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Pentru	instalarea	în	modul	Power	Upgrade	și	pentru	alte	caracteristici	avansate,	
consultați	documentația	aferentă	conținută	în	Manualul instalatorului	(care	
poate	fi	descărcat	de	pe	site-ul	www.easywallbox.eu/it/#library).  

Numai	pentru	instalarea	în	modul	Power	Upgrade	în	Franța:	
consultați	„Manualul	instalatorului	-	modul	2,	Power	Upgrade”	(care	
poate	fi	descărcat	de	pe	site-ul	https://easywallbox.eu/it/#library).

Instalarea	în	modul	Power	Upgrade	trebuie	realizată	de	către	
personal	calificat	în	proiectarea	și	construirea	unui	sistem	electric	
dedicat	de	ultimă	generație,	care	să	poată	certifica	conformitatea	
instalației	electrice	de	uz	casnic	cu	normele	locale	și	cu	contractul	
de	furnizare	de	energie	electrică.

 1.	 INDICAȚII	PRIVIND	MANUALUL	UTILIZATORULUI		

Vă	mulțumim	că	ați	ales	stația	easyWallbox!	Vă	rugăm	să	dedicați	câteva	
minute	citirii	documentației,	ceea	ce	vă	va	permite	să	instalați	și	să	utilizați	
stația	în	condiții	de	siguranță,	descoperindu-i	toate	avantajele.
easyWallbox este o stație de încărcare proiectată și certificată pentru
încărcarea vehiculelor electrice, până la 7,4 kW.	Este	vorba	de	un	produs	
revoluționar	care	poate fi instalat atât în modul Plug&Play,	cu	racordare	
la	rețeaua	electrică	prin	cablu	și	ștecăr,	cât și în modul Power Upgrade. 
easyWallbox	este	un	dispozitiv	care	furnizează	curent	alternativ	pentru	
alimentarea	vehiculelor	electrice	care	funcționează	cu	curent	alternativ.	
Informațiile	conținute	în	acest	manual	sunt	destinate	instalatorului	și	utilizatorului	
stației	easyWallbox	și	se referă la instalarea în modul Plug&Play,	la	utilizarea	
în	condiții	de	siguranță	și	la	întreținerea	de	bază	a	acestui	aparat.

În	conformitate	cu	normele	internaționale,	stația	easyWallbox	este	
un	produs	destinat	utilizării	neprofesionale,	termen	care	implică	o	
gamă	de	destinatari	(denumiți	în	continuare,	colectiv,	„destinatarul”)	
care	nu	dețin	cunoștințe	și/sau	pregătire	suplimentare	(nespecialiști)
față	de	conținutul	acestui	manual.	Se	recomandă	călduros	ca	
manualul	să	fie	citit	cu	atenție.
În	manual	sunt	enumerate,	cu	titlu	ilustrativ,	anumite	comportamente	
și/sau	acțiuni	pe	care	destinatarul	trebuie	să	le	examineze	și	să	le	
pună	scrupulos	în	aplicare	în	vederea	unei	utilizări	conforme	a	stației	
easyWallbox.	Se	reamintește	că	destinatarul	poate	să	contacteze	
canalele	dedicate	pentru	a	clarifica	toate	dubiile	și/sau	nelămuririle	
care	s-ar	putea	ivi	în	urma	utilizării/instalării/întreținerii	stației	
easyWallbox	(a	se	vedea	secțiunea	despre	asistență	a	manualului).

Înainte	de	a	instala	produsul,	citiți	cu	atenție	documentația	atașată	
pentru	a	vă	familiariza	cu	instrucțiunile	și	cu	indicațiile	privind	
siguranța.
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	 1.3.	 Simboluri	utilizate	

PERICOL 

AVERTISMENT 

PRECAUȚIE 

ATENȚIE 

PERSONAL 
CALIFICAT

	 1.1.	 Indicații	privind	instalarea	în	modul	Plug&Play	

Instalarea	stației	easyWallbox	în	modul	Plug&Play	prevede	conectarea	la	
rețeaua	de	electricitate	cu	ajutorul	ștecărului	și	al	cablului	livrate	împreună	
cu	aparatul.	Pentru	instalarea	produsului	în	modul	Plug&Play	trebuie	urmate	
instrucțiunile	furnizate	în	manual.

Cu	toate	că	pentru	instalarea	în	modul	Plug&Play	nu	este	obligatorie	
intervenția	personalului	specializat,	se	recomandă	utilizatorului	
să	contacteze	un	electrician	sau	un	serviciu	specializat	dacă	are	
vreo	întrebare	sau	dubiu	în	legătură	cu	utilizarea,	instalarea	și	
întreținerea	stației	easyWallbox.

	 1.2.	 Asistență

Pentru	mai	multe	informații	cu	privire	la	asistență,	consultați	capitolul	11.

Acest	simbol	indică	un	pericol	iminent	care	cauzează	
decesul	sau	vătămări	deosebit	de	grave.

	Acest	simbol	indică	o	situație	periculoasă	care	
poate	cauza	decesul	sau	vătămări	grave.

Acest	simbol	indică	o	situație	periculoasă	care	poate	
cauza	vătămări	minore.

Acest	simbol	indică	o	situație	care	poate	cauza	
daune	materiale	asupra	stației	easyWallbox.

Acest	simbol	indică	o	lucrare	care	trebuie	efectuată	
de	către	un	tehnician	(denumit	în	continuare	
„Personal	specializat”)	calificat	în	proiectarea,	
realizarea	și	certificarea	instalațiilor	electrice	de	uz	
casnic	în	conformitate	cu	normele	locale	și	cu	
contractul	de	furnizare	de	energie	electrică.
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	 Aparatul	trebuie	conectat	la	rețeaua electrică în conformitate cu 
 standardele locale și internaționale și cu toate cerințele tehnice 
 specificate în acest manual.

 Copiii	sau	alte	persoane	care	nu	sunt	în	măsură	să	evalueze	riscurile	legate	
de	instalarea	și	utilizarea	aparatului	pot fi expuși unor accidente grave 
sau mortale.	Aceste	persoane	nu	trebuie	lăsate	să	manipuleze	aparatul	și	
trebuie	supravegheate	atunci	când	se	află	în	apropierea	acestuia.

	 Aparatul	și	materialele	de	ambalare	ale	acestuia	nu trebuie lăsate la 
îndemâna animalelor domestice și a altor animale.

 Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul,	cu	accesoriile	sau	cu	
	 ambalajul	în	care	este	livrat	produsul.

 easyWallbox nu conține componente asupra cărora utilizatorul să 
poată efectua reparații sau operațiuni de întreținere în mod autonom.

