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Installimiseks Power Upgrade’i (võimsuse täiendamise) režiimis ja muude 
täpsemate funktsioonide kohta vaadake installeri käsiraamatu vastavat 
dokumentatsiooni (allalaaditav www.easywallbox.eu/it/#library).

Ainult installimiseks Power Upgrade’i (võimsuse täiendamise) režiimis 
Prantsusmaal vaadake „installeri käsiraamat - režiim 2 võimsuse 
täiendamine“ (allalaaditav https://easywallbox.eu/it/#library 
veebisaidilt).

Power Upgrade’i (võimsuse täiendamise) režiimis paigaldamiseks 
on vaja kvalifitseeritud personali tehnika tasemele vastava 
elektrivarustussüsteemi projekteerimiseks ja ehitamiseks ning 
kodumaise elektrisüsteemi sertifitseerimiseks vastavalt kohalikele 
eeskirjadele ja energiavarustuse lepingule.

 1. VIITED KASUTUSJUHENDIS  

Täname, et valisite easyWallboxi. Palume teil mõne minuti jooksul lugeda 
dokumentatsiooni, mis võimaldab teil seda ohutult installida ja kasutada, 
avastades kõik selle eelised. 
easyWallbox on laadimisseade, mis on projekteeritud ja sertifitseeritud 
kuni 7,4 kW elektrisõidukite laadimiseks. See on revolutsiooniline toode, 
mida saab paigaldada nii Plug&Play (isehäälestuse) režiimis, ühendades 
elektrivõrgu pistiku ja kaabli kaudu ning Power Upgrade’i (võimsuse täiendamise) 
režiimis. easyWallbox on seade vahelduvvoolu elektrisõidukite toiteallikaks 
vahelduvvoolutoitega. Käesolevas juhendis sisalduv teave on mõeldud easyWallboxi 
paigaldajale ja kasutajale ning puudutab paigaldamist Plug&Play (isehäälestuse) 
režiimis, selle seadme ohutut kasutamist ja põhihooldust.  

Rahvusvahelise õiguse kohaselt on easyWallbox toode, mis on mõeldud 
mitteprofessionaalseks kasutamiseks, sealhulgas sihtrühmale, kellel 
ei ole lisaks käesolevas käsiraamatus kirjeldatule täiendavaid teadmisi 
ja/või koolitust (tavainimesed) ning kellel soovitatav käesoleva 
kasutusjuhendiga põhjalikult tutvuda.
Käsiraamatus loetletakse vajaduse korral ainult näiteks teatud 
käitumised ja/ või toimingud, mida saaja peab easyWallboxi 
nõuetele vastavaks kasutamiseks hoolikalt uurima ja rakendama. 
Pange tähele, et saajal on õigus võtta ühendust selle eest vastutavate 
kanalitega, et lahendada kõiki kahtlusi ja/või kitsaskohti, mis võivad 
tekkida easyWallboxi kasutamisel/paigaldamisel/hooldamisel
(vt kasutusjuhendi jaotist abi kohta).

Enne toote paigaldamist lugege hoolikalt kaasasolevaid dokumente, 
et tutvuda ohutusjuhendite ja -juhistega.
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 1.3. Kasutatud sümbolid  

OHT 

HOIATUS 

PANGE TÄHELE 

ETTEVAATUST 

KVALIFITSEERI
TUD TÖÖTAJAD

 1.1. Juhised installimiseks Plug&Play (isehäälestuse) režiimis

easyWallboxi paigaldamine Plug&Play (isehäälestuse) režiimis tagab ühenduse 
elektrivõrguga seadmega kaasas oleva pistiku ja kaabli kaudu. Toote installimine 
Plug&Play (isehäälestuse) režiimides peab toimuma käesolevas juhendis toodud 
juhiste kohaselt.

Kuigi ei ole kohustuslik paluda spetsialiseeritud töötajate abi 
paigaldamiseks Plug&Play (isehäälestuse) režiimis, soovitame 
pöörduda elektritehnikute või eriteenuste poole küsimuste või 
kahtluste korral easyWallboxi kasutamise, paigaldamise ja 
hoolduse kohta.

 1.2. Abi

Lisateavet abi kohta vt 11. peatükk. 

See sümbol näitab otsest ohtu, mis põhjustab surma 
või väga tõsiseid vigastusi.

See sümbol näitab ohtlikku olukorda, mis võib 
põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.

See sümbol näitab ohtlikku olukorda, mis võib 
põhjustada väiksemaid vigastusi.

See sümbol näitab olukorda, mis võib easyWallboxile 
materiaalset kahju tekitada easyWallbox.

Tööd, mida peab tegema tehnik, edaspidi 
„spetsialiseeritud personal“, kes on kvalifitseeritud 
kodumaiste elektrisüsteemide projekteerimiseks, 
ehitamiseks ja sertifitseerimiseks vastavalt
kohalikele eeskirjadele ja energiavarustuse lepingule.
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 Lapsed või muud isikud, kes ei suuda hinnata seadme paigaldamise ja 
kasutamisega seotud riske, võivad saada tõsiseid vigastusi või riskida 
oma eluga. Nad ei tohi seadet kasutada ja neid tuleb jälgida, kui nad 
asuvad selle läheduses.

