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ข้อมูลสำ�คัญ
เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้

คู่มือฉบับนี้อธิบ�ยถึงขั้นตอน และท�งเลือกต่�ง ๆ ที่จำ�เป็นสำ�หรับก�รตั้งค่� ใช้ง�น และหยุดก�รใช้ Mercedes-Benz Wallbox 

Home ของคุณ บ�งส่วนของคู่มือฉบับนี้ได้รับก�รจัดรูปแบบพิเศษเพื่อเป็นข้อมูลอ้�งอิงที่รวดเร็วและง่�ย

ร�ยละเอียดที่เป็นตัวเลือกที่ใช้ได้ (เหมือนในกรณีนี้) ถูกระบุด้วยเครื่องหม�ยหัวข้อ

• ร�ยละเอียดที่อธิบ�ยหน้�ที่ก�รทำ�ง�น แสดงในรูปแบบของร�ยก�รตัวเลข โดยระบุลำ�ดับของขั้นตอนก�รทำ�ง�นแต่ละขั้น

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่�คุณได้อ่�นคู่มือฉบับนี้ เนื่องจ�กบรรจุข้อมูลสำ�คัญสำ�หรับก�รใช้ Wallbox กับรถยนต์ Mercedes-Benz ของ

คุณ โดยเฉพ�ะอย�่งยิ่ง โปรดปฏิบัติต�มขั้นตอนก�รทำ�ง�นและข้อสังเกตด้�นคว�มปลอดภัยทั้งหมดที่พิมพ์อยู่ในคู่มือฉบับนี้

เก็บคู่มือฉบับนี้ในที่ปลอดภัยสำ�หรับก�รอ้�งอิงในอน�คต ในกรณีที่ Wallbox มีก�รใช้ง�นโดยผู้ใช้หล�ยคน ต้องส่งผ่�นเนื้อห�ต่�ง ๆ 

ของคู่มือฉบับนี้ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งประก�ศด้�นคว�มปลอดภัยไปยังผู้ใช้แต่ละคน หรือทำ�ให้แต่ละคนส�ม�รถเข้�ถึงเนื้อห�ได้เสมอ

ขน�ดทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้วัดเป็นมิลลิเมตร ห�กจำ�เป็น จะมีก�รระบุสเกลสำ�หรับภ�พประกอบแต่ละภ�พไว้

โปรดทร�บว�่ร�ยละเอียดด้�นเทคนิค ข้อมูลจำ�เพ�ะ และลักษณะจำ�เพ�ะทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ อ�จมีก�รเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง

ให้ทร�บล่วงหน้�

ประก�ศด้�นคว�มปลอดภัยในคู่มือฉบับนี้

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง คำ�เตือนและม�ตรก�รด้�นคว�มปลอดภัยในคู่มือฉบับนี้ที่มีก�รทำ�เครื่องหม�ยว่�ต้องปฏิบัติต�ม สัญลักษณ์ต่�ง ๆ มี

คว�มหม�ยดังนี้:

อันตร�ย!

ส่วนที่มีเครื่องหม�ยนี้ เป็นก�รระบุว่�มีแรงดันไฟฟ้�ที่อ�จทำ�ให้เกิดอันตร�ยต่อชีวิตและร่�งก�ย: ก�รกระทำ�ที่ไม่สอดคล้องกับ

ประก�ศด้�นคว�มปลอดภัยเหล่�นี้ อ�จทำ�ให้เกิดก�รบ�ดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ ห�้มกระทำ�ก�รใด ๆ ต�มที่มีเครื่องหม�ยนี้ไม่ว่�

ในสถ�นก�รณ์ใด ๆ

ข้อควรระวัง!

ส่วนที่มีเครื่องหม�ยนี้ เป็นก�รระบุว่�มีอันตร�ยที่อ�จทำ�ให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อตัว Wallbox เอง หรือต่ออุปกรณ์ไฟฟ้�อื่น ๆ  

ก�รกระทำ�ก�รใด ๆ ต�มที่มีเครื่องหม�ยนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

โปรดทร�บ!

ส่วนที่มีเครื่องหม�ยนี้ เป็นก�รระบุถึงข้อมูลสำ�คัญและคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม ที่จำ�เป็นเพื่อให้ใช้ง�นอุปกรณ์ในลักษณะที่เชื่อถือได้ 

ควรกระทำ�ก�รต่�ง ๆ ต�มที่ระบุเมื่อมีเครื่องหม�ยชนิดนี้แสดง
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ประก�ศด้�นคว�มปลอดภัยบนอุปกรณ์

มีประก�ศเกี่ยวกับก�รใช้ง�นและคว�มปลอดภัยเพิ่มเติมอยู่ที่ด้�นนอกของกล่อง และที่ฝ�ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้�นใน Wallbox 

สัญลักษณ์เหล�่นี้มีคว�มหม�ยดังนี้:

คำ�เตือน!

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่�คุณได้อ่�นคู่มือก�รใช้ง�นที่ให้ม�กับ Mercedes-Benz Wallbox Home โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก่อนที่คุณจะ

แกะฝ�กล่องของ Wallbox ของคุณออก

คำ�เตือน!

หลังจ�กที่เปิดฝ�กล่อง อ�จมีแรงดันไฟฟ้�ที่เป็นอันตร�ยอยู่ด้�นใน Wallbox รวมทั้งบนชิ้นส่วนที่คุณส�ม�รถสัมผัสได้

ข้อมูลเพื่อคว�มปลอดภัยทั่วไป

โปรดใส่ใจกับจุดต่อไปนี้:

• อ่�นคู่มืออย่�งละเอียด

• ใส่ใจต่อคำ�เตือนทั้งหมด

• ปฏิบัติต�มขั้นตอนทั้งหมด

• ต้องติดตั้ง เชื่อมต่อ และรับรอง Wallbox สำ�หรับก�รทำ�ง�นต�มระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขในประเทศโดยบริษัทผู้รับเหม�ระบบ

ไฟฟ้�ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญซึ่งมีคุณสมบัติเหม�ะสม

• โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่�ได้เว้นระยะเผื่ออย่�งต่ำ� 50 ซม. ไปยัง Wallbox ในทุกด�้นหลังจ�กก�รติดตั้ง

• ห้�มถอดฝ�ปิดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้�นในฝ�กล่องของ Mercedes-Benz Wallbox Home ออก: ไม่จำ�เป็นต้องมีก�รทำ�คว�ม

สะอ�ดหรือบำ�รุงรักษ�ชิ้นส่วนหลังฝ�นี้ และผู้ใช้ต้องไม่ดำ�เนินก�รเองไม่ว่�สถ�นก�รณ์ใด ๆ

• ต้องใช้ Mercedes-Benz Wallbox โดยมีฝ�กล่องปิดและล็อคอยู่เท่�นั้น: ก่อนที่จะช�ร์จ ให้แน่ใจว�่ฝ�กล่องมีก�รล็อค 

อย่�งเหม�ะสม

• ใช้เฉพ�ะอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบม�ให้ใช้ และจำ�หน่�ยสำ�หรับอุปกรณ์โดย Mercedes-Benz เท�่นั้น

• อย่�ใช้ Wallbox นี้ในบริเวณใกล้เคียงกับน้ำ�ที่มีก�รไหล หรือหัวพ่นน้ำ� อย�่งไรก็ต�ม Mercedes-Benz Wallbox Home  

มีก�รป้องกันน้ำ�กระเด็นและละอองน้ำ�ที่เพียงพอต�มระดับก�รป้องกันต่�ง ๆ

• ต้องไม่ใช้ง�น Mercedes-Benz Wallbox Home ในบริเวณที่มีน้ำ�ท่วม

• ต้องไม่ใช้ง�น Mercedes-Benz Wallbox Home ในบริเวณที่มีบรรย�ก�ศที่มีก�รระเบิด (บริเวณ EX)

• ห้�มใช้สติ๊กเกอร์หรือวัตถุอื่นติด Mercedes-Benz Wallbox Home เพื่อให้มั่นใจถึงก�รระบ�ยอ�ก�ศที่เพียงพอตลอดเวล�

• ห้�มว�งของเหลว วัตถุ หรือภ�ชนะที่บรรจุของเหลวไว้บนกล่อง

• โปรดทร�บว่�ก�รใช้ตัวส่งสัญญ�ณวิทยุในบริเวณใกล้เคียง (< 20 ซม.) กับ Wallbox อ�จทำ�ให้เครื่องทำ�ง�นผิดพล�ด ดังนั้นจึงควร

หลีกเลี่ยง
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• อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อใช้โดยบุคคลที่มีคว�มส�ม�รถท�งร่�งก�ย ประส�ทสัมผัส หรือจิตใจที่จำ�กัด (รวมทั้งเด็ก) และ/หรือ

ผู้ที่ข�ดคว�มรู้ เว้นแต่จะได้รับก�รดูแลโดยบุคคลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับคว�มปลอดภัยของบุคคลเหล่�นั้น หรือได้รับคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับ

วิธีใช้อุปกรณ์

• ต้องดูแลเด็ก ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก ๆ เล่นกับอุปกรณ์

• โปรดทร�บว่�ส�ม�รถติดตั้งและใช้ Mercedes-Benz Wallbox Home ได้ที่ระดับคว�มสูง AMSL ม�กที่สุด 2,000 เมตร  

(เหนือระดับน้ำ�ทะเลป�นกล�ง)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั่วไป

Mercedes-Benz Wallbox Home แสดงถึงสถ�นะของเทคโนโลยีปัจจุบัน และสอดคล้องกับข้อกำ�หนด คำ�แนะนำ� และม�ตรฐ�น 

