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Informacija	apie	montavimą	nustačius	režimą	„Power	Upgrade“	ir	kitas	
pažangias	funkcijas	pateikta	atitinkamoje	dokumentacijoje	Montuotojo vadove 
(galima	atsisiųsti	iš	www.easywallbox.eu/it/#library). 

Tik montavimo Prancūzijoje nustačius režimą „Power Upgrade“ atveju
žr. „Montuotojo vadovas. 2 režimas „Power upgrade“ (galima atsisiųsti 
iš svetainės https://easywallbox.eu/it/#library).

Montavimą nustačius režimą „Power Upgrade“ turi atlikti kvalifikuoti 
darbuotojai, įgalioti įgyvendinti bei sertifikuoti pažangiausius 
elektros energijos tiekimo įrenginius ir sertifikuoti buitinius elektros 
įrenginius pagal vietinius reikalavimus ir energijos tiekimo sutartį.

 1. NAUDOTOJO VADOVO NURODYMAI  

Dėkojame,	kad	pasirinkote	easyWallbox.	Prašome	skirti	kelias	minutes	ir	
perskaityti	dokumentaciją,	kad	galėtumėte	saugiai	sumontuoti	ir	naudoti	
įrenginį	bei	atskleisti	visus	jo	privalumus.
„easyWallbox“ yra įkrovimo įrenginys, sertifikuotas naudoti iki 7,4 kW ir 
skirtas elektrinėms transporto priemonėms įkrauti.	Tai	itin	novatoriškas	
gaminys,	kurį	galima montuoti tiek nustačius režimą „Plug&Play“,	kai	jis	
įjungiamas	į	elektros	tinklą	kištuku	ir	kabeliu,	tiek nustačius režimą „Power 
Upgrade“. easyWallbox	yra	elektrinių	transporto	priemonių	kintamosios	
elektros	srovės	įkrovimo	įrenginys,	tiekiantis	kintamąją	elektros	srovę.	Šiame	
vadove	pateikta	informacija	skirta	easyWallbox montuotojui ir naudotojui ir 
yra susijusi su montavimu nustačius režimą „Plug&Play“,	šio	įrenginio	
saugiu	naudojimu	ir	bazine	technine	priežiūra.		

„easyWallbox“ vadovaujasi tarptautiniais teisės aktais ir tai yra 
gaminys, skirtas naudoti ne profesionalams, t. y. turi plačią galutinių 
naudotojų auditoriją (toliau – galutiniai naudotojai), kurie neturi 
papildomų žinių ir (arba) mokymų (paprasti žmonės), susijusių su šio 
vadovo turiniu, kurį rekomenduojama atidžiai perskaityti.
Kai reikia, vadove pateikta nustatytų veiksmų pavyzdžių, kuriuos 
galutinis naudotojas turi atidžiai peržiūrėti ir įvykdyti, kad tinkamai 
naudotų „easyWallbox“. Atminkite, kad galutinis naudotojas turi 
teisę kreiptis tam skirtais kontaktiniais kanalais, kad išsiaiškintų 
bet kokias galimas abejones ir (arba) neapibrėžtas situacijas, kurios 
gali kilti naudojant „easyWallbox“ ar atliekant jo techninę priežiūrą 
(žr. pagalbai skirtą vadovo skyrių).

Prieš montuodami gaminį atidžiai perskaitykite pridėtą 
dokumentaciją, kad susipažintumėte su instrukcijomis ir saugos 
nurodymais.
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 1.3. Naudojami ženklai 

PAVOJUS 

ĮSPĖJIMAI 

ATSARGIAI 

DĖMESIO 

KVALIFIKUOTI 
DARBUOTOJAI

 1.1. Montavimo nurodymai, veikiant režimu „Plug&Play“

Montuojant easyWallbox	nustačius	režimą	„Plug&Play“	numatytas	prijungimas	
prie	elektros	tinklo	kištuku	ir	kabeliu,	kurie	tiekiami	su	įrenginiu.	Gaminio	
montavimas	nustačius	režimą	„Plug&Play“	turi	būti	atliekamas	vadovaujantis	
šiame	vadove	pateiktomis	instrukcijomis.

Jei atliekant montavimą nustačius režimą „Plug&Play“ nenumatyta, 
kad jį turi atlikti specialistai, kilus bet kokiam klausimui ar 
abejonėms dėl „easyWallbox“ naudojimo, montavimo ir techninės 
priežiūros rekomenduojame susisiekti su elektrotechnikos 
specialistais ar specializuotomis tarnybomis.

 1.2. Pagalba

Daugiau	informacijos	apie	pagalbą	pateikta	11	skyriuje.	

Šis	ženklas	reiškia	gresiantį	pavojų,	kuris	gali	būti	
mirtinas	arba	sukelti	labai	sunkius	sužalojimus.

Šis	ženklas	reiškia	pavojingą	situaciją,	kuri	gali	būti	
mirtina	arba	sukelti	sunkius	sužalojimus.

Šis	ženklas	reiškia	pavojingą	situaciją,	kuri	gali	sukelti	
lengvus	sužalojimus.

Šis	ženklas	reiškia	situaciją,	kuri	gali	sukelti	easyWallbox 
materialinę	žalą.

Darbą	turi	atlikti	technikos	specialistai,	toliau	–	specialistai,	
įgalioti	projektuoti,	įgyvendinti	bei	sertifikuoti	buitinius	
elektros	įrenginius	pagal	vietinius	reikalavimus	ir	
energijos	tiekimo	sutartį.
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	 Įrenginį	reikia	prijungti	prie	elektros tinklo, atitinkančio vietinius bei 
 tarptautinius standartus ir visus techninius reikalavimus, nurodytus 

šiame vadove.

 Vaikai	ar	kiti	asmenys,	kurie	negali	įvertinti	pavojaus,	kylančio	montuojant	
ar	naudojant	įrenginį,	gali	patirti rimtų sužalojimų arba rizikuoti gyvybe. 
Tokie	asmenys	negali	valdyti	įrenginio;	tokius	asmenis	reikia	prižiūrėti,	kai	jie	
yra	prie	tokio	įrenginio.

 Naminius ir kitus gyvūnus reikia laikyti toli	nuo	įrenginio	ir	jo	pakuotės.