 Lemmikloomi ja muud liiki loomi tuleb hoida seadmest ja 
pakkematerjalist eemal.

 Lapsed ei tohi mängida tootega kaasas oleva seadme, tarvikute ega 
pakendiga.

 easyWallbox ei sisalda komponente, millel kasutaja saab iseseisvalt 
remonti või hooldust teha.

 Ainus osa, mida saab easyWallboxist eemaldada, ainult paigaldus- ja 
demonteerimisfaasides ning järgides juhiseid, on eemaldatav kate. 
easyWallboxi ei tohi avada täiendavalt, välja arvatud kvalifitseeritud 

 töötajad paigaldamise, demonteerimise või hoolduse ajal.

 easyWallboxi kasutamineon võimalik ainult koos energiaallikaga.

 easyWallboxi tuleb töödelda ja kõrvaldada vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele, eraldada tavalistest olmejäätmetest ning liigitada elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmeteks.

 Ärge kasutage adaptereid ja kaabli pikenduskomplekte.

 1.4. Hoiatused

Elektrilöögi ja tulekahju oht  

 Enne easyWallboxi kasutamist peaksite hoolikalt lugema käesolevat 
 kasutusjuhendit, et tutvuda kasutus- ja ohutusjuhistega.

 Enne installimise alustamist veenduge, et easyWallbox ei oleks ühendatud 
ühegi elektrivõrguga. Paigaldamine, hooldamine või demonteerimine 
peab toimuma ainult siis, kui seade on vooluvõrgust lahti ühendatud.

 Enne elektrivõrguga ühendamist veenduge, et pistikupesa on õigesti 
 paigaldatud, nõuetekohase maandusega ning kooskõlas kohalike ja 
 rahvusvaheliste standarditega.

 Enne seadme paigaldamist või kasutamist veenduge, et ükski komponent 
ei ole kahjustatud. Kahjustatud komponendid võivad ülekuumenemise 
tõttu põhjustada elektrilöögi, lühise ja tulekahju. Defektide või kahjustustega 
seadet ei tohi kasutada.

 Paigaldage easyWallbox kohtadesse, mis asuvad bensiinipaakidest või 
põlevatest ainetest üldiselt eemal.

 Enne hooldustööde sooritamist peate veenduma, et toide on välja lülitatud.

 Enne easyWallboxi salvestamist või transportimist peate veenduma, et
 peamine toiteallikas on täielikult lahti ühendatud.

 easyWallboxi kasutamine peaks piirduma konkreetsete rakendustega,
 millele see on ette nähtud.

 Ebaõige paigaldamine, hooldus või remont võib kasutajat ohustada.
 Peate veenduma, et easyWallboxi kasutatakse ainult õigetes töötingimustes.

 Seade peab olema ühendatud elektrivõrguga vastavalt kohalikele ja 
rahvusvahelistele standarditele ning kõigile käesolevas juhendis 
esitatud tehnilistele nõuetele.
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 2. TURVAHOIATUSED

 2.1. easyWallboxi õige kasutamine

easyWallbox on mõeldud ainult fikseeritud paigaldamiseks. Seda saab 
paigaldada ja kasutada elektrisõidukite laadimiseks nii siseruumides (garaažid, 
piiratud juurdepääsuga ettevõtte laod jne) kui ka välitingimustes (eramaa, 
parklad jne) vastavalt 4. peatükis ja kohalikes eeskirjades olevatele andmetele. 
Seadet saab kasutada ainult 2. tüüpi pistikutega ühilduvate täielikult 
elektriliste või hübriidsõidukite laadimiseks vastavalt standardile 
IEC 62196-2, ta ei ühildu muud tüüpi sõidukite või seadmetega. easyWallbox 
on I klassi seade.
Nii et see nõuab korralikku maapealset ühendust pistiku ja pistikupesa kaudu. 
easyWallbox ei toeta valikulist ventilatsioonifunktsiooni. Mõnes riigis on 
eeskirjad, mis nõuavad täiendavat kaitset seoses elektrilöögi ohuga.
Igal juhul on oneasyWallboxi kasutamiseks vaja kõigepealt lugeda käesolevas 
kasutusjuhendis olevaid juhiseid ja täiendavaid dokumente, kui need on olemas. 
easyWallbox peab olema ühendatud RCD ja ülevoolukaitseseadmega kaitstud 
elektrivõrguga. RCD nimitöövoolu ei tohi ületada 30 mA, see peab olema 
vähemalt A-tüüpi ja vastama ühele järgmistest standarditest: IEC 61008-1, 
IEC 61009-1, IEC 60947-2 ja IEC 62423. Ülevoolukaitseseadmed peavad vastama 
IEC 60947-2, IEC 60947-6-2, IEC 61009-1 või IEC 60898 seeria või IEC 60269 
seeria asjakohastele osadele.

 2.2. Kasutamine ei vasta ettenähtud eesmärgile  

easyWallboxi kasutamine on ohutu ainult siis, kui seda kasutatakse vastavalt 
selle sihtotstarbele. Seadme erinevad kasutusviisid ja ilma loata muudatused 
loetakse nõuetele mittevastavaks ja seetõttu vastuvõetamatuks. Kasutamise 
eest vastutab kasutaja, kes vastutab ohtlike olukordade või nende eest, mis on 
igal juhul vastuolus tema riigis kohaldatavate õigusnormidega.

