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Důležité informace
Předmluva
Tento návod popisuje mechanickou a elektrickou instalaci Mercedes-Benz Wallboxu Home. Pracovní kroky popsané v tomto
návodu smí provádět pouze kvalifikovaný personál (mechanická instalace), příp. kvalifikovaný elektrikář (elektrická instalace),
který na základě svého odborného vzdělání, znalostí a zkušeností, jakož i znalostí příslušných norem může posoudit a provést
pracovní kroky popsané v instalačním návodu a identifikovat případná nebezpečí.
Varianty Mercedes-Benz Wallboxu Home lze jednoznačně identifikovat na základě produktových etiket: Na těchto etiketách je
uvedeno věcné číslo Mercedes-Benz (dolní strana venku) a rovněž číslo produktu ABL (vnitřní strana krycí klapky na vnitřním
krytu elektroniky). Etikety jsou však identické co do technických údajů. V každém případě se před instalací ujistěte, že varianta, kterou máte k dispozici, je popsána v tomto návodu!
V tomto návodu jsou popsány následující varianty Wallboxu:
Věcné číslo Mercedes-Benz

Číslo produktu ABL

A0009067408

2W22M1

A0009067508

2W72M9

Informace o tomto návodu
Tento návod dokumentuje kroky a nastavení, jež jsou nezbytné pro instalaci a uvedení Mercedes-Benz Wallboxu Home do provozu, jakož i jeho vyřazení z provozu a odstraňování závad během provozu. Pro pokud možno rychlou a přehlednou orientaci
proto určité pasáže v tomto návodu obsahují speciální formátování.
•

Popisy, které uvádějí různé rovnocenné možnosti volby (jako v tomto případě), jsou označeny odrážkami.

•

Popisy, které popisují vykonání funkce, jsou označeny čísly, a tudíž určují pořadí jednotlivých pracovních kroků.

Tento návod si bezpodmínečně pozorně přečtěte a respektujte zejména všechny pokyny ohledně bezpečnosti, které jsou v
něm uvedené.
Veškeré rozměry v tomto návodu jsou uvedeny v milimetrech. Je-li to nutné, je u některých obrázků uvedeno také příslušné
měřítko.
Vezměte prosím na vědomí, že veškeré technické údaje, specifikace a prvky designu produktu mohou být změněny bez předchozího oznámení.

Bezpečnostní pokyny v tomto návodu
Obzvláště musí být respektována následujícím způsobem označená výstražná upozornění a preventivní bezpečnostní opatření.
Symboly mají následující význam:
NEBEZPEČÍ!
Oddíly označené tímto symbolem upozorňují na elektrické napětí, které představuje ohrožení zdraví nebo života. Veškeré
jednání v rozporu s danými předpisy může vést k těžkým úrazům a ke smrti. Úkony označené tímto symbolem nesmí být v
žádném případě provedeny.
POZOR!
Oddíly označené tímto symbolem upozorňují na další nebezpečí, která mohou vést k poškození samotného zařízení nebo
jiných elektrických spotřebičů. Úkony označené tímto symbolem musí být prováděny se zvláštní pečlivostí.
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UPOZORNĚNÍ!
Oddíly označené tímto symbolem upozorňují na další důležité informace a zvláštnosti, které jsou nezbytné pro spolehlivý
provoz. Úkony označené tímto symbolem mají být prováděny podle potřeby.

Bezpečnostní pokyny na zařízení
Na nálepkách na pravé a spodní straně skříně a také na vnitřním krytu elektroniky Wallboxu jsou umístěny další bezpečnostní
a provozní pokyny. Tyto symboly mají následující význam:
POZOR!
V každém případě si prosím nejprve přečtěte návod k obsluze, který je součástí dodávky Mercedes-Benz Wallboxu Home,
zejména předtím, než odstraníte kryt skříně vašeho Wallboxu.
POZOR!
Přečtěte si prosím v každém případě nejprve instalační návod (tento dokument) předtím, než odstraníte kryt elektroniky
uvnitř Wallboxu.
NEBEZPEČÍ!
Po otevření skříně se může uvnitř Wallboxu a jednotlivých součástí, kterých se můžete dotknout, vyskytovat nebezpečné
elektrické napětí.

Všeobecné bezpečnostní pokyny
Věnujte pozornost následujícím bodům:
•

Tento návod si pečlivě přečtěte.

•

Respektujte všechna varování.

•

Řiďte se všemi pokyny.

•

Mercedes-Benz Wallbox Home je k dispozici v různých provedeních pro různé země určení. Zkontrolujte prosím na základě
označení na produktové etiketě na spodní straně Wallboxu, zda je Wallbox schválen pro instalaci a provoz ve vaší zemi.

•

Wallbox musí být nainstalován kvalifikovaným elektrikářem a připojen i uveden do provozu v souladu s místními předpisy a
ustanoveními.

•

Mercedes-Benz Wallbox Home je vybaven proudovým chráničem (FI, následně zvaný RCCB, viz také „Slovníček pojmů a
definice“ na straně 26) typu A. Dále disponují varianty Wallboxu uvedené v tomto návodu integrovaným detektorem
zbytkového stejnosměrného proudu (DC), aby byla zajištěna maximální bezpečnost během provozu. Vždy však musí být
respektovány podmínky a předpisy platné v příslušné lokalitě a specifické pro danou zemi. Ty mohou předepisovat RCCB s
jinou spouštěcí charakteristikou (například typ B).

•

Během instalace, resp. po instalaci je třeba na všech stranách ponechat minimální vzdálenost 50 cm od Wallboxu.

•

Používejte výhradně příslušenství, které je pro zařízení určeno a nabízeno firmou Mercedes-Benz.

•

Tento Wallbox neinstalujte v bezprostřední blízkosti tekoucí nebo stříkající vody: Wallbox Home Mercedes-Benz je v souladu
s IP 55 chráněn proti průniku vody.

•

Wallbox Home Mercedes-Benz nesmí být instalován v oblastech ohrožených povodněmi.

•

Wallbox Home Mercedes-Benz nesmí být instalován v prostředí s nebezpečím výbuchu (oblast EX).

•

Wallbox Home Mercedes-Benz nesmí být polepen ani zakryt jinými předměty nebo materiály, aby za všech okolností byla
zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.
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•

Na skříň je zakázáno pokládat kapaliny, jakož i předměty a nádoby obsahují kapaliny.

•

Vezměte v úvahu, že v závislosti na připojeném vozidle nebo vnitrostátních předpisech může být nutná dodatečná ochrana
proti přepětí.

•

Mějte na paměti, že napevno připojený nabíjecí kabel Mercedes-Benz Wallboxu Home nesmí být za provozu prodlužován
spojkami, adaptérovými kabely ani jinými prostředky.

•

Mějte na paměti, že provoz rádiového vysílače v bezprostřední blízkosti Wallboxu (< 20 cm) může vést k funkčním poruchám, a proto by mu mělo být zabráněno.

•

Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi
nebo s nedostatečnými zkušenostmi či znalostmi, ledaže jsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo
od této kompetentní osoby obdržely instrukce, jak mají zařízení používat.

•

Děti musí být pod dohledem, aby si nemohly se zařízením hrát.

•

Mějte na paměti, že Mercedes-Benz Wallbox Home smí být instalován a provozován ve výšce maximálně 2 000 m NHN
(metrů nad mořem).

Všeobecné informace o produktu
Mercedes-Benz Wallbox Home odpovídá aktuálnímu stavu techniky a splňuje veškeré stávající bezpečnostní předpisy, směrnice a normy. Bezpečnostní pokyny v tomto návodu slouží k tomu, aby byla zaručena řádná a bezpečná instalace pro následný
provoz. Jednání v rozporu s danými předpisy nebo nedodržování bezpečnostních pokynů a instrukcí v tomto návodu může vést
k zasažení elektrickým proudem, požáru, těžkým úrazům nebo smrti.
Mercedes-Benz Wallbox Home musí být nainstalován kvalifikovaným elektrikářem a připojen i následně uveden do provozu se
zohledněním místních předpisů a ustanovení.
Poruchy, které ovlivňují bezpečnost osob, připojeného vozidla nebo samotného zařízení, smějí být odstraněny pouze autorizovaným elektrikářem.
Pokud by u Wallboxu došlo k chybným funkcím, přečtěte si prosím nejprve oddíly k „Hledání chyb a řešení“ na straně 18.
Pokud se i nadále porucha opakuje a nelze ji odstranit, obraťte se prosím na místní technický servis Mercedes-Benz.
Wallbox nechte vyměnit či odstavit z provozu kvalifikovaným elektrikářem nebo kontaktujte místní technický servis
Mercedes-Benz, pokud:
•

byla skříň mechanicky poškozena,

•

byl odstraněn kryt skříně nebo ho již nelze ke skříni připevnit,

•

již zjevně není dána dostatečná ochrana proti průniku vody nebo cizím tělesům,

•

byl napevno připojený nabíjecí kabel funkčně nebo fyzicky poškozen,

•

Wallbox nefunguje správně nebo byl jinak poškozen.
NEBEZPEČÍ!
Pokud skříň nebo nabíjecí kabel nesou známky poškození, je třeba instalaci Wallboxu okamžitě přerušit nebo již nainstalovaný Wallbox vyřadit z provozu přes předřazený jistič vedení v domovní instalaci (následně zvaný MCB, viz také „Slovníček
pojmů a definice“ na straně 26) a integrovaný RCCB: Další používání Wallboxu je v tomto případě nepřípustné! Wallbox
vyměňte nebo se obraťte na místní technický servis Mercedes-Benz!
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Pokyny pro instalaci
Věnujte pozornost následujícím pokynům pro instalaci vašeho Mercedes-Benz Wallboxu Home:
•

Toto zařízení musí být vždy spojeno s ochranným vodičem napájecího zdroje. Spojení ochranného vodiče zajistí a zkontroluje osoba provádějící instalaci. Po instalaci mohou být změny prováděny pouze kvalifikovaným elektrikářem.