 Vaikams negalima žaisti su įrenginiu,	jo	priedais	ar	su	gaminiu	tiekiama	
pakuote.

 easyWallbox sudėtyje nėra komponentų, kuriuos naudotojas turėtų 
savarankiškai taisyti ar atlikti jų techninę priežiūrą.

 Vienintelė dalis, kurią galima nuimti nuo easyWallbox,	išimtinai	tik	
išmontavimo	etape	ir	vadovaujantis	instrukcijomis,	yra nuimamas gaubtas. 
easyWallbox	gali	atidaryti	ir	vidų	pasiekti	tik	kvalifikuoti	darbuotojai	ir	tik	
montavimo,	išmontavimo	ar	techninės	priežiūros	atveju.

 easyWallbox	naudojamas	tik	su	energijos	šaltiniu.

 easyWallbox turi būti tvarkomas ir šalinamas vadovaujantis 
galiojančiais reikalavimais,	atskirai	nuo	įprastų	buitinių	atliekų,	ir	

	 klasifikuojamas	kaip	elektros	ir	elektroninės	įrangos	atliekos.

 Nenaudokite adapterių	ir	kabelių	ilgintuvų	rinkinių.

 1.4. Įspėjimai

Elektros smūgio ir gaisro pavojus  

	 Prieš	naudojant	easyWallbox	būtina	atidžiai	perskaityti	šio	vadovo	turinį	ir	
susipažinti	su	naudojimo	instrukcijomis	bei	saugos	nurodymais.

	 Prieš	pradėdami	montavimą	įsitikinkite,	kad	easyWallbox nėra įjungtas į 
jokį elektros tinklą.	Visas	montavimo,	techninės	priežiūros	ar	išmontavimo	
operacijas	reikia	atlikti	išimtinai	tik	tada,	kai	įrenginys	yra	išjungtas	iš	
elektros	tinklo.

	 Prieš	prijungdami	prie	elektros	tinklo	įsitikinkite,	kad	elektros lizdas yra 
tinkamai sumontuotas,	su	tinkamu	įžeminimu	ir	atitinka	vietinius	bei	

	 tarptautinius	standartus.

	 Prieš	montuodami	ar	naudodami	įrenginį	įsitikinkite, kad nėra pažeistas 
joks komponentas.	Dėl	pažeistų	komponentų	gali	kilti	elektros	iškrova,	
trumpasis	jungimas	ar	gaisras	įrenginiui	perkaitus.	Įrenginio	su	defektais	ar	
pažeidimais	naudoti	negalima.

 easyWallbox montuokite toli nuo benzino kanistrų ir degių medžiagų 
apskritai esančiose vietose.

 Prieš atliekant bet kokias techninės priežiūros operacijas	būtina	
įsitikinti,	kad	atjungtas	elektros	tiekimas.

	 Prieš	įrengiant	ar	perkeliant	easyWallbox	būtina	įsitikinti,	kad	yra visiškai 
atjungtas pagrindinis elektros tiekimas.

 easyWallbox	turi	būti	naudojamas tik konkrečiais tikslais,	kuriems	yra	
skirtas.

	 Jei	montavimas,	techninė	priežiūra	ar	taisymas	nebus atliekamas 
 tinkamai, gali kilti pavojus naudotojui.
	 Būtina	įsitikinti,	kad	easyWallbox	naudojamas	tik	esant	teisingoms 

eksploatavimo sąlygoms.
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 2. SAUGOS ASPEKTAI

 2.1. Reikalavimus atitinkantis „easyWallbox“ naudojimas

easyWallbox	skirtas	montuoti	išimtinai	tik	stacionariai.	Galima	įrengti	ir	
naudoti	elektrinių	transporto	priemonių	įkrovimui	tiek	viduje	(garažuose,	
įmonių	sandėliuose	su	ribota	prieiga	ir	pan.),	tiek	lauke	(privačiuose	sklypuose,	
automobilių	stovėjimo	aikštelėse	ir	pan.),	vadovaujantis	4	skyriuje	ir	vietiniuose
reikalavimuose	pateiktais	nurodymais.	Įrenginį galima naudoti įkrauti 
išimtinai vien elektrines ar hibridines transporto priemones, kurioms 
tinka 2 tipo jungtys, kaip nurodyta IEC 62196-2;	jis	nesuderinamas	su	kitų
rūšių	transporto	priemonėmis	ar	įrenginiais.	easyWallbox	yra	I	klasės	įrenginys.
Taigi	reikia	įrengti	tinkamą	įžeminimą	su	kištuku	ir	elektros	energijos	šaltiniu.	
Papildoma	vėdinimo	funkcija	easyWallbox	nepalaikoma.	Kai	kuriose	šalyse	
numatyta,	kad	turi	būti	taikomi	standartai,	kuriuose	nurodyta,	kad	turi	būti	
taikoma	papildoma	apsauga,	nes	kyla	elektros	iškrovos	pavojus.
Bet	kokiu	atveju	prieš	naudojant	easyWallbox	pirmiausia	reikia	perskaityti
šiame	vadove	pateiktas	naudojimo	instrukcijas	ir	galimą		papildomą	
dokumentaciją.	easyWallbox	turi	būti	prijungtas	prie	elektros	tinklo,	apsaugoto	
su	RCD	ir	su	apsaugos	nuo	viršįtampio	įtaisu.	RCD	veikimo	vardinė	liekamoji	
srovė	turi	būti	mažesnė	nei	30	mA,	bent	A	tipo	ir	atitikti	šiuos	standartus:	
IEC	61008-1,	IEC	61009-1,	IEC	60947-2	ir	IEC	62423.	Apsaugos	nuo	viršįtampio	
įtaisai	turi	atitikti	IEC	60947-2,	IEC	60947-6-2,	IEC	61009-1	arba	standartų	serijų	
IEC	60898	ar	IEC	60269	reikšmines	dalis.

 2.2. Naudojimas ne pagal paskirtį  

easyWallbox	naudoti	saugu	tik	tuo	atveju,	jei	jis	naudojamas	pagal	numatytą	
paskirtį.	Netinkamu,	taigi	neleistinu	naudojimu	laikomas	kitoks	įrenginio	
naudojimas	ir	neleistini	pakeitimai.	Už	naudojimą	atsakingas	naudotojas,	kuris	
atsako	už	galimas	pavojingas	situacijas	arba	situacijas,	kurios	prieštarauja	jo	
šalyje	taikomoms	įstatymų	nuostatoms.

