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ا�ہم معلومات
پیش لفظ

یہ کتابچہ Mercedes-Benz Wallbox Home کی میکانکی اور برقی انسٹالیشن کی وضاحت کرتا �ہے۔ اس کتابچے میں بیان کردہ مراحل 
نے چا�یے، جو اپنی  سے انجام دیے جا صرف ا�ل ما�ر ا�لکاروں )میکانکی انسٹالیشن( اور ا�ل ما�ر برقی ٹھیکیداروں )برقی انسٹالیشن( کی جانب 

کے کتابچے میں بیان کردہ مراحل کا تجزیہ اور  کے اپنے علم کی بنیاد پر اس انسٹالیشن  مخصوص تربیت، علم اور تجربے، نیز متعلقہ ضوابط 
انجام دے سکیں اور ممکنہ خطرات کی شناخت کر سکیں۔

کے ذریعے واضح طور پر نشاند�ہی کی جا سکتی �ہے: یہ لیبل  کے لیبل  کے تغیرات کی مصنوع  Mercedes-Benz Wallbox Home ماڈل 
تے �یں لیکن  کے اندر( بتا کے ڈھکن  Mercedes-Benz مصنوع کا شناختی نمبر )با�ر پیندے پر( نیز ABL ماڈل نمبر )اندرونی برقی پرزوں 
کے ماڈل کا تغیر و�ہی �ہے جو اس  پ 

آ
ا سے قبل �ہمیشہ یقینی بنائیں کہ  تے �یں۔ انسٹالیشن  سے مماثل �ہو لے  کے حوا تکنیکی خصوصیات 

کے کتابچے میں بیان کیا گیا �ہے! انسٹالیشن 

کے درج ذیل تغیرات بیان کیے گئے �یں:  Wallbox اس کتابچے میں

Mercedes-Benz مصنوع کا شناختی نمبر ABL ماڈل نمبر
A0009067408 2W22M1
A0009067508 2W72M9

کے بارے میں نوٹس اس کتابچے 
کے لیے  نے  کے دوران خرابیاں درست کر نے  نے، نیز چلا نے اور بند کر سے چلا یہ کتابچہ Mercedes-Benz Wallbox Home کی انسٹالیشن، ا

کے بعض حصوں کو مخصوص طور پر  کے لیے، اس کتابچے  لے  سان حوا
آ
ا درکار مراحل اور ترتیبات کی تفصیل بیان کرتا �ہے۔ فوری اور 

وضع کیا گیا �ہے۔ 

کے ذریعے نشاند�ہی کی گئی �ہے۔ 	 مساوی طور پر درج درست اختیارات کی تفصیلات )جیسا کہ یہاں پیش کیا گیا �ہے( کی بلٹ پوائنٹس 

کے انفرادی  	 کے بارے میں بتاتی �یں انہیں عددی صورت میں دکھایا گیا �ہے جو انجام دینے  وہ تفصیلات جو کسی فنکشن کی انجام د�ہی 
تے �یں۔ مراحل کی نشاند�ہی کر

پ اس کتابچے میں دیے گئے تمام حفاظتی 
آ
ا  یقینی بنائیں کہ 

ً
گے اور خصوصا پ اس کتابچے کو بغور پڑھیں 

آ
ا براہ کرم یقینی بنائیں کہ 

گے۔۔ نوٹسز پر عمل کریں 

نے کی نشاند�ہی کی گئی �ہے۔ کے لیے پیما کے مطابق �ر تصویر  اس کتابچے میں درج تمام طول و عرض ملی میٹرز میں �یں۔ ضرورت 

کے بغیر تبدیل �ہو  براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ مصنوع کی تمام تکنیکی تفصیلات، تصریحات اور ڈیزائن کی خصوصیات پیشگی نوٹس 
سکتی �یں۔

اس کتابچے میں موجود حفاظتی نوٹس
، اس کتابچے میں موجود انتبا�ات اور حفاظتی اقدامات جن کی ذیل میں نشاند�ہی کی گئی �ہے، ان پر کاربند ر�نا ضروری �ہے۔ علامات 

ً
خصوصا

درج ذیل معنی رکھتی �یں:

خطرہ!
تے �یں: ان  کے خطرے کو ظا�ر کر تے �یں جو زندگی اور اعضاء  کے ساتھ نشان زدہ حصے برقی وولٹیج کی طرف توجہ دلا اس علامت 

کے ساتھ نشان زدہ افعال کسی بھی صورتحال  کے مخالف افعال سنگین یا جان لیوا چوٹ کا سبب بن سکتے �یں۔ اس علامت  حفاظتی نوٹسز 
نے چا�یے۔ میں انجام نہیں دیے جا

احتیاط!

نے  لات کو نقصان پہنچا
آ
ا تے �یں جو خود Wallbox یا دیگر برقی  کے ساتھ نشان زدہ حصے ان مزید خطروں کی جانب توجہ دلا اس علامت 

نے چا�یے۔ کے ساتھ انجام دیے جا کے ساتھ نشان زدہ افعال خصوصی احتیاط  کا سبب بن سکتے �یں۔ اس علامت 
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براہ کرم نوٹ فرمائیں!

کے  تے �یں جو اس ڈیوائس  کے ساتھ نشان زدہ حصے مزید ا�ہم معلومات اور مخصوص خصوصیات کی جانب توجہ مبذول کروا اس علامت 
نے چا�یے۔ کے مطابق انجام دیے جا کے ساتھ نشان زدہ افعال ضرورت  کے لیے ضروری �یں۔ اس علامت  قابل بھروسہ طور پر چلنے 

ڈیوائس پر درج حفاظتی نوٹس
کے اندرونی طرف  کے ڈھکن  کے اندر پرزوں   Wallbox زنگ کی دا�نی اور نچلی طرف لیبلز پر، نیز مزید افعالی اور حفاظتی نوٹسز �اوؤ

فرا�ہم کیے گئے �یں۔ یہ علامات درج ذیل معنی رکھتی �یں:

انتباہ!

Wall- اپنے 
ً
پریٹنگ کتابچہ پڑھتے �یں، خصوصا

آ
ا کے ساتھ شامل   Mercedes-Benz Wallbox Home پ

آ
ا  براہ کرم یقینی بنائیں کہ پہلے 

سے پہلے۔ نے  زنگ کور �ٹا box کا �اوؤ

انتباہ!

پ انسٹالیشن کا کتابچہ )یہ دستاویز( پڑھتے 
آ
ا سے قبل  نے  کے اندر موجود برقی پرزوں کا ڈھکن �ٹا  Wallbox براہ کرم یقینی بنائیں کہ

�یں۔

خطرہ!

کے قابل �یں۔ نے  پ چھو
آ
ا کے اندر، نیز ان پرزوں پر خطرناک وولٹیج موجود �ہو سکتی �ہے جنہیں   Wallbox ،کے بعد زنگ کو کھولنے  �اوؤ

عمومی حفاظتی معلومات
براہ کرم درج ذیل نکات پر توجہ دیں:

اس کتابچے کو بغور پڑھیں۔ 	

تمام انتبا�ات پر توجہ دیں۔ 	

تمام �دایات پر عمل کریں۔ 	

کے لیے کہ  	 نے  کے ساتھ دستیاب �ہے۔ یہ چیک کر کے سلسلے  سے مخصوص تفصیلات  لے  کے حوا Mercedes-Benz Wallbox Home ملک 
کے لیبل پر  کے پیندے میں مصنوع   Wallbox کے منظور شدہ �ہے یا نہیں، براہ کرم نے  نے اور چلا کے ملک میں نصب کر پ 

آ
ا  Wallbox یا

آ
ا

موجود شناخت استعمال کریں۔

کے لیے منظور کیا جانا  	 نے  سے نصب، مربوط اور چلا کے مطابق ا�ل ما�ر برقی ٹھیکیدار کی جانب  Wallbox کو مقامی اصول و ضوابط 
چا�یے۔

Die Mercedes-Benz Wallbox Home ایک اندرونی A ریزیجوئل کرنٹ سرکٹ بریکر )RCCB، "فر�نگ اور تعریفیں" صفحے پر 26 بھی  	
کے سراغ کی  کے تغیرات ضم کردہ DC فالٹ کرنٹ   Wallbox کے ساتھ، اس کتابچے میں بیان کردہ ملاحظہ کریں( رکھتا �ہے۔ اس 
سے مخصوص  لے  کے حوا سے زیادہ تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ تا�ہم، ملک  کے دوران زیادہ  نے  ئے جا خصوصیت بھی رکھتے �یں تا کہ چلا

کے حامل RCCB تجویز کر سکتے �یں۔  )B قسم 
ً
اور مقامی ضوابط پر �ہمیشہ عمل کیا جانا چا�یے۔ یہ ایک مختلف ٹرپنگ کی قسم )مثلا

کے �ر سمت میں کم از کم 50 سینٹی میٹر کی خالی جگہ  	  Wallbox کے دوران اور پہلے یقینی بنائیں کہ نے  براہ کرم، نصب کر
رکھی گئی �ہے۔

لے پرزے استعمال کریں۔ 	 نے وا ئے اور فروخت کیے جا کے لیے بنا سے صرف ڈیوائس  Mercedes-Benz کی جانب 

	  Mercedes-Benz Wallbox Home کے مطابق  55 IP :کے نواح میں نصب مت کریں کے جیٹس  اس Wallbox کو بہتے پانی یا پانی 
کے خلاف تحفظ یافتہ �ہے۔ لے پانی  نے وا ڈیوائس میں داخل �ہو

Mercedes-Benz Wallbox Home کو ان علاقوں میں نصب نہیں کیا جانا چا�یے جہاں سیلاب کا خطرہ �ہو۔ 	

قے( میں نصب نہیں کیا جانا چا�یے۔ 	 کے علاقوں )EX علا ب و �ہوا 
آ
ا Mercedes-Benz Wallbox Home کو دھماکہ خیز 

سے نہیں  	 کے لیے، Mercedes-Benz Wallbox Home کو اسٹیکرز یا دیگر اشیاء یا مادوں  نے  �ہمہ وقت �ہوا کی مناسب گردش یقینی بنا
ڈھانپنا چا�یے۔



Mercedes-Benz Wallbox Home| ا�ہم معلومات 3

زنگ پر کوئی مائع، اشیاء یا مائع کی حامل ٹوکریاں نہیں رکھی جانی چا�یے۔ 	 �اوؤ

سے اضافی تحفظ درکار �ہو سکتا �ہے۔ 	 سے زائد وولٹیج  کے لحاظ  براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ منسلک کی گئی گاڑی اور/یا قومی ضوابط 

کے دورانMercedes-Benz Wallbox Home کی نصب چارجنگ کیبل کو کنیکٹرز، اڈاپٹر کیبلز یا  	 براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ کام 
سے توسیع نہیں دینی چا�یے۔ کسی دیگر طریقے 

کے نواح )> 20 سینٹی میٹر( میں کسی ریڈیو ٹرانسمیٹر کو چلانا خرابی کا باعث بن سکتا �ہے اور  	  Wallbox براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ
سے گریز کیا جانا چا�یے۔ اس لیے اس 

کے لیے نہیں جو محدود جسمانی، حسی یا ذ�نی صلاحیت یا تجربے کی کمی اور/یا کم علم رکھتے �ہوں  	 کے استعمال  یہ ڈیوائس ان افراد 
نے کسی ایسے فرد  ئے یا انہوں  سے ان کی حفاظت کی نگرانی کی جا )بشمول بچے(، علاوہ اس صورت میں کہکسی ذمہ دار فرد کی جانب 

سے �دایات موصول کی �ہوں کہ ڈیوائس کیسے استعمال کرنی �ہے۔

کے ساتھ نہ کھیلیں۔ 	 بچوں کی نگرانی کی جانی چا�یے کہ وہ ڈیوائس 

سے اونچائی( پر نصب  	 سے زیادہ 2,000 میٹر AMSL )اوسط سطح سمندر  براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ Mercedes-Benz Wallbox Home زیادہ 
کیا اور چلایا جا سکتا �ہے۔

مصنوع کی عمومی معلومات
یہ Mercedes-Benz Wallbox Home ٹیکنالوجی کی موجودہ حالت کی نمائندگی کرتا �ہے اور تمام موجودہ تکنیکی حفاظتی تقاضوں، �دایات 

کے کام کو  کے نتیجے میں ڈیوائس  اور معیارات کی تعمیل کرتا �ہے۔ اس کتابچے میں حفاظتی نوٹسز مناسب اور محفوظ انسٹالیشن نیز اس 
کے جھٹکے،  کے متضاد افعال انجام دینا بجلی  تے �یں۔ اس کتابچے میں شامل حفاظتی معلومات اور �دایات کو نظر انداز کرنا یا ان  یقینی بنا

تشزدگی، شدید یا جان لیوا چوٹ کا سبب بن سکتا �ہے۔
آ
ا

کے تحت منسلک  سے انسٹال کیا جانا، مقامی ضوابط اور شقوں  Mercedes-Benz Wallbox Home کو ا�ل ما�ر برقی ٹھیکیدار کی جانب 
کے لیے منظور کیا جانا چا�یے۔ کے نتیجے میں چیک اور کام  کیا جانا اور اس 

سے  نے والی عمل کی خرابی کو صرف مجاز ما�ر برقی ٹھیکیدار کی جانب  افراد، منسلک گاڑیوں، یا خود ڈیوائس کی حفاظت کو متاثر کر
مرمت کیا جانا چا�یے۔

کے متعلق حصے  تا �ہے تو براہ کرم پہلے "نقائص کا سراغ اور حل" صفحے پر 18 
آ
ا کے ساتھ کوئی نقص پیش   Wallbox کے پ 

آ
ا اگر 

پڑھیں۔ اگر عمل میں خرابی یا نقص دوبارہ �ہوتا �ہے اور ابھی بھی ٹھیک نہیں �ہوتا تو براہ کرم اپنی مقامی Mercedes-Benz تکنیکی 
سے رابطہ کریں۔ معاونت 

سے رابطہ  سے تبدیل کروائیں یا اپنی مقامی Mercedes-Benz تکنیکی معاونت  کے کسی ا�ل ما�ر برقی ٹھیکیدار  Wallbox کو بند کر 
کریں اگر:

زنگ میکانکی طور پر ناقص �ہو چکی �ہو، 	 �اوؤ

زنگ پر دوبارہ نہ لگایا جا سکتا �ہو، 	 زنگ کا کور �ٹا دیا گیا �ہو یا �اوؤ �اوؤ

کے خلاف مناسب تحفظ مزید ممکن نہیں، 	 لے پانی اور/یا بیرونی اشیاء  نے وا یہ واضح �ہو جاتا �ہے کہ ڈیوائس میں داخل �ہو

سے کو افعالی یا واضح نقصان پہنچا �ہو، 	 نصب چارجنگ کیبل 

یا Wallbox مناسب کام نہیں کرتا یا بصورت دیگر ناکارہ �ہو چکا �ہو، 	

خطرہ!