ด�้นคว�มปลอดภัยท�งเทคนิคทั้งหมดในปัจจุบัน ข้อมูลเพื่อคว�มปลอดภัยที่อยู่ในคู่มือฉบับนี้ มีไว้เพื่อให้มั่นใจถึงก�รทำ�ง�นของอุปกรณ์

อย่�งเหม�ะสมและปลอดภัย ก�รละเลยหรือไม่ปฏิบัติต�มข้อมูลและขั้นตอนเพื่อคว�มปลอดภัยที่บรรจุในคู่มือที่อยู่ในคู่มือฉบับนี้ อ�จ

ทำ�ให้เกิดไฟฟ้�ดูด ไฟไหม้ และ/หรือก�รบ�ดเจ็บอย่�งรุนแรง ต้องให้เฉพ�ะบริษัทผู้รับเหม�ระบบไฟฟ้�ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ 

เป็นผู้แก้ปัญห�อ�ก�รขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อคว�มปลอดภัยของบุคคล อุปกรณ์ไฟฟ้�ที่เชื่อมต่ออยู่ หรือตัวอุปกรณ์เอง

ในกรณีที่ Wallbox เสีย ขั้นแรกโปรดติดต่อบริษัทที่เป็นผู้ติดตั้งก่อนเสมอ ถ้�อ�ก�รเสียยังคงไม่ส�ม�รถแก้ไขได้  

โปรดติดต่อฝ่�ยสนับสนุนด้�นเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ

ติดต่อฝ�่ยสนับสนุนด�้นเทคนิคของ Mercedes-Benz เสมอ ถ้�:

• กล่องได้รับคว�มเสียห�ยท�งก�ยภ�พ

• ฝ�กล่องถูกถอดออก หรือไม่ส�ม�รถปิดหรือล็อคได้

• ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่� เครื่องจะไม่ส�ม�รถป้องกันน้ำ� และ / หรือวัตถุแปลกปลอมไม่ให้เข้�สู่อุปกรณ์ได้เพียงพออีกต่อไป

• เครื่องไม่ทำ�ง�น หรือมีคว�มเสียห�ยท�งก�ยภ�พกับส�ยช�ร์จแบบยึดติด

• หรือ Wallbox ไม่ทำ�ง�นอย่�งเหม�ะสม หรือมีคว�มเสียห�ยอย่�งอื่น

อันตร�ย!

ในกรณีที่คุณตรวจพบคว�มเสียห�ยกับกล่อง หรือส�ยช�ร์จ คุณต้องหยุดใช้ Wallbox ทันทีผ�่นเซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยอัปสตรีม

ในตู้จ่�ยไฟในบ้�นของคุณ และเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟรั่วภ�ยใน: ในกรณีนี้ ไม่อนุญ�ตให้ใช้ Wallbox อีก! โปรดติดต่อฝ�่ยสนับสนุน

ด้�นเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ!

ข้อมูลผู้ใช้

ในก�รใช้ Wallbox โปรดปฏิบัติต�มขั้นตอนเหล่�นี้:

• ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้�กับส�ยดินป้องกันของระบบไฟฟ้�ของคุณเสมอ ก�รเชื่อมต่อส�ยดินป้องกันจะถูกดำ�เนินก�รและตรวจสอบ

โดยบริษัทผู้รับเหม�ในก�รติดตั้ง หลังจ�กก�รติดตั้งแล้ว ผู้ที่ส�ม�รถทำ�ก�รเปลี่ยนแปลงคือเฉพ�ะบริษัทผู้รับเหม�ระบบไฟฟ้�ที่ผ่�น

ก�รรับรองและมีคว�มเชี่ยวช�ญเท่�นั้น
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• ไม่ควรใช้ง�น Wallbox ในบริเวณที่มีคนเดินผ่�นไปม�ม�ก โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ควรหลีกเลี่ยงก�รติดตั้งบริเวณท�งผ่�น และเส้นท�ง

หลบหนี

• เมื่อไม่มีกระบวนก�รช�ร์จแล้ว ปลั๊กช�ร์จควรต่ออยู่กับช่องใส่ที่เก็บที่ด้�นข้�งของ Wallbox เพื่อหลีกเลี่ยงอันตร�ยจ�กก�รสะดุด

• โปรดทร�บว่�ต้องไม่เพิ่มคว�มย�วส�ยเคเบิลช�ร์จแบบยึดติดของ Mercedes-Benz Wallbox Home ด้วยขั้วต่อ ส�ยเคเบิลแปลง

หรือวิธีอื่นใด ๆ ระหว่�งก�รทำ�ง�น

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่�แรงดันไฟฟ้�ที่ระบุและกระแสที่ระบุของอุปกรณ์ สอดคล้องกับค่�ของโครงข่�ยไฟฟ้�ในประเทศของคุณ และไม่

เกินเอ�ต์พุตที่ระบุระหว่�งกระบวนก�รช�ร์จ

• ดำ�เนินก�รอย่�งสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้�นคว�มปลอดภัยท้องถิ่นตลอดเวล� สำ�หรับประเทศซึ่งคุณใช้ Wallbox

• วิธีก�รตัดก�รเชื่อมต่อ Wallbox ออกจ�กโครงข�่ยไฟฟ้�อย่�งสมบูรณ์ ต้องตัดแหล่งจ่�ยไฟโดยใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยอัปสตรีม

ตู้จ่�ยไฟในบ้�น และเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟรั่วภ�ยใน

• ห้�มใช้ Wallbox ในพื้นที่อับ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง คุณต้องมั่นใจว่�ส�ม�รถจอดรถยนต์ได้ในระยะห่�งที่เหม�ะสมจ�ก Wallbox และ

เชื่อมต่อโดยไม่มีแรงตึงบนส�ยช�ร์จ

• ต้องมีก�รว�งแผนจุดจอดรถไว้สำ�หรับบริเวณที่อยู่ข้�งหน้� Wallbox ระยะห�่งระหว่�งรถและ Wallbox ควรมีค�่อย่�งน้อย 50 ซม.

และอย�่งม�ก ca. 5 ม.

• เมื่อใช้ง�น ตรวจดูให้แน่ใจว่�ฝ�กล่องของ Wallbox ปิดและล็อคอยู่เสมอ เก็บกุญแจสำ�หรับปลดล็อคฝ�ปิดในสถ�นที่ซึ่งส�ม�รถเข้�

ถึงได้โดยผู้ที่ได้รับอนุญ�ตเท่�นั้น

• ห้�มถอดฝ�ปิดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภ�ยใน ที่อยู่ข้�งหลังฝ�กล่องของ Wallbox ไม่ว�่ในสถ�นก�รณ์ใดก็ต�ม

• ไม่ว่�สถ�นก�รณ์ใด ๆ คุณต้องไม่ทำ�ก�รเปลี่ยนแปลงยังกล่อง หรือระบบส�ยไฟภ�ยในของ Wallbox: ก�รละเลยไม่สนใจคำ�แนะนำ�

นี้ ทำ�ให้เกิดคว�มเสี่ยงด้�นคว�มปลอดภัยและก�รละเมิดบทบัญญัติพื้นฐ�นก�รรับประกัน และอ�จทำ�ให้ก�รรับประกันเป็นโมฆะโดย

มีผลทันที

• ให้เฉพ�ะช่�งที่ผ่�นก�รรับรองและมีคว�มเชี่ยวช�ญเป็นผู้ติดตั้ง หรือถอดอุปกรณ์ให้เท่�นั้น ไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้ส�ม�รถบำ�รุงรักษ�ได้อยู่

ภ�ยในอุปกรณ์
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ก�รแนะนำ�
ขอขอบคุณที่เลือก Wallbox นี้เพื่อช�ร์จรถพลังง�นไฟฟ้� Mercedes-Benz ของคุณ ด้วย Mercedes-Benz Wallbox Home คุณได้

ตัดสินใจเลือกโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่และได้รับก�รพิสูจน์แล้วสำ�หรับอน�คต

Mercedes-Benz Wallbox Home ผสมผส�นก�รออกแบบที่ก�้วหน�้และสวยง�ม พร้อมฟังก์ชั่นที่ใช้ง�นง่�ย โดยได้รับก�รออกแบบ

ม�เพื่อใช้ในบ้�น รวมทั้งใช้ในสถ�นที่กึ่งส�ธ�รณะ

Mercedes-Benz Wallbox รุ่นต่�ง ๆ ผลิตในเยอรมนี และสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับและม�ตรฐ�นต่�ง ๆ ทั้งหมดสำ�หรับก�ร

ช�ร์จรถพลังง�นไฟฟ้�ที่ประก�ศใช้ทั่วทั้งทวีปยุโรปต�มม�ตรฐ�น IEC 61851-1, Mode 3: นอกจ�กนี้ โปรดดูเนื้อห�ที่ "ม�ตรฐ�น และ 

ข้อแนะนำ�" ในหน�้ 15

แนะนำ�ผลิตภัณฑ์

Mercedes-Benz Wallbox Home ใช้สำ�หรับช�ร์จรถพลังง�นไฟฟ้�ได้อย่�งสะดวกสบ�ยและปลอดภัย ต�มม�ตรฐ�น IEC 61851-1, 

Mode 3 และได้รับก�รออกแบบให้มีเวล�ช�ร์จสั้นที่สุดเท่�ที่จะเป็นไปได้

เร�ให้คว�มสำ�คัญสูงสุดเกี่ยวกับคว�มปลอดภัยของผู้ใช้ในผลิตภัณฑ์ทุกอย่�งของเร� เพื่อจุดประสงค์นี้ Wallbox ของคุณมีเซอร์กิต

