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1.

POKYNY K NÁVODU NA POUŽÍVANIE
Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok easyWallbox. Prosíme, venujte niekoľko
minút svojho času na prečítanie dokumentácie, ktorá Vám umožní vykonať
bezpečnú inštaláciu a používanie výrobku s objavením všetkých výhod.
easyWallbox je systém nabíjania elektrických vozidiel, navrhnutý a
schválený pre nabíjanie do 7,4 kW. Ide o revolučný výrobok, ktorý sa môže
nainštalovať v režime nabíjania Plug&Play pripojením k elektrickej sieti cez
zástrčku s káblom alebo v režime Power Upgrade. easyWallbox je zariadenie na
napájanie elektrických vozidiel striedavým prúdom s prívodom striedavého prúdu.
Informácie v tomto návode sú adresované montérovi a používateľovi
zariadenia easyWallbox a týkajú sa montáže v režime Plug&play, používania
a základnej údržby tohto zariadenia.    

Podľa medzinárodnej legislatívy easyWallbox nie je výrobok určený
pre profesionálne používanie a vzťahuje sa to aj na skupinu
používateľov (ďalej ako používatelia), ktorí nemajú znalosti a/alebo
špecifickú odbornú prípravu (bežné osoby) na základe tohto
návodu, ktorého obsah sa odporúča dôkladne prečítať.
V prípade potreby a pre správne používanie easyWallboxu návod
ako príklad uvádza určité správanie a/alebo činnosti, ktoré je
používateľ povinný dôsledne dodržiavať a kontrolovať.
Pripomíname, že v prípade pochybností a/alebo nejasností, ktoré
sa môžu objaviť počas používania/montáže/údržby easyWallboxu
sa používateľ môže spojiť s technickou podporou (pozrite časť
návodu venovanú asistencii).

Pre inštaláciu v režime Power Upgrade a ostatné rozšírené funkcie si pozrite
príslušnú dokumentáciu v inštalačnej príručke (je možné stiahnutie na
stránke su www.easywallbox.eu/it/#library).

Pre montáž v režime Power Upgrade na území Francúzska
odkazujeme na inštalašnú príručku – režim 2 power upgrade
(na stiahnutie na stránkach https://easywallbox.eu/it/#library).

Inštaláciu v režime Power Upgrade musí vykonať kvalifikovaná
osoba, ktorá navrhne a zrealizuje elektrický napájací systém v
súlade so súčasným stavom techniky, pripravený na certifikáciu
domovej elektroinštalácie v súlade s platnými miestnymi predpismi
a na uzavretie zmluvy o dodávke elektriny.

Pred namontovaním výrobku si pozorne prečítajte priloženú
dokumentáciu, aby ste sa zoznámili s informáciami a
bezpečnostnými pokynmi.
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1.1.

Pokyny k montáži v režime Plug&Play
Inštalácia výrobku easyWallbox v režime Plug&Play predpokladá pripojenie k
elektrickej sieti cez zástrčku a kábel, ktoré sú dodávané spolu so zariadením.
Inštalácia výrobku v režime Plug&Play sa musí vykonať v súlade s pokynmi v
tomto návode.

Aj keď nie je povinné požiadať o inštaláciu v režime Plug&Play
kvalifikovanú osobu, odporúčame obrátiť sa ohľadom akýchkoľvek
otázok alebo pochybností o používaní, inštalácii a údržbe výrobku
easyWallbox na elektrikára alebo na špecializované služby.

1.2.

Servis

1.3.

Použité symboly

		

NEBEZPEČENSTVO

Tento symbol označuje bezprostredné
nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok
smrť alebo veľmi vážne zranenia.

		

UPOZORNENIE

Tento symbol označuje nebezpečnú situáciu,
ktorá môže mať za následok smrť alebo vážne
zranenia.

		

OPATRNOSŤ

Tento symbol označuje nebezpečnú situáciu,
ktorá môže spôsobiť ľahké zranenia.

		

UPOZORNENIE

Tento symbol označuje situáciu, ktorá môže
spôsobiť materiálne škody na výrobku
easyWallbox.

		

KVALIFIKOVANÝ
PRACOVNÍK

Pre bližšie informácie spojené so servisom si pozrite kapitolu 11.  

6

Práca, ktorú musí vykonávať technik, ďalej len
„kvalifikovaný pracovník“, spôsobilý pre
navrhovanie, realizáciu a certifikáciu domových
elektroinštalácií v súlade s miestnymi predpismi a
zmluvou o dodávke energie.

7

SK

SK

1.4.

Osobitné upozornenia

Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom a vzniku požiaru


Kým začnete používať výrobok easyWallbox je potrebné pozorne si prečítať
obsah tohto návodu, aby ste sa zoznámili s informáciami o používaní a
bezpečnostnými pokynmi.



Zariadenie sa musí pripojiť k elektrickej sieti v súlade so všetkými
miestnymi a medzinárodnými technickými normami, a všetkými
technickými požiadavkami uvedenými v tomto návode.



Kým sa pustíte do inštalácie ubezpečte sa, že výrobok easyWallbox nie je
pripojený k žiadnej elektrickej sieti. Akákoľvek operácia inštalácie, údržby
alebo demontáže sa musí vykonávať výhradne na zariadení odpojenom z
elektrickej siete.



