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Katso Power Upgrade -asennuksen ja muiden kehittyneiden toimintojen osalta 
niitä käsittelevä dokumentti nimeltään Asentajan opas (voidaan ladata 
osoitteesta www.easywallbox.eu/it/#library).  

Ainoastaan Ranskassa tehtäviä Power Upgrade -asennuksia 
varten, katso ’Asentajan opas  - tila 2 power upgrade’ (voidaan 
ladata osoitteesta https://easywallbox.eu/it/#library).

Power Upgrade -asennus edellyttää pätevää henkilöstöä, jolla 
on pätevyydet suunnitella ja luoda huipputekninen virtalähde 
ja sertifioida kodin sähköjärjestelmä paikallisten määräysten ja 
energiantoimitussopimuksen mukaisesti.

 1. TIETOA KÄYTTÖOPPAASTA  

Kiitos easyWallboxin valitsemisesta. Käytä muutama minuutti dokumentaation 
lukemiseen, jotta voit asentaa ja käyttää sitä turvallisesti sekä löytää kaikki sen 
edut. easyWallbox on sähköajoneuvojen latauslaite, joka on suunniteltu ja 
sertifioitu enintään 7,4 kW teholle. Se on vallankumouksellinen tuote, joka 
voidaan asentaa sekä Plug&Play-tilassa, jossa se liitetään virtalähteeseen 
pistokkeen ja kaapelin avulla, että Power Upgrade -tilassa. easyWallbox 
on vaihtosähköinen ajoneuvon syöttölaite, joka syöttää vaihtovirtaa. Tämän 
käyttöoppaan tiedot ovat tarkoitettu easyWallboxin asentajille ja käyttäjille, 
ja siinä käsitellään Plug&Play-asennusta, turvallista käyttöä ja laitteen 
perusylläpitoa.  

Kansainvälisten määräysten mukaisesti easyWallbox on tarkoitettu 
muuhun kuin ammattikäyttöön, mikä tarkoittaa myös vastaanottajia 
(jäljempänä vastaanottaja), joilla ei ole tietämystä ja/tai lisäkoulutusta 
(tavalliset ihmiset) tämän käyttöoppaan kuvauksiin verrattuna.
Sen vuoksi oppaan huolellinen lukeminen on suositeltua. Tarvittaessa 
oppaassa on lueteltu esimerkinomaisesti tiettyjä toimintatapoja
ja/tai toimia, jotka vastaanottajan on luettava huolellisesti sekä 
toteutettava easyWallboxin käyttötarkoituksiin. Muista, että 
vastaanottajalla on oikeus ottaa yhteyttä asianomaisiin kanaviin 
selventääkseen mitä tahansa epäilyksiä ja/tai epävarmuuksia, joita 
saattaa ilmetä easyWallboxin käyttöön/asennukseen/ylläpitoon 
liittyen (katso oppaan luku ’Tuki’).

Lue asiaan liittyvät dokumentaatiot huolellisesti ennen tuotteen asen-
tamista perehtyäksesi ohjeisiin ja turvallisuusmerkintöihin.
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 1.3. Käytetyt symbolit  

VAARA 

VAROITUS 

VÄHÄISEMPI
VAROITUS 

HUOMIO 

PÄTEVÄ 
HENKILÖSTÖ

 1.1. Tietoa Plug&Play-asennuksesta

easyWallboxin Plug&Play-asennuksessa luodaan liitäntä virtalähteeseen 
käyttäen laitteen mukana toimitettua pistoketta ja johtoa. Tuotteen 
Plug&Play-asennuksessa tulee seurata tämän oppaan ohjeita.

Vaikka pätevää henkilöstöä ei vaadita Plug&Play-asennukseen, 
suosittelemme ottamaan yhteyttä pätevään henkilöstöön tai 
palveluun, mikäli easyWallboxin käytöstä, asennuksesta tai ylläpidosta 
herää kysyttävää.

 1.2. Tuki

Tietoja tuesta löytyy luvusta 11. 

Tämä symboli indikoi välitöntä vaaraa, joka saattaa 
aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.

Tämä symboli indikoi vaarallista tilannetta, joka 
saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.

Tämä symboli indikoi vaarallista tilannetta, joka 
saattaa aiheuttaa lieviä vammoja.

Tämä symboli indikoi tilannetta, joka saattaa 
aiheuttaa materiaalivahinkoja easyWallboxille.

Työt, jotka on suoritettava teknikon, tästä eteenpäin
“pätevän henkilöstön” toimesta, jolla on pätevyydet 
suunnitella ja luoda huipputekninen kodin 
sähköjärjestelmä ja varmentaa se paikallisten 
määräysten ja energiantoimitussopimuksen 
mukaisesti. 
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 Lapset tai muut henkilöt, jotka ovat kykenemättömiä arvioimaan tämän 
laitteen asennukseen tai käyttöön liittyviä riskejä, saattavat saada vakavia 
vammoja tai vaarantaa henkensä. Tällaisten henkilöiden ei tule käyttää 
laitetta, ja heitä tulee valvoa sen läheisyydessä.

 Lemmikit ja muut eläimet on pidettävä poissa laitteen ja 
pakkausmateriaalien luota.

 Lapset eivät saa leikkiä laitteella, sen lisävarusteilla tai tuotteen 
pakkauksella.

 easyWallbox ei sisällä komponentteja, joita käyttäjä voisi itse korjata 
tai huoltaa.

