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1. Ogólne 
Przed uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. 

Instrukcja obsługi pomoże ci w: 

• Prawidłowym użytkowaniu produktu 

• Wczesnym wykrywaniu uszkodzenia oraz zapobieganiu uszkodzeń 

• Uniknięciu awarii i kosztów naprawy 

• Wydłużeniu żywotności produktu i zwiększeniu jego niezawodności 

• Unikaniu zagrożeń środowiskowych 

Instrukcja obsługi stanowi istotną część produktu i musi zostać zachowana do późniejszego użycia. 

DiniTech GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszym 

podręczniku. 

2. Prawa autorskie 
© Copyright DiniTech GmbH. Żadna część tego dokumentu ani fragmenty, całość, nie mogą być rozpowszechniane w 

jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody DiniTech GmbH. Złamanie powyższego zakazu grozi konsekwencjami prawnymi i 

podlega ściganiu. 

Zastrzega się prawo do dokonywania zmian bez konieczności powiadomienia. 
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3. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 
Ostrzeżenie! 

Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może spowodować zagrożenie życia lub obrażenia, jak również uszkodzenie 

urządzenia. DiniTech GmbH zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za roszczenia wynikające z nieprzestrzegania instrukcji 

bezpieczeństwa. 

Zagrożenie porażeniem elektrycznym! Zagrożenie pożarowe! 

Nigdy nie należy używać zużytych, uszkodzonych lub brudnych wtyczek do ładowania, jednostek wtykowych lub adapterów 

wtykowych! 

Sieć elektryczna, do której podłączane jest urządzenie, i na której działa, musi zostać sprawdzona przez wykwalifikowanego 

elektryka. Instalacja elektryczna gniazda, które będzie używane do ładowania, musi posiadać własne zabezpieczenie 

różnicowoprądowe oraz zabezpieczenie nadprądowe. Używaj tylko prawidłowo zainstalowanych, nieuszkodzonych gniazd 

instalacji elektrycznej, które nadają się do ładowania. 

W nieznanych gniazdach prąd ładowania pojazdu musi być ustawiony na najniższą wartość! 

Właściciel (klient końcowy) musi upewnić się przed podłączeniem, że ładowarka nie jest uszkodzona! 

Ładowarkę należy regularnie kontrolować pod kątem uszkodzeń obudowy, uszkodzeń wtyczki ładującej, jednostki wtykowej 

lub adapteru wtykowego (kontrola wzrokowa)! 

Jeśli urządzenie jest uszkodzone, musi zostać natychmiast odłączona od sieci. Uszkodzone urządzenie nie może być ponownie 

podłączone do sieci elektrycznej i musi zostać wymienione! 

Niedopuszczalne jest przeprowadzanie napraw urządzenia. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez producenta 

(wymiana ładowarki)! 

Nie dokonywać żadnych nieautoryzowanych modyfikacji urządzenia! 

Styki nie mogą być smarowane olejem, natłuszczane ani traktowane sprayem kontaktowym! 

Nie należy usuwać etykiet, takich jak tabliczka znamionowa, ostrzeżenia, oznaczenia natężenia prądu ładowania lub 

wyświetlanych symboli. 

Nigdy nie należy odłączać systemu wtykowego od gniazda zasilającego podczas procesu ładowania! Przed zatrzymaniem 

procesu ładowania należy najpierw odłączyć wtyk ładowania od pojazdu, a następnie wyjąć wtyk z sieci. 

Zawsze należy przestrzegać właściwej kolejności podczas podłączania wtyków! 

Dodatkowe kable przedłużające nie mogą być używane do podłączenia do sieci zasilającej, a także do pojazdu! 
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Urządzenie ładujące i wszystkie dołączone akcesoria można używać wyłącznie do ładowania akumulatora trakcyjnego 

pojazdu elektrycznego lub hybrydowego typu plug-in-hybrid. Urządzenia nie można używać z innymi rodzajami obciążeń 

(niewłaściwe użytkowanie)! 

Przed ładowaniem pojazdu za pomocą urządzenia, przeczytaj uważnie informacje i instrukcje dotyczące swojego pojazdu. 

Przed rozpoczęciem ładowania pojazdu upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczony przed stoczeniem! 

Nie należy uruchamiać jednostki ładującej w izolowanym termicznie lub zamkniętym naczyniu lub pojemniku ze względu na 

ryzyko przegrzania. 

W przypadku stosowania adaptera wtykowego nigdy nie należy ustawiać prądu ładowania wyższego niż ten, do którego 

przeznaczony jest kabel zasilający instalacji poprzedzającej i samo połączenie wtykowe! 

Jeśli gniazdo zasilające jest gorące podczas ładowania, należy niezwłocznie wymienić to gniazdo! 

Nigdy nie używaj dużej siły do wyciągania końcówek kabla ładowarki! 