 Singura piesă care se poate scoate	de	pe	stația	easyWallbox,	numai	în	
fazele	de	instalare	și	demontare,	respectând	instrucțiunile,	este	capacul 
detașabil.	Este	interzisă	deschiderea	ulterioară	a	stației	easyWallbox,	
cu	excepția	unei	intervenții	din	partea	personalului	specializat	cu	ocazia	
instalării,	a	demontării	sau	a	întreținerii.

 easyWallbox	poate	fi	utilizată	numai	împreună	cu	o	sursă	de	energie.

 easyWallbox trebuie tratată și eliminată în conformitate cu 
reglementările în vigoare,	separată	de	deșeurile	menajere	și	clasificată	
drept	deșeu	de	echipamente	electrice	și	electronice	(DEEE).

 Nu utilizați adaptoare	și	truse	de	prelungitoare	pentru	cabluri.

 1.4.	 Avertismente

Risc	de	electrocutare	și	incendiu		

	 Înainte	de	a	utiliza	stația	easyWallbox,	este	necesar	să	citiți	cu	atenție	
conținutul	manualului	pentru	a	vă	familiariza	cu	instrucțiunile	de	utilizare	și	
cu	indicațiile	privind	siguranța.

	 Înainte	de	a	începe	instalarea,	asigurați-vă	că	easyWallbox nu este 
conectată la nicio rețea electrică.	Pentru	a	efectua	orice	operațiune	de	
instalare,	întreținere	sau	demontare,	aparatul	trebuie	să	fie	decuplat	de	la	
rețeaua	electrică.

	 Înainte	de	a	realiza	conectarea	la	rețeaua	electrică,	asigurați-vă	că	priza de 
perete este instalată corect,	cu	o	împământare	corectă,	și	conform	

	 standardelor	locale	și	internaționale.

	 Înainte	de	a	instala	și	de	a	utiliza	aparatul,	asigurați-vă că nicio 
componentă nu este deteriorată.	Componentele	deteriorate	pot	cauza	
electrocutare,	scurtcircuit	și	incendiu	provocat	de	încălzirea	excesivă.	

	 Aparatele	care	prezintă	defecte	sau	deteriorări	nu	trebuie	utilizate.

	 Instalați	stația	easyWallbox	în	locuri aflate la distanță de canistre de 
benzină și de materiale combustibile în general.

 Înainte de a efectua orice operațiune de întreținere,	este	necesar	să	vă	
asigurați	că	aparatul	nu	este	alimentat	de	la	rețeaua	electrică.

	 Înainte	de	a	depozita	sau	transporta	stația	easyWallbox	trebuie	să	vă	
asigurați	că	sursa de alimentare principală este complet deconectată.

	 Utilizarea	stației	easyWallbox	trebuie	să se limiteze la aplicațiile specifice
	 cărora	le	este	destinată.

	 Instalarea,	întreținerea	și	reparațiile	efectuate în mod incorect pot 
 determina riscuri pentru utilizator.
	 Trebuie	să	vă	asigurați	că	stația	easyWallbox	se	utilizează	numai	dacă	sunt	

îndeplinite	condițiile corecte de funcționare.
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 2.	 ASPECTE	PRIVIND	SIGURANȚA

 2.1.	 Utilizarea	conformă	a	stației	easyWallbox

easyWallbox	este	destinată	exclusiv	montajului	în	poziție	fixă.	Stația	poate	
fi	instalată	și	utilizată	pentru	încărcarea	vehiculelor	electrice	fie	în	interior	
(garaj,	depozitul	unei	întreprinderi	cu	acces	limitat,	etc.),	fie	în	exterior	
(terenuri	particulare,	parcări,	etc.),	conform	indicațiilor	cuprinse	în	capitolul	4	
și	reglementărilor	locale.	Aparatul poate fi utilizat exclusiv pentru 
încărcarea vehiculelor complet electrice sau a vehiculelor hibride 
compatibile cu conectorii de tip 2, conform standardului IEC 62196-2; 
aparatul	nu	este	conform	cu	alte	tipuri	de	vehicule	sau	dispozitive.	
easyWallbox	este	un	aparat	de	Clasa	I.
Prin	urmare,	necesită	o	împământare	corectă,	prin	ștecăr	și	priză.	
easyWallbox	nu	acceptă	funcția	opțională	de	ventilație.	În	unele	țări,	există	
norme	care	impun	o	protecție	suplimentară	împotriva	riscului	de	electrocutare.
În	orice	caz,	pentru	a	putea	utiliza	easyWallbox	este	necesar	să	fi	citit	mai	
întâi	instrucțiunile	de	utilizare	din	acest	manual	și	din	eventuala	documentație	
adițională.	easyWallbox	trebuie	să	fie	conectată	la	o	rețea	de	energie	electrică	
protejată	de	un	dispozitiv	RCD	și	de	un	dispozitiv	de	protecție	la	supratensiune.	
Dispozitivul	RCD	trebuie	să	aibă	un	curent	rezidual	nominal	de	funcționare	de	
cel	mult	30	de	mA,	să	fie	cel	puțin	de	tip	A	și	conform	cu	unul	din	următoarele	
standarde:	IEC	61008-1,	IEC	61009-1,	IEC	60947-2	și	IEC	62423.	Dispozitivele	de	
protecție	la	supratensiune	trebuie	să	fie	conforme	cu	standardele	IEC	60947-2,	
IEC	60947-6-2,	IEC	61009-1	sau	cu	părțile	relevante	din	seria	IEC	60898	sau	din	
seria	IEC	60269.

 2.2.	 Utilizarea	neconformă	cu	destinația	avută	în	vedere		

Utilizarea	stației	easyWallbox	se	poate	considera	sigură	numai	în	cazul	în	care	
se	respectă	utilizarea	conformă	cu	destinația	avută	în	vedere.	Orice	alte	utilizări	
și	modificări	neautorizate	ale	aparatului	sunt	considerate	neconforme	și	prin	
urmare	nu	sunt	admise.	Răspunderea	utilizării	cade	în	seama	utilizatorului,	care	
este	responsabil	de	eventuale	situații	periculoase	sau	în	orice	fel	contrare	
prevederilor	legale	în	vigoare	în	țara	sa.

Free2Move	eSolutions	S.p.A.	nu	își	asumă	răspunderea	pentru	
nicio	daună	provocată		de	utilizarea	neconformă	sau	cauzată	de	
modificări	neautorizate	aduse	aparatului.