•

Vždy respektujte bezpečnostní předpisy platné v zemi, ve které Wallbox provozujete.

•

Pro účinný provoz musí být napájecí vedení pro Mercedes-Benz Wallbox Home v domovní instalaci zajištěno MCB (jmenovitý proud v závislosti na napájecím vedení a nastavení Wallboxu, maximálně však 32 A) s charakteristikou C, ke kterému není
připojen žádný jiný spotřebič. Při výběru MCB bezpodmínečně respektujte platné vnitrostátní předpisy.

•

Aby byl Wallbox úplně odpojen od elektrické sítě, musí být napájecí vedení vždy přerušeno prostřednictvím předřazeného
MCB a interního RCCB.

•

Zajistěte, aby jmenovité napětí a jmenovitý proud zařízení odpovídaly požadavkům na místní elektrickou síť a aby během
nabíjení nebyl překročen jmenovitý výkon.

•

Wallbox by neměl být instalován v místech, ve kterých se často pohybují osoby. Obzvláště je třeba zabránit instalaci podél
průchodů a označených únikových cest.

•

Wallbox nikdy nemontujte za stísněných podmínek. Zejména je třeba zajistit, aby se vozidlo v režimu nabíjení nacházelo ve
vhodné vzdálenosti od Wallboxu a aby k němu mohl být nabíjecí kabel připojen volně bez napnutí. Vzdálenost mezi vozidlem
a Wallboxem by měla být nejméně 50 cm až cca 5 m.

•

V žádném případě neprovádějte změny na skříni nebo interním zapojení Wallboxu. Jednání v rozporu s těmito předpisy představuje bezpečnostní riziko, zásadně porušuje záruční ustanovení a může vést k okamžitému zániku záruky.
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Představení produktu
Varianty Mercedes-Benz Wallboxu Home jsou kompletně vyráběny v Německu a v kterémkoliv okamžiku splňují všechny evropské předpisy a normy ohledně režimu nabíjení elektrických vozidel podle normy IEC 61851-1, Mode 3 – pro více informací
si přečtěte také oddíl „Směrnice a normy“ na straně 25. Podle potřeby má uživatel na výběr varianty s různým nabíjecím
výkonem a s napevno připojeným nabíjecím kabelem s konektorem typu 2, které jsou koncipovány pro soukromé použití, jakož
i použití v poloveřejných prostorách.
U všech našich produktů klademe maximální důraz na bezpečnost uživatele. Z tohoto důvodu disponuje váš Wallbox interním
RCCB typu A a integrovaným detektorem zbytkového stejnosměrného proudu (DC), které v kombinaci s ochranným zařízením
vaší domovní instalace a ochranným zařízením vašeho vozidla zajišťují účinnou ochranu proti zkratům, úrazům elektrickým
proudem a jiným rizikům během provozu.
Obsluha Wallboxu je obzvláště jednoduchá při každodenním používání: Díky vícebarevnému LED indikátoru na přední straně
Wallboxu jsou aktuální provozní stavy kdykoliv zřetelně čitelné. Pokud by někdy došlo k chybné funkci, lze příčinu identifikovat
na základě specifického chybového kódu vícebarevného LED indikátoru, aniž byste museli otevírat skříň Wallboxu. Po uvedení do provozu odborníkem je Mercedes-Benz Wallbox Home kdykoliv připraven k nabíjení, přičemž proces nabíjení vyžaduje
zvláštní autorizaci pomocí integrovaného klíčového spínače.

Vybalení a rozsah dodávky
Mercedes-Benz Wallbox Home je dodáván s různými komponentami příslušenství, které jsou nezbytné pro instalaci a řádný
provoz. Zkontrolujte proto ihned po vybalení, zda balení obsahuje následující komponenty:
Komponenta

Množství

Wallbox

1

Stručný návod

1

Montážní sada

1

Popis
Nabíjecí stanice sestávající ze zadní skořepiny s integrovanou elektronickou jednotkou, vnitřním
krytem elektroniky a krytem skříně

Mercedes-Benz

WALLBOX Home
DE Sicherheitshinweise & Kurzanleitung
EN Safety information & Quick Start Guide
FR

Consignes de sécurité & Guide de prise
en main

IT

Avvertenze di sicurezza & brevi
istruzioni
Veiligheidsinstructies & verkorte hand-

NL leiding
PT

Indicações de segurança e Guia Rápido

ES

Indicaciones de seguridad & guía rápida

HR

Sigurnosne napomene i kratke upute

PL

Wskazówki bezpieczeństwa &
Skrócona instrukcja obsługi

RO

Indicaţii de siguranţă & Scurt
îndrumar

RU
SK

Указания по технике безопасности &
краткое руководство
Bezpečnostné pokyny & Stručný návod

SI

Varnostni napotki in kratka navodila

CS

Bezpečnostní pokyny & zkrácený návod

DK vejledning

Sikkerhedsanvisninger & Kort

TR

Güvenlik bilgileri ve hızlı başlangıç
kılavuzu

FI

Turvallisuusohjeet & pikaopas

HU

Biztonsági tudnivalók és rövid
útmutató

NO hurtigreferanse

Sikkerhetsanvisninger og

AR

SE

Säkerhetsanvisningar och snabbguide

ZH

安全信息与
快速入门指南

ET

Ohutusjuhised ja lühijuhend

JP

安全情報および
クイックスタートガイド

Drošības norādījumi un ātro uzziņu
rokasgrāmata
Saugos nurodymai ir trumpas naudojimo
vadovas
Указания за безопасност и
кратко ръководство

KR

안전 정보 및
빠른 시작 설명서

TH

�้อมู�เ�ื่อค��ม��อ��ัย��
คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ

TW

安全資訊及
快速入門指南

LV
LT
BG

Stručný návod včetně bezpečnostních pokynů v tištěné podobě

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﻣﺎن
عيرسلا ءدبلا ليلدو

Οδηγίες ασφαλείας & Συνοπτικό

GR εγχειρίδιο

Artikelnummer: 0301481_c

Sada šroubů pro montáž na stěnu sestávající z 1 × 4 šroubů do dřevotřísky včetně
příslušných hmoždinek, klíč ke klíčovému spínači (2 ks), klíč ke krytu skříně, vrtací šablona

Pokud po vybalení chybí jedna nebo více uvedených komponent, kontaktujte okamžitě prodejce, u kterého jste Wallbox
zakoupili.

Identifikace varianty produktu
A 000 906 74 08 / 001

Produced by: ABL SURSUM Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG,
Albert-Büttner-Straße 11, 91207 Lauf / Pegnitz, Germany
Produced for: Mercedes-Benz AG,
Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart, Germany

~220-240V 50Hz 32A
~380-415V

2W22M100001
2018-05-30
IP55 IK08 3Ph
-30°C to 50°C

Mercedes-Benz Wallbox Home je k dostání v několika variantách, které jsou mechanicky a elektricky optimalizovány pro různé uživatelské profily.
Na spodní straně Wallboxu se nachází produktová etiketa se specifickým věcným
číslem Mercedes-Benz pro Wallbox. Pro identifikaci je obzvláště relevantní označení modelu (A 000 906 XX XX) a také pod ním uvedené hodnoty pro připojení k síti
(síťové napětí, síťový proud, síťová frekvence).
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Když při instalaci odstraníte kryt skříně, nachází se na vnitřní straně krycí klapky
RCCB další produktová etiketa, na které je alternativně uvedeno číslo produktu ABL.
V každém případě se na základě věcného čísla Mercedes-Benz nebo čísla produktu
ABL před instalací ujistěte, že instalace varianty Wallboxu, kterou máte k dispozici,
je popsána v tomto dokumentu. Soupis variant Wallboxu popsaných v tomto
dokumentu a přiřazení k věcnému číslu Mercedes-Benz a číslu produktu ABL
naleznete v následující tabulce:
Věcné číslo
Mercedes-Benz

Číslo produktu
ABL

A0009067408

2W22M1

A0009067508

2W72M9

2W22M1

2W220100001

~220-240V 50Hz 32A
~380-415V
-30°C to 50°C, IP55 IK08
IEC 61851-1
IEC 61439-7 ACSEV

2W22M100001
2018-05-30

MADE IN GERMANY
ABL SURSUM Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co . KG

Síťová přípojka

Varianta

230/400 V, 50 Hz

Napevno připojený nabíjecí kabel podle IEC 62196-2 typ 2, cca 6 m; nabíjecí

1 nebo 3× 32 A

výkon 22 kW

230 V, 50 Hz

Napevno připojený nabíjecí kabel podle IEC 62196-2 typ 2, cca 6 m; nabíjecí

1× 32 A

výkon 7,2 kW

POZOR!
Informace a technické specifikace uvedené v tomto návodu se vztahují výhradně k variantám uvedeným v tomto návodu
a nesmějí být přenášeny na jiné modely Wallboxu: Tyto varianty jsou případně dodávány se specifickými návody.
Pokud varianta Wallboxu, kterou máte k dispozici, není popsána v tomto návodu, obraťte se prosím na místní technický
servis Mercedes-Benz: Wallbox v žádném případě neinstalujte, protože jinak může dojít k jeho poškození, k úrazům nebo
smrti.