Nigdy nie wolno podłączać ani rozłączać połączeń wtykowych pomiędzy wtyczką sieciową, adapterem wtykowym, jednostką 

wtykową lub wtyczką samochodową, gdy NRGkick jest w trybie ładowania! 

Użycie przewodów jako liny do podnoszenia lub ciągnięcia ładunków mechanicznych, lub do owijania lub wiązania 

przedmiotów jest zabronione! 

Urządzenie ładujące należy eksploatować tylko zgodnie z przeznaczeniem! 

Ładowarkę należy rozłączać chwytając tylko za system wtykowy, a nie za kabel! 

Chronić urządzenie i kabel ładowania przed uszkodzeniami mechanicznymi (przejechaniem, przecięciem lub załamaniem), 

oraz styki elektryczne wtyków przed źródłami ciepła, brudu i wody! 

Należy pamiętać, że na wtyczki w stanie niepodłączonym należy nałożyć dostarczoną pokrywkę ochronną IP 24 w celu 

zapewnienia wystarczającego stopnia bezpieczeństwa IP. 

Do ładowarki dopuszczonej przez DiniTech GmbH należy stosować wyłącznie adapter wtykowy i osprzęt dostarczony do niej 

przez DiniTech GmbH! 

Wtyczki zawierają magnes neodymowy, którego ze względów bezpieczeństwa nie wolno doprowadzać do bezpośredniego 

kontaktu fizycznego z rozrusznikiem serca. 

NRGkick zawiera sprzęt telekomunikacyjny, którego ze względów bezpieczeństwa nie wolno doprowadzać do 

bezpośredniego kontaktu fizycznego z rozrusznikiem serca. 

W następujących krajach natężenie prądu ładowania nie może być ustawione na wartość wyższą niż 10 A, jeśli używany jest 

adapter z wtyczką Schuko: Norwegia 

W następujących krajach natężenie prądu ładowania nie może być ustawione na wartość wyższą niż 8 A, jeśli używany jest 

adapter z wtyczką Schuko: Finlandia, Francja i Szwajcaria 

W następujących krajach natężenie prądu ładowania nie może być ustawione na wartość wyższą niż 6 A, jeśli używany jest 

adapter z wtyczką Schuko: Dania 

W przypadku korzystania z uziemionych adapterów wtykowych, ciężar urządzenia nie powinien obciążać gniazda 

wtykowego. Należy zapewnić odpowiednie odciążenie kabla (np. podparcie urządzenia, przewinięcie kabla przez hak). 

Podczas ładowania jednofazowego w sieci trójfazowej, należy uwzględnić wymagania dostawcy energii elektrycznej dla 

asymetrycznych obciążeń sieci. Ustawiona moc ładowania nie może mieć wyższej wartości, niż dopuszczalna moc obciążenia 

pojedynczej fazy zapewniona przez operatora sieci elektrycznej. 

4. Użycie zgodne z przeznaczeniem 

Urządzenie oraz wszystkie dołączone akcesoria mogą być używane tylko do ładowania akumulatora trakcyjnego pojazdu 

elektrycznego lub hybrydowego plug-in. Rozdział 5 "Opis produktu" opisuje sposób pracy jednostki ładującej. 

Każde inne zastosowanie jest uważane za niewłaściwe użycie. DiniTech GmbH nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek 

szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania! 

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem obejmuje przestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, jak 

również przestrzeganie wszelkich oznaczeń, takich jak tabliczki znamionowe, ostrzeżenia, oznaczenia wartości natężenia 

prądu, wyświetlane symbole oraz warunki otoczenia. 
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5. Opis produktu 
Standardowa wersja ładowarki NRGkick składa się z następujących elementów: 

A. kabel ładowania z przyłączem do pojazdu  

B. zespół elektroniczny w obudowie z tworzywa (IC-CPD) sztucznego zawierający mechanizm (IC-CPD) zabezpieczenia 

różnicowo-prądowego oraz zespół pomiaru energii z interfejsem Bluetooth i WIFI, a także opcjonalnie interfejs GSM 

i GNSS (GSM: EDGE, GPRS, 4G M1, 4G NB-IoT; GNSS: GPS, GLONASS, Galileo, Baidou) 

C. kabel sieciowy z opatentowanym systemem wtykowym, składający się z jednostki wtykowej i jednego lub więcej 

adapterów wtykowych do podłączenia do sieci (na zdjęciu CEE 32A) 

 

Urządzenie ładujące dostępne jest w wielu różnych modelach: 

• Całkowita długość kabla: 5m, 7.5m lub 10m 

• Złącze pojazdu wg. do IEC62196 (typ 2) 

• 3-fazowy 

• Maksymalne natężenie prądu ładowania 32A 

• Licznik energii i interfejs Bluetooth LE oraz połączenie WIFI 

• Z lub bez interfejsu GSM i GNSS (GSM: EDGE, GPRS, 4G M1, 4G NB-IoT; GNSS: GPS, GLONASS, Galileo, Baidou) 

Zintegrowane zabezpieczenie różnicowoprądowe oznacza, że NRGkick ładuje pojazd zgodnie z najwyższymi standardami 

bezpieczeństwa. Mechanizm zabezpieczenia odetnie skutecznie dopływ prądu, jeśli wystąpią prądy szczątkowe AC lub DC.  