„Free2Move eSolutions“ S.p.A. neprisiima jokios atsakomybės dėl žalos, 
kilusios dėl netinkamo įrenginio naudojimo ar neleistinų pakeitimų.

 2.3. Svabiausi saugos nurodymai 

easyWallbox	buvo	suprojektuotas,	pagamintas	ir	patikrinta	jo	atitiktis	
galiojančioms	saugos	taisyklėms.	easyWallbox	montavimą	nustačius	režimą	
„Plug&Play“	gali	tiesiogiai	atlikti	naudotojai,	supratę	šias	instrukcijas	ir	atidžiai	
jomis	vadovaudamiesi,	įvertinę	ir	supratę	visą	susijusią	riziką.	„Free2Move	
eSolutions“	S.p.A.	neprisiima	jokios	atsakomybės	dėl	žalos	žmonėms	ar	
materialinės	žalos,	kuri	gali	kilti	dėl	to,	jog	nebuvo	laikomasi	šiame	vadove	
pateiktų	saugos	taisyklių	ir	nurodymų.

 2.3.1. Vietinių sąlygų laikymasis  

easyWallbox	saugus	naudojimas	priklauso	nuo	tinkamo	montavimo,	kuris	turi	
atitikti	galiojančias	taisykles.

Netinkamas montavimas gali kelti rimtų sužalojimų ar mirties pavojų.

 2.3.2. Prievolės vykdyti priežiūrą vykdymas  

Vaikai	ir	asmenys,	kurie	net	ir	trumpam	negali	įvertinti	rizikos,	kuri	kyla	tinkamai	
naudojant easyWallbox,	turi	būti	toli	nuo	įrenginio	ar	įkrovimo	kabelio,	tiek	kai	
jie veikia, tiek kai neveikia. 

 2.3.3. Reikalavimus atitinkanti būsena 

easyWallbox	turi	būti	laikomas	nepažeistas.	Jei	jis	apgadintas	ar	turi	defektų,	
naudotojams	kyla	rizika	rimtai	susižaloti	dėl	elektros	šoko.	Todėl	būtina:
	 nedaužyti	įrenginio
	 vengti	naudoti	ne	pagal	paskirtį
	 vengti	netinkamai	naudoti	įrenginį
	 aiškiai	pranešti,	kai	įrenginys	blogai	veikia,	kad	kiti	jo	nenaudotų
	 laiku	kreiptis	į	elektrotechnikos	specialistą,	kad	šis	pašalintų	pakenkimą	ar	

sutvarkytų	defektus.

Didžiulių audrų atveju „easyWallbox“ naudoti nerekomenduojama.
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Vaizdas	iš	priekio Vaizdas	iš	šono

Vaizdas	iš	priekio Vaizdas	iš	šono

 easyWallbox įkrovimo stoties matmenys      

 

 easyWallbox įkrovimo stoties su prijungta jungtimi matmenys
  

 3. GAMINIO APRAŠAS

 3.1. Bendrasis aprašas  

easyWallbox	pakuotė	yra	iš	polikarbonato,	taigi	užtikrintai	stabili	ir	lengva.	
Įrenginio	dizainas	yra	nuodugnių	tyrimų	rezultatas,	kuriais	siekta	sukurti	
ergonomišką,	pažangią	ir	išmanią	priemonę.

  Gaminio aprašas  

	 pakuotė

	 nuimamas	gaubtas

	 LED	būsenos	indikatorius

	 kabelis	su	2	tipo	jungtimi

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

	 elektros	tiekimo	kabelis

	 2	tipo	jungties	prievadas

	 srovės	jutikliui	paruošta	vieta
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 3.2. Identifikavimo lentelė

Identifikavimo	lentelė	yra	įkrovimo	stotelės	galinėje	pusėje.	Identifikavimo	
lentelėje	esanti	informacija	pateikta	tolesniame	pav.	Atsižvelgiant	į	gaminio	
variantą,	pateikti	duomenys	gali	skirtis	nuo	pateiktų	pav.	Modelio	kodas	bei	
serijos	numeris	pateikti	ir	ant	pakuotės,	taip	pat	programėlėjė	„Free2Charge“	
patvirtinus	naudotoją	(žr.	5.2	skyrių).	

 easyWallbox	montavimas	nustačius	režimą	„Plug&Play“.

	 Informacija	apie	montavimą	nustačius	režimą	„Power	Upgrade“	ir	kitas		
	 pažangias	funkcijas	pateikta	atitinkamoje	dokumentacijoje	Montuotojo vadove
 	(galima	atsisiųsti	iš	www.easywallbox.eu/it/#library).
	 Tik	montavimo	Prancūzijoje	nustačius	režimą	„Power	Upgrade“	atveju	žr.	
 Montuotojo vadovas. 2 režimas „Power upgrade“	(galima	atsisiųsti	iš	
 https://easywallbox.eu/it/#library). Etiketės	padėtis

Modelio	kodas Serijos	numeris
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 3.4. Dinaminis galios valdymas (Dynamic Power Management)

easyWallbox	įdiegtas	„Dynamic	Power	Management“	(DPM)	–	išmani	funkcija,	
kuria	įkrovimo	energija	moduliuojama	pagal	esamą	elektros	energiją,	kad	būtų	
išvengta	nemalonaus	atsijungimo.
Jei	norite	įjungti	„Dynamic	Power	Management“,	„Montuotojo	vadove“	
(žr.www.easywallbox.eu)	rasite	elektros	tinklo	jutiklio	montavimo	ir	parametrų	
nustatymo	instrukcijas.
easyWallbox	gali	veikti	ir	be	„Dynamic	Power	Management“;	tokiu	atveju	nereikia	
montuoti	atitinkamo	jutiklio,	bet	negarantuojama,	kad	bus	išvengta	visiško	
atsijungimo	atvejų.

 

Jei norite prijungti „Dynamic Power Management“ jutiklį, jį turi 
privalo sumontuoti profesionalus technikas, vadovaudamasis 
vietiniais reikalavimais. Kilus bet kokiam klausimui ar abejonėms 
dėl „easyWallbox“ naudojimo, montavimo ir techninės priežiūros 
rekomenduojame susisiekti su elektrotechnikos specialistais ar 
specializuotomis tarnybomis (Žr. 11 skyrių „Pagalba“).