Konstrukce Mercedes-Benz Wallboxu Home
Mercedes-Benz Wallbox Home má následující konstrukci:

1

2

3

1 Kryt skříně
Odnímatelný vnější kryt z plastu pro připevnění k zadní skořepině skříně Wallboxu pomocí závěsné příchytky (horní okraj) a
zajištění pomocí vratového šroubu (dolní okraj).

2 Kryt elektroniky
Vnitřní kryt elektronického modulu s integrovanou krycí klapkou pro manuální přístup k RCCB (proudový chránič).

3 Zadní skořepina skříně
Korpus s integrovaným elektronickým modulem, napevno připojeným nabíjecím kabelem s konektorem typu 2 a držákem pro
konektor.
6

Detail krytu skříně
Pohled zezadu

Pohled zepředu

4

5
6
4 Plastová příchytka a vodicí kolíky
Plastová příchytka slouží k zavěšení krytu skříně na zadní skořepinu skříně. Dva vodicí kolíky zajišťují správnou svislou orientaci
krytu skříně.

5 Oblast LED indikátoru
V této části krytu skříně se nachází vícebarevný LED indikátor.

6 Upínací dutina
Upínací dutina slouží k zajištění krytu skříně pomocí vratového šroubu na zadní skořepině skříně.
Detail krytu elektroniky
Pohled zepředu

7

8

9

7 Otvor pro upevňovací šroub M4
Tento otvor slouží k upevnění krytu elektroniky k zadní skořepině skříně pomocí upevňovacího šroubu (M4 × 10).

8 Krycí klapka pro RCCB (proudový chránič)
Tato krycí klapka zajišťuje přístup k RCCB uvnitř Wallboxu.

9 Čočka vícebarevného LED indikátoru
Tato čočka slouží k zobrazení vícebarevného LED indikátoru.
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Detail zadní skořepiny skříně
Pohled zezadu

Pohled zepředu

0
q
w
u
e
r
i
t
o
y
0 Otvor pro kryt skříně
Tento otvor slouží k zavěšení plastové příchytky 4 krytu skříně.

q Průchodky pro datové kabely
Tyto průchodky uzavírají otvory pro datové kabely v oblasti přípojek na zadní skořepině skříně. Připojení datových
kabelů je možné např. v kombinaci s Mercedes-Benz Wallboxem Advanced. Pokyny k připojení najdete v instalačním
návodu k Mercedes-Benz Wallboxu Advanced, který je k dispozici na následujícím odkazu:
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

w Průchodka pro napájecí vedení
Tato průchodka uzavírá otvor pro napájecí vedení v oblasti přípojek na zadní skořepině skříně.

e RCCB (proudový chránič)
RCCB a vedle umístěné PE svorky slouží k připojení napájecího vedení.

r Otvor pro otočný kódovací spínač
Tento otvor zajišťuje přístup k otočnému kódovacímu spínači pro nastavení maximálního nabíjecího proudu a aktivaci režimu
nastavení a testovacího režimu (další informace na straně 21).

t Otvor pro LED indikátor
Skrze tento otvor je zobrazován vícebarevný LED indikátor.

y Vratový šroub pro kryt skříně
Tento vratový šroub slouží k zajištění krytu skříně. Příslušný klíč ke krytu skříně je součástí dodávky.

u Otvory pro šrouby
Tyto dva otvory slouží k zavěšení zadní skořepiny skříně v montážní poloze.

i Kabelový kanál
Tento kabelový kanál je určen pro napájecí vedení kladené na omítku.

o Otvory pro přišroubování
Tyto otvory slouží k zafixování zadní skořepiny skříně, kterou jste dříve zavěsili do otvorů pro šrouby u, v montážní poloze
pomocí dvou šroubů.
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Příprava, instalace a uvedení
do provozu
Všeobecné požadavky na místo montáže
Mercedes-Benz Wallbox Home je elektrotechnické zařízení a podléhá proto určitým požadavkům na instalaci v interiéru a
exteriéru. Při výběru místa montáže je třeba věnovat pozornost následujícím bodům:
•

Respektujte veškeré místní předpisy týkající se elektroinstalace, např. protipožární opatření a opatření pro prevenci úrazů.

•

Wallbox musí být namontován tak, aby byl volně přístupný oprávněným osobám.

•

Kromě toho musí být před Wallboxem vymezena parkovací plocha tak, aby napevno připojený nabíjecí kabel Wallboxu snadno dosáhl k nabíjecí zásuvce vozidla.

•

Doporučená montážní výška je 120 až 140 cm od podlahy ke spodnímu okraji skříně: Toto
doporučení lze v závislosti na místních podmínkách upravit směrem nahoru či dolů. Na místě
montáže musí být zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu, aby byl Wallbox v režimu nabíjení
chlazen: Respektujte vždy přípustné provozní teploty (viz „Technické údaje“ na straně 23).

•

Pro bezpečný provoz Wallboxu musí být po stranách skříně dodrženy minimální vzdálenosti
50 cm.

•

Montážní plocha musí mít rovný povrch, který je dostatečně pevný pro montáž Wallboxu.

•

Požadovaná montážní plocha pro Mercedes-Benz Wallbox Home činí minimálně 440 ×
330 mm (V × Š). Zadní skořepina skříně Wallboxu musí celou plochou doléhat na montážní
plochu.

•

V zásadě je Mercedes-Benz Wallbox Home uzpůsoben pro provoz při vysokých teplotách
okolního prostředí. V každém případě je však třeba se ujistit, že maximální přípustná provozní teplota nebyla překročena v důsledku vnějších vlivů, např. přímého slunečního záření atp.

•

Wallbox splňuje požadavky na montáž v exteriéru. Aby bylo minimalizováno znečištění způsobené povětrnostními vlivy,
doporučujeme Wallbox v exteriéru namontovat na zastřešeném místě.

min. 50 cm

120 až
140 cm

Požadavky na napájecí vedení
V každém případě je nutno zohlednit následující požadavky na elektrotechnické připojení Mercedes-Benz Wallboxu Home:
•

Platí veškeré povinnosti týkající se zřizování nízkonapěťových zařízení podle IEC 60364-1 a IEC 60364-5-52.

•

Model A0009067408 je určen pro připojení a provoz při jmenovitém napětí 230 V (fáze-nula, 1fázové) nebo 400 V (fáze-fáze, 3fázové) a 50 Hz. Varianta Wallboxu A0009067508 je koncipována pro připojení a provoz při jmenovitém napětí 230 V
(fáze-nula, 1fázové) a 50 Hz.

•

Na místě instalace se musí podle HD 60364-7-722:2012 nacházet dostatečně dimenzované připojení k elektrické síti: Toto
připojení musí být výhradně určeno pro Wallbox a nesmí zásobovat žádné jiné elektrické spotřebiče.

•

Případně musí být provedena pokládka zvláštního napájecího vedení, které je určeno výhradně pro připojení Wallboxu a
odpovídá všeobecným požadavkům na kabelová vedení a technické vybavení budov.

Mercedes-Benz Wallbox Home| Příprava, instalace a uvedení do provozu
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•

V závislosti na požadovaném připojovacím výkonu musí být instalace Wallboxu před uvedením do provozu přihlášena u
místního dodavatele elektřiny, resp. jím musí být povolena. Věnujte přitom pozornost místním předpisům vašeho dodavatele
elektřiny.

•

Průřez vedení musí být přizpůsoben požadovanému připojovacímu výkonu a dalším aspektům (jako délka vedení, materiál vodičů, způsob pokládky vedení atd.). Připojovací svorky
uvnitř Wallboxu jsou dimenzovány pro průřez vodiče 1,5 mm2 až 16 mm2.

•

Napájecí vedení může být libovolně položeno pod omítku nebo na omítku. Pro případ napájecího vedení položeného na omítku nabízí zadní strana skříně kabelový kanál, pomocí
kterého lze kabel vést do oblasti přípojek na zadní skořepině skříně.

•

Napájecí vedení pro Wallbox musí být vždy zajištěno vlastním MCB (jmenovitý proud v
závislosti na napájecím vedení a nastavení Wallboxu, maximálně však 32 A). Při výběru
MCB bezpodmínečně respektujte platné vnitrostátní předpisy.

•

Pokud chcete Wallbox vyřadit z provozu, uveďte MCB předřazený v domovní instalaci a
integrovaný RCCB do polohy 0 (Off/vypnuto).