Free2Move eSolutions S.p.A. ei vastuta kahju eest, mille on põhjustanud 
nõuetele mittevastav kasutamine või seadme volitamata muutmine.

 2.3. Peamised ohutusjuhised 

easyWallbox on projekteeritud, ehitatud ja kontrollitud vastavalt 
kehtivatele ohutuseeskirjadele. easyWallboxi paigaldamine Plug&Play 
(isehäälestuse) režiimis võib toimuda otse kasutajate poolt, kes suudavad 
neid juhiseid mõista ja hoolikalt järgida ning hinnata ja mõista kõiki sellega 
seotud riske. Free2Move eSolutions S.p.A. ei vastuta kahjude eest isikutele 
või asjadele, mis võivad tuleneda käesolevas kasutusjuhendis sisalduvate 
ohutuseeskirjade ja juhiste mittejärgimisest. 

 2.3.1. Vastavus kohalikele tingimustele 

easyWallboxi tööohutus sõltub selleõigest paigaldamisest, mis peab vastama 
kehtivatele eeskirjadele.

Vale paigaldamine võib põhjustada selliseid ohte nagu raske vigastus 
või surm.

 2.3.2. Järelevalvekohustuse täitmine   

Lapsi ja üksikisikuid, kes ei suuda isegi ajutiselt hinnata easyWallboxi ebaõigest 
kasutamisest tulenevaid riske, tuleb hoida seadmest ja laadimiskaablist eemal 
nii nende töötamise ajal kui ka puhkeolekus. 

 2.3.3. Regulatiivne staatus 

easyWallboxi tuleb hoida puutumatus olekus. Kahjustuste või defektide korral 
on kasutajatel oht saada elektrilöökide tõttu tõsiseid vigastusi. 
Sel põhjusel on vaja:
 vältida seadme allutamist löökidele
 vältida kasutust, mis ei vasta kavandatud sihtotstarbele
 vältida seadme ebaõiget kasutamist
 anda selgelt märku seadme rikkest, et teised inimesed seda ei kasutaks
 nõuda kahjustuste või defektide parandamiseks vastavalt volitatud 
 elektritehniku õigeaegset sekkumist.

easyWallboxi kasutamine tugevate äikesetormide ajal ei ole soovitatav.
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 easyWallboxi laadimisjaama mõõtmed koos pistikuga  

 3. TOOTE KIRJELDUS

 3.1. Üldine kirjeldus  

easyWallboxi korpus on valmistatud polükarbonaadist ning tagab kõrge 
stabiilsuse ja kerguse. Seadme disain põhineb põhjalikel uuringutel, mille 
eesmärk on pakkuda ergonoomilist, paindlikku ja intelligentset töövahendit.

  Toote kirjeldus  

 korpus

 eemaldatav kaas

 LED-näidiku staatus

 2. tüüpi pistikuga kaabel
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 3.2. Identifitseerimisplaat

Identifitseerimisplaat asub laadimisjaama tagaküljel. Plaadil olev teave on 
esitatud alloleval joonisel. Sõltuvalt tootevariandist võivad kuvatavad andmed 
erineda joonisel näidatust. Mudeli kood ja seerianumber on tuvastatavad nii 
pakendil kui ka rakenduses Free2Charge pärast autentimist (vt punkt 5.2). 

 easyWallboxi installimine Plug&Play (isehäälestuse) režiimis.

 Installimiseks Power Upgrade’i (võimsuse täiendamise) režiimis ja muude täpse 
 mate funktsioonide kohta vaadake installeri käsiraamatu vastavat dokumen- 
 tatsiooni (allalaaditav www.easywallbox.eu/it/#library).  
 Ainult installimiseks Power Upgrade’i (võimsuse täiendamise) režiimis    
 Prantsusmaal vaadake „Installeri käsiraamat - režiim 2 võimsuse täiendamine“  
 (allalaaditav https://easywallbox.eu/it/#library veebisaidilt). sildi asukoht

mudeli kood seerianumber
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 3.4. Dünaamiline energiahaldus (Dynamic Power Management)

easyWallbox sisaldab dünaamilist energiahaldust (DPM), intelligentset 
funktsiooni, mis moduleerib laadimisenergiat vastavalt olemasolevale elektrile, 
vältides seega ebameeldivaid elektrikatkestusi.
Dünaamilise energiahalduse aktiveerimiseks lugege installeri käsiraamatust 
(vt www.easywallbox.eu) juhiseid anduri paigaldamiseks elektrivõrku ja 
parameetrite seadmiseks.
easyWallbox võib töötada ka ilma dünaamilise toitehalduseta; sel juhul ei ole 
spetsiaalse anduri paigaldamine vajalik, kuid elektrikatkestuste vältimine ei 
ole tagatud. 

 

Dünaamilise toitehalduse anduri ühendamiseks on vaja, et selle 
paigaldaks professionaalne tehnik vastavalt kohalikele eeskirjadele. 
Soovitame teil pöörduda elektritehnikute või spetsialiseeritud 
teenuste poole, et lahendada easyWallboxi kasutamise, paigaldamise 
ja hooldusega seotud küsimusi või probleeme (vt 11. peatükk „Abi“).