281175 code

SKAITIKLIS

SROVĖS 
JUTIKLIS

ELEKTROS SKYDAS

Aprašas  

Jungties	standartas	(TP)	 	 IEC	62196-2	
Įkrovimo	kištukas	 																																																																E/F	(Jungtinėje	Karalystėje	–	G,	Šveicarijoje	–	J)	
EVSE	standartas	 	 IEC	61851	
CE	ženklinimas	 	 Taip	
Garantija	 	 2	metai	 	
	 	 	 Prijungtas	visam	laikui
Įkrovimo	būdas	 Prijungtas	lizdas	ir	kabelis	 	 (prijungtas	lizdas	ir	kabelis,
	 	 	 jei	sumontuota	Prancūzijoje)
TUV	sertifikavimas	 Taip	 	 Taip  
Jungimo elektros specifikacijos  

Didžiausia	galia	[kW]	 iki	2,3*	 	 iki	7,4*
Įtampa	[V	/	Hz]	 230	/	50,	vienfazis	 	 230	/	50,	vienfazis
Srovė	[A]	 iki	10*	 	 iki	32*
Energijos	sąnaudos	esant	budėjimo	režimui	[W]	 <	2	 	 <	2
Kabelis	su	2	tipo	jungtimi	(TP)	 	 Taip,	pridėtas	
Kabelio	su	2	tipo	jungtimi	ilgis	[m]	 	 3	
Elektros	kabelis	[m]	 6	 	 N.A.
*	Kai	kuriose	šalyse	reikšmės	gali	skirtis	atsižvelgiant	į	vietinius	reikalavimus.     
Bendrosios charakteristikos  

Apsaugos	laipsnis	 	 IP54,	IK08	(IEC	60529)	

Matmenys	[mm]	 	 “335	x	277	x	95	(be	jungties) 
  335	x	277	x	350	(su	jungtimi)”	
Pakuotė	 	 Polikarbonatas	
Svoris	[kg]	 	 ~	4	
Standartinės	spalvos	 	 Juoda	(RAL	9011)	ir	balta	(RAL	9003)	
Būsenos	indikatorius	 	 Taip,	LED	RGB	 	 		   
Sauga ir veikimas  

Temperatūros	intervalas	[°C]																																																													-25	/	+50	(be	tiesioginio	saulės	spindulių	poveikio)	
Apsauga	perkaitus	 	 Sí	
Atsparumas	drėgmei	 	 Taip,	su	visumine	danga	
Apsaugos	klasė	 	 I	
Taršos	laipsnis	 	 PD3	
Viršįtampio	kategorija	 	 OVC	III	
Priešgaisrinė	apsauga	 	 UL94	V-0	

Liekamosios	srovės	stebėsena																																																									“Taip,	6	mA	DC	RCM	įtaisas,	pridėtas	tam,	kad	galėtų 
 	aptikti	trūkstamą	įžeminimo	tęstinumą” 
Didžiausias	montavimo	aukštis	[m]	 	 2000	m	virš	jūros	lygio	 	
   
Jungimas ir pažangios funkcijos  

„Bluetooth“	 	 Taip	
Išmaniųjų	telefonų	programėlė																																																														„Free2Charge“,	suderinama	su	„Android“,	IOS	
Suderinamumas	su	„Android“	sistemomis***	 	 „Lollipop“	(5.0)	arba	tolesne	
Suderinamumas	su	IOS	sistemomis**	 	 12	arba	tolesnė	
Ryšio	protokolas	 	 Savininkas	
Dinaminis	galios	valdymas		 																																																																	Taip,	iš	anksto	sumontavus	tam	skirtą	jutiklį	  
(Dynamic	Power	Management)  (tiekiamas) 
**  Duomenys	nurodo	pirmąją	programėlės	versiją	ir	ateityje	gali	keistis.
*** NESUDERINAMA	su	„Android	6“.

 3.3. Įkrovimo įrenginio techninės savybės

 tai įkrovimo įrenginys, suprojektuotas ir sertifikuotas elektrinių 
 transporto priemonių įkrovimui iki 7,4 kW.

 jei sumontuotas nustačius jei sumontuotas nustačius  
 „Plug & Play“  „Power Upgrade“
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- Nenaudokite adapterių ir kabelių ilgintuvų rinkinių.
- „Free2Move eSolutions“ S.p.A. neprisiima jokios atsakomybės dėl 
 žalos, kilusios dėl netinkamo įrenginio naudojimo ar neleistinų 

pakeitimų.

E tipas F tipas G tipas J tipas

 
	 Šalis	 Srovės	riba	(„Plug&Play“)	[A]	 Kištuko kodas

 1.		 Vokietija	 10	 E/F
	 2.			 Prancūzija	 8	 E/F
	 3.	 Jungtinė	Karalystė	 10	 G
	 4.			 Belgija	 10	 E/F
	 5.			 Liuksemburgas	 10	 E/F
	 6.			 Nyderlandai	 10	 E/F
	 7.	 Šveicarija	 8	 J
	 8.			 Austrija	 10	 E/F
	 9.	 Lenkija	 10	 E/F
	 10.	 Graikija	 10	 E/F
	 11.		Čekija	 10	 E/F
	 12.		Slovakija	 10	 E/F
	 13.	 Vengrija	 10	 E/F
	 14.	 Danija	 6	 E/F
	 15.		Švedija	 10	 E/F
	 16.	 Italija	 10	 E/F
	 17.	 Ispanija	 10	 E/F
	 18.		Portugalija	 10	 E/F
	 19.		Norvegija	 10	 E/F

 3.5. Gaminio versijos atskirose šalyse

easyWallbox	didžiausia	tiekiama	srovė	nustačius	režimą	„Plug&Play“	yra	ribota,	
kad	būtų	užtikrintas	didžiausias saugos lygis pagal galiojančius vietinius 
standartus.	Vykdant	gamybą	easyWallbox	sukonfigūruojamas	atsižvelgiant	į	
šiuos	skirtumus,	kad	būtų	paruoštas	naudoti	esant	didžiausiai	galimai	srovei.