•

V každém případě zajistěte, aby byly dodrženy požadavky na instalaci uvedené v tomto návodu. Jednání v rozporu s danými
předpisy nebo jejich nedodržování může vést k úrazu elektrickým proudem, nebo dokonce ke smrti. Navíc nelze při porušení uvedených pokynů zaručit řádný provoz Wallboxu.
UPOZORNĚNÍ!
Aby bylo dosaženo maximálního nabíjecího výkonu Wallboxu, musí být napájecí vedení Wallboxu dimenzováno a položeno
pro 32 A. Kromě toho je třeba upravit nastavení maximálního nabíjecího proudu (viz „Režim nastavení a testovací režim“
na straně 15) na 32 A. Tovární nastavení maximálního nabíjecího proudu činí 16 A u varianty A0009067408 a 32 A u
varianty A0009067508.
UPOZORNĚNÍ!
V různých zemích se výše uvedené specifikace odlišují od podmínek pro připojení k místní elektrické síti. V takovém
případě musí být Wallbox připojen v souladu se způsobem připojení používaným v zemi instalace. Přehled se způsoby
připojení specifickými pro jednotlivé země naleznete na straně 28 v tomto návodu nebo na webové stránce
www.yourwallbox.de pod následujícím odkazem:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

Mechanická a elektrická instalace
Poté co jste určili místo montáže pro Wallbox, můžete začít s mechanickou instalací. Pro montáž potřebujete následující komponenty:
•

Vrtačku nebo akušroubovák (není součástí dodávky)

•

Vrták Ø 8 mm pro příslušný montážní podklad (není součástí dodávky)

•

Vrtací šablonu pro varianty Wallboxu popsané v návodu (je součástí dodávky)

•

Šroubovák s nástavci Torx (TX20, TX30) (není součástí dodávky)

•

Plochý šroubovák VDE (doporučená tloušťka a délka čepele: 0,5 × 2,5 mm, 80 mm) (není součástí dodávky)

•

Řezací nůž pro naříznutí průchodky pro napájecí vedení (není součástí dodávky)

•

Čtyři šrouby do dřevotřísky 6 × 60 pro upevnění zadní skořepiny skříně (jsou součástí dodávky)

•

V případě nutnosti: Hmoždinky vhodné pro montážní podklad (jsou součástí dodávky: nylonové hmoždinky, 8 × 40)

•

Příp. vodováhu (není součástí dodávky)
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NEBEZPEČÍ!
V každém případě věnujte pozornost 5 bezpečnostním pravidlům:
1. Odpojit
2. Zajistit proti opětovnému zapnutí
3. Potvrdit stav bez napětí
4. Uzemnit a zkratovat
5. Zakrýt nebo ohradit sousední díly, které jsou pod napětím
Předtím než začnete s instalací, deaktivujte v každém případě MCB v domovním rozvaděči a také integrovaný RCCB.
Dále zajistěte, aby během instalace nemohlo dojít k opětovnému zapnutí MCB a RCCB. V opačném případě hrozí
nebezpečí těžkých úrazů elektrickým proudem nebo smrti!
Wallbox nainstalujte následujícím způsobem:
1. Zajistěte, aby v požadované montážní poloze bylo k dispozici dostatečně dimenzované napájecí vedení. V opačném případě musí být provedena pokládka napájecího vedení.

2. Přiložte vrtací šablonu svisle na montážní plochu a vyrovnejte ji: Případně
použijte vodováhu. S pomocí šablony si vyznačte montážní otvory.

3. Vyvrtejte zakreslené montážní otvory (Ø 8 mm). V závislosti na montážním
podkladu vložte do otvorů dodané hmoždinky pro upevňovací šrouby.

4. Pomocí šroubováku TX30 zašroubujte dva ze čtyř dodaných šroubů do
dřevotřísky 6 × 60 s odstupem 4 mm od stěny do dvou horních otvorů.

5. Položte Wallbox na pracovní plochu a pomocí dodaného klíče ke krytu
skříně uvolněte vratový šroub na dolním okraji zadní skořepiny skříně.
Poté kryt odklopte nahoru a odeberte.
Poznámka: Chraňte kryt skříně před škrábanci a jinými vnějšími poškozeními. Ochrannou fólii krytu odstraňte v rámci posledního montážního kroku
bezprostředně před ukončením instalace.
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6. Pomocí šroubováku TX20 uvolněte šroub M4 v horní části Wallboxu, pomocí kterého je vnitřní kryt elektroniky připevněn k zadní skořepině skříně, a
odeberte kryt elektroniky. Šroub uschovejte na bezpečném místě.

7. Nařízněte membránu největší průchodky w: Tímto otvorem veďte nyní
napájecí vedení.
Poznámka: Dva menší otvory uzavřené průchodkami q slouží k napojení
na externí řízení nabíjení, např. přes Mercedes-Benz Wallbox Advanced.
Pokyny k připojení najdete v instalačním návodu k Mercedes-Benz
Wallboxu Advanced, který je k dispozici na následujícím odkazu:
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

8. Zavěste zadní skořepinu skříně Wallboxu v montážní poloze. Zadní skořepina skříně je za tímto účelem vzadu nahoře opatřena dvěma integrovanými
otvory u pro šrouby montované v kroku 4. Mercedes-Benz Wallbox Home
je nyní upevněn v montážní poloze.

9. Zafixujte zadní skořepinu skříně tím, že zbývající dva šrouby do dřevotřísky
prostrčíte dvěma otvory o v dolní části zadní skořepiny skříně a pomocí
šroubováku TX30 zašroubujete do hmoždinek, které jste do otvorů vložili
v kroku 3. Mercedes-Benz Wallbox Home je nyní pevně přimontován k
montážní ploše.

10. U napájecího vedení s ohebnými vodiči zajistěte, aby odizolované žíly
(doporučeno 12 mm) byly opatřeny koncovými objímkami. Uvolněte
připojovací svorky integrovaného RCCB, zaveďte žíly do příslušné svorky
a utáhněte napájecí vedení točivým momentem 2,5 až 3 Nm. Sekvence
zapojení je zobrazena na následujícím obrázku a v tabulce.
Při utahování svorky L1 v každém případě dbejte na správné usazení vodiče připojeného výrobcem!
Aktivujte pružinový mechanismus PE svorky a upevněte zde ochranný
vodič napájecího vedení.

12

L3

L2

L1

N

PE

U 3fázové varianty A0009067408 se napájecí vedení připojí následovně:
Označení

Barva žíly

Označení připojení

Vodič pod napětím fáze 1

Hnědá

5 (L1)

Vodič pod napětím fáze 2

Černá

3 (L2)

Vodič pod napětím fáze 3

Šedá

1 (L3)

Neutrální vodič

Modrá

N

Ochranný vodič

Zelenožlutá

PE

U 1fázové varianty A0009067508 se napájecí vedení připojí následovně:
Označení

Barva žíly

Označení připojení

Vodič pod napětím

Hnědá

5 (L1)

Neutrální vodič

Modrá

N

Ochranný vodič

Zelenožlutá

PE

NEBEZPEČÍ!
Mějte na paměti, že elektronika vašeho Wallboxu se poškodí, pokud mezi vodič pod napětím L1 a neutrální vodič přivedete
napětí vyšší než 250 V.
UPOZORNĚNÍ!
3fázovou variantu A0009067408 lze na přání připojit (a provozovat) ke svorce 2 (L1) i jednofázově: V takovém případě
však nebude dosaženo jmenovitého výkonu uvedeného pro Wallbox.
V případě nesymetrického zatížení elektrické sítě respektujte platné místní technické podmínky připojení. Mercedes-Benz
Wallbox Home disponuje funkcí pro monitorování symetrie, kterou lze aktivovat pomocí otočného kódovacího spínače.
Další informace najdete v oddílu „Režim nastavení a testovací režim“ na straně 15.
UPOZORNĚNÍ!
V různých zemích se výše uvedené specifikace odlišují od podmínek pro připojení k místní elektrické síti uvedených v
tomto návodu. V takovém případě musí být Wallbox připojen v souladu se způsobem připojení používaným v zemi instalace.
Přehled se způsoby připojení specifickými pro jednotlivé země naleznete na straně 28 v tomto návodu nebo na webové
stránce www.yourwallbox.de pod následujícím odkazem:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf
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UPOZORNĚNÍ!
Mercedes-Benz Wallbox Home je výrobcem přednastaven na maximální nabíjecí proud o hodnotě 16 A (varianta
A0009067408) nebo 32 A (varianta A0009067508). Pokud se nabíjecí proud v domovní instalaci, resp. napájecím vedení
liší od tohoto továrního nastavení, musíte předtím, než opět namontujete kryt elektroniky a uvedete Wallbox do provozu,
upravit příslušným způsobem nastavení nabíjecího proudu ve Wallboxu: Tento postup je popsán v oddílu „Režim nastavení
a testovací režim“ na straně 15 a dále.
Mějte prosím na vědomí, že v žádném případě nesmí být překročen jmenovitý proud uvedený na produktové etiketě a
nakonfigurovaný ve firmwaru.