Deti alebo iné subjekty, ktoré nie sú spôsobilé posúdiť riziká spojené s
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Pred pripojením k elektrickej sieti sa ubezpečte, že bola elektrická zásuvka
namontovaná správne a so správnym uzemnením v súlade s miestnymi a
medzinárodnými normami.
Pred montážou alebo používaním zariadenia sa ubezpečte, že nebol
poškodený žiadny komponent. Poškodené komponenty môžu spôsobiť
zasiahnutie elektrickým prúdom, skrat a požiar z prehriatia. Zariadenie s
poruchami alebo poškodené zariadenie sa nesmie používať.

inštaláciou a používaním zariadenia môžu byť vystavené nebezpečenstvu
vážnych zranení alebo ohroziť vlastný život.
Tieto subjekty nesmú manipulovať so zariadením a v jeho blízkosti sa musia
zdržiavať výhradne pod dozorom.


Domáce zvieratá a iné druhy zvierat sa musia udržať v bezpečnej
vzdialenosti od zariadenia a obalového materiálu.



Deti sa nesmú hrať so zariadením, príslušenstvom alebo s obalom, v
ktorom bol dodaný výrobok.



easyWallbox neobsahuje komponenty, u ktorých môže používateľ sám
vykonávať opravy alebo údržbu.



Jediná časť, ktorá sa môže z výrobku easyWallbox v súlade s pokynmi
demontovať vo fáze inštalácie a demontáže je odnímateľný kryt.
easyWallbox viac nesmiete otvárať, s výnimkou kvalifikovaného pracovníka
počas inštalácie, demontáže a údržby.



easyWallbox inštalujte v bezpečnej vzdialenosti od nádrží s benzínom
alebo s inými horľavými látkami.



Pred vykonaním akejkoľvek operácie údržby je potrebné skontrolovať, či
bolo vypnuté napájanie.



Pred uložením alebo dopravou výrobku easyWallbox je potrebné
skontrolovať, či je hlavný zdroj napájania úplne odpojený.



Používanie výrobku easyWallbox je možné iba v kombinácii so zdrojom
energie.



Používanie výrobku easyWallbox sa musí obmedziť na špecifické
aplikácie, na ktoré je určený.





Inštalácia, údržba alebo opravy, ktoré nie sú vykonané správnym
spôsobom môžu pre používateľa predstavovať riziká. Potrebné je
ubezpečiť sa, že sa výrobok easyWallbox používa výhradne za správnych
prevádzkových podmienok.

S výrobkom easyWallbox sa musí zaobchádzať a zneškodňovať ho v
súlade s platnými právnymi predpismi, separovať ho od domového
odpadu, pretože sa klasifikuje ako odpad z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ).



Nepoužívajte adaptéry a sady na predĺženie káblov.
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2.
2.1.

BEZPEČNOSTNÉ ASPEKTY

Používanie, ktoré nie je v súlade so zamýšľaným účelom
Používanie výrobku easyWallbox je bezpečné iba v prípade, ak je v súlade s
jeho zamýšľaným účelom. Za používanie, ktoré s ním nie je v súlade a preto nie
je prípustné, je iné neschválené použitie a úpravy zariadenia. Za používanie je
zodpovedný používateľ, ktorý zodpovedá za prípadné nebezpečné situácie alebo
situácie, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi platnými v krajine inštalácie.

Základné bezpečnostné predpisy
Výrobok easyWallbox bol navrhnutý, vyrobený a odskúšaný v súlade s platnými
bezpečnostnými predpismi. Inštaláciu výrobku easyWallbox v režime
Plug&Play môže vykonať priamo používateľ, ktorý je schopný porozumieť a
dôkladne dodržať uvedené pokyny, posúdiť a pochopiť všetky príslušné riziká.
Free2Move eSolutions odmieta akúkoľvek zodpovednosť za zranenia osôb a
škody na majetku, ktoré môžu vyplynúť z nedodržania bezpečnostných
predpisov a pokynov v tomto návode.

Zamýšľané používanie easyWallboxu
easyWallbox je výrobok určený výhradne na pevnú montáž. Môže sa inštalovať
a používať na nabíjanie elektrických vozidiel vo vnútorných priestoroch (box,
podnikové sklady s obmedzeným prístupom, atď.) aj vo vonkajších priestoroch
(súkromné pozemky, parkoviská, atď.) v súlade s pokynmi v kapitole 4 a
miestnymi predpismi. Zariadenie sa môže používať výhradne na nabíjanie
plne elektrických vozidiel alebo hybridných elektrických vozidiel
kompatibilných s konektormi typu 2 v súlade s IEC 62196-2; nie je v súlade
s inými typmi vozidiel alebo zariadení. easyWallbox je zariadenie triedy I.
Preto si vyžaduje správne uzemnenie zástrčky a elektrickej zásuvky.  
easyWallbox nepodporuje voliteľnú funkciu ventilácie. V niektorých krajinách
sa aplikujú normy, ktoré si vyžadujú doplnkovú ochranu pred nebezpečenstvom
zasiahnutia elektrickým prúdom. Rozhodne je pre používanie easyWallboxu
potrebné prečítať si vopred pokyny uvedené v tomto návode na používanie a v
prípadnej doplňujúcej dokumentácii. easyWallbox sa musí pripojiť k elektrickej
sieti s prúdovou ochranou a ochranným zariadením proti prúdovému
preťaženiu. Prúdová ochrana nesmie mať prevádzkový zvyškový menovitý prúd
vyšší ako 30 mA, musí ísť najmenej o typ A v súlade s uvedenými normami:
IEC 61008-1, IEC 61009-1, IEC 60947-2 a IEC 62423. Ochranné zariadenia proti
prúdovému preťaženiu musia byť v súlade s normami IEC 60947-2,
IEC 60947-6-2, IEC 61009-1 alebo príslušnými časťami série noriem IEC 60898
alebo IEC 60269.