    

 4. MONTAVIMAS

 4.1. Pasirinkta padėtis

easyWallbox	skirtas	montuoti	tiek	viduje,	tiek	lauke,	montuojamas	tik	
stacionariai,	todėl	negali	būti	naudojamas	įvairioje	aplinkoje,	kurioje	jis	būtų	
dažnai	perkeliamas.
Prieš	pradėdami	montavimo	operacijas	patikrinkite	technines	galimybes.	
Pasirinkta	easyWallbox	montavimo	padėtis	turi	būti	tokia:
		 įrenginys	turi	būti	sumontuotas	ant	lygaus	ir	vertikalaus	paviršiaus,	kaip	
	 	 pateikta	4.5	skyriuje;	venkite	netvirto	paviršiaus,	ant	kurių	negalima	

užtikrinti	stabilumo
		 kad	būtų	galima	lengvai	prijungti	prie	elektros	tinklo	ir	prie	įkrautinos	

elektrinės	transporto	priemonės
		 neturi	būti	jokių	kliūčių	judėti	krautinai	elektrinei	transporto	priemonei
		 neturi	būti	medžiagų	ar	įrangos	ant	paviršiaus,	kurio	reikia	montavimui
		 laikykitės	elektros	instaliacijų	vietinių	reikalavimų,	priešgaisrinių	priemonių	

ir	avarinių	išėjimų	montavimo	vietoje.

„easyWallbox“ negalima montuoti ant jau esančio stulpo / kolonos ar 
vamzdžių.

easyWallbox	negalima	montuoti	tokiose	vietose:
	 kur	yra	sprogimo	pavojus	(aplinka	EX)
	 skirtose	evakuacijos	maršrutams
	 ant	kurių	gali	kas	nors	nukristi	(pvz.,	kabantys	laiptai	ar	automobilių	
	 padangos)	arba	kur	yra	didelė	tikimybė,	kad	įrenginys	bus	daužomas	ar	

sugadintas	(pvz.,	netoli	durų	ar	transporto	priemonių	eksploatacinėse	
zonose)

	 kur	yra	aukšto	slėgio	vandens	srovės	tikimybė	(pvz.,	plovimo	sistemų,	
slėginių	čiurkšlinių	vandens	valytuvų	ar	sodo	žarnų	atveju)

	 negalima	montuoti	ant	mobilių	sienų
	 negalima	montuoti	ant	sienų	iš	degių	medžiagų	ar	padengtų	degiomis	

medžiagomis	(pvz.,	mediena,	kilimine	danga	ir	pan.).

Italijoje „easyWallbox“ galima montuoti viešosiose erdvėse, kaip 
nustayta standarte IEC 61851-1.
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 4.3. Pakuotės turinys

easyWallbox	pakuotėje	yra:	

  

Ant dėžės, kurioje yra „easyWallbox“, nedėkite krovinių, atsižvelkite į 
ant pakuotės esančius specialius ženklus ir nuorodas.

1

2

3

4

5

6

3	varžtai

3	sprausteliai

Gaminio	vadovai	ir	sertifikatas

 4.2. Leistinos aplinkos sąlygos

Aplinkos,	kurioje	montuojamas	easyWallbox,	sąlygos	turi	būti	būtent	tokios:
	 aplinkos	temperatūra	nuo	-25	°C	iki	+50	°C
	 vidutinė	paros	temperatūra	–	mažesnė	nei	35	°C
	 didžiausias	aukštis	virš	jūros	lygio:	2	000	metrų
	 santykinis	drėgnis	neviršija	95	%.

Dėl netinkamų aplinkos sąlygų „easyWallbox“ gali sugesti. 
Dėl netinkamos padėties „easyWallbox“ gali sugesti.

Renkantis	montavimo	padėtį	būtina	vadovautis	šiais	nurodymais:
	 saugokite	nuo	tiesioginių	saulės	spindulių,	įrenkite	bent	jau	stogą
	 saugokite	nuo	tiesioginio	lietaus,	nes	įrenginys	greičiau	nusidėvės	dėl	
	 blogo	oro
	 užtikrinkite	pakankamą	įrenginio	vėdinimą,	įrenginio	nemontuokite	nišose	

ar	spintose
	 saugokite	nuo	šilumos	kaupimosi,	įrenginį	laikykite	toli	nuo	šilumos	šaltinių
	 saugokite,	kad	į	įrenginį	nepatektų	vanduo
	 venkite	staigių	temperatūros	svyravimų.

Gaisro ir sprogimo pavojus
„easyWallbox“ turi būti sumontuotas tokioje aplinkoje, kur nėra 
padegamųjų ar sprogių medžiagų – pvz., arti degalinių – nes jų 
komponentų sukeltos žiežirbos gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

 easyWallbox,	įskaitant	kabelius,	
	 elektros	laido	kištuką	ir	įkrovimo	laidą

	 „Dynamic	Power	Management“	(DPM)		
	 srovės	jutiklis

	 Gręžimo	šablonas
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 4.4. Pakuotės atidarymas

Atidarius	dėžę	rekomenduojama	patikrinti,	ar	įvairios	easyWallbox	dalys	
neatrodo	fiziškai	apgadintos	dėl	smūgių,	plyšimų	ar	įbrėžimų.	Jei	dalys	yra	
apgadintos,	būtina	nedelsiant	nutraukti	montavimo	procedūrą	ir	pranešti	apie	
žalos	pobūdį	pardavėjui.	Jei	reikia,	kreipkitės	į	pagalbos	tarnybą	(žr.	11	skyrių).
Atskiri	gaminio	komponentai	yra	apsaugoti	PVC	pakuote	ir	užsandarinti	lipniąja	
juosta.	Atidarius	dėžę	nuo	dalių	reikia	nuvalyti	dulkes,	PVC	ar	lipniosios	juostos	
likučius.	easyWallbox	iš	dėžės	galima	išimti	tik	iš	anksto	paruošus	montavimo	
vietą	ir	rankiniu	būdu	nugabenus	įrenginį	prie	montavimui	pasirinktos	sienos.

Rankiniu būdu perkeldami „easyWallbox“ atidžiai stebėkite, kad 
neužkliūtumėte už transporto priemonės elektros kabelio.

