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alte componente periculoase aflate sub tensiune 
ale stației de încărcare.

• Evitați expunerea la surse de căldură și așezați
unitatea suficient de departe de materiale
inflamabile, explozive, dure, sau combustibile,
chimicale sau vapori.

• Risc de explozie. Acest echipament are
componente interioare predispuse la formarea
de arc electric sau scântei, care nu ar trebui să fie
expuse la vapori inflamabili. Nu trebuie amplasat
într-o zonă încastrată sau sub nivelul pardoselii.

• Dispozitivul este destinat numai pentru
încărcarea vehiculelor care nu necesită ventilație
în timpul încărcării.

• Pentru a preveni riscul de explozie și șocuri
electrice, asigurați-vă că disjunctorul și
dispozitivele pentru curent rezidual (RCD)
specificate sunt conectate la rețeaua clădirii.

• Partea cea mai joasă a prizei trebuie să fie
situată la o înălțime cuprinsă între 0,4 m și 1,5
m deasupra nivelului solului.

AVERTIZARE: Nu lăsați niciodată 
persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, 
senzoriale sau mentale reduse sau fără 
experiență și/sau cunoștințe să folosească 
nesupravegheate aparate electrice.

ATENŢIE: Unitatea este destinată numai 
pentru încărcarea vehiculelor care nu necesită 
ventilație în timpul încărcării.

A V E R T I S M E N T E  P R I V I N D 
ÎMPĂMÂNTAREA

• Stația de încărcare trebuie conectată la un
sistem cu pământare centrală. Conductorul
de pământare care intră în stația de încărcare
trebuie conectat la priza de pământare a
echipamentului din încărcător. Acesta trebuie
să fie rulat cu conductoare de circuit și conectat
la bara de pământare a echipamentului sau la
cablul de pe stația de încărcare.  Conexiunile
la stația de încărcare sunt responsabilitatea
instalatorului și a cumpărătorului.

• Pentru a reduce riscul de electrocutare, conectați-
vă numai la prize cu pământare adecvate.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

ATENȚIE
RISC DE ELECTROCUTARE

ATENŢIE : ÎNCĂRCĂTORUL VESTEL EV TREBUIE INSTALAT NUMAI DE 
CĂTRE UN ELECTRICIAN LICENȚIAT CU EXPERIENȚĂ ÎN 
CONFORMITATE CU TOATE CODURILE ȘI STANDARDELE 
ELECTRICE LOCALE ȘI NAȚIONALE.

ATENȚIE
Conectarea încărcătorului EV la 
rețeaua de curent alternativ și pla-
nificarea sarcinii trebuie analizate 
și aprobate de personalul autorizat 
în conformitate cu toate codurile și 

standardele electrice locale și naționale aplicabile. Pentru instala-
rea de încărcătoare EV multiple, planul de sarcină trebuie stabilit 
în consecință. Producătorul nu este responsabil sau răspunzător, 
direct sau indirect, în niciun fel pentru orice fel de daune și riscuri 
cauzate de alimentarea incorectă de la rețea cu curent alternativ și 

planificarea incorectă a sarcinii.

IMPORTANT - Citiți toate aceste instrucțiuni 
înainte de instalare sau utilizare

AVERTIZĂRI DE SIGURANȚĂ
• Păstrați manualul într-un loc sigur. Aceste

instrucțiuni de siguranță și operare trebuie
păstrate într-un loc sigur pentru consultare
viitoare.

• Verificați tensiunea marcată pe eticheta de date
și nu folosiți stația de încărcare fără o tensiune
de rețea corespunzătoare.

• Nu continuați utilizarea unității dacă aveți dubii
legate de funcționarea normală a sa sau dacă
prezintă orice defecte; opriți disjunctoarele
rețelei de alimentare (MCB și RCCB). Consultați
distribuitorul local.

• Intervalul de temperatură ambientală în timpul
încărcării ar trebui să fie între –30°C și +50°C
iar umiditatea relativă între 5% și 95%. Utilizați
stația de încărcare numai în acești parametrii
specificați de utilizare.

• Stația de încărcare este destinată utilizării în
aer liber sau în interior dar poate fi folosită și în
locuri publice.

