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За	монтирането	на	версия	Power	Upgrade	и	за	други	детайлни	функции	
разгледайте	съответната	документация,	поместена	в	Ръководство за 
монтажника	(което	може	да	се	изтегли	на	адрес	
www.easywallbox.eu/it/#library).  

Само при монтиране на версия Power Upgrade във Франция
разгледайте “ръководство за монтажника - mode 2 power upgrade”
(което може да се изтегли от сайта https://easywallbox.eu/it/#library).

Монтирането на версия Power Upgrade изисква намесата на
 персонал, квалифициран в областта на проектирането и 
изграждането на специални инсталации за електрозахранване 
съгласно съвременните технологии, и на сертифицирането на 
битови електрически инсталации в съответствие с местната 
нормативна уредба и с договора за енергоснабдяване.

 1. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Благодарим	Ви,	че	избрахте	easyWallbox.	Моля	отделете	няколко	минути	
от	времето	си,	за	да	прочетете	документацията,	която	ще	Ви	позволи	да	
монтирате	устройството	и	да	го	използвате	безопасно,	като	откриете	
всичките	му	предимства.
easyWallbox е устройство за зареждане, проектирано и сертифицирано 
до 7,4 kW за зареждане на електрически автомобили.	То	е	
революционен	продукт,	който	може да се монтира както във версия 
Plug&Play	със	свързване	към	електрическата	мрежа	чрез	щепсел	и	
кабел,	така и във версия Power Upgrade. easyWallbox	е	устройство	
за	захранване	на	променливотокови	електромобили	чрез	подаване	на	
променлив	ток.	Информацията,	която	се	съдържа	в	това	ръководство,	е	
предназначена	за	монтажника	и	за	потребителя	на	easyWallbox	и	касае 
монтирането на версия Plug&Play,	безопасното	използване	и	базовата	
поддръжка	на	това	устройство.

Съгласно изискванията на международната нормативна уредба 
easyWallbox е продукт, предназначен за непрофесионална употреба, 
като под това се разбират и лицата, за които е предназначено 
устройството (по-долу лице, за което е предназначено), които 
нямат допълнителни познания и/или не са обучени допълнително 
(обикновени хора) освен чрез настоящото ръководство, което се 
препоръчва да бъде прочетено внимателно и задълбочено.
Където е необходимо, само с цел привеждане на примери, в 
ръководството се изброяват определени видове поведение и/или 
действия, които лицето, за което е предназначено устройството, 
трябва да разгледа внимателно и да прилага с цел употреба на 
easyWallbox съгласно предназначението му. Напомняме, че лицето, 
за което е предназначено устройството, има право да се свързва 
с предвидените за тази цел канали, за да изяснява евентуални 
съмнения и/или несигурности, които се появят вследствие на 
употребата/монтажа/поддръжката на easyWallbox (виж раздела в 
ръководството относно техническата помощ).

Преди да монтирате продукта, прочетете внимателно 
приложената към него документация, за да се запознаете 
по-добре с инструкциите и указанията за безопасност.
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 1.3. Използвани символи  

ОПАСНОСТ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

БЪДЕТЕ 
ПРЕДПАЗЛИВИ 

ВНИМАНИЕ 

КВАЛИФИЦИРАН 
ПЕРСОНАЛ

 1.1. Указания за монтаж на версия Plug&Play

Монтирането	на	easyWallbox	във	версия	Plug&Play	предвижда	свързване	
към	електрическата	мрежа	посредством	доставените	с	устройството	щепсел	
и	кабел.	Монтирането	на	продукта	във	версия	Plug&Play	трябва	да	се	
изпълни,	следвайки	предоставените	в	това	ръководство	инструкции.

Въпреки че не е задължително да изисквате намесата на 
персонал, специализиран в монтирането на версия Plug&Play, 
препоръчваме да се свързвате с електротехници или 
специализирани сервизи по всякакви въпроси или при съмнения 
относно използването, монтирането и поддръжката на easyWallbox.

 1.2. Техническа помощ и сервизиране

За	повече	информация	относно	техническата	помощ	разгледайте	глава	11.	

Този	символ	показва	непосредствена	опасност,	
която	причинява	смърт	или	много	сериозни	
наранявания.

Този	символ	указва	опасна	ситуация,	която	
може	да	причини	смърт	или	сериозни	
наранявания.

Този	символ	указва	опасна	ситуация,	която	
може	да	причини	леки	наранявания.

Този	символ	указва	ситуация,	която	може	да	
причини	материални	щети	на	easyWallbox.

Работа,	която	трябва	да	се	извърши	от	
техническо	лице,	по-долу	посочвано	като	
“Специализиран	персонал”	с	квалификация	
в	сферите	на	проектирането,	изграждането	
и	сертифицирането	на	битови	електрически	
инсталации	съгласно	местната	нормативна	
уредба	и	договора	за	енергоснабдяване.
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	 Устройството	трябва	да	се	свърже	към	електрическа мрежа в 
съответствие с местните и международните стандарти и с всички 
технически изисквания, посочени в това ръководство.

 Децата	или	други	лица,	за	които	се	смята,	че	не	са	в	състояние	да	
оценяват	рисковете,	свързани	с	монтирането	и	използването	на	
устройството,	може	да	претърпят сериозни злополуки или да има 
риск за живота им.	Тези	лица	не	трябва	да	използват	устройството	и	
трябва	да	са	под	наблюдение,	когато	са	близо	до	него.

 Домашните и други животни трябва да се държат далече	от	
устройството	и	от	опаковъчните	материали.

 Децата не бива да играят с устройството,	с	аксесоарите	или	с	
опаковката,	доставена	заедно	с	продукта.

 easyWallbox не съдържа компоненти, по които ползвателят да
 може да извършва самостоятелно ремонтни дейности или 

операции по поддръжка.