 Ainoa osa, joka voidaan irrottaa easyWallboxista on irrotettava 
kansi, joka voidaan irrottaa seuraten ohjeita, ainoastaan asennus- ja 
purkamisvaiheissa. easyWallboxia ei tule avata pidemmälle muiden kuin 
pätevän henkilöstön toimesta asennuksen, purkamisen tai ylläpidon aikana.

 easyWallboxia voidaan käyttää ainoastaan yhdistettynä 
energianlähteeseen.

 easyWallboxia on käsiteltävä ja se on hävitettävä voimassa olevan 
lainsäädännön mukaan, erilleen tavanomaisesta kotitalousjätteestä 
lajiteltavana sähkö- ja elektroniikkaromuna (WEEE).

 Älä käytä adaptereita tai jatkojohtoja.

 1.4. Varoitukset

Sähköiskun ja tulipalon vaara  

 Lue huolellisesti tämän oppaan sisältö ennen easyWallboxin käyttöä 
perehtyäksesi käyttöohjeisiin ja turvallisuusmerkintöihin.

 Varmista ennen asennuksen aloittamista, että easyWallbox ei ole 
kytkettynä mihinkään virtalähteeseen. Kaikki asennus-, ylläpito- ja 
purkamistyöt tulisi tehdä ainoastaan niin, että laite ei ole kytkettynä 
virtalähteeseen.

 Varmista ennen virtalähteen kytkemistä, että pistorasia on asennettu 
oikein, asianmukaisella maadoituskytkennällä ja paikallisten sekä 
kansainvälisten standardien mukaisesti.

 Varmista ennen laitteen asennusta tai käyttöä, että kaikki komponentit 
ovat vaurioittumattomia. Vaurioituneet komponentit voivat aiheuttaa 
sähköiskuja, oikosulkuja tai tulipaloja ylikuumenemisen seurauksena. 
Vaurioitunutta tai vikaantunutta laitetta ei saa käyttää.

 Asenna easyWallbox tilaan, jossa ei ole läsnä polttoainesäiliöitä, tai 
muita palavia aineita.

 Varmista ennen minkään ylläpitotöiden aloittamista, että virransyöttö on 
kytketty pois päältä.

 Varmista ennen easyWallboxin uudelleenasentamista tai siirtämistä, että 
laite ei ole kytkettynä virtalähteeseen.

 easyWallboxin käyttö on rajoitettava sen määriteltyihin 
käyttötarkoituksiin.

 Asennus-, ylläpito-, tai korjaustyöt, joita ei ole tehty oikein, saattavat 
johtaa käyttäjälle aiheutuviin riskeihin. Varmista, että easyWallboxia 
käytetään ainoastaan oikeissa toimintaolosuhteissa.

 Laite on kytkettävä virtalähteeseen, joka seuraa kaikkia paikallisia ja 
kansainvälisiä standardeja, sekä kaikkia tässä oppaassa ilmoitettuja 
teknisiä vaatimuksia.
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 2. TURVALLISUUS

 2.1. easyWallboxin käyttötarkoitus

easyWallbox on tarkoitettu ainoastaan kiinteisiin asennuksiin. Se voidaan 
asentaa ja sitä voidaan käyttää sähköajoneuvojen lataamiseen sisätiloissa 
(autotalleissa, yritysten pääsyoikeuksilla rajoitetuissa tiloissa jne.) ja ulkona 
(yksityisillä alueilla, parkkipaikoilla jne.) seuraten luvun 4 määräyksiä ja 
paikallisia säännöksiä.
Laitetta voidaan käyttää yksinomaan täyssähkö- tai hybridiajoneuvojen 
lataamiseen, jotka ovat yhteensopivia standardin IEC 62196-2 mukaisten 
tyypin 2 liittimien kanssa; se ei ole yhteensopiva muiden ajoneuvojen 
tai laitteiden kanssa. easyWallbox on luokan I laite. Sen vuoksi se vaatii 
asianmukaiset maadoitusliitännät, sekä pistokkeessa että pistorasiassa. 
easyWallbox ei tue valinnaista ilmanvaihtotoimintoa.
 Joissain valtioissa on voimassa säännöksiä, joissa vaaditaan lisäsuojausta 
sähköiskuilta. Joka tapauksessa tämän käyttöoppaan ja kaikkien lisädokumenttien 
ohjeet on luettava enneneasyWallboxin käyttöä. easyWallbox tulee kytkeä 
virtalähteeseen, joka on suojattu RCD:llä, joka on ylivirtasuojalaite. RCD:n 
nimellisen jäännöskäyttövirran tulee olla enintään 30 mA, sen on oltava 
vähintään tyyppiä A ja sen on seurattava yhtä seuraavista standardeista: 
IEC 61008-1, IEC 61009-1, IEC 60947-2 ja IEC 62423. Ylivirtasuojalaitteiden 
tulee olla standardien IEC 60947-2, IEC 60947-6-2, IEC 61009-1 mukaisia, tai 
standardisarjojen IEC 60898, tai IEC 60269 asiaankuuluvien osien mukaisia.

 2.2. Älä käytä käyttötarkoituksen vastaisesti 

easyWallboxin käyttö on turvallista ainoastaan, jos sitä käytetään sille 
suunniteltuun tarkoitukseen.  Muunlainen käyttö ja laitteeseen tehtävät 
luvattomat muutokset eivät ole sääntöjen mukaisia, joten niitä ei voida 
hyväksyä. Käyttäjä on vastuussa käytöstä ja mahdollisista vaaratilanteista tai 
tilanteista, jotka ovat ristiriidassa maassa sovellettavan lainsäädännön kanssa.

Free2Move eSolutions S.p.A. ei ota vastuuta vahingoista, jotka 
aiheutuvat sääntöjen vastaisesta käytöstä tai laitteeseen tehdyistä 
luvattomista muutoksista.