• Pentru a reduce riscul de incendiu, șoc electric
sau deteriorare a produsului, nu expuneți
unitatea la ploi puternice, zăpadă, furtună cu
descărcări electrice sau condiții meteo severe. În
plus, stația de încărcare nu trebuie să fie expusă
la lichide vărsate sau stropite.

• Nu atingeți cu obiecte metalice ascuțite
bornele, conectorul electric pentru vehicul și
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AVERTISMENTE PRIVIND CABLURILE 
DE ALIMENTARE, FIȘELE și CABLUL 
DE ÎNCĂRCARE

• Cablul de încărcare trebuie să fie compatibil
cu priza de tip 2 pe partea stației de încărcare.

• Un cablu de încărcare deteriorat poate duce la
incendiu sau electrocutare. Nu folosiți produsul
în cazul în care cablul flexibil de încărcare sau
cablul pentru vehicul este rupt, are izolația
fisurată sau prezintă alte defecte.

• Cablul de încărcare trebuie să fie bine poziționat;
nu trebuie să fie călcat, supus deteriorării sau
întinderii și nu trebuie să cauzeze împiedicarea.

• Nu trageți cu forță cablul de încărcare și nu îl
deteriorați cu obiecte ascuțite.

• Nu atingeți cablul de alimentare/ștecherul
sau cablul vehiculului dacă aveți mâinile ude,
deoarece ați putea provoca un scurtcircuit sau
un șoc electric.

• Pentru a evita riscul de incendiu sau șoc electric,
nu utilizați acest dispozitiv cu un prelungitor. În
cazul în care cablul de alimentare sau cablul
pentru vehicul este deteriorat, trebuie înlocuit
de producător, de agentul de service sau
de persoane calificate, pentru evitarea unui
accident.

AVERTISMENTE PENTRU MONTAREA 
PE PERETE

• Citiți instrucțiunile înaintea montării stației de
încărcare pe perete.

• Nu instalați stația de încărcare pe tavan sau pe
un perete înclinat.

• Folosiți șuruburile pentru montarea pe perete și
alte accesorii specificate.

• Unitatea este evaluată pentru instalare în
interior sau în exterior. Dacă unitatea este
montată în exterior, armăturile pentru conectarea
conductelor la unitate trebuie evaluate pentru
instalare în exterior și trebuie instalate în mod
corespunzător pentru a menține gradul de
protecție IP corespunzător al unității.

FUNCȚIONARE DE BAZĂ - Numai 
pentru modelele echipate cu Wi-Fi

Stația de încărcare VESTEL este proiectată pentru 
a încărca vehiculele electrice plug-in (PHEV) și 
vehiculele electrice cu baterie (BEV) cu cablu 
compatibil și priză de Tip 2 pe partea laterală a stației 
de încărcare. Vă rugăm să citiți cu atenție sporită 
avertismentele și instrucțiunile importante pentru 
siguranță înainte de a opera stația de încărcare.

Indicator luminos pentru stare

Albastru constant   : Pregătit
Albastru intermitent : Încărcare
Roșu constant    : Avarie
Roșu intermitent  : Ventilaţie 

necesară 

La pornire, vă rugăm să vă asigurați că LED-ul 
albastru este aprins. Mai întâi conectați fișa de 
încărcare la vehicul și abia apoi la stația de încărcare. 
Stația de încărcare VESTEL  începe automat 
sesiunea de încărcare. Pentru prima configurare 
a funcțiilor inteligente, stația de încărcare trebuie 
conectată la Internet prin intermediul Wireless AP.  
Vă rugăm să urmați pașii din secțiunea „Aplicația 
mobilă” pentru conectarea Wireless AP.

Fișa de încărcare este întotdeauna blocată în priză 
înainte de începerea încărcării. Fișa de încărcare 
este deconectată de la priza stației de încărcare  
VESTEL abia după ce cablul de încărcare a fost 
deconectat de la vehicul.
Dacă LED-ul butonului este roșu intermitent, 
vehiculul dumneavoastră necesită ventilație în timpul 
încărcării din cauza transmisiei tipului de baterie. 

Dacă LED-ul este roșu constant, vă rugăm să 
consultați secțiunea pentru depanare și nu conectați 
nici o fișă de încărcare la stația de încărcareVESTEL.

