Návod na používanie
PULSAR PLUS
SLOVENČINA
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Bezpečnostné odporúčania
Používateľ je povinný prečítať si uvedené bezpečnostné pokyny a plne im porozumieť. Nedodržanie
bezpečnostných opatrení a pokynov, ktoré sú uvedené v tomto návode a vytlačené na zariadení,
môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo vážnemu zraneniu, prípadne k poškodeniu
vozidla alebo zariadenia Wallbox. Škody vyplývajúce z týchto dôvodov sú vylúčené zo záruky. Montáž
zariadenia Wallbox musí vykonať kvalifikovaný elektrikár v súlade s príslušným predpisom. Informácie
uvedené v tomto návode na montáž nezbavujú používateľa zodpovednosti za dodržiavanie všetkých
platných noriem a štandardov alebo miestnych predpisov. Nabíjacie zariadenie Wallbox bolo navrhnuté,
vyvinuté a vyrobené tak, aby vyhovovalo požiadavkám, bezpečnostným predpisom a normám v súlade
so smernicami uvedenými vo vyhlásení o zhode.

Právne upozornenie
Tento dokument je určený na použitie ako referenčná príručka na prevádzku nabíjačky. Zobrazenia
výrobku slúžia iba na ilustráciu a nemusia predstavovať presnú reprezentáciu výrobku. Spoločnosť
Wallbox si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny v špecifikáciách a postupoch výrobku
a dokumentácii bez predchádzajúceho upozornenia.

Bezpečnostné pokyny
• Zariadenie neprevádzkujte, ak sa vyskytnú fyzické poškodenia, ako sú praskliny, zlomy, korózia alebo
iné poškodenie. V takom prípade sa obráťte na svojho distribútora.
• Zariadenie Wallbox môže otvárať, rozoberať, opravovať, meniť alebo upravovať iba oprávnený
odborník a kvalifikovaný personál. Neoprávnená úprava zariadenia Wallbox ruší záruku výrobcu.
• Neoprávnené zásahy alebo výmeny nie sú povolené.
• Pri elektronických implantátoch sa musia prijať osobitné opatrenia. Obráťte sa na výrobcu svojej
zdravotníckej pomôcky, aby ste zistili možné účinky, ktoré môže proces nabíjania spôsobiť.
• Zo zariadenia neodstraňujte žiadne výstrahy, ako sú bezpečnostné symboly, výstražné upozornenia,
štítky s údajmi, identifikačné štítky alebo označenia káblov.
• Chráňte svoje zariadenie Wallbox pred akýmkoľvek nárazom, ktorému môže byť vystavené.
• Nabíjacia stanica nemá vlastný hlavný vypínač. Vždy dodržiavajte miestne predpisy a nariadenia
týkajúce sa elektrickej energie.
• Nabíjačky Wallbox sa môžu používať iba pri špecifikovaných prevádzkových parametroch a pri
teplote okolia od –25 °C do 40 °C.
• Nepoužívajte nabíjačku Wallbox za nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré by mohli
ovplyvniť vozidlo alebo zariadenie Wallbox. Neotvárajte kryt za dažďa.
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Odporúčania pre konektory
• Pred použitím vždy skontrolujte, či nie je poškodený a znečistený nabíjací kábel a kontakty.
• Na nabíjanie nikdy nepoužívajte poškodený nabíjací kábel, zástrčku vozidla ani elektrickú zásuvku
infraštruktúry.
• Nikdy nepoužívajte znečistené alebo mokré kontakty.
• Konektor pripájajte iba k zásuvke vozidla a k elektrickým zásuvkám infraštruktúry, ktoré sú
chránené proti vode, vlhkosti a tekutinám.
• Po zastavení procesu nabíjania sa dá konektor vozidla a zástrčka zariadenia odpojiť. Nikdy
nepoužívajte silu na odpojenie konektora vozidla od prívodu alebo zo zásuvky na zariadení. Takáto
nebezpečná činnosť môže spôsobiť vážne zranenia alebo dokonca smrť.
• Čas nabíjania a doba odomknutia sa môžu líšiť v závislosti od nabíjacej stanice a elektrického
vozidla.
• Niektoré vozidlá je možné naštartovať s pripojeným nabíjacím káblom. Pred jazdou sa uistite,
že ste zariadenie odpojili.
• Nabíjací kábel nepoužívajte s predlžovacím káblom ani adaptérom.
• Ak konektor vypúšťa dym alebo sa začne topiť, nedotýkajte sa nabíjacieho kábla. Ak je to možné,
zastavte proces nabíjania. V každom prípade odpojte napájanie zo zariadenia Wallbox.
• Nabíjací kábel uchovávajte mimo dosahu detí.
• Pri konektore buďte opatrní, nestúpajte naň ani na kábel.
• Kábel NESMIE byť za ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ napnutý, keď je pripojený k vozidlu.