Ładowarka została zaprojektowana tak, aby można było łatwo zmienić prąd ładowania za pomocą wrażliwego na dotyk pola 

dotykowego na urządzeniu i dostosować go do własnych wymagań. Można również zmienić prąd ładowania podczas 

ładowania za pomocą interfejsu Bluetooth i WIFI lub opcjonalnego interfejsu GSM. Wskaźnik diodowy LED pokazuje wybrany 

prąd ładowania i moc przez cały czas.  

W połączeniu z aplikacją NRGkick na smartfona, licznik energii zapewnia dodatkowo pełen podgląd i wizualizację parametrów 

każej sesji ładowania. 

5.1 Jednostka ładująca - NRGkick 
 

 

 
 
1) Pole dotykowe 
 
 
2) Wskazania wyboru maksymalnego natężenia prądu ładowania 
 

3) Wskaźnik LED: Wybrany prąd ładowania 
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5.2 Opatentowany system wtykowy bezpieczeństwa z kontrolą temperatury i ochroną przed 

rozłączeniem pod obciążeniem 
 

 

 

 

Uwaga: Do wszystkich standardowych gniazd wtykowych dostępnych jest wiele różnych adapterów wtykowych i przyłączy 

typu 2. W powyższym przykładzie pokazany jest adapter wtykowy CEE 32A. 

5.3 Ładowanie Twojego auta elektrycznego na standardowych przyłączach sieciowych 
Najpierw należy włożyć adapter wtykowy do jednostki wtykowej, co będzie słyszalne i odczuwalne przez głośne zatrzaśnięcie 

się. Następnie, podłączyć system wtykowy do wtykowego gniazda zasilającego. Następnie inicjalizowana jest elektronika 

ładowania, co sygnalizowane jest migającym sygnałem wędrującym diod LED. W tym samym czasie przeprowadzany jest 

automatyczny autotest, który sprawdza wszystkie istotne funkcje. Ponadto, ten autotest jest również przeprowadzany przy 

każdym żądaniu ładowania. Jeśli wynik jest negatywny, wtedy ewentualne błędy są sygnalizowane przez diody LED. Po 

pomyślnym zakończeniu testu świeci się tylko dioda LED dla natężenia prądu, które zostało ustawione jako ostatnie. 

Teraz wybrać odpowiedni prąd ładowania za pomocą pola dotykowego. Dopóki pojazd nie jest jeszcze podłączony, 

obsługujący ma na to nieograniczony czas. 

UWAGA! Wybierając żądane natęzenie prądu ładowania, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:  

a) Maksymalne natężenie prądu zgodnie z parametrami elektrycznymi przewodu zasilającego instalacji elektrycznej. 

b) Maksymalne nateżenie prądu w zależności od zastosowanego złącza sieciowego. 

c) Przy stosowaniu adaptera wtykowego < 32A: Maksymalny prąd ładowania jest automatycznie ograniczony do 

maksymalnego poziomu, do którego dopuszczony jest adapter wtykowy. Przed rozpoczęciem ładowania należy sprawdzić 

prąd ładowania, który może być ograniczony przez adapter wtykowy.  

Punkty a) i b) mają również zastosowanie w przypadku stosowania dowolnego adaptera wtykowego. 

Podłączyć wtyczkę samochodową do pojazdu. Od tego momentu prąd ładowania można zmieniać tylko przez 20 sekund za 

pomocą pola dotykowego na urządzeniu dzięki zintegrowanej ochronie przed manipulacją, której mogą się dopuścić osoby 

postronne. Po upływie tego czasu zaświecą się wszystkie diody LED aż do ustawionego natężenia prądu włącznie. Po 

wykryciu pojazdu przez ładowarkę wszystkie diody LED świecą się jasno przez krótki czas. Gdy pojazd jest gotowy do 

procesu ładowania, dioda LED ustawionego natężenia prądu elektrycznego przesuwa się raz w górę, raz w dół (32A i 6A), 

a następnie z powrotem do ustawionego natężenia prądu elektrycznego i proces ładowania rozpoczyna się po kilku 

sekundach, w zależności od pojazdu.  