 2.3.	 Indicații	esențiale	privind	siguranța	

easyWallbox	a	fost	proiectată,	construită	și	verificată	în	conformitate	cu	
standardele	de	siguranță	aplicabile.	În	modul	Plug&Play,	easyWallbox	poate	fi	
instalată	direct	de	utilizator,	dacă	acesta	este	în	măsură	să	înțeleagă	și	să	
urmeze	îndeaproape	instrucțiunile	de	față,	precum	și	să	evalueze	și	să	înțeleagă	
toate	riscurile	aferente.	Free2Move	eSolutions	S.p.A.	nu	își	asumă	responsabilitatea	
pentru	daune	asupra	persoanelor	sau	bunurilor	derivate	din	nerespectarea	
normelor	în	materie	de	siguranță	și	a	indicațiilor	din	acest	manual.	

 2.3.1.	 Respectarea	condițiilor	locale	

Funcționarea	în	condiții	de	siguranță	a	stației	easyWallbox	depinde	de	
instalarea	corectă	a	aparatului,	cu	respectarea	normelor	în	vigoare.

Instalarea	incorectă	poate	cauza	pericole	cum	sunt	vătămările	grave	sau	
decesul.

	 2.3.2.	 Respectarea	obligației	de	supraveghere		

Copiii	și	persoanele	care	nu	sunt	în	măsură	să	evalueze,	chiar	și	temporar,	
riscurile	legate	de	utilizarea	incorectă	a	stației	easyWallbox	nu	trebuie	să	
se	apropie	de	aparat	și	de	cablul	de	încărcare,	nici	când	acestea	se	află	în	
funcțiune	și	nici	când	sunt	în	repaos.	

	 2.3.3.	 Starea	regulamentară	

easyWallbox	trebuie	păstrată	în	stare	intactă.	În	caz	de	deteriorări	sau	defecte,	
utilizatorii	riscă	producerea	de	vătămări	grave	din	cauza	șocurilor	electrice.		
Din	aceste	motive,	este	imperativ:
	 să	se	evite	supunerea	aparatului	la	impact
	 să	se	evite	utilizarea	neconformă	cu	destinația	avută	în	vedere	
	 să	se	evite	utilizarea	incorectă	a	aparatului
	 să	se	semnaleze	în	mod	clar	și	evident	eventuala	funcționare	defectuoasă	a	

aparatului,	pentru	a	evita	utilizarea	acestuia	de	către	alte	persoane
	 să	se	solicite	intervenția	imediată	a	unui	electrician	specializat	pentru	
	 repararea	avariilor	sau	corectarea	defectelor.

Nu	se	recomandă	utilizarea	stației	easyWallbox	în	timpul	furtunilor	
puternice.
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vedere	frontală vedere	laterală

vedere	frontală vedere	laterală

	 cablu	de	alimentare

	 port	pentru	conector	de	tip	2

	 configurație	predispusă	pentru		
	 senzorul	de	curent

 Dimensiunile	stației	de	încărcare	easyWallbox						

 

 Dimensiunile	stației	de	încărcare	easyWallbox	
 cu conectorul cuplat  

 3. DESCRIEREA PRODUSULUI

 3.1.	 Prezentare	generală		

Carcasa	stației	easyWallbox	este	fabricată	din	policarbonat	și	asigură	în	același	
timp	un	grad	înalt	de	stabilitate	și	o	greutate	redusă.	Designul	aparatului	este	
rodul	unor	studii	aprofundate,	menite	să	ofere	un	instrument	ergonomic,	
flexibil	și	inteligent.

  Descrierea produsului  

	 carcasă

	 capac	detașabil

	 indicator	de	stare	cu	LED

	 cablu	cu	conector	de	tip	2

1

2

3

4

5

6

7

102 mm

277 mm
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3 

m
m

102 mm

277 mm

33
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m
m

325 mm
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 3.2.	 Eticheta	cu	date	tehnice

Eticheta	cu	datele	tehnice	se	află	în	partea	din	spate	a	stației	de	încărcare.	
Informațiile	specificate	pe	etichetă	sunt	indicate	în	figura	de	mai	jos.	Este	posibil	
ca	datele	specificate	să	difere	de	cele	indicate	în	figură,	în	funcție	de	modelul	
produsului.	Codul	modelului	și	numărul	de	serie	se	mai	pot	găsi	pe	pachet	și	în	
interiorul	aplicației	Free2Charge,	după	autentificare	(a	se	vedea	capitolul	5.2).	

	 Instalarea	stației	easywallbox	în	modul	Plug&Play.

	 Pentru	instalarea	în	modul	Power	Upgrade	și	pentru	alte	caracteristici	
	 avansate,	consultați	documentația	aferentă	conținută	în	Manualul instalatorului  
	 (care	poate	fi	descărcat	de	pe	site-ul	www.easywallbox.eu/it/#library).
	 Numai	pentru	instalarea	în	modul	Power	Upgrade	în	Franța:	consultați		 	 	
 „Manualul instalatorului - modul 2, Power Upgrade”	(care	poate	fi	descărcat		
	 de	pe	site-ul	https://easywallbox.eu/it/#library). poziția	etichetei

cod	model număr	de	serie
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 3.4.	 Gestionarea	dinamică	a	energiei	(Dynamic	Power	Management,	DPM)

easyWallbox	include	Dynamic	Power	Management	(DPM,	Gestionarea	dinamică	
a	energiei),	o	funcție	inteligentă	care	modulează	curentul	de	încărcare	în	funcție	
de	energia	electrică	disponibilă,	evitând	astfel	producerea	unei	pene	de	curent.
Pentru	a	activa	funcția	Dynamic	Power	Management,	consultați	instrucțiunile	
privind	instalarea	senzorului	pe	rețeaua	electrică	și	configurarea	parametrilor	din	
Manualul	instalatorului	(a	se	vedea	www.easyWallbox.eu).
Stația	easyWallbox	poate	funcționa	și	fără	funcția	Dynamic	Power	Management;	
în	acest	caz,	nu	este	necesară	instalarea	unui	senzor	dedicat,	însă	nu	se	poate	
garanta	că	nu	se	vor	produce	pene	de	curent.

 

Pentru	conectarea	senzorului	aferent	funcției	Dynamic	Power	
Management	este	obligatoriu	ca	instalația	să	fie	realizată	de	un	
tehnician	profesionist,	în	conformitate	cu	normele	locale.	Se	recomandă	
utilizatorului	să	contacteze	un	electrician	sau	un	serviciu	specializat	
dacă	are	vreo	întrebare	sau	dubiu	în	legătură	cu	utilizarea,	instalarea	și	
întreținerea	stației	easyWallbox	(a	se	vedea	capitolul	11,	„Asistență”).