เบรกเกอร์ไฟรั่ว Type A ภ�ยใน และก�รตรวจจับกระแส DC ผิดพล�ดในตัว ซึ่งเมื่อใช้ร่วมกับม�ตรก�รป้องกันของระบบจ่�ยไฟฟ้�ใน

บ�้น และรถพลังง�นไฟฟ้�ของคุณแล้ว จะป้องกันก�รลัดวงจร ไฟฟ้�ดูด และอันตร�ยจ�กก�รทำ�ง�นอื่น ๆ ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง Wallbox ใช้ง�นง่�ยในชีวิตประจำ�วัน: จอแสดงผล LED หล�ยสีที่ด้�นหน�้ของ Wallbox ช่วยให้คุณส�ม�รถตรวจ

สอบสถ�นะก�รทำ�ง�นปัจจุบันได้ตลอดเวล� ในกรณีที่เกิดคว�มผิดปกติขึ้น คุณส�ม�รถตรวจสอบส�เหตุได้จ�กรหัสข้อผิดพล�ดที่แสดง

โดย LED หล�ยสีโดยไม่ต้องเปิดฝ�กล่องของ Wallbox หลังจ�กที่บริษัทผู้รับเหม�ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญติดตั้งให้เครื่องทำ�ง�นได้แล้ว 

Mercedes-Benz Wallbox Home ก็พร้อมสำ�หรับก�รช�ร์จได้ตลอดเวล� โดยที่กระบวนก�รช�ร์จแต่ละครั้งต้องได้รับก�รอนุญ�ตแยก

กันผ�่นสวิตช์กุญแจในตัว

ลักษณะร่วมของ Wallbox ทุกรุ่น ก็คือกล่องที่ประหยัดพื้นที่ ซึ่งป้องกันวงจรไฟฟ�้ภ�ยในจ�กอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและก�รเข�้ถึงที่

ไม่ได้รับอนุญ�ตอย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยหลักก�รแล้ว Wallbox ทุกรุ่นต้องได้รับก�รติดตั้งและทำ�ให้พร้อมใช้ง�นโดยบริษัทผู้รับเหม�

ระบบไฟฟ้�ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ โปรดติดต่อตัวแทนจำ�หน่�ยรถ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ ห�กมีคำ�ถ�มใด ๆ

ก�รแกะกล่อง และชิ้นส่วนต�่ง ๆ ที่ให้ม�

Mercedes-Benz Wallbox Home ของคุณส่งมอบม�ในกล่องที่แข็งแรงม�ก โดยภ�ยในมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ต�่ง ๆ ที่จำ�เป็นสำ�หรับก�ร

ทำ�ง�นอย่�งเหม�ะสม ดังนั้น โปรดตรวจสอบทันทีหลังจ�กที่แกะกล่องว่�มีส่วนประกอบต�่ง ๆ เหล่�นี้ให้ม�หรือไม่:

ชิ้นส่วน ปริม�ณ ร�ยละเอียด

Wallbox 1
สถ�นีช�ร์จประกอบด้วยฐ�นกล่องพร้อมชุดอิเล็กทรอนิกส์ในตัว ฝ�ปิดชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ภ�ยใน และฝ�ครอบกล่อง
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ชิ้นส่วน ปริม�ณ ร�ยละเอียด
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

คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ 1 คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ ที่ประกอบด้วยประก�ศด้�นคว�มปลอดภัยในรูปแบบเอกส�ร

ชุดก�รติดตั้ง 1

ชุดยึดส �หรับติดตั้งบนผนัง ประกอบด้ วยสกรูชิพบอร์ ด 1 x 4 

รวมทั้งพุกยึดผนังที่เข้ �ชุด กัน กุญแจส �หรับสวิตช์ กุญแจ (2 อัน) 

กุญแจส �หรับล็อคฝ�กล่ อง (1 อัน) แม่ แบบส �หรับ เจ�ะรู

ในกรณีที่ชิ้นส่วนไม่ครบหลังจ�กที่แกะกล่อง โปรดติดต่อตัวแทนจำ�หน�่ย Mercedes-Benz ในประเทศของคุณทันที

โปรดทร�บ!
กล่องที่ใส่ Mercedes-Benz Wallbox Home ถูกส่งมอบม�โดยมีก�รป้องกันต่ออิทธิพลภ�ยนอกระหว�่งก�รขนส่งและก�รเก็บ ถ้�

ส�ม�รถทำ�ได้ เก็บกล่องนี้ไว้ และใช้เพื่อบรรจุ Mercedes-Benz Wallbox Home สำ�หรับกรณีที่คุณจำ�เป็นต้องส่งเครื่องกลับม�ยัง

ผู้ผลิต หรือขนส่งเครื่องเนื่องจ�กอ�ก�รเสีย

ก�รระบุรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ

Mercedes-Benz Wallbox มีหล�ยรุ่น ซึ่งแต่ละรุ่นมีก�รปรับแต่งท�งก�ยภ�พและไฟฟ้�ให้เหม�ะกับลักษณะก�รใช้ง�นแบบต่�ง ๆ 

สติ๊กเกอร์ผลิตภัณฑ์ที่มีหม�ยเลขประจำ�ตัวผลิตภัณฑ์ Mercedes-Benz ที่เฉพ�ะเจ�ะจงอยู่ที่ข้�งใต้ Wallbox โปรดตรวจสอบสติ๊กเกอร์

ผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว�่รุ่นที่คุณติดตั้ง เป็นรุ่นที่อธิบ�ยในคู่มือฉบับนี้

ผลิตภัณฑ์นี้มีก�รระบุ รหัสรุ่น (A 000 906 XX XX) รวมทั้งระดับแหล่งพลังง�น 

(แรงดันไฟฟ้� คว�มถี่ กระแส) ที่ระบุไว้ด้�นล่�งซึ่งมีคว�มเกี่ยวข้องกัน

คู่มือฉบับนี้มีก�รอธิบ�ย Wallbox รุ่นต่อไปนี้:

รุ่น แหล่งพลังง�น รุ่นต่�ง ๆ

A0009067408 230 / 400 V 50 Hz

1 หรือ 3 x 32 A
ส�ยช�ร์จแบบยึดติด ต�มม�ตรฐ�น IEC 62196-2 Type 2, ca. 6 ม.; เอ�ต์พุตก�รช�ร์จ 22 kW

A0009067508 230 V 50 Hz

1 x 32 A
ส�ยช�ร์จแบบยึดติด ต�มม�ตรฐ�น IEC 62196-2 Type 2, ca. 6 ม.; เอ�ต์พุตก�รช�ร์จ 7.2 kW

ข้อควรระวัง!
ข้อมูลและข้อมูลจำ�เพ�ะด้�นเทคนิคที่บรรจุในคู่มือฉบับนี้สัมพันธ์กับรุ่นต�่ง ๆ เฉพ�ะที่แสดงในคู่มือนี้เท่�นั้น และต้องไม่ใช้กับรุ่น 

Wallbox อื่น ๆ รุ่นต่�ง ๆ เหล่�นี้ม�พร้อมคู่มือก�รใช้ง�นของตัวเองเมื่อจำ�เป็น

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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กระบวนก�รช�ร์จ
ต้องให้ช่�งที่มีคว�มเชี่ยวช�ญซึ่งมีคุณสมบัติเหม�ะสมเป็นผู้ดำ�เนินก�รติดตั้งเครื่องและระบบไฟฟ้�ของ Mercedes-Benz Wallbox 

Home รุ่นต่�ง ๆ ที่อธิบ�ยในคู่มือฉบับนี้เสมอ: โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง ก�รเตรียมก�รเชื่อมต่อไฟฟ้�ไปยังแหล่งจ่�ยไฟในบ้�นของคุณ ต้อง

ดำ�เนินก�รโดยบริษัทผู้รับเหม�ระบบไฟฟ้�ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ และได้รับก�รตรวจสอบ และอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนก�รติดตั้ง

อุปกรณ์ใช้ง�น โปรดติดต่อบริษัทผู้รับเหม�ระบบไฟฟ้�ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ หรือตัวแทนจำ�หน�่ยรถ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ 

ซึ่งยินดีให้คว�มช่วยเหลือห�กมีคำ�ถ�มใด ๆ เกี่ยวกับก�รติดตั้งและก�รใช้ง�น Wallbox ของคุณ

ก�รติดตั้งจะอธิบ�ยไว้ในคู่มือก�รติดตั้งแยกต่�งห�ก คู่มือนั้นประกอบด้วยข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับก�รติดตั้งเครื่องและระบบไฟฟ้� รวมทั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับก�รตรวจสอบก�รทำ�ง�นในภ�ยหลัง ก�รรับรอง และก�รใช้ง�น Wallbox ขอแนะนำ�ให้คุณอยู่ด้วยเมื่อบริษัทผู้รับเหม�

ระบบไฟฟ้�ซึ่งมีคว�มเชี่ยวช�ญจะใช้ง�นอุปกรณ์เป็นครั้งแรก เพื่อให้มั่นใจได้ว่�คุณจะส�ม�รถทำ�กระบวนก�รช�ร์จด้วย Mercedes-

Benz Wallbox Home ของคุณได้อย่�งง่�ยด�ย

สถ�นะก�รทำ�ง�นปัจจุบันของ Wallbox ระบุด้วยจอแสดงผล LED หล�ยสีที่ส่วนล่�งของฝ�กล่อง ถ้�ไม่เกิดก�รทำ�ง�นผิดปกติขึ้น 

ระหว่�งก�รใช้ง�น LED อ�จ...

