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Sikkerhedsanbefalinger
Brugeren skal læse og forstå de medfølgende sikkerhedsanvisninger fuldt ud. Tilsidesættelse af eller
handlinger i strid med sikkerhedsoplysningerne og anvisningerne i denne vejledning og trykt på enheden
kan føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlig personskade og enten beskadigelse af køretøjet
eller Wallbox-enheden. Enhver skade, der opstår som følge af sådanne handlinger er udelukket fra
garantien. Installation af Wallbox-enheden skal udføres af en kvalificeret elektriker i overensstemmelse
med den gældende lovgivning. Oplysningerne i denne installationsvejledning fritager ikke brugeren
for ansvar for at følge alle normer og standarder eller lokal lovgivning, der måtte gælde. Wallboxopladeren er designet, udviklet og fremstillet til at opfylde krav, sikkerhedsbestemmelser og normer i
overensstemmelse med de direktiver, der er angivet i overensstemmelseserklæringen.

Juridisk information
Dette dokument er beregnet til brug som referencevejledning til betjening af opladeren. De viste
produktbilleder er kun til illustrative formål og er ikke nødvendigvis en nøjagtig fremstilling af produktet.
Wallbox forbeholder sig ret til at foretage ændringer i specifikationer og processer for produktet og
dokumentationen til enhver tid uden forudgående varsel.

Sikkerhedsanvisninger
• Må ikke anvendes, hvis der observeres fysiske defekter såsom revner, brud, korrosion eller anden
beskadigelse. I dette tilfælde bedes du kontakte din distributør.
• Kun en autoriseret specialist og kvalificeret personale må åbne, demontere, reparere, ændre eller
modificere Wallbox-enheden. Uautoriseret ændring af Wallbox-udstyret gør producentens garanti
ugyldig.
• Uautoriserede ændringer eller konverteringer er ikke tilladt.
• Der skal tages særlige forholdsregler med elektroniske implantater. Kontakt producenten af dit
medicinske udstyr for at få besked om de potentielle virkninger, som ladeprocessen kan forårsage.
• Slet ikke nogen advarsel på enheden, såsom sikkerhedssymboler, advarselsbeskeder,
klassificeringsplader, identifikationsplader eller kabelmarkeringer.
• Beskyt din Wallbox-enhed mod eventuelle påvirkninger, som den kan blive udsat for.
• Ladestationen har ikke sin egen afbryder. Overhold altid lokale elektricitetsregler og -lovgivning,
hvor det er relevant.
• Wallbox-opladere kan kun bruges under de driftsforhold, der er angivet og inden for en omgivende
temperatur på -25 ºC til 40 ºC.
• Brug ikke din Wallbox-oplader under ugunstige vejrforhold, der kan påvirke køretøjet eller Wallboxenheden. Åbn ikke dækslet, hvis det regner.
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Anbefalinger til stik
• Kontrollér altid ladekablet og kontakterne for beskadigelse og kontaminering før brug.
• Brug aldrig et beskadiget ladekabel, køretøjets stik eller stikkontakt til at oplade.
• Brug aldrig kontakter, der er snavsede eller våde.
• Forbind kun stikket til køretøjets stik og elektriske stikkontakter, der er beskyttet mod vand, fugt
og væsker.
• Når opladningen er stoppet, kan køretøjets stik og udstyrets stik frakobles. Brug aldrig vold til
at afkoble køretøjets stik fra stikkontakten eller strømudtaget til udstyrets stik. En sådan farlig
handling kan forårsage alvorlige skader eller endog død.
• Afhængigt af ladestationen og elkøretøjet kan ladetid og varighed af oplåsning variere.
• Nogle køretøjer kan startes med ladekablet tilsluttet. Sørg for at tage stikket ud, før du kører.
• Brug ikke ladekablet med et forlængerkabel eller en adapter.
• Hvis stikket afgiver røg eller begynder at smelte, må du aldrig røre ladekablet. Stop ladeprocessen,
hvis det er muligt. Under alle omstændigheder skal strømforsyningen afbrydes fra Wallboxenheden.
• Opbevar ladekablet utilgængeligt for børn.
• Vær forsigtig med stikket, træd ikke på det eller på kablet.
• Kablet må under INGEN OMSTÆNDIGHEDER spændes, mens det er tilsluttet køretøjet.

