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1.

NORĀDĪJUMI PAR LIETOTĀJA ROKASGRĀMATU
Pateicamies, ka izvēlējāties easyWallbox. Lūdzam dažas minūtes Jūsu laika, lai
izlasītu dokumentāciju, kas Jums ļaus instalēt un lietot to drošības nosacījumos,
atklājot sev visas tās priekšrocības.
easyWallbox ir uzlādes ierīce, kas tika projektēta un sertificēta līdz
7,4 kW elektriskā transporta uzlādei. Tas ir revolucionārs produkts, kas
var būt instalēts gan režīmā Plug&Play, ar pievienojumu pie elektrotīkla ar
kontaktdakšas un vada palīdzību, gan arī režīmā Power Upgrade. easyWallbox
ir ierīce elektrisko transportlīdzekļu padevei ar maiņstrāvu ar maiņstrāvas
padevi.  Informācija, kas atrodas šajā rokasgrāmatā ir domāta easyWallbox
instalētājam un lietotājam, un attiecas uz instalēšanu režīmā Plug&Play,
lietošanu drošībā un šīs iekārtas pamata tehnisko apkopi.

Ievērojot starptautisko normu, easyWallbox ir produkts, kas ir
paredzēts neprofesionālai lietošanai; ar šo definīciju, tiek domāta
lietotāju grupa (turpmāk saņēmējs), kam nav papildus zināšanu
un/vai izglītības (parastie cilvēki), attiecībā uz to, kas ir aprakstīts
šajā rokasgrāmatā, kuru mēs iesakām padziļināti izlasīt.
Rokasgrāmata uzskaita, kur tas ir nepieciešams, tikai ar piemēra
mērķi, noteiktu uzvedību un/vai darbības, kas saņēmējam būs
rūpīgi jāpārskata un jāievieš, lai nodrošinātu easyWallbox atbilstošu
lietošanu. Ir jāņem vērā, ka saņēmējam ir tiesības sazināties ar
tam domātiem kanāliem, lai noskaidrotu jebkādas šaubas un/vai
neskaidrības, kas var rasties easyWallbox lietošanas/instalācijas/
tehniskās apkopes laikā (skat. rokasgrāmatas sadaļu, kas ir veltīta
tehniskam servisam).

Saistībā ar instalāciju režīmā Power Upgrade un citām papildus funkcijām,
griezties pie atbilstošās dokumentācijas, kas atrodas Instalētāja Rokasgrāmatā
(lejupielādējama www.easywallbox.eu/it/#library).

Tikai instalācijai režīmā Power Upgrade Francijā, izmantot kā
atsauci “Instalētāja Rokasgrāmata - režīms 2 power upgrade”
(lejupielādējama mājas lapā https://easywallbox.eu/it/#library).

Instalācija režīmā Power Upgrade pieprasa kvalificētā personāla
iejaukšanos, lai projektētu un veiktu visaugstākajā līmenī attiecīgo
elektriskās padeves sistēmu, un lai sertificētu mājokļa elektrisko
sistēmu atbilstībā ar vietējiem noteikumiem un enerģijas padeves
līgumu.

Pirms produkta instalācijas, ir uzmanīgi jāizlasa pievienotā
dokumentācija, lai iepazītos ar instrukcijām un drošības
norādījumiem.
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1.1.

Norādījumi par instalāciju režīmā Plug&Play
easyWallbox instalācija režīmā Plug&Play paredz pieslēgumu pie elektrotīkla
ar kontaktdakšas un vada palīdzību, kas tiek sniegti līdzi ierīcei. Produkta
instalācijai režīmā Plug&Play ir jābūt veiktai sekojot šajā rokasgrāmatā uzrādītām
instrukcijām.

Arī ja nav obligāti pieprasīt specializētā personāla iejaukšanās
darbības instalācijas veikšanai režīmā Plug&Play, iesakām sazināties
ar elektrotehniķiem vai specializētu servisu jebkāda jautājuma vai
šaubu gadījumā saistībā ar easyWallbox lietošanu, instalāciju un
tehnisko apkopi.

1.2.

Tehniskais serviss
Papildus informācijai saistībā ar tehnisko servisu, lasīt nodaļu 11.
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1.3.

Izmantotie simboli

BĪSTAMĪBA

Šis simbols norāda uz nenovēršamām briesmām,
kas izraisa nāvi vai ļoti nopietnus savainojumus.

BRĪDINĀJUMI

Šis simbols norāda uz bīstamu situāciju, kas izraisa
nāvi vai nopietnus savainojumus.

PIESARDZĪBA

Šis simbols norāda uz bīstamu situāciju, kas var
izraisīt vieglus savainojumus.

UZMANĪBU

Šis simbols norāda uz situāciju, kas var izraisīt
materiālus bojājumus iekārtai easyWallbox.

KVALIFICĒTS
PERSONĀLS

Darbs ir jāveic tehniķim, turpmāk - “Specializētais
Personāls”, kas ir kvalificēts sadzīves elektrosistēmu
projektēšanai, izveidošanai un sertificēšanai,
saskaņā ar vietējiem noteikumiem un enerģijas
padeves līgumu.
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1.4.

Brīdinājumi

Elektriskās strāvas trieciena un ugunsgrēka risks


Pirms izmantot easyWallbox ir nepieciešams uzmanīgi izlasīt šīs
rokasgrāmatas saturus, lai iepazītos ar lietošanas instrukcijām un drošības
norādījumiem.



Iekārtai ir jābūt pievienotai elektrotīklam atbilstībā ar vietējiem un
starptautiskiem standartiem un visiem tehniskiem noteikumiem, kas
ir uzrādīti šajā rokasgrāmatā.



Pirms instalācijas uzsākšanas, ir jāpārliecinās, ka easyWallbox nav
pieslēgta nevienam elektrotīklam. Jebkāda veida instalācijas, tehniskās
apkopes vai demontāžas darbībām ir jābūt veiktām tikai tad, kad iekārta ir
atslēgta no elektrotīkla.