Uwaga: Jeżeli, wbrew prawidłowej kolejności podłączenia, wtyczka samochodowa są już podłączona, to po podłączeniu 

ładowarki do źródła zasilania będzie jeszcze około 20 sekund czasu na ustawienie prądu ładowania. Następnie wszystkie 

diody LED zaświecają się i świecą do osiągnięcia wartości ustawionego prądu włącznie. Od tego momentu prądu ładowania 

nie można już zmieniać za pomocą przycisku wyboru na urządzeniu. Jednak zawsze można go zmienić podczas ładowania za 

pomocą bezpłatnej aplikacji NRGkick. Alternatywnie można zakończyć ładowanie, a następnie odłączyć jednostkę od 

pojazdu, aby ustawić prąd ładowania za pomocą pola dotykowego. 

Ustawione wartości natężenia prądu ładowania / mocy ładowania mają postać górnych limitów. W zależności, na przykład, 

od stanu naładowania akumulatora lub temperatury zewnętrznej, pojazd może w trakcie procesu ładowania, ustawić 

rzeczywiste natężenie prądu ładowania na wartość niższą niż ustawiona w aplikacji lub bezpośrednio na NRGkick. 

system wtykowy 

adapter wtykowy jednostka wtykowa 
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Uwaga: NRGkick może pozostać na stałe podłączony do gniazda sieciowego nawet wtedy, gdy pojazd nie jest podłączony. 

5.4 Ładowanie pojazdu elektrycznego w publicznych punktach ładowania/skrzynkach ściennych 
Dzięki adapterowi wtykowemu typu 2, NRGkick może działać jako kabel ładowania Mode 3. Dlatego może go używać do 

podłączania i ładowania w publicznych stacjach ładowania/skrzynkach ściennych. 

Najpierw należy włożyć adapter wtykowy typu 2 do jednostki wtykowej, co będzie słyszalne i odczuwalne przez głośne 

zatrzaśnięcie. Następnie, podłączyć system wtykowy do publicznej stacji ładowania/skrzynki ściennej. Następnie 

inicjalizowana jest elektronika ładowania, co sygnalizowane jest migającym sygnałem wędrującym diod LED. W tym samym 

czasie przeprowadzany jest automatyczny autotest, który sprawdza wszystkie istotne funkcje. Ponadto, ten autotest jest 

również przeprowadzany przy każdym żądaniu ładowania. Jeśli wynik jest negatywny, wtedy ewentualne błędy są 

sygnalizowane przez diody LED. Po pomyślnym zakończeniu testu świeci się tylko dioda LED dla natężenia prądu, które 

zostało ustawione jako ostatnie. Teraz wybrać odpowiedni prąd ładowania za pomocą pola dotykowego. 

Opis dalszego postępowania znajduje się w instrukcjach danego operatora stacji ładującej. 

5.5 Przerywanie procesu ładowania 
Proces ładowania powinien normalnie zostać zatrzymany w pojeździe. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi twojego 

samochodu. Kiedy złącze pojazdu zostanie odblokowane będzie można je rozłączyć. Teraz należy odłączyć system wtykowy 

ładowarki od sieci elektrycznej. 

Uwaga: Przy odłączaniu od zasilania należy zawsze ciągnąć za system wtykowy, a nie za kabel ładowarki. 

Uwaga: W NRGkick zastosowano innowacyjne rozwiązanie zabezpieczające, czyli ochronę przed rozłączeniem pod 

obciążeniem. Oznacza to, że rozłączenie pod obciążeniem jest niemożliwe. W związku z tym, jeśli połączenie z siecią 

elektryczną zostanie przypadkowo przerwane podczas ładowania, wtedy NRGkick zapewnia to, że przepływ prądu zostanie 

przerwany przed powstaniem niebezpiecznych i szkodliwych łuków elektrycznych. 

5.6 Kolejność podłączania 

Rozpoczęcie procesu ładowania Zatrzymanie procesu ładowania 

1. Połączyć adapter wtykowy z jednostką wtykową. 1. Odblokuj złącze pojazdu i wyjmij wtyk z gniazda. 

2. Połączyć system wtykowy z przyłączem sieciowym. 2. Odłączyć system wtykowy od sieci elektrycznej. 

3. Podłączyć wtyk do pojazdu. 3. Opcjonalnie, NRGkick może być trwale  
podłączony do przyłącza sieciowego. 

5.7 Zabezpieczenie przed kradzieżą i ingerencją 
Pojazdy elektryczne z gniazdem ładowania typu 2, blokują wtyk kabla po jego podłączeniu. Oznacza to, że NRGkick jest 

chroniony przed kradzieżą podczas ładowania i po zakończeniu. Gniazdo może być odblokowane wyłącznie przez pojazd. 

Szczegółowe informacje na temat zachowania się konkretnego samochodu elektrycznego znajdują się w  jego instrukcji 

obsługi. 

Państwa NRGkick jest wyposażony w zabezpieczenie przed niepowołaną regulacją prądu ładowania przez osoby 

nieupoważnione: 

• Prąd ładowania można regulować za pomocą pola dotykowego po podłączeniu do zasilania elektrycznego. Jeśli 

wtyczka samochodowa jest już podłączona, wtedy na tę opcję regulacji pozostaje maksymalnie 20 sekund. (patrz 

5.3). 