11. Nasaďte kryt elektroniky zpět na zadní skořepinu skříně a přišroubujte
ho příslušným šroubem M4 × 10.

12. Zavěste kryt skříně na horním okraji zadní skořepiny skříně a uzamkněte
ho pomocí dodaného klíče ke krytu skříně.
Poznámka: Předtím než opět namontujete kryt skříně, musíte
Mercedes-Benz Wallbox Home zprovoznit elektricky (viz následující
oddíl).

Elektrické uvedení do provozu
Po mechanické instalaci a elektrickém připojení musíte potvrdit správné fungování Mercedes-Benz Wallboxu Home v provozu
nebo odstranit případné chyby.
Pro uvedení Mercedes-Benz Wallboxu Home do provozu postupujte následovně:
1. Zapněte MCB předřazený v domovním rozvaděči.
2. Otevřete krycí klapku 8 na vnitřním krytu elektroniky a zapněte dodatečně RCCB (Wallbox bude připojen k elektrické síti).
Jakmile je Wallbox připojen k elektrické síti, zahájí proces inicializace: Přitom je kontrolována interní elektronika, aby byla
ověřena správná funkčnost.
Tento proces znázorňuje LED indikátor na přední straně Mercedes-Benz Wallboxu Home následujícím způsobem.
Stav LED indikátoru

Popis
LED indikátor zabliká jednou bíle...
... a poté pulzuje modře.

Nyní můžete připojit své vozidlo za účelem nabití. Zahájení, resp. ukončení procesu nabíjení je popsáno v přiloženém krátkém
návodu a také v podrobném návodu k obsluze Mercedes-Benz Wallboxu Home: Podrobný návod k obsluze si můžete stáhnout
na webové stránce www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Home/. Věnujte také pozornost návodu k obsluze
vozidla, které má být pomocí Wallboxu nabito.
Poté co byl Mercedes-Benz Wallbox Home řádně uveden do provozu, nasaďte a uzamkněte kryt skříně: Tento postup je popsán výše v kroku 12.
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UPOZORNĚNÍ!
Na závěr elektrického uvedení do provozu je třeba zkontrolovat nastavení maximálního proudu napájecího vedení ve
Wallboxu a případně ho upravit pomocí otočného kódovacího spínače na Wallboxu. Pro závěrečnou kontrolu funkčnosti
Wallboxu je nutno v testovacím režimu zkontrolovat správné fungování stykače Wallboxu. Testovací režim je popsán v
následujícím oddílu.

Režim nastavení a testovací režim
Pokud při uvedení do provozu a pozdějším provozu není k dispozici vozidlo, můžete funkčnost Mercedes-Benz Wallboxu Home
(stykač, CP a spuštění RCD) ověřit v testovacím režimu. Kromě toho můžete v režimu nastavení změnit pomocí otočného
kódovacího spínače tovární nastavení maximálního nabíjecího proudu Mercedes-Benz Wallboxu Home, pokud se nabíjecí
proud v domácí instalaci liší od tohoto přednastavení. V žádném případě však nesmí být překročen jmenovitý proud uvedený
na produktové etiketě.
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Chcete-li provádět nastavení pomocí otočného kódovacího spínače, musíte odmontovat kryt skříně Wallboxu a v závislosti na
konkrétním pracovním kroku odstranit nebo opět nasadit vnitřní
kryt elektroniky (viz oddíl 5 a 6 na straně 11 v oddílu „Mechanická a elektrická instalace“).
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I
7 8I I9 A
I

Pro režim nastavení a testovací režim můžete otočný kódovací
spínač nastavit pomocí plochého šroubováku VDE (0,5 × 2,5 mm)
na jednu z hodnot uvedených na krytu kolem otvoru. Vysvětlení
jednotlivých hodnot najdete v oddílu „Nastavení otočného kódovacího spínače“ na straně 17.

F 0I I1 2
I

Elektronický modul Mercedes-Benz Wallboxu Home umožňuje
prostřednictvím otvoru na levé straně přistupovat k otočnému
kódovacímu spínači, který je výrobcem přednastaven na
hodnotu 0.

NEBEZPEČÍ!
Po odstranění krytu elektroniky se může uvnitř Wallboxu a jednotlivých součástí, kterých se můžete dotknout, vyskytovat
nebezpečné elektrické napětí. Předtím než budete pokračovat v režimu nastavení či testovacím režimu, vypněte V KAŽDÉM
PŘÍPADĚ nejprve MCB v domovní instalaci a interní RCCB Wallboxu.
V každém případě věnujte pozornost 5 bezpečnostním pravidlům:
1. Odpojit
2. Zajistit proti opětovnému zapnutí
3. Potvrdit stav bez napětí
4. Uzemnit a zkratovat
5. Zakrýt nebo ohradit sousední díly, které jsou pod napětím
V opačném případě hrozí nebezpečí těžkých úrazů elektrickým proudem nebo smrti!
Testovací režim
Pro kontrolu funkčnosti Mercedes-Benz Wallboxu Home v testovacím režimu postupujte následujícím způsobem:
Pracovní krok

Stav LED indikátoru

1. Vypněte napájení Wallboxu přes předřazený MCB a interní RCCB.
2. Odstraňte vnitřní kryt elektroniky. Uveďte otočný kódovací spínač do polohy E (viz
tabulka na straně 17).

Mercedes-Benz Wallbox Home| Příprava, instalace a uvedení do provozu
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Pracovní krok

Stav LED indikátoru

3. Namontujte vnitřní kryt elektroniky. Zapněte napájení Wallboxu přes interní RCCB a
předřazený MCB.
4. Wallbox bude nyní spuštěn v testovacím režimu. Intenzita proudu bude v testovacím
režimu omezena na 6 A.
5. Wallbox nejprve provede interní autotest.
•

Pokud se při autotestu vyskytne chyba, ohlásí LED indikátor chybu F2: Příslušný
popis najdete na straně 19.

•

Nebude-li při autotestu zaznamenána žádná chyba, pokračujte krokem 6.
NEBEZPEČÍ!

V testovacím režimu jsou na nabíjecích kontaktech Wallboxu nebezpečná elektrická napětí, která mohou představovat
nebezpečí pro zdraví a život. V žádném případě se nedotýkejte těchto kontaktů a buďte velmi obezřetní při následujících
úkonech. V opačném případě hrozí nebezpečí těžkých úrazů elektrickým proudem nebo smrti!
Pracovní krok
6. V testovacím režimu můžete po dobu 120 sekund provádět měření napětí v nabíjecím
konektoru (viz „Osazení kontaktů typ 2“ na straně 25). Kromě toho můžete provést měření signálu na kontaktu CP (frekvence a střída, měření vůči PE). Po uplynutí
120 sekund dojde k zablokování funkce nabíjení a aktivaci integrovaného RCCB.

Stav LED indikátoru

120 sekund

7. Pro ukončení testovacího režimu vypněte napájení Wallboxu přes předřazený MCB a
uveďte RCCB do polohy 0.
8. Odstraňte vnitřní kryt elektroniky. Uveďte otočný kódovací spínač do polohy 0 nebo F
(tovární nastavení pro normální režim nabíjení), případně do jiné polohy, pokud chcete
Wallbox provozovat s nabíjecím proudem, který se liší od továrního nastavení (viz tabulka
na následující straně).
9. Namontujte vnitřní kryt elektroniky. Uveďte RCCB do polohy I. Namontujte a uzamkněte
kryt skříně.
10. Zapněte napájení Wallboxu přes MCB předřazený v domovní instalaci.
11. Wallbox během inicializace načte nastavení otočného kódovacího spínače a dále pracuje
s takto nastaveným nabíjecím proudem.
Režim nastavení
Pro změnu nastavení maximálního nabíjecího proudu Mercedes-Benz Wallboxu Home v režimu nastavení postupujte následujícím způsobem:
Pracovní krok
1. Vypněte napájení Wallboxu přes předřazený MCB a interní RCCB.
2. Odstraňte vnitřní kryt elektroniky. Uvedením otočného kódovacího spínače do příslušné
polohy vyberte požadovanou intenzitu proudu (viz tabulka na následující straně).
3. Namontujte vnitřní kryt elektroniky. Uveďte RCCB do polohy I. Namontujte a uzamkněte
kryt skříně.
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Stav LED indikátoru

Pracovní krok

Stav LED indikátoru

4. Zapněte napájení Wallboxu přes MCB předřazený v domovní instalaci.
5. Wallbox během inicializace načte nastavení otočného kódovacího spínače a dále pracuje
s takto nastaveným nabíjecím proudem.
Nastavení otočného kódovacího spínače
Pomocí otočného kódovacího spínače lze provádět následující nastavení:
Poloha

Popis funkce

Vysvětlení

0

Normální provoz

Tovární nastavení

1

8A

2

10 A

3

13 A

4

16 A

5

20 A

6
7

Nastavení maximálního
nabíjecího proudu

20 A s detekcí nesouměrného zatížení 16 A
30 A

8

30 A s detekcí nesouměrného zatížení 16 A

9

30 A s detekcí nesouměrného zatížení 20 A

A

32 A

B

32 A s detekcí nesouměrného zatížení 16 A

C

32 A s detekcí nesouměrného zatížení 20 A

D

žádná funkce

E

Testovací režim

F

Normální provoz

K dispozici je měření síťového napětí (stykač zapnutý) a komunikace (CP) u nabíjecích kontaktů,
aby bylo možno zkontrolovat funkčnost bez vozidla
Tovární nastavení

Mercedes-Benz Wallbox Home| Příprava, instalace a uvedení do provozu
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Hledání chyb a řešení
Pokud během provozu Mercedes-Benz Wallboxu Home dojde k poruše, bude tato porucha signalizována vícebarevným LED
indikátorem ve spodní části krytu skříně. LED indikátor může...
... blikat v různých barvách
... pulzovat a blikat v různých barvách
V následující kapitole je popsáno, jak rozeznáte poruchy a chybové stavy a jaká opatření mohou být k odstranění závady
učiněna.