281175 code

CONTOR

SENZOR DE 
CURENT

TABLOU ELECTRIC

Descriere  

Standardul	aplicabil	conectorului	(din	partea	dinspre	VE)	 	 IEC	62196-2	
Ștecăr	de	încărcare	 	 E/F	(G	în	Marea	Britanie,	J	în	Elveția)	
Standard	EVSE	 	 IEC	61851	
Marcaj	CE	 	 Da	
Garanție	 	 2	ani	
	 	 	 Conectare	permanentă
Mod	de	încărcare	 Priză	și	cablu	conectate	 	 (priză	și	cablu	conectate	  
   dacă	este	instalată	în	Franța)
Certificare	TUV	 Da	 	 Da  
Specificații electrice și de conexiune  

Putere	maximă	[kW]	 până	la	2,3*	 	 până	la	7,4*
Tensiune	[V	/	Hz]	 230	/	50,	monofazată	 	 230	/	50,	monofazată
Curent	[A]	 până	la	10*	 	 până	la	32*
Consum	de	energie	în	stand-by	[W]	 <	2	 	 <	2
Cablu	cu	conector	de	tip	2	(din	partea	dinspre	VE)	 	 Da,	inclus	
Cablu	cu	conector	de	tip	2,	lungimea	[m]	 	 3	
Cablu	de	alimentare	[m]	 6	 	 N.A.
*	În	unele	țări,	valorile	pot	varia	în	funcție	de	reglementările	locale.     
Specificații generale  
Grad	de	protecție	 	 IP54,	IK08	(IEC	60529)	 	

Dimensiuni	de	gabarit	[mm]	 	 335	x	277	x	95	(conector	exclus)
	 	 335	x	277	x	350	(conector	inclus)	
Carcasă	 	 Policarbonat	
Greutate	[kg]	 	 ~	4	
Culori	standard	 	 Negru	(RAL	9011)	și	alb	(RAL	9003)	
Indicator	de	stare	 	 Da,	LED	RGB	 	      
Siguranță și funcționare  

Interval	de	temperatură	[°C]																																																															-25	/	+50	(fără	expunere	directă	la	radiația	solară)	
Protecție	la	supraîncălzire	 	 Da	
Rezistență	la	umiditate	 	 Da,	complet	acoperită	
Clasă	de	protecție	 	 I	
Grad	de	poluare	 	 PD3	
Categorie	de	supratensiune	 	 OVC	III	
Siguranță	antiincendiu	 	 UL94	V-0	 	

Monitorizare	curent	rezidual	 																																																																	Da,	6	mA	c.c.	dispozitiv	RCM	inclus	pentru																			 	
         		 																																																																	detectarea	lipsei	de	continuitate	a	împământării	
Altitudinea	maximă	de	instalare	[m]	 	 2000	deasupra	nivelului	mării	 	   
Conectivitate și funcțiuni avansate  

Bluetooth	 	 Da	
Aplicație	pentru	smartphone	 																																																																	Free2Charge,	compatibilă	cu	Android,	iOS	
Compatibilitate	cu	sistemele	Android***																																																		Versiunea	Lollipop	(5.0)	sau	mai	recentă	
Compatibilitate	cu	sistemele	iOS**	 																																																																		Versiunea	12	sau	mai	recentă	
Protocol	de	comunicare	 	 De	proprietate	 	
Gestionarea	dinamică	a	energiei																																																														Da,	cu	instalarea	prealabilă	a	senzorului	dedicat		 	
(Dynamic	Power	Management,	DPM)  (furnizat)	  
**  Datele	se	referă	la	prima	versiune	a	aplicației	și	pot	suferi	modificări	în	viitor.
*** NU	este	compatibil	cu	Android	6.

 3.3.	 Caracteristici	tehnice	ale	dispozitivului	de	încărcare

 easyWallbox este o stație de încărcare proiectată și certificată pentru 
 încărcarea vehiculelor electrice, până la 7,4 kW.  

 dacă e instalată în dacă e instalată în  
 modul Plug&Play  modul Power Upgrade
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-	Nu	utilizați	adaptoare	și	truse	de	prelungitoare	pentru	cabluri.
-	 Free2Move	eSolutions	S.p.A.	nu	își	asumă	răspunderea	pentru	nicio	
	 daună	provocată	de	utilizarea	neconformă	sau	cauzată	de	
	 modificări	neautorizate	aduse	aparatului.

Tip  E Tip  F Tip		G Tip  J

 
	 Țară	 Limită	de	curent	electric	(Plug&Play)	[A]	 Cod	ștecăr

	 1.		 Germania	 10	 E/F
	 2.			 Franța	 8	 E/F
	 3.			 Regatul	Unit	 10	 G
	 4.			 Belgia	 10	 E/F
	 5.			 Luxemburg	 10	 E/F
	 6.			 Țările	de	Jos	 10	 E/F
	 7.		 Elveția	 8	 J
	 8.			 Austria	 10	 E/F
	 9.			 Polonia	 10	 E/F
	 10.		Grecia	 10	 E/F
	 11.		Republica	Cehă	 10	 E/F
	 12.		Slovacia	 10	 E/F
	 13.		Ungaria	 10	 E/F
	 14.		Danemarca	 6	 E/F
	 15.		Suedia	 10	 E/F
	 16.	 Italia	 10	 E/F
	 17.		Spania	 10	 E/F
	 18.		Portugalia	 10	 E/F
	 19.		Norvegia	 10	 E/F

	 3.5.	 Versiunile	produsului	în	funcție	de	țară

În	modul	Plug&Play,	curentul	maxim	este	limitat	pentru	a	asigura	stației	
easyWallbox cel mai înalt nivel de siguranță, în conformitate cu standardele 
locale în vigoare.	Stația	easyWallbox	este	configurată	încă	din	fabrică	ținând	
cont	de	aceste	diferențe,	astfel	încât	să	fie	gata	de	utilizare	cu	curentul	electric	
maxim	disponibil.	