281175 code

LOENDUR

VOOLUANDUR

ELEKTRIKAPP

Kirjeldus  
Konnektori standard (VE-pool)  IEC 62196-2 
Laadimispistik  E/F (G Ühendkuningriigis, J Šveitsis) 
EVSE standardid  IEC 61851 
CE-märgis  Jah 
Garantii  2 aastat 
   Püsivalt ühendatud
Laadimiskord Ühendatud pistikupesa ja kaabel  (pistikupesa ja kaabel ühendatud 
   kui see on paigaldatud Prantsusmaal)
TUV sertifitseerimine Jah   Jah  
Elektri- ja ühendusnõuded  
Maksimaalne võimsus [kW] kuni 2,3 *  kuni 7,4*
Pinge [V / Hz] 230 / 50, ühefaasiline  230 / 50, ühefaasiline
Vool [A] kuni 10*  kuni 32*
Ooterežiimi energiatarve [W] < 2  < 2
2. tüüpi pistikuga kaabel (VE-pool)  Jah, kaasa arvatud 
Kaabel pistikuga 2. tüüpi pikkus [m]  3 
Toitejuhe [m] 6  pole saadaval
* Mõnes riigis võivad väärtused vastavalt kohalikele eeskirjadele erineda.     
Üldised spetsifikatsioonid  
Kaitseaste  IP54, IK08 (IEC 60529) 

Üldmõõtmed [mm]  “335 x 277 x 95 (ilma pistikuta)
  335 x 277 x 350 (pistikuga)” 
Korpus  Polükarbonaat 
Kaal [kg]  ~ 4 
Standardvärvid  Must (RAL 9011) ja valge (RAL 9003) 
Oleku näidik  Jah, RGB led       
Ohutus ja toimimine  
Temperatuurivahemik [°C]                                                                          –25 / +50 (ilma otsese päikesevalguseta)
Ülekuumenemise kaitse  Jah 
Niiskuskindlus  Jah, täielikult kaetud 
Kaitseklass  I 
Reostuse aste  PD3 
Ülepinge kategooria  OVC III 
Tuleohutus  UL94 V-0 

Jääkvoolu seire  Jah, 6 mA DC RCM seade kaasa arvatud 
                                                                    järjepidevuse puudumise tuvastamiseks 
Maksimaalne paigalduskõrgus [m]  2000 üle merepinna    

Täiustatud ühenduvus ja funktsioonid  
Bluetooth  Jah  
Nutitelefoni rakendus                                                                                   Free2Charge, ühildub Androidi, IOS-iga 
Ühilduvus Android-süsteemidega***  Lollipop (5.0) või kõrgem 
Ühilduvus IOS-süsteemidega**  12 või kõrgem 
Sideprotokoll  Omanik 
Dünaamiline energiahaldus                                                                    Jah, pärast spetsiaalse anduri   
(Dynamic Power Management)  paigaldamist (kaasas)  
** Andmed viitavad rakenduse esimesele versioonile ja võivad tulevikus erineda.
*** EI ühildu Android 6-ga.

 3.3. Laadimisseadme tehnilised omadused

 on kuni 7,4 kW projekteeritud ja sertifitseeritud laadimisseade   
 elektrisõidukite laadimiseks.

 kui see on installitud kui see on installitud  
 Plug&Playsse  Power Upgrade’i
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- Ärge kasutage adaptereid ja kaabli pikenduskomplekte.

- Free2Move eSolutions S.p.A. ei vastuta kahju eest, mille on 
 põhjustanud nõuetele mittevastav kasutamine või seadme 
 volitamata muutmine.

Tüüp  E Tüüp  F Tüüp  G Tüüp  J

 
 Riigi voolupiirang (Plug&Play) [A] pistikukood

 1.  Saksamaa 10 E/F
 2.   Prantsusmaa 8 E/F
 3.   Ühendkuningriik 10 G
 4.   Belgia 10 E/F
 5.   Luksemburg 10 E/F
 6.   Madalmaad 10 E/F
 7.  Šveits 8 J
 8.   Austria 10 E/F
 9.   Poola 10 E/F
 10.  Kreeka 10 E/F
 11.  Tšehhi Vabariik 10 E/F
 12.  Slovakkia 10 E/F
 13.  Ungari 10 E/F
 14.  Taani 6 E/F
 15.  Rootsi 10 E/F
 16. Itaalia 10 E/F
 17.  Hispaania 10 E/F
 18.  Portugal 10 E/F
 19.  Norra 10 E/F

 3.5. Tooteversioonid riikide kaupa

Plug&Play (isehäälestuse) režiimis on piiratud maksimaalne voolutugevus, et 
tagada easyWallboxi kõrgeim ohutustase vastavalt kehtivatele kohalikele 
standarditele. Tootmise ajal on easyWallbox juba konfigureeritud, võttes 
arvesse neid erinevusi, nii et see on kasutusvalmis maksimaalse saadaoleva 
vooluga.