 2.3. Olennaiset turvallisuussäännöt  

easyWallbox on suunniteltu, rakennettu ja tarkistettu noudattaen senhetkisiä 
turvallisuussäädöksiä. easyWallboxin Plug&Play-asennuksen voivat tehdä 
käyttäjät, jotka kykenevät ymmärtämään ja noudattamaan huolellisesti näitä 
ohjeita, sekä arvioimaan ja ymmärtämään kaikki asiaan liittyvät riskit. 
Free2Move eSolutions S.p.A. ei ota vastuuta henkilö- tai materiaalivahingoista, 
jotka voivat aiheutua turvallisuusmääräysten ja tämän käyttöoppaan ohjeiden 
noudattamatta jättämisestä. 

 2.3.1. Paikallisten ehtojen noudattaminen  

easyWallboxin käytön turvallisuus riippuu sen asianmukaisesta asennuksesta, 
jossa on noudatettava paikallista ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Virheellinen asennus saattaa aiheuttaa vaaran, kuten vakavan 
loukkaantumisen tai kuoleman riskin.

 2.3.2. Valvontavaatimuksen noudattaminen   

Lapset ja henkilöt, jotka eivät kykene arvioimaan, vaikka ainoastaan hetkellisesti, 
easyWallboxin vääränlaisesta käytöstä aiheutuvia mahdollisia riskejä, on 
pidettävä poissa laitteen ja latausjohdon luota, sekä laitteen ollessa käytössä 
että silloin kun se ei ole toiminnassa. 

 2.3.3. Lainsäädännöllinen asema 

easyWallboxin on pysyttävä ehjänä. Jos laitteessa on mitä tahansa vaurioita tai 
vikoja, käyttäjällä on riski saada vakava sähköiskun aiheuttama vamma.
Lue tämän vuoksi alla olevat ohjeet:
 vältä laitteen kolhimista
 vältä käyttötarkoituksen vastaista käyttöä
 vältä laitteen vääräänlaista käyttöä
 ilmoita selvästi laitteen viasta, jotta muut henkilöt eivät käytä sitä
 pyydä nopeasti pätevää henkilöstöä korjaamaan vauriot tai viat.

easyWallboxin käyttöä voimakkaan ukkosmyrskyn aikana ei 
suositella.
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 easyWallbox-latausaseman koko liittimen ollessa paikallaan
  

 3. TUOTEKUVAUS

 3.1. Yleiskuvaus

  easyWallboxin kotelo on valmistettu polykarbonaatista, joka takaa korkean vakau 
  den ja keveyden. Laite on suunniteltu perustuen syvällisiin tutkimuksiin, joiden  
  perusteella on luotu ergonominen, pienikokoinen ja älykäs työkalu.

  Tuotekuvaus  

 Kotelo

 Irrotettava kansi

 LED-tilaindikaattori

 Kaapeli tyypin 2 liittimellä
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 3.2. Tunnistetarra

Tunnistetarra sijaitsee latausaseman takapuolella. Tunnistetarran tiedot 
on esitetty alla olevassa kuvassa. Tunnisteen tiedot saattavat erota kuvassa 
esitetyistä tiedoista riippuen tuotteen versiosta. Mallikoodi ja sarjanumero 
löytyvät myös laatikosta ja Free2Charge -sovelluksesta tunnistautumisen 
jälkeen (katso luku 5.2). 

 easyWallboxin Plug&Play-asennus.

 Katso Power Upgrade -asennuksen ja muiden kehittyneiden toimintojen osalta  
 niitä käsittelevä dokumentti nimeltään Asentajan opas (voidaan ladata osoitte 
 esta www.easywallbox.eu/it/#library).
 Ainoastaan Ranskassa tehtäviä Power Grade -asennuksia varten, katso 
 Asentajan opas - tila 2 power upgrade’ (voidaan ladata osoitteesta
 www.easywallbox.eu/it/#library). tunnisteen

mallikoodi sarjanumero
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 3.4. Dynamic Power Management

easyWallbox sisältää älykkään Dynamic Power Management -toiminnon (DPM), 
älykkään toiminnon, joka säätelee lataustehoa sen saatavuuden perusteella, näin 
ollen ehkäisten epämiellyttäviä sähkökatkoja. 
Dynamic Power Management -toiminnon aktivoimisesta, eli anturin 
asentamisesta virtalähteeseen ja parametrien asettamisesta löytyy tietoa 
Asentajan oppaasta (katso www.easywallbox.eu).
easyWallbox toimii myös Dynamic Power Management -toimintoa; tällöin sen 
vaatiman anturin asentaminen ei ole tarpeen, mutta sähkökatkojen välttämistä 
ei voida taata.

 

Dynamic Power Management -anturi on asennettava ammattilaisen 
toimesta ja paikallisten säännösten mukaisesti.
Suosittelemme ottamaan yhteyttä pätevään henkilöstöön tai 
erikoistuneeseen palveluun, mikäli easyWallboxin käytöstä, 
asennuksesta tai ylläpidosta herää kysyttävää (katso luku 11 - Tuki).