 Единствената част, която може да се отстрани	от	easyWallbox,	
единствено	и	само	по	време	на	етапите	на	монтаж	и	демонтаж	и	при	
спазване	на	инструкциите,	е	отстраняемият капак. easyWallbox	не

	 трябва	да	се	отваря	повече,	освен	от	квалифициран	персонал	по	
време	на	монтиране,	демонтиране	или	поддръжка.

 easyWallbox	може	да	се	използва	само	в	комбинация	с	енергоизточник.

	 Устройството	easyWallbox трябва да се третира и изхвърли в
 съответствие с действащата нормативна уредба,	отделно	от
	 обикновените	битови	отпадъци;	то	е	класифицирано	като	от	

електрическо	и	електронно	оборудване	(ОЕЕО).

 Не използвайте адаптери	и	комплекти	удължители	за	кабели.

 1.4. Предупреждения

Риск от токов удар и пожар  

	 Преди	да	използвате	easyWallbox,	трябва	да	прочетете	внимателно	
съдържащата	се	в	това	ръководство	информация,	за	да	се	запознаете	с	
инструкциите	за	употреба	и	с	указанията	за	безопасност.

	 Преди	да	започнете	с	монтажа,	проверете	дали	easyWallbox не е 
свързан към никоя електрическа мрежа.	Всяка	операция	по	монтаж,	
поддръжка	или	демонтаж	трябва	да	се	извършва	единствено	и	само,	
когато	устройството	е	изключено	от	електрическата	мрежа.

	 Преди	присъединяването	към	електрическата	мрежа,	проверете	
дали	електрическият контакт е монтиран правилно,	с	правилно	
заземяване	и	в	съответствие	с	местните	и	международните	стандарти.

	 Преди	да	монтирате	или	използвате	устройството,	проверете дали 
някой компонент не е претърпял щети.	Повредените	компоненти	
може	да	причинят	токов	удар,	късо	съединение	и	пожар	вследствие	на	
прегряване.	Устройства	с	дефекти	или	щети	не	трябва	да	се	използват.

	 Монтирайте	easyWallbox	на	места, далече от туби с бензин и от 
горими вещества като цяло.

 Преди да извършите каквато и да е операция по поддръжка,	
трябва	да	проверите	дали	захранването	е	деактивирано.

	 Преди	да	оставите	или	транспортирате	easyWallbox	,	трябва	да	
проверите	дали	главното захранване е напълно разкачено.

	 Употребата	на	устройството	easyWallbox	трябва	да	бъде ограничени 
до специфичните приложения,	за	които	е	предназначено.

	 Монтирането,	поддръжката	или	ремонтните	дейности,	които не са 
изпълнени правилно, може да създадат рискове за ползвателя.

	 Трябва	да	проверите	дали	easyWallbox	се	използва	само	при	наличие	
на	правилните работни условия.
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 2. АСПЕКТИ, СВЪРЗАНИ С БЕЗОПАСНОСТТА

 2.1. Употреба на easyWallbox съгласно предвиденото предназначение

easyWallbox	е	предназначен	единствено	и	само	за	фиксиран	монтаж.	
Може	да	се	монтира	и	използва	за	зареждане	на	електромобили	както	във	
вътрешни	помещения	(гаражни	клетки,	фирмени	складове	с	ограничен	
достъп	и	др.),	така	и	на	открито	(частни	земи,	паркинги	и	др.)	в	съответствие	
с	указанията,	дадени	в	глава	4,	и	с	местната	нормативна	уредба.	
Устройството може да се използва единствено за презареждане на 
напълно електрически или хибридни автомобили, съвместими с 
конектори тип 2, както е предвидено в IEC 62196-2;	то	не	е	съвместимо	
с	други	видове	автомобили	или	устройства.	easyWallbox	е	уред	от	клас	I.
Следователно	се	нуждае	от	правилно	заземяване	посредством	щепсел	и
електрически	контакт.	Опционалната	функция	за	вентилацията	не	се	поддържа	
от	easyWallbox.	Някои	страни	предвиждат	прилагането	на	стандарти,	
които	изискват	допълнителна	защита	що	се	отнася	до	риска	от	токов	удар.
Във	всеки	случай,	за	да	използвате	easyWallbox	,	е	необходимо	първо	
да	сте	прочели	инструкциите	за	употреба,	посочени	в	това	ръководство	
и	в	евентуалната	допълнителна	документация.	easyWallbox	трябва	да	
се	свърже	към	електрическа	мрежа,	защитена	с	диференциална	токова	
защита	и	максимална	токова	защита.	Диференциалнотоковата	защита	
трябва	да	е	с	остатъчен	номинален	работен	ток,	не	повече	от	30	mA,	да	
е	поне	тип	A	и	да	отговаря	на	един	от	следните	стандарти:	IEC	61008-1,	
IEC	61009-1,	IEC	60947-2	и	IEC	62423.	Устройствата	за	максимална	токова	
защита	трябва	да	отговарят	на	IEC	60947-2,	IEC	60947-6-2,	IEC	61009-1	или	
на	релевантните	части	на	серия	IEC	60898	или	на	серия	IEC	60269.

 2.2. Употреба, която не съответства на предвиденото предназначение 

Употребата	на	easyWallbox	е	безопасна	само	в	случай	че	се	придържате	към	
употреба,	съответстваща	на	предвиденото	предназначение.	Всяка	употреба,	
която	е	различна,	и	неразрешени	промени,	внесени	по	устройството,	се	смятат
за	неотговарящи	на	предназначението	и	следователно	за	недопустими.	
Отговорен	за	употребата	е	ползвателят,	който	отговаря	за	евентуални	опасни	
ситуации	или	такива,	противоречащи	на	законовите	разпоредби,	прилагани	
в	страната	му.

Free2Move eSolutions S.p.A. не носи никаква отговорност за щети, 
причинени от употреба, която не отговаря на предвидената, 
или дължаща се на неоторизирани промени и модификации по 
устройството.