Vigtige oplysninger om korrekt bortskaffelse af produktet i overensstemmelse med direktiv
2012/19/EF. Ved slutningen af dets levetid må produktet ikke bortskaffes som husholdningsaffald.
Det skal leveres til et indsamlingssted eller en distributør, der bortskaffer særligt og differentieret
affald.
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Velkommen til Wallbox.
Tillykke med dit køb af det revolutionerende ladesystem
til elkøretøjer, der er designet med banebrydende
teknologi, der kan opfylde dine daglige behov. Denne
brugervejledning viser dig, hvordan du oplader dit
elkøretøj og giver dig de grundlæggende funktioner til
brug af Wallbox Pulsar Plus.
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Lær din Wallbox Pulsar Plus at kende
Før du starter, skal du kigge på din Wallbox Pulsar Plus.

LED-HALO
ENHED
FORSIDE

ÅBNINGSVÆRKTØJ

LADEKABEL
STIKHOLDER

PRODUKTINFORMATIONSMÆRKAT

Når din Wallbox Pulsar Plus er klar og tændt, kan du
betjene den via Wallbox-appen. Brug myWallboxportalen for at få oplysninger om forbrug, ladetid,
energiomkostninger eller laderens opluploadede
opladninger.
Firmwaren er specielt designet til at styre
og administrere ladeprocessen med enkle
kommandoer, men husk, at du altid bare kan
tilslutte og oplade; så let kan det gøres.
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Opladerstatus
Wallbox Pulsar Plus har en LED-halo, der afspejler lade-aktiviteten ved hjælp af en intuitiv farvekode.

KLAR
Opladeren forbliver i denne tilstand, når den ikke er tilsluttet en bil og er klar
til brug.

TILSLUTTET
Opladeren registrerer, at den er tilsluttet en bil. Der er nogle få situationer,
hvor opladeren kan forblive i denne tilstand:
• Venter på anmodning fra bilen: Denne situation opstår, når bilen ikke er
klar til at oplade, selvom opladeren er klar. Dette skyldes en af følgende
situationer:
Batteriet er fuldt opladet.
Overgangen mellem at tilslutte bilen og starte opladning.
Overgangen mellem genoptagelse af opladning og start af
opladning.
• Opladning sat på pause: Brugeren har sat opladningen på pause via
appen.
• Slut på plan: Når en plan afsluttes, stopper opladeren opladningen.

TILSLUTTET - PLANLAGT
Når Pulsar er tilsluttet bilen, hvis halo er turkis og blinker, skal der
planlægges en opladning inden for de næste 12 timer. Den vil ikke oplade før
starttidspunktet for den programmerede plan.
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Opladerstatus

LADER
Ladeprocessen er startet, og bilen genoplades til næste tur.

LÅST
Opladeren er låst. Kun en autoriseret bruger kan låse den op.
Brugergodkendelse skal udføres med Wallbox-appen eller myWallboxportalen.

FEJL
Opladeren er i fejltilstand. Forsøg ikke at oplade i denne tilstand. Kontakt
Wallbox Service, så de kan rådgive dig om dette emne.
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Oplev myWallbox.
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Wallbox-app

1 Download appen
Før du starter, anbefaler vi, at du downloader Wallbox-appen på din
smartphone og opretter en myWallbox-konto til at fjernstyre opladeren.
Wallbox-appen er tilgængelig i PlayStore og AppStore.
Scan QR-koden for at downloade Wallbox-appen.

2 Opret en myWallbox-konto/Log ind
Hvis du allerede er registreret bruger, skal du bruge
din e-mail og adgangskode til at logge ind i appen.

Når du skal bruge den første gang, skal du have
en konto for at få adgang til Wallbox-appen. Klik
på knappen "Registrér", så du kan udfylde dine
personlige oplysninger i tilmeldingsformularen. Der
vises en bekræftelsesbesked på skærmen.
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Du modtager en e-mail i din indbakke for at
bekræfte din konto. Hvis du ikke har e-mailen i din
indbakke, skal du tjekke spam-mappen.
Når du har åbnet e-mailen, skal du klikke på
knappen "Bekræft" for at begynde at bruge din
konto.

