land efter land

Maximalt strömvärd för Plug&Play är begränsat för att förse easyWallbox
med maximal säkerhetsnivå, i enlighet med tillämpliga standarder.  
easyWallbox	är	redan	konfigurerad	med	hänsyn	till	dessa	skillnader	under	
produktionen, så den är klar att användas med maximal tillgänglig ström. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	 Land	 Strömgräns	för	Plug&Play	[A]	 Pluggens kod

 1.   Tyskland 10 E/F
 2.   Frankrike 8 E/F
 3.   Storbritannien 10 G
 4.  Belgien 10 E/F
	 5.			 Luxemburg	 10	 E/F
	 6.			 Nederländerna	 10	 E/F
	 7.			 Schweiz	 8	 J
 8.   Österrike 10 E/F
 9.   Polen 10 E/F
 10.  Grekland 10 E/F
 11.  Tjeckien 10 E/F
 12.  Slovakien 10 E/F
 13.  Ungern 10 E/F
 14.  Danmark 6 E/F
	 15.		Sverige	 10	 E/F
 16.  Italien 10 E/F
 17.  Spanien 10 E/F
 18.  Portugal 10 E/F
	 19.		Norge	 10	 E/F

- Använd inte adaptrar och kabelförlängningssatser. 
- Free2Move eSolutions tar inget ansvar för skador orsakade av 

användning som inte uppfyller kraven eller obehöriga ändringar 
 på apparaten.

Typ  E Typ  F Typ  G Typ  J

 4. INSTALLATION

 4.1. Val av position

easyWallbox är konstruerad för användning inom-och utomhus, endast för 
fast väggmontering och kan därför inte användas i olika utrymmen där den 
ständigt	behöver	förflyttas.	
Innan du installerar apparaten, kontrollera genomförbarheten. I detalj måste 
den position som väljs för installationen av easyWallbox:
		 stå	på	en	vertikal	och	plan	yta,	som	visas	i	4.5;	svaga	ytor	som	inte	
  säkerställer stabiliteten måste undvikas 
  möjliggör enkel anslutning till strömförsörjningen och elfordonet laddas
  inte vara ett hinder för elektriska fordons rörelse för laddning
  inte ha material eller utrustning på hela ytan som krävs för installationen
  respektera lokal lagstiftning om elektriska installationer, brandförebyggande 

åtgärder och nödutgångar på installationsplatsen

easyWallbox ska inte installeras på en stolpe/pelare eller en 
befintlig rörledning. 

easyWallbox får inte installeras på följande typer av platser:
	 explosionsrisk	(EX-miljö)
	 används	för	flyktvägar
	 där	saker	kan	falla	på	den	(t	ex.	hängande	stegar	eller	bildäck)	eller	där	den	

troligen	kommer	att	träffas	och	skadas	(t.ex.	nära	en	dörr	eller	i	fordonets	
arbetsområde)

	 där	det	finns	risk	för	tryckstrålar	med	vatten	(t.ex.	på	grund	av	tvättsystem,	
kompressorer eller trädgårdsslangar)

 den inte installeras på väggar som inte är permanenta 
 den kan inte installeras på väggar i brännbart material eller täckas med 

brännbart	material	(t.ex.	trä,	matta	etc.)

I Italien får easyWallbox inte installeras i offentliga områden, som 
i IEC 61851-1. 
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 4.2. Acceptabla miljöförhållanden

I detalj måste förhållandena i rummet där easyWallbox är placerade vara 
som följer:
	 rumstemperatur	mellan	-25°	C	och	+	50°	C
	 medeltemperatur	under	24	timmar	vid	mindre	än	35°	C
 maximal höjd över havet: 2 000 meter
	 relativ	luftfuktighet	inte	högre	än	95	%

Skada på easyWallbox orsakad av olämpliga miljöförhållanden.
Olämplig positionering av easyWallbox kan orsaka skador på 
apparaten.