سے انسٹال شدہ   بند کر دینی چا�یے یا پہلے 
ً
پ کو انسٹالیشن فورا

آ
ا زنگ یا چارجنگ کیبل میں کوئی نقص ملتا �ہے تو  پ کو �اوؤ

آ
ا اگر 

ٹے سرکٹ بریکر )ذیل میں MCB کہلایا والا، ذیل کو  Wallbox کو اپنی گھریلو پاور سپلائی اور اندرونی RCCB میں اپ سٹریم چھو
کے ذریعے بند کر دیں: اس صورتحال میں Wallbox کا مزید استعمال مجوزہ نہیں �ہے!  بھی دیکھیں "فر�نگ اور تعریفیں" صفحے پر 26( 

سے رابطہ کریں۔ Wallbox کو تبدیل کر دیں یا اپنی Mercedes-Benz کی مقامی تکنیکی معاونت 
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سے متعلق نوٹس انسٹالیشن 
کے لیے درج ذیل �دایات پر عمل کریں: براہ کرم اپنے Mercedes-Benz Wallbox Home کی انسٹالیشن 

سے منسلک کیا جانا چا�یے۔ محفوظ ارتھ کنیکشن کو انسٹال 	 کے محفوظ ارتھ کنڈکٹر  پ کی بجلی کی فرا�ہمی 
آ
ا ڈیوائس کو �ہمیشہ 

کے بعد، صرف ا�ل ما�ر برقی ٹھیکیدار تبدیلیاں کر  نے  سے انجام دیا اور چیک کیا جانا چا�یے۔ انسٹال کر لے ٹھیکیدار کی جانب  نے وا کر
سکتے �یں۔

تے �یں۔ 	 Wallbox چلا پ
آ
ا �ہمہ وقت، اپنے اس ملک کی مقامی حفاظتی ضوابط کی تعمیل کریں جہاں 

	  MCB کے حامل کے لیے، Mercedes-Benz Wallbox Home کی پاور سپلائی کو گھریلو پاور سپلائی میں C خصوصیت  مناسب کام 
کے  سے محفوظ کیا جانا چا�یے جس  سے زیادہ نہیں(   32A سے زیادہ کرنٹ، لیکن )پاور سپلائی اور Wallbox کی ترتیبات پر منحصر زیادہ 

سے متعلق براہ کرم �ہمیشہ قابل اطلاق قومی تقاضوں پر عمل کریں۔ کے انتخاب   MCB لات نہ �ہوں۔
آ
ا ن سٹریم برقی  ساتھ کوئی اور ڈاوؤ

	  RCCB اور اندرونی MCB کے لیے، پاور سپلائی کو اپ سٹریم نے  سے Wallbox کو مکمل طور پر غیرمنسلک کر کے گرڈ  بجلی 
کے روکا جانا چا�یے۔ استعمال کر 

کے مطابق �ہے اور یہ کہ 	 کے گرڈ  کے مقامی بجلی  پ 
آ
ا سے زیادہ کرنٹ  سے زیادہ وولٹیج یا زیادہ  یقینی بنائیں کہ ڈیوائس کی زیادہ 

کے دوران تجاوز نہیں کرتی۔ کے عمل  ٹ پٹ چارجنگ  وؤ
آ
ا سے زیادہ  زیادہ 

کے گرد  	 کے نشان زدہ راستوں  کے نواح میں انسٹال نہیں کیا جانا چا�یے۔ گزرگا�ہوں اور بھاگنے  Wallbox کو زیادہ پیدل ٹریفک 
 گریز کیا جانا چا�یے۔ 

ً
سے خصوصا انسٹالیشن 

سے 	  Wallbox کے لیے گاڑی پ کو یقینی بنانا چا�یے کہ چارجنگ 
آ
ا Wallbox کو کبھی محدود جگہ پر انسٹال نہ کریں۔ خاص طور پر، 

کے   Wallbox کے جوڑی جا سکتی �ہو۔ گاڑی اور مناسب فاصلے پر کھڑی کی جا سکتی �ہو، اور چارجنگ کیبل پر بغیر کسی تناوؤ 
سے زیادہ نہیں �ہونا چا�یے۔ درمیان فاصلہ کم از کم 50 سینٹی میٹر اور 5 میٹر 

زنگ یا Wallbox کی اندرونی وائرنگ میں تبدیلیاں نہیں کرنی چا�یے۔ اس �دایت کو نظر انداز کرنا 	 پ کو کسی بھی صورتحال میں �اوؤ
آ
ا

حفاظت گاخطرہ �ہے، گارنٹی کی شقوں کی بنیادی طور پر خلاف ورزی کرتا اور وارنٹی کو فوری طور پر کالعدم کر سکتا �ہے۔
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مصنوع کا تعارف
کے مطابق یورپ بھر میں   3 IEC 61851-1, Mode مکمل طور پر جرمنی میں بنایا جاتا �ہے اور �ہمہ وقت Mercedes-Benz Wallbox Home
کے متعلق  کے ضوابط اور قواعد کی تعمیل کرتا �ہے - براہ کرم "�دایات اور قاعدے" صفحے پر 25  قابل اطلاق برقی گاڑیوں کی چارجنگ 
سے  کے سلسلے میں  کے تغیرات  کے ساتھ ماڈل  کے مطابق، صارفین قسم 2 چارجنگ پلگ  کے تقاضوں  سے بھی رجوع کریں۔ ان  سیکشن 

کے لیے ڈیزائن دیے گئے  سے انتخاب کر سکتے �یں، جو گھریلو اور نیم عوامی ایپلیکیشنز  ٹ پٹ اور نصب چارجنگ کیبل میں  وؤ
آ
ا چارجنگ 

�یں۔

پ کی گھریلو
آ
ا کے Wallbox میں  کے لیے، اپ  سے زیادہ توجہ دیتے �یں۔ اس مقصد  کے تحفظ پر سب  �ہم اپنی تمام مصنوعات میں صارف 

نے کی  کے سراغ لگا کے ساتھ قسم A RCCB اور ضم کردہ DC فالٹ کرنٹ  کے حفاظتی اقدامات  اور برقی گاڑی کی پاور سپلائی 
سے موؤثر طور پر بچاتی �ہے۔ کے دیگر خطرات  نے  کے جھٹکے اور چلا خصوصیت پنہاں �ہے، جو شارٹ سرکٹ، بجلی 

پ کو کسی
آ
ا کے سامنے کثیر رنگی LED ڈسپلے   Wallbox :سان �ہے

آ
ا کے لیے  نے  کے دوران چلا کے استعمال   روزمرہ 

ً
Wallbox خصوصا

پ کثیر رنگی 
آ
ا کے قابل بناتا �ہے۔ اگر عمل میں کوئی خرابی واقع �ہوتی �ہے تو  نے  لے کرنٹ کی کیفیت چیک کر بھی وقت چلنے وا

لے مسئلے کی شناخت کر سکتے �یں۔  زنگ کو بغیر کھو کے ذریعے Wallbox کی �اوؤ کے کوڈ  کے ڈسپلے کردہ مخصوص نقص   LED
کے لیے تیار �ہوتا �ہے، جبکہ  کے بعد، Mercedes-Benz Wallbox Home کسی بھی وقت چارجنگ  نے  ئے جا سے چلا ما�ر ٹھیکیدار کی جانب 

سے مجاز بنایا جانا چا�یے۔ کے ذریعے الگ  کے �ر عمل کو مربوط کردہ کی سوئچ  چارجنگ 

پیکنگ کھولنا اور شامل اجزاء
کے لیے ضروری لوازماتی پرزوں کا ایک سلسلہ نے  ئے جا کے پیکیج میں انسٹالیشن اور مناسب طور پر چلا  Mercedes-Benz Wallbox Home

یا درج ذیل اجزاء موجود �یں:
آ
ا  بعد چیک کریں کہ 

ً
کے فورا شامل �ہے۔ لہٰذا، پیکنگ کھولنے 

وضاحتمقداراجزاء

Wallbox
1

زنگ کے ڈھکن اور �اوؤ چارجنگ اسٹیشن جس میں مربوط کردہ الیکٹرانک یونٹ، اندرونی الیکٹرانگ پرزوں 
زنگ بیس شامل �ہوتی �ہے کے ساتھ �اوؤ کے ڈھکن 

Mercedes-Benz 

WALLBOX  HHoommee
DE Sicherheitshinweise & Kurzanleitung HR Sigurnosne napomene i kratke upute

EN Safety information & Quick Start Guide PL Wskazówki bezpieczeństwa &
Skrócona instrukcja obsługi

FR Consignes de sécurité & Guide de prise
en main RO Indicaţii de siguranţă & Scurt

îndrumar

IT Avvertenze di sicurezza & brevi
istruzioni RU Указания по технике безопасности &

краткое руководство

NL Veiligheidsinstructies & verkorte hand-
leiding SK Bezpečnostné pokyny & Stručný návod

PT Indicações de segurança e Guia Rápido SI Varnostni napotki in kratka navodila

ES Indicaciones de seguridad & guía rápida CS Bezpečnostní pokyny & zkrácený návod

DK Sikkerhedsanvisninger & Kort
vejledning TR Güvenlik bilgileri ve hızlı başlangıç 

kılavuzu

FI Turvallisuusohjeet & pikaopas HU Biztonsági tudnivalók és rövid 
útmutató

NO Sikkerhetsanvisninger og
hurtigreferanse AR األمان معلومات 

عيرسلا ءدبلا ليلدو

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

LV Drošības norādījumi un ātro uzziņu
rokasgrāmata KR 안전 정보 및

빠른 시작 설명서

LT
Saugos nurodymai ir trumpas naudojimo 
vadovas

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

BG Указания за безопасност и
кратко ръководство TW 安全資訊及

快速入門指南

GR Οδηγίες ασφαλείας & Συνοπτικό
εγχειρίδιο

Artikelnummer: 0301481_c

کے کتابچے میں پرنٹ شدہ صورت میں حفاظتی نوٹسز شامل �یں1فوری شروعات کا کتابچہ فوری شروعات 

1انسٹالیشن کٹ
کے مماثل پلگ،  کے بیچ نیز دیوار  نے کا سیٹ، جس میں x 1 4 چپ بورڈ  کے لیے فکس کر نے  دیوار پر لگا
کے لیے کیز )2 عدد(، ڈرلنگ کا نمونہ  نے  کے ڈھکن کو مقفل کر زنگ  کے لیے کیز )2 عدد(، �اوؤ کی سوئچ 

تے �یں۔ شامل �ہو

سے رابطہ کے مقام  کے بعد نہ ملیں تو براہ کرم اپنے فروخت  سے کوئی ایک یا زیادہ پرزے پیکنگ کھولنے  اگر مذکورہ بالا اجزاء میں 
نے Wallbox خریدا �ہے۔ پ 

آ
ا سے  کریں جہاں 

اپنے ماڈل کا تغیر پہچاننا
کے تغیرات میں دستیاب �ہے جو میکانکی اور  Mercedes-Benz Wallbox Home مختلف ماڈل 

ئے گئے �یں۔  کے مطابق بنا برقی طور پر مختلف ایپلیکیشنز کی پروفائلز 

Wall- کے ساتھ مصنوع کا لیبل کے شناختی نمبر  کے لیے Mercedes-Benz مصنوع   Wallbox
کے لیے، ماڈل کوڈ )XX XX 906 000 A( نیز ذیل میں  کے پیندے میں واقع �ہوتا �ہے۔ شناخت   box

نشاند�ہی کردہ پاور سپلائی کی ریٹنگ )وولٹیج، تعدد، کرنٹ( خصوصی طور پر متعلقہ �یں۔

A 000 906 74 08 / 001

IP55 IK08 3Ph ~220-240V 50Hz 32A

2W22M100001

 ~380-415V 
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پ کو RCCB رسائی فلیپ
آ
ا زنگ کا ڈھکن کھولتے �یں، تو  کے لیے �اوؤ پ انسٹالیشن 

آ
ا جب 

ئے گا۔  کے اندر ایک اضافی مصنوع کی معلومات کا لیبل ملے گا جو ABL ماڈل نمبر دکھا
کے، براہ کرم  Mercedes-Benz مصنوع کا شناختی نمبر یا ABL ماڈل نمبر استعمال کر 

سے قبل �ہمیشہ یقینی بنائیں کہ Wallbox کا ماڈل تغیر و�ہی �ہے جس کی انسٹالیشن  انسٹالیشن 
Wallbox پ اس کتابچے میں وضاحت کردہ

آ
ا کی اس دستاویز میں وضاحت کی گئی �ہے۔

کے شناختی نمبر اور ABL ماڈل  کے ماڈل تغیرات کی فہرست اور Mercedes-Benz مصنوع 
کے جدول میں دیکھ سکتے �یں۔ کے درمیان تعلق ذیل  نمبر 

 Mercedes-Benz
تغیرگرڈ کنیکشنABL ماڈل نمبرمصنوع کا شناختی نمبر 

A00090674082W22M1Hz 50 V 400 / 230
A 32 x 3 1 یا

kW 22 ٹ پٹ وؤ
آ
ا کے مطابق نصب چارجنگ کیبل، m 6 .ca؛ چارجنگ  IEC 62196-2 قسم 2 

A00090675082W72M9Hz 50 V 230
A 32 x 1

kW 7.2 ٹ پٹ وؤ
آ
ا کے مطابق نصب چارجنگ کیبل، m 6 .ca؛ چارجنگ  IEC 62196-2 قسم 2 

احتیاط!