Bērni un citas personās, kas ir uzskatītas par nespējīgām izvērtēt riskus
saistībā ar iekārtas instalāciju un lietošanu, var gūt nopietnus savainojumus
vai riskēt ar savu dzīvi. Šādām personām nav jāizmanto iekārta un ir jābūt
uzraudzītām, kad tās atrodas iekārtas tuvumā.



Pirms pieslēgšanas pie elektrotīkla, ir jāpārliecinās, ka elektriskā rozete ir
pareizi instalēta, ar pareizu zemējumu un atbilstībā ar vietējiem un
starptautiskajiem standartiem.



Mājdzīvniekiem un cita veida dzīvniekiem ir jābūt turētiem tālu no
iekārtas un iepakojuma materiāla.





Pirms iekārtas instalācijas vai lietošanas ir jāpārliecinās, ka neviena
sastāvdaļa nav bojāta. Bojātas sastāvdaļas var izraisīt elektriskās strāvas
triecienu, īssavienojumu un ugunsgrēku pārkaršanas dēļ. Iekārtai ar
defektiem vai bojājumiem nav jābūt izmantotai.

Bērniem nav jārotaļājas ar iekārtu, ar piederumiem vai ar iepakojumu, kas ir
doti līdzi produktam.



easyWallbox nesatur sastāvdaļas, uz kurām lietotājs varētu veikt
remontu vai tehnisko apkopi patstāvīgi.



Vienīgā daļa, ko var noņemt no easyWallbox, tikai instalācijas un
demontāžas fāžu laikā un sekojot instrukcijām, ir noņemamais vāks.
easyWallbox nav jābūt papildus atvērtai, ja nu tikai no kvalificēta personāla
puses, instalācijas, demontāžas vai tehniskās apkopes laikā.



easyWallbox lietošana ir iespējama tikai apvienojumā ar enerģijas avotu.



easyWallbox ir jābūt apstrādātai un apsaimniekotai saskaņā ar
pastāvošiem noteikumiem, atsevišķi no parastajiem sadzīves atkritumiem
un ir jāklasificē, kā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi  (EEIA).



Neizmantot adapterus un vadu pagarinātāju komplektus.



Instalēt easyWallbox vietās, kas ir tālu no benzīna kannām vai
degošām vielām kopumā.



Pirms veikt jebkāda veida tehnisko apkopi ir nepieciešams pārliecināties,
ka padeve ir atslēgta.



Pirms novietot vai transportēt easyWallbox, ir nepieciešams pārliecināties,
ka galvenais padeves avots ir pilnībā atslēgts.



easyWallbox lietošanai ir jābūt ierobežotai tikai specifiskiem pielietojumiem,
kuriem tā ir domāta.
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Instalācija, tehniskā apkope vai remonts, kas nav veikti pareizā veidā, var
izraisīt lietotājam riskus.
Ir nepieciešams pārliecināties, ka easyWallbox tiek izmantota tikai
pareizajos darbošanās nosacījumos.

9

LV

LV

2.
2.1.

DROŠĪBAS ASPEKTI

Paredzētajam mērķim neatbilstoša lietošana
easyWallbox lietošana ir droša tikai gadījumā, kad tā tiek izmantota
paredzētajam mērķim. Tiek uzskatīta par neatbilstošu, un tātad nepieļautu,
savādāka lietošana, kā arī, kad ierīcei tika veikti neautorizēti pārveidojumi.
Par lietošanu ir atbildīgs lietotājs; viņš atbild par iespējamām bīstamām
situācijām vai, jebkurā gadījumā, par tām, kas ir pretrunā ar viņa Valstī
piemērojamiem likuma noteikumiem.

Free2Move eSolutions S.p.A. neuzņemas nekāda veida atbildību par
bojājumiem, kas radušies neatbilstošas lietošanas vai neautorizētu
iekārtas pārveidojumu dēļ.

10

Drošības pamatnorādījumi
easyWallbox tika projektēta, būvēta un pārbaudīta saskaņā ar pastāvošiem
drošības noteikumiem. easyWallbox instalācija režīmā Plug&Play var būt
pa tiešo veikta no lietotāju puses, kas spēj saprast un uzmanīgi sekot šīm
instrukcijām un izvērtēt un saprast visus attiecīgos riskus.
Free2Move eSolutions S.p.A. neuzņemas nekāda veida atbildību par
bojājumiem personām vai priekšmetiem, kas varētu rasties no šajā
rokasgrāmatā esošo drošības noteikumu un norādījumu neievērošanas dēļ.

easyWallbox atbilstoša lietošana
easyWallbox ir paredzēta tikai piestiprinātai montāžai. To var instalēt un
izmantot elektrotransporta uzlādei gan iekšpusē (garāža, uzņēmuma noliktavas
ar ierobežotu piekļuvi, utt.), kā arī ārpusē (privāta zeme, stāvvietas, utt.),
saskaņā ar norādījumiem, kas ir uzrādīti nodaļā 4 un vietējiem noteikumiem.
Iekārtu var izmantot tikai pilnībā elektrisko vai hibrīda transportlīdzekļu
uzlādei, kas ir saderīgi ar 2.tipa savienotājiem, kā tas ir noteikts
IEC 62196-2; tā neatbilst citiem transportlīdzekļu vai ierīču veidiem.
easyWallbox  ir 1.klases ierīce.
Tādēļ, ir nepieciešama pareiza zemējuma pieslēgšana, ar kontaktdakšas un
strāvas rozetes palīdzību. Opcionāla funkcija ventilācijai nav atbalstīta no
easyWallbox puses. Dažas valstis paredz tādu noteikumu piemērošanu, kas
pieprasa papildus aizsardzību attiecībā uz elektriskās strāvas triecienu.
Jebkurā gadījumā, lai izmantotu easyWallbox, ir nepieciešams no sākuma
izlasīt lietošanas instrukcijas, kas ir uzrādītas šajā rokasgrāmatā un iespējamā
papildus dokumentācijā. easyWallbox ir jābūt pievienotai pie elektrotīkla, kas ir
aizsargāts ar RCD un pārsprieguma aizsargierīci. RCD nominālai atlikušai strāvai
nav jābūt lielākai par 30 mA, tai ir jābūt vismaz A tipa un ir jāatbilst vienam no
sekojošajiem standartiem:  IEC 61008-1, IEC 61009-1, IEC 60947-2 un
IEC 62423. Pārsprieguma aizsargierīcēm ir jāatbilst IEC 60947-2, IEC 60947-6-2,
IEC 61009-1 vai sērijas IEC 60898 vai arī IEC 60269 attiecīgajām daļām.