281175 code

MITTARI

VIRTA-ANTURI

SÄHKÖKESKUS

Kuvaus  
Liitinstandardi (ajoneuvon puoli)  IEC 62196-2 
Virtapistoke  E/F E/F (G in UK, J in Switzerland) 
EVSE-standardi  IEC 61851 
CE-merkintä  Kyllä 
Takuu  2 vuotta  
   pysyvästi kytkettynä
Lataustila pistoke ja kaapeli kytkettynä  (pistoke ja kaapeli kytkettynä,  
   jos asennettu Ranskaan)
TÜV-sertifikaatti Kyllä   Kyllä  
Sähkötekniset tiedot ja liitäntä  

Enimmäisteho [kW] enintään 2.3*  enintään 7.4*
Jännite [V / Hz] 230 / 50, yksi vaihe  230 / 50, yksi vaihe
Virta [A] enintään 10*  enintään 32*
Valmiustilan kulutus [W] < 2  < 2
Kaapeli tyypin 2 liittimellä (ajoneuvon puoli)  Kyllä, mukaan kytkettynä 
Kaapeli tyypin 2 liittimellä Pituus [m]  3 
Virransyötön kaapeli [m] 6  N.A.
* Arvot voivat vaihdella joissakin maissa paikallisten standardien mukaan.     
Yleistiedot  
Kotelointiluokat  IP54, IK08 (IEC 60529) 

Rungon kokonaismitat [mm]  “335 x 277 x 95 (ilman liitintä)
  335 x 277 x 350 (liittimen kanssa)” 
Kotelo  Polykarbonaatti 
Paino [kg]  ~ 4 
Vakiovärit  Musta (RAL 9011) ja valkoinen (RAL 9003) 
Tilaindikaattori  Kyllä, led RGB      
Turvallisuus ja toiminta  

Lämpötila-alue [°C]                                                                              -25 / +50 (ilman altistusta suoralle auringonvalolle) 
Ylikuumenemissuoja  Kyllä 
Kosteudenkestävyys  Kyllä, täysin pinnoitettu 
Suojausluokka  I 
Saastumisaste  PD3 
Ylijännitekategoria  OVC III 
Koteloinnin paloluokitukset  UL94 V-0  

Jäännösvirran valvonta  Kyllä, 6 mA DC herkkä RCM-laite                     
                                                                  DC-vuotojen tunnistamiseen 
Enimmäisasennuskorkeus [m]  2000 merenpinnan tasolta 
   
Liitettävyys ja erityisominaisuudet  

Bluetooth  Kyllä 
Älypuhelinsovellus                                                                                     Free2Charge, Android- ja iOS-yhteensopiva 
Android-versioiden yhteensopivuus***  Lollipop (5.0) tai suurempi 
IOS-versioiden yhteensopivuus**  12 tai suurempi 
Kommunikointiprotokolla  Oma protokolla  
Dynaaminen virranhallinta                                                                    Kyllä, asentamalla toimitukseen sisältyvä anturi 
**  Tiedot viittaavat sovelluksen ensimmäiseen julkaisuun, ja ne voivat vaihdella tulevissa versioissa.
*** EI-yhteensopiva Android 6:n kanssa.

 3.3. Latauslaitteen tekniset tiedot

 on sähköajoneuvojen latauslaite, joka on suunniteltu ja sertifioitu 
 enintään 7,4 kW teholle.

 Plug&Play Power Upgrade
 -asennus -asennus
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- Älä käytä adaptereita tai jatkojohtoja.

- Free2Move eSolutions S.p.A. ei ota vastuuta vahingoista, jotka 
aiheutuvat sääntöjen vastaisesta käytöstä tai laitteeseen tehdyistä 
luvattomista muutoksista.

Tyyppi E Tyyppi F Tyyppi G Tyyppi  J

 
 Valtio Plug&Playn virtarajoitus [A]  Pistokkeen koodi

 1.  Saksa 10 E/F
 2.   Ranska 8 E/F
 3.   Yhdistynyt kuningaskunta 10 G
 4.   Belgia 10 E/F
 5.   Luxemburg 10 E/F
 6.   Alankomaat 10 E/F
 7.  Sveitsi 8 J
 8.   Itävalta 10 E/F
 9.   Puola 10 E/F
 10.  Kreikka 10 E/F
 11.  Tšekki 10 E/F
 12.  Slovakia 10 E/F
 13.  Unkari 10 E/F
 14.  Tanska 6 E/F
 15.  Ruotsi 10 E/F
 16. Italia 10 E/F
 17.  Espanja 10 E/F
 18.  Portugali 10 E/F
 19.  Norja 10 E/F

 3.5. Tuoteversiot eri valtioissa

Plug&Playn maksimivirran tarkoitus on tarjota easyWallbox mahdollisimman 
korkealla turvallisuustasolla, noudattaen paikallisia asiaan liittyviä 
standardeja. easyWallbox on määritelty ottamaan nämä erot huomioon jo 
tuotannon aikana, joten se on valmiina käytettäväksi maksimivirralla.

    

 4. ASENTAMINEN

 4.1. Asennuspaikan valinta

easyWallbox on suunniteltu sisä- ja ulkokäyttöön ainoastaan seinälle 
kiinnitettynä, ja sen takia sitä ei voida käyttää tiloissa, jossa sitä on liikuteltava 
jatkuvasti. 
Tarkista toteutettavuus ennen laitteen asentamista. Yksityiskohtaisesti 
easyWallboxille valitun asennuspaikan tulee:
  olla pystysuora ja tasainen pinta, kuten on esitetty kohdassa 4.5; heikkoja 

pintoja, jotka eivät takaa vankkaa kestävyyttä, on vältettävä 
  mahdollistaa helppo kytkeminen virtalähteeseen ja sähköajoneuvoon 

latausta varten
  ei olla ladattavien sähköajoneuvojen esteenä
  koko asennuspinnalla ei saa olla materiaalia tai välineitä
  noudata paikallista lainsäädäntöä liittyen sähkökytkentöihin, 

paloturvallisuuteen ja hätäuloskäynteihin asennuspaikalla.

