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Przedmowa 

Dziękujemy za okazane zaufanie i wybór produktów naszej firmy. Koncentrujemy się na 
nowatorskiej dziedzinie jaką jest proces ładowania pojazdów elektrycznych, a naszym celem jest 
dostarczanie klientom sprzętu oraz kompletnych rozwiązań przeznaczonych do ładowania 
pojazdów EV.  

Prezentowane przez nas ładowarki EV charakteryzują się zaawansowaną funkcjonalnością, 
wydajnością, szerokim zakresem zastosowań i praktycznością, a także profesjonalną konstrukcją 
oraz sprawdzonymi rozwiązaniami eksploatacyjnymi. 

Instrukcja bezpieczeństwa: 

1) Ładowarkę należy trzymać z dala od materiałów wybuchowych, łatwopalnych, oparów 
chemicznych i inne towarów niebezpiecznych. 

2) Należy dopilnować aby pistolet ładujący był zawsze czysty oraz suchy, a w przypadku 
zabrudzeń należy go przetrzeć czystą i suchą szmatką. Dotykanie rdzenia złącza po włączeniu 
zasilania jest surowo zabronione.  

3) Nie należy używać ładowarki w przypadku, gdy pistolet ładujący lub kabel ładujący mają wady 
lub usterki. W przypadku wystąpienia powyższych warunków prosimy o kontakt z obsługą 
techniczną. 

4) Nie należy samodzielnie demontować, naprawiać ani ponownie montować ładowarki. W razie 
potrzeby prosimy o kontakt z obsługą techniczną. Nieprawidłowa obsługa może spowodować 
pęknięcie, wyciek wody bądź prądu itp. 

5) W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków, należy natychmiast nacisnąć przycisk 
zatrzymania awaryjnego oraz odłączyć urządzenie od zasilania. 

6) Należy zachować ostrożność podczas ładowania w warunkach wysokiej wilgotności na przykład 
w porze deszczowej. 

7) Urządzenie oraz wszystkie jego części i akcesoria należy przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla małych dzieci. 

8) Ładowanie pojazdów EV oraz samochodów hybrydowych dopuszczalne jest tylko przy 
wyłączonym silniku. 

. 
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1 Informacje o produkcie  
JNT EVC01-3C1C to przenośna ładowarka sieciowa, która charakteryzuje się kompaktowymi 

rozmiarami, co umożliwia łatwy transport oraz dogodne ładowanie pojazdów elektrycznych  

w dowolnym miejscu i czasie. 

 

1.1 Specyfikacja techniczna  
Poniżej parametry techniczne urządzenia:  

Cechy urządzenia Parametry techniczne  

Wymiary urządzenia ( l * w * h )  195*74*47mm  

Długość kabla ładującego 4m  

Tryb instalacji  Przenośny, Plug & play  

Tryb zasilania  Gniazdo zasilania AC 

Wskaźniki LED Zasilanie, Podłączenie, Ładowanie, Błąd  

Napięcie  AC 220~240V  

Prąd  13A  

Częstotliwość 50/60Hz  

Moc nominalna 3kW  

Stopień ochrony IP65  

Temperatura pracy  -30°C~+55°C  

MTBF  100,000 godzin  

Standard referencyjny  IEC/EN 61851-1, IEC/EN 61851-22  

 
1.2 Charakterystyka funkcji  
1.Ładowanie pojazdów elektrycznych  
Przenośna ładowarka to urządzenie ładujące z unikalną funkcją typu Plug & Play, które cechują 

prosta konstrukcja oraz łatwość obsługi. Urządzenie służy do ładowania pojazdów elektrycznych 

oraz hybrydowych.  
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2. Monitorowanie stanu naładowania 
Przenośna ładowarka charakteryzuje się wysoką wydajnością podczas użytkowania. Odpowiedni 

interfejs umożliwia użytkownikowi intuicyjne monitorowanie stanu ładowania.  

3. Ochrona ładowania 
Przenośna ładowarka gwarantuje dodatkową ochronę podczas ładowania, taką jak ochrona 

upływu prądu, zabezpieczenie przepięciowe oraz nadprądowe, ochrona wysokiej i niskiej 

temperatury, ochrona uziemienia, ochrona odgromowa w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

ładowania.  