Provozní poruchy a řešení
Aby byl zaručen bezpečný provoz, musí být Mercedes-Benz Wallbox Home zajištěn MCB v domácí instalaci a integrovaným
RCCB. Aby v případě chyby mohla být učiněna vhodná opatření a obnoven provoz, musíte nejdříve jednoznačně stanovit, o
jaký druh poruchy se jedná. Mohou se vyskytnout následující poruchy:
Porucha

Možná příčina
Wallbox není napájen elektrickým proudem.

LED indikátor nevykazuje
žádnou funkci.

Wallbox nebyl připojen
v souladu se způsobem
připojení používaným v zemi
instalace.
Ve Wallboxu se vyskytla
vnitřní chyba.

Elektrické vozidlo nebylo
rozpoznáno.

Nabíjecí kabel není správně
připojen k zásuvce na
vozidle.

Návrh řešení
Napájení elektrickým proudem je přerušeno. Zkontrolujte předřazený MCB a interní RCCB a případně
ho (je) opět zapněte. Pokud se chyba vyskytuje opakovaně nebo soustavně, kontaktujte místní technický servis Mercedes-Benz.
Zkontrolujte způsob připojení svého Wallboxu pomocí přehledu se způsoby připojení specifickými
pro jednotlivé země, který naleznete na straně 28 v tomto návodu nebo na webové stránce
www.yourwallbox.de pod následujícím odkazem:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf
Případně změňte způsob připojení v souladu s tímto přehledem.
Wallbox musí být vyměněn. V tomto případě se obraťte na místní technický servis Mercedes-Benz.

Vytáhněte nabíjecí konektor ze zásuvky vozidla a znovu ho připojte: Pokud chyba přetrvává, zkontrolujte, zda nabíjecí kabel nejeví známky poškození a kontaktujte místní technický servis Mercedes-Benz.
Další informace o chybových hlášeních najdete v následujícím oddílu. Spusťte znovu proces nabíjení:

LED indikátor zobrazuje

Mercedes-Benz Wallbox

Pokud se chyba vyskytuje opakovaně nebo soustavně, odstavte Wallbox (viz „Odstavení a opětovné

chybové hlášení.

Home rozpoznal chybu.

uvedení produktu do provozu“ na straně 22) a vypněte předřazený MCB. Kontaktujte místní technický servis Mercedes-Benz.

UPOZORNĚNÍ!
Pokud se vyskytuje závada v napájecím vedení Wallboxu, odstavte Wallbox (viz „Odstavení a opětovné uvedení produktu
do provozu“ na straně 22) a vypněte předřazený MCB. Kontaktujte místní technický servis Mercedes-Benz nebo svého
poskytovatele instalačních služeb.

Chybové stavy a řešení
Za účelem indikace chybových stavů bliká LED indikátor podle specifického vzoru, který se opakuje. Přiřazení optického zobrazení k chybám naleznete v následujícím přehledu:
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Indikace

LED indikátor zabliká jednou červeně
a následně čtyřikrát zeleně.

Popis
Chyba F1: Stykač Wallboxu se neotevírá.

Řešení: Wallbox vypne RCCB uvnitř Wallboxu 20 sekund po detekci chyby. Zapněte znovu napájení přes RCCB uvnitř Wallboxu
(viz „Kontrola interního RCCB“ na straně 21).
Pokud se chyba opakuje, je příčinou vnitřní chyba a Wallbox je nutno vyměnit. Odstavte Wallbox (viz „Odstavení a opětovné
uvedení produktu do provozu“ na straně 22) a kontaktujte místní technický servis Mercedes-Benz.

Indikace

LED indikátor zabliká jednou červeně, třikrát
zeleně a následně jednou modře.

Popis
Chyba F2: Wallbox zaznamenal vnitřní chybu.

Řešení: Vypněte a znovu zapněte napájení. Pokud se chyba opakuje, je příčinou vnitřní chyba a Wallbox je nutno vyměnit.
Odstavte Wallbox (viz „Odstavení a opětovné uvedení produktu do provozu“ na straně 22) a kontaktujte místní technický
servis Mercedes-Benz.

Indikace

LED indikátor zabliká jednou červeně
a následně střídavě zeleně a modře.

Popis
Chyba F3: Interní modul zbytkového stejnosměrného proudu (DC) ohlásil zbytkový stejnosměrný proud.

Řešení: Když se chyba vyskytne poprvé, bude proces nabíjení přerušen na 30 sekund a následně automaticky znovu spuštěn.
Pokud se chyba okamžitě vyskytne znovu, bude proces nabíjení definitivně přerušen: Nový proces nabíjení je možný teprve po
odpojení vozidla od Wallboxu.
Pokud se chyba opakuje, je možnou příčinou elektrická porucha nabíjecího systému vozidla nebo je třeba zkontrolovat Wallbox.
Vozidlo nenabíjejte a ihned kontaktujte místní technický servis Mercedes-Benz. Řiďte se také pokyny v provozním návodu vozidla.

Indikace

LED indikátor zabliká jednou červeně, jednou
zeleně a následně třikrát modře.

Popis
Chyba F4: Wallbox zaznamenal vnitřní chybu.

Řešení: Vypněte a znovu zapněte napájení. Pokud se chyba opakuje, je příčinou vnitřní chyba a Wallbox je nutno vyměnit.
Odstavte Wallbox (viz „Odstavení a opětovné uvedení produktu do provozu“ na straně 22) a kontaktujte místní technický
servis Mercedes-Benz.

Indikace

LED indikátor zabliká jednou červeně
a následně dvakrát modře.

Popis
Chyba F7: Vozidlo vyžaduje režim nabíjení s větráním.

Řešení: Wallbox po 60 sekundách automaticky znovu spustí proces nabíjení. Pokud se chyba opakuje, obraťte se na místní
technický servis Mercedes-Benz. Mercedes-Benz Wallbox Home neumožňuje nabíjení vozidel, která vyžadují během nabíjení
větrání.
Mercedes-Benz Wallbox Home| Hledání chyb a řešení
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Indikace

LED indikátor zabliká jednou červeně
a následně dvakrát zeleně.

Popis
Chyba F8: Byl zjištěn zkrat mezi pilotním kontaktem CP a ochranným
vodičem PE nebo je vadné komunikační rozhraní vozidla.

Řešení: Wallbox po 60 sekundách automaticky znovu spustí proces nabíjení. Pokud se chyba opakuje, zkontrolujte, zda
nabíjecí kabel nejeví známky vnějšího poškození. Pokud kabel nejeví žádné známky poškození, je třeba zkontrolovat vozidlo a
Wallbox: Obraťte se za tímto účelem na místní technický servis Mercedes-Benz.

Indikace

LED indikátor zabliká jednou červeně, třikrát
zeleně a následně jednou žlutě.

Popis
Chyba F9: Modul pro monitorování elektrického proudu zjistil, že nabíjecí proud překračuje nastavený maximální proud.

Řešení: Wallbox po 60 sekundách automaticky znovu spustí proces nabíjení. Pokud se chyba opakuje, je třeba zkontrolovat
vozidlo a Wallbox: Kontaktujte místní technický servis Mercedes-Benz.

Indikace

LED indikátor zabliká jednou červeně, dvakrát
zeleně a následně dvakrát žlutě.

Popis
Chyba F10: Monitor teploty zjistil uvnitř skříně teplotu vyšší než 80 °C.

Řešení: Monitor teploty přeruší proces nabíjení.
•

Proces nabíjení se po 10 minutách spustí znovu, když teplota uvnitř skříně klesne pod 70 °C.

•

Proces nabíjení se okamžitě spustí znovu, když teplota uvnitř skříně klesne pod 60 °C.

Pokud se chyba vyskytuje opakovaně nebo soustavně, musí být zajištěno lepší větrání nebo zastínění Wallboxu v místě
instalace. Pokud se chyba opakuje, musí být Wallbox zkontrolován a příp. vyměněn: Kontaktujte místní technický servis
Mercedes-Benz.

Indikace

LED indikátor zabliká jednou červeně, jednou
zeleně a následně třikrát žlutě.

Popis
Chyba F11: Stykač Wallboxu se nezavírá.