 4. INSTALLIMINE

 4.1. Asukoha valik

easyWallbox on mõeldud kasutamiseks nii sise- kui ka välitingimustes, see 
on mõeldud ainult fikseeritud seinale paigaldamiseks ja seetõttu ei saa seda 
pideva ümberpaigutamisega kasutada erinevates keskkondades.
Enne paigaldustoimingute jätkamist on vaja kontrollida selle teostatavust. 
Eelkõige peab easyWallboxi paigaldamiseks valitud asukoht olema järgmine:
  asetatakse tasasele ja vertikaalsele pinnale, nagu on näidatud punktis 4.5; 

vältida tuleks nõrku pindu, mis ei taga suurt tugevust 
  võimaldama lihtsat ühendamist elektrivõrgu ja elektrisõidukiga
  ei tohi takistada laetava elektrisõiduki liikumist
  kogu paigaldamiseks vajalikul pinnal ei tohi olla materjale ega seadmeid 
  vastama elektripaigaldiste, tulekahju vältimise meetmete ja ohutusväljapääsude 

suhtes kehtivatele kohalikele eeskirjadele.

easyWallboxi ei tohi paigaldada postile/sambale ega olemasolevale 
torule.

easyWallboxi ei tohiks paigaldada järgmistesse kohtadesse:
 plahvatusohtlikud (EX keskkond)
 kasutatakse evakuatsiooniteedel
 kuhu võivad kukkuda esemed (nt ripptrepid või autorehvid) või kus 

kokkupõrke või vigastamise tõenäosus on suur (nt sõidukite ukse või 
 tööruumide lähedal)
 kus võivad olla surve all veejoad (näiteks pesusüsteemide, survepesurite või 

aiavoolikute tõttu)
 ei saa paigaldada kinnitamata seintele
 seda ei saa paigaldada tuleohtlikust materjalist ega tuleohtliku materjaliga 

kaetud seintele (nt puit, vaip jne.).

Itaalias ei saa easyWallboxi paigaldada avalikesse aladesse vastavalt 
standardile IEC 61851-1.
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 easyWallbox, sh kaablid, toitepistik 
 ja laadimispistik

 Vooluandur dünaamiliseks
 energiahalduseks (DPM)

 Puurimismall

 4.3. Pakettseadmed

easyWallboxi pakett sisaldab: 

Ärge asetage easyWallboxi sisaldava kasti peale raskeid esemeid, 
pöörake tähelepanu pakendil olevatele märkidele ja konkreetsetele 
näidustustele.

1

2

3

4

5

6

3 kruvi 

3 tüüblit

Käsiraamatud ja 
tootesertifikaat

 4.2. Lubatud keskkonnatingimused

Keskkonna tingimused, kuhu on paigutatud easyWallbox,
peavad olema järgmised:
 ümbritseva õhu temperatuur vahemikus –25 °C kuni +50 °C
 keskmine temperatuur 24h alla 35 °C
 maksimaalne kõrgus merepinnast: 2000 meetrit
 õhu suhteline niiskus ei ületa 95%.

easyWallboxi kahjustused, mille on põhjustanud sobimatud 
keskkonnatingimused. easyWallboxi sobimatu asukoht võib 
seadet kahjustada.

Asukoha valimisel, kuhu see installida, peate järgima järgmisi juhiseid:
 vältima kokkupuudet otsese päikesevalgusega, paigaldades vajadusel 
 varikatuse
 vältima otsest kokkupuudet vihmaga, halbade ilmastikutingimuste tõttu 
 ei tekiks kahjustusi
 tagama seadme piisava ventilatsiooni, ärge paigaldage seadet niššide või 

kappide sisse
 vältima soojuse kogunemist, hoida seadet eemal soojusallikatest
 vältima vee sissetungi
 vältima liigseid temperatuurimuutusi.

Tule- ja plahvatusoht.
easyWallbox tuleb paigaldada piirkondadesse, kus ei ole süüteaineid 
ega lõhkeaineid, näiteks bensiinijaamade läheduses, sest kõik selle 
komponentide põhjustatud sädemed võivad põhjustada tulekahju 
või plahvatuse.
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 4.4. Pakendi avamine                                                                                                                                   

Kasti avamisel on soovitatav kontrollida, et easyWallboxi erinevatel osadel 
ei oleks löökide, rebenemiste või hõõrdumiste tõttu füüsilisi kahjustusi. 
Kahjustuste korral peab paigaldusprotseduuri kohe peatama ja teatama 
müüjale kahju olemusest. Vajadusel võtke ühendust teeninduskeskusega, 
nagu on selgitatud punktis 11.
Seadme üksikud komponendid on kaitstud PVC-pakendiga ja suletud 
kleeplindiga. Kasti avamisel on vaja osad puhastada, eemaldades tolmu, 
PVC jäägid või kleeplindi osad. easyWallbox võetakse kastist alles siis, kui 
kõik on juba paigaldamiseks ette valmistatud ja käsitsi transporditud valitud 
paigaldusseina lähedale.