Uždaryta	dėžė,	kurioje	
yra	„easyWallbox“

„easyWallbox“	dėžės	
gaubto	atidarymas

Plokštės,	esančios
	„easyWallbox“	

dėžėje,	pakėlimas

	 Gręžtuvas

	 Pieštukas

	 Atsuktuvas

	 Plaktukas

	 Gulsčiukas	

	 Matavimo	juosta

Neįtraukti įrankiai 

1

2

3

4

5

6

2 31

65

42 3 41

5 6

 4.5. Montavimas prie sienos

„Free2Move eSolutions“ S.p.A. neprisiima jokios atsakomybės už 
materialinę žalą ar žalą žmonėms, kuri gali kilti naudojant šias 
priemones. Kilus bet kokiam klausimui ar abejonėms dėl „easyWallbox“ 
naudojimo rekomenduojame susisiekti su elektrotechnikos specialistais 
ar specializuotomis tarnybomis. 

easyWallbox	montavimas	prie	sienos	turi	atitikti	galiojančius	nacionalinius	ir	
tarptautinius	statybos	reglamentus	ir	Tarptautinės	elektrotechnikos	komisijos
(IEC)	direktyvas,	būtent	IEC	60364-1	e	IEC	60364-5-52.	Tinkama	įkrovimo	
stotelės	padėtis	yra	svarbi	įrenginio	veikimui.
Renkantis easyWallbox montavimo sieną, reikia atsižvelgti į atstumą iki 
prijungimo prie elektros tinklo ir transporto priemonės įkrovimo vietos, 
stovėjimo aikštelės ir pačios transporto priemonės manevravimo zonos.
Jei	vienas	prie	kito	įrengti	keli	įrenginiai	easyWallbox,	tarp	jų	būtina	numatyti	
bent	20	cm	atstumą.	easyWallbox	turi	būti	įrengtas	130–140	cm	aukštyje	nuo	
grindinio.	

Elektros smūgio pavojus.
Prieš pradėdami montavimą įsitikinkite, kad „easyWallbox“ nėra 
įjungtas į jokį elektros tinklą. Visas montavimo, techninės priežiūros 
ar išmontavimo operacijas reikia atlikti išimtinai tik atjungus elektros 
tiekimą skaitikliui.
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 easyWallbox	montavimo	prie	sienos	aukštis.

 

 Toliau atlikite šiuos 6 žingsnius:

1. Naudokite gręžimo šabloną (A3 lapas) ir pasižymėkite, kur reikia 
išgręžti sieną naudodami matavimo juostą ir gulsčiuką.  
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4. Nuimkite easyWallbox nuimamą gaubtą, uždėtą dėl mechaninių trukdžių 
PAKUOTĖJE, naudodami pagrindo įlaidą.

Vienintelė dalis, kurią galima nuimti nuo „easyWallbox“, yra 
nuimamas gaubtas. „easyWallbox“ gali atidaryti ir vidų pasiekti tik 
kvalifikuoti darbuotojai ir tik montavimo, išmontavimo ar techninės 
priežiūros atveju.

2. Gręžtuvu išgręžkite angas 
 sienoje.

3

1
2

3. Plaktuku į angas įkalkite 
 spraustelius.
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5. Uždėkite easyWallbox pagal angas ir pritvirtinkite jį prie sienos 
 tiekiamais varžtais.

6. Uždėkite nuimamą gaubtą.

 4.6. Elektros tiekimo įjungimas nustačius režimą „Plug&Play“

Užbaigus	montavimą	ant	sienos	ir	siekiant	atlikti	easyWallbox	prijungimą	prie	
elektros	tinklo	pakanka	įkišti	kištuką	į	elektros	lizdą.
 

Dėmesio: Kištukas turi būti įjungtas tiesiogiai į elektros energijos 
šaltinį, be adapterių ir laikantis vietinių reikalavimų, taikomų 
buitiniams elektros įrenginiams. Nenaudokite adapterių, trišakių 
kištukų, sudėtinių elektros lizdų ar kabelių ilgintuvų rinkinių.

Jei įjungimas prie elektros tinklą bus netinkamas, labai padidėja rizika
žmonėms ir objektams, jei automobilis paliekamas įkrauti ilgą laiką 
neprižiūrimoje vietoje. 
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 5. PIRMASIS PALEIDIMAS

 5.1. easyWallbox įjungimas

Įrenginyje	nėra	įjungimo	ir	išjungimo	klavišų.	Sumontuotas	įrenginys	yra	
paruoštas	įkrovimui,	kai	įvykdomos	tokios	dvi	sąlygos:
	 teisingas	montavimas,	atliktas	vadovaujantis	šio	vadovo	nurodymais
	 nustatytoji	įrenginio	būsena.

Jei įrenginys sugadintas, kyla elektros iškrovos pavojus. Jei naudosite 
sugadintą įrenginį, gali kilti elektros iškrovos pavojus.

Jei	įrenginys	sugadintas	ir	norite	išvengti	pavojingų	situacijų,	kurios	kelia	
materialinę	žalą	ar	žalą	žmonėms,	būtina	vadovautis	šiais	tiksliais	nurodymais:
	 venkite	naudoti	sugadintą	įrenginį;
	 aiškiai	praneškite	apie	sugadintą	įrenginį,	kad	jo	nenaudotų	kiti	žmonės;
	 kuo	greičiau	kreipkitės	į	technikos	specialistą,	kad	šis	sutaisytų	įrenginį,	o	

nepataisomos	žalos	atveju	įrenginį	pripažintų	netinkamu	naudoti.

 5.2. Konfigūravimas naudojant programėlę „Free2Charge“ (papildomas) 

Free2Charge	yra	tam	skirta	išmaniųjų	telefonų	programėlė,	kurią	galima	
atsisiųsti	iš	„Google	Play®“	ir	„App	Store®“;	ją	galima	naudoti	easyWallbox 
nustatymui,	stebėjimui	ir	nustatymui	„Bluetooth“	ryšiu.
Programėlėje	galima	paleisti	ar	sustabdyti	įkrovimo	procesus	(„Start“	ir	„Stop“),	
atidėti	įkrovimo	seansą	ir	pasiekti	paskutinių	įkrovimo	seansų	žurnalą.

Jei tuo pat metu naudosite „Free2Charge“ ir išmaniojo įkrovimo 
funkciją iš transporto priemonės, gali kilti nedideli veikimo 
nesklandumai.

Jei	norite	patvirtinti	išmanųjį	telefoną,	įkelkite	į	rėmelį	greitojo	atsako	kodą,	
kaip	prašoma	programėlės	mokomajame	vaizdo	įraše.	Išsamesnės	instrukcijos	
pateiktos	tiesiai	programėlėje.
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 6. ĮKROVIMO PROCEDŪRA

  Įkrauti	elektrinę	transporto	priemonę	naudojant	easyWallbox	labai	lengva.	
	 	 Pakanka:

1. Patikrinkite, ar easyWallbox yra prijungtas prie veikiančio elektros 
energijos šaltinio.

2. Patikrinkite, ar LED būsenos indikatorius yra MĖLYNAS.

3. Ištraukite jungtį iš easyWallbox.

 

4. Įjunkite jungtį į elektrinę transporto priemonę. 