سے خصوصی طور پر متعلقہ �یں اور انہیں دیگر  اس کتابچے میں شامل معلومات اور تکنیکی خصوصیات اس کتابچے میں درج ماڈل تغیرات 
تے �یں۔

آ
ا کے ساتھ  کے مطابق یہ تغیرات اپنے کتابچوں  Wallbox ماڈلز پر منتقل نہیں کیا جانا چا�یے: ضرورت 

سے رابطہ پ کا ماڈل تغیر اس کتابچے میں بیان نہیں کیا جاتا تو براہ کرم اپنی مقامی Mercedes-Benz کی تکنیکی معاونت 
آ
ا اگر 

کریں: کسی بھی صورتحال میں ایسی صورت میں Wallbox انسٹال نہ کریں کیونکہ یہ Wallbox کو نقصان پہنچا سکتا �ہے اور ممکنہ جان 
لیوا چوٹ کا باعث بن سکتا �ہے۔

Mercedes-Benz Wallbox Home کی ساخت
Mercedes-Benz Wallbox Home درج ذیل پر مشتمل �ہے:

زنگ کا ڈھکن 1 �اوؤ

سے منسلک کیا جانا �ہوتا �ہے  زنگ بیس  کے �اوؤ الگ کیے جا سکنے والا پلاسٹک کا بیرونی ڈھکن جسے لٹکنے والا لپ )بالائی د�انہ( استعمال کر 
کے ذریعے مقفل کیا جاتا �ہے لے پیچوں )نچلا د�انہ(  نے وا اور مقفل کیے جا

2 الیکٹرانک پرزوں کا ڈھکن

کے لیے اندرونی ڈھکن۔ کے ساتھ الیکٹرانک ماڈیول  کے لیے مربوط فلیپ  RCCB )بقایا کرنٹ سرکٹ بریکر( تک دستی رسائی 

زنگ بیس 3 �اوؤ

کے ساتھ منسلک چارجنگ کیبل کے �ہولڈر  کے رکھنے  کے چارجنگ پلگ اور چارجنگ پلگ  کے ساتھ بیس، قسم 2  ضم شدہ الیکٹرانک ماڈیول 

2W220100001
2W22M100001

 2W22M1
 ~220-240V 50Hz 32A
 ~380-415V 2018-05-30

IEC 61439-7 ACSEV
IEC 61851-1

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

-30°C to 50°C, IP55 IK08

1 2 3
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زنگ کا ڈھکن )تفصیلات( �اوؤ

4 پلاسٹک لپ اور �دایات

کے ڈھکن کی درست  زنگ  نے والی پنیں �اوؤ کے لیے �ہوتا �ہے۔ دو�رے د�ا نے  زنگ کی بیس پر لٹکا کے ڈھکن کو �اوؤ زنگ  پلاسٹک لپ �اوؤ
عمودی حالت کو یقینی بناتی �یں۔

LED 5 زون

کے اس حصے میں واقع �ہوتا �ہے۔ کے ڈھکن  زنگ  کثیر رنگی LED ڈسپلے �اوؤ

نے کی سلاٹ 6 مقفل کر

کے لیے �ہوتی �ہے۔ نے  کے مقفل کر لے پیچ استعمال کر  نے وا کے ساتھ مقفل کیے جا زنگ بیس  کے ڈھکن کو �اوؤ زنگ  نے والی سلاٹ �اوؤ مقفل کر

الیکٹرانک پرزوں کا ڈھکن )تفصیل(

کے لیے د�انہ M4 7 فکسنگ پیچ 

کے لیے  نے  کے ساتھ منسلک کر  )10 x M4( لے پیچ نے وا کے ساتھ منسلک کر زنگ کی بیس  کے ڈھکن کو �اوؤ یہ د�انہ الیکٹرانک پرزوں 
استعمال کیا جاتا �ہے۔

RCCB 8 )بقایا کرنٹ سرکٹ بریکر( تک رسائی کا فلیپ

کے اندرونی RCCB تک رسائی فرا�ہم کرتا �ہے۔  Wallbox یہ فلیپ

کے لیے لینز 9 کثیر رنگی LED ڈسپلے 

کے ذریعے دکھایا جاتا �ہے۔ کثیر رنگی LED ڈسپلے اس لینز 

سامنے کا منظر عقبی منظر
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سامنے کا منظر
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زنگ کی بیس )تفصیل( �اوؤ

کے ڈھکن کا سلاٹ زنگ  0 �اوؤ

کے ڈھکن 4 کا پلاسٹک لپ اس سلاٹ میں ڈالا جاتا �ہے۔ زنگ  �اوؤ

کے لیے کڑے q ڈیٹا کیبلز 

 
ً
کے لیے د�انوں کو بند کر دیتے �یں۔ ڈیٹا کیبلز کو منسلک کرنا ممکن �ہے، مثلا کے حصے میں ڈیٹا کیبلز  کے ٹرمینلز  زنگ بیس  یہ کڑے �اوؤ
کے  کے لیے انسٹالیشن   Mercedes-Benz Wallbox Advanced ،کے۔ براہ کرم کے ساتھ جوڑ   Mercedes-Benz Wallbox Advanced

سے متعلقہ معلومات ملاحظہ کریں جو ذیل پر دستیاب �یں:  نے   کتابچے میں منسلک کر
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

w پاور سپلائی کا کڑا

کے لیے د�انوں کو بند کر دیتا �ہے۔ کے حصے میں پاور سپلائی  کے ٹرمینلز  زنگ بیس  یہ کڑا �اوؤ

e RCCB )بقایا سرکٹ کرنٹ بریکر(

تے �یں۔ کے لیے �ہو نے  RCCB اور منسلک PE ٹرمینلز پاور سپلائی کو منسلک کر

کے لیے د�انہ r کوڈ شدہ روٹری سوئچ 

کے لیے کوڈ شدہ روٹری سوئچ تک رسائی فرا�ہم  نے  سے زیادہ چارج کرنٹ ترتیب دینے اور سیٹ اپ اور ٹیسٹ موڈز فعال کر یہ د�انہ زیادہ 
کرتا �ہے )صفحہ 21 ملاحظہ کریں(۔

کے لیے د�انہ t LED ڈسپلے 

کے ذریعے دکھایا جاتا �ہے۔ نے  کثیر رنگی LED ڈسپلے اس د�ا

لے پیچ نے وا کے لیے مقفل کیے جا کے ڈھکن  زنگ  y �اوؤ

کے لیے �ہوتا �ہے۔ اس کی چابی بھی شامل �ہوتی �ہے۔ نے  کے ڈھکن کو مقفل کر زنگ  نے والا پیچ �اوؤ مقفل کیے جا

u پیچوں کی سلاٹس

کے لگایا جاتا �ہے۔ سے �ک کر  لے پیچوں  نے وا �اوزنگ بیس کو درست حالت میں ان دو سلاٹس کو لٹکا

i کیبل کی �دایات

کے لیے �ہوتا �ہے۔ نے والی پاور سپلائی کی کیبل  کیبل کی �دایات کا مقصد سطح پر لگا

نے  کے لیے د�ا نے  o پیچ لگا

تے �یں u۔ کے لیے استعمال کیے جا نے  کے ساتھ �ک کر زنگ بیس کو درست حالت میں پیچوں  نے والی سلاٹس پر �اوؤ نے لگا یہ د�ا

سامنے کا منظرعقبی منظر
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تیاریاں، انسٹالیشن اور چلانا
ضے کے لیے عمومی تقا کے مقام  انسٹالیشن 

سے  کے لیے خصوصی تقاضوں  پ کا Mercedes-Benz Wallbox Home ایک برقی ڈیوائس �ہے اور اس لیے اندرونی اور بیرونی انسٹالیشن 
آ
ا

پ کو درج ذیل نکات کو ملحوظ خاطر رکھنا چا�یے:
آ
ا کے لیے،  نے  مشروط �ہے۔ انسٹالیشن کی جگہ منتخب کر

کے لیے۔ 	 کے لیے اور حادثات کی روک تھام   تحفظ 
ً
کے لیے تمام مقامی ضوابط پر عمل کریں، مثلا برقی انسٹالیشن 

سے قابل رسائی �ہو۔ 	 سانی 
آ
ا کے لیے  Wallbox و�اں انسٹال کیا جانا چا�یے جہاں یہ تمام مجاز صارفین 

کے سامنے پارکنگ کی جگہ کی بھی منصوبہ بندی کی جانی چا�یے تا کہ گاڑی کا چارجنگ  	  Wallbox
کنیکٹر �ہمہ وقت Wallbox کی نصب کردہ چارجنگ کیبل تک پہنچ سکے۔

سے 140 سینٹی میٹر �ہے۔  	 نے تک 120  کے نچلے د�ا زنگ  سے �اوؤ انسٹالیشن کی تجویز کردہ اونچائی زمین 
کے مقام پر  کے مطابق یہ تجویز اوپر یا نیچے مطابقت پذیر بنائی جا سکتی �ہے۔ انسٹالیشن  مقامی حالات 

کے لیے �ہمیشہ  نے  کے دوران Wallbox ٹھنڈا �ہو سکے: چلا �ہوا کا مناسب گزر یقینی بنانا چا�یے تاکہ چلنے 
مجوزہ درجہ حرارت پر عمل کریں )"تکنیکی خصوصیات" صفحے پر 23 ملاحظہ کریں(۔

کے �ر سمت کم از کم 50 سینٹی میٹر کی  	 زنگ  کے لیے، �اوؤ کے محفوظ طور پر چلنے   Wallbox
خالی جگہ �ہونی چا�یے۔ 

کے لیے مناسب استحکام  	 نے  کے حصہ �ہموار سطح پر مشتمل �ہونا چا�یے جو Wallbox انسٹال کر نے  لگا
فرا�ہم کرے۔

	  mm 330 x 440 نے کا مطلوبہ احاطہ کم از کم کے لیے لگا  Mercedes-Benz Wallbox Home 
سے رابطے میں �ہونا چا�یے۔  نے کی سطح  )اونچائی x چوڑائی( �ہے۔ Wallbox کا تمام سطحی حصہ لگا

کے لیے  	 نے  عام طور پر، Mercedes-Benz Wallbox Home زیادہ محصور درجہ حرارت پر کام کر
سے زیادہ درجہ حرارت بیرونی  نے کا زیادہ  ئے جا بنایا گیا �ہے۔ تا�ہم، یہ �ہمیشہ یقینی بنایا جانا چا�یے کہ چلا

کے باعث تجاوز نہ کرے، جیسا کہ براہ راست دھوپ یا اسی طرح دیگر۔ اثرات 

ئے مقامات پر انسٹال  	 کے لیے، یہ تجویز کیا جاتا �ہے کہ Wallbox صرف ڈھکے �ہو کے تقاضوں پر پورا اترتا �ہے۔ با�ر  Wallbox با�ر انسٹالیشن 
سے مناسب تحفظ فرا�ہم کرے۔  کے اثرات  ئے جو موسم  کیا جا

ضے کے لیے تقا پاور سپلائی کی کیبل 
کے لیے درج ذیل معیارات پر �ہمیشہ توجہ دی جانی چا�یے: Mercedes-Benz Wallbox Home کی برقی انسٹالیشن 

تے �یں۔ 	 ضے لاگو �ہو کے لیے تمام انضباطی تقا کے مطابق کم وولٹیج   IEC 60364-5-52 اور IEC 60364-1

سے زیادہ وولٹیج پر  	 A0009067408 کا ماڈل تغیر V 230 )فیز-نیوٹرل، سنگل فیز( یا V 400 )فیز-فیز، 3-فیز( اور Hz 50 کی زیادہ 
کے لیے بنایا گیا �ہے۔ A0009067508 کا ماڈل تغیر V 230 )فیز-نیوٹرل،  نے  نے اور چلا منسلک کر

کے لیے بنایا گیا �ہے۔ نے  نے اور چلا سے زیادہ وولٹیج پر منسلک کر سنگل فیز( اور Hz 50 کی زیادہ 

کے مطابق مناسب طول و عرض کی پاور سپلائی  	  HD 60364-7-722:2012 کے مقام کو انسٹالیشن 
کے لیے مخصوص کی جانی چا�یے اور دیگر   Wallbox کیبل دینی چا�یے: پاور سپلائی خاص طور پر

کے لیے استعمال نہیں کی جانی چا�یے۔ لات کو ترسیل 
آ
ا برقی 

	  Wallbox 
ً
اگر ضرورت �ہو، تو ایک الگ پاور سپلائی انسٹال کی جانی چا�یے جس کا مقصد خصوصا

کے تقاضوں پر پورا اترتی �ہو۔  نے اور عمارتی ڈھانچے  سے منسلک کیا جانا �ہو اور کیبل لگا

سے قبل، Wallbox کی انسٹالیشن کو مقامی  	 نے  لے کو چلا
آ
ا سے زیادہ بجلی پر منحصر،  مطلوبہ زیادہ 

نے کی ضرورت �ہو سکتی �ہے۔ براہ  کے ساتھ رجسٹر اور/یا منظور کر پریٹر 
آ
ا کے گرڈ  بجلی 

سے رجوع کریں۔ کے ضوابط  پریٹر 
آ
ا کرم اپنے مقامی گرڈ 

 کم از کم
 50 سینٹی میٹر

 120 تا 
140 سینٹی میٹر
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کے طریقے  	 نے  ں )جیسا کہ کیبل کی لمبائی، مواد، کیبل لگا سے زیادہ بجلی اور دیگر پہلووؤ کے طول و عرض کو مطلوبہ زیادہ  کیبل 
ئے گئے  کے لیے بنا سے 16 مربع ملی میٹر تک  کے مطابق مطابقت پذیر بنایا جانا چا�یے۔ Wallbox میں ٹرمینل بلاک 1.5 مربع ملی میٹر  وغیرہ( 

�یں۔

سے اوپر نصب  	 سے اوپر یا نیچے نصب کی جا سکتی �ہے۔ اگر پاور سپلائی کی کیبل دیوار  پاور سپلائی کی کیبل دیوار کی سطح 
کے حصے تک پہنچایا  کے ٹرمینل  زنگ بیس  کے وقب میں فرا�ہم کی جاتی �ہے تا کہ کیبل کو �اوؤ زنگ  کی گئی �ہو تو کیبل گائیڈ �اوؤ

جا سکے۔

سے  	 سے محفوظ رکھا جانا چا�یے )پاور سپلائی اور Wallbox کی ترتیبات پر منحصر زیادہ   MCB کی پاور سپلائی کو �ہمیشہ اپنے Wallbox
سے متعلق براہ کرم �ہمیشہ قابل اطلاق قومی تقاضوں پر عمل کریں۔ کے انتخاب   MCB سے زیادہ نہیں(۔  A 32 زیادہ کرنٹ لیکن

پ Wallbox کو بند کرنا چا�ہتے �یں تو اپ سٹریم گھریلو MCB کو سوئچ کریں اور اندرونی RCCB کو OFF( 0( پوزیشن پر  	
آ
ا اگر 

سوئچ کریں۔

کے  	 کے تقاضوں کی تعمیل کی گئی �ہے۔ ان کو نظر انداز کرنا یا ان  براہ کرم �ہمیشہ یقینی بنائیں کہ اس کتابچے میں انسٹالیشن 
کے خلاف عمل  کے ساتھ، دیے گئے نوٹسز  سے شدید، حتٰی کہ جان لیوا چوٹ کا باعث بن سکتا �ہے۔ اس  کے جھٹکے  برعکس عمل کرنا بجلی 

نے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ کے مناسب طور پر کام کر  Wallbox ،نے کی صورت میں کر

براہ کرم نوٹ فرمائیں!
کے لیے رکھی اور لگائی   A 32 کے لیے، پاور سپلائی کیبل کو نے  ٹ پٹ حاصل کر وؤ

آ
ا سے زیادہ چارجنگ  Wallbox کی زیادہ 

زمائشی موڈز" صفحے پر 15 ملاحظہ کریں( بھی A 32 پر رکھنا چا�یے۔ 
آ
ا سے زیادہ چارج کرنٹ )"سیٹ اپ اور  جانی چا�یے۔ زیادہ 

کے لیے A 32 �یں۔  A0009067508 اور A 16 کے لیے فیکٹری کی سیٹ کردہ ترتیبات A0009067408 ماڈل تغیر 

براہ کرم نوٹ فرمائیں!