FUNCȚIONARE DE BAZĂ - Pentru 
modelele echipate cu Wi-Fi + RFID

Modelele de stații de încărcare echipate cu RFID 
sunt prevăzute cu funcționalitate de pornire 
automată. Dacă nu este înregistrat nici un card 
RFID principal, stația de încărcare poate fi folosită 
cu funcția de pornire automată fără autorizare 
RFID. Produsul vine implicit cu funcția de pornire 
automată. Dacă doriți să utilizați stația de încărcare 
cu autorizare RFID, vă rugăm să înregistrați un 
card RFID principal în conformitate cu instrucțiunile 
stației de încărcarede mai jos. Verificați accesoriile 
din pachet pentru cardurile RFID de tip principal și 
utilizator. Stația dumneavoastră de încărcare vine 
însoțită de 1 card principal  și 2 carduri de utilizator. 
Identificați și luați în mână cardul principal pentru 
pașii următori. Pentru prima configurare a funcțiilor 
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inteligente, stația de încărcare trebuie conectată la 
Internet prin intermediul Wireless AP.  Vă rugăm să 
urmați pașii din secțiunea „Aplicația mobilă”.

a. Configurare RFID și înregistrarea cardului
principal

Master

MASTER

Pentru a putea utiliza stația de încărcare cu 
funcționalitatea RFID și pentru a înregistra un card 
RFID principal, în primul rând este necesar să 
efectuați configurarea.
Înainte de a începe vă rugăm să vă asigurați că 
stația de încărcare este oprită iar cablul de încărcare 
nu este conectat. 

Pentru configurare vă rugăm să urmați pașii de mai 
jos:
1. Porniți dispozitivul dumneavoastră de încărcare
pentru a începe configurarea.
2. Apăsați butonul de pe dispozitivul de încărcare
(pentru aproximativ 5 secunde) până când se aude
un avertizor. Vă rugăm să aveți în vedere că trebuie
să apăsați butonul în cel mult 30 de secunde după
primul pas.
3. Led-ul va începe să lumineze roșu intermitent
rapid.
4. Dispozitivul de încărcare este acum în modul de
configurare.

Acum urmați pașii de mai jos pentru înregistrarea 
cardului principal:
1. Atingeți cu cardul dumneavoastră cititorul RFID de
pe dispozitivul de încărcare (primul card care atinge
cititorul RFID este definit ca și card principal). Vă
rugăm să aveți în vedere că trebuie să atingeți cu
cardul în cel mult 20 de secunde după accesarea
modului pentru configurare.
2. Led-ul va începe să lumineze albastru constant.

Acum modul de configurare s-a încheiat iar cardul 
dumneavoastră principal este înregistrat cu succes.  
Dispozitivul dumneavoastră de încărcare este 
pregătit pentru încărcare.”

Vă rugăm să aveți în vedere următoarele;
* Cardul principal și lista cardurilor de utilizator
înregistrate anterior, dacă este cazul, sunt șterse din
stația de încărcare în timp ce se intră în modul de
configurare.
* Dacă a survenit o pană de curent în timpul accesării

acestui mod, stația de încărcare va porni ca produs 
cu pornire automată.
* Dacă nu a fost înregistrat cardul principal în
decursul a 20 de secunde, modul de configurare
expiră și stația de încărcare se comportă ca produs
cu pornire automată.
* Dacă cardul principal a fost înregistrat cu succes, vă
rugăm ca apoi să urmați instrucțiunile din „secțiunea 
b” pentru a înregistra cardul RFID de utilizator care 
este folosit în timpul procesului de încărcare

b. Înregistrarea cardurilor RFID de utilizator

Master

MASTER

User

USER

Aveți nevoie de cardul dumneavoastră RFID 
principal (consultați secțiunea a) pentru a înregistra 
cardurile noi la stația de încărcare. Vă rugăm să 
urmați pașii de mai jos pentru înregistrarea unui card 
de utilizator.

1. Atingeți stația de încărcarecu cardul
dumneavoastră RFID principal.
2. După ce veți auzi un bip, atingeți cu cardul de
utilizator care doriți să îl înregistrați.
3. Veți auzi un bip scurt de două ori la rând, butonul
va lumina albastru intermitent timp de două secunde
iar procesul de înregistrare va fi finalizat.