2.2.

2.3.

2.3.1.

Dodržiavanie miestnych podmienok
Prevádzková bezpečnosť výrobku easyWallboxu závisí od správnej inštalácie,
ktorá musí prebehnúť v súlade s platnými predpismi.

Nesprávna inštalácia môže znamenať nebezpečenstvo ťažkých
poranení alebo smrti.

2.3.2.

Dodržiavanie povinnosti dozoru
Deti a osoby, ktoré nie sú schopné, aj keď len krátkodobo, posúdiť riziká
vyplývajúce z nesprávneho používania výrobku easyWallbox sa musia zdržiavať
v bezpečnej vzdialenosti od zariadenia a nabíjacieho kábla, nezávisle na tom, či
sa práve používa alebo nie.  

2.3.3.

Predpísané podmienky
Výrobok easyWallbox sa musí udržiavať v neporušenom stave. Ak sa objavia
poškodenia alebo poruchy, používatelia riskujú, že sa vystavia nebezpečenstvu
ťažkých zranení v dôsledku zasiahnutia elektrickým prúdom. Preto je potrebné:
 nevystavovať zariadenie nárazom
 vyvarovať sa používaniu, ktoré nie je v súlade so zamýšľaným účelom
 vyvarovať sa nesprávnemu používaniu zariadenia
 viditeľne označiť funkčnú chybu zariadenia, aby ho iné osoby nepoužívali


Free2Move eSolutions odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody
spôsobené nesprávnym používaním alebo neschválenými úpravami
zariadenia.
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vyžiadať si okamžitý zásah kvalifikovaného elektrikára, ktorý opraví
poškodenia alebo poruchy.

Neodporúča sa používať výrobok easyWallbox počas silných búrok.

11

SK

SK

3.

OPIS VÝROBKU

3.1.

Všeobecný opis

Rozmery nabíjacej stanice easyWallbox

277 mm
277 mm

333 mm

1

333 mm

Obal easyWallbox je vyrobený z polykarbonátu, ktorý zaručuje vysokú stabilitu
a ľahkosť. Dizajn zariadenia je výsledkom dôkladných štúdií s cieľom ponúknuť
ergonomický, agilný a inteligentný pracovný nástroj.

2
102 mm
102 mm

3

pohľad spredu

6

pohľad zboku

Rozmery nabíjacej stanice easyWallbox
s pripojeným konektorom
325 mm
325 mm

5
7
4

5

4

Opis výrobku

12

1

obal

5

napájací kábel

2

odnímateľný kryt

6

port pre konektor typu 2

3

LED indikátor stavu

7

4

kábel s konektorom typu 2

umiestnenie prúdového
snímača

pohľad spredu

pohľad zboku

13
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Inštalácia výrobku easyWallbox v režime Plug&Play.

3.2.

Identifikačný štítok

130 - 140 cm

Identifikačný štítok sa nachádza na zadnej strane stanice nabíjania.
Informácie, ktoré obsahuje štítok sú uvedené na obrázku nižšie. Na základe
prevedenia výrobku sa môžu uvedené údaje líšiť od znázornenia na obrázku.
Kód modelu a sériové číslo je možné identifikovať na obale ako aj cez aplikáciu
Free2Charge po prihlásení (pozrite kapitolu 5.2).

Pre inštaláciu v režime Power Upgrade a ostatné rozšírené funkcie si pozrite
príslušnú dokumentáciu v inštalačnej príručke (je možné stiahnutie na
stránke su www.easywallbox.eu/it/#library).
Pre montáž v režime Power Upgrade na území Francúzska odkazujeme na
inštalašnú príručku – režim 2 Power Upgrade (na stiahnutie na stránkach
https://easywallbox.eu/it/#library).

14

kód modelu

sériové číslo

poloha štítku
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3.3.

Technické vlastnosti nabíjacieho zariadenia

3.4.

je nabíjacie zariadenie do 7,4 kw, navrhnuté a schválené na 			
nabíjanie vozidiel s elektrickým pohonom.
pri inštalácii v
Plug&Play

pri inštalácii v 		
Power Upgrade

Opis

Norma pre konektor (strana EV)
IEC 62196-2
Zástrčka nabíjania
                           “E/F (G vo Veľkej Británii, J vo Švajčiarsku)”
Norma EVSE
IEC 61851
Označenie ES
Áno
Záruka
2 roky
			
s trvalým pripojením
Režim nabíjania
Pripojená zástrčka a kábel		(Pripojená zástrčka a kábel
			
ak ide o montáž
na území Francúzska)

Osvedčenie TUV

Špecifikácie elektrické a pre pripojenie
Maximálny výkon [kW]
Napätie [V/Hz]
Prúd [A]
Spotreba v pohotovostnom režime [W]
Kábel s konektorom typu 2 (strana EV)
Kábel s konektorom typu 2 dĺžka [m]
Napájací kábel [m]

* Hodnoty sa menia v súvislosti s miestnymi právnymi predpismi.		
Všeobecné špecifikácie
Stupeň ochrany

