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ຂໍ້ມູນສຳຄັນ
ກ່ຽວກັບຄູ່ມືສະບັບນີ້
ຄູ່ມືສະບັບນີ້ອະທິບາຍຂັ້ນຕອນແລະທາງເລືອກທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການຈັດການ,ການນຳໃຊ້ແລະການເອົາອອກຈາກການໃຊ້ງານ
Mercedes-BenzWallboxHomeຂອງທ່ານ.ບາງຂໍ້ສະເພາະໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້ຖືກຈັດຮູບແບບເປັນພິເສດສຳລັບການເປີດເບິ່ງທີ່
ວ່ອງໄວແລະງ່າຍດາຍ.

ລາຍລະອຽດທີ່ລະບຸລາຍຊື່ຕົວເລືອກສຳຄັນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ(ຄືເປັນກໍລະນີບ່ອນນີ້)ຖືກຊີ້ບອກໂດຍເຄື່ອງໝາຍແບ່ງຫົວຂໍ້.

• ລາຍລະອຽດທີ່ອະທິບາຍການດຳເນີນການເຮັດວຽກຖືກສະແດງໃນຮູບແບບຂອງລາຍການທີ່ເປັນຕົວເລກເຊິ່ງຊີ້ບອກລຳດັບຂອງແຕ່
ລະຂັ້ນຕອນການເຮັດວຽກ.

ກະນຸລາໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ອ່ານຄູ່ມືສະບັບນີ້ແລ້ວ,ເນື່ອງຈາກມັນມີຂໍ້ມູນສຳຄັນສຳລັບການນຳໃຊ້WallboxກັບລົດMercedes-
Benzຂອງທ່ານ.ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມທຸກໜັງສືແຈ້ງການດ້ານການດຳເນີນງານແລະດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ຖືກພິມໄວ້ໃນຄູ່ມືສະ
ບັບນີ້.

ເກັບມ້ຽນຄູ່ມືສະບັບນີ້ໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ປອດໄພສຳລັບການເປີດເບິ່ງໃນຕໍ່ໜ້າ.ໃນກໍລະນີທີ່Wallboxຖືກດຳເນີນງານໂດຍຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຄົນ,
ເນື້ອຫາໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້,ແລະໂດຍສະເພາະໜັງສືແຈ້ງການດ້ານຄວາມປອດໄພ,ຕ້ອງຖືກຜ່ານແກ່ຜູ້ໃຊ້ແຕ່ລະບຸກຄົນຫຼືສະໜອງ
ໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ.

ທຸກຂະໜາດໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້ແມ່ນເປັນມິນລີແມັດ.ຫາກມີຄວາມຈຳເປັນ,ຊີ້ບອກມາດຕາສ່ວນສຳລັບຮູບພາບປະກອບແຕ່ລະຮູບ.

ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າທຸກລາຍລະອຽດ,ຂ້ກຳນົດທາງເທັກນິກແລະລັກສະນະການອອກແບບຂອງຜະລິດຕະພັນອາດໄດ້ຮັບການປ່ຽນ
ແປງໂດຍບໍ່ມີໜັງສືແຈ້ງການກ່ອນລ່ວງໜ້າ.

ໜັງສືແຈ້ງການດ້ານຄວາມປອດໄພໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້
ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງແລ້ວ,ຕ້ອງຍຶດໝັ້ນຄຳເຕືອນແລະມາດຕະການດ້ານຄວາມປອດໄພໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້ທີ່ຖືກໝາຍໄວ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.
ສັນຍາລັກມີຄວາມໝາຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ອັນຕະລາຍ!

ສ່ວນທີ່ຖືກໝາຍໄວ້ດ້ວຍສັນຍາລັກນີ້ແມ່ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ມີອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດແລະແຂນຂາ:ການດຳເນີນການ
ທີ່ຂັດຕໍ່ໜັງສືແຈ້ງການດ້ານຄວາມປອດໄພເຫຼົ່ານີ້ອາດນຳໄປສູ່ການໄດ້ຮັບບາດເຈັບຮຸນແຮງຫຼືເຖິງຕາຍ.ການດຳເນີນການທີ່ຖືກ
ໝາຍໄວ້ດ້ວຍສັນຍາລັກນີ້ຕ້ອງບໍ່ຖືກດຳເນີນການພາຍໃຕ້ສະຖານະການໃດໆ .

ລະວັງ!

ສ່ວນທີ່ຖືກໝາຍໄວ້ດ້ວຍສັນຍາລັກນີ້ແມ່ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ອັນຕະລາຍເພີ່ມຕື່ມທີ່ອາດນຳໄປສູ່ຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່Wallboxເອງຫຼື
ອຸປະກອນໄຟຟ້າອື່ນໆ.ການດຳເນີນການທີ່ຖືກໝາຍໄວ້ດ້ວຍສັນຍາລັກນີ້ຕ້ອງຖືກດຳເນີນການດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງເປັນພິເສດ.

ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າ!

ສ່ວນທີ່ໝາຍໄວ້ດ້ວຍສັນຍາລັກນີ້ແມ່ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນແລະຄຸນສົມບັດພິເສດເພີ່ມຕື່ມທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບ
ການໃຊ້ງານອຸປະກອນທີ່ເຊື່ອໃຈໄດ້.ການດຳເນີນການທີ່ຖືກໝາຍໄວ້ດ້ວຍສັນຍາລັກນີ້ຕ້ອງຖືກດຳເນີນການຕາມຄວາມຈຳເປັນ.

ໜັງສືແຈ້ງການດ້ານຄວາມປອດໄພໃນອຸປະກອນ
ໜັງສືແຈ້ງການດ້ານການດຳເນີນງານແລະດ້ານຄວາມປອດໄພເພີ່ມຕື່ມຖືກສະໜອງໃຫ້ຢູ່ດ້ານນອກຂອງໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກແລະຢູ່
ໃນຝາຄອບຊິ້ນສ່ວນອີເລັກໂທຣນິກພາຍໃນWallbox.ສັນຍາລັກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມໝາຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
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ຄຳເຕືອນ!
ກະລຸນາຮັບປະກັນວ່າທ່ານໄດ້ອ່ານຄູ່ມືການໃຊ້ງານທີ່ລວມໃຫ້ກັບMercedes-BenzWallboxHomeກ່ອນແລ້ວ,ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເອົາຝາຄອບຕົວເຮືອນເຄື່ອງຈັກອອກຈາກWallboxຂອງທ່ານ.

ຄຳເຕືອນ!

ຫຼັງຈາກທີ່ເປີດໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກແລ້ວ,ແຮງດັນໄຟຟ້າທີ່ເປັນອັນຕະລາຍອາດມີຢູ່ພາຍໃນWallboxລວມທັງໃນຊິ້ນສ່ວນທີ່ທ່ານ
ສາມາດສຳຜັດໄດ້ອີກດ້ວຍ.

ຂໍ້ມູນດ້ານຄວາມປອດໄພທົ່ວໄປ
ກະລຸນາເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ກັບຈຸດສຳຄັນຕໍ່ໄປນີ້:

• ອ່ານຄູ່ມືສະບັບນີ້ຢ່າງລະອຽດ.

• ໃສ່ໃຈຕໍ່ທຸກຄຳເຕືອນ.

• ປະຕິບັດຕາມທຸກຄຳແນະນຳ.

• Wallboxຕ້ອງຖືກຕິດຕັ້ງ,ເຊື່ອມຕໍ່ແລະອະນຸມັດໃຫ້ໃຊ້ງານຕາມກົດລະບຽບແລະເງື່ອນໄຂຂອງທ້ອງຖິ່ນໂດຍຜູ້ຮັບເໝົາກ່ຽວ
ກັບໄຟຟ້າຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ.

• ກະລຸນາຮັບປະກັນວ່າໄດ້ຮັກສາປ່ອງຫວ່າງໜ້ອຍສຸດ50ຊັງຕີແມັດໃນທຸກໆດ້ານຂອງWallboxຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງແລ້ວ.

• ຢ່າເອົາຝາຄອບຊິ້ນສ່ວນອີເລັກໂທຣນິກທີ່ຢູ່ພາຍໃນຝາຄອບໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກຂອງMercedes-BenzWallboxHomeອອກ:
ການທຳຄວາມສະອາດຫຼືການບຳລຸງຮັກສາຊິ້ນສ່ວນຢູ່ຫຼັງຝາຄອບແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນ,ແລະຕ້ອງບໍ່ຖືກປະຕິບັດໂດຍຜູ້ໃຊ້
ພາຍໃຕ້ສະຖານະການໃດໆ.

• Mercedes-BenzWallboxຕ້ອງຖືກໃຊ້ງານພ້ອມກັບຝາຄອບໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກທີ່ຖືກປິດແລະຖືກລັອກ:ກ່ອນທີ່ຈະສາກ,
ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າໄດ້ລັອກຝາຄອບໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກຢ່າງຖືກຕ້ອງແລ້ວ.

• ໃຊ້ສະເພາະອຸປະກອນເສີມທີ່ກະກຽມໄວ້ແລະທີ່ຂາຍສຳລັບອຸປະກອນຈາກMercedes-Benzເທົ່ານັ້ນ.

• ບໍ່ໃຊ້ງານWallboxນີ້ໃນບໍລິເວນໃກ້ຄຽງກັບບ່ອນນ້ຳໄຫຼຫຼືກະແສນ້ຳ:ແນວໃດກໍຕາມ,Mercedes-BenzWallboxHome
ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງພຽງພໍຕໍ່ກັບນ້ຳທີ່ກະເດັນແລະພົ່ນໂດຍອີງຕາມລະດັບການປົກປ້ອງ.

• ຕ້ອງບໍ່ນຳໃຊ້Mercedes-BenzWallboxHomeໃນບໍລິເວນທີ່ມັກມີນ້ຳຖ້ວມ.

• ຕ້ອງບໍ່ນຳໃຊ້Mercedes-BenzWallboxHomeໃນບໍລິເວນຂອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເກີດລະເບີດໄດ້(ບໍລິເວນEX).

• Mercedes-BenzWallboxHomeຕ້ອງບໍ່ຖືກປິດດ້ວຍສະຕິກເກີຫຼືສິ່ງຂອງຫຼືວັດຖຸອື່ນໆເພື່ອຮັບປະກັນການຖ່າຍເທຂອງ
ອາກາດຢ່າງພຽງພໍຕະຫຼອດເວລາ.

• ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ວາງຂອງເຫຼວ,ສິ່ງຂອງຫຼືພາຊະນະທີ່ບັນຈຸຂອງເຫຼວໃສ່ໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກ.

• ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າການໃຊ້ເຄື່ອງສົ່ງສັນຍານວິທະຍຸໃນບໍລິເວນທີ່ໃກ້ສຸດ(<20ຊັງຕີແມັດ)ຂອງWallboxອາດຈະພາໃຫ້ເກີດ
ການໃຊ້ງານຂັດຂ້ອງແລະເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງຄວນໄດ້ຮັບການຫຼີກລ້ຽງ.

• ອຸປະກອນນີ້ບໍ່ໄດ້ມຸ່ງໝາຍໄວ້ເພື່ອໃຫ້ຖືກໃຊ້ໂດຍບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງກາຍຍະພາບ,ຄວາມຮູ້ສຶກຫຼືທາງຈິດໃຈທີ່ມີຂີດຈຳ
ກັດ(ລວມທັງເດັກນ້ອຍ)ແລະ/ຫຼືຜູ້ທີ່ຂາດຄວາມຮູ້,ເວັ້ນເສຍຈາກວ່າເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມດູແລຈາກບາງຄົນທີ່ມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບສຳລັບຄວາມປອດໄພຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼືໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳຈາກບຸກຄົນດັ່ງກ່າວກ່ຽວກັບວິທີການໃຊ້ອຸປະກອນແລ້ວ.

• ເດັກນ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມດູແລເພື່ອວ່າໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຫຼິ້ນກັບອຸປະກອນ.

• ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າMercedes-BenzWallboxHomeສາມາດຖືກຕິດຕັ້ງແລະໃຊ້ງານທີ່ລະດັບສູງສຸດ2,000ແມັດ
AMSL(ສູງກວ່າລະດັບນ້ຳທະເລປານກາງ).

ຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນໂດຍທົ່ວໄປ
Mercedes-BenzWallboxHomeນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນສະຖານະປະຈຸບັນຂອງເທັກໂນໂລຊີແລະສອດຄ່ອງກັບທຸກຂໍ້ກຳນົດ,
ແນວທາງຊີ້ນຳແລະມາດຕະຖານດ້ານຄວາມປອດໄພທາງເຕັກນິກໃນປະຈຸບັນ.ຂໍ້ມູນດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ສະໜອງໃຫ້ໃນຄູ່ມືສະ
ບັບນີ້ໃຊ້ເພື່ອຮັບປະກັນການໃຊ້ງານອຸປະກອນທີ່ຖືກຕ້ອງແລະປອດໄພ.ການບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຫຼືການກະທຳທີ່ຂັດຕໍ່ຂໍ້ມູນດ້ານຄວາມ
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ປອດໄພແລະຄຳແນະນຳທີ່ມີຢູ່ໃນຄູ່ມືສະບັບສົມບູນອາດຈະພາໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າຊັອດ,ໄຟໄໝ້ແລະ/ຫຼືການບາດເຈັບຮຸນແຮງໄດ້.
ການໃຊ້ງານຂັດຂ້ອງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງບຸກຄົນ,ອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຫຼືຕົວອຸປະກອນເອງຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ແກ້ໄຂຈາກຜູ້ຮັບເໝົາກ່ຽວກັບໄຟຟ້າຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະ.

ຫາກການໃຊ້ງານຂັດຂ້ອງເກີດຂຶ້ນກັບWallbox,ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນການຕິດຕັ້ງກ່ອນທຸກຄັ້ງ.ຖ້າການໃຊ້ງານຂັດ
ຂ້ອງຍັງບໍ່ສາມາດຖືກແກ້ໄຂໄດ້,ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາຝ່າຍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງເຕັກນິກຂອງMercedes-Benzໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງ
ທ່ານ.

ຕິດຕໍ່ຫາຝ່າຍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງເຕັກນິກຂອງMercedes-Benzທຸກຄັ້ງຖ້າ:

• ໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໂດຍການໃຊ້ເຄື່ອງຈັກ,

• ຝາຄອບໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກໄດ້ຖືກຖອດອອກຫຼືບໍ່ສາມາດຖືກປິດຫຼືລັອກໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ,

• ມັນເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າມີການປົກປ້ອງທີ່ພຽງພໍຕໍ່ກັບນ້ຳແລະ/ຫຼືວັດຖຸແປກປອມທີ່ຈະເຂົ້າໄປໃນອຸປະກອນແມ່ນບໍ່ເປັນໄປໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ,

• ມີຄວາມເສຍຫາຍໃນການໃຊ້ງານຫຼືທີ່ແນມເຫັນໄດ້ຕໍ່ກັບສາຍສາກແບບຕິດຕາຍຕົວ,

• ຫຼືWallboxຈະບໍ່ໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຫຼືໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍອີກຢ່າງໜຶ່ງ.

ອັນຕະລາຍ!

ຫາກທ່ານກວດພົບຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ກັບໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກຫຼືສາຍສາກ,ທ່ານຕ້ອງເອົາWallboxອອກຈາກການໃຊ້ງານໃນ
ທັນທີໂດຍຜ່ານເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍຕົ້ນສາຍໃນລະບົບຄວບຄຸມແລະແຈກຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າພາຍໃນລົດແລະ
ເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວພາຍໃນ:ຫ້າມອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້Wallboxໃນກໍລະນີນີ້ອີກ!ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາຝ່າຍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
ທາງເຕັກນິກຂອງMercedes-Benzໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ!

ຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້
ເພື່ອໃຊ້ງານWallboxຂອງທ່ານ,ກະລຸນາເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານີ້:

• ອຸປະກອນຕ້ອງຖືກເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕົວນຳສາຍດິນປ້ອງກັນຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າຂອງທ່ານຢູ່ສະເໝີ.ການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍດິນປ້ອງ
ກັນຈະຖືກເຮັດແລະກວດສອບໂດຍຜູ້ຮັບເໝົາສຳລັບການຕິດຕັ້ງ.ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງແລ້ວ,ມີພຽງແຕ່ຜູ້ຮັບເໝົາກ່ຽວກັບໄຟຟ້າ
ຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມເທົ່ານັ້ນສາມາດເຮັດການປ່ຽນແປງ.

• ບໍ່ຄວນໃຊ້ງານWallboxໃນບໍລິເວນຂອງການຈາລະຈອນຄົນຍ່າງທີ່ສູງ.ຄວນຫຼີກລ້ຽງການຕິດຕັ້ງຕາມທາງສັນຈອນແລະເສັ້ນ
ທາງຫຼົບຫຼີກທີ່ມີກາໝາຍໄວ້ເປັນພິເສດ.

• ເມື່ອບໍ່ມີການດຳເນີນການສາກທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່,ປັກສຳລັບການສາກຄວນຖືກຄັດຕິດກັບຕົວຈັບມ້ຽນຢູ່ດ້ານຂ້າງຂອງWallbox
ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງອັນຕະລາຍຈາກການສະດຸດ.

• ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າສາຍສາກແບບຕິດຕາຍຕົວຂອງMercedes-BenzWallboxHomeຕ້ອງບໍ່ຖືກຕໍ່ກັບຫົວຕໍ່,ສາຍຕົວເຊື່ອ
ມຕໍ່ຫຼືໃນວິທີການອື່ນໆໃດໜຶ່ງໃນລະຫວ່າງການໃຊ້ງານ.

• ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າພິກັດແຮງດັນໄຟຟ້າແລະພິກັດກະແສໄຟຟ້າຂອງອຸປະກອນສອດຄ່ອງກັບພາຣາມີເຕີຂອງຕາຂ່າຍແຈກໄຟຟ້າ
ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານແລະວ່າບໍ່ເກີນພິກັດກຳລັງຂາອອກໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນການສາກ.

• ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບດ້ານຄວາມປອດໄພໃນທ້ອງຖິ່ນສຳລັບປະເທດທີ່ທ່ານໃຊ້ງານWallboxຕະຫຼອດເວລາ.

• ເພື່ອຕັດເຊື່ອມຕໍ່Wallboxຢ່າງສົມບູນຈາກຕາຂ່າຍແຈກໄຟຟ້າ,ຕ້ອງຂັດຂວາງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟທຸກຄັ້ງໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟ
ຟ້າຂະໜາດນ້ອຍຕົ້ນສາຍໃນລະບົບຄວບຄຸມແລະແຈກຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າໃນຕົວລົດແລະເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວພາຍໃນ.

• ຢ່າໃຊ້ງານWallboxໃນພື້ນທີ່ຄັບແຄບ.ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ,ທ່ານຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າສາມາດຈອດລົດໃນໄລຍະຫ່າງຈາກ
Wallboxທີ່ເໝາະສົມ,ແລະຖືກເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍບໍ່ມີຄວາມເຄັ່ງໃດໆໃນສາຍສາກ.

• ຕ້ອງວາງແຜນຈຸດຈອດລົດສຳລັບລົດສຳລັບໃນພື້ນທີ່ທີ່ຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງWallbox.ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງລົດແລະWallboxຄວນ
ແມ່ນຢ່າງໜ້ອຍ50ຊັງຕີແມັດແລະບໍ່ຫຼາຍເກີນກວ່າca.5ແມັດ.

• ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຝາຄອບໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກຂອງWallboxຖືກປິດແລະລັອກໄວ້ເມື່ອຢູ່ໃນລະຫວ່າງການໃຊ້ງານທຸກຄັ້ງ.ຮັກສາກະ
ແຈສຳລັບການລັອກຝາຄອບໄວ້ກັບບ່ອນທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນ.

• ບໍ່ເອົາຝາຄອບຊິ້ນສ່ວນອີເລັກໂທຣນິກພາຍໃນທີ່ຢູ່ຫຼັງຝາຄອບໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກຂອງWallboxອອກພາຍໃຕ້ສະຖານະການໃດໆ.
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• ທ່ານຕ້ອງບໍ່ເຮັດການປ່ຽນແປງໃດໜຶ່ງຕໍ່ກັບໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກຫຼືລະບົບການເດີນສາຍໄຟຟ້າພາຍໃນຂອງWallboxພາຍໃຕ້ສະ
ຖານະການໃດໆ:ການບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄຳແນະນຳນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພ,ຝ່າຝືນຕໍ່ຂໍ້ກຳນົດຂອງການຮັບ
ປະກັນຢ່າງເປັນພື້ນຖານແລະສາມາດຍົກເລີກການຮັບປະກັນທີ່ມີຜົນໃນທັນທີ.

• ໃຫ້ພະນັກງານຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມເທົ່ານັ້ນຕິດຕັ້ງຫຼືຖອນຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ.ບໍ່ບຳລຸງຮັກສາພາກ
ສ່ວນໃດໆທີ່ຢູ່ພາຍໃນອຸປະກອນໂດຍຜູ້ໃຊ້.
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ຄຳແນະນຳ
ຂໍຂອບໃຈສຳລັບການເລືອກWallboxນີ້ເພື່ອສາກອຸປະກອນໄຟຟ້າMercedes-Benzຂອງທ່ານ.ດ້ວຍMercedes-Benz
WallboxHome,ທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບວິທີແກ້ໄຂບັນຫາໃໝ່ແລະຮັບຮອງອະນາຄົດ.

Mercedes-BenzWallboxHomeປະສົມປະສານການອອກແບບທີ່ກ້າວໜ້າແລະເປັນທີ່ຖືກໃຈດ້ວຍຟັງຊັນການເຮັດວຽກທີ່ເຂົ້າ
ໃຈງ່າຍແລະຖືກອອກແບບສຳລັບການໃຊ້ງານພາຍໃນລົດແລະເຄິ່ງສາທາລະນະອີກດ້ວຍ.

Mercedes-BenzWallboxໄດ້ຮັບການຜະລິດຂຶ້ນໃນປະທດເຢຍລະມັນແລະສອດຄ່ອງກັບກົດລະບຽບແລະບັນທັດຖານສຳ
ລັບການສາກໄຟລົດໄຟຟ້າທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນທົ່ວເອີຣົບໂດຍອີງຕາມIEC61851-1,ໂໝດ3:ນອກຈາກນີ້ກະລຸນາໃຫ້ເບິ່ງຂໍ້ດັ່ງ
ກ່າວໃນ“ມາດຕະຖານ&ຂໍ້ແນະນຳ”ໃນໜ້າ14.

ການແນະນຳຜະລິດຕະພັນ
Mercedes-BenzWallboxHomeຂອງທ່ານຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດສາກໄຟລົດໄຟຟ້າໄດ້ຢ່າງສະບາຍໃຈແລະປອດໄພໂດຍ
ອີງຕາມIEC61851-1,ໂໝດ3ແລະຖືກອອກແບບສຳລັບເວລາການສາກທີ່ສາມາດສາກໄດ້ໃນເວລາສັ້ນທີ່ສຸດ.

ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມຫວັງກັບຄ່ານິຍົມສູງສຸດໃນຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນທຸກຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ.ເພ່ືອຈຸດປະສົງນ້ີ,Wallbox
ຂອງທ່ານມີຄຸນສົມບັດຂອງເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວປະເພດAພາຍໃນແລະການກວດຈັບກະແສໄຟຟ້າບົກຜ່ອງຂອງDCທີ່
ລວມເຂົ້າເປັນອັນດຽວ,ເຊິ່ງໃນການປະສົມປະສານກັບມາດຕະການປ້ອງກັນຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟພາຍໃນລົດຂອງທ່ານແລະຂອງລົດ
ໄຟຟ້າຂອງທ່ານເຊິ່ງປົກປ້ອງຈາກໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ,ໄຟຟ້າຊັອດແລະອັນຕະລາຍຈາກການໃຊ້ງານອື່ນໆໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

Wallboxແມ່ນງ່າຍເປັນພິເສດໃນການໃຊ້ງານໃນລະຫວ່າງການນຳໃຊ້ໃນທຸກໆວັນ:ຈໍສະແດງຜົນLEDຫຼາກສີຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງ
Wallboxຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງສະຖານະການດຳເນີນງານໃນປະຈຸບັນໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.ຫາກເກີດການໃຊ້ງານຂັດຂ້ອງ
ຂຶ້ນ,ທ່ານສາມາດລະບຸສາເຫດຈາກລະຫັດຂໍ້ຜິດພາດສະເພາະທີ່ສະແດງຜົນໂດຍໄຟLEDຫຼາກສີໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປີດໂຕເຮືອນ
ເຄື່ອງຈັກຂອງWallbox.ຫຼັງຈາກທີ່ຖືກນຳເຂົ້າໃນການໃຊ້ງານໂດຍຜູ້ຮັບເໝົາຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະແລ້ວ,Mercedes-Benz
WallboxHomeກໍພ້ອມສຳລັບການສາກຕະຫຼອດເວລາ,ໃນຂະນະທີ່ແຕ່ລະການດຳເນີນການສາກຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕ່າງຫາກ
ຜ່ານສະວິດກະແຈແບບລວມກັນ.

ລັກສະນະທົ່ວໄປຂອງWallboxທັງໝົດແມ່ນໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກທີ່ປະຢັດພື້ນທີ່,ເຊິ່ງປົກປ້ອງວົງຈອນກະແສໄຟຟ້າພາຍໃນຕໍ່ກັບອິດ
ທິພົນຈາກສະພາບແວດລ້ອມແລະການເຂົ້າໃຊ້ງານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.ຕາມຫຼັກການແລ້ວ,ທຸກຕົວປ່ຽນໂມ
ເດວຂອງWallboxຕ້ອງຖືກຕິດຕັ້ງແລະເອົາເຂົ້າໃນການໃຊ້ງານໂດຍຜູ້ຮັບເໝົາກ່ຽວກັບໄຟຟ້າຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານພິເສດ.ກະລຸນາຕິດ
ຕໍ່ຫາຫຸ້ນສ່ວນຂອງMercedes-Benzໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານພ້ອມກັບຂໍ້ສົງໄສໃດໜຶ່ງທີ່ທ່ານອາດມີ.

ການແກະກ່ອງແລະຊິ້ນສ່ວນທີ່ມີໃຫ້
Mercedes-BenzWallboxHomeຂອງທ່ານຖືກຈັດສົ່ງໃນກ່ອງແຂງທີ່ບໍ່ທຳມະດາ,ລວມທັງຊຸດຊິ້ນສ່ວນຂອງເຄື່ອງປະກອບທີ່ຈຳ
ເປັນສຳລັບການໃຊ້ງານທີ່ຖືກຕ້ອງ.ດັ່ງນັ້ນ,ກະລຸນາກວດເບິ່ງໃນທັນທີຫຼັງຈາກທີ່ແກະກ່ອງແລ້ວວ່າລວມມີຊິ້ນສ່ວນຕໍ່ໄປນີ້ໃຫ້ຫຼືບໍ່:

ຊິ້ນສ່ວນ ຈຳນວນ ລາຍລະອຽດ

Wallbox 1
ສະຖານີສາກໄຟທີ່ປະກອບດ້ວຍຖານໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກພ້ອມກັບຊຸດອີເລັກໂທຣນິກແບບລວມກັນ,ຝາ
ຄອບຊິ້ນສ່ວນອີເລັກໂທຣນິກພາຍໃນແລະຝາຄອບໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກ

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

ຄູ່ມືການເປີດໃຊ້ດ່ວນ 1 ຄູ່ມືການເປີດໃຊ້ດ່ວນທີ່ລວມມີໜັງສືແຈ້ງການດ້ານຄວາມປອດໄພໃນຮູບແບບຕົວພິມ

ຊຸດການຕິດຕັ້ງ 1
ຊຸດອຸປະກອນສຳລັບການຕິດຕ້ັງຢູ່ຝາຜະໜັງ,ເຊ່ິງປະກອບດ້ວຍນັອດກຽວຈັບແຜ່ນໄມ້ອັດຂະໜາດ1x4
ລວມທັງປັກສຽບຕິດຝາຜະໜັງ,ກະແຈສຳລັບສະວິດກະແຈ(2pcs.),ກະແຈສຳລັບລອັກຝາຄອບໂຕ
ເຮືອນເຄື່ອງຈັກ(1pc.),ແມ່ແບບສຳລັບການເຈາະຊີ



6

ຫາກຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງຊິ້ນຂຶ້ນໄປສູນຫາຍໄປຫຼັງຈາກທີ່ແກະກ່ອງແລ້ວ,ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຈຳໜ່າຍMercedes-Benzໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງ
ທ່ານໃນທັນທີ.

ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າ!
ກ່ອງທີ່ບັນຈຸMercedes-BenzWallboxHomeທີ່ຖືກຈັດສົ່ງມີການປົກປ້ອງທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດຕໍ່ກັບອິດທິພົນພາຍນອກໃນ
ລະຫວ່າງການຂົນສົ່ງແລະການເກັບມ້ຽນ.ຖ້າເປັນໄປໄດ້,ໃຫ້ເກັບກ່ອງນີ້ໄວ້ແລະໃຊ້ມັນເພື່ອບັນຈຸກ່ອງMercedes-Benz
WallboxHome,ຫາກທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງສົ່ງມັນໄປໃຫ້ບໍລິສັດຜະລິດຫຼືອີກຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນເພື່ອຂົນສົ່ງມັນເນື່ອງຈາກການໃຊ້
ງານຂັດຂ້ອງຫຼືຄ້າຍໆລັກສະນະນີ້.

ການລະບຸຕົວປ່ຽນໂມເດວຂອງທ່ານ
Mercedes-BenzWallboxໃຊ້ງານໄດ້ຕາມຂອບເຂດຕົວປ່ຽນໂມເດວທີ່ຖືກປັບແຕ່ງດ້ວຍເຄື່ອງຈັກແລະດ້ວຍໄຟຟ້າຕໍ່ກັບຮູບຮ່າງ
ການໃຊ້ງານທີ່ແຕກຕ່າງ.ສະຕິກເກີຜະລິດຕະພັນທີ່ມີໝາຍເລກປະຈຳຕົວຂອງຜະລິດຕະພັນMercedes-Benzສະເພາະແມ່ນຖືກ
ຕິດຢູ່ດ້ານກ້ອງຂອງWallbox.ກະລຸນາກວດສອບສະຕິກເກີຜະລິດຕະພັນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຕົວປ່ຽນໂມເດວທີ່ທ່ານໄດ້ຕິດຕັ້ງແລ້ວ
ແມ່ນໜຶ່ງສິ່ງທີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້.

ສຳລັບລະຫັດປະຈຳຕົວ,ລະຫັດໂມເດວ(A000906XXXX)ລວມທັງການ
ກຳນົດພິກັດຂອງແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ(ແຮງດັນໄຟຟ້າ,ຄວາມຖີ່,ກະແສໄຟຟ້າ)ທີ່ລະບຸ
ໄວ້ຢູ້ກ້ອງຂອງມັນແມ່ນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັນເປັນພິເສດ.

Wallboxຕໍ່ໄປນີ້ຖືກອະທິບາຍໄວ້ໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້:

ໂມເດວ ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ຕົວປ່ຽນ

A0009067408
230/400V50Hz
1or3x32A

ສາຍສາກແບບຕິດຕາຍຕົວທີ່ອີງຕາມIEC62196-2ປະເພດ2,ca.6m; 
ກຳລັງຂາອອກສຳລັບການສາກ22kW

A0009067508
230V50Hz
1x32A

ສາຍສາກແບບຕິດຕາຍຕົວທີ່ອີງຕາມIEC62196-2ປະເພດ2,ca.6m; 
ກຳລັງຂາອອກສຳລັບການສາກ7.2kW

ລະວັງ!
ຂໍ້ມູນແລະຂໍ້ກຳນົດທາງເຕັກນິກທີ່ມີຢູ່ໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັນເປັນພິເສດສະເພາະກັບຕົວປ່ຽນໂມເດວທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຄູ່ມືສະບັບ
ນີ້ແລະຕ້ອງບໍ່ຖືກລອກໄປໃສ່ໂມເດວຂອງWallboxອື່ນ:ຕົວປ່ຽນເຫຼົ່ານີ້ມາພ້ອມກັບຄູ່ມືຂອງເຂົາເຈົ້າເອງໃນກໍລະນີທີ່ຈຳເປັນ.

A 000 906 74 08 / 001

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

2W22M100001

 ~380-415V 

2018-05-30

Produced for: Mercedes-Benz AG, 
Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart, Germany

-30°C to 50°C

Produced by: ABL SURSUM Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG, 
Albert-Büttner-Straße 11, 91207 Lauf / Pegnitz, Germany
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ການດຳເນີນການສາກ
ການຕິດຕັ້ງກ່ຽວກັບເຄື່ອງຈັກແລະກ່ຽວກັບໄຟຟ້າຂອງຕົວປ່ຽນໂມເດວຂອງMercedes-BenzWallboxHomeທີ່ອະທິບາຍໄວ້
ໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້ຕ້ອງຖືກດຳເນີນການໂດຍພະນັກງານຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ:ໂດຍສະເພາະການກະກຽມ
ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ໄຟຟ້າກັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟພາຍໃນລົດຂອງທ່ານຕ້ອງຖືກດຳເນີນການໂດຍຜູ້ຮັບເໝົາກ່ຽວກັບໄຟຟ້າຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານສະ
ເພາະ,ແລະໄດ້ຮັບກວດກາໃນຕໍ່ມາແລະໄດ້ຮັບອະນຸມັດເປັນພາກສ່ວນຂອງຂັ້ນຕອນການນຳເອົາອຸປະກອນເຂົ້າໃນການໃຊ້ງານ.
ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຮັບເໝົາກ່ຽວກັບໄຟຟ້າຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະຫຼືຫຸ້ນສ່ວນຂອງMercedes-Benzໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ,ຜູ້ທີ່
ຈະຖືກຂໍໃຫ້ຊ່ວຍທ່ານຕອບຄຳຖາມໃດໜຶ່ງກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງແລະການໃຊ້ງານWallboxຂອງທ່ານ.

ການຕິດຕັ້ງຂອງຕົວມັນເອງຖືກອະທິບາຍໄວ້ໃນຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ.ຄູ່ມືສະບັບນັ້ນມີຂໍ້ມູນສຳຄັນກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງກ່ຽວ
ກັບເຄື່ອງຈັກແລະກ່ຽວກັບໄຟຟ້າລວມທັງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການກວດກາດ້ານການເຮັດວຽກໃນຕໍ່ມາ,ການອະນຸມັດແລະການເອົາເຂົ້າ
ໃນການໃຊ້ງານຂອງWallbox.ຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຢູ່ນຳໃນເວລາທີ່ອຸປະກອນຖືກເອົາເຂົ້າໃນການໃຊ້ງານເປັນຄັ້ງທຳອິດໂດຍຜູ້ຮັບ
ເໝົາກ່ຽວກັບໄຟຟ້າຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທ່ານສາມາດເຮັດການດຳເນີນການສາກດ້ວຍMercedes-Benz
WallboxHomeໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ສະຖານະການໃຊ້ງານໃນປະຈຸບັນຂອງWallboxຖືກເລີ່ມຕົ້ນໂດຍຈໍສະແດງຜົນLEDຫຼາກສີໃນພາກສ່ວນລຸ່ມຂອງຝາຄອບໂຕ
ເຮືອນເຄື່ອງຈັກ.ເວັ້ນເສຍຈາກວ່າກຳລັງເກີດການໃຊ້ງານຂັດຂ້ອງຂຶ້ນ,ໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນງານໄຟLEDອາດຈະ...

...ຮຸ່ງສີຂຽວຫຼືສີເຫຼືອງ

...ກະພິບແບບໝູນວຽນເປັນສີຂຽວຫຼືສີຟ້າ

ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສະພາບການໃຊ້ງານໄດ້ໃນໜ້າຕໍ່ໄປນີ້.ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສະ
ສະຖານະຂໍ້ຜິດພາດໃນພາກ“ການແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດ”ໃນໜ້າ9.

ການດຳເນີນການສາກໂດຍໃຊ້Mercedes-Benz
WallboxHome
WallboxຖືກອອກແບບສຳລັບການດຳເນີນການສາກໄຟລົດMercedes-Benzທີ່ສາມາດສາກໄດ້ໄວທີ່ສຸດໂດຍອີງຕາມIEC
61851-1,ໂໝດ3.ເວລາສຳລັບການສາກຕົວຈິງຂຶ້ນກັບລົດທີ່ຈະຖືກສາກແລະລະດັບກະແສໄຟໃນໝໍ້ໄຟທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງມັນ.

Mercedes-BenzWallboxHomeໃຊ້ງານໄດ້ຕາມຕົວປ່ຽນໂມເດວທີ່ມີສາຍສາກແບບຕິດຕາຍຕົວປະເພດ2ແລະຄວາມສາ
ມາດໃນການສາກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.ເມື່ອບໍ່ຢູ່ໃນການໃຊ້ງານ,ປັກສຳລັບການສາກຕ້ອງຖືກຮັກສາໄວ້ໃນຕົວຈັບມ້ຽນປັກສຳລັບການສາກ
ຢູ່ຂ້າງຂວາຂອງໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກຂອງWallboxແລະຖືກເອົາອອກສະເພາະສຳລັບການດຳເນີນການສາກເທົ່ານັ້ນ.

ລະວັງ!

Mercedes-BenzWallboxHomeຕ້ອງຖືກໃຊ້ງານພ້ອມກັບຝາຄອບໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກທີ່ຖືກລັອກໄວ້ເທົ່ານັ້ນ:ກ່ອນທີ່ຈະ
ສາກ,ໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າໄດ້ຕິດຕັ້ງແລະລັອກຝາຄອບໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກໄວ້ໂດຍໃຊ້ກະແຈທີ່ໃຫ້ໄປ.

ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອສາກໄຟລົດMercedes-Benzຂອງທ່ານໂດຍໃຊ້wallbox:

1.ຈອດລົດຂອງທ່ານເພື່ອໃຫ້ສາມາດສຽບຊ່ອງປັກສຽບສຳລັບການສາກໄຟລົດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍປັກສຳລັບການສາກຂອງສາຍ
ສາກ:ສາຍສາກຕ້ອງບໍ່ຖືກຮັດແໜ້ນຫຼືຕຶງຕົວໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນການສາກ.

2.ເປີດຊ່ອງປັກສຽບສຳລັບການສາກໄຟລົດຕາມທີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນຄູ່ມືການໃຊ້ງານຂອງລົດ.

3.ກວດສອບເບິ່ງຈໍສະແດງຜົນLEDທີ່ຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງWallbox:ເມື່ອ
Wallboxພ້ອມສຳລັບການໃຊ້ງານ,ໄຟLEDທີ່ຢູ່ໃນສ່ວນລຸ່ມຂອງຝາຄອບ
ໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກຈະກະພິບເປັນສີຟ້າ. 
ຕອນນີ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບລົດແລ້ວ.
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4.ຖອດປັກສຳລັບຫານສາກອອກຈາກຕົວຈັບມ້ຽນຂອງມັນແລະສຽບມັນໃສ່
ຊ່ອງປັກສຽບສຳລັບການສາກຂອງລົດຢ່າງສົມບູນ:ການສື່ສານກັບລົດກຳລັງ
ໄດ້ຮັບການກວດສອບແລະWallboxກຳລັງລໍຖ້າການອະນຸຍາດຈາກຜູ້
ດຳເນີນການ.ໃນສະຖານະນີ້,ໄຟLEDຈະຮຸ່ງສີເຫຼືອງ.

5.ຫາກເປີດສະວິດກະແຈໄປທາງດ້ານຂວາມືຂອງໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນ
ທາງນອນ,ທ່ານຕ້ອງບິດມັນໄປເປັນທາງຕັ້ງເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນການ
ສາກ. 
ຖ້າຫາກວ່າສະວິດກະແຈຍັງຄົງຢູ່ໃນທາງຕັ້ງ,ທ່ານສາມາດເຮັດການດຳເນີນ
ການສາກເພີ່ມເຕີມໄດ້ຕະຫຼອດເວລາແລະບໍ່ຕ້ອງມີການອະນຸຍາດອີກຕ່າງ
ຫາກ.

ສະວິດກະແຈຢູ່ໃນທາງນອນ:
ການດຳເນີນການສາກຄ້ັງຕ່ໍໄປແມ່ນຖືກລັອກແລ້ວ.

ສະວິດກະແຈຢູ່ໃນທາງຕັ້ງ:
ການດຳເນີນການສາກໄດ້ປົດລັອກແລ້ວ.

ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າ!

ຈຳເປັນຕ້ອງມີການປົດລັອກເພື່ອເລີ່ມການດຳເນີນການສາກ:ສະວິດກະແຈອາດຈະຖືກບິດກັບຄືນໄປທາງນອນໂດຍທັນທີໃນຕໍ່ມາ,
ແລະນີ້ຈະບໍ່ຂັດຂວາງການດຳເນີນການສາກໃນປະຈຸບັນ.ແນວໃດກໍຕາມ,ຫຼັງຈາກຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ກັບລົດແລ້ວ,ການດຳເນີນການ
ສາກຄັ້ງຕໍ່ໄປແມ່ນຈະຖືກບັອກໂດຍWallboxອີກຄັ້ງ.

6.ຫຼັງຈາກການອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນການສາກຜ່ານສະວິດກະແຈແລ້ວ,
Wallboxຈະລໍຖ້າການດຳເນີນການສາກເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການເລີ່ມຕົ້ນຈາກ
ລົດ.ໃນສະຖານະນີ້,ໄຟLEDຈະຮຸ່ງສີຂຽວ.

7.ເມື່ອລົດຮ້ອງຂໍການດຳເນີນການສາກເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການເລີ່ມຕົ້ນແລະມັນ
ໄດ້ຖືກເລີ່ມຕົ້ນໂດຍWallbox,ໄຟLEDຈະກະພິບເປັນສີຂຽວໃນລະຫວ່າງ
ການດຳເນີນການສາກ. 
ຖ້າຈຳເປັນ,ການດຳເນີນການສາກສາມາດຖືກຂັດຂວາງດ້ວຍຕົວມັນເອງຢູ່ທີ່
ລົດ(ໃຫ້ເບິ່ງຄູ່ມືການໃຊ້ງານກ່ຽວກັບລົດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການສາກ).

8.ເມື່ອການດຳເນີນການສາກຖືກຢຸດຫຼືຖືກເຮັດສຳເລັດ,ໄຟLEDຈະຮຸ່ງເປັນ
ສີຂຽວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງອີກຄັ້ງ.

9.ຫຼັງຈາກເຮັດສຳເລັດການດຳເນີນການສາກແລ້ວ,ໃຫ້ຖອດປັກສຳລັບການສາກ
ອອກຈາກຊ່ອງປັກສຽບຂອງລົດແລະເກັບມັນໄວ້ໃນຕົວຈັບມ້ຽນປັກສຳລັບ
ການສາກຢູ່ດ້ານຂວາມືຂອງWallbox. 
ຕອນນີ້ໄຟLEDຈະກະພິບເປັນສີຟ້າອີກຄັ້ງ,ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
wallboxແມ່ນພ້ອມສຳລັບການດຳເນີນການສາກຄັ້ງຕໍ່ໄປ.

ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າ!

ເວັ້ນເສຍຈາກວ່າມີການໃຊ້ງານຂັດຂ້ອງ,ການດຳເນີນການສາກຈະຖືກຢຸດລົງໂດຍລົດຫຼືຜູ້ໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ.ເມື່ອໄຟLEDຮຸ່ງສີ
ຂຽວ,ຕາມຫຼັກເກນຂອງການສື່ສານກັບລົດ,ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການດຳເນີນການສາກໄດ້ຖືກຢຸດຫຼືຖືກເຮັດສຳເລັດແລ້ວ:
ການແບ່ງສອງສະຖານະການໃຊ້ງານເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໂດຍການກວດສອບເບິ່ງຈໍສະແດງຜົນພາຍໃນລົດ.ຫາກລົດບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການສາກຢ່າງເຕັມສົມບູນ,ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກການດຳເນີນການສາກເປັນເວລາດົນພໍສົມຄວນແລ້ວກໍຕາມ,ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາຝ່າຍ
ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງເຕັກນິກຂອງMercedes-Benzໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.
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ການແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດ
Mercedes-BenzWallboxHomeຂອງທ່ານຖືກອອກແບບສຳລັບຄວາມປອດໄພໃນການໃຊ້ງານສູງສຸດແລະຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້
ໃນການສາກທີ່ສາມາດສາກໄດ້ສູງສຸດ.ຫາກການໃຊ້ງານຂັດຂ້ອງເກີດຂຶ້ນໃນການຝຶກຊ້ອມ,ນີ້ຖືກສະແດງໂດຍຈໍສະແດງຜົນLED
ຫຼາກສີໃນພາກສ່ວນລຸ່ມຂອງຝາຄອບໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກ.ພາກຕໍ່ໄປນີ້ອະທິບາຍວ່າທ່ານຮັບຮູ້ລະຫັດຂໍ້ຜິດພາດໄດ້ແນວໃດແລະ
ທ່ານສາມາດໃຊ້ມາດຕະການໃດເພື່ອແກ້ໄຂພວກມັນ.

ຂໍ້ຄວາມສະແດງຂໍ້ຜິດພາດໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນ
ການສາກ
ໃນບາງກໍລະນີ,ການໃຊ້ງານຂັດຂ້ອງແລະການຂັດຂວາງໃນການດຳເນີນການສາກອາດເກີດຂຶ້ນເພື່ອປ້ອງກັນການສາກໄຟລົດທີ່ຖືກ
ຕ້ອງຕາມIEC61851-1.Mercedes-BenzWallboxHomeກວດຫາຂໍ້ຜິດພາດພາຍໃນທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນແລະຂໍ້ຜິດພາດໃນ
ພາກສ່ວນຂອງອຸປະກອນດ້ວຍຕົວເອງແລະສະແດງພວກມັນຜ່ານຈໍສະແດງຜົນLED.ເພື່ອສະແດງສະຖານະຂໍ້ຜິດພາດຕ່າງໆ,
ໄຟLEDຫຼາຍສີຈະກະພິບໃນລັກສະນະສະເພາະຊ້ຳໆຫຼາຍເທື່ອ.ມີການສະແດງສະຖານະະຂໍ້ຜິດພາດຕໍ່ໄປນີ້:

ຈໍສະແດງຜົນLED(ທີ່ໝູນວຽນ) ລາຍລະອຽດຂໍ້ຜິດພາດ
ຖ້າໄຟLEDສົ່ງແສງກະພິບເປັນສີແດງໜຶ່ງຄັ້ງແລ້ວເປັນສີຂຽວສີ່ຄັ້ງ,wallbox
ໄດ້ຄົ້ນພົບຂໍ້ຜິດພາດແລະຈະກະຕຸ້ນRCCBພາຍໃນຕົວມັນເອງໂດຍອັດຕະ
ໂນມັດຫຼັງຈາກຜ່ານໄປ20ວິນາທີ.ເປີດສະວິດແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຂອງWallboxຄືນ
ຜ່ານRCCBເພື່ອຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນຄືນໃໝ່.