... สว�่งเป็นสีเขียวหรือสีเหลือง

... กะพริบเป็นวงรอบสีเขียวหรือสีน้ำ�เงิน

คุณส�ม�รถอ่�นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถ�นะก�รทำ�ง�นในหน้�ต่อไปนี้ คุณส�ม�รถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถ�นะข้อผิดพล�ดได้

ในบท "ก�รแก้ไขข้อผิดพล�ด" ในหน้� 9

กระบวนก�รช�ร์จโดยใช้ Mercedes-Benz Wallbox Home

Wallbox ได้รับก�รออกแบบท�งวิศวกรรมให้ช�ร์จรถ Mercedes-Benz ของคุณเร็วที่สุดเท่�ที่จะเป็นไปได้ต�มม�ตรฐ�น IEC 61851-

1, Mode 3 เวล�ในก�รช�ร์จที่แท้จริงขึ้นอยู่กับรถที่จะช�ร์จ และระดับพลังง�นที่เหลืออยู่

Mercedes-Benz Wallbox Home มีรุ่นแตกต่�งกัน โดยมีแบบส�ยเคเบิลช�ร์จ Type 2 แบบยึดติด และคว�มจุก�รช�ร์จแบบต�่ง ๆ 

เมื่อไม่ได้ใช้ ปลั๊กก�รช�ร์จจะถูกเก็บไว้ในช่องใส่ที่เก็บปลั๊กก�รช�ร์จที่ด้�นขว�ของกล่อง Wallbox และถูกถอดได้สำ�หรับกระบวนก�ร

ช�ร์จเท่�นั้น

ข้อควรระวัง!

ต้องใช้ Mercedes-Benz Wallbox Home โดยมีฝ�กล่องล็อคอยู่เท่�นั้น: ก่อนที่จะช�ร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว�่ฝ�กล่องถูกติดตั้ง

และล็อคอยู่โดยใช้กุญแจที่ให้ม�

โปรดปฏิบัติต�มขั้นตอนเหล่�นี้เพื่อช�ร์จรถยนต์ Mercedes-Benz ของคุณโดยใช้ Wallbox:
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1. จอดรถโดยให้ปลั๊กช�ร์จของส�ยช�ร์จส�ม�รถเสียบเข้�กับซ็อกเก็ตช�ร์จของรถได้ง่�ย: ส�ยช�ร์จต้องไม่ถูกยืดจนตึง  

หรือมีแรงดึงใด ๆ ระหว่�งกระบวนก�รช�ร์จ

2. เปิดซ็อกเก็ตช�ร์จของรถต�มที่อธิบ�ยในคู่มือก�รใช้ง�นของรถ

3. ตรวจสอบจอแสดงผล LED ที่ด้�นหน้�ของ Wallbox: เมื่อ Wallbox พร้อม

สำ�หรับก�รทำ�ง�น LED ที่บริเวณส่วนล่�งของฝ�กล่องจะกะพริบเป็นสีน้ำ�เงิน  

ขณะนี้รถอ�จกำ�ลังเชื่อมต่ออยู่

4. นำ�ปลั๊กช�ร์จออกจ�กช่องเก็บ และเสียบเข้�ไปในซ็อกเก็ตช�ร์จของรถจนสุด: 

กำ�ลังตรวจสอบก�รสื่อส�รกับรถ และ Wallbox กำ�ลังรอก�รอนุญ�ตโดยผู้

ปฏิบัติก�รอยู่ ในสถ�นะนี้ LED จะสว่�งเป็นสีเหลือง

5. ในกรณีที่สวิตช์กุญแจที่ด้�นขว�มือของกล่องอยู่ในตำ�แหน่งแนวนอน คุณต้อง

หมุนไปยังตำ�แหน่งแนวตั้ง เพื่ออนุญ�ตให้ดำ�เนินกระบวนก�รช�ร์จ 

ตร�บที่สวิตช์ยังคงอยู่ในตำ�แหน่งแนวตั้ง คุณส�ม�รถดำ�เนินกระบวนก�รช�ร์จ

เพิ่มเติมได้ตลอดเวล� โดยไม่ต้องทำ�ก�รอนุญ�ตแยกอีก

สวิตช์กุญแจในตำ�แหน่งแนวนอน:

กระบวนก�รช�ร์จครั้งถัดไปถูกบล็อก

สวิตช์กุญแจในตำ�แหน่งแนวตั้ง:

กระบวนก�รช�ร์จปลดบล็อก

โปรดทร�บ!

จำ�เป็นต้องปลดบล็อกเฉพ�ะเมื่อเริ่มกระบวนก�รช�ร์จเท่�นั้น: สวิตช์กุญแจอ�จกลับไปยังตำ�แหน่งแนวนอนทันทีหลังจ�กนั้น และสิ่ง

นี้จะไม่ขัดจังหวะกระบวนก�รช�ร์จปัจจุบัน อย่�งไรก็ต�ม หลังจ�กที่ตัดก�รเชื่อมต่อกับรถแล้ว จ�กนั้นกระบวนก�รช�ร์จครั้งถัดไปจะ

ถูกบล็อกอีกครั้งโดย Wallbox

6. หลังจ�กที่อนุญ�ตกระบวนก�รช�ร์จด้วยสวิตช์กุญแจ Wallbox จะรอกระบวน

ก�รช�ร์จให้เริ่มต้นโดยรถยนต์ ในสถ�นะนี้ LED จะสว่�งเป็นสีเขียว

7. เมื่อรถร้องขอให้กระบวนก�รช�ร์จเริ่มต้น และ Wallbox เริ่มทำ�ง�นแล้ว LED 

จะกะพริบเป็นสีเขียวระหว่�งกระบวนก�รช�ร์จ ถ�้จำ�เป็น ส�ม�รถขัดจังหวะ

กระบวนก�รช�ร์จแบบแมนนวลที่รถได้ (ดูคู่มือก�รใช้ง�นของรถที่ช�ร์จอยู่) 

8. เมื่อกระบวนก�รช�ร์จถูกหยุดชั่วคร�วหรือสมบูรณ์แล้ว LED จะสว่�งต่อเนื่อง

เป็นสีเขียวอีกครั้ง

9. หลังจ�กที่กระบวนก�รช�ร์จสมบูรณ์ ให้ถอดปลั๊กช�ร์จจ�กซ็อกเก็ตรถ และ

เสียบกลับยังที่เก็บปลั๊กช�ร์จที่ด้�นขว�มือของ Wallbox ขณะนี้ LED จะ

กะพริบเป็นสีน้ำ�เงินอีกครั้ง หม�ยถึงก�รที่ Wallbox พร้อมสำ�หรับกระบวนก�ร

ช�ร์จครั้งถัดไป

โปรดทร�บ!

ถ้�ไม่มีอะไรเสีย กระบวนก�รช�ร์จจะยุติโดยรถยนต์หรือผู้ใช้เท�่นั้น เมื่อ LED สว่�งเป็นสีเขียว เป็นก�รระบุว�่ กระบวนก�รช�ร์จ

ถูกหยุดชั่วคร�วหรือสมบูรณ์แล้ว ต�มข้อมูลของก�รสื่อส�รกับรถ: ก�รแยกคว�มแตกต่�งระหว่�งสถ�นะก�รทำ�ง�นสองอย่�งนี้ ทำ�ได้

โดยก�รตรวจสอบจอแสดงผลภ�ยในรถยนต์เท่�นั้น ในกรณีที่รถยนต์ช�ร์จไม่เต็ม แม้หลังจ�กที่ช�ร์จเป็นเวล�น�นเพียงพอ โปรด

ติดต่อฝ่�ยสนับสนุนด้�นเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ
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ก�รแก้ไขข้อผิดพล�ด
Mercedes-Benz Wallbox Home ของคุณได้รับก�รออกแบบท�งวิศวกรรมให้มีคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นม�กที่สุด และมีคว�มเชื่อ

ถือได้ในก�รช�ร์จสูงที่สุดเท่�ที่จะเป็นไปได้ ในกรณีที่เกิดก�รทำ�ง�นผิดพล�ด จะมีก�รระบุด้วยจอแสดงผล LED หล�ยสีที่ส่วนล่�งของ

ฝ�กล่อง บทต่อไปนี้อธิบ�ยถึงวิธีในก�รทำ�คว�มเข้�ใจรหัสข้อผิดพล�ดต่�ง ๆ และม�ตรก�รที่คุณต้องดำ�เนินก�รเพื่อแก้ไขปัญห�

ข้อคว�มผิดพล�ดระหว�่งกระบวนก�รช�ร์จ

ในบ�งสถ�นก�รณ์ ก�รทำ�ง�นผิดปกติและก�รหยุดชะงักของกระบวนก�รช�ร์จอ�จเกิดขึ้น ซึ่งป้องกันไม่ให้ช�ร์จรถยนต์อย่�งเหม�ะสม

ต�ม IEC 61851-1 Mercedes-Benz Wallbox Home ตรวจพบข้อผิดพล�ดภ�ยในที่เป็นไปได้บนชิ้นส่วนของรถยนต์ และแสดงข้อ

ผิดพล�ดเหล่�นั้นผ่�นจอแสดงผล LED เพื่อแสดงสถ�นะข้อผิดพล�ดที่แตกต่�งกัน LED หล�ยสีจะสว่�งขึ้นในรูปแบบที่เฉพ�ะเจ�ะจง

ซ้ำ� ๆ สถ�นะผิดพล�ดต่อไปนี้จะแสดงขึ้น:

จอแสดงผล LED (หมุนเป็นวงรอบ) คำ�อธิบ�ยข้อผิดพล�ด

ถ้� LED สว�่งขึ้นเป็นสีแดงหนึ่งครั้ง จ�กนั้นกะพริบเป็นสีเขียวสี่ครั้ง หม�ยคว�ม

ว่� Wallbox ตรวจพบข้อผิดพล�ด และจะทริกเกอร์ RCCB ภ�ยในของเครื่องโดย

อัตโนมัติหลังจ�ก 20 วิน�ที เปิดเพ�เวอร์ซัพพล�ยของ Wallbox ที่ด้�นหลังผ�่น 

RCCB เพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์

ถ้�เกิดข้อผิดพล�ดนี้ซ้ำ� ๆ หรือยังคงเกิดต่อเนื่อง หม�ยคว�มว่�มีก�รทำ�ง�นผิด

พล�ดขึ้นภ�ยใน และต้องนำ� Wallbox ไปเปลี่ยน นำ� Wallbox ออกจ�กก�รใช้

ง�น (ดู หน้� 11) และติดต่อฝ่�ยสนับสนุนท�งเทคนิคของ Mercedes-Benz ใน

ประเทศของคุณ

ถ้� LED สว�่งขึ้นเป็นสีแดงหนึ่งครั้ง ต�มด้วยสีน้ำ�เงินและสีเขียว หม�ยคว�มว่� 

Wallbox ตรวจพบข้อผิดพล�ดภ�ยใน ปิดแหล่งจ่�ยไฟของ Wallbox ผ�่นเซอร์กิต

เบรกเกอร์ลูกย่อยอัปสตรีมในตู้จ่�ยไฟในบ้�นของคุณ จ�กนั้นเปิดขึ้นม�อีกครั้งเพื่อ

รีเซ็ตอุปกรณ์

ถ้�เกิดข้อผิดพล�ดนี้ซ้ำ� ๆ หรือยังคงเกิดต่อเนื่อง หม�ยคว�มว่�มีก�รทำ�ง�นผิด

พล�ดขึ้นภ�ยใน และต้องนำ� Wallbox ไปเปลี่ยน นำ� Wallbox ออกจ�กก�รใช้

ง�น (ดู หน้� 11) และติดต่อฝ่�ยสนับสนุนท�งเทคนิคของ Mercedes-Benz ใน

ประเทศของคุณ
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จอแสดงผล LED (หมุนเป็นวงรอบ) คำ�อธิบ�ยข้อผิดพล�ด

ถ้� LED สว�่งขึ้นเป็นสีแดงหนึ่งครั้ง ต�มด้วยสีน้ำ�เงิน สีเขียว และสีเหลือง 

หม�ยคว�มว�่ Wallbox ตรวจพบข้อผิดพล�ด Wallbox จะเริ่มกระบวนก�รช�ร์จ

ใหม่โดยอัตโนมัติ เพื่อรีเซ็ตตัวเอง

ถ้�เกิดข้อผิดพล�ดนี้ซ้ำ� ๆ หรือยังคงเกิดต่อเนื่อง ต้องดำ�เนินก�รวิเคร�ะห์เพื่อห�ว่�

เกิดคว�มผิดปกติขึ้นในรถ หรือใน Wallbox นำ� Wallbox ออกจ�กก�รใช้ง�น (ดู 

หน้� 11) และติดต่อฝ่�ยสนับสนุนท�งเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศ

ของคุณ

ถ้� LED กะพริบเป็นสีเขียว และสว่�งขึ้นเป็นสีแดงหรือสีน้ำ�เงิน หม�ยคว�มว่� 

Wallbox กำ�ลังลดกระแสก�รช�ร์จ กระบวนก�รช�ร์จส�ม�รถดำ�เนินต่อไปได้โดยมี

เอ�ต์พุตก�รช�ร์จลดลง

ถ้�เกิดข้อผิดพล�ดนี้ซ้ำ� ๆ หรือยังคงเกิดต่อเนื่อง ต้องดำ�เนินก�รวิเคร�ะห์เพื่อห�

ส�เหตุที่แท้จริง นำ� Wallbox ออกจ�กก�รใช้ง�น (ดู หน้� 11) และติดต่อฝ่�ย

สนับสนุนท�งเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ

โปรดทร�บ!

คุณส�ม�รถศึกษ�ข้อคว�มผิดพล�ดทั้งหมดในคู่มือก�รติดตั้งสำ�หรับ Wallbox ของคุณ

สำ�หรับข้อผิดพล�ดส่วนใหญ่ที่ระบุ Wallbox จะเริ่มกระบวนก�รช�ร์จใหม่โดยอัตโนมัติ โดยก�รตรวจสอบก�รสื่อส�รกับรถ อย�่งไร

ก็ต�ม ในท�งปฏิบัติ แนะนำ�ให้เริ่ม Wallbox ใหม่แบบแมนนวล โดยก�รปิดแหล่งจ่�ยไฟและเปิดขึ้นม�ใหม่ผ�่นเซอร์กิตเบรกเกอร์ลูก

ย่อยอัปสตรีมในตู้จ่�ยไฟในบ้�น เนื่องจ�กไม่ใช่ว่�ข้อผิดพล�ดทั้งหมดส�ม�รถแก้ไขได้โดยก�รเริ่ม Wallbox ใหม่โดยอัตโนมัติ

ข้อควรระวัง!

ถ้� Wallbox แสดงข้อคว�มผิดพล�ดต่อเนื่องระหว่�งก�รช�ร์จ โปรดติดต่อฝ่�ยสนับสนุนด้�นเทคนิคของ Mercedes-Benz ใน

ประเทศของคุณ คุณอ�จต้องนำ�รถของคุณไปซ่อม หรือต้องเปลี่ยน Wallbox ก่อนที่จะส�ม�รถช�ร์จรถยนต์อีกครั้งโดยใช้ Wallbox 

ได้

อ�ก�รผิดพล�ดของก�รทำ�ง�น และก�รแก้ปัญห�

เพื่อก�รทำ�ง�นที่ปลอดภัย Mercedes-Benz Wallbox Home ต้องได้รับก�รป้องกันระหว�่งก�รใช้ง�นด้วยเซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย

อัปสตรีมในตู้จ่�ยไฟในบ้�น และเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟรั่วภ�ยใน เพื่อให้ส�ม�รถดำ�เนินม�ตรก�รและก�รแก้ไขได้อย่�งเหม�ะสมในกรณีที่

เครื่องทำ�ง�นผิดพล�ด แรกสุด คุณต้องระบุประเภทของข้อผิดพล�ดให้ชัดเจน ข้อผิดพล�ดต่อไปนี้อ�จเกิดขึ้น:
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ชนิดข้อผิดพล�ด ส�เหตุที่เป็นไปได้ วิธีก�รแก้ไขที่แนะนำ�

LED ไม่ทำ�ง�น

Wallbox ไม่มีไฟเข้�

แหล่งจ่�ยไฟถูกตัด: ตรวจสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยอัปสตรีมในตู้จ่�ยไฟในบ้�น และเซอร์กิต

เบรกเกอร์ไฟรั่วภ�ยใน (ดูส่วน "ก�รบำ�รุงรักษ�" ในหน้� 16) และเปิดอุปกรณ์เหล่�นี้ถ้�จำ�เป็น 

ถ้�ยังมีข้อผิดพล�ดเกิดซ้ำ�อีก หรือเกิดถ�วร ให้ติดต่อฝ่�ยสนับสนุนด้�นเทคนิคของ Mercedes-

Benz ในประเทศของคุณ

เกิดข้อผิดพล�ดภ�ยในใน 

Wallbox 

ต้องเปลี่ยน Wallbox ในกรณีนี้ โปรดติดต่อฝ่�ยสนับสนุนด้�นเทคนิคของ Mercedes-Benz ใน

ประเทศของคุณ

ไม่รู้จักรถพลังง�นไฟฟ้� ไม่ได้เสียบปลั๊กช�ร์จเข้�

กับรถอย่�งเหม�ะสม

ถอดปลั๊กส�ยช�ร์จจ�กรถ และเสียบกลับเข้�ไปใหม่: ถ้�ข้อผิดพล�ดเกิดขึ้นต่อเนื่อง โปรดติดต่อ

ฝ่�ยสนับสนุนด้�นเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ

LED แสดงรหัส ข้อผิด

พล�ด

Mercedes-Benz 

Wallbox Home ตรวจ

พบเครื่องทำ�ง�นผิดพล�ด

เริ่ม Wallbox ใหม่โดยก�รปิดแหล่งจ่�ยไฟผ่�นเซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยอัปสตรีมในตู้จ่�ยไฟใน

บ้�นของคุณ จ�กนั้นเปิดขึ้นม�อีกครั้ง ถ้�ข้อผิดพล�ดเกิดขึ้นซ้ำ� หรือเกิดถ�วร ให้นำ� Wallbox 

ออกจ�กก�รใช้ง�น (ดูด้�นล่�ง) และติดต่อฝ�่ยสนับสนุนด้�นเทคนิคของ Mercedes-Benz ใน

ประเทศของคุณ

โปรดทร�บ!