easyWallboxia ei tule asentaa tolppaan/pylvääseen tai olemassa 
olevaan putkistoon.

easyWallboxia ei saa asentaa paikkoihin:
 jossa on räjähdysvaara (EX-ympäristöt)  
 joita käytetään poistumisteinä  
 jossa esineet saattavat tippua sen päälle (esim. riippuvat tikkaat tai auton 

renkaat), tai jossa se voi todennäköisesti saada iskun ja vaurioitua 
 (esim. lähellä ovea tai ajoneuvojen käsittelytiloissa)  
 jossa on paineistettujen vesisuihkujen riski (esim. pesujärjestelmien, 

painepesureiden tai puutarhaletkujen läheisyydessä)  
 jossa seinät ovat väliaikaisia  
 jossa seinät ovat palavaa materiaalia tai ne on peitetty palavalla 

materiaalilla (esim. puulla, matolla, jne.).

Italiassa easyWallboxia ei tule asentaa julkisille paikoille standardin 
IEC 61851-1 mukaisesti.
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 easyWallbox, sisältäen kaapelit,  
 virtapistokkeen ja latausliittimen

 Virta-anturi dynaamiseen 
 virranhallintaan (DPM)

 Poraussapluuna

 4.3. Pakkauksen sisältö

easyWallboxin pakkaukseen sisältyvät: 

Älä kasaa kuormia easyWallboxin pakkauksen päälle ja kiinnitä 
huomiota pakkauksen merkintöihin ja yksityiskohtaisiin ohjeisiin.

1

2

3

4

5

6

3 Ruuvit 

3 Kiinnitystulpat

Oppaat ja 
tuotesertifikaatti

 4.2. Hyväksyttävät ympäristöolosuhteet

Yksityiskohtaisesti easyWallboxin asennuspaikan olosuhteiden on oltava 
seuraavat:
 huonelämpötila  -25°C ja +50°C välillä
 24 tunnin keskimääräinen lämpötila enintään 35°C
 maksimikorkeus merenpinnan tasolta: 2 000 metriä
 suhteellinen ilmankosteus enintään 95 %.

Epäsopivat ympäristöolosuhteet voivat aiheuttaa vaurioita 
easyWallboxille.
easyWallboxin väärä sijoittelu saattaa aiheuttaa vaurioita laitteelle.

Ota seuraavat asiat huomioon valitessasi easyWallboxin asennuspaikkaa:
 vältä altistumista suoralle auringonvalolle, asenna katos, mikäli tarpeen 
 vältä suoraa altistumista sateelle, jotta vältetään huonon sään aiheuttama 

rappeutuminen 
 varmista laitteelle riittävä ilmanvaihto – älä kiinnitä kapeaan rakoon tai 

kaappiin
 vältä lämmön kertymistä – pidä laite poissa lämmönlähteiden lähettyviltä
 vältä veden tunkeutumista 
 vältä nopeita lämpötilan muutoksia.

Tulipalon ja räjähdyksen vaara.
easyWallbox on asennettava alueelle, jossa ei ole syttyviä tai 
räjähdysvaarallisia aineita, kuten tankkausasemien läheisyyteen, 
koska laitteen komponenttien mahdollisesti synnyttämät kipinät 
saattaisivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
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 4.4. Pakkauksen avaaminen

Kun avaat laatikon, tarkista että easyWallboxin osissa ei näy merkkejä kolhujen, 
repeymien tai hankaumien aiheuttamista fyysisistä vaurioista.
Jos huomaat vaurioita, asennus on keskeytettävä välittömästi ja vaurion tyyppi
on raportoitava myyjälle. Mikäli tarpeen, ota yhteyttä tukeen luvun 11 
mukaisesti.
Laitteen yksittäiset komponentit on suojattu PVC-pakkauksilla, jotka on suljettu
teipillä. Kun laatikko avataan, osat tulisi puhdistaa kaiken pölyn, PVC:n, teippien 
ja teippijäämien poistamiseksi. easyWallbox on otettava ulos laatikosta vasta, 
kun kaikki on valmiina asennusta varten ja se on kuljetettava manuaalisesti 
asennukseen valitun seinän luo.

Kun kuljetat easyWallboxia manuaalisesti, älä kompastu ajoneuvon 
latauskaapeliin.

Suljettu laatikko, joka 
sisältää easyWallboxin

easyWallboxin laatikon 
kannen avaaminen

easyWallboxin laatikon 
paneelin avaaminen

 Porakone 

 Lyijykynä

 Ruuvimeisseli

 Vasara

 Vatupassi

 Rullamitta

Työkalut, jotka eivät 
sisälly pakkaukseen 

1

2

3

4

5

6

2 31

65

42 3 41

5 6
 4.5. Seinäkiinnitys

Free2Move eSolutions S.p.A. ei ota vastuuta henkilöille tai esineille 
aiheutuvista vahingoista, jotka aiheutuvat tällaisten työkalujen 
käytöstä. Suosittelemme ottamaan yhteyttä pätevään henkilöstöön 
tai palveluun liittyen mihin tahansa kysymykseen tai epäilykseen 
easyWallboxin asennuksen osalta. 