Celkové rozmery [mm]
Obal
Hmotnosť [kg]
Štandardné farby
Indikátor stavu

Áno

Áno

do 2.3*
230/50 jednofázové
do 10*
<2

do 7.4*
230/50 jednofázové
do 32*
<2

6

Áno, vrátane
3

Dynamické ovládanie výkonu (Dynamic Power Management)
easyWallbox obsahuje Dynamic Power Management (DPM), inteligentnú
funkciu, ktorá upravuje energiu nabíjania na základe dodávky elektrickej
energie a tým zabraňuje nežiadúcim výpadkom elektrickej energie.
Pre aktiváciu Dynamic Power Management si pozrite v návode na inštaláciu
(pozrite www.easywallbox.eu) pokyny k inštalácii snímača na elektrickú sieť a
k nastaveniam parametrov.
easyWallbox môže pracovať aj bez Dynamic Power Management; v takom
prípade nie je potrebné inštalovať uvedený snímač, ale nedá sa zaručiť, že
nedôjde k výpadku elektrickej energie.

281175 code

MERAČ
neuvádza sa

IP54, IK08 (IEC 60529)
“335 x 277 x 95 (bez konektora)
335 x 277 x 350 (s konektorom)”
Polykarbonát
~4
Čierna (RAL 9011) a biela (RAL 9003)
Áno, led RGB

PRÚDOVÝ SENZOR

Bezpečnosť a prevádzka
Interval teploty [°C]
Ochrana pred prehriatím
Odolnosť voči vlhkosti
Trieda krytia
Stupeň znečistenia
Kategória prepätia
Protipožiarna ochrana

                    -25/+50 (bez priameho vystavenia slnečným lúčom)
Áno
Áno, úplné obloženie
I
PD3
OVC III
UL94 V-0
                          Áno, 6 mA DC zariadenie RCM vo výbave pre
Monitorovanie zvyškového prúdu.
detekciu prerušenia uzemnenia
			
Maximálna nadmorská výška pre inštaláciu [m]
2000 m.n.m.

Pripojenie a rozšírené funkcie

Bluetooth
Smartphone App
Kompatibilita so systémami Android***
Kompatibilita so systémami IOS**
Komunikačný protokol
Dynamické ovládanie výkonu
(Dynamic Power Management)

Áno
                              Free2Charge kompatibilná Android, IOS
Lollipop (5.0) alebo vyššie
12 alebo vyššie
Vlastník
                     
		
Áno, po inštalácii príslušného senzora (vo výbave)

** údaje sa vzťahujú k prvej verzii aplikácie a v budúcnosti sa môžu meniť.
*** NEKOMPATIBILNÉ s Androidom 6.

16

ELEKTRICKÝ ROZVÁDZAČ

Pripojenie snímača Dynamic Power Management si povinne vyžaduje
inštaláciu kvalifikovaným technikom v súlade s miestnymi predpismi.
Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti spojené s používaním,
inštaláciou a údržbou odporúčame obrátiť sa na kvalifikovaných
elektrikárov alebo špecializované služby (pozrite kapitolu 11, Asistencia).
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3.5.

4.

Verzie výrobku podľa krajiny
Maximálny prúd v režime Plug&Play je limitovaný na poskytovanie maximálnej
úrovne ochrany výrobku easyWallbox, v súlade s platnými miestnymi
predpismi. Počas výroby sa vykonáva konfigurácia výrobku easyWallbox s
ohľadom na tieto rozdiely, aby ho bolo možné používať pri disponibilnom
maximálnom prúde.   

Typu E

Typu F

Typu G

Typu J

Krajina
		

Limitná hodnota prúdu
(režim Plug&Play) [A]

Kód zástrčky

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

10
8
10
10
10
10
8
10
10
10
10
10
10
6
10
10
10
10
10

E/F
E/F
G
E/F
E/F
E/F
J
E/F
E/F
E/F
E/F
E/F
E/F
E/F
E/F
E/F
E/F
E/F
E/F

Nemecko
Francúzsko
Spojené kráľovstvo
Belgicko
Luxembursko
Holandsko
Švajčiarsko
Rakúsko
Poľsko
Grécko
Česká republika
Slovensko
Maďarsko
Dánsko
Švédsko
Taliansko
Španielsko
Portugalsko
Nórsko

- Nepoužívajte adaptéry a sady na predĺženie káblov.

4.1.