 4. INSTALAREA

 4.1. Alegerea amplasamentului

Stația	easyWallbox	a	fost	proiectată	pentru	a	fi	utilizată	atât	în	interior,	cât	și	în	
exterior,	numai	în	poziție	fixă,	montată	pe	perete,	neputând	deci	fi	folosită	în	
mai	multe	locuri,	cu	mutare	continuă.	Înainte	de	a	începe	operațiunile	de	
instalare,	este	necesar	să	se	verifice	mai	întâi	practicabilitatea	acesteia.	În	
special,	locul	de	amplasare	ales	pentru	instalarea	stației	easyWallbox	trebuie:
		 să	se	afle	pe	o	suprafață	verticală	plană,	astfel	cum	este	ilustrat	la	punctul	4.5;	

suprafețele	precare,	care	nu	asigură	stabilitate,	trebuie	evitate;
		 să	permită	conectarea	cu	ușurință	la	rețeaua	electrică	și	la	vehiculul	electric	

care	trebuie	încărcat;
		 să	nu	prezinte	niciun	obstacol	la	libertatea	de	mișcare	a	vehiculului	electric	

care	trebuie	încărcat;
		 să	nu	aibă	materiale	sau	echipamente	depozitate	pe	nicio	parte	din	

suprafața	necesară	instalării;
		 să	respecte	normele	locale	în	vigoare	privind	instalațiile	electrice,	măsurile	

de	prevenire	a	incendiilor	și	ieșirile	de	urgență	din	locul	de	instalare.

easyWallbox	nu	trebuie	instalată	pe	un	stâlp/coloană	sau	pe	o	
conductă	pre-existente.

easyWallbox	nu	trebuie	instalată	în	locuri:
	 care	prezintă	risc	de	explozie	(mediu	EX);
	 care	sunt	utilizate	în	caz	de	evacuare;
	 pe	care	pot	să	cadă	obiecte	(de	exemplu,	scări	suspendate	sau	pneuri	

pentru	automobile),	sau	în	care	să	existe	o	mare	probabilitate	de	a	fi	lovită	
sau	deteriorată	(de	exemplu	în	apropierea	unei	uși	sau	a	unor	spații	de	
manevră	pentru	vehicule);

	 în	care	există	riscul	producerii	unor	jeturi	de	apă	cu	presiune	(de	exemplu	
legate	de	prezența	unor	sisteme	de	spălare,	aparate	de	curățat	cu	presiune	
mare	sau	furtunuri	de	grădină);

	 în	care	pereții	nu	sunt	ficși	și	deci	nu	permit	instalarea;
	 în	care	pereții	sunt	fabricați	din	materiale	inflamabile	sau	acoperiți	cu	
	 materiale	inflamabile	(de	exemplu	lemn,	mochetă,	etc.).

În	Italia,	este	interzisă	instalarea	stației	easyWallbox	în	zonele	publice,	
conform	standardului	IEC	61851-1.
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 4.3.	 Conținutul	pachetului

Pachetul	produsului	easyWallbox	conține:	

 

Nu	așezați	greutăți	deasupra	cutiei	care	conține	stația	easyWallbox	și	
acordați	atenție	semnelor	și	indicațiilor	specifice	prezente	pe	pachet.

1

2

3

4

5

6

3	șuruburi

3	dibluri

Manuale	și	certificatul	
produsului

 4.2.	 Condiții	de	mediu	admise

În	special,	mediul	în	care	se	instalează	easyWallbox	trebuie	să	prezinte	
următoarele	condiții:
		 temperatura	ambiantă	să	fie	cuprinsă	între	-25	°C	și	+50	°C;
		 temperatura	medie	în	intervalul	de	24	de	ore	să	fie	mai	mică	de	35	°C;
		 altitudinea	maximă	deasupra	nivelului	mării:	2.000	de	metri;
		 umiditatea	relativă	a	aerului	să	nu	depășească	95%.

Deteriorarea	stației	easyWallbox	din	cauza	condițiilor	de	mediu	
inadecvate.	Amplasarea	necorespunzătoare	a	easyWallbox	poate	
cauza	deteriorarea	aparatului.

La	alegerea	amplasamentului	pentru	instalare	este	necesar	să	respectați	
următoarele	indicații:
	 evitați	expunerea	la	radiația	solară	directă,	eventual	prin	montarea	unei	

copertine;
	 evitați	expunerea	directă	la	ploaie,	pentru	a	evita	deteriorări	cauzate	de	

condițiile	meteorologice	nefavorabile;
	 asigurați	o	ventilare	suficientă	a	aparatului,	nu	îl	montați	într-o	nișă	sau	
	 într-un	dulap;
	 evitați	acumularea	de	căldură,	păstrând	aparatul	departe	de	surse	de	căldură;
	 evitați	expunerea	la	riscul	de	infiltrare	a	apei;
	 evitați	schimbările	bruște	de	temperatură.

Pericol	de	incendiu	și	explozie.
easyWallbox	nu	trebuie	instalată	în	zone	în	care	sunt	prezente	
substanțe	incendiare	sau	explozive	–	ca	de	exemplu	în	apropierea	unei	
stații	de	benzină	–	deoarece	în	eventualitatea	producerii	de	scântei	de	
la	componentele	acesteia		se	pot	provoca	incendii	sau	explozii.

	 Stația	easyWallbox,		inclusiv	cablurile,		
	 ștecărul	pentru	alimentarea	cu	energie		
	 electrică	și	conectorul	pentru	încărcare

	 Senzorul	de	curent	pentru	Dynamic		
	 Power	Management	(DPM)

	 Șablonul	de	găurit
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 4.4.	 Deschiderea	pachetului

La	deschiderea	cutiei,	se	recomandă	să	se	verifice	dacă	diferitele	componente	
ale	stației	easyWallbox	prezintă	deteriorări	fizice	cauzate	de	lovituri,	spărturi	
sau	abraziuni.	Dacă	se	constată	deteriorări,	procedura	de	instalare	trebuie	
întreruptă	imediat,	iar	natura	deteriorării	trebuie	raportată	vânzătorului.	În	caz	
de	necesitate,	contactați	serviciul	de	asistență	conform	indicațiilor	din	capitolul	11.
Componentele	aparatului	sunt	ambalate	individual	în	folii	de	protecție	din	PVC,	
sigilate	cu	bandă	adezivă.	După	ce	deschideți	pachetul,	va	trebui	să	curățați	
componentele	de	eventuale	urme	de	praf,	PVC	sau	bucăți	de	bandă	adezivă.	
Stația	easyWallbox	trebuie	să	fie	scoasă	din	cutie	numai	atunci	când	totul	este	
gata	pregătit	pentru	instalare;	apoi,	trebuie	transportată	manual	în	apropierea	
peretelui	ales	pentru	instalare.	

Aveți	grijă	să	nu	vă	împiedicați	de	cablul	de	alimentare	al	vehiculului	
în	timp	ce	transportați	manual	stația	easyWallbox.