- Jungiant transporto priemonės jungtį prie transporto priemonės 
įvesties negalima naudoti adapterių.

- Venkite kabelio dinaminio įtempio. Kabelio netraukite ir 
 netampykite.

 6.1. LED būsenos indikatorius

Įkrovimo	stotelės	priekyje	yra	LED	juosta,	kuri	perduoda	vaizdinius	signalus	ir	
aliarmus,	kurių	funkcija	yra	rodyti	easyWallbox	būseną:

 MĖLYNA – BUDĖJIMO būsena,  
 easyWallbox nurodo, kad yra paruoštas pradėti įkrovimo procesą arba 

kad įkrovimo seansas buvo užbaigtas.

 ŽALIA – ĮKROVIMO būsena,  
 easyWallbox šiuo metu įkrauna elektrinę transporto priemonę.

 MIRKSINTI RAUDONA – ALIARMO būsena, 
 easyWallbox šiuo metu neįkrauna dėl klaidos.
 easyWallbox šiuo metu per kelias sekundes automatiškai nusistato iš 

naujo po nedidelių klaidų. Jei ilgam lieka ALIARMO būsenoje, kreipkitės 
į pagalbos tarnybą, kaip paaiškinta 11 skyriuje.
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 7. ĮKROVIMO SUSTABDYMAS

Jei	įkrovimo	procesas	užbaigtas,	įrenginio	LED	taps	MĖLYNAS,	taigi	jungtį	galima	
ištraukti	iš	elektrinės	transporto	priemonės,	kaip	paaiškinta	7.1	skyriuje.
Jei	įkrovimo	procesas	nėra	užbaigtas,	pirmiausia	reikia	jį	sustabdyti.	Jį	galima	
pertraukti	dviem	skirtingais	būdais:
	 Tiesiogiai,	elektrinės	transporto	priemonės	atitinkamu	valdymo	įtaisu	
	 (daugiau	informacijos	pateikta	transporto	priemonės	instrukcijų	vadove)
	 Naudojant	programėlę	„Free2Charge“.

Sustabdžius	procesą	žr.	tolesnį	skyrių.	

Prašome atminti, kad pertraukus įkrovimo procesą ir prieš jį 
atnaujinant reikia ištraukti jungtį iš transporto priemonės.

Neištraukite kabelio iš transporto priemonės įvesties, jei nebuvo 
užbaigtas įkrovimo procesas.

 

 7.1. Įkrovimo proceso užbaigimas

Jei	norite	užbaigti	įkrovimo	procesą,	vadovaukitės	šiomis	instrukcijomis:	

1. Patikrinkite, ar įrenginio LED yra MĖLYNAS.

2. Ištraukite jungtį iš transporto priemonės įvesties.

Neištraukite jungties iš transporto priemonės, kai įkrovimo procesas 
NĖRA užbaigtas ir įrenginio LED yra ŽALIAS. Jei ištrauksite kabelį, 
galite jį sugadinti, sukelti elektros iškrovą ir rimtų sužalojimų.  

3. Įkiškite jungtį į easyWallbox.
4. Siekiant užtikrinti didžiausią saugos lygį, galima atjungti įrenginį iš 

elektros tinklo (jei reikia, ištraukite kištuką iš elektros lizdo).
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 8. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Prieš atlikdami bet kokias „easyWallbox“ techninės priežiūros 
operacijas palaukite, kol įrenginys visiškai sustos, ir jį išjunkite 
atjungdami iš elektros lizdo. 

easyWallbox	idealus	veikimas	ir	naudojimo	trukmė	priklauso	nuo	periodinių	
patikrų	ir	techninės	priežiūros,	kuri	atliekama	įrenginiui.
Štai	keli	easyWallbox	sugadinimo	pavyzdžiai:
	 pažeista	pakuotė
	 pažeistas	priekinis	skydelis
	 pažeisti	komponentai
	 netyčia	nuimti	komponentai.

Sugadinto ar defektinio įrenginio jokiomis aplinkybėmis nenaudokite. 
Bet kokį defektą turi nedelsiant pašalinti specialistai.

Jei įrenginys sugadintas, kyla elektros iškrovos pavojus. Jei naudosite 
sugadintą įrenginį, gali kilti elektros iškrovos pavojus. 

Jei	įrenginys	sugadintas	ir	norite	išvengti	pavojingų	situacijų,	kurios	kelia	
materialinę	žalą	ar	žalą	žmonėms,	būtina	vadovautis	šiais	tiksliais	nurodymais:
	 venkite	naudoti	sugadintą	įrenginį;
	 aiškiai	praneškite	apie	sugadintą	įrenginį,	kad	jo	nenaudotų	kiti	žmonės;
	 kuo	greičiau	kreipkitės	į	technikos	specialistą,	kad	šis	sutaisytų	įrenginį,	o	

nepataisomos	žalos	atveju	įrenginį	pripažintų	netinkamu	naudoti.

 8.1. Įprastos techninės priežiūros periodiškumas

easyWallbox	nereikia	specialios	techninės	priežiūros.	
Vis	dėlto	rekomenduojama:	
	 jungtį	į	easyWallbox	visada	įkiškite	tada,	kai	įrenginys	neveikia
	 plastikinę	pakuotę	nuvalykite	drėgna	šluoste
	 reguliariai	patikrinti	jungtį	ir	palaikyti	jos	švarą,	bet	tik	tada,	kai	ji	ištraukta	iš	

elektros	tinklo
	 nevalyti	agresyviais	tirpikliais	ar	abrazyvinėmis	medžiagomis
	 atlikti	įrenginio	apžiūrą,	kad	nustatytumėte	defektus	kiekvieno	įkrovimo	

seanso	atveju
	 atlikti	įkrovimo	kabelio	apžiūrą,	kad	nustatytumėte	defektus	kiekvieno	

įkrovimo	seanso	atveju
	 prieš	kiekvieną	įkrovimo	seansą	ir	prieš	kiekvieną	įjungimą	į	elektros	tinklą	

atlikti	elektros	kabelio	vizualinę	patikrą
	 jei	elektros	kištukas	atsijungė	nuo	lizdo,	kabelį	tvarkingai,	įkiškite	iš	naujo;	

jei	reikia,	apsukite	jį	aplink	easyWallbox	pakuotę.	Bet	kokiu	atveju	kabelis	
turi	būti	padėtas	saugiai,	kad	niekam	nekliūtų	ir	kad	nebūtų	sugadintas	
(pvz.,	jo	nesutraiškytų	transporto	priemonės)

	 patikrinti	eksploatacinę	parengtį.