 

easyWallboxi käsitsi liigutamisel olge ettevaatlik, et mitte komistada 
sõiduki toitejuhtmele.

easyWallboxi sisaldav 
suletud kast

easyWallboxi 
kastikaane avamine

Paneeli tõstmine 
easyWallboxi kastis

 Puur 

 Pliiats

 Kruvikeeraja

 Haamer

 Vesilood

 Mõõdulint

tööriistad ei kuulu 
komplekti 

 4.5. Seinale paigaldamine

Free2Move eSolutions S.p.A. loobub igasugusest vastutusest vara 
või isikute kahjustamise eest, mis võib tuleneda selliste tööriistade 
kasutamisest. Soovitame teil pöörduda elektriinseneride või 
spetsialiseeritud teenuste poole, kui teil on easyWallboxi kasutamisega 
seotud küsimusi või muresid. 

easyWallboxi seinakinnituses on vaja järgida kehtivaid riiklikke ja rahvusvahelisi 
ehituseeskirju ning rahvusvahelise elektrotehnikakomisjoni standardeid IEC 
60364-1 ja IEC 60364-5-52. Laadimisjaama õige positsioneerimine on seadme 
toimimiseks oluline.
easyWallboxi paigaldusseina valimisel tuleb arvesse võtta vooluvõrku 
ühendamise ja sõiduki laadimisühenduse vahemaid, samuti sõiduki enda 
parkimis- ja manööverdamisruumi.
Juhul, kui üksteise lähedale on paigaldatud mitu easyWallboxi, on vaja ette 
näha nende vaheline kaugus vähemalt 20 cm. easyWallbox tuleb paigaldada 
põrandast 130–140 cm kõrgusele. 

Elektrilöögi oht.
Enne installimise alustamist veenduge, et easyWallbox ei oleks 
ühendatud ühegi elektrivõrguga. Kõik paigaldus-, hooldus- või 
demonteerimistoimingud tuleb teha üksnes pärast arvesti elektri 
lahtiühendamist.

1
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3

4

5

6

2 31

65

42 3 41
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 easyWallboxi seinapaigalduskõrgus.

 

 Jätkake, jälgides neid 6 sammu:

1. Kasutage puurimismalli (leht A3), et märkida, kuhu seinale puurida, 
kasutades mõõdulinti ja õhumulli taset.  

13
0

-1
4

0
 c

m

1 2

3

13
0

 - 
14

0
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m

4. Eemaldage eemaldatav easyWallboxi kate, mis on sisestatud mehaanilise 
interferentsi abil KORPUSES, kasutades allosas asuvat soont.

Ainus osa, mida saate easyWallboxist eemaldada, on eemaldatav kate. 
easyWallboxi ei tohi edasi avada, välja arvatud kvalifitseeritud 
töötajad Power Upgrade’i (võimsuse täiendamise) režiimis installimise, 
demonteerimise või hoolduse ajal.

2. Tehke puuri abil seinale augud.

3

1
2

3. Sisestage tüüblid haamri 
 abil aukudesse.

13
0―

14
0 

cm

13
0―

14
0 

cm
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5. Asetage easyWallbox aukudesse ja kinnitage see seina külge, kasutades 
kaasasolevaid kruvisid.

6. Eemaldatava katte ümberpaigutamine.

 4.6. Elektriühendus Plug&Play (isehäälestuse) režiimis

Pärast seinale paigaldust piisab easyWallboxi elektrivõrguga ühendamiseks
sellest, kui lihtsalt panna pistik pistikupesasse. 

Tähelepanu! Pistik peab olema ühendatud otse pistikupessa, ilma 
adapteriteta ja vastavalt kodumajapidamise elektrisüsteeme 
käsitlevatele kohalikele eeskirjadele. Ärge kasutage adaptereid, 
kolmekordseid pistikuid, mitut pistikupesa ega kaabli pikenduskaabli 
komplekti.

Ebaõige elektriühenduse korral on inimeste või asjade kahjustamise oht 
eriti suur juhul, kui auto jäetakse mehitamata kohas pikka aega laadima. 
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 5. ESIMENE KÄIVITAMINE

 5.1. easyWallboxi sisselülitamine

Seadmel pole sisse-/väljalülitusnuppe. Kui seade on paigaldatud, on see valmis 
laadimiseks, kui on täidetud need kaks tingimust:
 õige paigaldamine, mis viiakse läbi vastavalt käesolevas juhendis toodud 

juhistele
 seadme korrasolek.

Elektrilöökide oht kahjustatud seadme korral. Kahjustatud seadme 
kasutamine võib tekitada elektrilööke.
 

Kahjustatud seadme korral, et vältida ohtlikke olukordi, mis kahjustavad inimesi 
või asju, on vaja järgida neid täpseid juhiseid:
 vältige kahjustatud seadme kasutamist
 andke selgelt märku kahjustatud seadme olemasolust, nii et teised inimesed 

seda ei kasutaks
 helistage remondi tegemiseks kiiresti spetsialiseeritud tehnikule või  

korvamatute kahjustuste korral korraldage seadme kasutusest 
kõrvaldamine, kui vaja.

 5.2. Seadistamine rakenduse Free2Charge abil (valikuline)  

Free2Charge on spetsiaalne nutitelefoni rakendus, mis on saadaval nii 
Google Play® kui ka App Store’i®, mida saate kasutada easyWallboxi 
konfigureerimiseks, jälgimiseks ja seadistamiseks Bluetooth-ühenduse kaudu.
Rakenduse kaudu saate laadimisprotsesse käivitada või peatada (Start ja Stop), 
laadimisseansi edasi lükata ja pääseda ligi viimaste laadimisseansside logile.