3 Tilføjelse af din første oplader
Hvis du endnu ikke har nogen oplader tilknyttet
din konto, skal du klikke på "Jeg har allerede en
oplader" for at tilføje en oplader til din konto.
Tilføj din oplader ved at klikke på knappen
“+”på hovedsiden, indtaste SN (serienummer),
UID(Bruger-ID), land og stat/region for din oplader

4 Liste over opladere
På dette skærmbillede finder du følgende oplysninger om opladeren:
• Opladerens navn: Som standard vises opladerens serienummer. Ikke
desto mindre er det muligt at redigere det.
• Strømforbindelsestype: Bluetooth-forbindelsen vises kun, når opladeren
er tændt og i nærheden.
• Opladerstatus: Opladeren er ikke tilgængelig, når den er grå. Ellers er den
grøn.
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5 Synkroniser med din oplader
Når du opretter forbindelse til en oplader, synkroniseres opladninger med
myWallbox-skyen gennem appen. Procentdelen af opladninger, der er
synkroniseret, vises.

6 Administrer opladeren
Dette skærmbillede vises, når du er tilsluttet opladeren.
Knapperne øverst på skærmen gør det muligt at
udføre følgende handlinger:
• Vælg ladetrøm ved hjælp af hjulet.
• Lås/lås opladeren op.
Oplader låst, tryk for at låse op.
Oplader låst op, tryk for at låse.
• Afbryd/genoptag opladning.
Opladning sat på pause. Tryk på for at starte
opladning.
Oplader, tryk for at holde pause
• Åbn menuen med lader-indstillinger.
• Planlæg en opladning.
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PLANER
Den nederste halvdel af skærmbilledet viser de
planlagte opladninger. For at redigere eller slette
en plan skal du trykke på de tre lodrette punkter til
højre for planen.
For at indstille en ny plan skal du trykke på
urknappen. Følgende menu vises.
Vælg START- og SLUTTIDSPUNKT for planen samt
ugedagene efter ønske. Bemærk, at alle ugedage
som standard vil være aktive i blå baggrund.
Tryk til sidst på ACCEPTER for at sende den til
opladningen.

STATISTIK
Den nederste halvdel af skærmen under planerne
viser en oversigt over ladestatistikken for den
aktuelle måned.
Når du åbner statistikskærmen, vises opladningerne
i den aktuelle måned. Skærmen kan opdeles i to
dele:
Filtrering efter opladningsdato: Du kan vælge det
datointerval, som du ønsker, og vise opladningerne
mellem disse datoer.
Visning af data i henhold til filteret: Når du viser
dataene, kan du se dem på to måder: diagramtilstand
og listetilstand.
• Diagramtilstand: Dette viser data afhængigt af
energi eller ladetid.
• Listetilstand: Dette viser en liste over alle
opladninger mellem de valgte datoer.
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7 Konfiguration
Bag
knappen
tilknyttet
laderindstillinger finder du de aktive
konfigurationsindstillinger for opladeren:

POWER SHARING
OPLYSNINGER OM OPLADER

POWER BOOST

FORBINDELSE
INSTALLATIONS-

AVANCEREDE INDSTILLINGER

INDSTILLINGER

FIRMWARE-OPDATERING
(HVIS TILGÆNGELIG)

OPLYSNINGER OM OPLADER
Dette viser oplysninger om opladeren.
• Navn: Klik for at redigere.
• Serienummer
• Opladerversion
• Maks. strøm pr. fase
• Justerbar strømbegrænsning
Efter hver ændring i dette afsnit skal du
sørge for at klikke på "Gem" for at sikre,
at ændringerne gemmes.
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FORBINDELSE
Pulsar Plus har en ekstra forbindelsesmetode:
• Wi-fi

Wi-fi
Opladerens wi-fi-forbindelse kan aktiveres eller
deaktiveres. Når den er aktiveret, vises listen over
tilgængelige netværk. Når du klikker på et af dem,
oprettes forbindelse til netværket, eller hvis det er
beskyttet, vil det bede dig indtaste adgangskoden.
Klik paa
ikonet for at få oplysninger om netværket, når
det er tilsluttet.
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FLERE INDSTILLINGER
Under Avancerede indstillinger kan
du ændre energiomkostningerne for
opladeren ved at lave en estimeret
omkostning med dens opladninger. Du
kan også udføre en systemgendannelse
af din oplader fra dette skærmbillede.