Dôležité informácie pre správnu likvidáciu produktu v súlade so smernicou 2012/19/ES. Na konci
svojej životnosti výrobok nebude zlikvidovaný ako komunálny odpad. Je potrebné odovzdať
ho do zberného strediska alebo distribútorovi, ktorý zabezpečuje zneškodňovanie špeciálneho
a diferencovaného odpadu.
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Zoznámte sa so
zariadením Wallbox.
Blahoželáme vám k zakúpeniu revolučného systému
nabíjania elektrických vozidiel navrhnutého pomocou
najmodernejšej technológie, ktorá uspokojí vaše
každodenné potreby. Táto návod na používanie vám
ukáže, ako nabíjať vaše elektrické vozidlo, a tiež vám
dodá základné funkcie pre vašu prácu so zariadením
Wallbox Pulsar Plus.
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Spoznajte svoje zariadenie Wallbox Pulsar Plus
Predtým, ako začnete, si zbežne pozrite zariadenie Wallbox Pulsar Plus.

LED HALO
TELO
PREDNÝ KRYT

OTVÁRACÍ NÁSTROJ

NABÍJACÍ KÁBEL
DRŽIAK
ZÁSTRČKY

NÁLEPKA
S INFORMÁCIAMI
O VÝROBKU

Keď bude zariadenie Wallbox Pulsar Plus pripravené
a zapnuté, budete ho ovládať prostredníctvom
aplikácie Wallbox. Vďaka portálu myWallbox získate
prístup z ľubovoľného zariadenia na získanie
informácií o spotrebe, čase nabíjania, nákladoch na
energiu alebo nahratých relácií vašej nabíjačky.
Firmvér je špeciálne navrhnutý tak, aby plne
riadil a spravoval proces nabíjania pomocou
jednoduchých príkazov, ale tiež nezabudnite, že
vždy stačí jednoducho pripojiť a nabíjať, je to také
jednoduché.
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Stav nabíjačky
Zariadenie Wallbox Pulsar Plus má svetlo LED halo, ktoré odráža nabíjaciu aktivitu pomocou intuitívneho
farebného kódu.
PRIPRAVENÉ
Nabíjačka zostáva v tomto stave, aj keď nie je pripojená k automobilu,
a je pripravená na použitie.

PRIPOJENÉ
Nabíjačka deteguje, že je pripojená k automobilu. Nabíjačka môže zostať
v tomto stave v niekoľkých situáciách:
• Čakanie na dopyt po automobile: táto situácia nastane, keď vozidlo
nie je možné nabíjať, hoci je nabíjačka pripravená. Dôvodom je jedna
z nasledujúcich situácií:
Batéria automobilu je úplne nabitá.
Prechod medzi pripojením vozidla a začatím nabíjania.
Prechod medzi obnovením nabíjania a začatím nabíjania.
• Nabíjanie pozastavené: používateľ pozastavil nabíjanie prostredníctvom
aplikácie.
• Koniec plánu: po dokončení plánu nabíjačka zastaví nabíjanie.

PRIPOJENÉ – PLÁNOVANÉ
Keď je zariadenie Pulsar pripojené k automobilu, ak je kontrolné svetlo
tyrkysové a pulzujúce, potom je plánovaný termín do nasledujúcich
12 hodín. Nabíja sa až do času začiatku naprogramovaného rozvrhu.
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Stav nabíjačky

NABÍJANIE
Proces nabíjania sa začal a automobil sa nabíja na ďalšiu jazdu.

UZAMKNUTÉ
Nabíjačka je uzamknutá. Odomknúť ju môže iba oprávnený používateľ.
Overenie používateľa sa musí vykonať pomocou aplikácie Wallbox alebo
portálu myWallbox.