Utilizați această procedură pentru toate cardurile 
de utilizator care doriți să le înregistrați. Stația 
dumneavoastră de încărcare are o memorie de 
înregistrare a maxim 20 de carduri de utilizator. 
c. Ștergerea cardurilor de utilizator înregistrate.
Vă rugăm urmați pașii de mai jos pentru ștergerea
cardurilor RFID de utilizator din stația de încărcare:
1. Atingeți stația de încărcarecu cardul
dumneavoastră RFID principal.
2. După ce auziți un bip atingeţi cu cardul
De utilizator pe care doriți să îl ștergeți.
3. Veți auzi un bip scurt de două ori, butonul va
lumina roșu intermitent timp de două secunde iar
procesul este finalizat.

Utilizați această procedură pentru toate cardurile 
de utilizator care doriți să le ștergeți din lista cu 
înregistrări.

d.Încărcarea
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User
USER

1. Conectați cablul de încărcare la vehiculul
dumneavoastră electric EV și la stația de încărcare
în mod succesiv.
2. Ștația de încărcare va aștepta autorizarea cu
cardul RFID, vă rugăm să atingeți simbolul cititorului
RFID de pe stația de încărcarecu oricare dintre
cardurile de utilizator.
3. Dacă cardul de utilizator se regăsește în lista de
carduri autorizate, veți auzi un bip iar sesiunea de
încărcare va începe imediat.
Vă rugăm să aveți în vedere: Dacă ați atins cu un card
care nu se regăsește în lista cu carduri autorizate
veți auzi un bip de 3 ori și stația de încărcare nu va
permite încărcarea.

Aplicația mobilă

Descărcați aplicația „Drive Green” din Android Play 
Store sau IOS App Store. Urmați pașii de mai jos 
pentru prima configurare și utilizarea încărcătorului 
dumneavoastră inteligent pentru vehicule.

Deschideți aplicația 
mobilă Drive Green și 
urmați instrucțiunile. 
Când ajungeți la ecranul 
“Network Settings (Setări 
de rețea)” va trebui mai 
întâi să comutați stația 
de încărcare în modul 
Wi-Fi de configurare. În 
primele 30 de secunde 
de la pornire, apăsați 
butonul de 3 ori consecutiv 
pentru a comuta stația 
de încărcare în modul 
Wi-Fi de configurare. În 
acest mod, ledul va lumina 
albastru intermitent timp 
de 10 secunde Aveți în ve-
dere că,  LED-ul va lumina 
albastru intermitent timp 
de 10 secunde de fiecare 
dată când se realizează 
pornirea/oprirea stației 
de încărcare în modul 
de configurare Wi-Fi. 
WLAN AP local cu SSID: 
“VEA_CH_xxxxxxxxxxxx” 
unde “xxxxxxxxxxxx” este 
adresa WLAN MAC.

Pentru prima înregistrare, 
vă rugăm să completaţi 
informațiile solicitate. Citiți 
Membership Contract 
(Contractul de membru) 
și Privacy Policy (Politica 
de confidențialitate), dacă 
acceptați, faceți clic pe 
Next (Următorul). Veți pri-
mi un e-mail cu notificarea 
pentru înregistrare și codul 
de activare. Pe durata 
primei conectări veți avea 
nevoie de acest cod.
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Vă rugăm să vă 
autentificați cu adresa de 
e-mail și 
parola, care au fost 
întregistrate în pasul ante-
rior. Veți avea nevoie 
de codul pentru activare în 
timpul primei conectări. A 
fost trimis 
automat de către 
sistem în timpul 
înregistrării. 
Ca alternativă, vă puteți 
autentifica și cu acreditările 
din contul Google.

Pentru a continua înre-
gistrarea, este necesar 
să citiți și să aprobați 
contractul de membru. 
Contractul de membru po-
ate fi accesat și din meniul 
aplicației. 

Trebuie să citiți
și să aprobați politica de 
confidențialitate pentru a 
continua întregistrarea.
Politica de confidențialitate 
poate fi accesată și din 
meniul
aplicației.