2 Specyfikacja produktu  
2.1 Wygląd produktu  
Przenośna ładowarka została wyprodukowana przy wykorzystaniu wysokiej jakości komponentów. 

Produkt cechuje trwała i solidna konstrukcja oraz przenośny i kompaktowy design.  

Poniżej przedstawione jest zdjęcie poglądowe produktu.  
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2.2 Charakterystyka wskaźników LED 
  

Wskaźniki LED  Charakterystyka  

Zasilanie 

(Pierwszy wskaźnik LED)  

Zielona kontrolka włączona: Podłączenie zasilania jest 
poprawne. 

Podłączenie 

(Drugi wskaźnik LED)  

Zielona kontrolka włączona: Podłączenie ładowarki do 
samochodu jest poprawne. 

Ładowanie  

(Trzeci wskaźnik LED)  

Zielona kontrolka miga: Trwa ładowanie pojazdu. 

Żółta kontrolka włączona: Pojazd w pełni naładowany.  

Błąd  

(Czwarty wskaźnik LED)  

Czerwona kontrolka włączona: Usterka uziemienia. 

Czerwona kontrolka miga: Zabezpieczenia 

nadnapięciowe/ podnapięciowe i częstotliwościowe, 

upływ prądu.  

Czerwona kontrolka intensywnie miga: Ochrona 
nadprądowa oraz wysokiej temperatury. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 



 

5  

2.3 Wymiary urządzenia.  
  

 

  

 

 

 

 

       Zdjęcie poglądowe ładowarki 
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3 Instalacja ładowarki  
3.1 Kontrola zawartości przesyłki 
 Po otrzymaniu urządzenia zaleca się wstępną weryfikację urządzenia oraz zawartości 

przesyłki.  

 Zaleca się inspekcje urządzenia pod kątem uszkodzeń podczas transportu. Każde 

uszkodzenie musi być natychmiast zgłoszone przewoźnikowi.  

 Zaleca się inspekcje akcesoriów pod katem uszkodzeń podczas transportu oraz zgodności 

zawartości przesyłki z zamówieniem. 

 

3.2 Kontrola układu elektrycznego  
 Przed podłączeniem zasilania należy sprawdzić, czy kabel nie jest uszkodzony.  

 Należy podłączyć ładowarkę do źródła zasilania i sprawdzić, czy odpowiedni wskaźnik LED 

świeci się na zielono. W przypadku gdy wskaźnik LED nie jest aktywny, należy sprawdzić 

stopień naładowania urządzenia oraz połączenie.  

 Po wykonaniu kroku 1 oraz 2 należy umieścić pistolet ładujący w gnieździe ładowania 

pojazdu elektrycznego i dokładnie sprawdzić połączenie. 
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 Należy sprawdzić, czy odpowiedni wskaźnik LED świeci się na zielono.  

 Jeśli wskaźnik LED świeci się na zielono połączenie jest poprawne i ładowarka powinna 
przejść w tryb ładowania co zostanie potwierdzone przez odpowiedni wskaźnik LED. 

 W przypadku gdy wskaźnik LED świeci się na czerwono podczas ładowania należy 

sprawdzić gniazdo zasilania oraz ładowarkę.  

 

 

 

4 Błędy, przyczyny i rozwiązanie problemów.  
  

Błąd  Możliwe przyczyny błędu  Rozwiązanie problemów  

Wskaźnik LED 
sygnalizujący 
zasilanie nie 
świeci się po 
podłączeniu źródła 
zasilania. 

Brak zasilania gniazda lub 
problem z podłączeniem.  
 

Zalecane jest sprawdzenie zasilania 
gniazda w celu zapewnienia poprawnego 
połączenia 

Wskaźnik LED 
sygnalizujący błąd 
świeci się na 
czerwono po 
podłączeniu źródła 
zasilania. 

Działanie ochronne, brak 
możliwości ładowania  

1. Należy sprawdzić, czy napięcie 

gniazda jest poprawne.   

2. Należy sprawdzić, czy 

podłączenie jest poprawne.  

3. Należy sprawdzić ładowarkę oraz 
pojazd pod kątem zwarcia oraz upływu 
prądu. 

4. Prosimy o kontakt z producentem 
jeśli błędy nie zostaną usunięte. 
  

  

  