CHYBA
Nabíjačka je v chybovom režime. Neskúšajte nabíjať v tomto stave. Kontaktujte
službu Wallbox Service, aby vám mohla poradiť v tejto veci.
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Spoznajte službu
myWallbox.
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Aplikácia Wallbox

1. Stiahnite si aplikáciu
Predtým, ako začnete, odporúčame vám stiahnuť si aplikáciu Wallbox do
svojho inteligentného telefónu a vytvoriť si účet myWallbox na diaľkové
spravovanie nabíjačky. Aplikácia Wallbox je k dispozícii na stránkach
PlayStore a AppStore.
Ak si chcete stiahnuť aplikáciu Wallbox, naskenujte QR kód.

2.Vytvorte si účet myWallbox alebo sa
prihláste

Ak ste už registrovaným používateľom, prihláste sa
pomocou e-mailu a hesla do aplikácie.

Pri prvom použití potrebujete účet na prístup
k aplikácii Wallbox. Kliknite na tlačidlo „Registrovať“,
aby ste mohli vyplniť svoje osobné údaje
v registračnom formulári. Na obrazovke sa zobrazí
potvrdzovacie okno.
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Do vašej schránky bude odoslaný e-mail na
potvrdenie vášho účtu. Ak ste v doručenej pošte
tento e-mail nenašli, skontrolujte priečinok
nevyžiadanej pošty.
Keď máte otvorený e-mail, kliknite na tlačidlo
„Potvrdiť“ a začnite používať svoj účet.

3. Ako pridať prvú nabíjačku
Ak ešte nemáte k svojmu účtu priradenú žiadnu
nabíjačku, kliknite na položku „Už mám nabíjačku“
a pridáte nabíjačku do svojho účtu.
Pridajte svoju nabíjačku kliknutím na tlačidlo „+“ na
hlavnej stránke a uveďte SN, UID, krajinu a štát/
región vašej nabíjačky.

4. Zoznam nabíjačiek
Na tejto obrazovke nájdete nasledujúce informácie o nabíjačke:
• Názov nabíjačky: štandardne sa zobrazuje sériové číslo nabíjačky. Napriek
tomu je možné ho upraviť.
• Aktuálny typ pripojenia: Spojenie Bluetooth sa zobrazuje iba vtedy, keď je
nabíjačka zapnutá a nablízku.
• Stav nabíjačky: Farba šedá znamená, že nabíjačka je nedostupná, inak je
zelenej farby.
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5. Synchronizácia s nabíjačkou
Po pripojení k nabíjačke sa nabíjacie relácie synchronizujú so službou
cloud myWallbox prostredníctvom aplikácie. Zobrazí sa percento
synchronizovaných relácií.

6. Spravujte nabíjačku
Táto obrazovka sa zobrazí po pripojení k nabíjačke.
Ovládacie prvky v hornej polovici obrazovky umožňujú
vykonávať nasledujúce úkony:
• Pomocou kolieska zvoľte nabíjací prúd.
• Uzamknite/odomknite nabíjačku.
Nabíjačka je uzamknutá, stlačte a odomknete ju.
Nabíjačka je odomknutá, stlačte a uzamknete ju.
• Pozastavte/obnovte nabíjanie.
Nabíjanie je pozastavené, stlačte a spustíte nabíjanie.
Nabíja sa, stlačte a pozastavíte ho
• Prístup do ponuky konfigurácie nabíjačky.
• Naplánujte si nabíjanie.
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Aplikácia Wallbox
PLÁNY
Spodná
polovica
obrazovky
zobrazuje
naprogramované plány. Ak chcete upraviť alebo
odstrániť plán, ťuknite na tri zvislé body napravo
od plánu.
Ak chcete nastaviť nový plán, ťuknite na tlačidlo
hodín. Zobrazí sa nasledujúca ponuka.
Vyberte čas ZAČIATKU a KONCA plánu, ako
aj dni v týždni podľa potreby. Upozorňujeme,
že v predvolenom nastavení budú všetky dni
v týždni aktívne na modrom pozadí.
Nakoniec ťuknite na položku PRIJAŤ a odošlite na
nabíjanie.