ຖ້າເກີດຂໍ້ຜິດພາດນີ້ຂຶ້ນຊ້ຳໆຫຼືຍັງຄົງເກີດຂຶ້ນຢູ່,ການໃຊ້ງານຂັດຂ້ອງພາຍໃນ
ໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວແລະຈະຕ້ອງປ່ຽນແທນWallboxໃໝ່.ເອົາWallboxອອກ
ຈາກການໃຊ້ງານ(ເບິ່ງໜ້າ11)ແລະຕິດຕໍ່ຫາຝ່າຍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງ
ເຕັກນິກຂອງMercedes-Benzໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.
ຖ້າໄຟLEDສົ່ງແສງກະພິບເປັນສີແດງໜຶ່ງຄັ້ງແລ້ວຕິດຕາມໂດຍສີຟ້າແລະສີ
ຂຽວ,wallboxໄດ້ຄົ້ນພົບຂໍ້ຜິດພາດພາຍໃນແລ້ວ.ປິດສະວິດແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຂອງ
wallboxຜ່ານທາງເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ(MCB)ຕົ້ນສາຍໃນລະ
ບົບຄວບຄຸມແລະແຈກຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າພາຍໃນລົດຂອງທ່ານແລ້ວເປີດໃໝ່
ອີກຄັ້ງເພື່ອຕັ້ງຄ່າອຸປະກອນຄືນໃໝ່.

ຖ້າເກີດຂໍ້ຜິດພາດນີ້ຂຶ້ນຊ້ຳໆຫຼືຍັງຄົງເກີດຂຶ້ນຢູ່,ການໃຊ້ງານຂັດຂ້ອງພາຍໃນ
ໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວແລະຈະຕ້ອງປ່ຽນແທນWallboxໃໝ່.ເອົາWallboxອອກ
ຈາກການໃຊ້ງານ(ເບິ່ງໜ້າ11)ແລະຕິດຕໍ່ຫາຝ່າຍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງ
ເຕັກນິກຂອງMercedes-Benzໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.

ຖ້າໄຟLEDສົ່ງແສງກະພິບເປັນສີແດງໜຶ່ງຄັ້ງ,ຖືກຕິດຕາມໂດຍສີຟ້າ,ສີຂຽວ
ຫຼືສີເຫຼືອງ,wallboxໄດ້ຄົ້ນພົບຂໍ້ຜິດພາດແລ້ວ.Wallboxຈະເລີ່ມຕົ້ນການດຳ
ເນີນການສາກຄືນໃໝ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດເພື່ອຕັ້ງຄ່າຕົວມັນເອງຄືນໃໝ່.

ຖ້າເກີດຂໍ້ຜິດພາດນີ້ຂຶ້ນຊ້ຳໆຫຼືຍັງຄົງເກີດຂຶ້ນຢູ່,ຕ້ອງດຳເນີນການວິເຄາະ
ເພື່ອກຳນົດວ່າການໃຊ້ງານຂັດຂ້ອງໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນລົດຫຼືໃນWallbox.ເອົາ
Wallboxອອກຈາກການໃຊ້ງານ(ເບິ່ງໜ້າ11)ແລະຕິດຕໍ່ຫາຝ່າຍໃຫ້
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງເຕັກນິກຂອງMercedes-Benzໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.
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ຈໍສະແດງຜົນLED(ທີ່ໝູນວຽນ) ລາຍລະອຽດຂໍ້ຜິດພາດ
ຖ້າໄຟLEDກະພິບເປັນສີຂຽວແລະສົ່ງແສງກະພິບເປັນສີແດງຫຼືສີຟ້າ,
wallboxກຳລັງຫຼຸດກະແສໄຟບັນຈຸໝໍ້ໄຟລົງຢູ່.ການດຳເນີນການສາກສາມາດດຳ
ເນີນການຕໍ່ໄປໄດ້ດ້ວຍກຳລັງຂາອອກສຳລັບການສາກທີ່ຫຼຸດລົງ.

ຖ້າເກີດຂໍ້ຜິດພາດນີ້ຂຶ້ນຊ້ຳໆຫຼືຍັງຄົງເກີດຂຶ້ນຢູ່,ຕ້ອງດຳເນີນການວິເຄາະເພື່ອ
ກຳນົດສາເຫດທີ່ແນ່ນອນຂອງມັນ.ເອົາWallboxອອກຈາກການໃຊ້ງານ 
(ເບິ່ງໜ້າ11)ແລະຕິດຕໍ່ຫາຝ່າຍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງເຕັກນິກຂອງ
Mercedes-Benzໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.

ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າ!
ທ່ານສາມາດຊອກຫາລາຍການລະອຽດກ່ຽວກັບຂໍ້ຄວາມສະແດງຂໍ້ຜິດພາດໃນຄູ່ມືການຕິດຕັ້ງສຳລັບWallboxຂອງທ່ານ.

ສຳລັບສະຖານະເກີດຂໍ້ຜິດພາດສ່ວນໃຫຍ່,Wallboxເລີ່ມຕົ້ນການດຳເນີນການສາກໃໝ່ໂດຍອັດຕະໂນມັດ,ເຊິ່ງກວດສອບການສື່
ສານກັບລົດ.ແນວໃດກໍຕາມ,ໃນການຝຶກຊ້ອມ,ຂໍແນະນຳໃຫ້ປິດເປີດWallboxດ້ວຍຕົນເອງໂດຍການປິດສະວິດແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ
ແລະເປີດຄືນຜ່ານເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍຕົ້ນສາຍໃນລະບົບຄວບຄຸມແລະແຈກຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າພາຍໃນລົດເນື່ອງ
ຈາກບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ຜິດພາດທັງໝົດໄດ້ໂດຍການປິດເປີດWallboxແບບອັດຕະໂນມັດ.

ລະວັງ!
ຖ້າWallboxຍັງສືບຕໍ່ສະແດງຂໍ້ຄວາມສະແດງຂໍ້ຜິດພາດໃນລະຫວ່າງການສາກ,ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຝ່າຍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງ
ເຕັກນິກຂອງMercedes-Benzໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າຕ້ອງສ້ອມແປງລົດຂອງທ່ານຫຼືຈຳເປັນຕ້ອງປ່ຽນ
ແທນWallboxໃໝ່ກ່ອນທີ່ຈະສາມາດສາກລົດໂດຍໃຊ້Wallboxອີກຄັ້ງ.

ການໃຊ້ງານຂັດຂ້ອງຈາກການດຳເນີນງານແລະ
ການແກ້ໄຂ
ສຳລັບການໃຊ້ງານທີ່ປອດໄພ,ຕ້ອງປົກປ້ອງMercedes-BenzWallboxHomeໃນລະຫວ່າງການໃຊ້ງານດ້ວຍເຄື່ອງຕັດກະແສ
ໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍຕົ້ນສາຍໃນລະບົບຄວບຄຸມແລະແຈກຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າພາຍໃນລົດແລະເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວພາຍໃນ.
ເພື່ອໃຊ້ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມແລະກູ້ຄືນການດຳເນີນງານໃນກໍລະນີທີ່ມີການໃຊ້ງານຂັດຂ້ອງ,ທ່ານຕ້ອງລະບຸປະເພດຂອງຂໍ້ຜິດ
ພາດຢ່າງຊັດເຈນກ່ອນ.ຂໍ້ຜິດພາດຕໍ່ໄປນີ້ອາດເກີດຂຶ້ນ:

ປະເພດຂອງຂໍ້ຜິດ
ພາດ ສາເຫດທີ່ເປັນໄປໄດ້ ການແກ້ໄຂທີ່ແນະນຳ

ໄຟLEDບໍ່ 
ເຮັດວຽກ.

Wallboxບໍ່ມີແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ.

ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຖືກຂັດຂວາງ:ກວດສອບເບິ່ງເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍຕົ້ນສາຍໃນລະບົບຄວບຄຸມແລະ
ແຈກຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າພາຍໃນລົດແລະເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວພາຍໃນ(ເບິ່ງຂໍ້“ການບຳລຸງຮັກສາ”ໃນໜ້າ
15)ແລ້ວເປີດສະວິດພວກມັນຄືນຖ້າຈຳເປັນ.ຖ້າຂໍ້ຜິດພາດເກີດຂຶ້ນຊ້ຳອີກຫຼືເກີດຂຶ້ນຢູ່ຕະຫຼອດ,ໃຫ້ຕິດຕໍ່
ຝ່າຍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງເຕັກນິກຂອງMercedes-Benzໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.

ຄວາມຂັດຂ້ອງພາຍໃນໄດ້
ເກີດຂຶ້ນໃນWallboxແລ້ວ.

ຕ້ອງປ່ຽນແທນWallboxໃໝ່.ໃນກໍລະນີນີ້,ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາຝ່າຍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງເຕັກນິກຂອງ
Mercedes-Benzໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.

ລົດໄຟຟ້າບໍ່ຖືກຍອມຮັບ.
ປັກສຳລັບການສາກບໍ່ຖືກ
ສຽບປັກໃສ່ລົດຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ຖອດປັກສຳລັບການສາກອອກຈາກລົດແລ້ວສຽບປັກມັນຄືນ:ຖ້າຂໍ້ຜິດພາດຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່,ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຝ່າຍໃຫ້ຄວາມ
ຊ່ວຍເຫຼືອທາງເຕັກນິກຂອງMercedes-Benzໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.

ໄຟDieLEDສະແດງ
ລະຫັດຂໍ້ຜິດພາດ.

Mercedes-Benz 
WallboxHomeກວດພົບ
ການໃຊ້ງານຂັດຂ້ອງ.

ປິດເປີດWallboxໂດຍການປິດສະວິດແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຜ່ານເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍຕົ້ນສາຍໃນລະບົບ
ຄວບຄຸມແລະແຈກຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າພາຍໃນລົດຂອງທ່ານແລ້ວເປີດໃໝ່ອີກຄັ້ງ.ຖ້າຂໍ້ຜິດພາດເກີດຂຶ້ນຊ້ຳໆຫຼື
ເກີດຂຶ້ນຢູ່ຕະຫຼອດ,ໃຫ້ເອົາWallboxອອກຈາກການໃຊ້ງານ(ໃຫ້ເບິ່ງຂ້າງລຸ່ມ)ແລະຕິດຕໍ່ຫາຝ່າຍໃຫ້ຄວາມ
ຊ່ວຍເຫຼືອທາງເຕັກນິກຂອງMercedes-Benzໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.

ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າ!

ຫາກແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟສຳລັບWallboxມີຈຸດບົກຜ່ອງ,ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຮັບເໝົາກ່ຽວກັບໄຟຟ້າຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະຜູ້ທີ່ຕິດຕັ້ງອຸປະ
ກອນ.
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ການເອົາຜະລິດຕະພັນອອກແລະກັບເຂົ້າໃນການ
ໃຊ້ງານຄືນ
ຖ້າຈຳເປັນ,ທ່ານສາມາດເອົາMercedes-BenzWallboxHomeຂອງທ່ານອອກຈາກການໃຊ້ງານ.ດຳ
ເນີນການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1.ປິດສະວິດເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍຕົ້ນສາຍໃນລະບົບຄວບຄຸມແລະແຈກຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າ
ພາຍໃນລົດຂອງທ່ານ(ຂັດຂວາງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍແຈກກະແສໄຟຟ້າ).

2.ປົດລັອກຝາຄອບໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກຂອງWallbox1ໂດຍໃຊ້ກະແຈຝາຄອບໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກ
ແລະເອົາມັນອອກ.

3.ເປີດຝາຊ່ອງທາງເຂົ້າໃນຝາຄອບຊິ້ນສ່ວນອີເລັກໂທຣນິກ2ແລະປັດຄັນແກນໝູນຂອງເຄື່ອງຕັດກະ
ແສໄຟຟ້າຮົ່ວ3ໄປຢູ່ຕຳແໜ່ງ0.