Ta hänsyn till följande när du väljer position för installationen av easyWallbox:
 undvik exponering för direkt solljus, vid behov genom att installera ett tak
 undvik direkt exponering för regn så att försämringar på grund av dåligt 

väder inte uppstår
 säkerställ tillräcklig ventilation för enheten - montera den inte i en nisch eller 

en garderob 
 undvik uppbyggnad av värme - håll apparaten på avstånd från värmekällor
	 undvik	exponering	för	vatteninfiltrering
 undvik överdrivna temperaturvariationer

Fara för brand och explosion
easyWallbox måste installeras i områden där det inte finns några 
antändliga eller explosiva ämnen, t.ex. nära bensinstationer, 
eftersom gnistor utlösta av dess komponenter kan orsaka bränder 
eller explosioner.

 4.3. Innehåll

easyWallbox-förpackningen innehåller följande: 

 

Stapla inte laster på lådan som innehåller easyWallbox och var 
uppmärksam på skyltarna och specifika instruktioner på paketet.

 easyWallbox, inklusive kablar,
 strömförsörjningsplugg och  
 laddningskontaktdon

 Strömsensor för dynamisk 
	 effekthantering	(DPM)

 Borrmall

3 skruvar 

3 Fästpluggar

Handböcker och 
produktcertifikat

1

2

3

4

5

6
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 4.4. Öppna förpackningen

När	lådan	öppnas,	kontrollera	att	de	olika	delarna	av	easyWallbox inte visar 
tecken på fysisk skada orsakad av stötar, skador eller avskavning. Om skador 
upptäcks måste installationen omedelbart avbrytas och typen av skada 
rapporteras till säljaren. Kontakta vid behov assistansavdelningen så som 
beskrivs i 11. 
Apparatens enskilda komponenter skyddas av PVC-förpackning och förseglas 
med	tejp.	När	lådan	öppnas	ska	delarna	rengöras	för	att	ta	bort	damm,	
PVC-rester eller delar av självhäftande tejp.
easyWallbox får endast tas ut ur lådan när allt är förberett för installationen 
och den måste transporteras manuellt till den vägg som valts för installationen. 

När easyWallbox flyttas manuellt, se till att du inte snubblar på 
strömförsörjningskabeln på fordonet.

Försluten låda som 
innehåller	easyWallbox	

Öppna locket på lådan som 
innehåller	easyWallbox

Lyft upp panelen i lådan 
med	easyWallbox

 4.5. Väggmontering

Free2Move eSolutions avvisar allt ansvar för personskador eller 
materiella skador som kan uppstå genom användning av sådana 
verktyg. Vi rekommenderar att du kontaktar kvalificerad personal 
eller service för alla frågor eller tvivel angående installationen av 
easyWallbox. 

De nationella och internationella byggföreskrifterna och de direktiv som 
fastställs av Internationella elektrotekniska kommissionen IEC 60364-1
och	IEC	60364-5-52	måste	respekteras	när	easyWallbox monteras på väggen. 
Korrekt placering av laddningsstationen är viktig för dess funktion. 
När installationsväggen är vald för easyWallbox, ta hänsyn till avstånden
på anslutningen till strömförsörjningen och fordonsanslutningen samt till 
det tillgängliga parkerings- och manöverutrymmet. 
Om	flera	easyWallboxar installeras nära varandra måste det vara minst 20 cm 
mellan var och en. easyWallbox måste installeras på en höjd av 1,30-1,40 m 
från golvet.  

Risk för elektrisk stöt.
Innan installationen bör du vara säker på att easyWallbox inte 
är ansluten till något strömförsörjningssystem. Alla arbeten med 
installation, underhåll och demontering får utföras endast när 
strömförsörjningen är avstängd på servicepanelen.

 Borr

 Blyertspenna

 Skruvmejsel

 Hammare

 Spritnivå

 Måttband

verktyg ingår inte

1

2

3

4

5

6

2 31

65

42 3 41

5 6
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 Väggmonteringshöjd för easyWallbox.

 

 Följ stegen nedan.

1. Använd borrmallen (A3-ark) och markera var du ska borra på väggen 
med hjälp av ett måttband och ett vattenpass.     

13
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0
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4. Ta bort den avtagbara kåpan från easyWallbox som ställts in med 
mekanisk störning i CASE, genom att använda skåran på undersidan. 