Kansallisia ja kansainvälisiä rakennusmääräyksiä sekä kansainvälisen 
sähköteknisen komission määrittelemiä direktiivejä IEC 60364-1 ja IEC 60364-5-52 
on noudatettava asennettaessa easyWallboxia seinälle. Latausaseman oikea 
sijoittelu on tärkeää sen toiminnan kannalta.
Kun valitset easyWallboxin asennuspaikkaa, ota huomioon virtalähteen 
liitännän ja ajoneuvon liittimen etäisyydet, sekä tilat pysäköintiä ja 
ajoneuvon käsittelyä varten.
Jos useita easyWallboxeja asennetaan lähelle toisiaan, niiden välissä on oltava 
vähintään 20 cm tilaa.
easyWallbox on asennettava 1,30-1,40 m korkeudelle lattiasta. 

Sähköiskun vaara.
Varmista ennen asennuksen aloittamista, että easyWallbox ei ole 
kytkettynä mihinkään virtalähteeseen. Kaikki asennus-, ylläpito- ja 
purkamistyöt tulisi tehdä ainoastaan niin, että virransyöttö on 
kytketty pois päältä sähkökeskuksesta.
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 easyWallboxin seinäasennuskorkeus.

 

 Seuraa alla olevia vaiheita.

1. Merkitse porattavien reikien paikat seinään käyttäen poraussapluunaa 
(A3-arkki), rullamittaa ja vatupassia.  

13
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-1
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0
 c

m

1 2

3

13
0

 - 
14
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4. Irrota easyWallboxin irrotettava kotelo, joka on asennettu mekaanisesti 
KOTELOON, käyttäen pohjassa olevaa uraa.

Ainoa osa, joka voidaan irrottaa easyWallboxista on irrotettava 
kansi. easyWallboxia ei tule avata pidemmälle muiden kuin pätevän 
henkilöstön toimesta asennuksen, purkamisen tai ylläpidon aikana.

2. Käytä porakonetta tehdäksesi 
reiät seinään.

3

1
2

3. Aseta kiinnitystulpat reikiin 
käyttäen vasaraa.
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5. Linjaa easyWallbox reikien kanssa ja kiinnitä se seinälle käyttäen 
pakkauksessa toimitettuja ruuveja.

6. Aseta irrotettava kansi takaisin.

 4.6. Plug&Play-sähkökytkentä

Kun easyWallbox on kiinnitetty seinälle, kytke se virransyöttöön asettamalla 
pistoke pistorasiaan. 

Huomio: Pistoke tulee kytkeä suoraan virtapistokkeeseen ilman 
adaptereita ja noudattaen paikallisia kotitalouksien sähköjärjestelmiä 
koskevia säännöksiä. Älä käytä adaptereita, pistorasian jakajia tai 
jatkojohtoja.

Jos sähköliitäntä on virheellinen, henkilö- tai esinevahinkojen vaara 
on erityisen suuri, jos auto jätetään latautumaan pitkäksi aikaa 
valvomattomaan paikkaan.
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 5. ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS

 5.1. easyWallboxin käynnistäminen 

Laitteessa ei ole aloitus/lopetuspainikkeita. Kun laite on asennettu, se on 
valmiina lataamaan, kun seuraavat ehdot täyttyvät:
 oikea asennus, tämän oppaan ohjeita seuraten
 laitteen normaali tila. 

Sähköiskun vaara, kun laite on vaurioitunut.
Vaurioituneen laitteen käyttö saattaa aiheuttaa sähköisiä 
purkauksia.

Jos laite on vaurioitunut, seuraa alla olevia ohjeita tarkasti välttääksesi 
vaaralliset tilanteet, jotka saattavat johtaa henkilö- tai materiaalivahinkoihin:
 vältä vaurioituneen laitteen käyttöä 
 ilmoita selvästi laitteen viasta, jotta muut henkilöt eivät käytä sitä 
 soita pätevälle henkilöstölle nopeasti, jotta laite voidaan korjata, tai ottaa 

pois käytöstä, jos se on vaurioitunut korjauskelvottomaksi.

 5.2.	 Konfigurointi	Free2Charge-sovelluksen kautta (haluttaessa)

  Free2Charge on tähän tarkoitukseen luotu älypuhelinsovellus, joka on saatavilla  
  Google Play® -ja App Store® -sovelluskaupoissa. Sen avulla easyWallbox voidaan  
  konfiguroida, asentaa ja sitä voidaan monitoroida Bluetooth-yhteyden kautta.
  Aloittaminen ja lopettaminen: Sovelluksen kautta latausprosessi voidaan aloittaa  
  ja lopettaa, latausta voidaan viivästyttää ja edellisten lataussessioiden lokeihin   
  päästään käsiksi.

Free2Charge-sovelluksen ja ajojneuvon älylatausominaisuuden 
samanaikainen käyttö saattaa johtaa pieniin toimintaongelmiin.

Linjaa QR-koodi sovelluksen ohjeiden mukaisesti tunnistaaksesi älypuhelimen. 
Yksityiskohtaiset ohjeet on esitetty sovelluksessa.
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 6. LATAUSMENETTELY

  Kun asennus on valmis, sähköajoneuvon lataaminen easyWallboxin avulla on   
  todella helppoa. Sinun on ainoastaan:

1. Varmistettava, että easyWallbox on kytketty aktiiviseen virtalähteeseen.
2. Tarkistettava, että LED-tilaindikaattorin väri on SININEN.

3. Vedä liitin ulos easyWallboxista.

 

4. Yhdistä liitin sähköajoneuvoon. 

- Ajoneuvojen adaptereita ei tule käyttää ajoneuvon liittimen 
liittämiseksi ajoneuvon naarasliittimeen.

- Vältä kaapelin dynaamista kuormittamista. Älä vedä tai kierrä sitä.  