• Następnie zmiana prądu ładowania podczas procesu ładowania jest możliwa tylko za pomocą bezpłatnej aplikacji 

NRGkick App. Nie ma już możliwości zmiany prądu ładowania poprzez pole dotykowe - nawet jeśli zasilanie 

urządzenia NRGkick jest odłączone, a urządzenie po ponownym podłączeniu ponownie się zainicjalizuje. 

Ponowne ustawienie prądu ładowania jest możliwe dopiero wtedy, gdy gniazdo ładowania typu 2 zostanie 

odblokowane po stronie pojazdu i jednostka zostanie odłączona od pojazdu. 

Dodatkowo jeśli złącze pojazdu jest odblokowane, a wtyk odłączony, możliwe jest zresetowanie kodu dostępu w celu 

połączenia ze smartfonem (patrz 7.2). 

5.8 Błędy i ich sygnalizacja 
Zakłócenia są sygnalizowane na NRGkick i na wtyczce migającymi sygnałami diod LED oraz sygnałami dźwiękowymi. 

Zakłócenie można również odczytać na smartfonie za pomocą aplikacji NRGkick. Na NRGkick możliwe jest pojawienie się 

następujących migających sygnałów: 
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• 5x miganie wszystkich diod LED + kolejna krótka pauza (powtarzana) 

Wskazuje na zakłócenie ogólne. Proszę odłączyć NRGkick od pojazdu elektrycznego i przewodu zasilającego. Teraz należy 

ponownie podłączyć NRGkick do przewodu zasilającego. Jeśli zakłócenie występuje nadal, wtedy należy skontaktować się ze 

sprzedawcą. 

• Diody LED 32A są stale podświetlone, wszystkie pozostałe diody LED migają 

Wskazuje zadziałanie mechanizmu zabezpieczenia różnicowo-prądowego. Zbyt wysoki prąd resztkowy wytwarzany przez 

układ pojazdu elektrycznego, uruchomił zabezpieczenie różnicowo-prądowe w NRGkick. Jest to spowodowane błędem po 

stronie układu pojazdu lub wadą kabla NRGkick po stronie auta. 

Odłącz NRGkick od pojazdu, następnie od zasilania, i sprawdź, ewentualnie z udziałem wykwalifikowanego elektryka lub 

warsztatu, czy wystąpiła jedna z przyczyn opisanych powyżej.  Następnie ponownie podłącz NRGkick do gniazda zasilającego. 

Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się ze sprzedawcą. 

• Miganie diody LED 6A i diody LED wybranego prądu ładowania (powtarzająca się sekwencja) 

Sygnalizuje nieprawidłowości podłączenia przewodu ochronnego PE - uziemienia. Upewnij się, że instalacja elektryczna w 

tym przewód ochronny są prawidłowo podłączone. 

Błąd ten można skwitować, naciskając przez co najmniej trzy sekundy napis „32A" na polu dotykowym. 

Uwaga: w niektórych krajach, np. w Norwegii powszechne są sieci energetyczne bez uziemienia. Ładowanie w tego typu 

sieciach jest możliwe dzięki potwierdzeniu błędu, jak opisano wcześniej. Po zatwierdzeniu sygnalizowane jest to przez cały 

czas w trakcie ładowania za pomocą migającej zielonej diody LED stanu.  

• diody LED 24A są stale podświetlone, wszystkie pozostałe diody LED migają 

Wskazuje prawdopodobny błąd kontroli wewnętrznego styku przełączającego. Odłącz NRGkick od pojazdu, następnie od 

zasilania. Następnie ponownie podłącz NRGkick do gniazda zasilającego. Jeśli błąd będzie się powtarzał, skontaktuj się ze 

sprzedawcą.  

• Dioda LED 16A świeci się światłem ciągłym, a wszystkie inne diody LED migają 

Oznacza to, że ładowanie musiało zostać przerwane ze względów bezpieczeństwa z powodu nadmiernego ciepła 

generowanego przez gniazdo sieciowe. Proszę odłączyć NRGkick od pojazdu elektrycznego i przewodu zasilającego oraz w 

razie potrzeby zlecić sprawdzenie wykwalifikowanemu elektrykowi, czy przewód zasilający i gniazdo są prawidłowo 

zainstalowane i wolne od usterek. W międzyczasie należy użyć innego gniazda, najlepiej na innej linii zasilającej.  Jeśli 

zakłócenie występuje nadal, wtedy należy skontaktować się ze sprzedawcą. 