2.2.

2.3.

2.3.1.

Vietējo apstākļu ievērošana
easyWallbox darbības drošība ir atkarīga no tās pareizās instalācijas, kurai ir
jāievēro pastāvošie norādījumi.

Nepareiza instalācija var izraisīt tādas briesmas, kā nopietnus
savainojumus vai nāvi.

2.3.2.

Uzraudzības pienākuma ievērošana
Bērniem un personām, kas arī pat īslaicīgi nevar izvērtēt riskus, kas izriet
no easyWallbox nepareizas lietošanas, ir jāuzturas attālumā no iekārtas vai
uzlādes kabeļa, gan kad tie darbojas, gan arī kad nē.  

2.3.3.

Normatīvais stāvoklis
easyWallbox ir jābūt uzturētai labā stāvoklī. Bojājumu vai defektu gadījumā,
lietotāji ir pakļauti riskam gūt nopietnus savainojumus strāvas trieciena dēļ.
Tādēļ ir nepieciešams:
 izvairīties no iekārtas pakļaušanas triecieniem
 izvairīties no paredzētajam mērķim neatbilstošas lietošanas
 izvairīties no iekārtas nepareizas lietošanas
 saredzamajā veidā paziņot par iekārtas sliktu darbošanos, tādā veidā, lai
citas personas to nelietotu
 pieprasīt laicīgu iejaukšanos no specializētā elektrotehniskā personāla
puses, lai labotu bojājumus vai sakārtotu defektus.

easyWallbox lietošana stipra pērkona laikā nav ieteicama.
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3.
3.1.

easyWallbox uzlādes stacijas dimensijas

PRODUKTA APRAKSTS
Vispārējais apraksts

277 mm
277 mm

333 mm

1

333 mm

easyWallbox apvalks ir izveidots no polikarbonāta un nodrošina augstu
stabilitāti un vieglumu. Iekārtas dizains ir padziļinātu pētījumu rezultāts, kura
mērķis ir nodrošināt ergonomisku, veiklu un viedu darba rīku.

2
102 mm102 mm

3

skats no priekšas

skats no malas

6
easyWallbox uzlādes stacijas dimensijas ar iedarbinātu savienotāju

5

325 mm
325 mm

7
4

5

4

Produkta apraksts
1

apvalks

5

padeves vads

2

noņemamais vāks

6

savienotāja ports Tips 2

3

LED statusa indikators

7

strāvas sensora sagatavošana

4

vads ar savienotāju Tips 2
skats no priekšas

12

skats no malas
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easyWallbox instalācija režīmā Plug&Play.

3.2.

Identifikācijas plāksnīte

130 - 140 cm

Identifikācijas plāksnīte atrodas uzlādes stacijas aizmugurējā pusē. Uz plāksnītes
atrodamā informācija ir uzrādīta zemāk esošajā attēlā. Atkarībā no produkta
varianta, dati var atšķirties no tā, kas ir uzrādīts attēlā. Modeļa kods un sērijas
numurs ir identificējami arī uz iepakojuma, kā arī lietotnē Free2Charge pēc
autentifikācijas veikšanas (skat. nodaļu 5.2).

Instalācijai režīmā Power Upgrade un citām papildus funkcijām, griezties pie
atbilstošās dokumentācijas, kas atrodas Instalētāja Rokasgrāmatā
(lejupielādējama www.easywallbox.eu/it/#library).
Tikai instalācijai režīmā Power Upgrade Francijā, izmantot kā atsauci
“Instalētāja Rokasgrāmata - režīms 2 power upgrade” (lejupielādējama
mājas lapā https://easywallbox.eu/it/#library).

14

modeļa kods

sērijas numurs

etiķetes pozīcija
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3.3.

Uzlādes ierīces tehniskās īpašības

3.4.

tā ir uzlādes ierīce, kas tika projektēta un sertificēta līdz 7,4 kW
elektrisko transportlīdzekļu uzlādei.
ja instalēta
Plug&Play

ja instalēta 		
Power Upgrade

Apraksts
Savienotāja standarts (puse VE)
Uzlādes kontaktdakša
Standarts EVSE
Marķējums CE
Garantija

IEC 62196-2
E/F (G Apvienotajā Karalistē, J Šveicē )
IEC 61851
Jā
2 gadi

Pastāvīgi pievienots
Uzlādes veids
Rozete un vads savienoti
(Rozete un vads savienoti,
			
ja instalēta Francijā)
Sertifikācija TUV
Jā
Jā

Dinamiskā Jaudas Pārvalde (Dynamic Power Management)
easyWallbox iekļauj Dynamic Power Management (DPM); tā ir viedā funkcija, kas
modulē uzlādes enerģiju atkarībā no pieejamās elektriskās enerģijas, tādā veidā
izvairoties no nepatīkamajiem blackout.
Lai iedarbinātu Dynamic Power Management, konsultēties ar Instalētāja
Rokasgrāmatā esošajām (skat. www.easywallbox.eu) instrukcijām par sensora
instalāciju uz elektrotīkla un par parametru iestatīšanu.
easyWallbox var darboties arī bez Dynamic Power Management; šajā gadījumā
nav nepieciešama attiecīgā sensora instalācija, bet nevar garantēt, ka varēs
izvairīties no blackout.