Denumiți încărcătorul 
dumneavoastră pentru 
vehicule ca de exemplu 
„Încărcătorul de acasă” 
sau „Încărcătorul de la 
serviciu”

În timpul primei configurări, 
este necesar să vă 
conectați telefonul la 
Access Point-ul (Punctul 
de acces) încărcătorului 
pentru vehicule. Vă rugăm 
faceți clic pe OK pentru 
a intra în meniu listă al 
WiFi AP.

Găsiți SSID începe cu 
“VEA_CH_xxxxxxxxxxxx” 
și 
conectați-vă la acesta. 
Partiția xxxxxxxxxxxx a 
SSID afișează adresa 
WLAN MAC a stației 
de încărcare. Puteți 
utiliza aceste informații 
pentru exceptarea de la 
filtrarea MAC dacă rețeaua 
dumneavoastră WiFi de 
acasă este prevăzută cu 
filtrare MAC.

După conectarea 
încărcătorului pentru vehi-
cule la local AP, se poate 
să primiți unele notificări 
precum „No Internet Con-
nection (Fără cunexiune la 
Internet)” sau “Sign-in For 
the Internet (Autentificați-
vă pentru Internet)” etc. 
este un proces normal. 
Vă rugăm continuați 
configurarea prin apăsarea 
butonului back (înapoi) din 
panoul de navigare.

Dați clic pe “Search for 
Wi-Fi Networks (Căutare 
rețele WI-FI” pentru a 
scana Wi-Fi AP aflate în 
preajma încărcătorului 
pentru vehicule.
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Selectați rețeaua Wi-Fi 
la care doriți să conectați 
stația de încărcare.

Introduceți parola pentru 
acea rețea Wi-Fi.

După ce ați dat clic pe 
butonul CONNECT 
(conectare), rețeaua 
Wi-Fi selectată și parola 
acesteia sunt trimise către 
stația de încărcare. 
După conectare, așa cum 
este prezentat în imagine, 
apăsați
„Connected (conectat)”.

Configurarea încărcătorului 
dumneavoastră pentru 
vehicule este finalizată. 
Telefonul dumneavoastră 
se va conecta automat la 
rețeaua dumneavoastră 
Wi-Fi de acasă. Dacă nu 
doriți să adăugați mai mul-
te dispozitive, vă rugăm să 
dați clic pe FINISH SETUP 
(finalizare configurare).

Așteptați conectarea cu 
stația de încărcare ca 
nou dispozitiv. Vă rugăm 
așteptați conectarea cu 
stația de încărcare.

Ecranul principal al 
aplicației afișează cablul 
conectat la stația de în-
cărcare pregătită pentru 
încărcare.

Ecranul principal afișează 
sesiunea activă de 
încărcare.

Puteți stabili un timp 
decalat pentru a încărca 
mai târziu vehiculul 
dumneavoastră.

  

Apăsați OK pentru a 
accepta timpul decalat 
definit.

Activați încărcarea eco, 
apoi
definiți intervalul de timp. 
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Dacă cardul RFID este 
înregistrat, va fi afișat 
„Waiting for Authorization, 
please scan your card or 
press Start Eco Charge 
button (Se așteaptă auto-
rizarea, vă rugăm scanați 
cardul dumneavoastră sau 
apăsați butonul Începe 
încărcare eco)”. Apăsați 
butonul și procedați ca 
atare, sau scanați cardul 
dumneavoastră RFID.

În timp ce încărcarea 
eco este activă, butonul 
luminează intermitent 
roșu-albastru până când 
începe încărcarea. 
Aplicația mobilă va afișa 
mesajul „Your charge 
will start in Eco Char-
ge time (Încărcarea 
dumneavoastră va începe 
în intervalul Încărcare 
Eco). Pentru a începem 
imediat încărcarea, apăsați 
butonul „Charge Now 
(Încarcă acum)”. 

Ecranul History (Istoric) 
afișează informațiile des-
pre sesiunile anterioare de 
încărcare.
O fila din istoric afișează 
durata încărcărilor făcute 
de dumneavoastră cu 
stația de încărcare și cât 
de mult ați încărcat.