Řešení: Wallbox po 60 sekundách automaticky znovu spustí proces nabíjení. Pokud se chyba objeví podruhé, bude proces
nabíjení spuštěn znovu po 10 minutách. Pokud se chyba stále opakuje, je příčinou vnitřní chyba a Wallbox je nutno vyměnit:
Odstavte Wallbox (viz „Odstavení a opětovné uvedení produktu do provozu“ na straně 22) a vypněte předřazený MCB. Kontaktujte místní technický servis Mercedes-Benz.
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Indikace

LED indikátor pulzuje zeleně a jednou zabliká
modře.

Popis
Chyba F15: Monitor elektrického proudu zaznamenal překročení nastaveného maximálního nesouměrného zatížení a snížil maximální nabíjecí
proud.

Řešení: Proces nabíjení je nadále možný, je však snížen nabíjecí výkon. Pokud se chyba opakuje, je možnou příčinou porucha
nabíjecího systému vozidla nebo je třeba zkontrolovat nastavení maximálního nesouměrného zatížení. Kontaktujte případně
místní technický servis Mercedes-Benz. Řiďte se také pokyny v provozním návodu vozidla.

Indikace

LED indikátor pulzuje zeleně a jednou zabliká
červeně.

Popis
Chyba F16: Přenos dat k integrovanému monitoru elektrického proudu
je narušen. Maximální nabíjecí proud bude během poruchy omezen na
10 A.

Řešení: Proces nabíjení je nadále možný, je však snížen nabíjecí výkon. Pokud se chyba vyskytuje opakovaně nebo soustavně,
je příčinou vnitřní chyba a Wallbox je nutno vyměnit: Odstavte Wallbox (viz „Odstavení a opětovné uvedení produktu do provozu“ na straně 22) a vypněte předřazený MCB. Kontaktujte místní technický servis Mercedes-Benz.

Indikace

LED indikátor pulzuje zeleně a jednou zabliká
červeně.

Popis
Chyba F17: Monitor teploty zjistil uvnitř skříně teplotu vyšší než 60 °C.
Maximální nabíjecí proud bude omezen na 6 A.

Řešení: Proces nabíjení je nadále možný, je však snížen nabíjecí výkon. Pokud se chyba vyskytuje opakovaně nebo soustavně,
musí být zajištěno lepší větrání nebo zastínění Wallboxu v místě instalace. Pokud se chyba opakuje, musí být Wallbox zkontrolován a příp. vyměněn: Kontaktujte místní technický servis Mercedes-Benz.
POZOR!
Pokud Wallbox během provozu s vozidlem nadále, resp. trvale zobrazuje chybová hlášení, odstavte Wallbox (viz „Odstavení
a opětovné uvedení produktu do provozu“ na straně 22) a kontaktujte místní technický servis Mercedes-Benz. Případně
musí být provedena oprava, než bude opět možný proces nabíjení.

Kontrola interního RCCB
Aby byl zaručen trvale bezpečný provoz Wallboxu, musíte každých 6 měsíců manuálně zkontrolovat funkčnost integrovaného
RCCB: RCCB je pro tento účel vybaven tlačítkem s testovací funkcí.
UPOZORNĚNÍ!
Interní detektor zbytkového stejnosměrného proudu (DC) provede automaticky před každým nabíjením autotest. Manuální
kontrola proto není nutná. V případě chyby zobrazí LED indikátor odpovídající světelný kód (další informace na straně 18
a dále).
Pro kontrolu RCCB postupujte následovně:
1.
2.
3.
4.

Odstraňte v provozním stavu Wallboxu kryt skříně pomocí dodaného klíče ke krytu skříně.
Otevřete krycí klapku krytu elektroniky pro interní ochranné jističe.
Vyhledejte tlačítko s vyraženým písmenem T, resp. s nápisem Test a
stiskněte ho. Mělo by dojít ke spuštění RCCB a ovládací páčka by se měla přepnout do střední polohy (připojení k elektrické síti je přerušeno).
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5. Nyní RCCB zcela vypněte (poloha 0) a poté znovu zapněte uvedením ovládací páčky do horní polohy I.
6. Zavřete krycí klapku, nasaďte kryt skříně a uzamkněte ho pomocí klíče ke krytu skříně.
NEBEZPEČÍ!
Pokud RCCB nebude během testu spuštěn (ovládací páčka ve střední poloze), nesmí být Wallbox za žádných okolností
nadále provozován! Wallbox odstavte a obraťte se na místní technický servis Mercedes-Benz.

Odstavení a opětovné uvedení produktu
do provozu
V případě potřeby můžete Mercedes-Benz Wallbox Home vyřadit z provozu. Chcete-li Wallbox odstavit, postupuje následovně:
1. Vypněte předřazený MCB (připojení k elektrické síti bude přerušeno).
2. Odstraňte kryt skříně Wallboxu, otevřete krycí klapku na krytu elektroniky a uveďte ovládací páčku RCCB do polohy 0
(vypnuto).
3. Věnujte vždy pozornost 5 bezpečnostním pravidlům!
Mercedes-Benz Wallbox Home nyní neumožňuje provádět žádné nabíjení a je-li to nutné, může být demontován kvalifikovaným
elektrikářem. Pokud nechcete Wallbox demontovat, zavěste kryt skříně na horním okraji zadní skořepiny skříně a uzamkněte
ho pomocí dodaného klíče ke krytu skříně.
Pro pozdější opětovné uvedení Wallboxu do provozu postupujte následovně:
1. Odstraňte kryt skříně Wallboxu, otevřete krycí klapku na krytu elektroniky a uveďte ovládací páčku RCCB do polohy I.
2. Zavřete krycí klapku. Zavěste kryt skříně na horním okraji zadní skořepiny skříně a uzamkněte ho pomocí dodaného klíče
ke krytu skříně.
3. Zapněte předřazený MCB.
Jakmile je Mercedes-Benz Wallbox Home připojen k elektrické síti, zahájí proces inicializace: Jak je popsáno v oddílu „Elektrické uvedení do provozu“ na straně 14, lze vozidlo následně připojit za účelem nabití.

Vrácení Wallboxu
Pokud Wallbox během instalace nebo následného provozu stále vydává chybová hlášení nebo nefunguje správně, kontaktujte
místní technický servis Mercedes-Benz. Pokud chybu nelze odstranit, musí být Wallbox vyměněn. V takovém případě musí být
Wallbox odstaven z provozu, demontován kvalifikovaným elektrikářem a prostřednictvím technického servisu Mercedes-Benz
zaslán k opravě.
Přitom je nutno k Wallboxu přiložit vyplněný dokument „Kontrolní seznam pro vrácení zboží“. Dbejte na to, aby veškeré
údaje v dokumentu byly správné a úplné a aby byl dokument podepsán zákazníkem a také osobou provádějící instalaci.
V opačném případě nemůže být výměna Wallboxu provedena.
Dokument „Kontrolní seznam pro vrácení zboží“ naleznete na webové stránce www.yourwallbox.de pod následujícím
odkazem: www.yourwallbox.de/downloads/documents/RMA_document_Home_Advanced.pdf
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Příloha
Technické údaje
Varianta

A0009067408

Předpisy
Síťová přípojka

A0009067508
podle IEC 61851-1 / 61439-7

pro napájecí vedení až max. 5 × 16 mm²

pro napájecí vedení až max. 3 × 16 mm²

Jmenovité napětí

230/400 V

230 V

Jmenovitý proud

32 A, 1- nebo 3fázový

32 A, 1fázový

Jmenovitá frekvence
Nabíjecí výkon max.
Nabíjecí kabel
Ochranné jističe
Řízení / parametrizace

Předřazená pojistka
Tovární nastavení pro maximální nabíjecí proud
Uzemňovací systém

50 Hz
22 kW

7,2 kW

Napevno připojený nabíjecí kabel s nabíjecím konektorem podle IEC 62196-2 typ 2, cca 6 m
RCCB, typ A, 30 mA a elektronický detektor zbytkového stejnosměrného proudu DC-RCM, IΔn d.c. ≥ 6 mA
interní rozhraní RS485 (rozhraní pro externí řízení nabíjení,
žádný přístup ze strany uživatele / osoby provádějící instalaci)
MCB, charakteristika C, jmenovitý proud v závislosti na napájecím vedení a nastavení Wallboxu,
maximálně však 32 A
16 A

32 A
TN-S

Teplota okolí v provozu

-30 až 50 °C

Teplota skladování

−30 až 85 °C

Vlhkost vzduchu, relativní

5 až 95 % (nekondenzující)

Třída ochrany

I

Kategorie přepětí

III

Stupeň znečištění

3

Jmenovité izolační napětí (Ui)

4 kV

Jmenovité rázové napětí (Uimp)

4 kV

Jmenovitá odolnost proti rázovému proudu (Ipk)

6 kA

Jmenovitá odolnost proti krátkodobému proudu (Icw)

5 kA

Podmíněný jmenovitý zkratový proud (Icc)
Součinitel soudobosti (RDF)

6/10 kA (spouštěcí charakteristika C)
1.0

Stupeň krytí – skříň

IP 55

Rázová pevnost

IK08

Rozměry (skříň)

438 × 328 × 170 mm (V × Š × H)

Maximální montážní výška

≤ 2 000 m NHN (metrů nad mořem)