 Wallbox ،تے �یں۔ اس صورت میں سے مختلف �ہو کے ملزومات  نے  سے مربوط �ہو ضے مقامی پاور گرڈ  بعض ممالک میں، مذکورہ بالا تقا
سے مخصوص مینز  کے لحاظ  پ ملک 

آ
ا کے مطابق منسلک کیا جانا چا�یے۔  کے متعلقہ مینز پاور کنیکشن  لے ملک  نے وا کو انسٹال کیے جا

کے www.yourwallbox.de ویب سائٹ پر  کنیکشن اسکیموں کا جائزہ اس کتابچے میں صفحہ 28 پر یا درج ذیل لنک کی پیروی کر 
حاصل کر سکتے �یں:

www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

میکانکی اور برقی انسٹالیشن
پ کو 

آ
ا کے لیے  پ میکانکی انسٹالیشن شروع کر سکتے �یں۔ میکانکی انسٹالیشن 

آ
ا کے بعد،  نے  کے مقام کا تعین کر نے  Wallbox لگا

درج ذیل اجزاء کی ضرورت �ہو گی:

کے ڈرل )شامل نہیں �ہے( 	 پاور ڈرل یا بغیر تار 

سے موزوں )شامل نہیں �ہے( 	 کے لحاظ  کے مواد  ڈرل بٹ Ø 8 ملی میٹر، دیوار 

کے لیے ڈرلنگ کا نمونہ جو اس کتابچے میں بیان کردہ �ہے )شامل �ہے( 	 کے تغیرات  کے ماڈل   Wallbox

ٹارکس بٹ پیچ کس )TX30 ,TX20( )شامل نہیں �ہے( 	

VDE بلیڈ پیچ کس )بلیڈ کی موٹائی اور لمبائی: x 0.5 2.5 ملی میٹر، 80 ملی میٹر تجویز کردہ( )شامل نہیں �ہے( 	

کے لیے کٹر )شامل نہیں �ہے( 	 کے کڑے کو کاٹنے  کے لیے ربر  نے  سپلائی کیبل داخل کر

کے لیے چار x 6 60 چپ بورڈ پیچ )شامل �ہے( 	 نے  زنگ بیس کو جما �اوؤ

کے نائلن وال پلگ( 	  40 x 8 :کے پلگ )شامل �یں کے لیے موزوں دیوار  لے سب سٹریٹ  نے وا اگر درکار �ہو: لگا

سپرٹ کی سطح اگر درکار �ہو )شامل نہیں �ہے( 	
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خطرہ!

کے 5 سنہری اصولوں پر �ہمیشہ عمل کریں: برقی انسٹالیشن 
کے تمام ذرائع کاٹ دیں 1. وولٹیج 

لات کو محفوظ کریں
آ
ا 2. تمام علیحدہ کیے گئے 

3. وولٹیج کی عدم دستیابی کی تصدیق کریں
نڈ اور شارٹ سرکٹ 4. گراوؤ

کے تحت منسلک پرزوں تک رسائی ڈھانپ دیں یا محدود کر دیں 5. وولٹیج 
سے قبل MCB کو �ہمیشہ گھریلو پاور سپلائی، نیز اندرونی RCCB میں غیر فعال کریں۔ یہ بھی یقینی بنائیں کہ  نے  انسٹالیشن شروع کر

کے ذریعے شدید یا جان لیوا  کے جھٹکے  کے دوران دوبارہ فعال نہیں کیا جا سکتا۔ بصورت دیگر، بجلی  MCB اور RCCB کو انسٹالیشن 
چوٹ کا خطرہ ر�تا �ہے!

کے لیے مندرحہ ذیل اقدام کریں کریں: نے  Wallbox لگا

کے مطلوبہ مقام پر مناسب طول و عرض کی پاور سپلائی دستیاب �ہے۔ بصورت دیگر، پاور سپلائی کیبل کو . 1 یقینی بنائیں کہ انسٹالیشن 
 انسٹال کیا جانا چا�یے۔

ً
خصوصا

نے کی سطح پر عمودی لگائیں: اگر . 2 نے کو منتخب کردہ لگا کے نمو ڈرلنگ 
نے  کے ڈرل کر ضروری �ہو تو سپرٹ کی سطح استعمال کریں۔ نمونہ استعمال کر 

کے سوراخوں پر نشان لگائیں۔

کے مطابق ڈرل کریں )Ø 8 ملی میٹر(۔ سب سٹریٹ . 3 کے سوراخوں کو نشان  نے  لگا
کے پلگ داخل کریں۔ کے لیے فرا�ہم کردہ دیوار  لے پیچوں  نے وا کے مطابق، لگا

کے . 4 کے پیچوں کو TX30 پیچ کس استعمال کر  سے دو x 6 60 چپ بورڈ  چار میں 
تے �یں اور انہیں دیوار  کے سوراخوں میں شامل �ہو داخل کریں جو دو بالائی ڈرل 

کے فاصلے پر کس دیں۔ سے 4 ملی میٹر 

کے ڈھکن کی فرا�ہم . 5 زنگ  Wallbox کو کام کی سطح پر رکھیں اور �اوؤ
لے  نے وا نے پر مقفل کیے جا کے نچلے د�ا زنگ بیس  کے �اوؤ کردہ چابی استعمال کر 

سے �ٹا دیں۔ زنگ کا اوپر اٹھائیں اور ا  پیچوں کو کھولیں۔ پھر �اوؤ

سے  کے بیرونی نقصان  کے ڈھکن کو خراشوں اور دیگر قسم  زنگ  نوٹ: �اوؤ
سے حفاظتی فلم کو  کے ڈھکن  زنگ  سے بالکل پہلے �اوؤ محفوظ رکھیں۔ انسٹالیشن 

کے طور پر اتاریں۔ خری مرحلے 
آ
ا صرف 
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کے . 6 نے  کے بالائی حصے میں، TX20 پیچ کس کو M4 پیچ کو ڈھیلا کر  Wallbox
سے منسلک  کے ڈھکن  زنگ  لیے استعمال کریں جو اندرونی الیکٹرانک اجزاء کو �اوؤ
کے لیے استعمال �ہوتا �ہے، اور الیکٹرانک اجزاء کا ڈھکن �ٹا دیں۔ پیچ کو  نے  کر

محفوظ جگہ پر رکھیں۔

کے ذریعے سپلائی . 7 نے  سے بڑے کڑے میں پرت پر کٹ لگائیں w: اب اس د�ا سب 
 کیبل کو داخل کریں۔

نے بیرونی چارج کنٹرول ماڈیول  ٹے د�ا کے ساتھ بند دو چھو  q نوٹ: کڑوں
 Mercedes-Benz بذریعہ 

ً
تے �یں، مثلا کے لیے درکار �ہو نے  کے ساتھ منسلک کر

کے لیے   Mercedes-Benz Wallbox Advanced ،۔ براہ کرمWallbox Advanced
سے متعلقہ معلومات ملاحظہ کریں جو ذیل پر  نے  کے کتابچے میں منسلک کر انسٹالیشن 

 دستیاب �یں:
www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Advanced/

کے . 8 زنگ بیس  کے مقام پر لٹکائیں۔ �اوؤ زنگ بیس کو انسٹالیشن  Wallbox کی �اوؤ
نے والی پیچوں کی ضم  عقب میں بالائی حصے میں مرحلہ 4 میں پیچوں پر u فٹ �ہو
کے  کردہ دو سلاٹس �ہوتی �یں۔ اب Mercedes-Benz Wallbox Home انسٹالیشن 

مقام پر پیشگی انسٹال شدہ �ہے۔

کے نچلے حصے میں دو د�انوں . 9 زنگ بیس  ئے، �اوؤ تے �ہو TX30 پیچ کس استعمال کر
زنگ بیس o کو  ئے �اوؤ تے �ہو کے پیچ داخل کر کے ذریعے دو بقایا چپ بورڈ 

کے پلگز میں اپنی جگہ پر بٹھائیں جنہیں مرحلہ 3 میں لگایا اور کسا گیا تھا۔  دیوار 
کے مقام کی سطح پر بیٹھ چکا �ہے۔ نے  اب Mercedes-Benz Wallbox Home لگا

اگر لچکدار کنڈکٹرز کی حامل پاور سپلائی کیبل استعمال کر ر�ہے �ہوں تو . 10
نے )12 ملی میٹر کی تجویز کی  ئے سروں میندھاری دار د�ا یقینی بنائیں کہ چھلے �ہو

کے ٹرمینل بلاکس کو ڈھیلا کریں،   RCCB جاتی �ہے( فٹ �ہو چکے �یں۔ اندرونی
سے 3 نینو  پاور سپلائی کنڈکٹرز کو اپنے متعلقہ ٹرمینلز میں داخل کریں اور 2.5 
کے ساتھ کسیں۔ وائرنگ کی ترتیب درج ذیل تصویر اور جدول میں  میٹر ٹارک 

 دکھایا گیا �ہے۔
کے انسٹال شدہ کنڈکٹر کی درست  جب ٹرمینل L1 کو کسنا �ہو، تو فیکٹری 

 حالت �ہمیشہ یقینی بنائیں۔
سے لوڈ کردہ طریقہ کار کو چلائیں اور پاور سپلائی  کے سپرنگ  PE ٹرمینل 

کے محفوظ PE کنڈکٹر کو یہاں جوڑیں۔ کیبل 
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کے تغیر کی سپلائی کیبل A0009067408 ذیل کی طرح جوڑی جانی چا�یے: تھری فیز ٹرمینل ماڈل 

کنیکشن کی کوڈنگکنڈکٹر کا رنگحالت

نے والا کنڈکٹر لے جا L1( 5(بھورافیز 1 کرنٹ 

نے والا کنڈکٹر لے جا L2( 3(کالافیز 2 کرنٹ 

نے والا کنڈکٹر لے جا L3( 1(سرمئیفیز 3 کرنٹ 

Nنیلانیوٹرل

PEسبز-پیلامحفوظ ارتھ

کے تغیر کی سپلائی کیبل A0009067508 ذیل کی طرح جوڑی جانی چا�یے: سنگل فیز ٹرمینل ماڈل 

کنیکشن کی کوڈنگکنڈکٹر کا رنگحالت

نے والا کنڈکٹر لے جا L1( 5(بھوراکرنٹ 

Nنیلانیوٹرل

PEسبز-پیلامحفوظ ارتھ

خطرہ!

لے کنڈکٹر اور  نے وا لے جا پ L1 کرنٹ 
آ
ا گے اگر  کے الیکٹرانک اجزاء ناقص �ہو جائیں   Wallbox کے پ 

آ
ا براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ 

تے �یں۔ سے زیادہ وولٹیج استعمال کر  V 250 کے درمیان نیوٹرل 

براہ کرم نوٹ فرمائیں!

پ چا�یں تو 3 فیز ماڈل تغیر A0009067408 بھی ٹرمینل L1( 2( پر سنگل فیز پر جوڑا اور چلایا جا سکتا �ہے: تا�ہم، اس صورت 
آ
ا اگر 

ٹ پٹ حاصل نہیں �ہوگی۔ وؤ
آ
ا سے زیادہ  میں، Wallbox کی زیادہ 

کے تکنیکی تقاضوں پر عمل کریں۔  سپلائی گرڈ پر غیر متوازن لوڈ کی صورت میں، براہ کرم مقامی طور پر نافذ العمل انسٹالیشن 
کے ذریعے فعال  راستہ �ہے جسے کوڈ کردہ روٹری سوئچ 

آ
ا سے  کے فنکشن  Mercedes-Benz Wallbox Home ایک ترتیب وار نگرانی 

زمائشی موڈز" صفحے پر 15 میں ملاحظہ کریں۔
آ
ا کیا جا سکتا �ہے۔ براہ کرم اضافی معلومات سیکشن "سیٹ اپ اور 

براہ کرم نوٹ فرمائیں!

تے �یں۔ اس صورت میں،  سے مختلف �ہو کے ملزومات  نے  سے مربوط �ہو ضے مقامی پاور گرڈ  بعض ممالک میں، اس کتابچے میں مذکور تقا
سے مخصوص  کے لحاظ  پ ملک 

آ
ا کے مطابق منسلک کیا جانا چا�یے۔  کے متعلقہ مینز پاور کنیکشن  لے ملک  نے وا Wallbox کو انسٹال کیے جا

کے www.yourwallbox.de ویب سائٹ  مینز کنیکشن اسکیموں کا جائزہ اس کتابچے میں صفحہ 28 پر یا درج ذیل لنک کی پیروی کر 
پر حاصل کر سکتے �یں: 

www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

PEL1L2L3 N
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براہ کرم نوٹ فرمائیں!