Pagina de setări vă 
permite să efectuați setări 
precum setări de utilizator, 
setări de notificări, setări 
de rețea.

Puteți vizualiza notificările 
dumneavoastră preceden-
te din ecranul cu notificări.

Pagina User Guide (Ghidul 
utilizatorului) vă oferă 
informații despre stația 
mașinii dumneavoastră.

                           
Diferiți utilizatori pot comanda același încărcător prin 
aplicația instalată pe diferite dispozitive folosind același 
cont.

  
Pagina User Guide (Ghidul 
utilizatorului) vă oferă 
informații privind riscurile 
electrocutării.

Pagina User Guide (Ghidul 
utilizatorului) vă oferă 
informații despre culorile 
LED-ului.
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Pagina User Guide (Ghidul 
utilizatorului) vă oferă 
sfaturi pentru utilizator.

Pagina Troubleshooting 
(Depanare) vă sugerează 
soluții pentru unele prob-
leme care pot apărea la 
dispozitiv.

Model de problemă și 
soluția propusă

Meniul aplicației
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SPECIFICAŢII
Denumirea mo-
delului

EVC02-AC22RW-A6
EVC02-AC11RW-A6
EVC02-AC3RW-A6
EVC02-AC7RW-A6

RW => Model echipat cu WIFI și cititor RFID
A6 => Unitate de încărcare Tip-A RCD + senzor DC de 6mA

Dulap EVC02

SPECIFICAȚII ELECTRICE
Model Seria EVC02-AC22 Seria EVC02-AC11  

Clasa de protecție IEC Clasa I Clasa I

Priza de curent (Interfața 
vehiculului)

Priză de curent TIP 2 (IEC 62196) Priză de curent TIP 2 (IEC 62196)

Tensiune & Curent 
nominal

400 V c.a. 50/60 Hz - 32 A trifazat 400 V c.a. 50/60 Hz - 16A trifazat

Ieșire maximă de 
încărcare curent 
alternativ

22kW 11kW

Modul integrat pentru 
detectarea curentului 
rezidual 

DC 6mA DC 6mA

Disjunctoare necesare 
pe rețeaua de curent 
alternativ

MCB 4P-40A tip C MCB 4P-20A tip C 

Întrerupător de curent 
rezidual (RCCB) necesar 
pe rețeaua de curent 
alternativ

40A - 30mA RCCB Tip-A 20A - 30mA RCCB Tip-A

Cablu necesar pentru 
rețeaua de curent alter-
nativ

5x 6 mm² (< 50 m)
Dimensiuni externe: Ø 15-21 mm

5x 4 mm² (< 50 m)
Dimensiuni externe: Ø 15-21 mm

CONECTIVITATE
Conectivitate WLAN 2.4 GHz Wi-Fi  (IEEE 802.11n) 

AUTORIZARE
Modul RFID/ NFC (Numai pentru 
modelele acceptate)

ISO-14443A/B și ISO-15693
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SPECIFICAȚII MECANICE

Material Aluminiu

Dimensiune
Dimensiune (modele -T2S)
Dimensiuni (Ambalaj)
Greutate
Dimensiuni cabluri rețea de 
curent alternativ

180,0 mm (lățime) x 646,7 mm (înălțime) x 183,5 mm (adâncime)
180,0 mm (lățime) x 646,7 mm (înălțime) x 197,3 mm (adâncime)
245,0 mm (lățime) x 710,0 mm (înălțime) x 270,0 mm (adâncime)
10.7 kg , 12 kg cu ambalaj
Ø 15-21 mm pentru versiunile de 22kW și 11kW

SPECIFICAȚII DE MEDIU

Grad de protecție Protecție împotriva 
infiltrării
Protecție la impact

IP54
IK10

Condiții de operare Temperatura
Umiditate
Altitudine

-30°C până la + 50°C 
5 % - 95 % (Umiditate relativă, fără picături de rouă)
0 - 3,000m

Condiții de depozitare Temperatura
Umiditate
Altitudine

-40°C până la + 80°C
5 % - 95 % (Umiditate relativă, fără picături de rouă)
0 - 5,000m
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SCHEME DIMESIONALE