INŠTALÁCIA
Voľba umiestnenia
Výrobok easyWallbox bol navrhnutý na používanie vo vnútorných aj vonkajších
priestoroch, a je určený výhradne na pevné namontovanie do steny, preto sa
nesmie používať v iných priestoroch a neustále premiestňovať.
Kým sa pustíte do inštalácie skontrolujte, či sa dá inštalácia realizovať.
Podmienky pre polohu inštalácie výrobku easyWallbox:
 musí sa umiestniť na rovnú a vertikálnu plochu ako môžete vidieť na 4.5;
vyhnite sa slabým povrchom, ktoré nezaručia spoľahlivú pevnosť
 musí umožňovať jednoduché pripojenie k elektrickej sieti a k nabíjanému
elektrickému vozidlu
 nesmie vytvárať prekážku pre pohyby nabíjaného elektrického vozidla
 na celej ploche inštalácie sa nesmú nachádzať žiadne materiály alebo náradie
 musí byť v súlade s platnými miestnymi predpismi pre elektrické inštalácie,
protipožiarnymi opatreniami a únikovými východmi na mieste inštalácie.
easyWallbox sa nesmie inštalovať na tyč/stĺp alebo na už
usadenú rúru.
easyWallbox sa nesmie inštalovať na miestach:
 s rizikom výbuchu (prostredie EX)
 používaných ako úniková cesta
 s rizikom pádu predmetov (napr. závesné rebríky alebo pneumatiky z
automobilov) alebo na miestach s vysokou pravdepodobnosťou nárazu alebo
poškodenia (napr. blízko dverí alebo v operačnom priestore pre vozidlá)
 s rizikom striekania vody pod tlakom (napr. pri umývačkách, vysokotlakových
čističoch alebo záhradných hadiciach).
 nesmie sa montovať na odmontovateľné steny
 nesmie sa inštalovať na steny z horľavého materiálu alebo steny s horľavou
povrchovou úpravou (napr. drevo, koberec, atď.).
V Taliansku sa easyWallbox nesmie inštalovať na verejných
priestranstvách ako sa uvádza v IEC 61851-1.

- Free2Move eSolutions odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody
spôsobené nesprávnym používaním alebo neschválenými úpravami
zariadenia.
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4.2.

Povolené podmienky prostredia

4.3.

Obsah balenia

Podmienky prostredia, v ktorom sa easyWallbox nachádza musia byť konkrétne
tieto:
 teplota prostredia od -25°C do +50°C
 priemerná teplota za 24 h nižšia ako 35°C
 maximálna nadmorská výška: 2 000 metrov
 relatívna vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 95%.

4

Škody na zariadení easyWallbox spôsobené nevhodnými
podmienkami prostredia.
Nesprávna poloha easyWallbox môže spôsobiť poškodenie
zariadenia.

Pri výbere polohy pre inštaláciu je potrebné dodržať tieto pokyny:
 zabrániť pôsobeniu priameho slnečného žiarenia, v krajnom prípade
zabezpečiť namontovanie prístrešku
 zabrániť priamemu pôsobeniu zrážok, aby sa predišlo znehodnoteniu
výrobku vplyvom zlého počasia
 zabezpečiť dostatočnú ventiláciu zariadenia a neinštalovať zariadenie do
výklenkov
 zabrániť hromadeniu tepla a držať zariadenie v bezpečnej vzdialenosti od
zdrojov tepla
 zabrániť pôsobeniu a vniknutiu vody do zariadenia
 zabrániť nadmerným teplotným výkyvom.

Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu
easyWallbox sa musí inštalovať v priestoroch, v ktorých sa
nenachádzajú horľavé alebo výbušné látky – príkladom sú čerpacie
stanice – pretože prípadné iskry na komponentoch môžu vyvolať
požiar alebo výbuch.

20

3

5

1
6

2

Balenie easyWallbox obsahuje:

1

easyWallbox, vrátane káblov,
zástrčku pre elektrické napájanie
a konektor nabíjania

2

Prúdový snímač pre Dynamic
Power Management (DPM)

3

Šablónu na otvory

4

3 skrutky

5

3 príchytky

6

Návody a certifikát výrobku

Na škatuľu s výrobkom easyWallbox neukladajte žiadne bremená
a venujte pozornosť značkám a informáciám na obale.

21

SK

SK

4.4.

Vybalenie

4.5.

Upevnenie na stenu
5

Zatvorená škatuľa s výrobkom
easyWallbox

Otvorenie škatule s výrobkom
easyWallbox

Nadvihnutie panelu v škatuli
s výrobkom easyWallbox

Pri otváraní škatule odporúčame skontrolovať, či časti výrobku easyWallbox
nenesú známky poškodenia v dôsledku nárazov, prasklín alebo škrabancov.
Ak sa zistí poškodenie, je potrebné okamžite prerušiť postup inštalácie a
oznámiť predajcovi povahu poškodenia. V prípade potreby sa obráťte na
servisnú službu ako je uvedené v 11.
Jednotlivé komponenty zariadenia sú chránené PVC obalmi a stiahnuté lepiacou
páskou. Po otvorení škatule je potrebné jednotlivé diely očistiť, odstrániť z nich
prach a zvyšky PVC alebo kúsky lepiacej pásky.
Zariadenie easyWallbox vyberte zo škatule až po tom, čo bude všetko
pripravené na inštaláciu a manuálne ho preneste do blízkosti steny, ktorú ste
vybrali na vykonanie inštalácie.

Počas manuálneho prenášania výrobku easyWallbox dávajte pozor,
aby ste nezakopli o kábel napájania vozidla.