 2.3. Основни указания за безопасност

easyWallbox	е	проектирано,	произведено	и	проверено	в	съответствие	
с	действащите	правила	за	безопасност.	Монтирането	на	easyWallbox	във	
версия	Plug&Play	може	да	се	извърши	директно	от	ползватели,	които	са	в	
състояние	да	разберат	и	спазват	внимателно	настоящите	инструкции,	както	и
да	преценят	и	разберат	всички	съответни	рискове.	Free2Move	eSolutions	S.p.A.
не	носи	никаква	отговорност	за	щети,	нанесени	на	хора	или	имущество,	
които	може	да	произтичат	от	неспазването	на	правилата	за	безопасност	и	на	
указанията,	дадени	в	настоящото	ръководство.	

 2.3.1. Спазване на местните условия  

Оперативната	безопасност	на	easyWallbox	зависи	от	правилното	му	
монтиране,	което	трябва	да	отговаря	на	действащата	нормативна	уредба.

Неправилният монтаж може да причини опасности като тежки 
наранявания или смърт.

 2.3.2. Спазване на задължението за наблюдение  

Деца	и	индивиди,	които	не	са	в	състояние	да	преценят,	дори	и	само	за	момента,	
рисковете,	произтичащи	от	неправилното	използване	на	easyWallbox,	трябва	
да	се	държат	на	дистанция	от	устройството	и	от	кабела	за	зареждане	-	както	
когато	са	в	работно	състояние,	така	и	когато	са	в	покой.	

 2.3.3. Условия за поддържане на доброто състояние 

easyWallbox	dтрябва	да	се	поддържа	с	ненарушена	цялост.	При	наличие	на
щети	или	дефекти,	ползвателите	рискуват	да	си	нанесат	сериозни	наранявания	
вследствие	на	наличието	на	електрически	разряди.	Затова	трябва:
	 да	избягвате	удрянето	на	устройството
	 да	избягвате	употреба,	която	не	съответства	на	предвиденото	

предназначение	
	 да	избягвате	неправилно	използване	на	устройството
	 да	сигнализирате	достатъчно	ясно	недобрата	работа	на	устройството,	

така	че	други	хора	да	не	го	използват
	 да	изисквате	своевременна	намеса	на	специализиран	електротехник	

за	поправяне	на	щетите	и	повредите.

Използването на easyWallbox по време на силни бури не е 
препоръчително.
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фронтален	изглед страничен	изглед

	 захранващ	кабел

	 порт	за	конектор	тип	2

	 осигурена	конфигурация	
	 за	сензор	за	ток

 Размери на зарядна станция easyWallbox      

 

 Размери на зарядна станция easyWallbox 
 с вграден конектор  

 3. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

 3.1. Общо описание  

Корпусът	на	easyWallbox	е	направен	от	поликарбонат	и	гарантира	висока	
степен	на	стабилност	и	лекота.	Устройството	е	проектирано	въз	основа	на	
задълбочени	проучвания,	целящи	осигуряване	на	ергономичен,	гъвкав	и	
интелигентен	работен	уред.

  Описание на продукта  

	 корпус

	 отстраняем	капак

	 светодиоден	индикатор	за	състояние

	 кабел	с	конектор	тип	2

1

2

3

4

5

6

7

102 mm

277 mm

33
3 

m
m

102 mm

277 mm

33
3 

m
m

325 mm
325 mm



14 15

BGBG

13
0

 - 
14

0
 c

m

 3.2. Идентификационна табелка

Идентификационната	табелка	се	намира	от	задната	страна	на	зарядната	
станция.	Информацията,	посочена	върху	табелката,	е	показана	и	на	
фигурата	по-долу.	В	зависимост	от	версията	на	продукта,	посочените	
данни	може	да	се	различават	от	посоченото	на	фигурата.	Кода	на	модела	
и	серийния	номер	може	да	видите	и	на	опаковката,	както	и	в	мобилното	
приложение	Free2Charge	след	извършена	идентификация	(виж	глава	5.2).	

	 Монтиране	на	easyWallbox	във	версия	Plug&Play.

	 За	монтирането	на	версия	Power	Upgrade	и	за	други	детайлни	функции		
	 разгледайте	съответната	документация,	съдържаща	се	в	Ръководството  
 за монтажника	(което	може	да	изтеглите	на	адрес	
 www.easywallbox.eu/it/#library).
	 Само	при	монтиране	на	версия	Power	Upgrade	във	Франция	разгледайте		
 “Ръководство за монтажника - mode 2 power upgrade”	(което	може	да		
	 изтеглите	от	сайта	https://easywallbox.eu/it/#library). местоположение	на	етикета

код	на	модел сериен	номер
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 3.4. Динамично управление на мощността (Dynamic Power Management)

easyWallbox	включва	Dynamic	Power	Management	(DPM)	-	интелигентна	
функция,	която	модулира	енергията	на	зареждане	въз	основа	на	
разполагаемата	електроенергия,	избягвайки	по	този	начин	неприятни	
сривове	на	тока.
За	да	активирате	Dynamic	Power	Management,	разгледайте	инструкциите	
за	монтиране	на	сензора	при	електрическата	мрежа	и	за	настройване	на	
параметрите	в	Ръководството	за	монтажника	(виж	www.easywallbox.eu).
easyWallbox	може	да	работи	и	без	Dynamic	Power	Management;	в	този	случай	
не	е	необходимо	да	се	монтира	специален	сензор,	но	не	се	гарантира	
липсата	на	сривове.
 

 

Свързването на сензора Dynamic Power Management изисква 
задължителното му монтиране от страна на специализиран 
техник съгласно местната нормативна уредба. Препоръчваме да 
се свързвате с електротехници или специализирани техници за 
всякакви въпроси и при всякакви съмнения относно използването, 
монтирането и поддръжката на easyWallbox (виж глава 11 
Техническа помощ и сервизиране).