Jednotková hmotnost (čistá)

cca 8,5 kg

Jednotková hmotnost (hrubá)

cca 10 kg
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438

Rozměrové výkresy a rozměry
Mercedes-Benz Wallbox Home se dodává kompletně smontovaný a zkontrolovaný. Rozměry skříně a rozteče šroubových otvorů nutných pro montáž jsou uvedeny v následujících rozměrových výkresech.
Wallbox s integrovaným nabíjecím kabelem
Pohled shora a ze strany (všechny údaje v mm)

328

438

170

Pohled zezadu (zadní skořepina skříně, všechny údaje v mm)

328

227,7

193

193
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Osazení kontaktů typ 2
PE
CP

PP

N

L1

L1

L3

L2/N

CP

CS

L2

PE

Směrnice a normy
Mercedes-Benz Wallbox Home splňuje následující normy a třídy ochrany:
PE

PP

Všeobecné směrnice a zákony
Směrnice

Vysvětlení

2014/35/EU

Směrnice o zařízeních nízkého napětí

2014/30/EU

Směrnice o EMK

2011/65/EU

Směrnice RoHS 2

2012/19/EU

Směrnice o OEEZ

ElektroG

Zákon o elektrických a elektronických zařízeních

CP

L1

L2

N

L3

Bezpečnostní normy zařízení
Norma

Vysvětlení

IEC 61851-1: 2017 Ed. 3.0

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 1: Všeobecné požadavky

IEC/TS 61439-7:2014

Část 7: Rozvaděče pro určitá použití, např. pro přístavy, tábořiště, tržiště, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla

IEC 61000-6-2:2016

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-2: Kmenové normy – Odolnost pro průmyslové prostředí

IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-3: Kmenové normy – Emise – Prostředí obytné, obchodní a
lehkého průmyslu

IEC 61000-6-7:2014

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-7: Kmenové normy – Požadavky na odolnost pro zařízení
určené k provádění funkcí v systémech vztahujících se k bezpečnosti (funkční bezpečnost) na průmyslových
stanovištích

IEC 61851-21-2: 2018 Ed. 1.0

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 21-2: EMC požadavky na externí nabíjecí
systémy pro elektrická vozidla
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Třídy a stupně krytí
Třída/stupeň krytí

Vysvětlení
Zařízení odpovídá třídě ochrany 1.

Stupeň krytí zařízení: úplná ochrana před dotykem, ochrana před prachem v množství působícím újmu a před

IP 55

jemně stříkající vodou z libovolného úhlu (DIN EN 60529: 2014-09)

Označení CE a prohlášení o shodě
Mercedes-Benz Wallbox Home nese označení CE. Příslušné prohlášení o shodě je k dispozici ke stažení
v elektronické podobě na adrese
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_Conformity_Home_Advanced.pdf.

Slovníček pojmů a definice
V následujícím textu jsou vysvětleny důležité zkratky používané v tomto návodu.
Zkratka

Vysvětlení

Význam

DC

Direct Current

Stejnosměrný proud

DC-RCM

Direct Current Residual Current Monitor

Monitorovací zařízení k hlášení zbytkového stejnosměrného proudu

LED

Light Emitting Diode

Světelná dioda

MCB

Miniature Circuit Breaker

Jistič vedení

NHN

Normalhöhennull

Referenční plocha pro nadmořské výšky (nahrazuje označení NN/Normalnull)

RCCB

Residual Current Circuit Breaker

Proudový chránič (FI)

Ochranné známky
Veškeré ochranné značky a známky uvedené v návodu a příp. chráněné třetími osobami neomezeně podléhají ustanovením
platného známkového práva a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků.
Veškeré zde popsané ochranné známky, obchodní názvy nebo firemní názvy jsou nebo mohou být ochrannými známkami
nebo zapsanými ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Veškerá práva, která zde nejsou výslovně přiznána, jsou
vyhrazena.
Z chybějícího explicitního označení ochranných známek použitých v tomto návodu nelze vyvodit, že daný název není zatížen
žádným právem třetí strany.
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Autorské právo a copyright
Copyright © 2021
Verze 1.3, MB-IM_Home-2021-04-14
Všechna práva vyhrazena.
Veškeré údaje v tomto návodu mohou být změněny bez předchozího oznámení a neplynou z nich žádné závazky pro výrobce.
Veškeré obrázky v tomto návodu se mohou lišit od dodaného produktu a neplynou z nich žádné závazky pro výrobce.
Výrobce nepřebírá odpovědnost za ztráty nebo škody vzniklé v souvislosti s údaji nebo případnými chybnými informacemi
v tomto návodu.
Tento návod nesmí být bez výslovného písemného souhlasu reprodukován, a to ani zčásti, ukládán na elektronická média nebo
v jiné formě přenášen elektronicky, elektricky, mechanicky, opticky, chemicky, prostřednictvím fotokopií či audio nahrávek.

Pokyny pro likvidaci
Za účelem zachování a ochrany životního prostředí, zabránění znečištění životního prostředí a zlepšení opětovného využívání zdrojů (recyklace) byla Evropskou komisí vydána směrnice (směrnice OEEZ
2012/19/EU a EAG-VO), podle které jsou elektrická a elektronická zařízení výrobcem vzata zpět, aby
byla předána k řádné likvidaci nebo recyklaci.
Zařízení, která jsou označena tímto symbolem, nesmějí proto být v Evropské unii likvidována v netříděném domovním odpadu: Informujte se prosím u svých místních orgánů o řádné likvidaci.
Materiály jsou recyklovatelné podle svých označení. Opětovným využitím, recyklací materiálů nebo
jinými formami zhodnocení starých přístrojů významně přispějete k ochraně životního prostředí.
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Mains Connection Schemes
Country

Local
frequency

Local voltage
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral

Albania

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Argentina

50 Hz

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

x

Australia

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

L1

N

1-ph 3-ph

x

Azerbaijan

50 Hz

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

x

Bahrain

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Bangladesh

50 Hz

220 / 440 V

L1

L2

L3

N

x

Bosnia an Herzegovina

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Brazil

60 Hz

220 / 440 V

L1

N

x

Cayman Islands

60 Hz

120 / 240 V

L1

L2

x

Chile

50 Hz

220 / 380 V

L1

China

50 Hz

127 / 220 V

L1

L2

x

Colombia

60 Hz

120 / 240 V

L1

L2

x

50 Hz

230 / 400 V

L1

Ecuador

60 Hz

120 / 220 V

L1

Egypt

50 Hz

220 / 380 V

L1

French Polynesia (Tahiti)

60 Hz

220 / 380 V

L1

Hong Kong

50 Hz

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

x

India

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Indonesia

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Israel

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Jamaica

60 Hz

110 / 220V

L1

L2

x

Japan

50 / 60 Hz

100 / 200 V

L1

L2

x

Jordan

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Kosovo

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Kuwait

50 Hz

240 / 415 V

L1

L2

L3

N

x

Laos

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Lebanon

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Macau

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Macedonia

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Malaysia

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Mauritius

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Mexico

60 Hz

127 / 220 V

L1

Montenegro

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Morocco

50 Hz

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

x

L2

L3

N

x

Eurasian Customs Union
(Belarus, Kazakhstan,

L2

L3

N

x

Russia)
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L2
L2

L3

x

N
L2

L2

x
x

x

1

Country

Local
frequency

Local voltage
(domestic applications)

New Zealand

50 Hz

230 / 400 V

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral
L1

L2

L3

L1

1-ph 3-ph

N
N

x
x

Oman

50 Hz

240 / 415 V

L1

L2

L3

N

x

Pakistan

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Panama

60 Hz

120 / 240 V

L1

L2

x

Philippiness

60 Hz

220 / 380 V

L1

L2

x

Qatar

50 Hz

240 / 415 V

L1

Saudi Arabia

60 Hz

230 / 400 V

L1

Serbia

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Singapore

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

South Africa

50 Hz

220 - 250 / 380 - 433 V

L1

L2

L3

N

x

South Korea

60 Hz

220 / 380 V

L1

Sri Lanka

50 Hz

230 / 400 V

L1

Taiwan

60 Hz

110 / 220 V

L1

Thailand

50 Hz

220 / 380 V

L1

Turkey

50 Hz

230 / 400 V

L2

L3

N
N

N
L2

L3

L3

L1

x

x

N
L2

L2

x

x
x

N

x

N

x

L1

L2

L3

N

x

Ukraine

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

United Arab Emirates

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Uruguay

50 Hz

230 / 400 V

L1

L2

L3

N

x

Vietnam

50 Hz

220 / 380 V

L1

L2

L3

N

x

Region Country

Local
frequency

Local voltage
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral

1-ph 3-ph

50 Hz

230 / 400 V

L1

x

"Europe
(without Norway and UK)"

Norway

L1
50 Hz

230 V

2

50 Hz

240 / 415V

L2

L3

L1
L1

UK

N

L1

N
L2

L2

x
x

N

x
N

x
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Po uveřejnění tohoto instalačního návodu mohly být výrobcem na produktu provedeny nepatrné technické změny. To může případně také vést k nepatrným
rozdílům ve vzhledu. Případné barevné rozdíly jsou důsledkem tiskového procesu.

Mercedes-Benz AG, Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart,Německo