4.ປິດຝາຊ່ອງທາງເຂົ້າໃນຝາຄອບຊິ້ນສ່ວນອີເລັກໂທຣນິກ2,ປ່ຽນແທນຝາຄອບໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກຂອງ
Wallbox1ແລ້ວລັອກມັນໄວ້.

ໃນຕອນນີ້,Mercedes-BenzWallboxHomeບໍ່ສາມາດຖືກໃຊ້ສຳລັບການສາກອີກຕໍ່ໄປ.

ເພື່ອເອົາWallboxກັບເຂົ້າໃນການໃຊ້ງານຄືນ,ກະລຸນາດຳເນີນການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1.ປ່ຽນແທນຝາຄອບໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກຂອງWallbox1.
2.ເປີດຝາຊ່ອງທາງເຂົ້າໃນຝາຄອບຊິ້ນສ່ວນອີເລັກໂທຣນິກ2ແລະປັດຄັນແກນໝູນຂອງເຄື່ອງຕັດກະ

ແສໄຟຟ້າຮົ່ວ3ໄປຢູ່ຕຳແໜ່ງI(ສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຕາຂ່າຍແຈກໄຟຟ້າ).
3.ປິດຝາຊ່ອງທາງເຂົ້າໃນຝາຄອບຊິ້ນສ່ວນອີເລັກໂທຣນິກ2,ປ່ຽນແທນຝາຄອບໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກຂອງWallbox1ແລ້ວ

ລັອກມັນໄວ້.
4.ເປີດສະວິດເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍຕົ້ນສາຍໃນລະບົບຄວບຄຸມແລະແຈກຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າພາຍໃນລົດຂອງທ່ານ.
ເມື່ອເຊື່ອມຕໍ່Wallboxກັບຕາຂ່າຍແຈກໄຟຟ້າ,ມັນຈະເລີ່ມຕົ້ນການດຳເນີນການເປີດໃຊ້:ນີ້ລວມມີການທົດສອບຂອງຊິ້ນສ່ວນອີເລັກ
ໂທຣນິກພາຍໃນເພື່ອຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ຂັ້ນຕອນການກວດສອບພາຍໃນຖືກສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍຈໍສະແດງຜົນLEDທີ່ຢູ່ດ້ານໜ້າຂອງMercedes-BenzWallbox
Homeດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

ຈໍສະແດງຜົນLED ລາຍລະອຽດ

ໄຟLEDສົ່ງແສງກະພິບສີຂາວໜຶ່ງຄັ້ງ...

...ແລະຈາກນັ້ນກະພິບສີຟ້າ.

ຕອນນີ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບລົດສຳລັບການສາກແລ້ວ.

ຄຳຖາມທີ່ມັກຖາມ
ຄຳຖາມທີ່ມັກຖາມຈຳນວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງແລະການໃຊ້ງານMercedes-BenzWallboxHomeຂອງທ່ານຖືກລະບຸ
ຢູ່ບ່ອນນີ້.ກະລຸນາອ່ານຂໍ້ນີ້ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຕິດຕໍ່ຫາຝ່າຍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງເທັກນິກໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານທຸກຄັ້ງ:ຄຳຖາມຂອງ
ທ່ານອາດຖືກຕອບແລ້ວຢູ່ບ່ອນນີ້.

ຂ້ອຍສາມາດຕິດຕັ້ງMercedes-BenzWallboxHomeດ້ວຍຕົວຂ້ອຍເອງຫຼືບໍ່?

• ບໍ່,ການຕິດຕັ້ງກ່ຽວກັບໄຟຟ້າໃນMercedes-BenzWallboxHomeຕ້ອງຖືກດຳເນີນການໂດຍຜູ້ຮັບເໝົາກ່ຽວກັບໄຟຟ້າຂອງ
ຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມທຸກຄັ້ງ.ນັ້ນສາມາດຮັບປະກັນການໃຊ້ງານດ້ວຍໄຟຟ້າທີ່ປອດໄພເທົ່ານັ້ນ.

• ການຕິດຕັ້ງMercedes-BenzWallboxHomeດ້ວຍຕົວທ່ານເອງສາມາດນຳໄປສູ່ການຝ່າຝືນຕໍ່ຂໍ້ກຳນົດສຳລັບການຮັບປະກັນ
ແລະຍົກເລີກການປົກປ້ອງໃນການຮັບປະກັນສຳລັບການໃຊ້ງານWallbox.

Mercedes-BenzWallboxHomeໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງກະແສໄຟຟ້າຫຼາຍປານໃດ?

• ທຸກເຟສຂອງMercedes-BenzWallboxHomeຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໃນລະບົບຄວບຄຸມແລະແຈກຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າ
ພາຍໃນລົດ.ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມທຸກກົດລະບຽບຂອງທ້ອງຖິ່ນສຳລັບການໃຊ້ງານອຸປະກອນໄຟຟ້າທຸກຄັ້ງ.

1

2

3
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Mercedes-BenzWallboxHomeA0009067408ຍັງສາມາດຖືກໃຊ້ງານໃນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຂອງລະບົບໄຟຟ້າແບບເຟສດ່ຽວ
ໄດ້ຫຼືບໍ່?

• ສາມາດ,ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວທຸກຕົວປ່ຽນໂມເດວຂອງMercedes-BenzWallboxHomeສາມາດຖືກໃຊ້ງານໃນແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟຂອງ
ລະບົບໄຟຟ້າແບບເຟສດ່ຽວໄດ້.

Mercedes-BenzWallboxHomeບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້(ບໍ່ມີການສະແດງຜົນLED).ຂ້ອຍຈະສືບຫາສາເຫດໄດ້ແນວໃດ?

• ຖ້າລົດບໍ່ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບWallbox,ຈໍສະແດງຜົນLEDຫຼາກສີຂອງWallboxຕ້ອງກະພິບສີຟ້າ.ຫາກບໍ່ເປັນເຊັ່ນນີ້,ກະລຸ
ນາກວດສອບເບິ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: 
1.ເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍຕົ້ນສາຍໃນລະບົບຄວບຄຸມແລະແຈກຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າພາຍໃນລົດຂອງທ່ານ. 
2.ເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວພາຍໃນ  
ຫາກອຸປະກອນສຳລັບການປົກປ້ອງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ສະແດງສັນຍານຂອງການໃຊ້ງານຂັດຂ້ອງໃຫ້ເຫັນ,ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຝ່າຍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍ
ເຫຼືອທາງເຕັກນິກຂອງMercedes-Benzໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.

ກຳລັງຂາອອກສຳລັບການສາກຂອງMercedes-BenzWallboxHomeຕ່ຳກວ່າທີ່ຄາດຫວັງໄວ້.ແມ່ນຫຍັງທີ່ອາດເປັນສາເຫດ?

• ກະລຸນາກວດສອບເບິ່ງກ່ອນວ່າໄດ້ຕັ້ງຂີດຈຳກັດຕໍ່ກັບກຳລັງຂາອອກສຳລັບການສາກໃນລົດແລ້ວຫຼືບໍ່(ເບິ່ງຄູ່ມືການໃຊ້ງານຂອງລົດ
ເພື່ອໄດ້ຮັບການສາກ).

• ໃນບາງສະຖານະການເກີດຄວາມຂັດຂ້ອງ,ຕົວຮັກສາວົງຈອນກະແສໄຟຟ້າພາຍໃນຂອງMercedes-BenzWallboxHome
ຖືກກະຕຸ້ນເພື່ອໃຫ້ຈຳກັດກະແສໄຟຟ້າ:ໃນກໍລະນີນີ້,ຈໍສະແດງຜົນLEDຫຼາກສີຈະກະພິບສີຂຽວແລະສົ່ງແສງກະພິບສີແດງ
ໜຶ່ງຄັ້ງ.ແນວໃດກໍຕາມ,ການດຳເນີນງານການສາກສາມາດສືບຕໍ່ໄດ້.ຫາກຄຸນສົມບັດຂອງການຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນຖືກ
ເປີດໃຊ້ແບບຊ້ຳໆຫຼືຢູ່ຕະຫຼອດ,ກະລຸນາເອົາWallboxອອກຈາກການໃຊ້ງານ(ເບິ່ງໜ້າ11)ແລະຕິດຕໍ່ຫາຝ່າຍໃຫ້
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງເຕັກນິກຂອງMercedes-Benzໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.

• ໃຫ້ກວດສອບເບິ່ງແລະປັບປ່ຽນການກຳນົດກະແສໄຟຟ້າບັນຈຸໝໍ້ໄຟສູງສຸດຂອງWallboxຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນໂດຍຜູ້ຮັບເໝົາ
ກ່ຽວກັບໄຟຟ້າຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະທີ່ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ(ເບິ່ງຂໍ້‘ໂໝດການຈັດການແລະການທົດສອບ’)ໃນຄູ່ມືການ
ຕິດຕັ້ງສະບັບສົມບູນສຳລັບMercedes-BenzWallboxHome).

ຂ້ອຍສາມາດສັ່ງຊື້ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ສຳລັບWallboxໄດ້ຢູ່ໃສ?

• ຫາກທ່ານຕ້ອງການເຄື່ອງອາໄຫຼ່ສຳລັບWallboxຂອງທ່ານ,ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາຝ່າຍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງເຕັກນິກຂອງ
Mercedes-Benzໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.

ກະແຈສຳລັບການເປີດຝາຄອບໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກຫຼືສຳລັບປົດລັອກການດຳເນີນການສາກໄດ້ເສຍໄປແລ້ວ.ຂ້ອຍສາມາດສັ່ງຊື້ກະ
ແຈທົດແທນໄດ້ຫຼືບໍ່?

• ກະແຈສອງອັນສຳລັບການປົດລັອກຝາຄອບໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກຖືກລວມໃຫ້ຢູ່ກັບMercedes-BenzWallboxHome.ກະແຈ
ສອງອັນສຳລັບສະວິດກະແຈຢຸ່ດ້ານຂ້າງຂອງກ່ອງ,ເຊິ່ງຖືກໃຊ້ເພື່ອປົກລັອກການດຳເນີນການສາກ,ກໍຖືກລວມໃຫ້ອີກດ້ວຍ:ຖ້າ
ກະແຈທັງສອງອັນຕໍ່ກັບສະວິດກະແຈໄດ້ເສຍໄປແລ້ວແລະສະວິດກະແຈຢູ້ຂ້າງຂວາມືຂອງໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກຢູ່ໃນທາງນອນ,
Wallboxຈະຖືກບລັອກສຳລັບການດຳເນີນການສາກແລະບໍ່ສາມາດເຮັດການດຳເນີນການສາກໃນຕໍ່ໄປໄດ້.ໃນກໍລະນີທີ່ມີການ
ສຸນເສຍກະແຈຝາຄອບໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກ(ໝາຍເລກການສັ່ງຊື້:E290400)ຫຼືກະແຈຂອງສະວິດກະແຈ(ໝາຍເລກການສັ່ງຊື້:
E390401)ທ່ານສາມາດສັ່ງຊື່ກະແຈທົດແທນຈາກ:

 › eMobilitySupport

 › ໂທລະສັບ +49(0)9123188-600

 › ອີເມວ  emobility.support@abl.de

• ທ່ານຈະຈຳເປັນຕ້ອງມີໝາຍເລກປະຈຳເຄື່ອງຂອງWallboxຂອງທ່ານສຳລັບການສັ່ງ
ຊື້ກະແຈທົດແທນສຳລັບສະວິດກະແຈ.ທ່ານສາມາດຊອກຫາໝາຍເລກປະຈຳເຄື່ອງໃນ
ປ້າຍຕິດຜະລິດຕະພັນຢູ່ດ້ານລຸ່ມຂອງໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກ.