کے لیے فیکٹری کی ترتیبات A )A0009067408 16 ماڈل تغیر( اور A )A0009067508 32 ماڈل   Mercedes-Benz Wallbox Home
کے ذریعے  پ کی گھریلو پاور سپلائی یا خود سپلائی کیبل 

آ
ا کے لیے �ہوتی �یں۔ اگر  سے زیادہ چارجنگ کرنٹ  کے زیادہ  تغیر( 

سے پہلے اس  نے  سے مختلف �ہوتا �ہے تو چارجنگ کرنٹ کی ترتیبات کو الیکٹرانک اجزاء کا ڈھکن �ٹا دستیاب چارجنگ کرنٹ ان ترتیبات 
زمائشی موڈز" صفحے پر 15 اور ذیل میں 

آ
ا سے سیکشن "سیٹ اپ اور  کے مطابق درست کرنا چا�یے اور پھر Wallbox کو چلانا چا�یے۔ ا

سے بیان کیا گیا �ہے۔ تفصیل 
سے کسی بھی  سے زیادہ کرنٹ  کے لیبل پر نشان زدہ اور فرم ویئر میں تشکیل کردہ زیادہ  براہ کرم نوٹ فرمائیں کہ مصنوع 

صورت میں تجاوز نہیں کرنا چا�یے۔

کے ڈھکن کو تبدیل کریں اور . 11 کے اندر واقع الیکٹرانک اجزاء  زنگ بیس  �اوؤ
کے ساتھ جگہ پر بٹھائیں۔ کے x M4 10 پیچ کس  اس 

کے ڈھکن کو �ک کریں اور فرا�ہم . 12 زنگ  نے پر �اوؤ کے بالائی د�ا زنگ بیس  �اوؤ
سے مقفل کریں۔ کے ا کے ڈھکن کی چابی استعمال کر  زنگ   کردہ �اوؤ

 Mercedes-Benz پ کو
آ
ا سے قبل،  نے  کے ڈھکن کو تبدیل کر زنگ  نوٹ: �اوؤ

نے کا عمل مکمل کرنا �ہو گا - براہ کرم اس موضوع  Wallbox Home کو چلا
کے لیے درج ذیل سیکشن پڑھیں۔ پر معلومات 

Wallbox کو چلانا
پ کو چیک کرنا چا�یے کہ کیا Mercedes-Benz Wallbox Home درست طور پر کام کرر�ا �ہے 

آ
ا کے بعد،  میکانکی اور برقی انسٹالیشن 

اور کسی مسئلے کو حل کرنا چا�یے۔

کے لیے درج ذیل طور پر پیش رفت کریں: نے  Mercedes-Benz Wallbox Home کو چلا

اپنی گھریلو بجلی کی تقسیم میں اپ سٹریم MCB پر سوئچ کریں۔. 1
سے منسلک . 2 کے گرڈ  کے ڈھکن میں رسائی کا فلیپ کھولیں 8 اور اندرونی RCCB کو بھی چلا دیں )Wallbox بجلی  اندرونی اجزاء 

�ہے(۔
غاز کا عمل شروع کرے گا: اس میں اندرونی برقی اجزاء کا ایک معائنہ شامل �ہوتا 

آ
ا سے منسلک �ہوتا �ہے تو یہ  کے گرڈ  جب Wallbox بجلی 

�ہے تا کہ درست طور پر چلنا یقینی بنایا جا سکے۔ 

سے نشاند�ہی �ہوتی �ہے۔  کے سامنے واقع LED ڈسپلے   Mercedes-Benz Wallbox Home کے معمول کی اندرونی چیک 

وضاحتLED ڈسپلے

LED ایک بار سفید چمکتی �ہے ...

... اور پھر نیلی چمکتی �ہے۔

کے کتابچے نیز  کے عمل کو شروع اور ختم کرنا شامل کردہ فوری شروعات  کے لیے منسلک کی جا سکتی �ہے۔ چارجنگ  اب گاڑی چارجنگ 
پریٹنگ کتابچے کو 

آ
ا پ جامع 

آ
ا سے بیان کیا گیا �ہے:  پریٹنگ کتابچے میں تفصیل 

آ
ا کے لیے جامع   Mercedes-Benz Wallbox Home 

نے  ن لوڈ کر سکتے �یں۔ براہ کرم Wallbox پر چارج کی جا سے ڈاوؤ  www.yourwallbox.de/downloads/Mercedes-Benz/Home/
سے رجوع کریں۔ پریٹنگ کتابچے 

آ
ا کے  والی گاڑی 

سے اپنی جگہ پر مقفل  کے ڈھکن کو تبدیل کریں اور ا زنگ  کے بعد، �اوؤ نے  ئے جا Mercedes-Benz Wallbox Home کو مناسب طور پر چلا
سے اوپر مرحلہ 12 میں بیان کیا گیا �ہے۔ کر دیں: ا
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براہ کرم نوٹ فرمائیں!
کے   Wallbox سے زیادہ چارج کرنٹ کی ترتیبات کو کے لیے، پاور سپلائی کی زیادہ  نے  کے عمل کو مکمل کر نے  Wallbox کو چلا

کے   Wallbox کے مطابقت پذیر بنایا جانا چا�یے۔ اندر چیک کیا جانا چا�یے اور اگر ضرورت �ہو تو کوڈ شدہ روٹری سوئچ استعمال کر 
زمائشی موڈ میں چیک کرنا چا�یے۔ 

آ
ا کے  نے  کے ٹھیکیدار کو درست کام کر  Wallbox ،کے لیے نے  چلنے کو حتمی طور پر چیک کر

زمائشی موڈ اگلے حصے میں بیان کیا گیا �ہے۔
آ
ا

زمائشی موڈز
آ
ا سیٹ اپ اور 

 CP ،کا چلنا )کنٹیکٹر Mercedes-Benz Wallbox Home پ
آ
ا کے لیے کوئی گاڑی دستیاب نہ �ہو تو  نے  زما

آ
ا نے یا  اگر Wallbox کو چلا

کے چیک کر سکتے �یں۔ اگر گھریلو پاور سپلائی کا چارج کرنٹ اس پیشگی سیٹ کردہ  زمائشی موڈ استعمال کر 
آ
ا اور RCD ٹرپنگ( 

کے لیے فیکٹری ترتیبات کو کوڈ  سے زیادہ چارجنگ کرنٹ  کے زیادہ   Mercedes-Benz Wallbox Home پ
آ
ا سے مختلف �ہو تو  قدر 

سے زیادہ  کے لیبل پر نشاند�ہی کردہ زیادہ  کے سیٹ اپ موڈ میں تبدیل بھی کر سکتے �یں۔ تا�ہم، مصنوع  شدہ روٹری سوئچ استعمال کر 
کرنٹ کسی بھی صورتحال میں تجاوز نہیں کرنا چا�یے۔

Mercedes-Benz Wallbox Home کا الیکٹرانک اجزاء کا ماڈیول بائیں 
کے ذریعے کوڈ شدہ روٹری سوئچ تک رسائی  نے  طرف پر واقع د�ا

فرا�ہم کرتا �ہے، جو پیشگی فیکٹری کی سیٹ کردہ 0 حالت میں �ہوتا 
�ہے۔

 x 0.5( بلیڈ پیچ کس VDE پ
آ
ا کے لیے،  زمائشی اور سیٹ اپ موڈ 

آ
ا

کے گرد واقع ڈھکن پر نشاند�ہی  نے  کے د�ا 2.5 ملی میٹر( استعمال کر 
سے ایک پر کوڈ شدہ روٹری سوئچ کو سیٹ کر  کردہ قدروں میں 
کے لیے ترتیبات"  پ سیکشن "کوڈ شدہ روٹری سوئچ 

آ
ا سکتے �یں۔ 

صفحے پر 17 میں ان قدروں کی تفصیل ملاحظہ کر سکتے �یں۔

نے  کے ترتیبات کو مطابقت پذیر بنا کوڈ شدہ روٹری سوئچ استعمال کر 
کے مراحل  زنگ کا ڈھکن �ٹانا �ہو گا اور کام  پ کو �اوؤ

آ
ا کے لیے، 

کے ڈھکن کو �ٹانا یا تبدیل کرنا �ہو گا  پر منحصر، الیکٹرانک اجزاء 
سے متعلق بیان  )سیکشن "میکانکی اور برقی انسٹالیشن" میں صفحہ 11 

کردہ مراحل 5 اور 6 دیکھیں(۔ 

خطرہ!

پ 
آ
ا کے اندر، نیز ان پرزوں پر خطرناک وولٹیج موجود �ہو سکتی �ہے جنہیں   Wallbox ،کے بعد کے ڈھکن کو کھولنے  الیکٹرانک اجزاء 

 RCCB کے اندرونی  Wallbox اور MCB کے لیے گھریلو پاور سپلائی میں زمائشی موڈ جاری رکھنے 
آ
ا کے قابل �یں۔ سیٹ اپ یا  نے  چھو

کو �ہمیشہ بند کر دیں۔
کے 5 سنہری اصولوں پر �ہمیشہ عمل کریں: برقی انسٹالیشن 

کے تمام ذرائع کاٹ دیں 1. وولٹیج 
لات کو محفوظ کریں

آ
ا 2. تمام علیحدہ کیے گئے 

3. وولٹیج کی عدم دستیابی کی تصدیق کریں
نڈ اور شارٹ سرکٹ 4. گراوؤ

کے تحت منسلک پرزوں تک رسائی ڈھانپ دیں یا محدود کر دیں 5. وولٹیج 
کے ذریعے شدید یا جان لیوا چوٹ کا خطرہ ر�تا �ہے! کے جھٹکے  بصورت دیگر، بجلی 

زمائشی موڈ
آ
ا

کے لیے ذیل کی طرح پیش رفت کریں: نے  زمائشی موڈ میں چلانا چیک کر
آ
ا Mercedes-Benz Wallbox Home کو 

کے مراحل LED ڈسپلے کی حالتکام 

کے ذریعے Wallbox کی پاور سپلائی بند کر دیں۔. 1  RCCB اور اندرونی MCB اپ سٹریم

اندرونی الیکٹرانک اجزاء کا ڈھکن �ٹا دیں۔ کوڈ شدہ روٹری سوئچ کو حالت E )صفحہ 17 پر . 2
جدول دیکھیں( پر سیٹ کر دیں۔

I
I

IIIII

I
I

I
I I I I I

I

0
1
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کے مراحل LED ڈسپلے کی حالتکام 

کے . 3  RCCB اور اندرونی MCB اندرونی الیکٹرانک اجزاء کا ڈھکن تبدیل کر دیں۔ اپ سٹریم
ذریعے Wallbox کی پاور سپلائی چلا دیں۔ 

زمائشی موڈ میں چارج کرنٹ A 6 تک محدود . 4
آ
ا زمائشی موڈ میں شروع �ہو گا۔ 

آ
ا  Wallbox اب

�ہوتا �ہے۔ 

پہلے، Wallbox ایک خودکار اندرونی چیک انجام دے گا۔. 5

ئے گی:  	 کے دوران کوئی مسئلہ �ہوتا �ہے تو DEL مسئلے کا کوڈ 2F دکھا اگر اندرونی چیک 
براہ کرم صفحہ صفحہ 19 پر تفصیل بھی دیکھیں۔

اگر اندرونی چیک کوئی مسئلہ نہیں بتاتا تو مرحلہ 6 جاری رکھیں۔ 	

خطرہ!

تے  تے �یں جو زندگی یا عضو کو خطرہ لاحق کر ئے جا کے چارجنگ رابطوں پر خطرناک کرنٹ لگا  Wallbox ،کے دوران زمائشی موڈ 
آ
ا

کے ساتھ پیش رفت جاری رکھیں۔  سے درج ذیل افعال  �یں: کسی بھی صورتحال میں ان رابطوں کو مت چھوئیں اور انتہائی احتیاط 
کے ذریعے شدید یا جان لیوا چوٹ کا خطرہ ر�تا �ہے! کے جھٹکے  بصورت دیگر، بجلی 

کے مراحل LED ڈسپلے کی حالتکام 

کے لیے چارجنگ پلگ پر وولٹیج کی پیمائش جاری رکھ سکتے . 6 پ 120 سیکنڈ 
آ
ا زمائشی موڈ میں، 

آ
ا

�یں )"وائرنگ کی ترتیبقسم 2" صفحے پر 25دیکھیں(۔ CP رابطہ سگنل کی پیمائش )تعدد اور چلنے 
کے بعد، چارجنگ کا فنکشن مقفل �ہو  کے مطابق پیمائش( بھی ممکن �ہے۔ 120 سیکنڈز   PE ،کا دورانیہ

ئے گی۔ جاتا �ہے اور اندرونی RCCB ٹرپ �ہو جا

کے ذریعے Wallbox کی پاور سپلائی بند . 7  MCB کے لیے، اپ سٹریم نے  زمائشی موڈ کو ختم کر
آ
ا

کر دیں اور RCCB کو 0 حالت پر سوئچ کر دیں۔ 

اندرونی الیکٹرانک اجزاء کا ڈھکن �ٹا دیں۔ کوڈ شدہ روٹری سوئچ کو 0 یا F حالت )معمول . 8
پ Wallbox کو 

آ
ا کے لیے فیکٹری کی ترتیبات( پر سیٹ کریں، یا اگر  کے عمل  کی چارجنگ 

کے علاوہ مختلف چارجنگ کرنٹ پر چلانا چا�ہتے �یں تو کسی اور حالت پر  فیکٹری کی ترتیبات 
سیٹ کریں )اگلے صفحے پر جدول دیکھیں(۔

اندرونی الیکٹرانک اجزاء کا ڈھکن تبدیل کر دیں۔ RCCB کو اندرونی I حالت پر سوئچ کریں۔ . 9
کے ڈھکن کو تبدیل اور مقفل کر دیں۔  زنگ  �اوؤ

کے ذریعے Wallbox کی پاور سپلائی چلا دیں۔ . 10  MCB گھریلو بجلی کی تقسیم میں اپ سٹریم

کے دوران، Wallbox کوڈ شدہ روٹری سوئچ کی ترتیبات کو اپ لوڈ کرے گا اور پھر . 11 شروعات 
کے کام کرے گا۔ سوئچ کا سیٹ کردہ کرنٹ استعمال کر 

سیٹ اپ موڈ

کے لیے ان مراحل پر عمل کریں: نے  سے زیادہ چارجنگ کرنٹ کی ترتیبات کو تبدیل کر اپنے Mercedes-Benz Wallbox Home کی زیادہ 

کے مراحل LED ڈسپلے کی حالتکام 

کے ذریعے Wallbox کی پاور سپلائی بند کر دیں۔ . 1  RCCB اور اندرونی MCB اپ سٹریم

اندرونی الیکٹرانک اجزاء کا ڈھکن �ٹا دیں۔ کوڈ شدہ روٹری سوئچ کو متعلقہ حالت پر سیٹ کر . 2
کے مطلوبہ چارج کرنٹ منتخب کریں )اگلے صفحے پر جدول دیکھیں(۔