ในกรณีที่แหล่งจ่�ยไฟสำ�หรับ Wallbox ผิดพล�ด ติดต่อบริษัทผู้รับเหม�ระบบไฟฟ้�ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญที่เป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์

ก�รหยุดก�รใช้ง�นผลิตภัณฑ์ และกลับม�ใช้ง�นใหม่

ถ�้จำ�เป็น คุณส�ม�รถนำ� Mercedes-Benz Wallbox Home ของคุณออกจ�กก�รใช้ง�นได้ ดำ�เนินก�รดังนี้:

1. ปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยอัปสตรีมในตู้จ่�ยไฟในบ้�นของคุณ (ก�รเชื่อมต่อไปยังโครงข่�ยไฟฟ้�ถูกตัด)

2. ปลดล็อคฝ�กล่องของ Wallbox 1 โดยใช้กุญแจฝ�กล่อง และถอดออกม�

3. เปิดฝ�พับสำ�หรับก�รเข้�ถึงในฝ�ปิดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 2 และโยกคันโยกของเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟรั่ว 

3 ไปยังตำ�แหน่ง 0

4. ปิดฝ�พับสำ�หรับก�รเข้�ถึงในฝ�ปิดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 2, ใส่ฝ�กล่องของ Wallbox 1 กลับคืน 

และล็อคฝ�

ในขั้นตอนนี้ Mercedes-Benz Wallbox Home จะไม่ส�ม�รถใช้สำ�หรับช�ร์จได้อีกต่อไป

วิธีก�รนำ� Wallbox กลับม�ใช้ง�นอีกครั้งในภ�ยหลัง โปรดดำ�เนินก�รดังนี้:

1. ถอดฝ�กล่องของ Wallbox 1 ออก

2. เปิดฝ�พับสำ�หรับก�รเข้�ถึงฝ�ปิดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 2 และโยกคันโยกของเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟรั่ว 

3 ไปยังตำ�แหน่ง I (ก�รเชื่อมต่อกับโครงข่�ยไฟฟ้�ถูกสร้�งขึ้น)

3. ปิดฝ�พับสำ�หรับก�รเข้�ถึงในฝ�ปิดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 2, ใส่ฝ�กล่องของ Wallbox 1 กลับคืน และล็อคฝ�

4. เปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยอัปสตรีมในตู้จ่�ยไฟในบ้�นของคุณ

เมื่อ Wallbox กลับม�เชื่อมต่อเข้�กับโครงข�่ยไฟฟ้�แล้ว เครื่องจะเริ่มต้นกระบวนก�รสต�ร์ท: ซึ่งรวมถึงก�รทดสอบของชิ้นส่วน

อิเล็กทรอนิกส์ภ�ยใน เพื่อให้มั่นใจถึงก�รทำ�ง�นที่ถูกต้อง

1

2

3
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รูทีนก�รตรวจสอบภ�ยในระบุโดย LED ที่ด้�นหน้�ของ Mercedes-Benz Wallbox Home ดังนี้

จอแสดงผล LED ร�ยละเอียด

LED สว่�งขึ้นสีข�วหนึ่งครั้ง...

... จ�กนั้นกะพริบเป็นสีน้ำ�เงิน

ขณะนี้ ส�ม�รถเชื่อมต่อรถยนต์สำ�หรับช�ร์จได้

คำ�ถ�มที่พบบ่อย

ร�ยก�รต่อไปนี้คือ คำ�ถ�มที่พบบ่อย เกี่ยวกับก�รติดตั้งและก�รใช้ง�น Mercedes-Benz Wallbox Home โปรดอ�่นส่วนนี้ก่อนทุกครั้ง 

ก่อนที่คุณจะติดต่อฝ่�ยสนับสนุนด้�นเทคนิคในประเทศของคุณ: คำ�ถ�มของคุณอ�จมีก�รตอบไว้แล้วที่นี่

ฉันส�ม�รถติดตั้ง Mercedes-Benz Wallbox Home ด้วยตัวเองได้หรือไม่?

• ไม่ได้ ก�รติดตั้งระบบไฟฟ้�ของ Mercedes-Benz Wallbox Home ต้องดำ�เนินก�รโดยบริษัทผู้รับเหม�ระบบไฟฟ้�ที่มีคว�ม

เชี่ยวช�ญที่มีคุณสมบัติเสมอ ทั้งนี้ เพื่อรับประกันถึงก�รใช้ง�นที่ปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ�้

• ก�รติดตั้ง Mercedes-Benz Wallbox Home ด้วยตัวเอง ส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รละเมิดเงื่อนไขของก�รรับประกัน และทำ�ให้ก�ร

คุ้มครองก�รรับประกันก�รใช้ Wallbox เป็นโมฆะ

Mercedes-Benz Wallbox Home ต้องได้รับก�รป้องกันด้�นไฟฟ�้อย่�งไร?

• ทุกเฟสของ Mercedes-Benz Wallbox Home ต้องได้รับก�รป้องกันในระบบจ่�ยไฟในบ้�น โปรดปฏิบัติต�มระเบียบข้อบังคับใน

ประเทศทั้งหมด สำ�หรับก�รใช้อุปกรณ์ไฟฟ้�

Mercedes-Benz Wallbox Home A0009067408 ส�ม�รถทำ�ง�นในระบบไฟฟ้�เฟสเดียวได้หรือไม่?

• ได้ โดยหลักก�รแล้ว Mercedes-Benz Wallbox Home ทุกรุ่นส�ม�รถทำ�ง�นได้บนระบบไฟฟ�้เฟสเดียว

Mercedes-Benz Wallbox Home เสีย (จอแสดงผล LED ไม่ติด) จะตรวจห�ส�เหตุได้อย่�งไร?

• ถ้�ไม่มีรถเชื่อมต่ออยู่กับ Wallbox, จอแสดงผล LED หล�ยสีของ Wallbox ต้องกะพริบเป็นสีน้ำ�เงิน ถ้�ไม่เป็นเช่นนั้น โปรดตรวจ

สอบสิ่งต่อไปนี้: 

1. เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยอัปสตรีมในตู้จ่�ยไฟในบ้�นของคุณ  

2. เซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟรั่วภ�ยใน ในกรณีที่อุปกรณ์ป้องกันเหล่�นี้ไม่แสดงสัญญ�ณว่�มีอ�ก�รเสียใด ๆ โปรดติดต่อฝ่�ยสนับสนุน

ด้�นเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ

เอ�ต์พุตก�รช�ร์จของ Mercedes-Benz Wallbox Home ต่ำ�กว่�ที่ค�ดหม�ย อะไรที่น่�จะเป็นส�เหตุ?

• ในขั้นแรก โปรดตรวจสอบว่�มีก�รตั้งค่�ขีดจำ�กัดเอ�ต์พุตก�รช�ร์จในรถหรือไม่ (ดูคู่มือก�รใช้ง�นของรถที่จะช�ร์จ)

• ในสถ�นก�รณ์ที่เกิดคว�มผิดพล�ดบ�งอย่�ง วงจรคว�มปลอดภัยภ�ยในของ Mercedes-Benz Wallbox Home จะถูกทริกเกอร์ 

เพื่อจำ�กัดกระแสไฟฟ้�: ในกรณีนี้ จอแสดงผล LED หล�ยสีจะกะพริบเป็นสีเขียว และสว่�งขึ้นเป็นสีแดงหนึ่งครั้ง อย่�งไรก็ต�ม 
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กระบวนก�รช�ร์จส�ม�รถดำ�เนินต่อไปได้ ในกรณีที่คุณสมบัติด้�นคว�มปลอดภัยภ�ยในมีก�รเปิดใช้ง�นซ้ำ� ๆ หรือถ�วร โปรดนำ� 

Wallbox ออกจ�กก�รใช้ง�น (ดู หน้� 11) และติดต่อฝ่�ยสนับสนุนด้�นเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ

• ให้บริษัทผู้รับเหม�ระบบไฟฟ้�ที่มีคว�มเชี่ยวช�ญซึ่งมีคุณสมบัติทำ�ก�รตรวจสอบก�รตั้งค่�กระแสก�รช�ร์จสูงสุด และปรับค่�ห�ก

จำ�เป็น (ดูส่วน 'โหมดก�รตั้งค่� และก�รทดสอบ') ในคู่มือก�รติดตั้งฉบับสมบูรณ์สำ�หรับ Mercedes-Benz Wallbox Home)

ส�ม�รถสั่งซื้ออะไหล่สำ�หรับ Wallbox ได้ที่ไหน?

• ในกรณีที่คุณต้องก�รอะไหล่สำ�หรับ Wallbox โปรดติดต่อฝ่�ยสนับสนุนด้�นเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ

กุญแจสำ�หรับก�รเปิดฝ�กล่อง หรือก�รปลดบล็อกกระบวนก�รช�ร์จห�ยไป ส�ม�รถสั่งซื้อกุญแจทดแทนได้หรือไม่?

• มีกุญแจสำ�หรับก�รปลดล็อคฝ�กล่องให้ม�พร้อมกับ Mercedes-Benz Wallbox Home 2 ชุด นอกจ�กนี้ ยังมีกุญแจให้ 2 ชุด

สำ�หรับสวิตช์กุญแจที่ด้�นข้�งกล่อง ซึ่งใช้สำ�หรับปลดบล็อกกระบวนก�รช�ร์จด้วย: ถ�้กุญแจไขสวิตช์กุญแจทั้งคู่ห�ยไป และสวิตช์

กุญแจที่ด้�นขว�ของกล่องอยู่ในตำ�แหน่งแนวนอน หม�ยคว�มว่� Wallbox ถูกบล็อกสำ�หรับกระบวนก�รช�ร์จ และไม่ส�ม�รถ

ทำ�ก�รช�ร์จต่อได้อีก ในกรณีที่กุญแจฝ�กล่องห�ยไป (หม�ยเลขคำ�สั่งซื้อ: E290400) หรือกุญแจสวิตช์กุญแจ (หม�ยเลขคำ�สั่งซื้อ: 

E390401) คุณส�ม�รถสั่งซื้ออะไหล่ทดแทนได้จ�ก:

 › ฝ่�ยสนับสนุน eMobility

 › โทรศัพท์  +49 (0) 9123 188-600

 › อีเมล  emobility.support@abl.de

• คุณจำ�เป็นต้องมีหม�ยเลขซีเรียลของ Wallbox เพื่อที่จะสั่งกุญแจทดแทนสำ�หรับสวิตช์

กุญแจ คุณส�ม�รถพบหม�ยเลขซีเรียลบนฉล�กผลิตภัณฑ์ที่ข้�งใต้กล่อง

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

หม�ยเลขซีเรียล Wallbox
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ภ�คผนวก
ข้อมูลจำ�เพ�ะด้�นเทคนิค
รุ่นต่�ง ๆ A0009067408 A0009067508
ก�รปฏิบัติต�ม IEC 61851-1 / 61439-7

แหล่งพลังง�น สำ�หรับขน�ดส�ยจ่�ยไฟที่ใหญ่ที่สุด 5 x 16 มม.2 สำ�หรับขน�ดส�ยจ่�ยไฟที่ใหญ่ที่สุด 3 x 16 มม.2

แรงดันไฟฟ้�ที่ระบุ 230 / 400 V 230 V

กระแสที่ระบุ 32 A, เฟสเดียว หรือ 3 เฟส 32 A, เฟสเดียว

คว�มถี่ที่ระบุ 50 Hz

เอ�ต์พุตสูงสุด 22 kW 7.2 kW

ก�รเชื่อมต่อสำ�หรับช�ร์จ ส�ยช�ร์จแบบยึดติดพร้อมปลั๊กช�ร์จ ต�มม�ตรฐ�น IEC 62196-2 Type 2, ca. 6 ม.