A 000 906 74 08 / 001

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

2W22M100001

 ~380-415V 

2018-05-30

Produced for: Mercedes-Benz AG, 
Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart, Germany

-30°C to 50°C

Produced by: ABL SURSUM Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG, 
Albert-Büttner-Straße 11, 91207 Lauf / Pegnitz, Germany

ໝາຍເລກປະຈຳເຄື່ອງຂອງWallbox
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ພາກຄັດຕິດ
ຂໍ້ກຳນົດທາງເທັກນິກ
ຕົວປ່ຽນ A0009067408 A0009067508

ການປະຕິບັດຕາມ IEC61851-1/61439-7

ແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ ສຳລັບສາຍສົ່ງໄຟທີ່ມີຂະໜາດເຖິງ5x16mm² ສຳລັບສາຍສົ່ງໄຟທີ່ມີຂະໜາດເຖິງ3x16mm²

ພິກັດແຮງດັນໄຟຟ້າ 230/400V 230V

ພິກັດກະແສໄຟຟ້າ 32A,ເຟສດ່ຽວຫຼື3-ເຟສ 32A,ເຟສດ່ຽວ

ພິກັດຄວາມຖີ່ 50Hz

ກຳລັງຂາອອກສູງສຸດ 22kW 7.2kW

ການເຊື່ອມຕໍ່ສຳລັບການສາກ ສາຍສາກແບບຕິດຕາຍຕົວທີ່ມີປັກສຳລັບການສາກໂດຍອີງຕາມIEC62196-2ປະເພດ2,ca.6m

ອຸປະກອນປົກປ້ອງວົງຈອນກະແສໄຟຟ້າ
RCCBແລະDC-RCMປະເພດA30mA, 

IΔnd.c.ການກວດຈັບກະແສໄຟຟ້າບົກຜ່ອງຂອງDCອີເລັກໂທຣນິກ≥6mA

ການຄວບຄຸມ/ການກຳນົດເອງ
ການເຊື່ອມຕໍ່RS485ພາຍໃນ(ການເຊື່ອມຕໍ່ສຳລັບການຄວບຄຸມກະແສໄຟບັນຈຸພາຍນອກ, 

ບໍ່ມີການເຂົ້າເຖິງສຳລັບຜູ້ໃຊ້/ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງເຕັກນິກດ້ານການຕິດຕັ້ງ)

ຟິວຕົ້ນສາຍ
MCBທີ່ມີລັກສະນະເປັນຮູບຕົວC,ພິກັດກະແສໄຟຟ້າໂດຍອີງຕາມແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟແລະການກຳນົດຂອງ

Wallboxແຕ່ບໍ່ໃຫ້ເກີນກວ່າ32A

ການກຳນົດຈາກໂຮງງານສຳລັບກະແສໄຟຟ້າສຳລັບການ
ສາກສູງສຸດ

16A 32 A

ລະບົບPE TN-S

ອຸນຫະພູມໃຊ້ງານ -30to50°C

ອຸນຫະພູມການເກັບຮັກສາ -30to85°C

ຄວາມຊຸ່ມພໍສົມຄວນ 5ຫາ95%(ບໍ່ແມ່ນການກາຍເປັນນ້ຳ)

ປະເພດການປົກປ້ອງ I

ລະດັບແຮງດັນໄຟຟ້າເກີນ III

ລະດັບມົນລະພິດ 3

ພິກັດແຮງດັນໄຟຟ້າສະນວນ(Ui) 4kV

ພິກັດແຮງດັນໄຟຟ້າກະຕຸ້ນ(Uimp) 4kV

ພິກັດຕ້ານທານກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນສູງສຸດ(Ipk) 6kA

ພິກັດກະແສລັດວົງຈອນສູງສຸດທີ່ເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າ
ຕ້ານທານໄດ້ໃນຊ່ວງເວລາໜຶ່ງ(Icw)

5kA

ພິກັດກະແສໄຟຟ້າລັດວົງຈອນຕາມເງື່ອນໄຂ(Icc) 6/10kA(ລັກສະນະການສະດຸດເປັນຮູບຕົວC)

ພິກັດອົງປະກອນການບ່ຽງເບນ(RDF) 1.0

ລະດັບການປົກປ້ອງ(ໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກ) IP55

ຄວາມແຂງແກ່ນຕໍ່ແຮງກະແທກ IK08

ຂະໜາດ(ໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກ) 438x328x170ມມ(HxWxD)

ລະດັບຄວາມສູງສູງສຸດ ≤2,000mAMSL(ສູງກວ່າລະດັບນ້ຳທະເລປານກາງ)

ນ້ຳໜັກຕໍ່ໜ່ວຍ(ສຸດທິ) ປະມານ8.5kg

ນ້ຳໜັກຕໍ່ໜ່ວຍ(ທັງໝົດ) ປະມານ10kg
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ຮູບແຕ້ມມາດຕາສ່ວນແລະຂະໜາດ
Mercedes-BenzWallboxHomeຖືກຈັດສົ່ງທີ່ມີການປະກອບແລະກວດສອບຢ່າງຄົບຖ້ວນ.ທຸກຂະໜາດຖືກສະແດງໃນຮູບ
ວາດມາດຕາສ່ວນຂ້າງລຸ່ມ.

Wallboxທີ່ມີສາຍສາກແບບຕິດຕາຍຕົວ(ທີ່ຢູ່ໃນຮູບ:A0009067408ແລະA0009067508)

ແຜນການແລະລະດັບຄວາມສູງ(ທຸກຂະໜາດເປັນມມ)

ມາດຕະຖານ&ຂໍ້ແນະນຳ
Mercedes-BenzWallboxHomeສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານແລະການຈັດລະດັບການປົກປ້ອງຕໍ່ໄປນີ້:

ຂໍ້ແນະນຳແລະກົດໝາຍທົ່ວໄປ

ຂໍ້ແນະນຳ ຄຳອະທິບາຍ

2014/35/EU ຄຳສັ່ງໃຊ້ແຮງດັນໄຟຟ້າຕ່ຳ

2014/30/EU ຂໍ້ແນະນຳEMC

2011/65/EU ຂໍ້ແນະນຳRoHS2

2012/19/EU ຂໍ້ແນະນຳWEEE

ກົດໝາຍElektroG ຂໍ້ບັງຄັບກ່ຽວກັບອຸປະກອນໄຟຟ້າແລະອຸປະກອນອີເລັກໂທຣນິກ

 328 

 4
38

 

 170 

 328  170 

 4
38
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ມາດຕະຖານດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງອຸປະກອນ

ມາດຕະຖານ ຄຳອະທິບາຍ

IEC61851-1:2017Ed.3.0 ລະບົບການສາກໄຟຜ່ານຕົວນຳສຳລັບລົດໄຟຟ້າ–ພາກ1:ຂໍ້ກຳນົດທົ່ວໄປ

IEC/TS61439-7:2014 ພາກ7:ການສັບປ່ຽນການປະສົມປະສານກັນຂອງອຸປະກອນສຳລັບການໃຊ້ງານສະເພາະເຊັ່ນທ່າເຮືອ,ບ່ອນຕັ້ງ
ຄ້າຍ,ຕຶກຕະຫຼາດ,ສະຖານີສາກໄຟສຳລັບລົດໄຟຟ້າ

IEC61000-6-2:2016 ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ(EMC)-ພາກ6-2:ມາດຕະຖານທົ່ວໄປ-ມາດຕະຖານພູມຄຸ້ມກັນສຳລັບ
ສະພາບແວດລ້ອມທາງອຸດສາຫະກຳ

IEC61000-6-3:2006+AMD1:2010 ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ(EMC)-ພາກ6-3:ມາດຕະຖານທົ່ວໄປ-ມາດຕະຖານການປ່ອຍອາຍເສຍ
ສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມໃນທີ່ຢູ່ອາໄສ,ທາງການຄ້າຂາຍແລະທາງອຸດສາຫະກຳເບົາ

IEC61000-6-7:2014 ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທາງແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ(EMC)-ພາກ6-7:ມາດຕະຖານທົ່ວໄປ-ຂໍ້ກຳນົດດ້ານພູມຄຸ້ມກັນສຳລັບອຸ
ປະກອນທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອດຳເນີນການເຮັດວຽກໃນລະບົບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພ(ຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດ
ວຽກ)ໃນຈຸດທີ່ຕັ້ງອຸດສາຫະກຳ

IEC61851-21-2:2018Ed.1.0 ລະບົບການສາກໄຟຜ່ານຕົວນຳສຳລັບລົດໄຟຟ້າ–ພາກ21-2:ຂໍ້ກຳນົດEMCສຳລັບລະບົບການສາກລົດໄຟຟ້ານ
ອກກະດານໄຟ

ປະເພດການປົກປ້ອງ&ລະດັບການປົກປ້ອງ

ປະເພດການປົກປ້ອງ/ລະດັບການປົກ
ປ້ອງ ຄຳອະທິບາຍ

ອຸປະກອນສອດຄ່ອງກັບການປົກປ້ອງIECປະເພດ1.

IP55
ລະດັບການປົກປ້ອງ:ເຮັດສຳເລັດການປົກປ້ອງຕໍ່ກັບການສຳຜັດ,ການປົກປ້ອງຕໍ່ກັບຝຸ່ນໃນປະລິມານທີ່ເປັນອັນຕະ
ລາຍແລະຕໍ່ກັບອາຍນ້ຳມວນເບົາຈາກມຸມໃດໜຶ່ງ(DINEN60529:2014-09)

ການຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານCEແລະຄຳປະກາດການ
ປະຕິບັດຂໍ້ກຳນົດ

Mercedes-BenzWallboxHomeມີເຄື່ອງໝາຍມາດຕະຖານCE.ຄຳປະກາດກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳ
ນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງມີໃຫ້ດາວໂຫຼດໃນຮູບແບບອີເລັກໂທຣນິກທີ່ 
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_Conformity_Home_Advanced.pdf.

ການບຳລຸງຮັກສາ
ຫຼັງຈາກການຕິດຕັ້ງແລ້ວ,Mercedes-BenzWallboxHomeຂອງທ່ານສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ຕ້ອງການການບຳລຸງຮັກສາ.ແນວໃດກໍຕາມ,
ເນື່ອງຈາກWallboxປະມວນຜົນແຮງດັນໄຟຟ້າສູງພາຍໃນຕົວ,ຂໍແນະນຳໃຫ້ເຮັດການກວດດ້ວຍຕາເບິ່ງໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກແລະ
ກວດສອບເບິ່ງຊິ້ນສ່ວນແລະເຄື່ອງປະກອບທີ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຈາກພາຍນອກເປັນບາງໄລຍະສະເພາະ(ເຊັ່ນທຸກໆສອງປີ).

ອັນຕະລາຍ!

ຢ່າເອົາຝາຄອບຊິ້ນສ່ວນອີເລັກໂທຣນິກພາຍໃນຂອງMercedes-BenzWallboxHomeອອກ:ການທຳຄວາມສະອາດຫຼື
ການບຳລຸງຮັກສາຊິ້ນສ່ວນຢູ່ຫຼັງຝາຄອບແມ່ນບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນ,ແລະຕ້ອງບໍ່ຖືກປະຕິບັດໂດຍຜູ້ໃຊ້ພາຍໃຕ້ສະຖານະການໃດໆ.

• ດຳເນີນການກວດດ້ວຍຕາເບິ່ງພື້ນຜິວໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກລວມທັງຕົວຍຶດຈັບສາຍສາກແລະກວດສອບເບິ່ງຄວາມເສຍຫາຍ.

• ດຳເນີນການກວດດ້ວຍຕາເບິ່ງສາຍສາກແລະໃຫ້ຮັບປະກັນວ່າສາຍແລະປັກສຳລັບການສາກບໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເສຍຫາຍ
ຫຼືການເສຍຮູບຮ່າງທີ່ແນມເຫັນໄດ້.
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ຫາກທ່ານຄົ້ນພົບຄວາມເສຍຫາຍທີ່ສັງເກດເຫັນໄດ້ງ່າຍໃນລະຫວ່າງການກວດສອບທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ,ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາຝ່າຍໃຫ້
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງເຕັກນິກຂອງMercedes-Benzໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.ໃຫ້ແກ້ໄຂທຸກຄວາມເສຍຫາຍກ່ອນທີ່ຈະສືບຕໍ່ໃຊ້ງານ
Wallbox.ຈົນເຖິງເວລານັ້ນ,ໃຫ້ເອົາWallboxອອກຈາກການໃຊ້ງານດັ່ງທີ່ອະທິບາຍໄວ້ໃນຂໍ້“ການເອົາຜະລິດຕະພັນອອກແລະ
ກັບເຂົ້າໃນການໃຊ້ງານຄືນ”ໃນໜ້າ11.