281175 code

ЕЛЕКТРОМЕР

СЕНЗОР ЗА ТОК

ЕЛЕКТРИЧЕСКО ТАБЛО

Описание  
Стандарт	на	конектора	(страна	на	електромобила)	 	 IEC	62196-2	
Щепсел	за	презареждане																																																																	E/F	(G	в	Обединеното	кралство,	J	в	Швейцария)	
Стандарт	EVSE	 	 IEC	61851	
Маркировка	CE	 	 Да	
Гаранция	 	 2	години	  
	 	 	 Постоянно	свързано
Начин	на	зареждане	 Свързани	контакт	и	кабел	 	 (Свързани	контакт	и	кабел,	ако	е		
	 	 	 монтирано	във	Франция)
Сертификат	TUV	 Да	 	 Да  

Електрически спецификации и свързване  
Максимална	мощност	[kW]	 до	2.3*	 	 до	7.4*
Напрежение	[V	/	Hz]	 230	/	50,	монофазно	 	 230	/	50,	монофазно
Ток	[A]	 до	10*	 	 до	32*
Разход	в	стендбай	режим	[W]	 <	2	 	 <	2
Кабел	с	конектор	тип	2	(от	страната	на	електромобила)	 	 Да,	включен	
Дължина	на	кабела	с	конектор	тип	2	[m]	 	 3	
Захранващ	кабел	[m]	 6	 	 Неприложимо
*	В	някои	страни	стойностите	може	да	варират	според	местната	нормативна	уредба..     
Общи спецификации  
Клас	на	защита	 	 IP54,	IK08	(IEC	60529)	 	

Габаритни	размери	[mm]	 	 “335	x	277	x	95	(без	конектор) 
	 	 335	x	277	x	350	(с	конектор)”	
Корпус	 	 Поликарбонат	
Тегло	[kg]	 	 ~	4	
Стандартни	цветове	 	 Черен	(RAL	9011)	и	Бял	(RAL	9003)	
Индикатор	за	състояние	 	 Да,	RGB	светодиод	 	      
Безопасност и оперативна работа  

Температурен	диапазон	[°C]																																																					-25	/	+50	(без	излагане	на	директна	слънчева	светлина)	
Защита	от	прегряване	 	 Да	
Влагоустойчивост	 	 Да,	напълно	покрито	
Клас	на	защита	 	 I	
Степен	на	замърсяване	 	 PD3	
Категория	на	свръхнапрежение	 	 OVC	III	
Пожарна	безопасност	 	 UL94	V-0	

Мониториране	на	остатъчния	ток																																																							“Да,	6	mA	DC	устройство	RCM	включено	за	
                                                                 		отчитане	на	липсата	на	непрекъснатост	към	земята”	
Максимална	надморска	височина	на	монтиране	[m]	 	 2000	н.м.р.	 	
   
Възможност за свързване и допълнителни функции  

BBluetooth	 	 Да	
Мобилно	приложение	за	смартфон																																																							Free2Charge,	съвместимо	с	Android,	IOS	
Съвместимост	със	системи	Android***	 	 Lollipop	(5.0)	или	по-висока	
Съвместимост	със	системи	IOS**	 	 12	или	по-висока	
Комуникационен	протокол	 	 Собственик	
Динамично	управление	на	мощността																																															Да,	след	монтиране	на	специалния	сензор	
(Dynamic	Power	Management)	 	 (включен	в	доставката)	 	
**  Данните	се	отнасят	до	първата	версия	на	продукта	и	в	бъдеще	може	да	се	променят.
*** НЕ	е	съвместимо	с	Android	6.

 3.3. Технически характеристики на зарядното устройство

 зарядно устройство, проектирано и сертифицирано до 7,4 kW за
 зареждане на превозни средства с електрическо задвижване.

 при монтирана при монтирана   
 версия Plug&Play  версия Power Upgrade
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- Не използвайте адаптери и комплекти удължители за кабели.
- Free2Move eSolutions S.p.A. не носи никаква отговорност за щети, 

причинени от употреба, която не отговаря на предвидената, 
или дължаща се на неоторизирани промени и модификации по 
устройството.

Тип  E Тип  F Тип  G Тип  J

 
	 Страна	 Ограничение	за	тока	(Plug&Play)	[A]	 Код на щепсела

	 1.		 Германия	 10	 E/F
	 2.			 Франция	 8	 E/F
	 3.			 Обединено	кралство	 10	 G
	 4.			 Белгия	 10	 E/F
	 5.			 Люксембург	 10	 E/F
	 6.			 Холандия	 10	 E/F
	 7.		 Швейцария	 8	 J
	 8.			 Австрия	 10	 E/F
	 9.			 Полша	 10	 E/F
	 10.		Гърция	 10	 E/F
	 11.		Чехия	 10	 E/F
	 12.		Словакия	 10	 E/F
	 13.		Унгария	 10	 E/F
	 14.		Дания	 6	 E/F
	 15.		Швеция	 10	 E/F
	 16.	 Италия	 10	 E/F
	 17.		Испания	 10	 E/F
	 18.		Португалия	 10	 E/F
	 19.		Норвегия	 10	 E/F

 3.5. Версии на продукта в различните страни

Максималният	ток	във	версия	Plug&Play	е	ограничен	за	осигуряване	
на максималното ниво за безопасност	на	easyWallbox съгласно 
действащите местни стандарти.	По	време	на	производството	
устройството	easyWallbox е	вече	конфигурирано	с	оглед	на	тези	разлики,	
така	че	да	е	готово	за	употреба	с	разполагаемия	максимален	ток.	