Elektriskās un savienošanas specifikas
Maksimālā jauda [kW]
Spriegums [V / Hz]
Strāva [A]
Patēriņš stand-by [W]
Vads ar savienotāju Tips 2  (puse VE)
Vads ar savienotāju Tips 2 garums  [m]
Padeves vads [m]

līdz 2.3*
230 / 50, vienfāzes
līdz 10*
<2
6

* Dažās valstīs vērtības var mainīties saskaņā ar vietējiem noteikumiem.		
Vispārējās specifikas

Jā, iekļauts
3

līdz 7.4*
230 / 50, vienfāzes
līdz 32*
<2

281175 code

SKAITĪTĀJS

Nav pieejams

Aizsardzības pakāpe

IP54, IK08 (IEC 60529)
“335 x 277 x 95 (bez savienotāja)
Kopējie izmēri [mm]
335 x 277 x 350 (ar savienotāju)”
		
Apvalks
Polikarbonāts
Svars [kg]
~4
Standarta krāsas
Melna (RAL 9011) un Balta (RAL 9003)
Stāvokļa norādītājs
Jā, LED RGB
  

STRĀVAS
SENSORS

Drošība un Operativitāte
Temparetūras intervāls [°C]                                                                -25 / +50 (bez tiešas izklāstīšanas saules stariem)
Aizsardzība pret pārkaršanu
Jā
Noturība pret mitrumu
Jā, pilnībā pārklāta
Aizsardzības klase
I
Piesārņojuma pakāpe
PD3
Pārsprieguma kategorija
OVC III
Ugunsdrošība
UL94 V-0
                                                                 “Jā, 6 mA DC ierīce RCM iekļaujot, lai noteiktu
Atlikušās strāvas uzraudzība
zemējuma pieslēguma trūkumu“
		
Maksimālais instalācijas augstums [m]
2000 virs jūras līmeņa

Savienojamība un uzlabotās funkcijas
Bluetooth
Jā
Smartphone App
Free2Charge, saderīgs ar Android, IOS
Saderība ar sistēmām Android***
Lollipop (5.0) vai vairāk
Saderības ar sistēmām IOS**
12 vai vairāk
Komunkācijas protokols
Īpašnieks
Dinamiskā jaudas pārvalde                                                                  Jā, no sākuma instalējot tam domāto sensoru 		
(Dynamic Power Management)		
(sniegts līdzi)

** Dati attiecas uz Lietotnes (App) pirmo versiju un nākotnē varētu mainīties.
*** NAV saderīgs ar Android 6.

16

ELEKTRISKAIS SKAPIS

Lai pievienotu Dynamic Power Management sensoru, ir nepieciešama
instalācija no profesionāla tehniskā darbinieka puses, saskaņā ar
vietējiem noteikumiem. Iesakām sazināties ar elektrotehniķiem vai
specializētiem servisiem, gadījumā, ja rodas jebkāds jautājums vai
šaubas saistībā ar easyWallbox instalāciju un tehnisko apkopi
(skat. nodaļu 11 Tehniskais serviss).
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3.5.

4.

Produkta versijas atkarībā no valstīm
Maksimālā strāva režīmā Plug&Play ir ierobežota, lai sniegtu easyWallbox
maksimālo drošības līmeni, saskaņā ar vietējiem pastāvošiem standartiem.
Ražošanas laikā, easyWallbox tiek jau konfigurēta, ņemot vērā šīs atšķirības,
tādā veidā, tā būs gatava lietošanai ar maksimāli pieejamo strāvu.

Tips E

Tips F

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

Vācija
Francija
Apvienotā Karaliste
Beļģija
Luksemburga
Nīderlande
Šveice
Austrija
Polija
Grieķija
Čehija
Slovākija
Ungārija
Dānija
Zviedrija
Itālija
Spānija
Portugāle
Norvēģija

Tips G

Tips J

Strāvas robeža (Plug&Play) [A]

Kontaktdakšas kods

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

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

- Neizmantot adapterus un vadu pagarinātāju komplektus.
- Free2Move eSolutions S.p.A. neuzņemas nekāda veida atbildību par
bojājumiem, kas radušies neatbilstošas lietošanas vai neautorizētu
iekārtas pārveidojumu dēļ.
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4.1.

INSTALĀCIJA
Pozīcijas izvēle
easyWallbox ir projektēta lietošanai gan iekštelpās, gan ārtelpās; tā ir paredzēta
tikai piestiprināšanai pie sienas un, tātad, tā nevar būt izmantot dažādās vidēs,
ar nepārtrauktu pārvietošanos.
Pirms sākt instalācijas darbības, ir nepieciešams pārbaudīt, ka tas var būt veicams.
Precīzāk, easyWallbox instalācijai izvēlētai pozīcijai ir:
 jābūt novietotai uz plakanas un vertikālas virsmas, kā tas ir uzrādīts
nodaļā 4.5; ir jāizvairās no vājām virsmām, kas nenodrošina lielu stingrību
 jāļauj vienkāršu pievienošanu pie elektrotīkla un pie uzlādējamā elektriskā
transportlīdzekļa.
 nav jābūt nekādu šķēršļu uzlādējamā elektriskā transportlīdzekļa kustībām
 jābūt brīvai no materiāliem vai aprīkojumiem uz visas virsmas, kas ir
nepieciešama instalācijai
 jāievēro spēkā esošie vietējie noteikumi saistībā ar elektroinstalācijām,
ugunsdrošības pasākumiem un drošības izejām instalācijas vietā.

easyWallbox nav jābūt instalētai uz staba/kolonnas vai jau iepriekš
esošās caurules.
easyWallbox nav jābūt instalētai šādās vietās:
 kur ir sprādzienu risks (vide EX)
 kas tiek izmantotas evakuācijai
 uz kurām var nokrist priekšmeti (piem. piekārtās kāpnes vai automašīnas
riepas), vai kur ir paaugstināta iespēja būt notriektai vai bojātai (piem.
blakus durvīm vai transportlīdzekļu darbības vietām)
 kur pastāv zem spiediena ūdens strūklu klātbūtnes risks (piemēram,
mazgāšanas sistēmu, augstspiediena mazgāšanas iekārtu vai dārza
cauruļu dēļ)
 nedrīkst instalēt uz nefiksētām sienām
 uz sienām izgatavotām no uzliesmojoša materiāla vai kas ir pārklātas ar
uzliesmojošu materiālu (piem. koks, tepiķis, utt.).

