






Nazwa modelu

Napięcie wejściowe

Prąd wyjściowy

Częstotliwość mocy AC

Ochrona wejściowa

Ochorna wyjściowa

InteInterfejs wyjściowy

Temp. magazynowania

Temp. robocza

Wilgotnośc robocza

Wilgotność magazynowania

Uwierzytelnianie RFID

Gniazdo RJ45

WiFiWiFi

3G/ 4G

Kabel ładujący

Stopień ochrony

Sposób instalacji

Waga

Wymiary

Wskaźniki ledoweWskaźniki ledowe

4. Specyfikacja techniczna 5. Tryby ładowania, a wskaźniki świetlne

Oczekiwanie na ładowanie 
- zielone światło

Tryb gotowości - niebieskie światło

Ładowanie  
- migające zielone światło

Po podłączeniu złącza pojazdu 
do gniazda pojazdu, lampka CHARGE 
świeci zielonym światłem ciągłym.

W trakcie ładowania pojazdu 
miga zielone światło.

Kontrolka READY świeci światłem ciągłym
w trybie gotowości.



6. Montaż

Lp. UwagiNazwa

Ładowarka AC (+ kabel ładujący)

Instrukcja obsługi

Wspornik ścienny

Wkręt M5 

Śruby rozporowe sześciokątne M6

 
KaKarta RFID (w wersji z RFID)

Ilość

6.1 Wymagania bezpieczeństwa

6.2 Zawartość zestawu

W razie wystąpienia błędu zapali
się czerwony wskaźnik LED.
Więcej informacji dotyczących błędów 
i ostrzeżeń można znaleźć 
w punkcie 7.3 instrukcji. 

Przed zainstalowaniem ładowarki zapoznaj się z instrukcją obsługi 
i upewnij się, że lokalne przepisy budowlane i elektryczne są spełnione.

Ładowarkę AC powinien zainstalować wykwalifikowany technik, zgodnie 
z instrukcją obsługi i lokalnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Podczas podłączania do głównego przewodu zasilającego należy zastosować 
odpowiednie zasady bezpieczeństwa.

Odpowiednio dobOdpowiednio dobrany bezpiecznik powinien być zainstalowany 
w skrzynce rozdzielczej prądu przemiennego.

Błąd - czerwone światło



W celu bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej należy poprawnie 
skonfigurować połącznia. Podłączyć przewód L1 do sieci L1, przewód N do 
sieci N, przewód PE do sieci PE.
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6.3 Instalacja ładowarki

6.4 Okablowanie

Krok 1: Użyj śrubokręta, aby poluzować 11 wkrętów z tyłu ładowarki, 
a następnie zdejmij przednią pokrywę (dla wersji 4G).

Krok 3: Nałóż z powrotem przednią pokrywę i dokręć ją.

Krok 2: Włóż kartę SIM według instrukcji poniżej.

Tabela doboru bezpieczników

Napięcie wyjściowe

Wyłącznik nadprądowy



Ściągacz izolacji

Zaciskarki do terminali europejskich

Wkrętak krzyżakowy do M5

Wkrętak płaski  4- 5,5 mm

Klucz nastawny M6

Uszczelka śruby głowicy 10-10,5 mm

WWoltomierz lub multimetr cyfrowy (do pomiaru napięcia AC w miejscu instalacji)

Kabel wyprowadzający powinien być wysoce woodoodprony. 
Zaleca się użycie 5-żyłowego kabla I 6mm2 (XLPE lub podobny) 
do wyprowadzenia kabla ze skrzynki rozdzielczej.

Poziomica

Ołówek lub marker

Wiertarka 

W celu bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej należy poprawnie 
skonfigurować połącznia. Podłączyć przewód L1 do sieci L1,  przewód L2 do 
sieci L2,  przewód L3 do sieci L3,  przewód N do sieci N, przewód PE do sieci 
PE.

W celu zainstalowania ładowarki należy uzyć nastepujących narzędzi:

6.5 Wymagane narzędzia i materiały

Tabela doboru bezpieczników

Napięcie wyjściowe

Wyłącznik nadprądowy
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6.6 Instalacja wspornika naściennego

Krok 1
- ustaw pozycje 4 otworów na śruby i wywierć je (średnica 9 mm, głębokość 52 mm).

- użyj 4 śrub z zestawu oraz wkręty M6, aby przymocować wspornik ścienny 
  do ściany.

Krok 3

Kabel zwinięty wokół ladowarki Kabel zawieszony obok ładowarki 
(wymagane dodatkowe akcesorium)

- przykręć dwa wkręty M5, aby zakończyć instalację
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Krok 2
- dopasuj tylne wycięcie ładowarki do wspornika ściennego i dopasuj otwory na śruby 
po prawej i lewej stronie.



6.7 Montaż wspornika naściennego
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W okresie gwarancyjnym jakiekolwiek awarie spowodowane normalnym 
użytkowaniem zgodnym z instrukcją obsługi i instrukcją serwisową (do ustalenia 
przez uprawnionych techników), będą naprawiane bezpłatnie.

Gwarancja nie obowiązuje w następujących sytuacjach:

1. Reklamujący nie posiada / nie może przedstawić kwarty gwarancyjnej. 

2. Reklamujący, nie jest w stanie przedstawić ważnego dowodu zakupu.

3. Reklamujący przekroczył okres gwarancji określony przez producenta.

4. Reklamujący uszkodził p4. Reklamujący uszkodził produkt w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi, 
nieprawidłowej konserwacji, nieodpowiednich warunków przechowywania.

5. Uszkodzenia lub usterki spowodowane są dostaniem się do ładowarki 
przedmiotu z zewnątrz.

6. Reklamujacy przeprowadził nieautoryzowaną naprawę, demontaż lub 
modyfikację.

7. Szkody 7. Szkody zostały spowodowane  okolicznościami niezależnymi od producenta, 
tj. nadmierne napięcie, trzęsienie ziemi, pożar, powódź itp.

8. Szkody zostały spowodowane innymi czynnikami zewnętrznymi, np. 
uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu, w tym 
narażenie ładowarki na wilgoć lub inne roztwory wnikające do urządzenia.

9. Nieprawidłowe działanie i uszkodzenia zostały spowodowane 
niedostosowanym do ładowarki napięciem i zasialniem. 