    

 4. МОНТАЖ

 4.1. Избор на местоположение

Устройството	easyWallbox	е	проектирано	за	употреба	както	на	закрито,	така	
и	на	открито,	и	е	предназначено	единствено	за	фиксиран	стенен	монтаж,	
следователно	не	може	да	се	използва	на	различни	места	и	да	се	мести	
непрекъснато.	Преди	да	пристъпите	към	монтажните	операции,	трябва	да	
проверите	дали	може	да	бъдат	направени.	По-специално,	избраното	място	
за	монтиране	на	easyWallbox	трябва:
		 да	е	разположено	върху	равна	и	вертикална	повърхност,	както	е	

показано	в	т.	4.5;	трябва	да	се	избягват	нестабилни	повърхности,	които	
не	гарантират	достатъчна	здравина

		 да	позволява	нормално	свързване	към	електрическата	мрежа	и	към	
електромобила	за	зареждане

		 не	трябва	да	има	никакви	препятствия	за	движението	на	
електромобила	за	зареждане

		 цялата	площ,	необходима	за	монтирането,	да	е	свободна	от	материали	
или	оборудване

		 да	отговаря	на	действащата	местна	нормативна	уредба	относно	
електрическите	монтажи,	противопожарните	мерки	и	аварийните	
изходи	на	мястото	за	монтаж.

easyWallbox не трябва да се монтира върху стълб/колона или върху 
тръба, намиращи се там от преди това.

Устройството	easyWallbox	не	трябва	да	се	монтира	на	места:
	 с	риск	от	експлозия	(EX	среда)
	 използвани	като	аварийни	изходи
	 по	които	може	да	падат	предмети	(напр.	окачени	стълби	или	автомобилни	

гуми)	или	където	вероятността	да	бъде	ударено	или	повредено	е	висока	
(напр.	в	близост	до	врата	или	до	работни	пространства	за	автомобилите)

	 в	което	да	има	риск	от	наличие	на	струи	вода	под	налягане	(напр.	поради
		 наличие	на	системи	за	измиване,	водоструйки	или	градински	маркучи)
	 не	може	да	се	монтира	върху	нефиксирани	стени
	 не	може	да	се	монтира	върху	стени	от	запалими	материали	или	покрити	

със	запалими	материали	(напр.	дърво,	мокет	и	др.).

В Италия easyWallbox не може да се монтира на обществени места, 
както е посочено в IEC 61851-1.
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 4.3. Какво съдържа опаковката

Опаковката	с	easyWallbox	съдържа:	

   

 

Не трупайте товари върху кутията с easyWallbox, обърнете 
внимание на знаците и специалните индикации върху 
опаковката.

1

2

3

4

5

6

3	болта

3	дюбела

Ръководства	и	сертификат	
за	продукта

 4.2. Допустими условия на околната среда

По-конкретно	условията	на	средата,	в	която	се	поставя	easyWallbox,
трябва	да	са	следните:
	 околна	температура	между	-25°C	и	+50°C
	 средна	температура	през	24	часа	под	35°C
	 максимално	ниво	над	морското	равнище:	2000	метра
	 относителна	влажност	на	въздуха	не	повече	от	95%.

Щети по easyWallbox, предизвикани от неподходящи околни 
условия. Неподходящото местоположение на easyWallbox може 
да предизвика щети по устройството.

При	избора	на	позиция	за	монтаж	трябва	да	спазвате	следните	указания:
	 избягвайте	излагането	на	пряка	слънчева	светлина,	евентуално	при	

необходимост	монтирайте	навес
	 избягвайте	директното	излагане	на	валежи,	за	да	не	причините	

влошаване	на	състоянието	вследствие	на	лошото	време
	 осигурете	достатъчно	вентилация	на	устройството,	не	го	монтирайте	в	

ниши	или	шкафове
	 избягвайте	акумулирането	на	топлина	и	дръжте	устройството	далече	

от	източници	на	топлина
	 избягвайте	излагането	на	контакт	с	проникнала	вода
	 избягвайте	прекомерни	резки	температурни	разлики.

Опасност от пожар и експлозия
easyWallbox трябва да се монтира на места, където няма запалими 
или експлозивни вещества - като например в близост до 
бензиностанции - тъй като евентуални искри, предизвикани от 
компонентите му, може да предизвикат пожари или експлозии.

 easyWallbox,	включително	кабели,		
	 щепсел	за	електрозахранване	и	
	 конектор	за	зареждане

	 Сензор	за	ток	за	Dynamic	Power		
	 Management	(DPM)

	 Шаблон	за	направа	на	отвори
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 4.4. Отваряне на опаковката

При	отваряне	на	кутията	препоръчваме	да	проверите	дали	по	различните	
части	на	easyWallbox	няма	признаци	за	физически	повреди	вследствие	на	
удари,	разкъсване	или	ожулване.	При	наличие	на	щета	трябва	незабавно	
да	прекъснете	процедурата	по	монтаж	и	да	сигнализирате	на	продавача	
естеството	на	щетата.	При	необходимост	се	свържете	с	отдела	за	
техническа	помощ,	както	е	обяснено	в	глава	11.
Отделните	компоненти	на	устройството	са	предпазени	с	ПВЦ-опаковки	
и	са	запечатани	с	лепяща	лента.	При	отваряне	на	кутията	трябва	да	
почистите	частите,	като	отстраните	евентуален	прах,	остатъци	от	ПВЦ	
или	части	лепяща	лента.	easyWallbox	трябва	да	се	извади	от	кутията	чак	
когато	всичко	е	вече	подготвено	за	монтажа	и	да	се	транспортира	ръчно	в	
близост	до	стената,	избрана	за	монтаж.

По време на ръчното преместване на easyWallbox внимавайте 
особено много да не се спънете в захранващия кабел на 
автомобила.

Затворена	кутия	
с	easyWallbox

Отваряне	на	капака	на	
кутията	с	easyWallbox

Повдигане	на	панела,	
намиращ	се	в	кутията	

с	easyWallbox

	 ормашина

	 Молив

	 Отвертка

	 Чук

	 Нивелир	

	 Ролетка

инструменти, които 
не са включени в 
доставката 

1

2

3

4

5

6

2 31

65

42 3 41

5 6
 4.5. Стенен монтаж

Free2Move eSolutions S.p.A. не носи никаква отговорност за щети, 
нанесени на имущество или хора, които може да произтичат от 
използването на тези инструменти. Препоръчваме да се свързвате 
с електротехници или специализирани техници за всякакви 
въпроси или при съмнения относно използването на easyWallbox. 