Itālijā easyWallbox nevar būt instalēta publiskajās vietās, kā to
paredz IEC 61851-1.
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4.2.

Pieļautie apkārtējās vides apstākļi

4.3.

Iepakojuma saturs

Precīzāk, vides apstākļiem, kur ir jāatrodas easyWallbox, ir jābūt sekojošiem:
 vides temperatūra, kas iekļaujas starp -25°C un +50°C
 vidējā temperatūra 24 stundu laikā zemāka par 35°C
 maksimālais augstums virs jūras līmeņa: 2.000 metri
 gaisa relatīvais mitrums nelielāks par 95%.

4

3

5

easyWallbox bojājumi, ko izraisīja nepiemēroti vides apstākļi.
easyWallbox nepiemērota pozīcija var izraisīt bojājumus iekārtai.

1
6

Izvēloties pozīciju, kurā to instalēt, ir nepieciešams sekot sekojošajiem
norādījumiem:
 izvairīties no izklāstīšanas tiešai saules gaismai, vai nu arī nodrošinot
nojumes instalāciju
 izvairīties no tiešas izklāstīšanas lietum, lai izvairītos no bojāšanās sliktu
laika apstākļu dēļ
 nodrošināt iekārtai pietiekošu ventilāciju, neuzstādīt iekārtu nišās vai
skapjos
 izvairīties no siltuma uzkrāšanās, glabāt iekārtu tālu no karstuma avotiem
 izvairīties no ūdens iekļūšanas
 izvairīties no pārmērīgām temperatūras izmaiņām.

Ugunsgrēka un sprādziena briesmas
easyWallbox ir jābūt uzstādītai vietās, kur nav aizdedzinošu vai
sprāgstošu vielu, piemēram, degvielas uzpildes staciju tuvumā, jo
iespējamās tās sastāvdaļu izraisītās dzirksteles var izraisīt
ugunsgrēkus vai sprādzienus.

20

2

easyWallbox iepakojums satur:  

1

easyWallbox, iekļauj vadus,
elektriskās padeves kontaktdakšu
un uzlādes savienotāju

2

Strāvas sensors priekš Dynamic
Power Management (DPM)

3

Urbšanas šablons

4

3 skrūves

5

3 dībeļi

6

Izstrādājuma rokasgrāmatas
un sertifikāts

Nenovietot kravas uz kārbas, kas satur easyWallbox; pievērst
uzmanību specifiskām zīmēm un norādījumiem, kas atrodas uz
iepakojuma.
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4.4.

Iepakojuma atvēršana

4.5.

Piestiprināšana pie sienas
5
5

Aizvērta kārba, kas
satur easyWallbox

easyWallbox kārbas
vāka atvēršana

Paneļa pacelšana, kas
atrodas easyWallbox kārbā

1

Urbis

2

Zīmulis

3

Skrūvgriezis

4

Āmurs

5

Līmeņrādis ar burbuli

6

Mērlente

neiekļautie instrumenti
11

Pie kārbas atvēršanas, iesakām pārbaudīt, ka easyWallbox dažādas daļas
neuzrāda fiziskus bojājumus, ko izraisīja sitieni, plīsumi vai nobrāzumi.
Bojājuma gadījumā, ir nekavējoties jāpārtrauc instalācijas procedūra un ir
jāpaziņo iekārtas pārdevējam par bojājuma dabu. Ja nepieciešams, sazināties ar
tehnisko servisu, kā tas ir uzrādīts nodaļā 11.
Iekārtas atsevišķās sastāvdaļas ir aizsargātas ar iepakojumu no PVC un noblīvētas
ar līmlenti. Atverot kārbu, ir nepieciešams notīrīt daļas, likvidējot iespējamos
putekļus, PVC atlikumus vai līmlentes daļas. easyWallbox ir jāizņem no kārbas
tikai tad, kad viss jau tika sagatavots instalācijai un tā ir manuāli jāpārvieto pie
sienas, kas tika izvēlēta instalācijai.

easyWallbox manuālās pārvietošanas laikā, ir jāpievērš uzmanība, lai
neaizķertos aiz transportlīdzekļa strāvas padeves kabeļa.

6
6

2
2
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44

Free2Move eSolutions S.p.A. noraida jebkāda veida atbildību par
bojājumiem priekšmetiem vai cilvēkiem, kas varētu rasties šādu
instrumentu lietošanas dēļ. Iesakām sazināties ar elektrotehniķiem
vai specializētiem servisiem, gadījumā, ja rodas jebkāds jautājums vai
šaubas saistībā ar easyWallbox lietošanu.
Piestiprinot easyWallbox pie sienas, ir nepieciešams ievērot spēkā esošos valsts
un starptautiskos noteikumus saistībā ar būvniecību un direktīvas noteiktas no
Starptautiskās Elektrotehnikas Komisijas puses IEC 60364-1 un IEC 60364-5-52.
Uzlādes stacijas pareiza novietošana ir svarīga iekārtas darbībai.
Kad tiek izvēlēta siena priekš easyWallbox instalācijas, ir nepieciešams ņemt
vērā pieslēguma elektrotīklam un transportlīdzekļa uzlādes pieslēguma
attālums, kā arī paša transportlīdzekļa stāvvietas un manevra iespējas.
Gadījumā, ja vairākas easyWallbox ir instalētas blakus cita citai, ir nepieciešams
paredzēt attālumu starp tām vismaz 20 cm. easyWallbox ir jābūt instalētai
mainīgā augstumā starp 130 un 140 cm no grīdas.
Elektriskās strāvas trieciena risks
Pirms instalācijas uzsākšanas, ir jāpārliecinās, ka easyWallbox nav
pieslēgta nevienam elektrotīklam. Jebkāda instalācijas, tehniskās
apkopes un demontāžās operācija ir jāveic tikai pēc elektrostrāvas
atslēgšanas no skaitītāja.