• Diody LED 6A, 8A, 10A, 13A są stale podświetlone, wszystkie inne diody LED migają 

Wskazuje na błąd wykryty przez zabezpieczenie nadmiarowo-napięciowe. Możliwą przyczyną przepięcia jest nieprawidłowo 

zainstalowane gniazdo sieciowe. Odłączyć ładowarkę od źródła zasilania i sprawdzić (jeśli to możliwe, przy pomocy 

wykwalifikowanego elektryka), czy przewód doprowadzający oraz gniazdo są prawidłowo i bezbłędnie zainstalowane. 

W międzyczasie należy korzystać z innego gniazda sieciowego, najlepiej też z innego przewodu doprowadzającego. Jeśli błąd 

będzie się powtarzał, należy skontaktować się ze sprzedawcą. 

• Diody LED 13A, 16A, 24A, 32A są stale podświetlone, wszystkie inne diody LED migają 

Wskazuje na błąd wykryty przez zabezpieczenie niedomiarowo-napięciowe. Wbudowany autonomiczny układ zarządzania 
obciążeniem sprawia, że zasadniczo NRGkick w sytuacji zbyt niskiego napięcia posiada możliwość samoczynnej regulacji 
prądu ładowania, a dzięki temu stabilizacji sieci po przeciążeniu sieci elektrycznej. Jeśli jednak ten błąd jest wyświetlany, 
należy sprawdzić (jeśli to możliwe, przy pomocy wykwalifikowanego elektryka), czy sieć elektryczna nie jest przeciążona i czy 
dostępne jest wystarczające napięcie sieciowe. 

 

• Na zmianę migają przypadkowe diody LED 

Wskazuje na błąd wykryty przez ochronę przed rozłączeniem pod obciążeniem i oznacza, że nie zostało w pełni nawiązane 
połączenie pomiędzy wtyczką a nakładką wtyczki lub pomiędzy nakładką wtyczki a gniazdem wtykowym. Należy wyjąć 
ładowarkę razem z nakładką wtyczki z gniazda i upewnić się, że nakładka wtyczki całkowicie zatrzasnęła się we wtyczce. 
Następnie należy przywrócić połączenie z gniazdem wtykowym, zwracając uwagę na to, by nakładka wtyczki została 
całkowicie wprowadzona do gniazda wtykowego. 

 

• Żadna dioda LED nie świeci się 

Upewnij się, że instalacja elektryczna jest prawidłowo podłączona. Aby zasilić elektronikę, NRGkick wymaga napięcia 

sieciowego pomiędzy fazą 1 i przewodem neutralnym. 
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5.9 Zintegrowane funkcje 
• Ładowanie elektroniki zgodnie z EN 62752 (obwód styku sterującego CP zgodnie z IEC / TS 62763) 

• Zabezpieczenie różnicowo-prądowe dla prądu stałego i przemiennego (ciągły nadzór w trybie "ładowania pojazdu") 

• Licznik energii do pomiaru napięcia i natężenia prądu, mocy i energii 

• Bluetooth Low Energy (BLE) do komunikacji ze smartfonami  

• WIFI do wymiany danych ze smartfonami i opcjonalne konto w chmurze (wymagany dostęp do Internetu w celu 
korzystania z usług w chmurze) 

• Opcjonalnie: Interfejs GSM i GNSS (GSM: EDGE, GPRS, 4G M1, 4G NB-IoT; GNSS: GPS, GLONASS, Galileo, Baidou) w 
celu wymiany danych ze smartfonami i opcjonalnym kontem w chmurze, a także do określania lokalizacji. 

6. Adaptery wtykowy 
Do ładowarki dopuszczonej przez DiniTech GmbH należy stosować wyłącznie adapter wtykowy i osprzęt dostarczony do niej 

przez DiniTech GmbH! 

Należy zwrócić uwagę na odpowiedni maksymalny prąd, który może być wybrany dla danego adaptera wtykowego! 

Dodatkowo, NRGkick posiada automatyczne wykrywanie adaptera wtykowego, co zapewnia, że maksymalny dopuszczalny 

prąd ładowania, dla którego adapter wtykowy został zaprojektowany, nigdy nie będzie przekroczony. 

7. Aplikacja na smartfona 
Aplikację "NRGkick" można pobrać z Google Play oraz Apple App Store. Zapewnia ona większe możliwości kontrolowania 

pracy urządzenia i monitorowania procesu ładowania. Dodatkowo za pomocą aplikacji NRGkick App można dokonać 

aktualizacji ładowarki o dalsze funkcje, np. ładowanie wspomagane przez fotowoltaikę. 

Aplikacja jest dość prosta w obsłudze. Podczas nawiązywania połączenia Bluetooth między smartfonem a NRGkick, należy 

wziąć pod uwagę następujące kwestie: 

7.1 Jak połączyć urządzenie NRGkick z aplikacją NRGkick App 
• Podłącz ładowarkę do źródła zasilania. 

• Otworzyć aplikację NRGkick na swoim smartfonie. Ładowarka jest teraz wyświetlana w aplikacji NRGkick. 

• Wybierz urządzenie z listy na ekranie, aby połączyć się z ładowarką. 