อุปกรณ์ป้องกันวงจร Type A 30 mA RCCB และ DC-RCM, ก�รตรวจจับกระแส 

DC อิเล็กทรอนิกส์ผิดพล�ด I∆n d.c. ≥ 6 mA

ก�รควบคุม / ก�รปรับแต่ง อินเทอร์เฟซ RS485 ภ�ยใน (อินเทอร์เฟซสำ�หรับก�รควบคุมก�รช�ร์จภ�ยนอก, 

ผู้ใช้/ช่�งติดตั้งเทคนิคไม่ส�ม�รถเข้�ถึงได้)

ฟิวส์อัปสตรีม MCB แบบ C, กระแสที่กำ�หนดต�มก�รตั้งค�่แหล่งจ�่ยไฟ และ Wallbox แต่ไม่เกิน 32 A

ก�รตั้งค�่จ�กโรงง�นสำ�หรับกระแสก�รช�ร์จสูงสุด 16 A 32 A

ระบบ PE TN-S

อุณหภูมิขณะทำ�ง�น -30 ถึง 50°C

อุณหภูมิขณะเก็บรักษ� -30 ถึง 85°C

คว�มชื้นสัมพัทธ์ 5 ถึง 95% (ไม่กลั่นตัว)

ระดับก�รป้องกัน I

ประเภทแรงดันไฟฟ้�เกิน III

ระดับมลพิษ 3

แรงดันไฟฟ้�ฉนวนที่ระบุ (U
i
) 4 kV

แรงดันไฟฟ้�อิมพัลส์ที่ระบุ (U
imp

) 4 kV

กระแสที่ทนได้สูงสุดที่ระบุ (I
pk
) 6 kA

กระแสที่ทนได้ในเวล�สั้น ๆ ที่ระบุ (I
cw
) 5 kA

กระแสลัดวงจรต�มเงื่อนไขที่ระบุ (I
cc
) 6/10 kA (ก�รตัดแบบ C)

องค์ประกอบคว�มหล�กหล�ยที่ระบุ (RDF) 1.0

ระดับมลพิษ (กล่อง) IP 55

คว�มแข็งแรงในก�รกระแทก IK08

ขน�ด (กล่อง) 438 x 328 x 170 มม. (ส x ก x ล)

ระดับคว�มสูงม�กที่สุด ≤ 2,000 ม. AMSL (เหนือระดับน้ำ�ทะเลป�นกล�ง)

น้ำ�หนักต่อหน่วย (สุทธิ) ประม�ณ 8.5 กก.

น้ำ�หนักต่อหน่วย (ทั้งหมด) ประม�ณ 10 กก.
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ภ�พแบบและขน�ด

Mercedes-Benz Wallbox Home ส่งมอบม�โดยประกอบเรียบร้อย และตรวจสอบสมบูรณ์แล้ว ขน�ดทั้งหมดถูกระบุไว้ในภ�พด้�น

ล่�ง

Wallbox แบบส�ยช�ร์จยึดติด (ภ�พ: A0009067408 และ A0009067508)

รูปแปลนและรูปด�้น (ขน�ดทั้งหมดมีหน่วยเป็น มม.)

ม�ตรฐ�น และ ข้อแนะนำ�

Mercedes-Benz Wallbox Home สอดคล้องกับม�ตรฐ�นและระดับก�รป้องกันต่อไปนี้:

หลักเกณฑ์ทั่วไปและกฎหม�ยต่�ง ๆ

ระเบียบ คำ�อธิบ�ย

2014/35/EU ข้อกำ�หนดแรงดันไฟฟ�้ต่ำ�

2014/30/EU ระเบียบ EMC

2011/65/EU ระเบียบ RoHS 2

2012/19/EU ระเบียบ WEEE

ElektroG ระเบียบอุปกรณ์ไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์

 328 

 4
38

 

 170 

 328  170 

 4
38
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ม�ตรฐ�นด้�นคว�มปลอดภัยของอุปกรณ์

ม�ตรฐ�น คำ�อธิบ�ย

IEC 61851-1: 2017 Ed. 3.0 ระบบช�ร์จสื่อกระแสไฟฟ้�สำ�หรับรถพลังง�นไฟฟ้� – ส่วนที่ 1: คว�มต้องก�รทั่วไป

IEC/TS 61439-7:2014 ส่วนที่ 7: ก�รรวมของอุปกรณ์สวิตช์สำ�หรับก�รใช้ง�นเฉพ�ะ เช่น ท่�จอดเรือ แคมป์ ตล�ด สถ�นี

ช�ร์จสำ�หรับรถพลังง�นไฟฟ้�

IEC 61000-6-2:2016 คว�มเข้�กันได้ท�งแม่เหล็กไฟฟ�้ (EMC) – ส่วนที่ 6-2: ม�ตรฐ�นทั่วไป – ม�ตรฐ�นภูมิคุ้มกัน

สำ�หรับสภ�พแวดล้อมท�งอุตส�หกรรม

IEC 61000-6-3:2006+AMD1:2010 คว�มเข้�กันได้ท�งแม่เหล็กไฟฟ�้ (EMC) – ส่วนที่ 6-3: ม�ตรฐ�นทั่วไป – ม�ตรฐ�นก�รปล่อย

สำ�หรับสภ�พแวดล้อมที่เป็น เชิงพ�ณิชย์ และอุตส�หกรรมเบ�

IEC 61000-6-7:2014 คว�มเข้�กันได้ท�งแม่เหล็กไฟฟ�้ (EMC) – ส่วนที่ 6-7: ม�ตรฐ�นทั่วไป – ข้อกำ�หนดด้�นภูมิคุ้มกัน

สำ�หรับอุปกรณ์ตั้งใจให้ทำ�หน้�ที่ในระบบที่เกี่ยวข้องกับคว�มปลอดภัย (คว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�น) 

ในพื้นที่อุตส�หกรรม

IEC 61851-21-2: 2018 Ed. 1.0 ระบบช�ร์จสื่อกระแสไฟฟ้�สำ�หรับรถพลังง�นไฟฟ้� – ส่วนที่ 21-2: ข้อกำ�หนด EMC สำ�หรับระบบ

ช�ร์จรถพลังง�นไฟฟ้�นอกตัวรถ

ประเภทก�รป้องกัน และ ระดับก�รป้องกัน

ประเภทก�รป้องกัน / ระดับก�ร

ป้องกัน
คำ�อธิบ�ย

อุปกรณ์สอดคล้องกับม�ตรฐ�นก�รป้องกัน IEC คล�ส 1

IP 55 ระดับก�รป้องกัน: ก�รป้องกันที่สมบูรณ์ต่อก�รสัมผัส, ก�รป้องกันฝุ่นในปริม�ณที่เป็นอันตร�ย และ

ก�รป้องกันน้ำ�ฉีดใส่เล็กน้อยจ�กทุกทิศท�ง (DIN EN 60529: 2014-09)

ใบรับรอง CE และประก�ศเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนด

Mercedes-Benz Wallbox Home มีเครื่องหม�ย CE ประก�ศเกี่ยวกับก�รปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง มีให้ด�ว

น์โหลดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่  

www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_
Conformity_Home_Advanced.pdf

ก�รบำ�รุงรักษ�

ส่วนใหญ่หลังจ�กก�รติดตั้ง Mercedes-Benz Wallbox Home ของคุณก็แทบไม่ต้องมีก�รบำ�รุงรักษ� อย่�งไรก็ต�ม เนื่องจ�ก 

Wallbox ทำ�ง�นด้วยแรงดันไฟฟ้�ที่สูงภ�ยใน จึงแนะนำ�ให้ใช้ส�ยต�สำ�รวจบริเวณกล่อง และตรวจสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่�ง ๆ ที่

ส�ม�รถเข้�ถึงได้จ�กภ�ยนอกเป็นระยะ (เช่น ปีละสองครั้ง)

http://www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_Conformity_Home_Advanced.pdf
http://www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_Conformity_Home_Advanced.pdf
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อันตร�ย!