Den enda delen som kan tas bort från easyWallbox är den avtagbara 
kåpan. easyWallbox bör inte öppnas ytterligare om inte av 
kvalificerad personal under Strömuppgradering installation, 
demontering eller underhåll.

2. Använd en borr för att borra 
hål i väggen.

3

1
2

3. Sätt fästpropparna i hålen med 
en hammare.

1

2
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5. Placera easyWallbox i höjd med hålen och fixera den på väggen med 
de medföljande skruvarna.

6. Sätt tillbaka den avtagbara kåpan.

 4.6. Elanslutning för Plug&Play

När	easyWallbox har monterats på väggen, anslut den till strömförsörjningen 
genom att sätta i kontakten i ett eluttag. 

Observera: Pluggen ska anslutas direkt till ett eluttag, utan adaptrar 
och i överensstämmelse med lokala bestämmelser för elektriska 
hushållssystem. Använd inte adaptrar, tripplar, “multi-uttag” eller 
sladdförlängningssatser.

Om det finns en felaktig elektrisk anslutning är risken för person- eller 
sakskador särskilt hög om bilen får laddas under en lång tid på en plats 
utan tillsyn. 
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 5.2. Konfiguration via Free2Charge-appen (om så önskas)

Free2Charge är en dedikerad app för smarttelefoner, tillgänglig både på 
Google Play® och App Store®,	som	kan	användas	för	att	konfigurera,	övervaka	
och ställa in easyWallbox via en Bluetooth-anslutning. 
Start och stopp Laddningsprocesser kan startas och stoppas, laddningssessionen 
försenas och åtkomst samt loggen för de senaste laddningssessionerna via 
appen.

Samtidig användning av Free2Charge och smart laddningsfunktion 
från fordonet kan leda till mindre driftsproblem.

För att autentisera smarttelefonen, fokuserar du QR-koden så som krävs i 
appens handledning. För detaljerade instruktioner, hänvisa direkt till appen.

 5. FÖRSTA IGÅNGSÄTTNINGEN

 5.1. Slå på easyWallbox

Apparaten	har	inga	start-/stopp-knappar.	När	den	är	installerad	är	den	klar	att	
ladda enligt följande förutsättningar:
 korrekt installation, utförd enligt anvisningarna i denna handbok
 apparatens vanliga status

Risk för elektrisk stöt när apparaten är skadad. Användning av en 
skadad apparat kan leda till elektriska urladdningar. 

Om apparaten är skadad, följ anvisningarna nedan till punkt och pricka för att 
undvika farliga situationer som kan leda till personskada eller materiell skada:
 undvik att använda den skadade apparaten
 märk tydligt den skadade apparaten så att andra inte använder den
	 ring	snabbt	kvalificerad	personal	så	att	apparaten	kan	repareras	eller	tas	ur	

drift, om den är permanent skadad
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 6. LADDNINGSFÖRFARANDE

  När	installationen	är	klar	är	det	mycket	enkelt	att	ladda	ett	elfordon	med		 	 	
  easyWallbox. Allt du behöver göra är följande:

1.  Se till att easyWallbox är ansluten till en aktiv strömförsörjning.
2.  Kontrollera om LED-statusindikatorn är BLÅ.

3.  Dra ut kontakten ur easyWallbox.

 

4.  Sätt in kontaktdonet i elfordonet.   

- Fordonsadaptrar bör inte användas för att ansluta en 
 fordonsanslutning till ett fordonsinlopp
- Undvik att utsätta kabeln för dynamiska påfrestningar. Dra inte
 i eller vrid den. 

 6.1. LEDstatusindikator

Det	finns	en	remsa	lysdioder	på	framsidan	av	laddningsstationen	som	
kombinerar visuella signaler och larm som indikerar statusen för 
easyWallbox:

 BLÅ STANDBY-status,   
 easyWallbox indikerar att den är redo att starta laddningsprocessen 

eller att laddningssessionen är slultförd.

 GRÖN Laddningsstatus,    
 easyWallbox laddar det elektriska fordonet.