„easyWallbox“ sudėtyje nėra komponentų, kuriuos naudotojas turėtų 
savarankiškai taisyti ar atlikti jų techninę priežiūrą. 

Vienintelė dalis, kurią galima nuimti nuo „easyWallbox“, yra 
nuimamas gaubtas; jį galima nuimti tik montavimo ar išmontavimo 
atveju, vadovaujantis instrukcijomis. „easyWallbox“ gali atidaryti ir 
vidų pasiekti tik kvalifikuoti darbuotojai ir tik montavimo nustačius 
režimą „Power Upgrade“, išmontavimo ar techninės priežiūros atveju.
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 9.2. Įrenginio išmontavimas nuo sienos

Jei norite easyWallbox	nuimti	nuo	sienos,	ant	kurios	jis	buvo	sumontuotas,	
atlikite	šiuos	veiksmus:

1. Nuimkite nuimamą gaubtą.
2. Atsukite į sieną įgręžtus tris varžtus.

3. Uždėkite įrenginio nuimamą gaubtą. 

 9. IŠMONTAVIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

Pasibaigus	techninio	naudojimo	ir	eksploatacijos	trukmei,	easyWallbox turi 
būti	atjungtas	arba	pripažintas	netinkamu	naudoti.	

Elektros smūgio pavojus
Prieš pradėdami išmontavimą įsitikinkite, kad „easyWallbox“ nėra 
įjungtas į jokį elektros tinklą. Visas montavimo, techninės priežiūros 
ar išmontavimo operacijas reikia atlikti išimtinai tik atjungus 
elektros tiekimą skaitikliui.

 9.1. Elektros tiekimo atjungimas, nustačius režimą „Plug&Play“

Ištraukite kištuką iš lizdo sienoje.
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Elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti tvarkomos bei 
šalinamos vadovaujantis galiojančiais reikalavimais ir atskirai nuo 
įprastų buitinių atliekų.

 11. PAGALBA

Jei	turite	klausimų	apie	easyWallbox	montavimą,	kreipkitės	į	įgaliotąjį	techninės	
pagalbos	centrą.
Interneto	svetainėje	www.easywallbox.eu	pateikta	informacija	apie	įvairius	
pagalbos	centrus,	į	kuriuos	gali	kreiptis	klientai.
Jei	turite	klausimų	apie	easyWallbox	naudojimą,	kreipkitės	į	įgaliotąjį	techninės	
pagalbos	centrą.
„Free2Move	eSolutions“	S.p.A.	suteiks	paslaugas	fiksuoto	ryšio	telefonu	vietos 
kalba	šiose	šalyse:

Fiksuoto	ryšio	telefonas:	8:00–20:00	pirmad.–šeštad.
Jei	skambinate	„Free2Move	eSolutions“	S.p.A.	pagalbos	tarnybai,	prašome	po	
ranka	turėti	šią	informaciją,	kaip	nurodyta	3.2	skyriuje:
	 Modelio	pavadinimas
	 Serijos	numeris.

 9.3. Sandėliavimas

Jei	norite	išmontuoti	ir	sandėliuoti	easyWallbox,	kad	galėtumėte	jį	naudoti	
ateityje,	siekdami	užtikrinti	nepakitusį	veikimą	imkitės	šių	atsargumo	priemonių:
	 prieš	sandėliuodami	įrenginį	švariai	nuvalykite;
	 įdėkite	švarų	įrenginį	į	originalią	pakuotę	ar	panašią	švarią	ir	sausą	

medžiagą;
	 laikykitės	šių	laikymo	sąlygų:

-	 vietos,	kurioje	saugomas	įrenginys,	temperatūra	turi	būti	nuo	-25	°C	iki	
+40	°C;

-	 vidutinė	paros	temperatūra	neturi	viršyti	35	°C;
-	 santykinis	drėgnis	neturi	viršyti	95	%,	reikia	vengti	kondensato	susidarymo.

 10. ŠALINIMAS 

 10.1. Pakuotės šalinimas

Pakuotę	pašalinkite	aplinką	tausojančiu	būdu.	Šio	gaminio	pakuotei	naudojamos	
medžiagos	yra	perdirbamos,	todėl	jas	reikia	pašalinti	vadovaujantis	naudojimo	
šalyje	galiojančiais	reikalavimais.

 10.2. „easyWallbox“ pripažinimas netinkamu naudoti ir šalinimas

Šis	gaminys	yra	paženklintas	pagal	ES	direktyvą	2012/19/ES	dėl	elektros	ir	
elektroninės	įrangos	atliekų.	Gairėse	pateikta	naudotų	įrenginių	grąžinimo	ir	
perdirbimo	orientacinė	programa,	galiojanti	visoje	ES.
Daugiau	informacijos	apie	šiuo	metu	veikiančias	atliekų	utilizavimo	gamyklas	
galima	gauti	iš	vietinių	institucijų.
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ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS 

Šiame vadove esanti informacija priklauso „Free2Move eSolutions“ S.p.A., jos visos ar jos 
dalies negalima atgaminti.

Šio vadovo versija italų kalba yra originali. Instrukcijos kitomis kalbomis yra šio originalaus 
vadovo vertimai.

„Free2Move eSolutions“ S.p.A. neprisiima atsakomybės už galimą žalą, kuri tiesiogiai arba 
netiesiogiai kilo žmonėms, objektams ar gyvūnams dėl to, kad nebuvo laikomasi visų šiame 
vadove pateiktų „easyWallbox“ montavimo, naudojimo ir techninės priežiūros nurodymų.

„Free2Move eSolutions“ S.p.A. pasilieka visas teises į šį dokumentą, straipsnį ir jame 
pateiktus pav. Bet koks šio turinio atgaminimas, platinimas kitiems ar naudojimas 
draudžiamas, jei nebuvo gautas „Free2Move eSolutions“ S.p.A. rašytinis leidimas.

Gaminiui galioja teisinė prekių atitikties garantija, numatyta Vartotojų kodekse, kurią galima 
rasti www.easywallbox.eu
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