1

Vŕtačka

2

Ceruzka

3

Skrutkovač

4

Kladivo

5

Vodováha

6

Zvinovací meter

náradie nie je
súčasťou balenia

5

11

6

6

2
2
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Free2Move eSolutions odmieta akúkoľvek zodpovednosť za úrazy osôb
a škody na majetku spôsobené používaním tohto náradia. Ak máte
akékoľvek otázky alebo pochybnosti spojené s používaním easyWallbox
odporúčame obrátiť sa na elektrikárov alebo špecializované služby.
Pri upevňovaní výrobku easyWallbox na stenu je potrebné dodržiavať platné
vnútroštátne a medzinárodné právne predpisy o stavbách a smernice  
IEC 60364-1 a IEC 60364-5-52 vydané Medzinárodnou elektrotechnickou
komisiou. Správne umiestnenie nabíjacej stanice je dôležité pre správne
fungovanie zariadenia.
Pri výbere steny, na ktorú sa nainštaluje zariadenie easyWallbox je
potrebné brať do úvahy vzdialenosti pripojenia k elektrickej sieti a
pripojenia nabíjania k vozidlu, rovnako aj priestor na parkovanie a
manévre riadenia tohto vozidla.
Ak sa inštalujú viaceré zariadenia easyWallbox blízko seba, je potrebné
zabezpečiť minimálnu vzájomnú vzdialenosť 20 cm.
easyWallbox sa musí nainštalovať vo výške od 130 do 140 cm od podlahy.
Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom
Kým sa pustíte do inštalácie ubezpečte sa, že výrobok easyWallbox
nie je pripojený k žiadnej elektrickej sieti. Akákoľvek operácia
inštalácie, údržby alebo demontáže sa musí vykonávať výhradne
po odpojení elektrickej energie na merači.

22
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Výška namontovania výrobku easyWallbox na stenu.

3

130 - 140 cm

1

2.

2

Pomocou vŕtačky urobte do
steny otvory.

Postupujte podľa týchto 6 krokov:

3.

Vložte do otvorov príchytky a
zatlačte ich pomocou kladiva.

2

1
3

2

130-140 cm

1

4.

Cez drážku na zadnej strane odstráňte z easyWallbox odnímateľný kryt
vložený kvôli mechanickému rušeniu do OBALU.

Jediná časť, ktorá sa môže z výrobku easyWallbox demontovať je

1.

24

Použite šablónu na otvory (hárok A3), urobte na stenu značky na
vŕtanie s použitím zvinovacieho metra a vodováhy.

odnímateľný kryt. výrobok easyWallbox viac nesmiete otvárať, s
výnimkou kvalifikovaného pracovníka počas inštalácie v režime
Power Upgrade, demontáže a údržby.
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4.6.

Elektrické pripojenie v režime Plug&Play
Po dokončení inštalácie na stenu stačí pre pripojenie výrobku easyWallbox k
elektrickej sieti vložiť zástrčku do elektrickej zásuvky.

5.

Umiestnite easyWallbox v mieste otvorov a upevnite ho na stenu
pomocou skrutiek vo výbave.

Upozornenie: Zástrčku musíte vložiť priamo do elektrickej zásuvky
bez adaptérov a v súlade s platnými miestnymi predpismi o domácich
elektroinštaláciách. Nepoužívajte adaptéry, trojkolíkové zástrčky,
viacnásobné elektrické zásuvky alebo sady na predĺženie káblov.

V prípade nesprávneho elektrického pripojenia existuje zvýšené riziko
vzniku úrazov osôb a poškodenia majetku, ak vozidlo ostane pripojené k
nabíjačke po dlhú dobu na mieste bez dozoru.

6.

26

Nasaďte odnímateľný kryt.
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5.
5.1.

PRVÉ SPUSTENIE
Zapnutie easyWallboxu
Zariadenie nemá tlačidlá vypnutia/zapnutia. Po jeho inštalácii je pripravené na
nabíjanie za týchto dvoch podmienok:
 správna inštalácia v súlade s pokynmi v tomto návode
 regulárny stav zariadenia.

5.2.

Konfigurácia prostredníctvom aplikácie Free2Charge (voliteľná)
Free2Charge je aplikácia pre smartfóny k dispozícii na Google Play® a
App Store®, ktorá sa môže používať na konfiguráciu, monitorovanie a
nastavenie zariadenia easyWallbox pripojením cez Bluetooth.
Cez túto aplikáciu sa môže spustiť a zastaviť nabíjanie (Štart a Stop), môže sa
odložiť nabíjanie a je možný prístup k denníku posledných akcií nabíjania.

Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom, ak je zariadenie
poškodené. Používanie poškodeného zariadenia môže spôsobiť
zasiahnutie elektrickým prúdom.

Ak je zariadenie poškodené, je pre zabránenie vzniku nebezpečných situácií s
následkom úrazov a škôd potrebné dodržať tieto presné pokyny:
 zabrániť používaniu poškodeného zariadenia
 výrazne označiť poškodené zariadenie, aby ho nepoužívali iné osoby
 okamžite zavolať kvalifikovaného technika, ktorý vykoná opravu alebo v
prípade nezvratnej poruchy vyradí zariadenie z prevádzky.

Pri súčasnom používaní Free2Charge a funkcie inteligentného nabíjania
(smart) vozidla môže dochádzať k miernym funkčným
problémom.
Na účely overenia smartfónu načítajte QR kód ako sa to vyžaduje v príručke k
aplikácii. Pre bližšie informácie si pozrite priamo aplikáciu.
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6.

6.1.

POSTUP NABÍJANIA

LED indikátory stavu

Nabiť elektrické vozidlo pomocou easyWallboxu je veľmi jednoduché.
Stačí:

V prednej časti stanice nabíjania sa nachádza LED pásik, ktorý poskytuje
vizuálne signály a alarmy s funkciou informovať o stave easyWallbox:

1.
2.



Skontrolovať, či je easyWallbox pripojený k funkčnému zdroju napájania.
Skontrolovať, či LED indikátor stavu nadobudol MODRÚ farbu.