22
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easyWallbox montāžas pie sienas augstums.

3

130 - 140 cm

1

2.

Ar urbja palīdzību veikt
atvērumus uz sienas.

Rīkoties, ievērojot šīs 6 darbības:

2

3.

Ar āmura palīdzību ievadīt
dībeļus atvērumos.

2

1
3

2

130-140 cm

1

1.

24

Izmantot urbšanas šablonu (A3 lapu), atzīmēt, kur veikt urbumu uz
sienas, izmantojot mērlenti un līmeņrādi ar burbuli.

4.

Noņemt easyWallbox noņemamo vāku, kas ir ievietots mehāniski
APVALKĀ, izmantojot rievu apakšā.

Vienīgā daļa, ko var noņemt no easyWallbox ir noņemamais vāks.
easyWallbox nav jābūt papildus atvērtai, ja nu tikai no kvalificēta
personāla puses instalācijas laikā režīmā Power Upgrade, demontāžas
vai tehniskās apkopes laikā.
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4.6.

Elektriskais pieslēgums režīmā Plug&Play
Kad instalācija uz sienas ir pabeigta, lai pievienotu pie elektrotīkla easyWallbox
ir pietiekoši ievadīt kontaktdakšu rozetē.

5.

Novietot easyWallbox atbilstībā ar atvērumiem un piestiprināt to pie
sienas, izmantojot līdzi sniegtās skrūves.

Uzmanību: Kontaktdakšai ir jābūt pa tiešo pievienotai pie strāvas
rozetes, bez adapteriem, un saskaņā ar vietējiem noteikumiem saistībā
ar mājokļa elektrisko sistēmu. Neizmantot adapterus, trīskāršās
kontaktdakšas, multiplās rozetes vai vadu pagarinātāju komplektus.

Nepareizas elektrības pieslēgšanas gadījumā, bojājumu risks cilvēkiem
vai priekšmetiem ir īpaši augsts, gadījumā, ja auto tiek atstāta uzlādē ilgu
laiku vietā bez uzraudzības.

6.

26

Novietot atpakaļ noņemamo vāku.
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5.
5.1.

PIRMĀ PALAIŠANA
easyWallbox ieslēgšana
Iekārtai nav ieslēgšanas/izslēgšanas taustu. Kad tā ir instalēta, tā ir gatava
uzlādei, kad ir šie divi nosacījumi:
 pareiza instalācija, veikta sekojot šīs rokasgrāmatas norādījumiem
 ierasts iekārtas stāvoklis.

5.2.

Konfigurācija caur lietotni Free2Charge (pēc izvēles)
Free2Charge ir viedtālrunim domāta lietotne, kas ir pieejama gan Google Play®,
gan App Store®, kuru var izmantot, lai konfigurētu, uzraudzītu un iestatītu
easyWallbox ar Bluetooth pieslēguma palīdzību.
Ar lietotnes palīdzību, var palaist vai apstādināt uzlādes procesus (Start un Stop),
var pārnest uzlādes sesiju un piekļūt pie pēdējo uzlādes sesiju log.

Elektriskās strāvas trieciena risks bojātas iekārtas dēļ.
Bojātas iekārtas lietošana var izraisīt elektriskās izlādes.

Bojātās iekārtas gadījumā, lai izvairītos no bīstamām situācijām, ar sekojošajiem
bojājumiem cilvēkiem vai priekšmetiem, ir nepieciešams sekot šiem precīziem
norādījumiem:
 izvairīties no bojātās iekārtas lietošanas
 skaidri norādīt par bojātu iekārtu, tādā veidā tā netiks lietota no citu personu
puses
 īsā laikā sazvanīt specializētu tehniķi, lai viņš veiktu remontu vai, ja iekārta
nav remontējama, noorganizētu iekārtas ekspluatācijas pārtraukšanu.

Vienlaicīga Free2Charge un viedās (smart) uzlādes funkcijas
izmantošana no transportlīdzekļa puses, var izraisīt vieglu
darbošanās problemātiku.
Lai autentificētu viedtālruni, ir jānoskenē QR kods, kā to pieprasa lietotnes
pamācība. Lai iegūtu sīkāku informāciju, ir jāskatās tieši lietotne.

28
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6.

6.1.

UZLĀDES PROCEDŪRA
Uzlādēt elektrisko transportlīdzekli ar easyWallbox ir ļoti vienkārši.
Ir pietiekami:

1.
2.

Pārbaudīt, ka easyWallbox ir pieslēgta pie aktīva padeves avota.
Pārbaudīt, ka LED stāvokļa indikators ir ZILS.

LED stāvokļa indikators
Uz uzlādes stacijas priekšējās puses ir LED svītra, kas apkopo vizuālos
paziņojumus un avārijas signālus, kuru funkcija ir norādīt easyWallbox
stāvokli:


ZILS STAND-BY stāvoklis,
easyWallbox norāda, ka tā ir gatava sākt uzlādes procesu vai arī, ka
uzlādes sesija ir pabeigta.



ZAĻŠ UZLĀDES stāvoklis,
easyWallbox veic elektriskā transportlīdzekļa uzlādi.

2


1

3.

Izņemt savienotāju no easyWallbox.

4.

Pievienot savienotāju pie elektriskā transportlīdzekļa.

SARKANS MIRGOJOŠS AVĀRIJAS SIGNĀLA stāvoklis,
easyWallbox neveic uzlādi kļūdas dēļ.
easyWallbox pati sevi atiestata dažu sekunžu laikā. Ja AVĀRIJAS
SIGNĀLA stāvoklis nepazūd ilgu laiku, ir jāsazinās ar tehnisko servisu,
kā tas ir paskaidrots nodaļā 11.