• Mercedes-BenzWallboxHomeບໍ່ມີສະວິດເປີດ/ປິດສະເພາະ:ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເອົາWallboxອອກຈາກການໃຊ້ງານ,
ທ່ານຕ້ອງປ່ຽນສະວິດເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າໃນຕົວລົດຕົ້ນສາຍແລະເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວພາຍໃນໄປຢູ່ຕຳແໜ່ງ0(ປິດ).

ຕ້ອງກວດສອບການເຮັດວຽກທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວພາຍໃນທຸກໆສອງປີເພື່ອຮັບປະກັນ
ວ່າມັນເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນລະຫວ່າງການໃຊ້ງານ.ດຳເນີນການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອທົດສອບເຄື່ອງຕັດກະແສ
ໄຟຟ້າຮົ່ວ:

1.ເອົາຝາຄອບໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກຂອງWallboxອອກ1ໂດຍໃຊ້ກະແຈທີ່ໃຫ້ໄປ.
2.ເປີດຝາຊ່ອງສຳລັບເຂົ້າໃຊ້ງານ2.
3.ຊອກຫາປຸ່ມທີ່ສະຫຼັກຮູບຕົວTຫຼືທີ່ໝາຍກາການທົດສອບໃນເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວພາຍໃນ3:
4.ກົດປຸ່ມ:ຕອນນີ້ເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວພາຍໃນຄວນສະດຸດແລະປັດຄັນແກນໝູນຂອງມັນເອງໄປຢູ່

ຕຳແໜ່ງກາງ(ຂັດຂວາງການເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຫຼ່ງຈ່າຍໄຟ).
5.ຕອນນີ້ໃຫ້ປີ້ນຄັນແກນໝູນຂອງເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວ3ໄປຢູ່ຕຳແໜ່ງ0ແລະກັບຄືນໄປຢູ່ຕຳ

ແໜ່ງI.
6.ປິດຝາຊ່ອງທາງເຂົ້າ2,ປ່ຽນແທນຝາຄອບໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກ1ແລະລັອກມັນໄວ້ໂດຍໃຊ້ກະແຈ.

 
 

ອັນຕະລາຍ!

ຫາກເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າບໍ່ສະດຸດໃນລະຫວ່າງການທົດສອບ(ຄັນແກນໝູນຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງກາງ),ທ່ານຕ້ອງບໍ່ສືບຕໍ່ໃຊ້ງານ
Wallboxພາຍໃຕ້ສະຖານະການໃດໆ!ກະລຸນາເອົາWallboxອອກຈາກການໃຊ້ງານໂດຍການປິດສະວິດເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟ
ຟ້າຂະໜາດນ້ອຍພາຍໃນຢູ່ໃນລະບົບຄວບຄຸມແລະແຈກຈ່າຍກະແສໄຟຟ້າພາຍໃນລົດແລະເຄື່ອງຕັດກະແສໄຟຟ້າຮົ່ວພາຍໃນ
ໄປຢູ່(ຕຳແໜ່ງ0ປິດ)ແລະຕິດຕໍ່ຫາຝ່າຍໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທາງເທັກນິກຂອງMercedes-Benz.

ການທຳຄວາມສະອາດແລະການດູແລເບິ່ງແຍງ
• ສາມາດທຳຄວາມສະອາດພື້ນຜິວຂອງMercedes-BenzWallboxHomeໄດ້ດ້ວຍຜ້າແຫ້ງ.

• ສຳລັບສິ່ງສົກກະປົກແຮງ,ໃຫ້ໃຊ້ນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດທີ່ອ່ອນໂຍນໃສ່ຜ້າຊຸ່ມທີ່ປັ້ນນ້ຳອອກດີແລ້ວ.

• ຢ່າໃຊ້ສານທຳຄວາມສະອາດທາງເຄມີທີ່ຮຸນແຮງ,ນ້ຳຢາທຳຄວາມສະອາດແວ່ນ,ນ້ຳມັນຂັດເງົາຫຼືສານລະລາຍ(ເຊັ່ນນ້ຳຢາກຳ
ຈັດຄາບເປື້ອນຫຼືສານລະລາຍສີ)ເນື່ອງຈາກພວກມັນສາມາດເຮັດໃຫ້ພື້ນຜິວແລະຈໍສະແດງຜົນໃນອຸປະກອນມົວໄດ້.

• ຢ່າໃຊ້ສານທຳຄວາມສະອາດຫຼືຟອງນ້ຳກັດຂູດເນື່ອງຈາກເຫຼົ່ານີ້ສາຂູດພື້ນຜິວຂອງຝາຄອບໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກໄດ້.

ອັນຕະລາຍ!

ຕ້ອງບໍ່ທຳຄວາມສະອາດMercedes-BenzWallboxHomeພາຍໃຕ້ສະຖານະການໃດໆດ້ວຍເຄື່ອງລ້າງອັດສີດຫຼືອຸປະ
ກອນທີ່ຄ້າຍຄືກັນຢູ່ບ່ອນທີ່ຂອງເຫຼວຫຼືອາຍນ້ຳສາມາດເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງໃນໂຕເຮືອນເຄື່ອງຈັກເນື່ອງຈາກແຮງດັນສູງ.

ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ
ທຸກເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ກ່າວມາໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້,ເຊິ່ງລວມທັງບັນດາເຄື່ອງໝາຍທີ່ອາດຖືກປົກປ້ອງໂດຍພາກສ່ວນທີສາມໂດຍບໍ່ມີຂໍ້
ຈຳກັດແມ່ນອີງຕາມກົດລະບຽບໃນກົດໝາຍສຳລັບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕາມລຳດັບແລະສິດທິຕໍ່ຊັບສິນຂອງເຈົ້າ
ຂອງທີ່ໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນຂອງໃຜລາວ.
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ທຸກເຄ່ືອງໝາຍການຄ້າ,ຊ່ືການຄ້າຫືຼຊ່ືບໍລິສັດທ່ີໝາຍກາຢູ່ບ່ອນນ້ີເຊ່ັນກັນເປັນຫືຼອາດເປັນເຄ່ືອງໝາຍການຄ້າຫືຼເຄ່ືອງໝາຍການ
ຄ້າທ່ີໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນຂອງເຈ້ົາຂອງແຕ່ລະຄົນຂອງເຂົາເຈ້ົາ.ສະຫງວນສິດທິທັງໝົດທ່ີບ່ໍໄດຮັບອະນຸຍາດຢ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ບ່ອນນ້ີ.

ການບໍ່ມີການລະບຸເຄື່ອງໝາຍການຄ້າຢ່າງຈະແຈ້ງທີ່ໃຊ້ໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້ຕ້ອງບໍ່ນຳໄປສູ່ການສະຫຼຸບວ່າຊື່ແມ່ນບໍ່ມີການຜູກມັດຈາກສິດທິ
ຂອງພາກສ່ວນທີສາມ.

ຊັບສິນທາງປັນຍາ&ລິຂະສິດ
ລິຂະສິດ©2021

ເວີຊັນ1.3,MB-UM_Home-2021-04-14

ສະຫງວນລິຂະສິດ.

ທຸກຂໍ້ມູນໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້ອາດຖືກປ່ຽນແປງໂດຍບໍ່ມີໜັງສືແຈ້ງການກ່ອນລ່ວງໜ້າແລະບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆກ່ຽວກັບພາກສ່ວນ
ນັ້ນຂອງບໍລິສັດຜະລິດ.

ຮູບພາບປະກອບໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້ອາດສະແດງການອອກແບບທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຜະລິດຕະພັນທີ່ຈັດສົ່ງໃຫ້ແລະບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ໃດໆກ່ຽວກັບພາກສ່ວນນັ້ນຂອງບໍລິສັດຜະລິດ.

ບໍລິສັດຜະລິດບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບຄວາມສູນເສຍແລະ/ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍໃດໆທີ່ເກີດຂຶ້ນຍ້ອນຂໍ້ມູນຫຼືຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່
ອາດມີຢູ່ໃນຄູ່ມືສະບັບນີ້.

ຄູ່ມືສະບັບນີ້,ໃນທັງໝົດສະບັບຫຼືໃນບາງພາກສ່ວນ,ຕ້ອງບໍ່ຖືກລອກຮຽນແບບ,ຖືກເກັບໄວ້ດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂທຣນິກຫຼືອີກຢ່າງ
ໜຶ່ງແມ່ນຕ້ອງບໍ່ຖືກສົ່ງຕໍ່ດ້ວຍລະບົບອີເລັກໂທຣນິກ,ດ້ວຍໄຟຟ້າ,ດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ,ດ້ວຍສາຍຕາ,ດ້ວຍທາງເຄມີ,ໂດຍການອັດເອ
ກະສານຫຼືເປັນການບັນທຶກສຽງໂດຍບໍ່ມີການອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກບໍລິສັດຜະລິດ.

ຄຳແນະນຳສຳລັບການກຳຈັດ
ສຳລັບການຮັກສາແລະການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ,ການປ້ອງກັນມົນລະພິດແລະເພື່ອປັບປຸງການ
ໝູນໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ,ຄະນະກຳມະການຊາວເອີຣົບໄດ້ອອກນະໂຍບາຍຊີ້ນຳ(ນະໂຍບາຍຊີ້ນຳWEEE
2012/19/ECແລະEAG-VO)ໂດຍອີງຕາມທີ່ອຸປະກອນໄຟຟ້າແລະອີເລັກໂທຣນິກຖືກນຳກັບຄືນໂດຍ
ບໍລິສັດຜະລິດເພື່ອໃຫ້ພວກມັນໄດ້ຖືກກຳຈັດຫຼືຖືກໝູນໃຊ້ຢ່າງເໝາະສົມ.

ດັ່ງນັ້ນ,ອຸປະກອນທີ່ໝາຍດ້ວຍສັນຍາລັກນີ້ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດຖືກກຳຈັດເປັນພາກສ່ວນຂອງຂີ້ເຫຍື່ອໃນຄົວເຮືອນທີ່
ບໍ່ມີການຈຳແນກຢູ່ພາຍໃນສະຫະພາບເອີຣົບ:ກະລຸນາສອບຖາມນຳເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ
ການກຳຈັດທີ່ເໝາະສົມ.

ວັດສະດຸສາມາດໝູນໃຊ້ໄດ້ຕາມທີ່ໝາຍກາໄວ້.ໂດຍການນຳໄປໃຊ້ຄືນ,ການໝູນໃຊ້ຫຼືໂດຍຮູບແບບອື່ນ
ຂອງການຈັດການອຸປະກອນທີ່ເຊົາໃຊ້ແລ້ວ,ທ່ານເຮັດການປະກອນສ່ວນສຳຄັນໃນການປົກປ້ອງສະພາບ
ແວດລ້ອມ.



ບໍລິສັດຜະລິດອາດມີການດັດແປງທາງເຕັກນິກເລັກນ້ອຍຕໍ່ກັບຜະລິດຕະພັນຫຼັງຈາກການຈັດພິມຄູ່ມືການໃຊ້ງານສະບັບນີ້.ນີ້ຍັງອາດໄດ້ນຳໄປສູ່ຄວາມແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍ
ໃນລັກສະນະພາຍນອກຂອງຜະລິດຕະພັນ.ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສີເປັນຜົນຈາກຂະບວນການພິມ.

     Mercedes-BenzAG,Mercedesstr.120,70372Stuttgart,ເຢຍລະມັນ
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