اندرونی الیکٹرانک اجزاء کا ڈھکن تبدیل کر دیں۔ RCCB کو اندرونی I حالت پر سوئچ کریں۔ . 3
کے ڈھکن کو تبدیل اور مقفل کر دیں۔ زنگ  �اوؤ

120 سیکنڈ
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کے مراحل LED ڈسپلے کی حالتکام 

کے ذریعے Wallbox کی پاور سپلائی چلا دیں۔ . 4  MCB گھریلو بجلی کی تقسیم میں اپ سٹریم

کے دوران، Wallbox کوڈ شدہ روٹری سوئچ کی ترتیبات کو اپ لوڈ کرے گا اور پھر . 5 شروعات 
کے کام کرے گا۔ سوئچ کا سیٹ کردہ کرنٹ استعمال کر 

کے لیے ترتیبات کوڈ شدہ روٹری سوئچ 

کے درج ذیل ترتیبات منتخب کی جا سکتی �یں: کوڈ شدہ روٹری سوئچ استعمال کر 

وضاحتوضاحتحالت

فیکٹری کی سیٹنگمعمول کا چلنا0

1

سے زیادہ چارج کرنٹ سیٹ کرنا زیادہ 

A 8  

2A 10

3A 13

4A 16

5A 20

6A 20 کے ساتھ نے  کے سراغ لگا A 16 غیر متوازن 

7A 30

8A 30 کے ساتھ نے  کے سراغ لگا A 16 غیر متوازن 

9A 30 کے ساتھ نے  کے سراغ لگا A 20 غیر متوازن 

AA 32

BA 32 کے ساتھ نے  کے سراغ لگا A 16 غیر متوازن 

CA 32 کے ساتھ نے  کے سراغ لگا A 20 غیر متوازن 

D کوئی فنکشن نہیں-

Eزمائشی موڈ
آ
ا

کے لیے وولٹیج )کنٹیکٹر بند( اور مواصلت )CP( کی پیمائش  کے بغیر فعالیت کی جانچ  کے رابطوں پر گاڑی  چارجنگ 
کرنا

Fفیکٹری کی سیٹنگمعمول کا چلنا
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نقائص کا سراغ اور حل
کے نچلے حصے میں  کے ڈھکن  زنگ  کے چلنے میں کوئی عمل کی خرابی واقع �ہوتی �ہے تو یہ �اوؤ  Mercedes-Benz Wallbox Home اگر

کے ذریعے بطور نقص دکھائی جاتی �ہے۔ LED �ہو سکتی �ہے ... کثیر رنگی LED ڈسپلے 

... مختلف رنگوں میں چمک سکتی �ہے

... مختلف رنگوں میں چمک اور جل بجھ سکتی �ہے

کے لیے کیا اقدامات  نے  پ عمل کی خرابیاں، نیز نقائص کی حالتوں کو کیسے پہچانتے �یں اور انہیں حل کر
آ
ا تے �یں کہ  درج ذیل باب بیان کر

کر سکتے �یں۔

افعالی نقائص اور حل
کے ذریعے محفوظ   RCCB کے ساتھ اندرونی  MCB کو گھریلو پاور سپلائی میں Mercedes-Benz Wallbox Home ،کے لیے پریشن 

آ
ا محفوظ 

پ کو پہلے مسئلے کی شناخت واضح 
آ
ا کے لیے،  نے  پریشن کو بحال کر

آ
ا نے اور  کیا جانا چا�یے۔ خرابی کی صورت میں موزوں اقدامات کر

طور پر کر لینی چا�یے۔ درج ذیل مسائل رونما �ہو سکتے �یں:

تجویز کردہ حلممکنہ وجہمسئلے کی قسم 

LED نہیں چل ر�ہی۔

Wallbox میں پاور سپلائی 
نہیں �ہے۔

پاور سپلائی میں رکاوٹ �ہوئی �ہے: اپ سٹیم MCB اور اندرونی RCCB چیک کریں اور اگر ضرورت �ہو تو 
تا �ہے یا مسلسل ر�تا �ہے تو اپنی Mercedes-Benz کی مقامی 

آ
ا انہیں دوبارہ فعال کریں۔ اگر مسئلہ دوبارہ پیش 

سے رابطہ کریں۔ تکنیکی معاونت 

نے  Wallbox کو انسٹال کیے جا
لے ملک کی متعلقہ مینز پاور  وا

کے مطابق منسلک نہیں  کنیکشن 
کیا گیا۔

سے مخصوص مینز کنیکشن  کے لحاظ  اپنی مینز کنیکشن سکیم کو اس کتابچے میں صفحہ 28 میں موجود ملک 
کے www.yourwallbox.de ویب  کے یا درج ذیل لنک کی پیروی کر  کے جائزے کا استعمال کر  اسکیموں 

 سائٹ پر چیک کریں: 
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

کے مطابق اپنی مینز کنیکشن اسکیم تبدیل کریں۔ اگر ضروری �ہو تو اس جائزے 

Wallbox میں کوئی اندرونی 
نقص رونما �ہوا �ہے۔

Wallbox کو تبدیل کیا جانا چا�یے۔ اس صورت میں، براہ کرم اپنی Mercedes-Benz کی مقامی تکنیکی معاونت 
سے رابطہ کریں۔

برقی گاڑی کو پہچانا نہیں جا 
سکا۔

چارجنگ کیبل گاڑی میں موزوں 
طور پر نہیں لگائی جا سکی۔

کے لیے چارجنگ  سے �ٹائیں اور واپس پلگ کریں: اگر مسئلہ برقرار ر�تا �ہے تو نقصان  چارجنگ پلگ کو گاڑی 
سے رابطہ کریں۔ کیبل چیک کریں اور اپنی مقامی Mercedes-Benz کی تکنیکی معاونت 

LED مسئلے کا کوڈ دکھاتی 
�ہے۔

 Mercedes-Benz Wallbox
نے ایک خرابی کا سراغ   Home

لگایا �ہے۔

کے متعلق مزید معلومات حاصل کر سکتے �یں۔ براہ کرم، چارجنگ  کے کوڈز  پ درج ذیل حصے میں مسائل 
آ
ا

تا �ہے یا مستقل طور پر ر�تا �ہے تو Wallbox کو بند کر 
آ
ا کا عمل دوبارہ شروع کریں: اگر مسئلہ دوبارہ پیش 

دیں )"مصنوع کو بند کرنا اور واپس چلانا" صفحے پر 22دیکھیں( اور اپ سٹریم MCB کو بند کر دیں۔ اپنی 
سے رابطہ کریں۔ Mercedes-Benz کی مقامی تکنیکی معاونت 

براہ کرم نوٹ فرمائیں!
اگر پاور سپلائی میں نقص �ہو تو Wallbox کو بند کر دیں )"مصنوع کو بند کرنا اور واپس چلانا" صفحے پر 22دیکھیں( اور اپ سٹریم 

سے رابطہ کریں۔ MCB کو بند کر دیں۔ Mercedes-Benz کی تکنیکی معاونت یا اپنے انسٹالیشن سروس فرا�ہم کنندہ 
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کے کوڈ اور حل نقائص 
پ درج ذیل فہرست میں بصری 

آ
ا کے لیے، کثیر رنگی LED مخصوص، متواتر انداز میں چمکے گی۔  نے  مسائل کی مختلف حالتوں کو ظا�ر کر

کے درمیان تعلق دیکھ سکتے �یں۔ ڈسپلے اور نقائص 

وضاحتڈسپلے

مسئلہ Wallbox :F1 کا مرکزی کنٹیکٹر نہیں کھلتا۔ Die LED ایک بار سرخ اور پھر چار بار سبز چمکتی 
�ہے۔

کے اندر موجود   Wallbox کے 20 سیکنڈ بعد بند کر دے گا۔ نے  کے اندر موجود RCCB کو Wallbox مسئلے کا سراغ لگا  Wallbox :حل
کے ذریعے پاور سپلائی کو واپس فعال کر دیں )"اندرونی RCCB کو چیک کرنا" صفحے پر 21 دیکھیں(۔   RCCB

تا �ہے یا مسلسل ر�تا �ہے تو کوئی اندرونی خرابی �ہوئی �ہے اور Wallbox کو تبدیل کیا جانا چا�یے۔ Wallbox کو 
آ
ا اگر یہ مسئلہ دوبارہ پیش 

سے روک دیں )"مصنوع کو بند کرنا اور واپس چلانا" صفحے پر 22 دیکھیں( اور اپنی مقامی Mercedes-Benz کی تکنیکی  نے  کام کر
سے رابطہ کریں۔ معاونت 

وضاحتڈسپلے

نے اندرونی خرابی کا سراغ لگایا �ہے۔  Wallbox :F2 مسئلہ LED ایک بار سرخ، تین بار سبز اور پھر ایک بار نیلی 
چمکتی �ہے۔

تا �ہے یا مسلسل ر�تا �ہے تو کوئی اندرونی خرابی �ہوئی �ہے 
آ
ا ن کر دیں۔ اگر یہ مسئلہ دوبارہ پیش 

آ
ا حل: پاور سپلائی کو بند اور پھر دوبارہ 

سے روک دیں )"مصنوع کو بند کرنا اور واپس چلانا" صفحے پر 22 دیکھیں(  نے  اور Wallbox کو تبدیل کیا جانا چا�یے۔ Wallbox کو کام کر
سے رابطہ کریں۔ اور اپنی مقامی Mercedes-Benz کی تکنیکی معاونت 

وضاحتڈسپلے

نے ایک DC فالٹ کرنٹ کا سراغ لگایا  مسئلہ F3: اندرونی DC فالٹ کرنٹ ماڈیول 
�ہے۔ کے درمیان  LED ایک بار سرخ اور پھر سبز اور نیلے 

لے میں چمکتی �ہے۔ دو بار تباد

 
ً
کے لیے رکتا �ہے اور پھر دوبارہ شروع �ہوتا �ہے۔ اگر مسئلہ دوبارہ فورا یا �ہے تو چارجنگ کا عمل 30 سیکنڈ 

آ
ا حل: اگر مسئلہ پہلی بار پیش 

کے �ہی ممکن �ہوتا  سے غیر منسلک کر   Wallbox ہوتا �ہے تو چارجنگ کا عمل مستقل طور پر بند �ہو جاتا �ہے: چارجنگ کا نیا عمل گاڑی کو�
�ہے۔ 

یا �ہے یا یہ کہ Wallbox کو چیک کیا 
آ
ا کے نظام میں کوئی نقص پیش  کے چارجنگ  تا �ہے تو ممکن �ہے کہ گاڑی 

آ
ا اگر مسئلہ دوبارہ پیش 

کے ساتھ، �ہمیشہ گاڑی  سے رابطہ کریں۔ اس  جانا چا�یے۔ گاڑی کو چارج مت کریں اور اپنی Mercedes-Benz کی مقامی تکنیکی معاونت 
پریٹنگ کتابچے میں فرا�ہم کردہ نوٹسز کو ملحوظ خاطر رکھیں۔

آ
ا کے 

وضاحتڈسپلے

نے اندرونی خرابی کا سراغ لگایا �ہے۔  Wallbox :F4 مسئلہ LED ایک بار سرخ، ایک بار سبز اور پھر تین بار نیلی 
چمکتی �ہے۔

تا �ہے یا مسلسل ر�تا �ہے تو کوئی اندرونی خرابی �ہوئی �ہے 
آ
ا ن کر دیں۔ اگر یہ مسئلہ دوبارہ پیش 

آ
ا حل: پاور سپلائی کو بند اور پھر دوبارہ 

سے روک دیں )"مصنوع کو بند کرنا اور واپس چلانا" صفحے پر 22 دیکھیں(  نے  اور Wallbox کو تبدیل کیا جانا چا�یے۔ Wallbox کو کام کر
سے رابطہ کریں۔ اور اپنی مقامی Mercedes-Benz کی تکنیکی معاونت 
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وضاحتڈسپلے

کے ساتھ �ہواداری درکار �ہے۔ کے عمل  مسئلہ F7: گاڑی کو چارجنگ 
LED ایک بار سرخ، اور پھر دو بار نیلی چمکتی �ہے۔

حل: Wallbox �ر 60 سیکنڈ بعد چارجنگ کا عمل دوبارہ شروع کرتا �ہے۔ اگر مسئلہ مسلسل ر�تا �ہے تو اپنی Mercedes-Benz کی مقامی 
Mercedes- ،کے دوران �ہواداری درکار �ہوتی �ہے کے عمل  سے رابطہ کریں۔ ان گاڑیوں کو چارج کرنا جن کو چارجنگ  تکنیکی معاونت 

کے ساتھ ایسا ممکن نہیں �ہے۔   Benz Wallbox Home

وضاحتڈسپلے

کے درمیان ایک شارٹ   PE اور حفاظتی ارتھ CP پائلٹ کنٹیکٹ :F8 مسئلہ
سرکٹ کا سراغ لگایا گیا �ہے اور گاڑی کا مواصلاتی انٹرفیس ناقص �ہے۔

LED ایک بار سرخ، اور پھر دو بار سبز چمکتی �ہے۔

کے لیے چارجنگ کیبل  حل: Wallbox �ر 60 سیکنڈ بعد چارجنگ کا عمل دوبارہ شروع کرتا �ہے۔ اگر مسئلہ مسلسل ر�تا �ہے تو بیرونی نقصان 
Mercedes- کو چیک کیا جانا چا�یے۔ براہ کرم، اپنی Wallbox چیک کریں۔ اگر کیبل نقصان کی علامات نہیں ظا�ر کرتی تو گاڑی اور

سے رابطہ کریں۔ Benz کی مقامی تکنیکی معاونت 

وضاحتڈسپلے

نے سراغ لگایا �ہے کہ چارجنگ کرنٹ  مسئلہ F9: برقی کرنٹ مانیٹرنگ ماڈیول 
سے تجاوز کر ر�ا �ہے۔ سے زیادہ کرنٹ  پیشگی سیٹ کردہ زیادہ  LED ایک بار سرخ، تین بار سبز اور پھر ایک بار پیلا 

چمکتی �ہے۔

حل: Wallbox �ر 60 سیکنڈ بعد چارجنگ کا عمل دوبارہ شروع کرتا �ہے۔ اگر مسئلہ مسلسل ر�تا �ہے تو گاڑی اور Wallbox کو چیک کیا جانا 
سے رابطہ کریں۔ چا�یے۔ اپنی Mercedes-Benz کی مقامی تکنیکی معاونت 