Free2Charge’i ja sõiduki nutika laadimisfunktsiooni samaaegne 
kasutamine võivad põhjustada mõningaid kergemaid tööprobleeme.

Nutitelefoni autentimiseks skannige QR-kood vastavalt rakenduse õpetusele. 
Üksikasjalikumaid juhiseid leiate otse rakendusest.
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 6. LAADIMISKORD

  Elektrisõiduki laadimine easyWallboxiga on väga lihtne. Piisab järgmisest:

1. Kontrollige, kas easyWallbox on ühendatud aktiivse toiteallikaga.
2. Kontrollige, kas LED-näidiku staatus on SININE.

3. Tõmmake pistik easyWallboxist välja.

 

4. Ühendage pistik elektrisõidukiga. 

- Sõiduki adaptereid ei tohi kasutada sõiduki pistiku ühendamiseks 
sõiduki sisendavaga.

- Vältige kaabli dünaamilist stressi. Ärge tõmmake ega väänake seda.  

 6.1. LED-näidiku staatus

Laadimisjaama esiküljel on LED-riba, mis ühendab visuaalseid signaale ja 
häireid, mille funktsioon on easyWallboxi staatuse näitamine:

 SININE - STAND-BY staatus,  
 easyWallbox näitab, et on valmis laadimisprotsessi alustama või 
 et laadimisseanss on lõpule viidud.

 ROHELINE - LAADIMISE staatus,
 easyWallbox laadib elektrisõidukit.

 VILKUV PUNANE - HÄIRE staatus, 
 easyWallbox ei laadi (viga).
 easyWallbox parandab ise väikesed vead mõne sekundi jooksul. 
 Kui jääte pikka aega HÄIRE staatusesse, võtke ühendust 
 teeninduskeskusega, nagu on selgitatud 11. peatükis.



32 33

EEEE

1

2

 7. LÕPETA LAADIMINE

Kui laadimisprotsess on lõpule viidud, muutub seadme LED SINISEKS ja pistiku 
saab elektrisõidukist eemaldada, nagu on selgitatud punktis 7.1.
Kui laadimisprotsess ei ole täielik, peate selle esmalt peatama. Seda saab 
katkestada kahel erineval viisil:
 otse elektrisõiduki spetsiaalse juhtimiskäsu kaudu (täpsemat teavet leiate 

sõiduki kasutusjuhendist)
 kasutades rakendust Free2Charge.

Kui protsess on peatatud, tutvuge järgmise peatükiga.

Pange tähele, et kui laadimisprotsess on lõppenud, tuleb pistik enne
laadimisprotsessi taaskäivitamist sõidukist eemaldada.

Vältige kaabli väljatõmbamist sõiduki sisendavast, kui 
laadimisprotsess ei ole lõpule viidud.

 

 7.1. Laadimisprotsessi lõpuleviimine 

Laadimisprotsessi lõpuleviimiseks toimige järgmiselt. 

1. Kontrollige, kas seadme LED on SININE.

2. Tõmmake pistik sõiduki sisendavast välja.

Ärge eemaldage pistikut sõidukist, kui laadimisprotsess ei ole lõpule 
viidud ja seadme LED on ROHELINE. Kaabli väljatõmbamine võib seda 
kahjustada ja põhjustada elektrilöögi või tõsiseid vigastusi.  

3. Sisestage pistik easyWallboxi.
4. Kõrgeima ohutustaseme tagamiseks saate katkestada ühenduse 
 vooluvõrguga (vajadusel eemaldades pistiku pistikupesast). 
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 8. HOOLDUS

Enne easyWallboxi mis tahes hooldustöid oodake, kuni masin 
täielikult peatub ja seejärel lülitage see välja, ühendades seadme 
pistikupesast lahti.
 

easyWallboxi täiuslik töö- ja kasutusiga sõltub seadme perioodilistest kontrolli- ja 
hooldustoimingutest.
Need on mõned näited kahjustustest, mis easyWallboxil võivad tekkida:
 korpuse kahjustused
 esipaneeli kahjustused
 komponentide kahjustamine
 komponentide juhuslik eemaldamine.

Kahjustatud või defektset seadet ei tohi mingil juhul kasutada. 
Spetsialiseeritud töötajad peavad kõik defektid viivitamatult 
kõrvaldama.

Elektrilöökide oht kahjustatud seadme korral. Kahjustatud seadme 
kasutamine võib tekitada elektrilööke.

Kahjustatud seadme korral, et vältida ohtlikke olukordi, mis kahjustavad 
inimesi või asju, on vaja järgida neid täpseid juhiseid:
 vältige kahjustatud seadme kasutamist
 andke selgelt märku kahjustatud seadme olemasolust, nii et teised 

inimesed seda ei kasutaks
 helistage remondi tegemiseks kiiresti spetsialiseeritud tehnikule 

või korvamatute kahjustuste korral korraldage seadme kasutusest 
kõrvaldamine, kui vaja.