MODRÝ stav STAND-BY uvádza,
že easyWallbox je pripravený spustiť nabíjanie alebo nabíjanie bolo
ukončené.



ZELENÝ stav NABÍJANIA,
easyWallbox vykonáva elektrického nabíjanie vozidla.

2



1

3.

Vybrať konektor zo zariadenia easyWallbox.

4.

Pripojiť konektor k elektrickému vozidlu.

ČERVENÝ BLIKAJÚCI stav ALARMu,
easyWallbox nevykonáva nabíjanie z dôvodu chyby.
easyWallbox sa do niekoľkých sekúnd sám resetuje z drobných chýb.
Ak stav ALARMU pretrváva počas dlhej doby, obráťte sa na servisnú
službu ako je vysvetlené v bode 11.

- Na pripojenie konektora vozidla do vstupu vozidla sa nesmú
používať žiadne adaptéry.
- Zabráňte dynamickému namáhaniu kábla. Neťahajte za kábel a
neskrúcajte ho.
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7.

ZASTAVENIE NABÍJANIA
Po dokončení nabíjania sa farba LED indikátora na zariadení zmení na MODRÚ
a je možné vytiahnuť konektor z elektrického vozidla, ako je vysvetlené v 7.1.
Ak nabíjanie nebolo dokončené, je potrebné ho najprv ukončiť. Prerušiť sa
môže dvoma spôsobmi:
 Priamo cez ovládací príkaz elektrického vozidla (pre bližšie informácie
pozrite návod na obsluhu vozidla)
 Použitím aplikácie Free2Charge.

7.1.

Dokončenie nabíjania
Pre dokončenie nabíjania postupujte podľa týchto pokynov:  

1.

Skontrolujte, či na zariadení svieti modrý LED indikátor.

2.

Vyberte konektor zo vstupu vozidla.

Po zastavení nabíjania si pozrite prvú kapitolu.

Vezmite na vedomie, že po prerušení nabíjania je pre opätovné
spustenie nabíjania potrebné vytiahnuť konektor z vozidla.

Zabráňte vytiahnutiu kábla zo vstupu vozidla, ak nabíjanie nebolo
dokončené.

Konektor z vozidla nevyťahujte, ak nabíjanie NIE je dokončené a na
zariadení svieti ZELENÝ led indikátor. Vytiahnutím kábla by mohlo
dôjsť k škodám a zasiahnutiu elektrickým prúdom alebo ťažkým
poraneniam.

1

2

3.
4.

32

Vloženie konektora do easyWallboxu.
Pre zaručenie najvyššej bezpečnosti sa môže prerušiť pripojenie na
elektrickú sieť (v prípade potreby vytiahnutím zástrčky zo zásuvky).
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8.

ÚDRŽBA

8.1.

Intervaly bežnej údržby
easyWallbox si nevyžaduje mimoriadnu údržbu. Jednako sa odporúča:  

Pred vykonaním zásahov údržby na easyWallboxe počkajte, kým sa
zariadenie úplne zastaví a potom ho vypnite odpojením zo zásuvky.





Dokonalé fungovanie a životnosť výrobku easyWallbox závisí od pravidelnej
kontroly a údržby zariadenia.
Výrobok easyWallbox sa môže takto poškodiť:
 poškodenie obalu
 poškodenie predného panela
 poškodenie komponentov
 náhodné vytiahnutie komponentov.







Poškodené alebo chybné zariadenie sa za žiadnych okolností
nesmie používať. Akúkoľvek chybu musí bezodkladne opraviť
kvalifikovaný pracovník.

Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom na poškodenom
zariadení. Používanie poškodeného zariadenia môže spôsobiť
zasiahnutie elektrickým prúdom.

Ak je zariadenie poškodené, je pre zabránenie vzniku nebezpečných situácií s
následkom úrazov a škôd potrebné presne dodržať tieto pokyny:
 zabrániť používaniu poškodeného zariadenia
 výrazne označiť poškodené zariadenie, aby ho nepoužívali iné osoby
 okamžite zavolať kvalifikovaného technika, ktorý vykoná opravu alebo v
prípade nezvratnej poruchy vyradí zariadenie z prevádzky.

34



keď zariadenie nie je v prevádzke, konektor vždy vložiť do easyWallboxu
vyčistiť plastový obal vlhkou handrou
vykonať pravidelnú kontrolu a čistenie konektora po jeho vytiahnutí z
elektrickej siete
nepoužívať na jeho čistenie agresívne čistiace prostriedky alebo abrazívne
materiály
pred každým nabíjaním vykonať vizuálnu kontrolu zariadenia s cieľom zistiť
chyby
pred každým nabíjaním vykonať vizuálnu kontrolu napájacieho kábla
pred každým nabíjaním a pred každým pripojením do elektrickej siete
vykonať vizuálnu kontrolu napájacieho kábla
ak je napájacia zástrčka odpojená zo zásuvky, kábel úhľadne uložiť, v prípade
potreby ho omotať okolo obalu easyWallboxu. Rozhodne sa kábel musí
uložiť bezpečným spôsobom, aby nevytváral prekážku a nepoškodil sa
(napr. stlačenie vozidlami)
kontrola prevádzkovej pripravenosti.

easyWallbox neobsahuje komponenty, u ktorých môže používateľ
sám vykonávať opravy alebo údržbu.