وضاحتڈسپلے

سے زیادہ  کے اندر 80° سیلسیئس  زنگ  نے �اوؤ کے مانیٹر  مسئلہ F10: درجہ حرارت 
درجہ حرارت کا سراغ لگایا �ہے۔ LED ایک بار سرخ، دو بار سبز اور پھر دو بار پیلا 

چمکتی �ہے۔

کے عمل میں مداخلت کرتا �ہے۔ حل: درجہ حرارت کا مانیٹر چارجنگ 

ئے۔ 	 سے نیچے گر جا کے اندر درجہ حرارت 70° سیلسیئس  زنگ  کے بعد چارجنگ کا عمل دوبارہ شروع �ہو جاتا �ہے اگر �اوؤ 10 منٹ 

سے نیچے گرتا �ہے، چارجنگ کا عمل دوبارہ شروع �ہو جاتا �ہے۔  	 کے اندر درجہ حرارت 60° سیلسیئس  زنگ  جیسے �ہی �اوؤ

کے مقام پر ٹھنڈا کیا جانا اور/یا سایہ دیا جانا ضروری �ہے۔ اگر مسئلہ  اگر مسئلہ دوبارہ �ہوتا �ہے یا مسلسل ر�تا �ہے، تو Wallbox کو انسٹالیشن 
 Mercedes-Benz کو چیک کیا جانا چا�یے اور اگر ضروری �ہو تو تبدیل کیا جانا چا�یے۔ اپنی Wallbox دوبارہ �ہوتا �ہے یا مسلسل ر�تا �ہے، تو

سے رابطہ کریں۔ کی مقامی تکنیکی معاونت 

وضاحتڈسپلے

کے اندر کنٹیکٹر بند نہیں �ہوتا۔  Wallbox :F11 مسئلہ
LED ایک بار سرخ، ایک بار سبز اور پھر تین بار پیلا 

چمکتی �ہے۔

تا �ہے تو چارجنگ کا عمل 10 منٹ بعد 
آ
ا حل: Wallbox �ر 60 سیکنڈ بعد چارجنگ کا عمل دوبارہ شروع کرتا �ہے۔ اگر مسئلہ دوسری بار پیش 

تا �ہے یا مزید مسلسل ر�تا �ہے تو کوئی اندرونی خرابی �ہوئی �ہے اور Wallbox کو تبدیل
آ
ا دوبارہ شروع �ہوتا �ہے۔ اگر یہ مسئلہ دوبارہ پیش 
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کیا جانا چا�یے۔ Wallbox کو بند کر دیں )"مصنوع کو بند کرنا اور واپس چلانا" صفحے پر 22دیکھیں( اور اپ سٹریم MCB کو بند کر دیں۔ 
سے رابطہ کریں۔ اپنی Mercedes-Benz کی مقامی تکنیکی معاونت 

وضاحتڈسپلے

سے  نے سراغ لگایا �ہے کہ پیشگی سیٹ کردہ زیادہ  مسئلہ F15: موجودہ نگرانی 
سے زیادہ کرنٹ کو کم  زیادہ لوڈ کا عدم توازن تجاوز کر چکا �ہے اور زیادہ 

کر دیا �ہے۔ LED ایک بار سبز جلتی بجھتی �ہے اور ایک بار نیلا 
چمکتی �ہے۔

تا �ہے تو ممکن �ہے کہ گاڑی 
آ
ا ئے گی۔ اگر مسئلہ دوبارہ پیش  ٹ پٹ کم �ہو جا وؤ

آ
ا حل: چارجنگ کا عمل جاری رہ سکتا �ہے لیکن چارجنگ 

کے عدم توازن کی ترتیبات کو چیک کیا جانا چا�یے۔ اگر  سے زیادہ لوڈ  یا �ہے یا یہ کہ زیادہ 
آ
ا کے نظام میں کوئی نقص پیش  کے چارجنگ 

پریٹنگ کتابچے میں 
آ
ا کے  کے ساتھ، �ہمیشہ گاڑی  سے رابطہ کریں۔ اس  ضرورت �ہو تو اپنی Mercedes-Benz کی مقامی تکنیکی معاونت 

فرا�ہم کردہ نوٹسز کو ملحوظ خاطر رکھیں۔

وضاحتڈسپلے

مسئلہ F16: ضم کردہ برقی کرنٹ مانیٹر کو ڈیٹا کی منتقلی میں رکاوٹ �ہے۔ 
سے زیادہ چارجنگ کرنٹ A 10 تک محدود �ہے۔ ئے تو زیادہ 

آ
ا جب یہ مسئلہ پیش  LED ایک بار سبز جلتی بجھتی �ہے اور ایک بار سرخ 

چمکتی �ہے۔

تا �ہے یا مسلسل ر�تا �ہے تو 
آ
ا ئے گی۔ اگر یہ مسئلہ دوبارہ پیش  ٹ پٹ کم �ہو جا وؤ

آ
ا حل: چارجنگ کا عمل جاری رہ سکتا �ہے لیکن چارجنگ 

کوئی اندرونی خرابی �ہوئی �ہے اور Wallbox کو تبدیل کیا جانا چا�یے۔ Wallbox کو بند کر دیں )"مصنوع کو بند کرنا اور واپس چلانا" 
سے رابطہ کریں۔ صفحے پر 22دیکھیں( اور اپ سٹریم MCB کو بند کر دیں۔ اپنی Mercedes-Benz کی مقامی تکنیکی معاونت 

وضاحتڈسپلے

سے زیادہ  کے اندر 60° سیلسیئس  زنگ  نے �اوؤ کے مانیٹر  مسئلہ F17: درجہ حرارت 
سے زیادہ چارجنگ کرنٹ A 6 تک محدود  درجہ حرارت کا سراغ لگایا �ہے۔ زیادہ 

�ہو گا۔ LED ایک بار سبز جلتی بجھتی �ہے اور ایک بار سرخ 
چمکتی �ہے۔

 Wallbox ئے گی۔ اگر مسئلہ دوبارہ �ہوتا �ہے یا مسلسل ر�تا �ہے، تو ٹ پٹ کم �ہو جا وؤ
آ
ا حل: چارجنگ کا عمل جاری رہ سکتا �ہے لیکن چارجنگ 

کے مقام پر ٹھنڈا کیا جانا اور/یا سایہ دیا جانا ضروری �ہے۔ اگر مسئلہ دوبارہ �ہوتا �ہے یا مسلسل ر�تا �ہے، تو Wallbox کو چیک  کو انسٹالیشن 
سے رابطہ کریں۔ کیا جانا چا�یے اور اگر ضروری �ہو تو تبدیل کیا جانا چا�یے۔ اپنی Mercedes-Benz کی مقامی تکنیکی معاونت 

احتیاط!

اگر Wallbox مسلسل یا مستقل طور پر نقص کا پیغام دکھاتا �ہے تو Wallbox کو بند کر دیں )"مصنوع کو بند کرنا اور واپس چلانا" 
سے  نے  سے رابطہ کریں۔ چارجنگ کا عمل دوبارہ شروع کر صفحے پر 22 دیکھیں( اور اپنی مقامی Mercedes-Benz کی تکنیکی معاونت 

قبل مرمت کی جانی �ہو گی۔

اندرونی RCCB کو چیک کرنا
کے فنکشن کا �ر 6 ماہ بعد دستی معائنہ کرنا �ہو   RCCB پ کو اندرونی

آ
ا کے لیے،  نے  Wallbox کا مسلسل محفوظ افعال انجام دینا یقینی بنا

کے ذریعے جانچ کا فنکشن شروع کیا جا سکتا �ہے۔ گا: RCCB میں ایک بٹن �ہوتا �ہے جس 

براہ کرم نوٹ فرمائیں!

سے قبل اندرونی DC فالٹ کرنٹ کا سراغ کنندہ ایک خودکار معائنہ انجام دیتا �ہے: ایک دستی چیک ضروری نہیں  کے عمل  �ر چارجنگ 
تا �ہے تو LED ڈسپلے ایک مسئلے کا کوڈ ظا�ر کرے گا )صفحہ 18 بھی دیکھیں(۔

آ
ا �ہے۔ اگر کوئی مسئلہ پیش 

کے لیے مندرجہ ذیل اقدام کریں: نے  RCCB کی جانچ کر
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زنگ کا ڈھکن �ٹا دیں۔. 1 کے �اوؤ کے لیے تیار �ہو، تو شامل چابی استعمال کر  نے  جب Wallbox چلا
کے ڈھکن میں اندرونی حفاظتی سوئچز کا فلیپ �ٹا دیں۔. 2 الیکٹرانگ اجزاء 
کندہ بٹن T یا نشان زدہ Test تلاش کریں۔. 3
سے رابطے میں رکاوٹ �ہوئی . 4 بٹن دبائیں: اب RCCB کو ٹرپ کرنا چا�یے اور اس کا پوٹ لیور مرکزی حالت میں کر دیں )پاور سپلائی 

�ہے(۔
سے واپس فعال کر دیں۔. 5 کے ا اب RCCB کو مکمل طور پر بند کر دیں )0 حالت( اور پھر پوٹ لیور کو I حالت میں کر 
سے مقفل کر دیں۔. 6 کے ا کے ڈھکن کو تبدیل کریں اور چابی استعمال کر  زنگ  فلیپ کو بند کر دیں، �اوؤ

خطرہ!

پ کو کسی بھی صورت میں Wallbox کا 
آ
ا کے دوران ٹرپ نہیں �ہوتی )پوٹ کی سطح مرکزی حالت میں( تو  اگر RCCB جانچ 

سے روک دیں اور براہ کرم اپنی مقامی Mercedes-Benz کی تکنیکی  نے  استعمال جاری نہیں رکھنا چا�یے۔ Wallbox کو کام کر
سے رابطہ کریں۔ معاونت 

مصنوع کو بند کرنا اور واپس چلانا
کے لیے، براہ کرم مندرجہ  نے  پ Mercedes-Benz Wallbox Home کو بند کر سکتے �یں۔ Wallbox کو بند کر

آ
ا اگر ضرورت �ہو تو 

ذیل اقدام کریں:

سے رابطہ مخل �ہو چکا �ہے(۔. 1 کے گرڈ  MCB اپ سٹریم کو بند کر دیں )بجلی 
2 . )OFF( 0 کا پوٹ لیور RCCB کے ڈھکن میں رسائی کا فلیپ کھولیں اور زنگ کا ڈھکن کھولیں، الیکٹرانک اجزاء  Wallbox کا �اوؤ

حالت پر کر دیں۔ 
کے لیے پانچ سنہری اصولوں پر �ہمیشہ عمل کریں!. 3 برقی انسٹالیشن 

سے ا�ل ما�ر برقی  اب، Mercedes-Benz Wallbox Home پر چارجنگ کا کوئی عمل انجام نہیں دیا جا سکتا اور اگر ضرورت �ہو تو ا
کے  زنگ  زنگ بیس پر �اوؤ پ Wallbox کو ان انسٹال نہیں کرنا چا�ہتے تو �اوؤ

آ
ا سے ان انسٹال کیا جا سکتا �ہے۔ اگر  ٹھیکیدار کی جانب 

سے مقفل کر دیں۔ کے ا سے تبدیل کر دیں اور فرا�ہم کردہ چابی استعمال کر  ڈھکن کو لٹکا کر ا

کے لیے، براہ کرم ذیل کی طرح پیش رفت کریں: نے  Wallbox کو بعد میں واپس چلا

کے ڈھکن میں رسائی کا فلیپ کھولیں اور RCCB کا پائیوٹ لیور I حالت پر . 1 زنگ کا ڈھکن �ٹائیں، الیکٹرانک اجزاء  Wallbox کا �اوؤ
کر دیں۔

کے ڈھکن . 2 زنگ  کے ڈھکن کو �ک کریں اور فرا�ہم کردہ �اوؤ زنگ  نے پر �اوؤ کے بالائی د�ا زنگ بیس  رسائی کا فلیپ بند کر دیں۔ �اوؤ
سے مقفل کریں۔ کے ا کی چابی استعمال کر 

ن کر دیں۔. 3
آ
ا اپ سٹریم MCB کو 

غاز کا عمل شروع کرے گا: جیسا کہ سیکشن 
آ
ا سے دوبارہ منسلک �ہوتا �ہے تو یہ  کے گرڈ  جب Mercedes-Benz Wallbox Home بجلی 

کے لیے منسلک کی جا سکتی �ہے۔ "Wallbox کو چلانا" صفحے پر 14 میں بیان کیا گیا �ہے، اب گاڑی چارجنگ 

اپنا Wallbox واپس کرنا
کے دوران نقص کا پیغام مستقل طور پر دکھاتا �ہے، یا اگر یہ ٹھیک  کے نتیجے میں افعال  پ کا Wallbox دوران انسٹالیشن یا اس 

آ
ا اگر 

سے رابطہ کریں۔ اگر مسئلہ ابھی بھی حل نہ �ہو سکے تو Wallbox کو  کام نہیں کرتا تو اپنی Mercedes-Benz کی مقامی تکنیکی معاونت 
سے ان انسٹال  سے ا پ کو Wallbox کو بند کر دینا چا�یے، ا�ل ما�ر برقی ٹھیکیدار کی جانب 

آ
ا کے لیے،  تبدیل کیا جانا چا�یے۔ اس مقصد 

کے لیے واپس کر دیں۔ کے ذریعے مرمت  کروائیں اور Mercedes-Benz کی تکنیکی معاونت 

کے ساتھ شامل کرنی چا�یے۔ براہ کرم یقینی بنائیں کہ  نے کی چیک لسٹ' دستاویز پارسل  پ کو 'واپس کر
آ
ا کے ساتھ،   Wallbox خود

نے دستخط کیے �یں۔ بصورت  لے ٹیکنیشن  نے وا دستاویز میں درج ڈیٹا درست اور مکمل �ہے اور یہ کہ دستاویز پر گا�ک نیز انسٹال کر
دیگر، Wallbox تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔

کے ذریعے حاصل کر سکتے �یں کے لنک  کے لیے چیک لسٹ' www.yourwallbox.de ویب سائٹ پر ذیل  پ 'واپسی 
آ
 ا

www.yourwallbox.de/downloads/documents/RMA_document_Home_Advanced.pdf۔
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ضمیمہ
تکنیکی خصوصیات