Uwaga: po otwarciu aplikacji NRGkick za pierwszym razem pojawi 

się sugestia dotycząca zmiany kodu dostępu ze względów 

bezpieczeństwa. Początkowo ten kod składa się z części numeru 

seryjnego, który znajduje się na tabliczce znamionowej na tyle 

ładowarki. W aplikacji można wyświetlić obraz, który dokładnie 

pokaże, o którą część numeru seryjnego chodzi. 

 

Przykład – nie pokrywa się z kodem dostępoweym Twojego urządzenia NRGkick 

Uwaga: fabrycznie ustawiony kod dostępu można również zmienić w dowolnym momencie później za pośrednictwem 

ustawień w aplikacji, aby zapobiec sytuacji, w której osoby nieupoważnione uzyskają dostęp do NRGkick. 

Następnie uruchamia się asystent instalacji, który w kilka minut przeprowadzi Cię przez proces konfiguracji. W dalszej 

kolejności system poprosi o nadanie indywidualnej nazwy dla urządzenia NRGkick w miejsce wstępnie ustawionej nazwy 

„User01”. Jeśli tego nie zrobisz, asystent instalacji uruchomi się podczas każdego nawiązania połączenia z ładowarką. 

Uwaga: nazwę urządzenia można zmienić w dowolnym momencie później za pośrednictwem ustawień w aplikacji. 

Na koniec można skonfigurować sieci WIFI wykryte przez NRGkick oraz nawiązać połączenie z NRGkick Cloud. Zalecamy 

skonfigurować jedno i drugie, ponieważ dzięki temu można korzystać ze wszystkich funkcji, które oferuje NRGkick. 

7.2 Porady dotyczące użytkowania 
Krótkie, ciągłe światło potwierdza przesłanie parametru ze smartfona do ładowarki.  

Jeśli użytkownik za pośrednictwem smartfona aktywuje funkcję ograniczającą (np. ograniczenie poziomu energii lub funkcję 

zatrzymania), zostanie to wskazane powolnym pulsowaniem wszystkich diod LED, włącznie z diodą LED ustawionego 

natężenia prądu elektrycznego.  
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Możliwe jest podłączenie kilku ładowarek do tego samego smartfona (nie w tym samym czasie). I odwrotnie: do tego samego 

urządzenia NRGkick można w tym samym czasie uzyskać dostęp za pomoca wielu smartfonów, podłączając je przez WIFI, 

Cloud lub przez GSM. Wyjątek: nie można nawiązać połączenia przez bluetooth za pośrednictwem więcej niż jednego 

smartfona. 

W sytuacji, gdy kod dostępu NRGkick został zmieniony i np. z powodu zmiany smartfona nie można uzyskać dostępu do 

ładowarki, ponieważ smartfon został w innym miejscu, można wykonać tzw. „miękki reset” (soft reset). W ten sposób kod 

dostępu do NRGkick zostanie zresetowany do ustawień fabrycznych. Należy pamiętać, że zresetowane zostaną także 

wszystkie inne ustawienia NRGkick, na przykład sieci WIFI, sterowanie czasowe, język, układ jednostek, strefa czasowa, koszt 

na kWh, waluta, pojemność akumulatora, zużycie oraz jednostka zużycia. 

Kod dostępu do ładowarki można zresetować w następujący sposób: 

1) Podłączyć ładowarkę do sieci elektrycznej. 

2) Najpierw 8 razy miga dioda LED 8A. Gdy tylko następnie zaświeci się dioda LED 13A (a po niej zaczyną świecić się 

wszystkie pozostałe diody LED), połóż palec na wyświetlaczu diody LED 24A i pozostaw go tam. 

3) W czasie, gdy palec ciągle spoczywa na diodzie LED 24A, zauważysz, że wszystkie diody migają 4 razy – to normalne 

i stanowi element samokontroli jednostki ładującej. 

4) Pozostaw palec na diodzie LED 24A dopóki diody LED nie „przebiegną” dwa razy z rzędu w górę i w dół, czyli 

dwukrotnie od 6A do 32A i z powrotem. 

5) Wówczas do ładowarki ponownie przypisany jest fabryczny kod dostępu, który znajduje się na tabliczce 

znamionowej na tylnej stronie urządzenia i stanowi część numeru seryjnego (patrz punkt 7.1). 

Uwaga: Aby zapobiec manipulowaniu przy urządzeniu przez osoby nieuprawnione, kod dostępu można zresetować tylko 

wtedy, gdy złącze pojazdu jest odblokowane a wtyk odłączony.  

8. Konserwacja 
Urządzenie nie wymaga konserwacji. Należy jednak regularnie sprawdzać stan obudowy urządzenia, kabli ładujących i 

wtyków, czy nie ma uszkodzeń zewnętrznych. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, pod żadym pozorem nie wolno używać 

ładowarki. 