ŠTATISTIKY
Spodná polovica obrazovky pod plánmi zobrazuje
súhrn štatistických údajov o nabíjaní za aktuálny
mesiac.
Keď prejdete do obrazovky so štatistikou, zobrazené
relácie sú z aktuálneho mesiaca. Obrazovku je
možné rozdeliť na dve časti:
Dátum na filtrovanie relácií: Môžete vybrať ľubovoľný
rozsah dátumov a zobraziť relácie medzi týmito
dátumami.
Zobrazenie údajov týkajúcich sa filtra: Pri
zobrazovaní údajov ich môžete vidieť dvoma
spôsobmi: režim grafu a režim zoznamu.
• Režim grafu: Zobrazujú sa údaje v závislosti od
energie alebo času nabíjania.
• Režim zoznamu: Zobrazí sa zoznam všetkých
relácií medzi vybratými dátumami.
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7. Konfigurácia
V tlačidle odkazu na konfiguráciu
nabíjačky nájdete aktívne možnosti
konfigurácie nabíjačky:

POWER SHARING
INFORMÁCIE O NABÍJAČKE

POWER BOOST

PRIPOJENIE
MOŽNOSTI INŠTALÁCIE

ROZŠÍRENÉ MOŽNOSTI
AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU
(AK JE K DISPOZÍCII)

INFORMÁCIE O NABÍJAČKE
Zobrazujú sa informácie týkajúce sa
nabíjačky.
• Meno: Kliknite a upravte.
• Sériové číslo
• Verzia nabíjačky
• Max. prúd na fázu
• Nastaviteľné obmedzenie prúdu
Po každej úprave v tejto časti
nezabudnite kliknúť na tlačidlo „Uložiť“,
aby sa zabezpečilo uloženie zmien.
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Aplikácia Wallbox
PRIPOJENIE
Zariadenie Pulsar Plus má jeden ďalší spôsob pripojenia:
• Wi-Fi

Wi-Fi
Pripojenie nabíjačky prostredníctvom siete Wi-Fi sa
dá aktivovať alebo deaktivovať. Po aktivácii sa zobrazí
zoznam dostupných sietí. Keď kliknete na jednu z nich,
pripojíte sa k sieti, alebo ak je chránená, požiada vás
o zadanie hesla.
Po pripojení kliknite na ikonu
a dozviete sa informácie o
sieti.
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ROZŠÍRENÉ MOŽNOSTI
V rozšírených možnostiach môžete
zmeniť náklady na energiu pre nabíjačku
tak, aby ste tak odhadli náklady na relácie.
Na tejto obrazovke môžete tiež vykonať
obnovenie systému nabíjačky.

MOŽNOSTI INŠTALÁCIE
Možnosti inštalácie nabíjačky, ktoré
je možné vykonať na tejto obrazovke,
zahŕňajú:
• Zrušte prepojenie nabíjačky na účet
používateľa.

POWER SHARING
Ak sa vaša nabíjačka stane súčasťou infraštruktúry Power Sharing Smart, uistite sa, že máte pokyny
na vykonanie tejto inštalácie. V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte svojho obchodného
zástupcu.

POWER BOOST
Ak sa vaša nabíjačka stane súčasťou infraštruktúry Power Boost, uistite sa, že máte pokyny na vykonanie
tejto inštalácie. V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte svojho obchodného zástupcu.
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AKTUALIZÁCIA FIRMVÉRU
Firmvér
nabíjačky
je
možné
aktualizovať, aby tak obsahoval
nové funkcie a vylepšenia. Keď je
k dispozícii aktualizácia firmvéru,
v aplikácii sa zobrazí upozornenie.
Ak chcete spustiť proces aktualizácie
firmvéru, kliknite na vyskakovanie
oznámenie a postupujte podľa
pokynov.
Upozorňujeme, že funkcia aktualizácie firmvéru vyžaduje pripojenie nabíjačky k internetu. Na konci
procesu sa zobrazí potvrdzovacia správa.

8. Upravte svoj profil
V tejto sekcii môžete upraviť údaje na svojom účte myWallbox. Upravte svoje osobné údaje, zmeňte
heslo účtu myWallbox alebo menu, ktorú chcete použiť.
Môžete tiež pridať fotografiu do svojho profilu myWallbox.
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Portál myWallbox
Prvý prístup na portál myWallbox. URL: https://my.wallbox.com/login
myWallbox Portal

POZNÁMKA:
Ak ste už vytvorili účet
pomocou aplikácie
Wallbox, pri vstupe
na webovú stránku
použite rovnaké
používateľské meno
a heslo. V opačnom
prípade si vytvorte nový
účet prostredníctvom
webovej stránky.