Jediná časť, ktorá sa môže z výrobku easyWallbox v súlade s
pokynmi demontovať výhradne vo fáze inštalácie a demontáže je
odnímateľný kryt. easyWallbox viac nesmiete otvárať, s výnimkou
kvalifikovaného pracovníka počas inštalácie v režime Power Upgrade,
demontáže a údržby.
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9.

DEMONTÁŽ A USKLADNENIE
Po skončení technickej a prevádzkovej životnosti sa musí výrobok easyWallbox
deaktivovať alebo vyradiť z prevádzky.    

9.2.

Odstránenie zariadenia zo steny
Pre odstránenie zariadenia easyWallbox zo steny, na ktorej bolo namontované
postupujte takto:

Riziko zasiahnutia elektrickým prúdom
Kým sa pustíte do demontáže ubezpečte sa, že výrobok easyWallbox
nie je pripojený k žiadnej elektrickej sieti. Akákoľvek operácia
inštalácie, údržby alebo demontáže sa musí vykonávať výhradne po
odpojení elektrickej energie na merači.

9.1.

Odpojenie elektrického napájania – režim Plug&Play

1.
2.

Odstráňte odnímateľný kryt.
Odskrutkujte tri skrutky zo steny.

3.

Opäť nasaďte odnímateľný kryt na zariadenie.

Vytiahnite zástrčku zo zásuvky v stene.
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9.3.

Uskladnenie
Ak sa rozhodnete demontovať a uskladniť zariadenie easyWallbox pre
budúce používanie, je potrebné dodržať tieto opatrenia, aby sa zachovala jeho
neporušená výkonnosť:   
 pred uskladnením zariadenie dôkladne očistiť
 čisté zariadenie uložiť znova do pôvodného obalu alebo do iného vhodného,
čistého a suchého obalu
 dodržať tieto podmienky uskladnenia:
- teplota prostredia v priestoroch uskladnenia sa musí pohybovať od
-25°C do +40°C
- počas 24 hodín priemerná teplota nesmie prekročiť 35°C
- relatívna vlhkosť vzduchu nesmie prekročiť 95% a je potrebné zabrániť
vytváraniu kondenzátu.

10.

10.1.

ZNEŠKODNENIE

Manipulácia a likvidácia odpadov z elektrických a elektronických
zariadení (OEEZ) sa musí vykonať v súlade s platnými právnymi
predpismi, a musia sa separovať od bežného komunálneho odpadu.

11.

SERVIS
Ak máte otázky k inštalácii výrobku easyWallbox, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko. Na webovej stránke www.easywallbox.eu sú uvedené
informácie o jednotlivých servisných strediskách, ktoré sú zákazníkom k
dispozícii.  
Ak máte otázky k používaniu výrobku easyWallbox, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Free2Move eSolutions poskytuje asistenciu na pevnej telefonickej linke v
miestnom jazyku pre tieto krajiny:
Nemecko
Spojené kráľovstvo
Belgicko
Luxembursko
Holandsko
Francúzsko
Švajčiarsko
Rakúsko
Poľsko
Dánsko

Zneškodnenie obalov
Obal zneškodňujte s ohľadom na životné prostredie. Materiály použité na
balenie tohto výrobku sú recyklovateľné a musia sa zneškodniť v súlade s
platnými právnymi predpismi v krajine používania.  

10.2.

Vyradenie z prevádzky a zneškodnenie zariadenia easyWallbox
Toto zariadenie je označené štítkom o zhode s európskou smernicou 2012/19/EÚ
o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Usmernenia určujú
referenčný rámec pre odovzdanie a recykláciu použitých zariadení platný v
celej EÚ.
Bližšie informácie o aktuálnych zariadeniach na likvidáciu odpadov si môžete
vyžiadať od miestnych úradov.
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Švédsko
Taliansko
Španielsko
Portugalsko
Grécko
Česká republika
Slovensko
Maďarsko
Nórsko (iba v angličtine)

Pevná linka: 8:00 - 20:00 od pondelka do soboty.
Ak sa rozhodnete zatelefonovať na asistenčnú službu Free2Move eSolutions,
pripravte si tieto informácie ako je opísané v kapitole 3.2:



označenie modelu
sériové číslo.
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DISCLAIMER
Informácie v tomto návode sú vlastníctvom Free2Move eSolutions S.p.A. a nesmú sa
šíriť ani čiastočne.
Pôvodná verzia tohto návodu je vypracovaná v talianskom jazyku. Pokyny v iných jazykoch
sú preklady tohto pôvodného návodu.
Free2Move eSolutions nenesie zodpovednosť za prípadné škody na majetku a zranenia
osôb a zvierat, ktoré môžu byť priamo alebo nepriamo zapríčinené nedodržaním
všetkých pokynov a osobitných upozornení pre inštaláciu, používanie a údržbu v tomto
návode k zariadeniu easyWallbox.
Free2Move eSolutions si vyhradzuje všetky práva na tento dokument, článok a ilustrácie,
ktoré obsahuje. Free2Move eSolutions zakazuje akékoľvek kopírovanie, šírenie obsahu
tretím stranám alebo používanie celého alebo časti obsahu bez predchádzajúceho
písomného povolenia.
Na výrobok sa vzťahuje zákonná záruka na tovar v súlade so zákonom o ochrane
spotrebiteľa, ktorá je k dispozícii na stránkach www.easywallbox.eu
© Copyright 2021 Free2Move eSolutions S.p.A. V.062021
Všetky práva sú vyhradené
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