При	фиксирането	на	easyWallbox	към	стената	е	необходимо	да	спазвате	
националните	и	международните	стандарти,	които	са	в	сила	в	сферата	на	
производството,	както	и	директивите,	определени	от	Международната	комисия	
по	електротехника	IEC	60364-1	и	IEC	60364-5-52.	Правилното	позициониране	
на	зарядната	станция	е	важно	за	добрата	работа	на	устройството.
Когато избирате стената за монтиране на easyWallbox, трябва да 
вземете предвид дистанциите за свързване към електрическата мрежа 
и за свързване на автомобила за зареждане, както и с пространството 
за паркиране и маневриране, с което ще разполага автомобилът.
В	случай	че	няколко	устройства	easyWallbox	са	монтирани	едно	до	друго,	
трябва	да	предвидите	разстояние	от	поне	20	cm	помежду	им.	easyWallbox 
трябва	да	се	монтира	на	височина	между	130	и	140	cm	от	пода.	

Риск от токов удар.
Преди да започнете с монтажа, проверете дали easyWallbox не е 
свързан към никоя електрическа мрежа. Всяка операция по монтаж, 
поддръжка или демонтаж трябва да се извършва единствено и само 
след прекъсване на електрическия ток при електромера.
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 Височина	на	стенен	монтаж	на	easyWallbox.

 

 Процедирайте, като изпълните следните 6 стъпки:

1. Използвайте шаблона за направа на отвори (лист A3) и 
отбележете къде да пробиете стената с бормашина, като 
използвате ролетка и нивелир.  
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4. Свалете отстраняемите капак на устройството easyWallbox, поставено 
в КОРПУСА чрез механичен контакт, като използвате каналите по 
дъното.

Единствената част, която може да се отстрани от easyWallbox, е 
отстраняемият капак. easyWallbox не трябва да се отваря повече, 
освен от квалифициран персонал по време на монтирането на 
версия Power Upgrade, демонтирането или поддръжката.

2. Направете отвори в стената 
 с помощта на бормашина.

3

1
2

3. Въведете дюбелите в 
отворите с помощта на чук.
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5. Позиционирайте easyWallbox при отворите и го фиксирайте към 
стената с помощта на болтовете от комплекта.

6. Върнете отстраняемия капак.

 4.6. Електрическо свързване на версия Plug&Play

След	приключване	на	стенния	монтаж,	за	да	свържете	easyWallbox	към	
електрическата	мрежа,	е	достатъчно	да	пъхнете	щепсела	в	електрически	
контакт.	

Внимание: Щепселът трябва да се свърже директно към 
електрически контакт, без адаптери и при спазване на местната 
нормативна уредба относно битовите електрически инсталации. 
Не използвайте адаптери, щепсели с три щифта, разклонители или 
комплекти удължители за кабели.

При наличие на неправилно електрическо присъединяване, 
рискът от щети на хора или имущество е особено голям, в случай 
че автомобилът се остави да се зарежда дълго време на място без 
наблюдение.
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 5. ПЪРВО СТАРТИРАНЕ

 5.1. Включване на easyWallbox

На	устройството	няма	бутони	за	включване/изключване.	След	като	се	
монтира,	то	е	готово	за	зареждане	при	установяване	на	следните	две	
условия:
	 правилен	монтаж,	изпълнен	съгласно	инструкциите	на	това	

ръководство
	 изправно	състояние	на	устройството.

Опасност от електрически разряди при наличие на повредено 
устройство. Използването на повредено устройство би могло да 
генерира електрически разряди.

За	да	избягвате	опасни	ситуации	с	последващи	от	тях	щети	на	хора	
или	имущество	в	случай	на	повредено	устройство,	трябва	да	следвате	
стриктно	следните	указания:
	 избягвайте	използването	на	повредено	устройство
	 сигнализирайте	по	добре	видим	начин,	че	има	повредено	устройство,	

така	че	да	не	се	използва	от	други	хора
	 извикайте	в	кратки	срокове	специализиран	техник,	който	да	се	погрижи	

за	поправката	му,	или	в	случай	на	непоправима	щета	-	да	подготви	
евентуално	извеждане	на	устройството	от	експлоатация.

 5.2. Конфигуриране чрез мобилно приложение Free2Charge    
  (опционално)

Free2Charge	е	специално	мобилно	приложение	за	смартфон,	налично	
както	в	Google	Play®	,	така	и	в	App	Store®,	което	може	да	се	използва	за	
конфигуриране,	мониториране	и	настройване	на	easyWallbox	чрез	
Bluetooth	връзка.	Чрез	мобилното	приложение	процесите	на	зареждане	
(старт	и	стоп)	може	да	се	стартират	или	спират,	сесията	за	зареждане	може	
да	се	отложи	във	времето	и	да	влезете	в	регистъра	на	последните	сесии	
на	зареждане.

Едновременното използване на Free2Charge и на функцията за 
интелигентно зареждане (smart) на автомобила може да причини 
леки проблеми при работата.

За	да	може	да	извършите	идентификация	чрез	смартфона,	го	фокусирайте	
върху	QR	кода,	както	е	показано	в	упътването	на	мобилното	приложение.	
За	по-подробни	инструкции	разгледайте	направо	мобилното	приложение.
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 6. ПРОЦЕДУРА ПО ЗАРЕЖДАНЕ

  Зареждането	на	електромобил	с	easyWallbox	е	много	лесно.	
	 	 Достатъчно	е:

1. Да проверите дали устройството easyWallbox е свързано към 
активен източник на захранване.

2. Да проверите дали светодиодният индикатор за състояние е СИН.

3. Извадете конектора от easyWallbox.

 

4. Свържете конектора към електромобила. 

- Адаптерите за автомобили не трябва да се използват за 
свързване на конектора на дадено превозно средство към входа 
на превозното средство.

- Избягвайте динамични усилия на кабела. Не го дърпайте и не 
 го усуквайте.