Vytvorte si účet myWallbox
Kliknite na tlačidlo registrácie. Zobrazí sa kontextové okno s registráciou.
myWallbox Portal

Vyplňte svoje osobné
údaje a pokračujte.
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Portál myWallbox
Potom sa zobrazí potvrdzovacie okno.
myWallbox Portal

Do vašej schránky bude
odoslaný e-mail na
potvrdenie vášho účtu.
Ak ste v doručenej pošte
tento e-mail nenašli,
skontrolujte priečinok
nevyžiadanej pošty.

Keď máte otvorený e-mail,
kliknite na tlačidlo „Potvrdiť“
a začnite používať svoj účet.
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Portál myWallbox
Po vytvorení účtu budete patriť do skupiny, v ktorej ste superadministrátorom. Keď vás ostatní používatelia
pozvú, aby ste sa pripojili k ich skupinám, už nebudete superadministrátorom. V závislosti od špecifikácií
skupinovej pozvánky budete iba administrátorom alebo používateľom.

Prístup na webovú stránku
PRIHLÁSIŤ SA
Po potvrdení vášho účtu sa stačí prihlásiť na webovej stránke myWallbox.
myWallbox Portal

Budete presmerovaní
na hlavnú stránku
myWallbox.

ZABUDNUTÉ HESLO
Ak si nepamätáte heslo, kliknite na odkaz „Zabudli ste heslo?“ pod
prihlasovacím formulárom.
Do formuláru zadajte svoj e-mail a pokračujte.
myWallbox Portal

Potom sa zobrazí
potvrdzovacie okno.
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Portál myWallbox
Potom dostanete e-mail s pokynmi na vytvorenie nového hesla. Ak ste v doručenej pošte tento e-mail
nenašli, skontrolujte priečinok nevyžiadanej pošty.

Keď máte otvorený e-mail,
kliknite na tlačidlo „obnoviť
heslo“ a začnite používať svoj
účet.

Po kliknutí na tento odkaz
budete znova presmerovaní
na stránku a zobrazí
sa kontextové okno na
obnovenie hesla.

Zobrazí sa potvrdzovacie
okno. Teraz sa môžete
prihlásiť pomocou nového
hesla.

Do formuláru zadajte nové
heslo dvakrát a pokračujte.

Prvý prístup
Po úspešnom prihlásení na webovú stránku myWallbox budete presmerovaní na hlavnú stránku
myWallbox, ktorá zobrazuje zoznam všetkých nabíjačiek prepojených s vaším účtom.
myWallbox Portal
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INFORMÁCIE O NABÍJAČKE
Po prepojení nabíjačky s účtom je možné skontrolovať aktuálne informácie o nabíjačke z používateľského
účtu myWallbox.

Zobrazené informácie zahŕňajú:
Stav uzamknutia: Žltá znamená, že nabíjačka je uzamknutá. Zelená znamená, že nabíjačka je
odomknutá.
Obrázok nabíjačky.
Názov nabíjačky/sériové číslo nabíjačky. Na začiatku sa zobrazí sériové číslo nabíjačky. Môžete však
zmeniť názov v časti Podrobnosti nabíjačky a namiesto toho sa zobrazí nový názov.
Aktuálny typ internetového pripojenia. Zobrazí sa ikona znázorňujúca pripojenie od prvého pripojenia
nabíjačky k internetu (pred prvým pripojením nie je ikona). Zobrazené typy pripojenia zahŕňajú: Wi-Fi.
Pripojenie Bluetooth sa tu nezobrazuje.
Stav nabíjačky:
• Vypnuté

• Nabíjanie

• Pripravené

• Stav nie je k dispozícii

• Nenakonfigurovaný správca Power Sharing

• Uzamknuté a nenabíja

• Pripojené: Čaká sa na ďalší plán
• Pripojené: Pozastavené používateľom

• Čakanie na odomknutie nabíjačky,
aby sa mohlo nabíjať

• Pripojené: Čaká sa na dopyt po aute

• Pripojené: vo fronte programu Power Boost

• Pripojené: koniec plánu

• Chyba

Po pripojení nabíjačky: Aktuálne informácie o nabíjaní.
Pre odpojenú nabíjačku: Dátum posledného pripojenia/synchronizácie.
Kliknutím na informačný prvok sa presmerujete na stránku s podrobnosťami nabíjačky.
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Portál myWallbox
Používatelia
Spravujte používateľov, ktorí majú prístup k nabíjačkám.
myWallbox Portal