A0009067408A0009067508تغیر
IEC 61851-1 / 61439-7تعمیل

x 3 16 مربع ملی میٹر کی سپلائی کیبل کی جسامت تکx 5 16 مربع ملی میٹر کی سپلائی کیبل کی جسامت تکپاور سپلائی

V 400 / 230V 230 درجہ بند وولٹیج

A 32، سنگل فیزA 32، سنگل یا 3 فیزدرجہ بند کرنٹ

Hz 50درجہ بند تعدد

ٹ پٹ وؤ
آ
ا سے زیادہ  kW 22kW 7.2زیادہ 

کے ساتھچارجنگ کنیکشن کے مطابق نصب چارجنگ کیبل چارجنگ پلگ   6 میٹر 
ً
کے تقریبا IEC 62196-2، قسم 2 

لات
آ
ا کے حفاظتی  قسم mA RCCB 30 A اور .DC-RCM, I∆n d.c الیکٹرانک DC فالٹ کرنٹ کا سراغ ≤ mA 6سرکٹ 

کے لیے کوئی رسائی نہیں(کنٹرول / حسب ضرورت کے لیے انٹرفیس، صارفین/انسٹالیشن ٹیکنیشنز  اندرونی RS485 انٹرفیس )بیرونی چارج کنٹرول 

سے زیادہ نہیںاپ سٹریم فیوز  A 32 سے زیادہ کرنٹ لیکن کے مطابق زیادہ  C خصوصیت MCB، پاور سپلائی اور Wallbox کی ترتیبات 

کے لیے فیکٹری ترتیبات سے زیادہ چارجنگ کرنٹ  A 16A 32زیادہ 

PETN-S نظام

نے کا درجہ حرارت -30 تا C°50چلا

-30 تا C°85اسٹوریج کا درجہ حرارت

5 تا 95% )کوئی کنڈینسیشن نہیں(نسبتی نمی

Iتحفظ کا درجہ

IIIزائد وولٹیج کا زمرہ

لودگی کی حد
آ
3ا

)Ui( درجہ بند انسولیشن وولٹیجkV 4

)Uimp( درجہ بند اضطراری وولٹیجkV 4

)Ipk( درجہ بند بلند تر قابل برداشت کرنٹkA 6

)Icw( درجہ بند عارضی قابل برداشت کرنٹkA 5

)Icc( درجہ بند مشروط شارٹ سرکٹ کا کرنٹ
 kA 10/6 

)C ٹرپنگ کی خصوصیات(

)RDF( 1.0درجہ بند تنوع کا عنصر

زنگ( IP 55تحفظ کی حد )�اوؤ

IK08اثر کی قوت

زنگ( x 328 x 438 170 ملی میٹر )اونچائی x چوڑائی x گہرائی(طول و عرض )�اوؤ

سے زیادہ بلندی سے اوپر(زیادہ  ≥ m AMSL 2,000 )اوسط سطح سمندر 

 8.5 کلوفی یونٹ وزن )اصل(
ً
تقریبا

 10 کلوفی یونٹ وزن )کل(
ً
تقریبا
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کے اور طول و عرض کے خا نے  پیما
زنگ کا طول و  کے �اوؤ کے خا کے فرا�ہم کیا جاتا �ہے۔ درج ذیل پیمانوں  Mercedes-Benz Wallbox Home مکمل طور پر جوڑ اور چیک کر 

تے �یں۔ کے لیے فاصلے دکھا کے لیے پیچوں کی سلاٹس  عرض نیز انسٹالیشن 

Wallbox کے ساتھ نصب چارجنگ کیبل 

منصوبہ اور بلندی )تمام طول و عرض ملی میٹر میں(

زنگ بیس، تمام طول و عرض ملی میٹر میں( عقبی منظر )�اوؤ

 328 

 4
38

 

 170 

 328  170 

 4
38

 

www.yourwallbox.de

Betriebsbereit

Ladung wird angefordert

Outlet nicht verfügbar

Warten auf Freigabe

Ladevorgang freigegeben

 

193

193

22
7,

7

 328 

 4
38

 

 170 
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وائرنگ کی ترتیبقسم 2

�دایات اور قاعدے
Mercedes-Benz Wallbox Home درج ذیل معیارات اور حفاظتی درجوں کی تعمیل کرتا �ہے:

عمومی �دایات اور قوانین

وضاحت�دایات

2014/35/EUکم وولٹیج کی �دایت

2014/30/EU
EMC �دایات

2011/65/EU
RoHS 2 �دایات

2012/19/EU
WEEE �دایات

ElektroG
لے کا قانون

آ
ا برقی اور الیکٹرانک 

کے حفاظتی معیارات لے 
آ
ا

وضاحتمعیار

IEC 61851-1: 2017 Ed. 3.0
ضے کے لیے موصل چارجنگ نظامات - حصہ 1: عمومی تقا برقی گاڑیوں 

 IEC/TS 61439-7:2014
کے چوک،  قے، بازار  کے علا عے میں تبادلہ، جیسا کہ بندرگا�یں، کیمپ  کے مجمو کے لیے ڈیوائس  حصہ 7: مخصوص ایپلیکیشنز 

کے اسٹیشن کے چارجنگ  برقی گاڑیوں 

IEC 61000-6-2:2016
کے لیے مدافعت کا معیار الیکٹرو میگنیٹک مطابقت پذیری )EMC( - حصہ 6-2: عمومی معیارات - صنعتی ماحول 

IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010
کے صنعتی  الیکٹرو میگنیٹک مطابقت پذیری )EMC( - حصہ 6-3: عمومی معیارات - ر�ائشی، کمرشل اور �لکے پھلکے کام 

کے لیے اخراج کا معیار ماحول 

IEC 61000-6-7:2014
ضے جن کا مقصد  کے تقا کے لیے مدافعت  الیکٹرو میگنیٹک مطابقت پذیری )EMC( - حصہ 6-7: عمومی معیارات - سازوسامان 

سے متعلقہ نظام )فنکشنل حفاظت( انجام دینا �ہو صنعتی مقامات پر حفاظت 

IEC 61851-21-2: 2018 Ed. 1.0
کے  EMC کے لیے کے نظام  کے چارجنگ  ف بورڈ برقی گاڑیوں 

آ
ا کے لیے موصل چارجنگ نظامات - حصہ 21 -2:  برقی گاڑیوں 

ضے تقا

L1

L2

CP

PE

N

L3

PP

N

L3

PP

PE

L1

L2

CP

CS

L2/N

PE

CP

L1
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کے درجے اور تحفظ کی حد تحفظ 

کے درجے / تحفظ کی حد وضاحتتحفظ 

لہ IEC تحفظ کی کلاس 1 کی تعمیل کرتا �ہے۔
آ
ا

55 IP
سے تحفظ  سے �ر زاویے  کے جیٹس  سے تحفظ اور �لکے پانی  سے مکمل تحفظ، خطرناک مقدار میں گرد  نے  تحفظ کی حد: چھو

)09-2014 :60529 DIN EN(

CE سند اور تعمیل کا اعلان
 Mercedes-Benz Wallbox Home CE نشان رکھتا �ہے۔ تعمیل کا وابستہ اعلان برقی فارمیٹ میں 

 www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_Conformity_Home_Advanced.pdf 
کے لیے دستیاب �ہے۔ ن لوڈ  پر ڈاوؤ

فر�نگ اور تعریفیں
ذیل میں، ا�ہم مخففات اور اس کتابچے میں استعمال کردہ اصلاحات کی وضاحت کی گئی �ہے۔

معنیوضاحتمخفف
DCبراہ راست کرنٹ براہ راست کرنٹ

DC-RCMلہ براہ راست کرنٹ بقایا کرنٹ کا مانیٹر
آ
ا کے لیے نگرانی کا  نے  DC فالٹ کرنٹ کا سراغ لگا

LEDنے والا ڈائیوڈ نے والا ڈائیوڈروشنی خارج کر روشنی خارج کر

MCBچھوٹا سرکٹ بریکرچھوٹا سرکٹ بریکر

NHNنارملہو�ننل)AMSL( کے لیے حوالہ کردہ سطح سے اوپر بلندی  سطح سمندر 

RCCBفالٹ کرنٹ سرکٹ بریکربقایا کرنٹ سرکٹ بریکر

ٹریڈ مارکس
کے متعلقہ  سے تحفظ یافتہ �ہو سکتے �یں، بلا تحدید، ٹریڈمارک  اس کتابچے میں مذکور تمام ٹریڈ مارکس، بشمول وہ جو فریقین ثالث کی جانب 

تے �یں۔ 
آ
ا کے تحت  کے حقوق  قابل اطلاق قانون اور متعلقہ رجسٹرڈ مالکان کی املاک 

کے رجسٹرڈ ٹریڈ مارکس �ہو سکتے  کے نام ٹریڈ مارکس �یں یا اپنے متعلقہ مالکان  یہاں نشان زدہ تمام ٹریڈ مارکس، تجارتی نام یا کمپنیوں 
لے جملہ حقوق محفوظ �یں۔ نے وا �یں۔ یہاں واضح طور پر عطا نہ کیے جا

سے  کے حقوق  سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جانا چا�یے کہ نام فریقین ثالث  اس کتابچے میں ٹریڈ مارکس کی واضح شناخت کی عدم موجودگی 
زاد �ہے۔

آ
ا
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وظفمح ققوح ہلمج �یں۔

کے ذمہ کسی فرض کو ظا�ر نہیں  کے بغیر تبدیل کی جا سکتی �یں اور مینوفیکچرر  اس کتابچے میں کوئی بھی معلومات پیشگی نوٹس 
کرتیں۔

کے ذمہ کسی فرض کو ظا�ر  سے مختلف ڈیزائن ظا�ر کر سکتی �یں اور مینوفیکچرر  اس کتابچے میں موجود تصاویر فرا�ہم کردہ مصنوع 
نہیں کرتیں۔

کے باعث  نے کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا جو اس کتابچے میں شامل ڈیٹا یا ممکنہ غلط معلومات  یہ مینوفیکچرر کسی اسیے نقصان اور/یا �رجا
ئے۔

آ
ا پیش 

اس کتابچے کو مکمل یا اجزاء کی صورت دوبارہ بنایا، برقی طور پر محفوظ یا بصورت دیگر الیکٹرانک، برقی، میکانکی، بصری، کیمیائی،
کے بغیر منتقل نہیں کیا جانا چا�یے۔ ڈیو ریکارڈنگ مینوفیکچرر کی تحریری رضامندی 

آ
ا بذریعہ نقل یا بطور 

تلفی کا مشورہ
کے لیے، نے  کے تدارک اور وسائل کی ری سائیکلنگ کو بہتر بنا لودگی 

آ
ا نے،  ماحول کو برقرار اور محفوظ کر

کے مطابق برقی نے �دایات جاری کی �یں )WEEE-Guideline 2012/19/EC اور EAG-VO( جن  یورپی کمیشن 
تے �یں تا کہ انہیں مناسب طور پر تلف یا دوبارہ  سے واپس لیے جا لات مینوفیکچرر کی جانب 

آ
ا اور الیکٹرانک 

کے قابل بنایا جا سکے۔ استعمال 

کے طور پر تلف نہیں کیا جا لات کو یورپی یونین میں فالتو گھریلو کباڑ 
آ
ا کے ساتھ نشان زدہ  اس لیے، اس علامت 

سے استفسار کریں۔  سے متعلق اپنے مقامی حکام  نے  سکتا: مناسب طور پر تلف کر

لات کو دوبارہ استعمال، ری
آ
ا نے  کے قابل �یں جیسا کہ نشان لگایا گیا �ہے۔ پرا نے  مادے دوبارہ ری سائیکل کر

تے �یں۔ پ ماحولیاتی تحفظ میں ا�ہم کردار ادا کر
آ
ا کے ذریعے،  سائیکل، یا پراسیسنگ کی دیگر صورتوں 
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Mains Connection Schemes

2

Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

New Zealand 50 Hz 230 / 400 V
L1 L2 L3 N x

L1 N 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 L2 L3 N x

Saudi Arabia 60 Hz 230 / 400 V L1 N x

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 N x

Sri Lanka 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Taiwan 60 Hz 110 / 220 V L1 L2 x

Thailand 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Turkey 50 Hz 230 / 400 V
L1 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

"Europe 

(without Norway and UK)"
50 Hz 230 / 400 V

L1 N x

L1 L2 L3 N x

Norway 50 Hz
230 V L1 L2 x

L1 L2 N x

UK 50 Hz 240 / 415V L1 N x

1

Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

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 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 L2 L3 N x

China 50 Hz 127 / 220 V L1 L2 x

Colombia 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Eurasian Customs Union 
(Belarus, Kazakhstan, 
Russia)

50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Ecuador 60 Hz 120 / 220 V L1 L2 x

Egypt 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

French Polynesia (Tahiti) 60 Hz 220 / 380 V L1 L2 x

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 L2 x

Montenegro 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Morocco 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x
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Mains Connection Schemes

2

Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

New Zealand 50 Hz 230 / 400 V
L1 L2 L3 N x

L1 N 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 L2 L3 N x

Saudi Arabia 60 Hz 230 / 400 V L1 N x

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 N x

Sri Lanka 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Taiwan 60 Hz 110 / 220 V L1 L2 x

Thailand 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Turkey 50 Hz 230 / 400 V
L1 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

"Europe 

(without Norway and UK)"
50 Hz 230 / 400 V

L1 N x

L1 L2 L3 N x

Norway 50 Hz
230 V L1 L2 x

L1 L2 N x

UK 50 Hz 240 / 415V L1 N x

1

Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

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 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 L2 L3 N x

China 50 Hz 127 / 220 V L1 L2 x

Colombia 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Eurasian Customs Union 
(Belarus, Kazakhstan, 
Russia)

50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Ecuador 60 Hz 120 / 220 V L1 L2 x

Egypt 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

French Polynesia (Tahiti) 60 Hz 220 / 380 V L1 L2 x

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 L2 x

Montenegro 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Morocco 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x



کے حلیے میں معمولی تضادات کا باعث بھی بن  کے بعد مصنوع میں معمولی تکنیکی ترامیم کی �ہوں۔ یہ مصنوع  کے کتابچے کی اشاعت  نے اس انسٹالیشن  �ہو سکتا �ہے کہ مینوفیکچرر 
سے �یں۔ کے عمل کی وجہ  نے  سکتا �ہے۔ رنگ میں کوئی فرق شائع کر

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