 BLINKANDE RÖD LARM-status,  
 easyWallbox laddas inte på grund av ett fel. 
 easyWallbox  återställer själv från mindre fel inom några sekunder. 

Om det förblir i ALARM-status under lång tid, vänligen kontakta 
 assistansavdelningen så som förklaras i 11.
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 7. SLUTA LADDA

Om laddningsprocessen är klar blir lysdioden på apparaten BLÅ och kontakten 
kan tas bort från det elektriska fordonet så som förklaras i 7.1. 
Om laddningsprocessen inte är klar måste den först stoppas. Avbrottet kan 
göras på två olika sätt:
	 Direkt	genom	en	särskild	elektrisk	fordonskontroll	(se	fordonets	
 bruksanvisning för mer information)
 Använda min Free2Charge-appen

När	processen	har	stoppats,	se	nästa	kapitel.	

Observera att när laddningsprocessen har stoppats måste kontakten 
tas ur fordonet innan laddningsprocessen kan startas om.

Undvik att dra kabeln från fordonets inlopp om laddningsprocessen 
inte är slutförd.

 

 7.1. Laddningsprocessen är klar

För att slutföra laddningsprocessen, se följande anvisningar: 

1. Kontrollera om lysdioden på apparaten är BLÅ.

2. Dra ut kontakten ur fordonsinloppet.

Dra inte ut kontaktdonet ur fordonet om laddningsprocessen INTE 
är klar och lysdioden på enheten är GRÖN. Att dra i kabeln kan 
skada den och leda till elektrokution och allvarliga personskador.   

3. Sätt i kontaktdonet i easyWallbox.
4. För en maximal säkerhetsnivå kan anslutningen till strömförsörjningen 

avbrytas (vid behov genom att ta ut kontakten ur uttaget).  
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 8. UNDERHÅLL

Innan du utför någon typ av underhåll på easyWallbox, vänta tills 
den har stannat helt och stäng av den genom att koppla bort den 
från strömförsörjningsnätet.

Den perfekta funktionen och varaktigheten för easyWallbox beror på 
periodiska kontroller och underhåll som görs på apparaten. 
Här är några exempel på skador som easyWallbox kan drabbas av:
 skada på höljet
 skada på frontpanelen
 skador på komponenterna
 oavsiktlig borttagning av komponenter

En trasig eller skadad apparat får inte användas under några 
omständigheter. Eventuella fel måste omedelbart åtgärdas av 
behörig personal.  

Risk för elektrisk stöt när apparaten är skadad. Användning av en 
skadad apparat kan leda till elektriska urladdningar.  

Om apparaten är skadad, följ anvisningarna nedan till punkt och pricka för att 
undvika farliga situationer som kan leda till personskada eller materiell skada:
 undvik att använda den skadade apparaten
 märk tydligt den skadade apparaten så att andra inte använder den
	 ring	snabbt	kvalificerad	personal	så	att	apparaten	kan	repareras	eller	tas	ur	

drift, om den är permanent skadad

 8.1. Löpande underhållsintervaller

easyWallbox	kräver	inget	specifikt	underhåll.	Följande	rekommenderas	
emellertid: 
 sätt alltid in kontaktdonet i easyWallbox när enheten inte är i drift
 vi rekommenderar regelbunden rengöring av plasthöljet med en fuktig trasa
 vi rekommenderar regelbundna inspektioner och rengöringsarbeten av 

kontakten först efter att strömförsörjningen har tagits bort
 undvik rengöring med aggressiva lösningsmedel eller slipande material
 utföra en visuell inspektion av apparaten för att notera eventuella fel vid 

varje laddningsstation 
 utföra en visuell inspektion på laddningskabeln vid varje laddningssession
 utföra en visuell inspektion på strömförsörjningskabeln vid varje 
 laddningssession och dock före alla anslutningar till strömförsörjningsnätet
 Om strömförsörjningspluggen tas ut ur uttaget, placera kabeln snyggt, vid 

behov genom att rulla den runt höljet på easyWallbox. Hur som helst  
måste kabeln placeras på ett säkert sätt, där den inte hindrar någon och 
inte	kan	skadas	(t.ex.	pressas	ned	av	fordon)

 kontroll av att apparaten är driftklar 

easyWallbox innehåller inga komponenter som användaren kan  
reparera eller underhålla själv. 