PRIDAJTE POUŽÍVATEĽA DO SVOJEJ SKUPINY
Pridajte do skupiny nového/existujúceho používateľa, vďaka čomu získajú prístup k nabíjačkám.
Vyplňte informácie o používateľovi
oprávnenia používateľa alebo správcu.

a

nastavte

Používateľ: Poskytnite mu prístup k nabíjačkám
vybratým v nižšie uvedenom zozname nabíjačiek.
Správca: Poskytnite mu prístup ku všetkým nabíjačkám
z vašej skupiny a umožnite mu spravovať nabíjačky
a používateľov.
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Portál myWallbox

Po odoslaní pozvánky sa zobrazí
potvrdzovacie
okno,
ktoré
potvrdzuje odoslanie pozvánky
používateľovi.

Potom sa pozvaný používateľ automaticky zobrazí
v zozname používateľov (v prípade, že sa nezobrazí,
obnovte stránku).

INFORMÁCIE O POUŽÍVATEĽOVI
Po prepojení používateľa so skupinou je možné zobraziť hlavné informácie zo zoznamu používateľov.

Informácie, ktoré tento prvok zobrazuje, sú:
Používateľské meno a priezvisko.
E-mail používateľa.
Typ používateľa:

Superadministrátor
Administrátor
Používateľ

Číslo relácie: Počet relácií vykonaných uvedeným používateľom.
Dátum registrácie.
Tlačidlo Odstrániť. Odstráňte používateľa z aktuálnej skupiny (nevymaže používateľský účet). Nie je
vždy k dispozícii.
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Portál myWallbox
ÚDAJE POUŽÍVATEĽA
Kliknutím na používateľa v zozname používateľov získate prístup k podrobnostiam o používateľskom
účte.
myWallbox Portal

Odtiaľ budete môcť:
• získať základné údaje o používateľovi,
• upraviť hodnotu RFID (platí iba pre modely Wallbox Commander 2 a Copper),
• získať zoznam nabíjačiek priradených/nepriradených používateľovi zo skupiny, priradiť/zrušiť priradenie
nabíjačiek používateľovi.
Informácie o používateľovi
Informácie o používateľovi sú dostupné, ale nie je ich možné meniť, s výnimkou hodnoty RFID.
Zoznam nabíjačiek
Zoznam nabíjačiek zo skupín používateľov. Tento zoznam obsahuje funkciu, podľa ktorej vie, ktoré
nabíjačky sú pre používateľa k dispozícii, a priradí alebo zruší priradenie nabíjačiek používateľovi.
Význam farebnosti:
Nie je možné upraviť priradenie nabíjačky, pretože
ide o používateľa – administrátora.
Používateľ priradený k nabíjačke. Kliknutím na
prepínač bude zrušené priradenie k používateľovi.
Používateľ nie je priradený k nabíjačke. Kliknutím
na prepínač bude používateľ priradený k nabíjačke.
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Portál myWallbox
Ponuka používateľského účtu
V pravej hornej časti obrazovky máte prístup k konfigurácii používateľov.

Tu budete môcť zmeniť svoju konfiguráciu používateľov.
myWallbox Portal
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Údržba
Vykonajte určité preventívne opatrenia na zabezpečenie správnej údržby:
• V zariadení Wallboxu nie sú žiadne časti, ktoré si vyžadujú údržbu používateľom. Otvárať a upravovať
zariadenie Wallbox môže len kvalifikovaný elektrikár.
• Nezabudnite, že pred čistením nabíjačky je potrebné skontrolovať, či je vypnuté napájanie.
• Ak chcete zariadenie Wallbox vyčistiť, odporúčame vám použiť mäkkú, suchú alebo navlhčenú
handričku. Na čistenie nabíjačky Wallbox nepoužívajte spreje ani priamy prúd vody.
• Je povinné používať prvok alebo ochrannú podporu dodávanú ako príslušenstvo, aby ste chránili
konektor pred pádom, nečistotami a inými poveternostnými vplyvmi.