Cutia	închisă	în	care	
se	află	easyWallbox

Deschiderea	capacului	
cutiei	cu	easyWallbox

Ridicarea	panoului	din	
cutia	cu	easyWallbox

	 4.5.	 Fixarea	de	perete

Free2Move	eSolutions	S.p.A.	nu	își	asumă	nicio	răspundere	pentru	
daunele	aduse	bunurilor	sau	persoanelor	care	ar	putea	deriva	din	
utilizarea	acestor	unelte.	Se	recomandă	utilizatorului	să	contacteze	un	
electrician	sau	un	serviciu	specializat	dacă	are	vreo	întrebare	sau	dubiu	
în	legătură	cu	utilizarea	stației	easyWallbox.	

La	fixarea	de	perete	a	stației	easyWallbox	trebuie	respectată	legislația	
națională	și	internațională	aplicabilă	în	domeniul	construcțiilor,	precum	și	
directivele	definite	de	Comisia	Electrotehnică	Internațională	IEC	60364-1	și
IEC	60364-5-52.	Poziționarea	corectă	a	stației	de	încărcare	este	importantă	
pentru	a	asigura	funcționarea	aparatului.
Atunci când alegeți peretele pe care să instalați stația easyWallbox, 
trebuie să țineți cont de distanțele până la punctele de conectare la 
rețeaua electrică și de conexiunea de încărcare a vehiculului, în plus față 
de spațiul de parcare și de manevră disponibil pentru vehicul.
În	cazul	în	care	sunt	instalate	mai	multe	stații	easyWallbox	una	lângă	alta,	trebuie	
să	se	prevadă	o	distanță	de	cel	puțin	20	de	cm	între	fiecare.	Stația	easyWallbox 
trebuie	instalată	la	o	înălțime	cuprinsă	între	130	și	140	de	cm	de	la	podea.	

Risc de electrocutare.
Înainte	de	a	începe	instalarea,	asigurați-vă	că	easyWallbox	nu	este	
conectată	la	nicio	rețea	electrică.	Orice	operațiune	de	instalare,	
întreținere	sau	demontare	trebuie	efectuată	numai	după	decuplarea	
curentului electric de la contor.

		 Bormașină

	 Creion

	 Șurubelniță

	 Ciocan

	 Nivelă	cu	bulă	de	aer	

	 Ruletă	de	măsurat

uneltele nu sunt incluse 

1

2

3

4

5

6

2 31

65

42 3 41

5 6
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 Înălțimea	de	montare	pe	perete	a	stației	easyWallbox:

 

 Procedați	urmând	aceste	6	etape:

1. Utilizând șablonul de găurit (foaia A3), marcați punctele pentru găuri 
pe perete, ajutându-vă cu o ruletă de măsurat și o nivelă cu bulă de aer.  

13
0

-1
4

0
 c

m

1 2

3

13
0

 - 
14

0
 c

m

4. Scoateți capacul detașabil al stației easyWallbox, introdus pentru a preveni 
interferența mecanică în CARCASĂ, utilizând canelura din partea de jos.

Singura	piesă	care	se	poate	scoate	de	pe	stația	easyWallbox	este	
capacul	detașabil.	Este	interzisă	deschiderea	ulterioară	a	stației	
easyWallbox,	cu	excepția	unei	intervenții	din	partea	personalului	
specializat	cu	ocazia	instalării	în	modul	Power	Upgrade,	a	demontării	
sau	a	întreținerii.

2. Practicați găurile în perete cu 
bormașina.

3

1
2

3. Introduceți diblurile în găuri cu 
ajutorul unui ciocan.
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5. Poziționați stația easyWallbox aliniată cu găurile și fixați-o de perete 
utilizând șuruburile din dotare.

6. Așezați la loc capacul detașabil.

 4.6.	 Conexiunea	electrică	în	modul	Plug&Play

După	ce	ați	montat-o	pe	perete,	pentru	a	conecta	easyWallbox	la	rețeaua	
electrică	este	suficient	să	introduceți	ștecărul	într-o	priză	de	perete.	

Atenție:	Ștecărul	trebuie	să	fie	conectat	direct	la	priza	de	perete,	fără	
adaptor,	și	în	conformitate	cu	reglementările	locale	privind	instalațiile	
electrice	de	uz	casnic.	Nu	utilizați	adaptoare,	prize	triple,	prize	multiple	
sau	truse	de	prelungitoare	pentru	cabluri.

Dacă conexiunea electrică nu este corectă, în cazul în care vehiculul 
este lăsat la încărcat pentru o perioadă îndelungată într-un loc 
nesupravegheat, riscul de daune asupra persoanelor și bunurilor este 
deosebit de ridicat. 
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 5.	 PRIMA	PUNERE	ÎN	FUNCȚIUNE

 5.1.	 Pornirea	stației	easyWallbox

Aparatul	nu	este	prevăzut	cu	butoane	de	pornire/oprire.	După	ce	a	fost	
instalată,	stația	e	gata	de	încărcare	dacă	sunt	îndeplinite	următoarele	două	
condiții:
	 instalarea	a	fost	efectuată	corect,	urmând	indicațiile	din	acest	manual;
	 aparatul	este	în	stare	normală.

Pericol	de	electrocutare	în	prezența	unui	aparat	deteriorat.	
Utilizarea	unui	aparat	deteriorat	poate	genera	șocuri	electrice.

În	cazul	unui	aparat	deteriorat,	pentru	a	evita	situațiile	periculoase	care	pot	
duce	la	daune	asupra	persoanelor	sau	bunurilor,	trebuie	urmate	indicațiile	
precise	de	mai	jos:
	 evitați	utilizarea	unui	aparat	deteriorat;
	 semnalați	în	mod	evident	prezența	unui	aparat	deteriorat,	pentru	a	evita	

utilizarea	acestuia	de	către	alte	persoane;
	 apelați	cât	mai	repede	un	tehnician	specializat	care	să	efectueze	reparația,	

sau,	în	caz	de	deteriorare	ireparabilă,	să	pregătească	eventuala	scoatere	
din	uz	a	aparatului.

 5.2.	 Configurarea	cu	ajutorul	aplicației	Free2Charge	(opțional)	

Free2Charge	este	o	aplicație	pentru	smartphone	dedicată,	disponibilă	atât	în	
Google	Play®	cât	și	în	App	Store®,	care	poate	fi	utilizată	pentru	a	configura,	
monitoriza	și	seta	stația	easyWallbox	prin	conexiune	Bluetooth.
Din	aplicație,	se	pot	porni	și	opri	procesele	de	încărcare	(Start	și	Stop),	se	poate	
amâna	sesiunea	de	încărcare	și	se	poate	accesa	jurnalul	ultimelor	sesiuni	de	
încărcare.

Utilizarea	simultană	a	aplicației	Free2Charge	și	a	funcției	de	
încărcare	inteligentă	(smart)	din	vehicul	poate	cauza	mici	probleme	
de	funcționare.