INSTALLATIONSINDSTILLINGER
De installationsindstillinger for opladeren,
der kan foretages på dette skærmbillede,
omfatter:
• Fjern forbindelsen mellem opladeren
og din brugerkonto.

POWER SHARING
Hvis din oplader skal være en del af en Power Sharing Smart-infrastruktur, skal du sørge for, at du har
vejledningen til at udføre denne installation. I tvivlstilfælde skal du kontakte din salgsrepræsentant.

POWER BOOST
Hvis din oplader skal være en del af en Strømboost-infrastruktur, skal du sørge for, at du har
vejledningen til at udføre denne installation. I tvivlstilfælde skal du kontakte din salgsrepræsentant.
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FIRMWARE-OPDATERING
Opladerens firmware kan opdateres
til at omfatte nye funktioner og
forbedringer. Når en firmwareopdatering er tilgængelig, vises
en besked i appen. Klik på pop opbeskeden for at starte firmwareopdateringen og følge trinene.

Bemærk, at funktionen til opdatering af firmware kræver, at opladeren tilsluttes internettet. Ved
afslutningen af processen vises en bekræftelsesbesked.

8 Rediger din profil
Du kan redigere oplysningerne om din myWallbox-konto i dette afsnit. Rediger dine personlige data,
skift din adgangskode til myWallbox-kontoen eller den valuta, du vil bruge.
Du kan også tilføje et billede af dig selv på din myWallbox-profil.
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myWallbox-portal
Første adgang til myWallbox-portalen. URL: https://my.wallbox.com/login
myWallbox Portal

BEMÆRK:
Hvis du allerede har
oprettet en konto ved
hjælp af Wallbox-appen,
skal du bruge det
samme brugernavn og
adgangskode, når du
besøger hjemmesiden.
Ellers skal du oprette
en ny konto nu via
hjemmesiden.

Opret en myWallbox-konto
Klik på Registrér-knappen. Der vises en registrerings-pop op.
myWallbox Portal

Udfyld dine personlige
oplysninger, og fortsæt.
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Derefter vises der en bekræftelsesbesked.
myWallbox Portal

Derefter vil du modtage
en e-mail i din indbakke
for at bekræfte din konto.
Hvis du ikke har e-mailen
i din indbakke, skal du
tjekke spam-mappen.

Når du har åbnet din e-mail,
skal du klikke på knappen
"Bekræft" for at begynde at
bruge din konto.
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Når din konto er oprettet, tilhører du en gruppe, hvor du er super-administrator. Når andre brugere
inviterer dig til at deltage i deres grupper, vil du ikke være super-administrator. Du vil kun være
administrator eller bruger, afhængigt af specifikationerne i deres gruppeinvitation.

Adgang til hjemmesiden
LOG IND
Når din konto er bekræftet, skal du blot logge ind på myWallbox-hjemmesiden.
myWallbox Portal

Du vil blive omdirigeret til
hovedsiden myWallbox.

GLEMT ADGANGSKODE
Hvis du ikke kan huske din adgangskode, skal du klikke på "Glemt din
adgangskode?" -linket under log ind-formularen.
Udfyld formularen med din e-mail, og fortsæt.
myWallbox Portal

Derefter vises der en
bekræftelsesbesked.
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Derefter vil du modtage en e-mail med instruktionerne om, hvordan du opretter en ny adgangskode.
Hvis du ikke har e-mailen i din indbakke, skal du tjekke spam-mappen.

Når du har åbnet din e-mail,
skal du klikke på knappen
"Gendan adgangskode" for at
begynde at bruge din konto.

Når du har klikket på dette
link, bliver du sendt videre til
hjemmesiden igen, og pop opvinduet Gendan adgangskode
vises.

Der
vises
en
bekræftelsesbesked. Nu kan
du logge ind med din nye
adgangskode.

Udfyld formularen med din
nye adgangskode to gange,
og fortsæt.