Riešenie problémov
VŠEOBECNE
Nabíjačka sa nezapne
To by mohlo znamenať, že do zariadenia Wallboxu neprichádza žiadny elektrický prúd. Istič môže byť
vypnutý alebo odpojený. Skontrolujte istič a uistite sa, že funguje. Stlačte testovacie tlačidlo na ističi
– samo by sa malo odpojiť.
Nabíjacia relácia sa nezačala
Dôvody môžu byť nasledovné:
• Nabitie vozidla je naplánované na neskôr.
• Vozidlo je úplne nabité.
• Vo vozidle môže byť chyba, skontrolujte vozidlo.
• Nabíjacia zástrčka nie je správne pripojená, znova ju zapojte.
• Nabíjacia zástrčka môže byť znečistená alebo poškodená, uistite sa, že je v dobrom stave.
• Nabíjacia relácia bola naprogramovaná, keď bola EV nabíjacia pištoľ zapojená do vozidla, takže
nabíjacia relácia sa nezohľadňovala. Odstráňte naprogramované nabíjanie a uistite sa, že EV
nabíjacia pištoľ nie je vo vozidle. Potom aplikáciu zosynchronizujte so zariadením Wallbox a potom
naprogramujte nabíjaciu reláciu.
Vozidlo sa nenabíja úplne, doba nabíjania je väčšia ako normálne alebo sa vozidlo nabíja iba pri
nízkom príkone
Keď je nabíjanie vozidla takmer ukončené, rýchlosť nabíjania začne klesať.
Na druhej strane, ak nabíjačka alebo vozidlo zistí príliš vysokú teplotu, z bezpečnostných dôvodov
sa nabíjací výkon zníži.

27

Možno bude potrebné aktualizovať firmvér nabíjačky. Otvorte aplikáciu Wallbox, vyberte Nastavenia
a skontrolujte, či je v dolnej časti malé kontextové okno s nápisom „Pre túto nabíjačku sú k dispozícii
aktualizácie“. Ak áno, vyberte túto možnosť a aktualizujte firmvér nabíjačky.
Ak sa vozidlo nabíja iba pri nízkom príkone a nikdy sa nenabíja pri vyššom príkone, obráťte sa na
technika, aby mohol skontrolovať výkonový selektor vo vnútri nabíjačky Wallbox.
Nabíjací kábel sa neodpojí od vozidla
Nabíjacia relácia nebola ukončená vozidlom. Pred vybratím nabíjacieho kábla ukončite nabíjanie
z vozidla. Skontrolujte návod na použitie vozidla, aby ste sa uistili, ako to urobiť, pretože každé vozidlo
má odlišné požiadavky.
PRIPOJENIE
Aplikácia Wallbox sa nepripojí k nabíjačke
Skontrolujte, či je na vašom inteligentnom telefóne alebo tablete povolená funkcia Bluetooth.
Dosah BLE je menší ako 10 metrov – zostaňte v rámci tohto dosahu.
Vypnite a zapnite Bluetooth telefónu a skúste sa pripojiť znova.
Zatvorte aplikáciu Wallbox a znova ju otvorte.
Skontrolujte, či sa do telefónu stiahla najnovšia verzia aplikácie. Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je odinštalovať aplikáciu Wallbox a potom ju znova nainštalovať.
Ak Bluetooth používate na mnohé iné zariadenia, signály sa niekedy prekrížia, takže nemôžu vždy
komunikovať. V takom prípade zapnite a vypnite Bluetooth a skúste sa znova pripojiť k nabíjačke.
Tam, kde je nabíjačka nainštalovaná, nie je pokrytie Wi-Fi
Ak nie je možné nabíjačku nainštalovať kdekoľvek inde, riešením by mohlo byť zosilňovač Wi-Fi.
Nabíjačku je možné pripojiť aj k internetu pomocou kábla Ethernet.
S naším predajným tímom si môžete zakúpiť predplatný program s názvom „Wallbox Always Connected“,
takže nabíjačku môžete mať vždy pripojenú k internetu.
K dispozícii je pokrytie Wi-Fi, ale vyskytujú sa problémy s pripojením
Skontrolujte, či sieť Wi-Fi a internet správne fungujú.
• Pokúste sa pripojiť ďalšie zariadenie a skontrolujte, či je sieť aktívna a či sa dá pripojiť na internet.
• Reštartujte smerovač a skontrolujte pripojenia.
• Otvorte porty na smerovači. Ak chcete pripojiť nabíjačku, budete musieť otvoriť nasledujúce porty:
TCP 80 Používa sa na prenos údajov
UDP 123 Používa sa na synchronizáciu času
• Pripojte sa pomocou inej siete Wi-Fi.
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Ak nemáte k dispozícii inú sieť Wi-Fi, môžete si pomocou mobilných dát mobilného telefónu vytvoriť
Wi-Fi sieť pomocou prístupového bodu Wi-Fi. Pokyny, ako to urobiť na telefóne:
iPhone (iOS 12):
1. Nastavenie
2. Mobilné dáta
3. Osobný prístupový bod
4. Na nabíjačke vyberte prístupový bod,
ktorý ste vytvorili v iPhone

