
HU / A töltő használata 

A töltés megkezdéséhez: 

1. Győződjön meg róla, hogy a fali töltő áram alatt van. 

2. Csatlakoztassa a dugót (1. típus / 2. típus) a gépkocsihoz. 

3. Nyomja meg az oldalsó panelen lévő gombot a töltés megkezdéséhez. 
 

A töltés leállítása: 

4. A töltés leállításához nyomja meg az oldalsó panelen lévő gombot. 

5. Húzza ki a dugót (1. típus / 2. típus) a járműből. 

6. Tegye vissza a dugót a tartóra. 
 

/;,-. A készülék telepítése és használata előtt kérjük, olvassa el a következő biztonsági 
óvintézkedéseket. 

és utasítások. 
 

Általános rendelkezések 

 
A Green Cell GC PowerBox töltő {a továbbiakban: készülék, töltő, töltőállomás) egy elektromos 

járművek és plug-in hibrid járművek töltésére tervezett eszköz. Tilos a készüléket más célra 

használni, vagy olyan járművekkel használni, amelyeket nem erre a célra szántak. 

 
FONTOS I A készülék összeszerelését, telepítését, szétszerelését vagy szervizelését csak képzett, 

felhatalmazott és a helyi szabványokat és előírásokat ismerő személyzet végezheti. Az országtól 

vagy régiótól függően eltérő szabványok és előírások lehetnek érvényben. az elektromos 

telepítésnek, az elektromos védelemnek és a munkakörnyezetnek, amelyben a készüléket 

használni fogják, alkalmasnak kell lennie a készülék műszaki specifikációinak és rendeltetésszerű 

használatának, és meg kell felelnie a telepítés helyén érvényes szabványoknak és előírásoknak. 

Ne használja a készüléket, ha az láthatóan sérült vagy sérülés gyanúja merül fel rajta, vagy ha a 
készülék bármilyen jelet mutat. 

kritikus meghibásodás. 

Ha a készülék megsérül, azt csak a gyártó vagy az arra felhatalmazott személyzet javíthatja meg. 

Tilos a készülék szerkezetének, elektronikájának vagy szoftverének jogosulatlan módosítása 

vagy beavatkozása. 

A fenti pontok bármelyikének be nem tartása a garancia érvényét veszti, és a készülék, az 

elektromos rendszer vagy a jármű károsodását eredményezheti. 

A készülék nem megfelelő használata a fenti pontok be nem tartásával tüzet okozhat, 

szélsőséges esetben pedig áramütés következtében egészségkárosodáshoz vagy 

életveszélyhez vezethet. 

A gyártó nem vállal felelősséget a fenti pontok bármelyikének be nem tartása esetén bekövetkező 

anyagi kárért, egészségkárosodásért vagy életveszélyért. 



Általános biztonsági szabályok 

 
A készüléket az általános biztonsági szabályoknak és az elektromos berendezésekkel való 

munkavégzés biztonsági követelményeinek megfelelően kell használni. Győződjön meg arról, 

hogy tudja, mit kell tennie az elektromos árammal kapcsolatos balesetek esetén, és mit kell 

tennie tűz esetén. 

A csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalat és 

ismeretek hiányában lévő személyek csak felügyelet mellett vagy a biztonságos használathoz 

szükséges megfelelő utasításokkal használhatják ezt a készüléket. 

Tartsa a készüléket távol gyermekektől, illetéktelen személyektől és állatoktól. 
 

Tippek a telepítés előtt 

 
A csomagolás felnyitása után ellenőrizze, hogy a készülék, annak kábelei és egyéb részei nem 

sérültek-e meg a szállítás során, vagy a csomagolás éles szerszámmal történő felnyitása során. 

Ha bármilyen sérülést észlel, ne telepítse vagy indítsa be a készüléket. Forduljon a kereskedőhöz 

vagy a gyártóhoz. 

A telepítés során a munkaterületet megfelelően biztosítani kell, hogy megakadályozza a gyermekek 
vagy a 

illetéktelen személyek. 

Ne hagyja a csomagot vagy annak alkatrészeit felügyelet nélkül gyermekek közelében. A 

műanyag fólia, a műanyag zacskók és más csomagolóelemek gyermekek kezében veszélyesek 

lehetnek. Fuldoklás veszélye áll fenn! 

 
Telepítési és üzemeltetési figyelmeztetések 

 
Ne kapcsolja be a készüléket, ha a készülék telepítése még nem fejeződött be. 

Ne érintse meg a készülék egyetlen részét sem, amikor az a hálózatra van csatlakoztatva és a 

készülékháza nyitva van. Elektromos áramütés veszélye áll fenn! 