 8.1. Rutiinsed hooldusintervallid 

easyWallbox ei vaja spetsiifilist hooldust. Siiski on soovitatav: 
 sisestage pistik alati easyWallboxi, kui seade ei tööta
 puhastage plastkorpus niiske lapiga
 kontrollige ja puhastage pistikut korrapäraselt alles pärast selle vooluvõrgust 

lahtiühendamist
 vältige selle puhastamist agressiivsete lahustite või abrasiivsete materjalidega
 tehke seadme visuaalne kontroll defektide tuvastamiseks igal laadimisseansil
 tehke laadimiskaabli visuaalne kontroll igal laadimisseansil
 tehke toitejuhtme visuaalne kontroll igal laadimisseansil ja igal juhul enne 

elektrivõrguga ühendamist
 kui toitepistik on pistikupesast lahti ühendatud, hoidke kaablit korralikult, 

vajadusel keerates seda easyWallboxi korpuse ümber. Igal juhul tuleb kaabel 
paigutada ohutult, et see ei takistaks kedagi ja seda ei saaks kahjustada 

 (nt muljumine sõidukite poolt)
 operatiivvalmiduse kontro. 

easyWallbox ei sisalda komponente, millel kasutaja saab iseseisvalt 
remonti või hooldust teha. 

Ainus osa, mida saab easyWallboxist eemaldada, on eemaldatav kate, 
ainult paigaldamise ja demonteerimise ajal ning järgides juhiseid. 
easyWallboxi ei tohi edasi avada, välja arvatud spetsialiseeritud 
töötajad Power Upgrade’i (võimsuse täiendamise) režiimis installimise, 
demonteerimise või hoolduse ajal.
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 9.2. Seadme eemaldamine seinast

easyWallboxi eemaldamiseks seinalt, kuhu see on paigaldatud, tehke järgmist.

1. Eemaldage eemaldatav kaas.
2. Keerake kolm seina sisestatud kruvi lahti.

3. Pange seadme eemaldatav kate tagasi.

 9. DEMONTEERIMINE JA LADUSTAMINE

Kui tehnilise ja tööea lõpp on saavutatud, tuleb easyWallbox deaktiveerida või 
kasutusest eemaldada.

Elektrilöögi oht.
Enne demonteerimise alustamist veenduge, et easyWallbox ei 
oleks ühendatud ühegi vooluvõrguga. Kõik paigaldus-, hooldus- või 
demonteerimistoimingud tuleb teha üksnes pärast arvesti elektri 
lahtiühendamist.

 9.1. Toiteallika lahtiühendamine – Plug&Play (isehäälestuse) režiim

Tõmmake pistik seinakontaktist välja.
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Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid tuleb käidelda ja kõrvaldada 
vastavalt kehtivatele õigusaktidele, eraldades need tavalistest 
olmejäätmetest.

 11. ABI

Kui teil on easyWallboxi paigaldamise kohta küsimusi, võtke ühendust 
volitatud teeninduskeskusega.
Erinevad klientidele saadaolevad teeninduskeskused on saadaval 
veebiaadressil www.easywallbox.eu. 
Kui teil on easyWallboxi kasutamise kohta küsimusi, pöörduge volitatud 
teeninduskeskuse poole.
Free2Move eSolutions S.p.A. pakub lauatelefoni kaudu tuge kohalikus keeles 
järgmistes riikides:

Lauatelefon: 8.00–20.00 esmaspäevast laupäevani.
Kui helistate Free2Move eSolutions S.p.A. toele, hoidke palun käepärast järgmine 
teave, nagu on selgitatud punktis 3.2:
 mudeli nimetus
 seerianumber.

 9.3. Ladustamine

Juhul, kui soovite easyWallboxi tulevaseks kasutamiseks lahti võtta ja alles hoida, 
on selle operatiivsuse säilitamiseks vaja järgida neid ettevaatusabinõusid:
 puhastage seade põhjalikult enne selle ladustamist
 hoidke puhast seadet originaalpakendis või sobivas, puhtas ja kuivas materjalis
 ladustamistingimused peavad olema järgmised:

- seadme ladustamiskoha temperatuur peab olema vahemikus –25 °C 
 kuni +40 °C
- keskmine temperatuur 24 tunni jooksul ei tohi ületada 35 °C
- suhteline õhuniiskus ei tohi ületada 95% ja tuleb vältida kondenseerumist.

 10. KÕRVALDAMINE 

 10.1. Pakendite kõrvaldamine

Kõrvaldage pakend keskkonnasõbralikult. Selle toote pakendamiseks kasutatavad 
materjalid on ringlusse võetavad ja tuleb hävitada vastavalt kasutusriigis 
kehtivatele eeskirjadele.

 10.2. easyWallboxi kasutuselevõtmine ja kõrvaldamine

See seade on märgistatud vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 2012/19/EL 
kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete (elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmed) kohta. Suunistes on sätestatud kogu ELis kehtivate kasutatud 
seadmete tagastamise ja ringlussevõtu raamistik.
Lisateavet praeguste kõrvaldamisrajatiste kohta saab küsida kohalikelt 
ametiasutustelt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Saksamaa
 Ühendkuningriik
 Belgia
 Luksemburg
 Madalmaad
 Prantsusmaa
 Šveits
 Austria
 Poola
 Taani 

 Rootsi
 Itaalia
 Hispaania
 Portugal
 Kreeka
 Tšehhi Vabariik
 Slovakkia
 Ungari
 Norra (ainult inglise keeles)
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