Første adgang
Når du er logget på myWallbox-hjemmesiden, sendes du videre til hovedsiden myWallbox, som viser
listen over alle opladere, der er knyttet til din konto.
myWallbox Portal
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OPLYSNINGER OM OPLADER
Når opladeren er tilknyttet kontoen, er det muligt at kontrollere de aktuelle oplysninger om oplader fra
myWallbox-brugerkontoen.

De oplysninger, der vises, omfatter:
Låsestatus: Med gult er opladeren låst. I grønt er opladeren ulåst.
Opladerbillede.
Opladerens navn/opladerens serienummer. I starten vises opladerens serienummer. Du kan dog
ændre navnet i afsnittet med oplysninger om opladeren, og derefter vises det nye navn i stedet.
Aktuel internetforbindelsestype. Der vises et ikon, der viser forbindelsen fra første gang, opladeren
tilsluttes internettet (før den første forbindelse er der intet ikon). De viste forbindelsestyper omfatter:
Wi-fi. Bluetooth-forbindelsen vises ikke her.
Opladerstatus:
• Offline

• Oplader

• Klar

• Status ikke tilgængelig

• Power Sharing: Master ikke konfigureret

• Låst, lader ikke

• Tilsluttet: Venter på næste planlagte opladning

• Venter på, at opladeren låser op for at oplade

• Tilsluttet: Sat på pause af bruger

• Tilsluttet: i kø ved Power Boost

• Tilsluttet: Venter på anmodning fra bilen

• Fejl

• Tilsluttet: planlagt opladning afsluttet
Når opladeren er tilsluttet: Aktuelle oplysninger om oplader.
For en afbrudt oplader: Seneste forbindelse/synkroniseringsdato.
Når du klikker på informationselementet, sendes du videre til opladerens oplysningsside.
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Brugere
Administrer de brugere, der har adgang til opladerne.
myWallbox Portal

TILFØJ EN BRUGER TIL DIN GRUPPE
Tilføj en ny/eksisterende bruger til gruppen for at give dem adgang til opladere.
Udfyld brugeroplysningerne, og indstil bruger- eller
administratortilladelser.
Bruger: Giv dem adgang til de opladere, der er valgt på
opladerlisten nedenfor.
Administrator: Giv dem adgang til alle opladere fra din
gruppe, og lad dem administrere opladere og brugere
der.
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Når invitationen er sendt, vises
en bekræftelsesbesked, og der
er blevet sendt en invitation til
brugeren.

Derefter vises brugeren automatisk på listen over brugere
(hvis den ikke vises, skal du opdatere siden).

BRUGEROPLYSNINGER
Når brugeren er tilknyttet gruppen, er det muligt at se hovedoplysningerne fra brugerlisten.

De oplysninger, som dette element viser, er:
Brugers navn og efternavn.
Brugers e-mail.
Brugertype:

Superadmin
Admin
Bruger

Opladningsnummer: Antal opladninger udført af den pågældende bruger.
Registreringsdato.
Knappen Slet. Fjern brugeren fra den aktuelle gruppe (den sletter ikke brugerkontoen). Det er ikke
altid tilgængeligt.
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BRUGEROPLYSNINGER
Adgang til brugerkontooplysninger ved at klikke på brugeren på brugerlisten.
myWallbox Portal

Herfra vil du kunne:
• Få brugerens primære oplysninger.
• Ændre RFID-værdien (gælder kun for Wallbox-modellerne Commander 2 og Copper).
• Få listen over de opladere tildelt/ikke tildelt brugeren fra gruppen, tildel/fjern tildeling af opladere fra/
til brugeren.
Brugeroplysninger
Brugeroplysningerne kan ses men ikke ændres, undtagen RFID-værdi.
Liste over opladere
Liste over opladere fra brugergrupper. Denne liste giver mulighed for at vide, hvilke opladere der er
tilgængelige for brugeren, og tildele/fjerne opladere fra brugeren.
Farvebetydning:
Det er ikke muligt at ændre opladertildelingen, da
det er en admin-bruger.
Bruger tildelt opladeren. Ved at klikke på kontakten
fjernes brugeren.
Bruger ikke tildelt opladeren. Ved at klikke på
kontakten er brugeren tildelt opladeren.
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Brugerkontomenu
I øverste højre side af skærmen kan du få adgang til brugerkonfigurationen.