Vizualizare din față și lateral
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Modele cu intrare din spate pentru curent alternativ - Vedere din spate Desenul de instalare cu priză de 
intrare a cablului de perete      

155.5

47.0

330.0

85.0

90mm 90mm                         

Wall

Flush
Mounted

Socket

Modele cu intrare din spate pentru curent alternativ - De sus și jos 
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55.0 55.0

Modele cu intrare de jos pentru curent alternativ - Vizualizare din spate

85.047.5

155.5

330.0

Modele cu intrare de jos pentru curent alternativ - De sus și jos 
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Întrerupător de curent rezidual (RCCB) incorporat

Încărcătorul dumneavoastră EV are incorporat un întrerupător de curent rezidual (RCCB) localizat în partea 
inferioară a panoului frontal. În scopuri de testare periodică sau pentru a porni/opri încărcătorul EV s-ar 
putea să aveți nevoie de acces la unitatea întrerupătorului de curent rezidual (RCCB). Pentru accesarea 
unității întrerupătorului de curent rezidual (RCCB), rotiți cheia de pe capacul întrerupătorului de curent 
rezidual (RCCB) în direcția acelor de ceasornic așa cum este prezentat în imaginea de la jos.  

Întrerupătorul dumneavoastră de curent rezidual. (RCCB) se poate declanșa din cauza curenților reziduali 
de avarie, iar iar întrerupătorul de curent rezidual (RCCB) este prezent pentru a proteja utilizatorii de un 
astfel de curent de avarie. 
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DEPANAREA

PROBLEMĂ MOTIVE POSIBILE SUGERAT 
SOLUȚII

LED-ul de pe butonul produsului 
nu luminează atunci când este 
alimentat.

Este posibil să fie o pană de 
curent sau disjunctorul să se fi 
declanșat.

Verificați ca disjunctorul
să nu fie declanșat și asigurați-
vă că
încărcătorul este alimentat cu 
electricitate.

Stația de încărcare nu începe 
încărcarea vehiculului deși LED-
ul butonului este albastru.

Este posibil ca cablul de 
încărcare să nu fie conectat 
corespunzător la stația de 
încărcare și vehicul. Vehiculul nu 
este în 
starea pentru încărcare sau 
bateria sa este plină. 

Asigurați-vă că cablul de 
încărcare este conectat 
corespunzător în ambele părți. 
Vă rugăm verificați vehiculul 
dumneavoastră dacă este în 
model de încărcare sau nu.

Produsul nu blochează cablul în 
starea de încărcare.

Este posibil ca cablul de 
încărcare să nu fie conectat 
corespunzător la stația de încăr-
care și vehicul. 

Asigurați-vă că cablul este co-
nectat corespunzător în ambele 
părți. Dacă problema 
persistă, vă rugăm să solicitați 
asistență din partea unității de 
service.

LED-ul butonului luminează roșu 
intermitent.

Vehiculul dumneavoastră 
necesită ventilație în timpul 
încărcării din pricina 
transmisiei tipului de baterie. 
Unitatea este destinată numai 
pentru încărcarea vehiculelor 
care nu necesită ventilație în 
timpul încărcării.

Trebuie să utilizați o stație de 
încărcare adecvată, conectată cu 
o unitate adecvată de ventilație
pentru încărcarea vehiculului
dumneavoastră.
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LED-ul butonului luminează roșu 
constant.

Este posibil ca tensiunea de 
alimentare cu curent alternativ
să nu fie în intervalul specificat
în manualul de utilizare, poate 
exista
o avarie la vehiculul electric sau
La stația de încărcare.

Vă rugăm să vă asigurați că 
tensiunea
este în intervalul specificat.
Vă rugăm îndepărtați cablul
de încărcare mai întâi de la vehi-
culul electric
și abia apoi de la stația de 
încărcare. Pentru a
șterge starea de eroare, apăsați
butonul pentru cel puțin cinci 
secunde.
Dacă butonul încă luminează 
roșu constant,
vă rugăm contactați unitatea 
autorizată de
service.
Dacă aceeași problemă apare 
din nou
în timpul încărcării, problema
ar putea veni din partea vehicu-
lului
electric. Vă rugăm să contactați 
comerciantul dumneavoastră 
local
de autoturisme.