 6.1. LED-tilaindikaattori

Latausaseman etuosassa on sarja LED-valoja, jotka yhdistävät visuaaliset 
signaalit ja hälytykset, jotka indikoivat easyWallboxin tilaa:

 SININEN VALMIUSTILA,  
 easyWallbox indikoi, että se on valmiina aloittamaan latausprosessin 

tai latausprosessi on valmis.

 VIHREÄ LATAUSTILA,  
 easyWallbox lataa sähköajoneuvoa.

 VILKKUVA PUNAINEN HÄLYTYSTILA, 
 easyWallbox ei lataa virheen vuoksi.
 easyWallbox palautuu itsestään pienistä virheistä muutaman sekunnin 

kuluessa. Jos se pysyy HÄLYTYSTILASSA pitkään, ota yhteyttä tukeen 
luvun 11 mukaisesti.



32 33

FIFI

1

2

 7. LATAUKSEN KESKEYTTÄMINEN

Jos latausprosessi on valmis, laitteen LED-valo muuttuu SINISEKSI ja liitin voidaan 
irrottaa sähköajoneuvosta, kuten on selitetty luvussa 7.1. Jos latausprosessi ei ole 
valmis, se on ensin keskeytettävä.
Keskeytys voidaan tehdä kahdella eri tavalla:
 Suoraan sähköajoneuvon ohjaimien avulla (katso lisätietoja ajoneuvon 

käyttöoppaasta)
 Free2Charge-sovelluksen kautta.

Kun prosessi on keskeytetty, katso seuraava kappale. 

Huomioi, että kun latausprosessi keskeytetään, liitin on irrotettava 
ajoneuvosta ennen kuin latausprosessi voidaan aloittaa uudelleen.

Vältä kaapelin irrottamista ajoneuvosta, jos latausprosessi ei ole valmis.

 

 7.1. Latausprosessin valmistuminen

Katso seuraavat ohjeet latausprosessin viimeistelystä: 

1. Tarkista, että laitteen LED-valon väri on SININEN.

2. Irrota liitin ajoneuvon naarasliittimestä.

Älä irrota liitintä ajoneuvosta, jos latausprosessi EI ole valmis ja 
laitteen LED-valon väri on VIHREÄ. Kaapelin irrottaminen saattaa 
vaurioittaa sitä ja johtaa sähköiskuun ja vakaviin vammoihin.  

3. Aseta liitin easyWallboxiin.
4. Mahdollisimman korkean turvallisuustason takaamiseksi liitäntä 

virransyöttöön voidaan katkaista (mikäli tarpeen, irrottamalla pistoke 
pistorasiasta).
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 8. YLLÄPITO

Ennen kuin suoritat minkäänlaisia easyWallboxin ylläpitotöitä, odota 
että se pysähtyy kokonaan ja kytke se pois päältä irrottamalla se 
virransyötöstä. 

easyWallboxin täydellinen toiminta ja elinikä riippuu määräaikaistarkastuksista 
ja laitteelle tehdystä ylläpidosta.
Tässä on joitakin esimerkkejä vaurioista, joista easyWallbox saattaa kärsiä:
	 kannen vauriot
 etupaneelin vauriot
 komponenttien vauriot
 tahaton komponenttien poistaminen.

Vikaantunutta tai vaurioitunutta laitetta ei tule käyttää missään 
olosuhteissa. Kaikki viat on korjattava välittömästi pätevän 
henkilöstön toimesta. 

Sähköiskun vaara, kun laite on vaurioitunut. Vaurioituneen laitteen 
käyttö saattaa aiheuttaa sähköisiä purkauksia.
 

Jos laite on vaurioitunut, seuraa alla olevia ohjeita tarkasti välttääksesi 
vaaralliset tilanteet, jotka saattavat johtaa henkilö- tai materiaalivahinkoihin:
 vältä vaurioituneen laitteen käyttöä
 ilmoita selvästi laitteen viasta, jotta muut henkilöt eivät käytä sitä
 soita pätevälle henkilöstölle nopeasti, jotta laite voidaan korjata, tai ottaa 

pois käytöstä, jos se on vaurioitunut korjauskelvottomaksi.

 8.1. Tavanomainen ylläpitoaikataulu 

easyWallbox ei vaadi erityistä ylläpitoa. On kuitenkin suositeltavaa: 
 asettaa liitin easyWallboxiin aina kun laite ei ole käytössä
 puhdistaa muovinen kotelo kostealla liinalla
 tarkistaa ja puhdistaa liitin säännöllisesti virransyötön irrottamisen jälkeen
 välttää puhdistamista aggressiivisilla liuottimilla tai hankaavilla materiaaleilla
 suorittaa laitteen visuaalinen tarkastus jokaisen lataussession yhteydessä 

vikojen tunnistamiseksi
 suorittaa latauskaapelin visuaalinen tarkastus jokaisen lataussession 

yhteydessä
 suorittaa virtakaapelin visuaalinen tarkastus jokaisen lataussession 

yhteydessä siten, että laite ei ole liitettynä virransyöttöön
 Jos virtapistoke irrotetaan pistorasiasta, aseta kaapeli siististi, tarvittaessa 

pyörittämällä se easyWallboxin kotelon ympärille. Kaapeli on kuitenkin 
säilytettävä turvallisesti, sellaisessa paikassa, jossa se ei häiritse ketään eikä 
voi vahingoittua (esim. ajoneuvojen litistämänä)

 kontrolloida toimintavalmiutta. 

easyWallbox ei sisällä komponentteja, joita käyttäjä voisi itse korjata 
tai huoltaa. 