ห้�มถอดฝ�ปิดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภ�ยในของ Mercedes-Benz Wallbox Home ออก: ไม่จำ�เป็นต้องมีก�รทำ�คว�มสะอ�ดหรือ

บำ�รุงรักษ�ชิ้นส่วนหลังฝ�นี้ และผู้ใช้ต้องไม่ดำ�เนินก�รเองไม่ว่�สถ�นก�รณ์ใด ๆ

• ใช้ส�ยต�สังเกตที่พื้นผิวของกล่อง รวมทั้งซ็อกเก็ตก�รช�ร์จ รวมทั้งที่ใส่ส�ยช�ร์จ และตรวจสอบคว�มเสียห�ย

• ใช้ส�ยต�สังเกตที่ส�ยช�ร์จ และตรวจสอบให้แน่ใจว่�ส�ยเคเบิลและปลั๊กช�ร์จไม่มีคว�มเสียห�ย หรือมีก�รเปลี่ยนรูปร�่ง

ในกรณีที่คุณพบคว�มเสียห�ยอย่�งชัดเจนระหว่�งก�รตรวจสอบที่กล�่วถึงด้�นบน โปรดติดต่อฝ่�ยสนับสนุนด้�นเทคนิคของ 

Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ ดูแลให้มีก�รซ่อมแซมคว�มเสียห�ยทั้งหมด ก่อนที่จะใช้ Wallbox ของคุณต่อ หยุดก�รใช้ง�น 

Wallbox ต�มที่อธิบ�ยไว้ในส่วน "ก�รหยุดก�รใช้ง�นผลิตภัณฑ์ และกลับม�ใช้ง�นใหม่" ในหน้� 11 จนกว�่จะซ่อมเสร็จ

• Mercedes-Benz Wallbox Home ไม่มีสวิตช์เปิด/ปิดโดยเฉพ�ะ: ถ้�คุณต้องก�รนำ� Wallbox ออกจ�กก�รใช้ง�น คุณต้องปรับ

สวิตช์เซอร์กิตเบรกเกอร์อัปสตรีมในบ้�น และเครื่องตัดไฟรั่วภ�ยในไปที่ตำ�แหน่ง 0 (ปิด)

ต้องตรวจสอบก�รทำ�ง�นที่ถูกต้องของเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟรั่วภ�ยในปีละสองครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่�เครื่องทำ�ง�น

อย่�งถูกต้องระหว่�งก�รใช้ง�น ดำ�เนินก�รดังนี้ เพื่อทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟรั่ว:

1. ถอดฝ�กล่องของ Wallbox 1 ออกโดยใช้กุญแจที่ให้ม�

2. เปิดฝ�พับสำ�หรับเข้�ถึง 2

3. ค้นห�ปุ่มที่สลักตัวอักษร T หรือทำ�เครื่องหม�ยว่� Test บนเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟรั่วภ�ยใน 3:

4. กดปุ่ม: ขณะนี้เซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟรั่วควรตัด และเลื่อนคันโยกไปยังตำ�แหน่งกล�ง (ก�รเชื่อมต่อไปยัง

แหล่งจ่�ยไฟถูกตัด)

5. ขณะนี้ โยกคันโยกของเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟรั่ว 3 ไปที่ตำ�แหน่ง 0 จ�กนั้นกลับไปที่ตำ�แหน่ง I

6. ปิดฝ�พับสำ�หรับเข้�ถึง 2, ใส่ฝ�กล่องกลับคืน 1 และล็อคโดยใช้กุญแจ

อันตร�ย!

ในกรณีที่เซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟรั่วไม่ตัดระหว�่งก�รทดสอบ (คันโยกอยู่ในตำ�แหน่งกล�ง) คุณต้องไม่ใช้ง�น Wallbox ต่อไปไม่ว่�ใน

สถ�นก�รณ์ใด ๆ! โปรดนำ� Wallbox ออกจ�กก�รใช้ง�น โดยก�รปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยอัปสตรีมในตู้จ�่ยไฟในบ้�นของคุณ 

และเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟรั่วภ�ยในไปยัง (ตำ�แหน่ง 0 ปิด) และติดต่อฝ่�ยสนับสนุนด้�นเทคนิคของ Mercedes-Benz

ก�รทำ�คว�มสะอ�ดและก�รดูแล

• ส�ม�รถทำ�คว�มสะอ�ดพื้นผิวของ Mercedes-Benz Wallbox Home ได้ด้วยผ้�แห้ง

• สำ�หรับก�รเปื้อนดินอย่�งหนัก ให้ใช้ผ้�นุ่มชุบส�รละล�ยผงซักฟอกอย่�งอ่อนบิดให้แห้ง

• อย่�ใช้ส�รทำ�คว�มสะอ�ดเคมี ส�รทำ�คว�มสะอ�ดกระจก ขี้ผึ้ง หรือตัวทำ�ละล�ยที่มีฤทธิ์รุนแรง (เช่น น้ำ�ย�ทำ�คว�มสะอ�ด หรือทิน

เนอร์ผสมสี) เนื่องจ�กอ�จทำ�ให้สีของกล่องและจอแสดงผลบนอุปกรณ์จ�งลงได้

• อย่�ใช้ที่ขัดทำ�คว�มสะอ�ดหรือแปรงขัด เนื่องจ�กสิ่งเหล่�นี้ส�ม�รถทำ�ให้ฝ�กล่องเป็นรอยขีดข่วน

1

2

3
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อันตร�ย!

ห้�มใช้อุปกรณ์ทำ�คว�มสะอ�ดที่มีแรงดัน หรืออุปกรณ์ในลักษณะเดียวกันทำ�คว�มสะอ�ด Mercedes-Benz Wallbox Home ซึ่ง

ของเหลวหรือไอน้ำ�อ�จเข้�ไปในช่องเปิดในกล่อง เนื่องจ�กแรงดันที่สูงในทุกกรณี

เครื่องหม�ยก�รค้�

เครื่องหม�ยก�รค้�ทั้งหมดที่กล่�วถึงในคู่มือฉบับนี้ รวมทั้งที่อ�จได้รับคว�มคุ้มครองโดยบริษัทที่เป็นบุคคลที่ส�ม เป็นไปต�มระเบียบข้อ 

บังคับของกฎหม�ยเครื่องหม�ยก�รค้� และสิทธิ์ในทรัพย์สินของเจ้�ของที่จดทะเบียน โดยไม่มีข้อจำ�กัด

เครื่องหม�ยก�รค้� ชื่อก�รค้� หรือชื่อบริษัททั้งหมดที่มีก�รกล่�วถึงที่นี่ เป็นเครื่องหม�ยก�รค้� หรือเครื่องหม�ยก�รค้�จดทะเบียนของ 

บริษัทที่เป็นเจ้�ของ สงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุไว้อย่�งชัดเจนที่นี่

ก�รที่ไม่มีเครื่องหม�ยก�รค้�ที่ชัดเจนในคู่มือนี้ ต้องไม่นำ�ไปสู่ก�รสรุปที่ว่�ชื่อนั้นปร�ศจ�กสิทธิ์ของบริษัทที่เป็นบุคคลที่ส�ม

ทรัพย์ สินท�งปั ญญ� & ลิขสิทธิ์
ลิขสิทธิ์ © 2021

Version 1.3, MB-UM_Home-2021-04-14

สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลใด ๆ ในคู่มือฉบับนี้อ�จเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทร�บล่วงหน้� และไม่ได้แสดงถึงภ�ระผูกพันใด ๆ ในส่วนของผู้ผลิต 

ภ�พประกอบในคู่มือฉบับนี้อ�จมีก�รออกแบบที่แตกต่�งจ�กผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบ และไม่ได้แสดงถึงภ�ระผูกพันใด ๆ ในส่วนของผู้ผลิต 

ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบก�รสูญเสียและ/หรือคว�มเสียห�ยใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจ�กข้อมูล หรือข้อมูลที่อ�จผิดพล�ดซึ่งอยู่ในคู่มือฉบับนี้ 

ห้�มทำ�ซ้ำ� เก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งต่อคู่มือฉบับนี้ไม่ว่�จะทั้งหมดหรือบ�งส่วนด้วยวิธีใด ๆ ไม่ว่�จะท�งอิเล็กทรอนิกส์ ท�ง 

ไฟฟ้� ท�งกล ท�งแสง ท�งเคมี หรือก�รถ่�ยเอกส�ร หรือก�รบันทึกเสียง โดยไม่ได้รับอนุญ�ตจ�กผู้ผลิตเป็นล�ยลักษณ์อักษร

คำ�แนะนำ�ในก�รทิ้ง

เพื่อเป็นก�รอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม ก�รป้องกันมลพิษ และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รรีไซเคิล

ทรัพย�กร คณะกรรม�ธิก�รยุโรปได้ออกข้อแนะนำ� (ข้อแนะนำ� WEEE 2012/19/EC และ EAG-VO) ซึ่งผู้

ผลิตต้องนำ�อุปกรณ์ไฟฟ้�และอิเล็กทรอนิกส์กลับไปเพื่อกำ�จัดอย่�งถูกต้องหรือทำ�ก�รรีไซเคิล

ดังนั้น ต้องไม่ทิ้งอุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์นี้ปะปนกับของเสียภ�ยในบ้�นภ�ยในสหภ�พยุโรป: โปรดสอบถ�ม

หน่วยง�นท้องถิ่นของคุณเกี่ยวกับก�รทิ้งที่เหม�ะสม

วัสดุที่มีเครื่องหม�ยที่ส�ม�รถรีไซเคิลได้ คุณมีส่วนสนับสนุนอย่�งม�กในก�รช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยก�ร

ใช้ซ้ำ� ก�รรีไซเคิล หรือผ่�นกระบวนก�รกำ�จัดอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
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ผู้ผลิตอาจมีการดัดแปลงด้านเทคนิคเล็กน้อยกับผลิตภัณฑ์ หลังจากที่ตีพิมพ์คู่มือการใช้งานนี้ ซึ่งอาจทำาให้รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน

เล็กน้อย ความแตกต่างของสีเป็นผลของขั้นตอนการพิมพ์

Mercedes-Benz AG, Mercedesstr 120, 70372 Stuttgart, ประเทศเยอรมนี
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