rAndroid (Pie):
1. Nastavenie
2. Nastavenia siete
3. Prístupový bod a tethering
4. Wi-Fi prístupový bod
5. Vyberte možnosť
6. Na nabíjačke vyberte prístupový
bod, ktorý ste vytvorili na telefóne so
systémom Android.

Tip: Pri prvom zapnutí prístupového bodu sa vyplnia predvolené nastavenia, napríklad názov siete
a heslo.
Pripojte zariadenie Wallbox k tejto novej sieti Wi-Fi.
Odpojenie siete Wi-Fi
Ak nabíjačka stratila pripojenie k sieti Wi-Fi, jednoducho reštartujte nabíjačku Wallbox a tá sa
automaticky znova pripojí.
Skontrolujte tiež Wi-Fi modem a uistite sa, že funguje správne.
Výstražné hlásenia
Váš zdroj napájania je neustále kontrolovaný zariadením Wallbox, aby bola zaistená bezpečná
prevádzka. Ak je niektorý z parametrov mimo správneho prevádzkového rozsahu, zariadenie Wallbox
vám nedovolí nabiť vozidlo a na obrazovke zobrazí výstražné hlásenie:
Nedostupnosť nabíjacej stanice:
• Vypnite istič a pred opätovným zapnutím počkajte niekoľko sekúnd.
• Ak to nefunguje, obráťte sa na svojho technika a uistite sa, že výkonový selektor nie je v polohe
0, 8 alebo 9.
Nabíjacia stanica nie je napájaná:
• Odpojte nabíjací kábel od vozidla. Potom vypnite istič, počkajte 10 sekúnd a potom ho znova
zapnite. Potom znova pripojte nabíjací kábel k vozidlu.
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DENNÍKY NABÍJANIA
Denníky nabíjania sa nezobrazujú na webových stránkach myWallbox ani v aplikácii Wallbox.
Na to, aby sa štatistika nabíjania mohla zobraziť v aplikácii alebo na portáli myWallbox, musí byť
nabíjačka pripojená k internetu. Najprv skontrolujte pripojenie k internetu.
Ak sa štatistika nabíjania stále nezobrazuje, môžete urobiť nasledovné:
1. Vyhľadajte vo svojej nabíjačke najnovšiu verziu firmvéru a uistite sa, že je aktualizovaná.
2. Odstráňte aplikáciu Wallbox z telefónu, znova stiahnite aplikáciu, pripojte sa k nabíjačke pomocou
rozhrania Bluetooth a umožnite zariadeniu synchronizáciu s telefónom. Nabíjačka tak umožní
odosielať štatistické údaje pomocou rozhrania Bluetooth namiesto internetu.
3. Resetujte nabíjací systém. Vo vnútri aplikácie Wallbox prejdite na: Nastavenia > Rozšírené
možnosti > Reštartovať.

Servis
Potrebujete ďalšiu pomoc? Obráťte sa na nás:
België/Belgique
+32 28082353

France
+33 186260541

Norge
+47 51742000

Schweiz/Suisse
+41 435084675

Danmark
+45 89870290

Italia
+39 694804494

Portugal
+351 308809158

Sverige
+46 852503203

Deutschland
+49 303 11 99629

Nederland
+31 202410845

Österreich
+43 720882116

United Kingdom
+44 2039097682

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