Her kan du ændre din brugerkonfiguration.
myWallbox Portal
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Vedligeholdelse
Tag nogle forholdsregler for at sikre korrekt vedligeholdelse:
• Der er ingen dele i din Wallbox, som brugeren skal vedligeholde. Kun en kvalificeret elektriker kan åbne
og ændre din Wallbox.
• Husk, at du skal sørge for, at strømforsyningen er slukket, før du begynder at rengøre opladeren.
• Hvis du vil rengøre din Wallbox, anbefaler vi, at du bruger en blød, tør eller fugtig klud. Brug ikke en spray
eller direkte vandstråle til at rengøre din Wallbox-oplader.
• Det er obligatorisk at bruge elementet eller den beskyttelsesstøtte, der leveres som tilbehør, for at
beskytte stikket mod fald, snavs og andre vejrelementer.

Fejlfinding
GENERELT
Opladeren tænder ikke
Dette kan betyde, at der ikke er nogen strøm, der når frem til Wallbox. Kredsløbsafbryderen kan være
slukket eller er udløst. Kontrollér kredsløbsafbryderen, og sørg for, at den fungerer. Tryk på testknappen
på kredsløbsafbryderen - den skal frakoble sig selv.
Opladningen startede ikke
Årsagerne kan være en af følgende:
• Køretøjet er planlagt til at oplade på et senere tidspunkt.
• Køretøjet er fuldt opladet.
• Køretøjet kan have en fejl, se køretøjet.
• Ladestikket er ikke tilsluttet korrekt, tilslut stikket igen.
• Ladestikket kan være snavset eller beskadiget; sørg for, at det er i god stand.
• Opladningen blev programmeret, mens EV-stikket var tilsluttet bilen, så opladningen blev ikke taget i
betragtning. Slet den programmerede opladning, og sørg for, at EV-stikket ikke er i bilen. Synkroniser
derefter appen til Wallbox, og programmér derefter opladningen.
Køretøjet er ikke fuldt opladet, ladetiden er større end normalt, eller køretøjet lader kun med lav
effekt
Når køretøjets opladning er næsten færdig, begynder ladehastigheden at falde.
Hvis opladeren eller køretøjet på den anden side registrerer en temperatur, der er for høj, reduceres
ladestrømmen af sikkerhedsmæssige årsager.
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Det kan også være nødvendigt at opdatere opladerens firmware. Åbn din Wallbox-app, og vælg
Indstillinger og se, om der i bunden er en lille pop op-besked, der siger "Opdateringer er tilgængelige
for denne oplader". Hvis det er tilfældet, skal du vælge dette og opdatere opladerens firmware.
Hvis køretøjet kun oplader ved lav effekt og aldrig har ladet en højere effekt, skal du tjekke med
montøren, så han/hun kan kontrollere strømvælgeren inde i Wallbox-opladeren.
Ladekablet kobles ikke fra køretøjet
Opladningen er ikke blevet afsluttet af køretøjet. Afslut opladningen fra køretøjet, før ladekablet
fjernes. Se brugervejledningen til køretøjet for at fastslå, hvordan det gøres, fordi hvert køretøj har
forskellige krav.
FORBINDELSE
Wallbox-appen forbinder ikke til opladeren
Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din smartphone eller tablet.
Rækkevidden for BLE (Bluetooth Low Energy) er mindre end 10 meter - bliv inden for dette område.
Sluk, og tænd for telefonens Bluetooth, og prøv at oprette forbindelse igen.
Luk Wallbox-appen, og åbn den igen.
Kontrollér, at den nyeste version af appen er downloadet på din telefon. Den nemmeste måde at gøre
dette på er at afinstallere Wallbox-appen og derefter geninstallere den.
Hvis du bruger Bluetooth med mange andre enheder, bliver signalerne krydset, så de ikke altid kan
kommunikere. Hvis dette er tilfældet, skal du tænde og slukke for Bluetooth og prøve at forbinde til
opladeren igen.
Der er ingen wi-fi-dækning, hvor opladeren er installeret
Hvis det ikke er muligt at installere opladeren et andet sted, kan en wi-fi-forlænger være løsningen.
Opladeren kan også tilsluttes internettet med et Ethernet-kabel.
En abonnementsplan, der hedder "Wallbox Always Connected", kan købes hos vores salgsteam, så du
altid kan få din oplader tilsluttet internettet.
Der er wi-fi-dækning, men der er forbindelsesproblemer
Kontrollér, at dit wi-fi-netværk og internettet fungerer korrekt.
• Prøv at tilslutte en anden enhed og kontrollér, at netværket er aktivt og kan tilsluttes internettet.
• Genstart routeren, og kontrollér forbindelserne.
• Åbn portene på din router. Følgende porte skal være åbne for at tilslutte opladeren:
TCP 80 Anvendes til dataoverførsel
UDP 123 Anvendes til tidssynkronisering
• Forbind med et andet wi-fi-netværk.
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Hvis du ikke har et andet wi-fi-netværk tilgængeligt, kan du oprette et wi-fi-netværk med din
mobiltelefons data-aftale ved hjælp af et wi-fi-hotspot. Her er vejledningen til, hvordan du gør det med
din telefon:
iPhone (iOS 12):