 6.1. Светодиоден индикатор за състояние

От	предната	страна	на	зарядната	станция	има	светодиодна	лента,	в	която	
се	показват	визуални	сигнали	и	аларми,	които	имат	функцията	на	показват	
състоянието	на	easyWallbox:

 СИНЬО СТЕНДБАЙ състояние,
 easyWallbox показва готовност за започване на процеса на 

зареждане или че сесията на зареждане е приключена.

 ЗЕЛЕНО състояние на ЗАРЕЖДАНЕ,  
 easyWallbox електромобилът е в процес на зареждане.

 МИГАЩО ЧЕРВЕНО АЛАРМЕНО състояние 
 easyWallbox не зарежда поради грешка.
 easyWallbox възстановява работата си автоматично до няколко 

секунди след дребни грешки. Ако АЛАРМЕНОТО състояние се 
проточи дълго време, се свържете с отдела за техническа помощ, 
както е обяснено в глава 11.
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 7. СПИРАНЕ НА ЗАРЕЖДАНЕТО

Ако	процесът	на	зареждане	е	приключен,	светлинният	индикатор	
върху	устройството	става	СИН	и	конекторът	може	да	се	извади	от	
електромобила,	както	е	описано	в	7.1.
Ако	процесът	на	зареждане	не	е	приключил,	трябва	първо	да	го	спрете.	
Може	да	го	прекъснете	по	два	различни	начина:
	 Директно	чрез	специалната	контролна	команда	на	електромобила	
	 (за	повече	инструкции	виж	ръководството	с	инструкции	на	автомобила)
	 Чрез	мобилното	приложение	Free2Charge.

След	като	спрете	процеса,	разгледайте	следващата	глава.	

Обърнете внимание, че след прекъсване на процеса на 
зареждане, преди да може да го рестартирате, трябва да 
извадите конектора от автомобила.

Избягвайте да изваждате кабела от входа на автомобила, ако 
процесът на зареждане не е приключил.

 

 7.1. Приключване на процеса на зареждане

За	да	приключите	процеса	на	зареждане,	изпълнете	следните	инструкции:	

1. Проверете дали светлинният индикатор на устройството е СИН.

2. Извадете конектора от входа на автомобила.

Не изваждайте конектора от автомобила, когато процесът на 
зареждане НЕ е приключил и светлинният индикатор върху 
устройството е ЗЕЛЕН. Изваждането на кабела може да го повреди 
и да предизвика токов удар или редица наранявания.  

3. Включете конектора в easyWallbox.
4. За да гарантирате максималното ниво на безопасност, може 

да прекъснете свързването към електрическата мрежа (при 
необходимост като отстраните щепсела от контакта).



34 35

BGBG

 8. ПОДДРЪЖКА

Преди да се намесите по easyWallbox за извършване на каквато и 
да е операция по поддръжка, изчакайте колата да спре напълно и 
след това я изключете, като разкачите устройството от контакта. 

Перфектното	функциониране	и	продължителността	на	експлоатационния	
живот	на	easyWallbox	зависят	от	периодичните	дейности	по	проверка	и	
поддръжка,	на	които	бива	подлагано	устройството.
Ето	няколко	примера	за	повреди,	които	може	да	претърпи	easyWallbox:
	 повреда	на	корпуса
	 щета	по	фронталния	панел
	 повреда	на	компонентите
	 случайно	отстраняване	на	компонентите.

При никакви обстоятелства не трябва да използвате повредени 
или дефектни устройства. Всеки дефект трябва да бъде 
коригиран незабавно от специализиран персонал. 

Опасност от електрически разряди при наличие на повредено 
устройство. Използването на повредено устройство би могло да 
генерира електрически разряди. 

За	да	избягвате	опасни	ситуации	с	последващи	от	тях	щети	на	хора	или	
имущество,	в	случай	на	повредено	устройство	трябва	да	спазвате	стриктно	
следните	указания:
	 избягвайте	използването	на	повредено	устройство
	 сигнализирайте	по	добре	видим	начин,	че	има	повредено	устройство,	

така	че	да	не	се	използва	от	други	хора
	 извикайте	в	кратки	срокове	специализиран	техник,	който	да	се	

погрижи	за	поправката	му,	или	в	случай	на	непоправима	щета	-	да	
подготви	евентуално	извеждане	на	устройството	от	експлоатация.

 8.1. Периодичност на извършване на редовна поддръжка

easyWallbox	не	изисква	специална	поддръжка.	Все	пак	препоръчваме:	
	 винаги	да	включвате	конектора	в	easyWallbox,	докато	устройството	не	

работи
	 да	почиствате	пластмасовия	корпус	с	влажна	кърпа
	 да	извършвате	редовни	инспекции	и	почистване	на	конектора	само	

след	като	сте	го	разкачили	от	електрическата	мрежа
	 да	избягвате	да	го	почиствате	с	агресивни	разтворители	или	

абразивни	материали
	 при	всяка	сесия	на	зареждане	да	извършвате	визуална	инспекция	на	

устройството,	за	да	откриете	евентуални	дефекти
	 да	извършвате	визуална	инспекция	на	кабела	за	зареждане	при	всяка	

сесия	на	зареждане
	 да	извършвате	визуална	инспекция	на	захранващия	кабел	при	всяко	

зареждане,	и	изобщо	преди	всяко	свързване	към	електрическата	мрежа
	 ако	щепселът	за	захранване	е	изключен	от	контакта,	оставете	кабела	

в	грижливо	подредено	състояние,	като	при	необходимост	го	навиете	
около	корпуса	на	easyWallbox.	Във	всеки	случай	кабелът	трябва	да	бъде	
поставен	по	безопасен	начин,	така	че	да	не	представлява	препятствие	за	
никой	и	да	не	може	да	бъде	повреден	(напр.	премазан	от	автомобилите)

	 Проверка	на	оперативната	готовност.
 

easyWallbox не съдържа компоненти, по които ползвателят 
да може да извършва самостоятелно ремонтни дейности или 
операции по поддръжка. 