- Nedrīkst izmantot transportlīdzekļu adapterus, lai pievienotu
transportlīdzekļa savienotāju pie transportlīdzekļa ieejas.
- Izvairīties no dinamiskas slodzes uz vada. Nevilkt aiz tā vai
nesagriezt to.

30
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7.

STOP UZLĀDE
Ja uzlādes process ir pabeigts, LED uz ierīces kļūst ZILS un savienotājs var būt
noņemts no elektriskā transportlīdzekļa, kā tas ir paskaidrots nodaļā 7.1.
Gadījumā, ja uzlādes process ir nepilnīgs, ir nepieciešams vispirms to pārtraukt.
To var pārtraukt divos dažādos veidos:
 Tieši caur elektriskā transportlīdzekļa kontroles komandu (papildus detaļām
skat. transportlīdzekļa instrukciju rokasgrāmatu).
 Izmantojot lietotni Free2Charge.

7.1.

Uzlādes procesa pabeigšana
Lai pabeigtu uzlādes procesu, ir jāseko sekojošajām instrukcijām:

1.

Pārbaudīt, vai LED uz iekārtas ir ZILS.

2.

Izņemt savienotāju no transportlīdzekļa ieejas.

Kad process ir pārtraukts, ir jāgriežas pie nākamās nodaļas.

Lūdzam ņemt vērā ka, kad uzlādes process ir pārtraukts, pirms
varētu atsākt uzlādes procesu, ir nepieciešams izņemt savienotāju
no transportlīdzekļa.

Izvairīties no vada izņemšanas no transportlīdzekļa ieejas, ja uzlādes
process nav pabeigts.

Neizņemt savienotāju no transportlīdzekļa, kad uzlādes process NAV
pabeigts un LED uz ierīces ir ZAĻŠ. Vada izņemšana varētu to bojāt un
izraisīt strāvas triecienu vai nopietnus bojājumus.

1

2

3.
4.

32

Ievadīt savienotāju easyWallbox.
Lai nodrošinātu maksimālo drošības līmeni, var pārtraukt pieslēgumu
pie elektrotīkla (ja nepieciešams, izņemot kontaktdakšu no rozetes).
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8.

TEHNISKĀ APKOPE

Pirms veikt uz easyWallbox jebkāda veida tehniskās apkopes
darbības, ir jāuzgaida, lai ierīce pilnībā apstājas un tad to izslēgt,
atslēdzot ierīci no rozetes.

easyWallbox ideāla darbošanās un tehniskā mūža ilgums ir atkarīgi no
periodiskās kontroles un tehniskās apkopes darbībām, kurām iekārta tiek
pakļauta.
Šie ir daži bojājuma piemēri, kuriem var tikt pakļauta easyWallbox:
 apvalka bojājums
 priekšējā paneļa bojājums
 sastāvdaļu bojājums
 nejauša sastāvdaļu noņemšana.

Bojātu iekārtu vai arī iekārtu ar defektiem nedrīkst lietot ne pie
kādiem apstākļiem. Jebkāda veida defektam ir jābūt nekavējoties
labotam no specializētā personāla puses.

8.1.

Parastās tehniskās apkopes intervāli
easyWallbox nav nepieciešama specifiska tehniska apkope. Tomēr, iesakām:
 vienmēr ievadīt savienotāju easyWallbox, kad ierīce nav darbībā
 tīrīt plastmasas apvalku ar mitru drāniņu
 veikt savienotāja ierasto pārbaudi un tīrīšanu tikai pēc tam, kad tas tika
atvienots no elektrotīkla
 izvairīties no tās tīrīšanas ar agresīviem šķīdinātājiem vai abrazīviem
materiāliem
 veikt iekārtas vizuālu inspekciju, lai noteiktu defektus pie katras uzlādes
sesijas.
 veikt vizuālu uzlādes vada pārbaudi pie katras uzlādes sesijas
 veikt padeves vada vizuālo inspekciju pie katras uzlādes sesijas, un, jebkurā
gadījumā, pirms katras pieslēgšanas pie elektrotīkla
 ja padeves kontaktdakša ir atslēgta no rozetes, kārtīgi novietot vadu, ja
nepieciešams, aptinot to ap easyWallbox apvalku. Jebkurā gadījumā, vadam
ir jābūt novietotam drošā veidā, tā, lai tas neveidotu nevienam šķēršļus un lai
tas nevarētu būt bojāts (piem. saspiests no transportlīdzekļu puses)
 veikt operatīvās gatavības kontroli.

easyWallbox nesatur sastāvdaļas, uz kurām lietotājs varētu veikt
remontu vai tehnisko apkopi patstāvīgi.
Elektriskās strāvas trieciena risks bojātas iekārtas dēļ. Bojātas iekārtas
lietošana var izraisīt elektriskās izlādes.

Bojātās iekārtas gadījumā, lai izvairītos no bīstamām situācijām, ar sekojošajiem
bojājumiem cilvēkiem vai priekšmetiem, ir nepieciešams sekot šiem precīziem
norādījumiem:
 izvairīties no bojātās iekārtas lietošanas
 skaidri norādīt par bojātu iekārtu, tādā veidā tā netiks lietota no citu personu
puses
 īsā laikā sazvanīt specializētu tehniķi, lai viņš veiktu remontu vai, ja iekārta
nav remontējama, noorganizētu iekārtas ekspluatācijas pārtraukšanu.

34

Vienīgā daļa, ko var noņemt no easyWallbox ir noņemamais vāks,
tikai instalācijas un demontāžas fāzēs un sekojot instrukcijām.
easywallbox nav jābūt papildus atvērtai, ja nu tikai no specializētā
personāla puses Power Upgrade instalācijas laikā, demontāžas vai
tehniskās apkopes laikā.
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9.