Rendszeresen ellenőrizze a készüléket a szerkezet, a vezetékek és más alkatrészek látható 

sérülései miatt. Rendszeresen ellenőriztesse az elektromos rendszert, hogy megbizonyosodjon 

annak megfelelő működéséről és biztonságos használatáról. 

Ne használja a készüléket, ha az láthatóan sérült vagy sérülés gyanúja merül fel, vagy ha 

bármilyen kritikus működési hibát jelez. Ne érintse meg a készüléket vagy annak bármely 

alkatrészét, ha azok sérültek, mert vezethetik az elektromosságot. Ez áramütés veszélyével jár' 

Biztonságosan válassza le a készüléket. 

az áramellátást az elosztószekrénynél, és forduljon egy képzett és felhatalmazott személyhez, aki 
elvégzi a 

ellenőrzés. 

Ne használja és ne érintse a készüléket vagy annak bármely alkatrészét, ha azok nincsenek 



megfelelően földelve! A készülék és alkatrészei vezethetik az elektromosságot, ami áramütés 

veszélyét rejti magában! 

Ne érintsen meg szigeteletlen vezetékeket, és ne tegye ki őket nedvességnek vagy folyadéknak! 

Ez áramütésveszélyt jelent. 

Ne telepítse vagy használja a készüléket gyúlékony anyagok, gyúlékony gázok vagy robbanékony 

anyagok közelében. 



Ne telepítse vagy használja a készüléket erős hőforrás közvetlen közelében. 

Ne használja a készüléket összegabalyodott vagy feltekert kábelekkel, mert ez túlmelegedéshez 
vezethet. 

A készülék csak -40 °C és +55 °C közötti hőmérséklet-tartományban használható. Kerülje, 

hogy a készüléket vagy annak bármely alkatrészét hosszabb időn keresztül erős 

napsugárzásnak tegye ki, ami a megengedett üzemi tartományt meghaladó hőmérséklethez 

vezethet. 

A készülék IP66-os behatolásvédelemmel és IKl O mechanikai ellenállósági osztállyal rendelkezik, 

így beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. Kültéri használat esetén a véletlenszerű légköri 

viszonyok miatt ajánlott a készülék fölé tetőt szerelni. A készülék telepítésekor a 

a szerelőoszlopra ajánlott egy fizikai védőberendezést felszerelni, pl. egy akadály formájában, 

amely megakadályozza a készülék és egy jármű közötti ütközést, ami sérülést okozhat és 

áramütés veszélyét idézheti elő. 

A beépített 2-es típusú kábellel rendelkező készülék (modell: EVl 4) esetében a töltés után 

rögzítse a 2-es típusú dugót a felhelyezett gumidugóval. 

Beépített 2-es típusú aljzattal rendelkező készülék (modell: EVl 5/EVl 5RFID) esetén a töltés 

befejezése után rögzítse a 2-es típusú aljzatot a mellékelt füllel. 

Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a készülék csatlakozója vagy aljzata nem 

sérült vagy nedves. Ne tegye a csatlakozót semmilyen folyadékba' 

Ne kezelje a készüléket nedves kézzel. 

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék dugaszaiba vagy aljzataiba! 

Ne helyezze ujjait vagy más testrészét a készülék dugaszaiba vagy aljzataiba! Ez áramütés 

veszélyével jár. 



Specifikáció 

 
 EV14 I EV15 I EV15RFID 

Tanúsítás CE 

Védelmi fokozat IP66 / IK10 

Bemenet/ kimenet 380 V ± 20 V AC (3-fázisú), 32 A {Max), 50 Hz 

Maximális teljesítmény ~22 kW 

Névleges maradó üzemi áram 30 mA 

Névleges maradó nem üzemi áram 15 mA 

Üzemi hőmérséklet -40°C ~ +55°C 

Teljesítménybeállítás Automatikus I 
Hozzáférés RFID-kártyával Nem Igen 

Töltőcsatlakozó típusa 2. típusú {IEC 62196-2) kábel I 2. típusú {IEC 62196-2) aljzat 

Kábel hossza 6m 1- 

Burkolat anyaga ABS + PC ötvözet 

 
 

Biztonsági jellemzők 

Hibaérzékelés Kimeneti túláramvédelem 

Rövidzárlat elleni védelem Bemeneti túlfeszültség elleni védelem 

Túlmelegedés elleni védelem Bemeneti alulfeszültség elleni védelem 

A+ típusú RCD 6 mA DC 
szűrő 
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