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ข้อมูลสำ�คัญ
เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้
คู่มือฉบับนี้อธิบายถึงขั้นตอน และทางเลือกต่าง ๆ ที่จำ�เป็นสำ�หรับการตั้งค่า ใช้งาน และหยุดการใช้ Mercedes-Benz Wallbox
Home ของคุณ บางส่วนของคู่มือฉบับนี้ได้รับการจัดรูปแบบพิเศษเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงที่รวดเร็วและง่าย
รายละเอียดที่เป็นตัวเลือกที่ใช้ได้ (เหมือนในกรณีนี้) ถูกระบุด้วยเครื่องหมายหัวข้อ
• รายละเอียดที่อธิบายหน้าที่การทำ�งาน แสดงในรูปแบบของรายการตัวเลข โดยระบุลำ�ดับของขั้นตอนการทำ�งานแต่ละขั้น
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านคู่มือฉบับนี้ เนื่องจากบรรจุข้อมูลสำ�คัญสำ�หรับการใช้ Wallbox กับรถยนต์ Mercedes-Benz ของ
คุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนการทำ�งานและข้อสังเกตด้านความปลอดภัยทั้งหมดที่พิมพ์อยู่ในคู่มือฉบับนี้
เก็บคู่มือฉบับนี้ในที่ปลอดภัยสำ�หรับการอ้างอิงในอนาคต ในกรณีที่ Wallbox มีการใช้งานโดยผู้ใช้หลายคน ต้องส่งผ่านเนื้อหาต่าง ๆ
ของคู่มือฉบับนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกาศด้านความปลอดภัยไปยังผู้ใช้แต่ละคน หรือทำ�ให้แต่ละคนสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้เสมอ
ขนาดทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้วัดเป็นมิลลิเมตร หากจำ�เป็น จะมีการระบุสเกลสำ�หรับภาพประกอบแต่ละภาพไว้
โปรดทราบว่ารายละเอียดด้านเทคนิค ข้อมูลจำ�เพาะ และลักษณะจำ�เพาะทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า

ประกาศด้านความปลอดภัยในคู่มือฉบับนี้
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คำ�เตือนและมาตรการด้านความปลอดภัยในคู่มือฉบับนี้ที่มีการทำ�เครื่องหมายว่าต้องปฏิบัติตาม สัญลักษณ์ต่าง ๆ มี
ความหมายดังนี้:

อันตราย!
ส่วนที่มีเครื่องหมายนี้ เป็นการระบุวา่ มีแรงดันไฟฟ้าที่อาจทำ�ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกาย: การกระทำ�ที่ไม่สอดคล้องกับ
ประกาศด้านความปลอดภัยเหล่านี้ อาจทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได้ ห้ามกระทำ�การใด ๆ ตามที่มีเครื่องหมายนี้ไม่ว่า
ในสถานการณ์ใด ๆ

ข้อควรระวัง!
ส่วนที่มีเครื่องหมายนี้ เป็นการระบุวา่ มีอันตรายที่อาจทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อตัว Wallbox เอง หรือต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ
การกระทำ�การใด ๆ ตามที่มีเครื่องหมายนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

โปรดทราบ!
ส่วนที่มีเครื่องหมายนี้ เป็นการระบุถึงข้อมูลสำ�คัญและคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม ที่จำ�เป็นเพื่อให้ใช้งานอุปกรณ์ในลักษณะที่เชื่อถือได้
ควรกระทำ�การต่าง ๆ ตามที่ระบุเมื่อมีเครื่องหมายชนิดนี้แสดง
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ประกาศด้านความปลอดภัยบนอุปกรณ์
มีประกาศเกี่ยวกับการใช้งานและความปลอดภัยเพิ่มเติมอยู่ที่ดา้ นนอกของกล่อง และที่ฝาของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้านใน Wallbox
สัญลักษณ์เหล่านี้มีความหมายดังนี้:

คำ�เตือน!
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านคู่มือการใช้งานที่ให้มากับ Mercedes-Benz Wallbox Home โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่คุณจะ
แกะฝากล่องของ Wallbox ของคุณออก

คำ�เตือน!
หลังจากที่เปิดฝากล่อง อาจมีแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายอยู่ด้านใน Wallbox รวมทั้งบนชิ้นส่วนที่คุณสามารถสัมผัสได้