DEMONTĀŽA UN GLABĀŠANA NOLIKTAVĀ
Kad tika sasniegta tās tehniskā un operatīvā mūža beigas, easyWallbox ir jābūt
atslēgtai vai arī ir jāpārtrauc tās ekspluatācija.

9.2.

Iekārtas noņemšana no sienas
Lai noņemtu easyWallbox no sienas, kurā tā ir instalēta, ir jārīkojas  sekojošajā
veidā:

Elektriskās strāvas trieciena risks
Pirms demontāžas uzsākšanas, ir jāpārliecinās, ka easyWallbox nav
pieslēgta nevienam elektrotīklam. Jebkāda instalācijas, tehniskās
apkopes un demontāžās operācija ir jāveic tikai pēc elektrostrāvas
atslēgšanas no skaitītāja.

9.1.

Atslēgšana no elektriskās padeves – režīmā Plug&Play

1.
2.

Noņemt noņemamo vāku.

3.

Noņemt noņemamo vāku uz iekārtas.

Noskrūvēt trīs skrūves ievadītas sienā.

Izņemt kontaktdakšu no sienas rozetes.
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9.3.

Glabāšana noliktavā
Gadījumā, ja ir vēlēšanās demontēt un saglabāt easyWallbox turpmākai
lietošanai, lai uzturētu nemainīgu tās darbošanos, ir nepieciešams ievērot šos
piesardzības pasākumus:
 pirms glabāšanas noliktavā, labi notīrīt iekārtu
 novietot tīru iekārtu oriģinālajā iepakojumā vai atbilstošajā, tīrā un sausā
materiālā
 ievērot šos uzglabāšanas nosacījumus:
- temperatūrai, kur tā tiks uzglabāta, ir jābūt iekļautai starp -25°C un +40°C
- vidējai temperatūrai 24 stundu laikā nav jāpārsniedz 35°C
- gaisa relatīvam mitrumam nav jāpārsniedz 95% un ir jāizvairās no
kondensāta veidošanās.

10.

10.1.

APSAIMNIEKOŠANA

Iepakojuma apsaimniekošana
Apsaimniekot iepakojumu videi draudzīgā veidā. Materiāli, kas tika izmatoti šī
produkta iesaiņošanai, ir otrreiz pārstrādājami un tiem ir jābūt apsaimniekotiem
saskaņā ar lietošanas Valstī spēkā esošajiem noteikumiem.

10.2.

11.

TEHNISKAIS SERVISS
Jautājumu gadījumā, saistībā ar easyWallbox instalāciju, ir nepieciešams
griezties uz autorizēto tehniskā servisa centru.
Mājas lapā www.easywallbox.eu ir pieejami vairāki, klientiem pieejamie,
tehniskā servisa centri.
Jautājumu gadījumā, saistībā ar easyWallbox lietošanu, ir nepieciešams
izmantot kā atsauci autorizēto tehniskā servisa centru.
Free2Move eSolutions S.p.A. sniegs tehnisko servisu ar fiksētā tālruņa līnijas
palīdzību vietējā valodā, sekojošajām valstīm:
Vācija
Apvienotā Karaliste
Beļģija
Luksemburga
Nīderlande
Francija
Šveice
Austrija
Polija
Dānija

Zviedrija
Itālija
Spānija
Portugāle
Grieķija
Čehija
Slovākija
Ungārija
Norvēģija (tikai angliski)

easyWallbox ekspluatācijas pārtraukšana un apsaimniekošana
Šai iekārtai ir etiķete saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/ES attiecībā uz
lietotām elektriskām un elektroniskām iekārtām (elektrisko un elektronisko
iekārtu atkritumi - EEIA). Vadlīnijas nosaka atsauces sistēmu lietoto iekārtu
atgriešanai un pārstrādei, kas ir spēkā visā ES.
Papildus informācija saistībā ar patreizējām apsaimniekošanas sistēmām var
būt pieprasīta vietējām varas iestādēm.
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Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA) ir jābūt
apstrādātiem un apsaimniekotiem saskaņā ar pastāvošiem
noteikumiem, atsevišķi no parastajiem sadzīves atkritumiem.

Fiksētā līnija: 8:00 - 20:00 no pirmdienas līdz sestdienai.
Gadījumā, ja Jūs zvanīsiet uz Free2Move eSolutions S.p.A. tehnisko servisu,
lūdzam Jūs glabāt tuvumā sekojošo informāciju, kā tas ir uzrādīts nodaļā 3.2:
 modeļa nosaukums
 sērijas numurs.
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ATRUNA
Šajā rokasgrāmatā esošā informācija pieder uzņēmumam Free2Move eSolutions S.p.A. un
to nedrīkst reproducēt pilnībā vai daļēji.
Šīs rokasgrāmatas versija itāļu valodā ir oriģinālā. Instrukcijas citās valodās ir šīs oriģinālās
rokasgrāmatas tulkojums.
Uzņēmums Free2Move eSolutions S.p.A. neuzņemas atbildību par jebkādiem bojājumiem,
kas tieši vai netieši var rasties cilvēkiem, priekšmetiem vai dzīvniekiem, ja netika ievēroti visi
norādījumi uzrādīti šajā rokasgrāmatā un brīdinājumi saistībā ar easyWallbox instalāciju,
lietošanu un tehnisko apkopi.
Uzņēmums Free2Move eSolutions S.p.A. patur visas tiesības saistībā ar šo dokumentu,
produktu un tajā esošajām ilustrācijām. Jebkāda veida tā satura reproducēšana, izpaušana
trešajām personām vai izmantošana, pilnībā vai daļēji, ir aizliegta bez iepriekšējās rakstveida
atļaujas no Free2Move eSolutions S.p.A. puses.
Produktam ir juridiska preces atbilstības garantija, ko paredz Patērētāja Kodekss, ar kuru
var iepazīties mājas lapā www.easywallbox.eu
© Copyright 2021 Free2Move eSolutions S.p.A. V.062021
Visas tiesības ir aizsargātas
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