Android (Pie):

1. Indstillinger
2. Mobildata
3. Personligt hotspot
4. Vælg det hotspot, du oprettede med
din Iphone, fra opladeren

1. Indstillinger
2. Netværk og indstillinger
3. Hotspot og tethering
4. Wi-fi-hotspot
5. Vælg
6. Vælg det hotspot, du oprettede med
din Android-telefon, fra opladeren.

Tip: Når du tænder hotspot første gang, udfyldes standardindstillingerne som et netværksnavn og
en adgangskode.
Forbind din Wallbox til dette nye wi-fi-netværk.
Wi-fi-netværksfrakoblinger
Hvis opladeren har mistet sin wi-fi-forbindelse, skal du blot genstarte din Wallbox-oplader, hvorefter
den automatisk tilsluttes igen.
Kontrollér dit wi-fi-modem, for at sikre, at det fungerer.
Advarselsbeskeder
Din strømforsyning kontrolleres konstant af Wallbox for at sikre sikker drift. Hvis en af parametrene
er uden for det korrekte driftsområde, vil Wallbox ikke lade dig oplade dit køretøj og vise dig en
advarselsbesked på skærmen:
Utilgængelighed til ladestationen:
• Sluk for kredsløbsafbryderen, og vent et par sekunder, før den tændes igen
• Hvis det ikke virker, skal du rådføre dig med din montør for at sikre, at strømvælgeren ikke er i
position 0, 8 eller 9.
Ingen strøm til ladestationen:
• Afbryd ladekablet fra køretøjet. Sluk derefter for kredsløbsafbryderen, vent 10 sekunder, og tænd derefter
for kredsøbsafbryderen igen. Tilslut derefter ladekablet til køretøjet.
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LADELOGS
Ladeloggene vises ikke på myWallbox-hjemmesiden eller Wallbox-appen
For at ladestatistikker kan vises i appen eller myWallbox-portalen, skal opladeren være forbundet til
internettet. Kontrollér først internetforbindelsen.
Hvis ladestatistikken stadig ikke vises, kan du gøre følgende:
1 Se efter den nyeste version af firmwaren i opladeren, og sørg for, at den er opdateret.
2 Fjern Wallbox-appen fra din telefon, download appen igen, forbind til din oplader ved hjælp af
Bluetooth, og lad enheden synkronisere med din telefon. Dette får opladeren til sende statistikken
med Bluetooth i stedet for internettet.
3 Nulstil opladersystemet. I Wallbox-appen skal du gå til: Indstillinger > Avancerede indstillinger >
Genstart.

Service
Har du brug for mere hjælp? Du kan kontakte os:
Belgien
+32 28082353

Frankrig
+33 186260541

Norge
+47 51742000

Schweiz
+41 435084675

Danmark
+45 89870290

Italien
+39 694804494

Portugal
+351 308809158

Sverige
+46 852503203

Tyskland
+49 303 11 99629

Holland
+31 202410845

Østrig
+43 720882116

Storbritannien
+44 2039097682

Spanien
+34 930181668
service@wallbox.com
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www.wallbox.com