Ainoa osa, joka voidaan irrottaa easyWallboxista on irrotettava 
kansi, joka voidaan irrottaa seuraten ohjeita, ainoastaan asennus- ja 
purkamisvaiheissa. easyWallboxia ei tule avata pidemmälle muiden 
kuin pätevän henkilöstön toimesta asennuksen, purkamisen tai 
ylläpidon aikana.
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 9.2. Tuotteen irrottaminen seinästä

Seuraa alla kuvattuja vaiheita irrottaaksesi easyWallboxin seinästä, johon 
se on asennettu:

1. Irrota irrotettava kansi.
2. Ruuvaa kolme ruuvia irti seinästä.

3. Aseta irrotettava kansi takaisin laitteeseen. 

 9. PURKAMINEN JA VARASTOINTI

Kun easyWallbox on tullut teknisen käyttöikänsä päähän, se on deaktivoitava 
tai otettava pois käytöstä.  

Sähköiskun vaara.
Varmista ennen purkamisen aloittamista, että easyWallbox ei ole 
kytkettynä mihinkään virtalähteeseen. Kaikki asennus-, ylläpito- ja 
purkamistyöt tulisi tehdä ainoastaan niin, että virransyöttö on 
kytketty pois päältä sähkökeskuksesta.

 9.1. Virtalähteestä irrottaminen – Plug&Play

Irrota pistoke pistorasiasta.
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Sähkö- ja elektroniikkaromu (WEEE) on käsiteltävä ja se on hävitettävä 
voimassa olevan lainsäädännön mukaan, erillään tavanomaisesta 
kotitalousjätteestä.

 11. TUKI

Jos sinulla on kysyttävää easyWallboxin asennuksesta, ota yhteyttä valtuutettuun 
tukikeskukseen. Useita asiakkaita palvelevia tukikeskuksia löytyy osoitteesta 
www.easywallbox.eu.
Ota yhteys valtuutettuun tukikeskukseen, jos sinulla on kysyttävää easyWallboxin 
käytöstä.
Free2Move eSolutions S.p.A. tarjoaa tukea puhelinlinjan kautta paikallisella 
kielellä seuraavissa valtioissa:

Puhelinlinja: 8:00 – 20:00 maanantaista sunnuntaihin.
Jos otat yhteyttä Free2Move eSolutions S.p.A. -tukeen, pidä esillä seuraavat 
luvussa 3.2 esitetyt tiedot:
 mallinimi
 sarjanumero.

 9.3. Varastointi

Jos haluat irrottaa easyWallboxin ja varastoida sen tulevaa käyttöä varten, tee 
seuraavat varotoimet säilyttääksesi sen toimintakunnon:
 puhdista laite hyvin ennen varastointia
 aseta puhdas laite sen alkuperäispakkaukseen tai sopivaan puhtaaseen ja 

kuivaan pakkaukseen
 seuraa varastointiolosuhteita:  

- laitteen varastointipaikan lämpötilan tulee olla -25°C ja +40°C välillä  
- 24 tunnin keskimääräisen lämpötilan ei saa ylittää 35°C  
- suhteellinen ilmankosteus ei saa ylittää 95 % ja kondensaatiota ei 
 saa esiintyä.  

 10. HÄVITTÄMINEN 

 10.1. Pakkauksen hävittäminen

Hävitä pakkaus ympäristöystävällisellä tavalla. Tämän tuotteen pakkaamiseen 
käytetyt materiaalit voidaan kierrättää ja ne tulee hävittää käyttövaltion 
voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

 10.2. easyWallboxin käytöstäpoisto ja hävittäminen

Tämä laite on merkitty käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita (sähkö- ja 
elektroniikkaromu - WEEE) koskevan eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU 
mukaisesti. Suuntaviivoissa on määritelty käytettyjen laitteiden palauttamista 
ja kierrätystä koskevat puitteet, joita sovelletaan kaikkialla EU:ssa. Lisätietoja 
nykyisistä hävityspisteistä saa paikallisilta viranomaisilta.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Saksa
 Yhdistynyt kuningaskunta
 Belgia
 Luxemburg
 Alankomaat
 Ranska
 Sveitsi
 Itävalta
 Puola
 Tanskaa 

 Ruotsi
 Italia
 Espanja
 Portugali
 Kreikka
 Tšekki
 Slovakia
 Unkari
 Norja (vain englanniksi)

 



VASTUUVAPAUSLAUSEKE 

Tämän käyttöoppaan tiedot ovat yrityksen Free2Move eSolutions S.p.A. omaisuutta, eikä 
niitä saa jäljentää kokonaan tai osittain.

Tämän oppaan italiankielinen versio on alkuperäisversio. Muun kieliset ohjeet ovat 
alkuperäisen oppaan käännöksiä.

Free2Move eSolutions S.p.A. ei ole vastuussa mistään vahingoista, jotka voivat suoraan 
tai epäsuorasti aiheutua ihmisille, tavaroille tai eläimille sen seurauksena, että tässä 
käyttöohjeessa annettuja määräyksiä ja easyWallboxin asennusta, käyttöä ja ylläpitoa 
koskevia varoituksia ei ole noudatettu.

Free2Move eSolutions S.p.A. pidättää kaikki oikeudet tähän asiakirjaan, artikkeliin ja sen 
sisältämiin kuvituksiin. Sen sisällön täydellinen tai osittainen jäljentäminen, luovuttaminen 
kolmansille osapuolille tai käyttö on kielletty ilman Free2Move eSolutions S.p.A. in 
etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Tuotteella on kuluttajansuojalain mukainen lakisääteinen takuu tavaroiden 
vaatimustenmukaisuudesta, jonka voi lukea osoitteessa Web www.easywallbox.eu
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