9. Czyszczenie 
W razie potrzeby wyczyść urządzenie wilgotną ściereczką. Unikaj środków czyszczących zawierających rozpuszczalniki. 

10. Wymogi dotyczące sprawozdawczości i/lub licencjonowania u operatorów sieci 
Należy przestrzegać i stosować się do wszelkich istniejących wymogów dotyczących sprawozdawczości i/lub licencjonowania 

urządzeń do ładowania pojazdów elektrycznych postawionych przez operatora sieci. Na przykład, zasadnicze wymagania dla 

Niemiec są zestawione w VDE-AR-N 4100:2019-04. 

11. Dane techniczne 
Nazwa produktu   NRGkick 

Napięcie znamionowe   230V/400V 50Hz 

Prąd znamionowy   32A 

Maksymalna moc ładowania   22kW 

Zabezpieczenie różnicowoprądowe (AC)  30mA 

Zabezpieczenie różnicowoprądowe (DC)  6 mA 

Stopień ochony IP   IP67 

Tryb ładowania   Tryb 2 wg. z EN 62752 

    Tryb 3 przy adapter wtykowy typu 2 

Warunki otoczenia   -40°C ... +70°C (Standard: +45°C) 

5% - 95% wilgotność 

maks. 4000m n.p.m. 

Waga    model 5m ok. 4,2kg 

Wymiary obudowy (D, S, W)   216mm x 90mm x 64mm 

Technologie połączeń   Bluetooth Low Energy (BLE), WIFI 

Opcjonalnie: Interfejs GSM i GNSS (GSM: EDGE, GPRS, 4G M1, 4G 

NB-IoT; GNSS: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou) 
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12. Utylizacja 
Opakowanie oraz urządzenie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi i regionalnymi przepisami w miejscu 

eksploatacji urządzenia. 

Zniszczone lub wadliwe baterie należy utylizować oddzielnie zgodnie z krajowymi i lokalnymi przepisami 

dotyczącymi ochrony środowiska i recyklingu. 

Ten produkt nie może być traktowany jako zwykły odpad i musi zostać zwrócony do punktu zbiórki w 

celu recyklingu sprzętu elektronicznego. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi 

władzami, lokalnymi służbami utylizacji odpadów lub firmą, od której zakupiłeś produkt. 

13. Deklaracja zgodności 
NRGkick 

(Urządzenie łądujące do aut elektrycznych) 

DiniTech GmbH 

Lugitsch 63  

A-8091 Jagerberg 

AUSTRIA 

office@dinitech.at  

Opisany przedmiot jest zgodny z następującymi właściwymi dyrektywami i standardami: 

Dyrektywa 2014/35/UE sprzęt elektryczny (dyrektywa niskonapięciowa) 

Dyrektywa 2014/30/UE kompatybilność elektromagnetyczna (dyrektywa EMC) 

Dyrektywa 2014/53/UE wyposażenie radiowe UE (RED)  

Dyrektywa 2011/65/UE niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ROHS) 

IEC/EN 62752  Urządzenie sterujące i zabezpieczające w kablu do ładowania trybu 2 elektrycznych 
pojazdów drogowych  

IEC/EN 62196-1  Wtyczki, gniazda wtyczkowe, złącza samochodowe i gniazda pojazdów - Przewodowe 
ładowanie pojazdów elektrycznych 

IEC/EN 60309-2  Wtyczki, gniazdka i łączniki do celów przemysłowych 

ETSI EN 301 489-1 V2.1.1 Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i usług radiowych; 
Część 1: Wspólne wymagania techniczne; (2017-02) 

ETSI EN 301 489-17 V3.1.1  Norma kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) dla urządzeń i usług radiowych; 
Część 17: Szczególne warunki dla systemów transmisji danych szerokopasmowych; 
(2017-02)  

EN 55014-1  Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące urządzeń domowych, 
narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń (kwiecień 2017 r.) - Część 1: Emisja 
(CISPR14-1: 2016 + COR1: 2016) 

EN 55014-2  Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania dotyczące urządzeń domowych, 
narzędzi elektrycznych i podobnych urządzeń (kwiecień 2015 r.) - Część 2: Odporność - 
Standard rodziny produktów (CISPR 14-2: 2015) 

EN 61000-3-2 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-2: Granice - Granice dla emisji 
harmonicznych prądu (IEC 61000-3-2: 08/2014) 

EN 61000-3-3  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 3-3: Granice - Ograniczenie zmian 
napięcia, wahań napięcia i migotania w publicznych sieciach niskiego napięcia. (IEC 
61000-3-3: 08/2013) 

EN 61000-6-2  Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Część 6-2: Normy ogólne - Odporność na 
warunki przemysłowe (IEC 61000-6-2: 08/2005) 

 
 

https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENIEC-627522016-en.htm
https://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NENENIEC-627522016-en.htm