Den enda delen som kan tas bort från easyWallbox är den avtagbara 
kåpan, precis under installations- och demonteringsfaserna och följ 
instruktionerna. easyWallbox bör inte öppnas ytterligare om inte av 
kvalificerad personal under Strömuppgradering installation, 
demontering eller underhåll.
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 9.2. Ta bort apparaten från väggen

Följ stegen nedan för att ta bort easyWallbox från väggen där den är 
installerad:

1. Ta bort den avtagbara kåpan.
2. Skruva loss de tre skruvarna som sitter i väggen.

3. Sätt tillbaka den avtagbara kåpan på apparaten.   

 9. DEMONTERING OCH FÖRVARING

När	easyWallbox har nått sin tekniska och driftmässiga livslängd måste den 
inaktiveras eller tas ur drift.    

Risk för elektrisk stöt.
Innan du börjar med demonteringen, se till att easyWallbox inte 
är ansluten till något strömförsörjningssystem. Alla åtgärder för 
installation, underhåll och demontering får utföras endast när 
strömförsörjningen är avstängd på servicepanelen.

 9.1. Frånkoppling från strömförsörjningssystemet– Plug&Play

Ta bort kontakten från uttaget.
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Elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) måste behandlas och 
bortskaffas i enlighet med gällande lagstiftning, separat från 
normalt hushållsavfall.

 11. ASSISTANS

Om du har några frågor om installationen av easyWallbox, kontakta det 
auktoriserade	assistanscentret.	Olika	hjälpcentra	som	finns	tillgängliga	för	
kunder kan hittas på www.easywallbox.eu. 
Kontakta det auktoriserade assistanscentret för frågor om användni ngen av 
easyWallbox. 
Stöd kommer att tillhandahållas av Free2Move eSolutions via fast telefon 
(nummer	i	svart)	på	det lokala språket för följande länder:

Fast telefon: 08:00 - 20:00 från måndag till lördag.
Om du kontaktar Free2Move eSolutions assistans, vänligen ha följande 
information tillgänglig, så som visas i kapitel 3.2:
	 modellens	namn;
 serienummer.

 9.3. Lagring

Om du vill demontera easyWallbox och behålla den för framtida användning, 
använd följande försiktighetsåtgärder för att behålla dess användbarhet:
 rengör apparaten väl innan den lagras
 lägg den rena enheten i originalförpackningen eller ett lämpligt rent och 

torrt material
 följ lagringsvillkoren: 

- temperaturen på den plats där apparaten är lagrad måste vara mellan 
-25°	C	och	+	40°	C

-	 medeltemperaturen	under	24	timmar	får	inte	överstiga	35°	C
-	 den	relativa	luftfuktigheten	får	inte	överstiga	95	%	och	kondensbildning	

får inte uppkomma

 10. BORTSKAFFNING 

 10.1. Bortskaffning av förpackningsmaterialet

Kassera förpackningarna på ett miljövänligt sätt. Materialen som används för 
förpackning av denna produkt kan återvinnas och måste kasseras i enlighet 
med gällande lagstiftning i användarlandet.   

 10.2. Urdrifttagning och bortskaffning av easyWallbox

Denna apparat är märkt i enlighet med EU-direktiv 2012/19/EU om begagnade 
elektriska	och	elektroniska	apparater	(elektrisk	och	elektronisk	avfall	-	WEEE).	
Riktlinjerna bestämmer ramen för återlämnande och återvinning av begagnade 
apparater som är tillämpliga inom hela EU. 
Mer	information	om	nuvarande	bortskaffningsanläggningar	kan	erhållas	från	
lokala myndigheter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Tyskland
 Storbritannien
 Belgien
 Luxemburg
	 Nederländerna
 Frankrike
	 Schweiz
 Österrike
 Polen
 Danmark 

 Sverige
 Italien
 Spanien
 Portugal
 Grekland
 Tjeckien
 Slovakien
 Ungern
	 Norge	(endast	engelska)
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