Pentru	autentificarea	de	pe	smartphone,	încadrați	codul	QR	cu	telefonul,	
urmând	indicațiile	tutorialului	din	aplicație.	Pentru	instrucțiuni	mai	detaliate,	
consultați	direct	aplicația.
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 6.	 PROCEDURA	DE	ÎNCĂRCARE

  Încărcarea	unui	vehicul	electric	cu	stația	easyWallbox	este	foarte	simplă.	
	 	 Este	suficient	să:

1. controlați că easyWallbox este conectată la o sursă de alimentare activă.

2. controlați dacă indicatorul de stare cu LED este ALBASTRU.

3. Scoateți conectorul din easyWallbox.

 

4. Cuplați conectorul la vehiculul electric. 

-	La	cuplarea	conectorului	unui	vehicul	la	priza	dedicată	de	pe	
	 vehicul	nu	trebuie	să	se	utilizeze	adaptoare	pentru	vehicule.
-	Evitați	solicitarea	dinamică	a	cablului.	Nu	trageți	de	acesta	și	nu	
	 îl	răsuciți.

 6.1. Indicator de stare cu LED

Pe	partea	anterioară,	stația	de	încărcare	este	prevăzută	cu	o	bandă	cu	LED-uri	
care	regrupează	un	ansamblu	de	semnale	vizuale	și	alarme	cu	rolul	de	a	indica	
starea	stației	easyWallbox:

 ALBASTRU - stare în STAND-BY:  
 easyWallbox semnalează că este gata să înceapă procesul de încărcare 

sau că sesiunea de încărcare s-a finalizat.

 VERDE - stare de ÎNCĂRCARE:,  
 easyWallbox încarcă vehiculul electric.

 ROȘU	INTERMITENT	- stare de ALARMĂ: 
 easyWallbox nu încarcă din cauza unei erori.
 easyWallbox corectează automat mici erori în interval de câteva secunde. 

Dacă stația rămâne în stare de ALARMĂ pentru mult timp, contactați 
serviciul de asistență conform indicațiilor din capitolul 11.
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 7.	 OPRIREA	ÎNCĂRCĂRII

Dacă	procesul	de	încărcare	s-a	finalizat,	LED-ul	de	pe	aparat	devine	ALBASTRU	
și	conectorul	poate	fi	decuplat	de	la	vehiculul	electric,	astfel	cum	se	explică	în	
secțiunea	7.1.
Dacă	procesul	de	încărcare	nu	s-a	încheiat,	acesta	trebuie	mai	întâi	oprit.	
Încărcarea	poate	fi	întreruptă	în	două	moduri:
	 direct,	cu	butonul	de	control	dedicat	din	vehiculul	electric	(a	se	vedea	
	 manualul	de	instrucțiuni	al	vehiculului	electric	pentru	mai	multe	detalii);
	 cu	ajutorul	aplicației	Free2Charge.

După	ce	ați	oprit	procesul	de	încărcare,	consultați	capitolul	următor.

Vă	rugăm	să	rețineți	că,	odată	întrerupt	procesul	de	încărcare,	
pentru	a-l	putea	reporni	va	trebui	să	decuplați	mai	întâi	conectorul	
de	la	vehicul.

Evitați	scoaterea	cablului	din	priza	vehiculului	dacă	procesul	de	
încărcare	nu	s-a	finalizat.

 

	 7.1.	 Finalizarea	procesului	de	încărcare

Pentru	a	finaliza	procesul	de	încărcare,	urmați	instrucțiunile	de	mai	jos:	

1. Verificați dacă LED-ul de pe aparat este ALBASTRU.

2. Scoateți conectorul din priza dedicată de pe vehicul.

Nu	decuplați	conectorul	de	la	vehicul	atât	timp	cât	procesul	de	
încărcare	NU	este	finalizat	și	LED-ul	de	pe	aparat	este	VERDE.		
Decuplarea	cablului	ar	putea	să-l	deterioreze	și	să	provoace	
electrocutare	sau	vătămări	grave.	

3. Introduceți conectorul în stația easyWallbox.
4. Pentru a asigura nivelul maxim de siguranță, se poate întrerupe 

alimentarea cu energie de la rețeaua electrică (dacă este necesar, 
scoțând ștecărul din priză).
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 8.	 ÎNTREȚINEREA

Înainte	de	a	efectua	orice	operațiune	de	întreținere	asupra	stației	
easyWallbox,	așteptați	ca	aparatul	să	se	oprească	de	tot,	apoi	
stingeți-l,	scoțându-l	din	priză.	

Funcționarea	fără	probleme	și	durata	de	funcționare	a	stației	easyWallbox 
depind	de	activitățile	periodice	de	control	și	întreținere	efectuate	asupra	
aparatului.
În	continuare	sunt	oferite	câteva	exemple	de	deteriorări	care	ar	putea	afecta	
stația	easyWallbox:
	 deteriorarea	carcasei
	 deteriorarea	panoului	frontal
	 deteriorarea	componentelor
	 scoaterea	accidentală	a	componentelor

Un	aparat	deteriorat	sau	defect	nu	trebuie	utilizat	în	niciun	caz.	
Orice	defect	trebuie	corectat	imediat	de	către	personal	specializat.	

Pericol	de	electrocutare	în	prezența	unui	aparat	deteriorat.	
Utilizarea	unui	aparat	deteriorat	poate	genera	șocuri	electrice.

În	cazul	unui	aparat	deteriorat,	pentru	a	evita	situațiile	periculoase	care	pot	
duce	la	daune	asupra	persoanelor	sau	bunurilor,	trebuie	urmate	indicațiile	
precise	de	mai	jos:
	 evitați	utilizarea	unui	aparat	deteriorat;
	 semnalați	în	mod	evident	prezența	unui	aparat	deteriorat,	pentru	a	evita	

utilizarea	acestuia	de	către	alte	persoane;
	 apelați	cât	mai	repede	un	tehnician	specializat	care	să	efectueze	reparația,	

sau,	în	caz	de	deteriorare	ireparabilă,	să	pregătească	eventuala	scoatere	
din	uz	a	aparatului.