Единствената част, която може да се отстрани от easyWallbox, 
е отстраняемият капак, и то само по време на етапите на 
монтиране и демонтиране и при спазване на инструкциите. 
easyWallbox не трябва да се отваря повече, освен от 
специализиран персонал по време на монтирането на версия 
Power Upgrade, демонтирането или поддръжката.
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 9.2. Отстраняване на устройството от стената

За	да	отстраните	easyWallbox	от	стената,	където	е	монтирано,	
процедирайте	както	следва:

1. Свалете отстраняемия капак.
2. Развийте трите болта, поставени в стената.

3. Отново поставете отстраняемия капак върху устройството. 

 9. ДЕМОНТАЖ И СЪХРАНЕНИЕ

След	достигане	на	края	на	техническия	и	експлоатационния	му	живот,	
easyWallbox	трябва	да	се	деактивира	или	да	се	изведе	от	експлоатация.		

Риск от токов удар
Преди да започнете с демонтирането, проверете дали 
устройството easyWallbox не е свързано към някоя електрическа 
мрежа. Всяка операция по монтаж, поддръжка или демонтаж 
трябва да се извършва единствено и само след прекъсване на 
електрическия ток при електромера.

 9.1. Изключване от електрозахранването – версия Plug&Play

Извадете щепсела от стенния контакт.
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Отпадъците от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) 
трябва да се третират и обезвреждат съгласно действащата 
нормативна уредба, отделно от обикновените битови отпадъци.

 11. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ И СЕРВИЗИРАНЕ

В	случай	на	въпроси	относно	монтирането	на	easyWallbox	трябва	да	се	
обърнете	към	оторизирания	сервизен	център.
На	уеб	адрес	www.easywallbox.eu	са	посочените	различните	сервизни	
центрове,	които	са	на	разположение	на	клиентите.
В	случай	на	въпроси	относно	използването	на	easyWallbox	трябва	да	се	
обърнете	към	оторизирания	сервизен	център.
Free2Move	eSolutions	S.p.A.	осигурява	техническа	помощ	по	стационарна	
телефонна	линия	на	местния език	за	следните	страни:

Стационарен	телефон:	8:00	-	20:00	от	понеделник	до	събота.
В	случай	на	телефонно	повикване	до	сервиз	на	Free2Move	eSolutions	S.p.A.,	
дръжте	под	ръка	следната	информация,	както	е	описано	в	глава	3.2:
	 наименование	на	модела
	 сериен	номер.

 9.3. Съхранение

В	случай	че	желаете	да	демонтирате	и	съхранявате	easyWallbox	за	
бъдещо	ползване,	за	да	поддържате	непроменена	оперативността	му,	
трябва	да	съблюдавате	следните	предпазни	мерки:
	 почистете	добре	устройството,	преди	да	го	оставите	за	съхранение
	 поставете	почистеното	устройство	в	оригиналната	опаковка	или	в	

подходящ	чист	и	сух	материал
	 придържайте	се	към	следните	условия	на	съхранение:

-	 температурата	на	мястото,	където	се	съхранява,	трябва	да	е	между	
-25°C	и	+40°C

-	 средната	температура	за	24	часа	не	трябва	да	надхвърля	35°C
-	 относителната	влажност	на	въздуха	не	трябва	да	надхвърля	95%	и	

трябва	да	се	избягва	образуването	на	конденз.

 10. ИЗХВЪРЛЯНЕ КАТО ОТПАДЪК 

 10.1. Изхвърляне на опаковката

Изхвърляйте	опаковката	при	условия	на	опазване	на	околната	среда.	
Материалите,	използвани	за	опаковане	на	този	продукт,	може	да	се	
рециклират	и	да	се	изхвърлят	съгласно	нормативната	уредба,	действаща	в	
страната	на	използване.

 10.2. Извеждане от експлоатация и изхвърляне на easyWallbox

Това	устройство	е	етикетирано	съгласно	европейска	директива	2012/19/ЕС
относно	използваното	електрическо	и	електронно	оборудване	(отпадъци	
от	електрическо	и	електронно	оборудване	-	ОЕЕО).	Основните	насоки	
определят	референтна	рамка	за	връщането	и	рециклирането	на	
използваните	устройства,	действаща	в	целия	ЕС.
Допълнителна	информация	относно	актуалните	места	за	предаване	на	
такива	отпадъци	може	да	се	поиска	от	местните	власти.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

		 Германия
	 Обединено	кралство
	 Белгия
	 Люксембург
	 Холандия
	 Франция
	 Швейцария
	 Австрия
	 Полша
	 Дания	

	 Швеция
	 Италия
	 Испания
	 Португалия
	 Гърция
	 Чехия
	 Словакия
	 Унгария
	 Норвегия	(само	на	английски)



ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА 

Информацията, която се съдържа в това ръководство, принадлежи на Free2Move 
eSolutions S.p.A. и не може да се възпроизвежда изцяло или отчасти.

Оригиналната версия на настоящото ръководство е тази на италиански език. 
Инструкциите на други езици представляват преводи на това оригинално ръководство.

Фирма Free2Move eSolutions S.p.A. не носи отговорност за евентуални щети, които 
може да бъдат нанесени пряко или косвено на хора, имущество или животни поради 
неспазване на всички предписания, посочени в настоящото ръководство и на 
предупрежденията за монтажа, използването и поддръжката на easyWallbox.

Free2Move eSolutions S.p.A. си запазва всички права върху настоящия документ, 
върху артикула и съдържащите се в него илюстрации. Всяко цялостно или частично 
възпроизвеждане, разпространение сред трети лица или използване на тази 
информация без предварителното писмено съгласие на Free2Move eSolutions S.p.A. 
е забранено.

Продуктът е покрит от законовата гаранция за съответствие на стоки, предвидена от 
Потребителския кодекс, за справка разгледайте уебсайта www.easywallbox.eu 
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