	 8.1.	 Intervale	de	întreținere	curentă

easyWallbox	nu	necesită	întreținere	specifică.	Cu	toate	acestea,	se	recomandă	să:
	 cuplați	întotdeauna	conectorul	la	easyWallbox	atunci	când	aparatul	nu	

este	utilizat;
	 curățați	carcasa	de	plastic	cu	o	lavetă	umezită;
	 inspectați	și	curățați	cu	regularitate	conectorul	numai	după	ce	l-ați	
	 decuplat	de	la	rețeaua	electrică;
	 evitați	curățarea	cu	solvenți	agresivi	și	materiale	abrazive;
	 inspectați	vizual	aparatul	la	fiecare	sesiune	de	încărcare	pentru	a	depista	

eventuale	defecte;
	 inspectați	vizual	cablul	de	încărcare	la	fiecare	sesiune;
	 inspectați	vizual	cablul	de	alimentare	la	fiecare	sesiune	de	încărcare	și,	în	

orice	caz,	înainte	de	racordarea	la	rețeaua	electrică;
	 dacă	ștecărul	de	alimentare	este	decuplat	de	la	priză,	aranjați	cablul	în	
	 mod	ordonat,	înfășurându-l,	dacă	este	necesar,	în	jurul	carcasei	stației	

easyWallbox.	În	orice	caz,	cablul	trebuie	să	fie	poziționat	în	condiții	de	
siguranță,	astfel	încât	să	nu	împiedice	trecerea	și	să	nu	poată	fi	deteriorat	
(de	exemplu	călcat	de	vehicule).

	 controlați	pregătirea	funcțională.

easyWallbox	nu	conține	componente	asupra	cărora	utilizatorul	să	
poată	efectua	reparații	sau	operațiuni	de	întreținere	în	mod	autonom.	

Singura	piesă	care	se	poate	scoate	de	pe	stația	easyWallbox,	numai	
în	fazele	de	instalare	și	demontare,	respectând	instrucțiunile,	este	
capacul	detașabil.	Este	interzisă	deschiderea	ulterioară	a	stației	
easyWallbox,	cu	excepția	unei	intervenții	din	partea	personalului	
specializat	cu	ocazia	instalării	în	modul	Power	Upgrade,	a	demontării	
sau	a	întreținerii.	
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 9.2. Demontarea aparatului de pe perete

Pentru	a	demonta	easyWallbox	de	pe	peretele	pe	care	e	instalată,	procedați	
după	cum	urmează:

1. Scoateți capacul detașabil.
2. Deșurubați cele trei șuruburi introduse în perete.

3. Așezați capacul detașabil la loc pe aparat. 

 9.	 DEMONTAREA	ȘI	DEPOZITAREA

La	sfârșitul	duratei	de	funcționare,	easyWallbox	trebuie	dezactivată	sau	scoasă	
din	uz.		

Risc de electrocutare
Înainte	de	a	începe	demontarea,	asigurați-vă	că	easyWallbox	nu	este	
conectată	la	nicio	rețea	electrică.
Orice	operațiune	de	instalare,	întreținere	sau	demontare	trebuie	
efectuată	numai	după	decuplarea	curentului	electric	de	la	contor.

 9.1.	 Decuplarea	de	la	alimentarea	cu	energie	electrică	–	modul	Plug&Play	 	

Scoateți ștecărul din priza de perete.
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Deșeurile	de	echipamente	electrice	și	electronice	(DEEE)	trebuie	
tratate	și	eliminate	în	conformitate	cu	legile	în	vigoare,	separat	de	
deșeurile	menajere	obișnuite.

 11.	 ASISTENȚĂ

Dacă	aveți	întrebări	cu	privire	la	instalarea	stației	easyWallbox,	este	necesar	să	
vă	adresați	unui	centru	de	service	autorizat.
Pe	site-ul	web	www.easywallbox.eu	sunt	publicate	diferitele	centre	de	service	
la	dispoziția	clienților.
Dacă	aveți	întrebări	cu	privire	la	utilizarea	stației	easyWallbox,	este	necesar	să	
vă	adresați	unui	centru	de	service	autorizat.
Free2Move	eSolutions	S.p.A.	oferă	asistență	pentru	clienți	prin	linia	de	
asistență	telefonică	cu	număr	fix	în	limba locală,	în	următoarele	țări:

Număr	fix:	8:00	-	20:00,	de	luni	până	sâmbătă.
Dacă	apelați	serviciul	de	asistență	al	Free2Move	eSolutions	S.p.A.,	vă	rugăm	să	
aveți	la	îndemână	următoarele	informații,	după	cum	se	indică	în	capitolul	3.2:	
	 denumirea	modelului
	 numărul	de	serie.

 9.3.	 Depozitarea

În	cazul	în	care	se	dorește	demontarea	stației	easyWallbox	și	depozitarea	
acesteia	pentru	utilizare	în	viitor,	pentru	a	o	păstra	în	condiții	neschimbate	de	
funcționare	este	necesară	respectarea	următoarelor	precauții:
	 curățați	bine	aparatul	înainte	de	a-l	depozita
	 depozitați	aparatul	curățat	în	ambalajul	său	original	sau	într-un	material	

adecvat,	curat	și	uscat
	 respectați	următoarele	condiții	de	depozitare:

-	 temperatura	locului	de	depozitare	trebuie	să	fie	cuprinsă	între	-25	°C	
	 și	+40	°C
-	 temperatura	medie	în	intervalul	de	24	de	ore	nu	trebuie	să	depășească	

35	°C
-	 umiditatea	relativă	a	aerului	nu	trebuie	să	depășească	95%	și	trebuie	

evitată	formarea	de	condens.

 10. ELIMINAREA 

 10.1.	 Eliminarea	ambalajului

Eliminați	ambalajul	respectând	normele	de	protecție	a	mediului.	Materialele	
utilizate	pentru	ambalarea	acestui	produs	sunt	reciclabile	și	trebuie	eliminate	
în	conformitate	cu	normele	în	vigoare	din	țara	în	care	se	utilizează.

 10.2.	 Scoaterea	din	funcțiune	și	eliminarea	stației	easyWallbox

Acest	aparat	este	etichetat	în	conformitate	cu	dispozițiile	Directivei	2012/19/UE	
privind	echipamentele	electrice	și	electronice	uzate	(deșeurile	de	echipamente	
electrice	și	electronice	-	DEEE).	Liniile	directoare	stabilesc	cadrul	de	referință	
pentru	returnarea	și	reciclarea	echipamentelor	uzate	în	vigoare	pe	întreg	
teritoriul	UE.
Pentru	informații	suplimentare	despre	instalațiile	actuale	de	tratare	a	deșeurilor,	
adresați-vă	autorităților	locale.	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

		 Germania
	 Regatul	Unit
	 Belgia
	 Luxemburg
	 Țările	de	Jos
	 Franța
	 Elveția	
	 Austria
	 Polonia
	 Danemarca	

	 Suedia
	 Italia
	 Spania
	 Portugalia
	 Grecia
	 Republica	Cehă
	 Slovacia
	 Ungaria
	 Norvegia	(doar	în	limba	engleză)
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