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยทั่วไป
โปรดใส่ใจกับจุดต่อไปนี้:
• อ่านคู่มืออย่างละเอียด
• ใส่ใจต่อคำ�เตือนทั้งหมด
• ปฏิบัติตามขั้นตอนทั้งหมด
• ต้องติดตั้ง เชื่อมต่อ และรับรอง Wallbox สำ�หรับการทำ�งานตามระเบียบข้อบังคับและเงื่อนไขในประเทศโดยบริษัทผู้รับเหมาระบบ
ไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม
• โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เว้นระยะเผื่ออย่างต่ำ� 50 ซม. ไปยัง Wallbox ในทุกด้านหลังจากการติดตั้ง
• ห้ามถอดฝาปิดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้านในฝากล่องของ Mercedes-Benz Wallbox Home ออก: ไม่จำ�เป็นต้องมีการทำ�ความ
สะอาดหรือบำ�รุงรักษาชิ้นส่วนหลังฝานี้ และผู้ใช้ต้องไม่ดำ�เนินการเองไม่ว่าสถานการณ์ใด ๆ
• ต้องใช้ Mercedes-Benz Wallbox โดยมีฝากล่องปิดและล็อคอยู่เท่านั้น: ก่อนที่จะชาร์จ ให้แน่ใจว่าฝากล่องมีการล็อค
อย่างเหมาะสม
• ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาให้ใช้ และจำ�หน่ายสำ�หรับอุปกรณ์โดย Mercedes-Benz เท่านั้น
• อย่าใช้ Wallbox นี้ในบริเวณใกล้เคียงกับน้ำ�ที่มีการไหล หรือหัวพ่นน้ำ� อย่างไรก็ตาม Mercedes-Benz Wallbox Home
มีการป้องกันน้ำ�กระเด็นและละอองน้ำ�ที่เพียงพอตามระดับการป้องกันต่าง ๆ
• ต้องไม่ใช้งาน Mercedes-Benz Wallbox Home ในบริเวณที่มีน้ำ�ท่วม
• ต้องไม่ใช้งาน Mercedes-Benz Wallbox Home ในบริเวณที่มีบรรยากาศที่มีการระเบิด (บริเวณ EX)
• ห้ามใช้สติ๊กเกอร์หรือวัตถุอื่นติด Mercedes-Benz Wallbox Home เพื่อให้มั่นใจถึงการระบายอากาศที่เพียงพอตลอดเวลา
• ห้ามวางของเหลว วัตถุ หรือภาชนะที่บรรจุของเหลวไว้บนกล่อง
• โปรดทราบว่าการใช้ตัวส่งสัญญาณวิทยุในบริเวณใกล้เคียง (< 20 ซม.) กับ Wallbox อาจทำ�ให้เครื่องทำ�งานผิดพลาด ดังนั้นจึงควร
หลีกเลี่ยง
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• อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อใช้โดยบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจที่จำ�กัด (รวมทั้งเด็ก) และ/หรือ
ผู้ที่ขาดความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลโดยบุคคลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น หรือได้รับคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับ
วิธีใช้อุปกรณ์
• ต้องดูแลเด็ก ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก ๆ เล่นกับอุปกรณ์
• โปรดทราบว่าสามารถติดตั้งและใช้ Mercedes-Benz Wallbox Home ได้ที่ระดับความสูง AMSL มากที่สุด 2,000 เมตร
(เหนือระดับน้ำ�ทะเลปานกลาง)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ทั่วไป
Mercedes-Benz Wallbox Home แสดงถึงสถานะของเทคโนโลยีปัจจุบัน และสอดคล้องกับข้อกำ�หนด คำ�แนะนำ� และมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยทางเทคนิคทั้งหมดในปัจจุบัน ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยที่อยู่ในคู่มือฉบับนี้ มีไว้เพื่อให้มั่นใจถึงการทำ�งานของอุปกรณ์
อย่างเหมาะสมและปลอดภัย การละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามข้อมูลและขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่บรรจุในคู่มือที่อยู่ในคู่มือฉบับนี้ อาจ
ทำ�ให้เกิดไฟฟ้าดูด ไฟไหม้ และ/หรือการบาดเจ็บอย่างรุนแรง ต้องให้เฉพาะบริษัทผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญ
เป็นผู้แก้ปัญหาอาการขัดข้องที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของบุคคล อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่ หรือตัวอุปกรณ์เอง
ในกรณีที่ Wallbox เสีย ขั้นแรกโปรดติดต่อบริษัทที่เป็นผู้ติดตั้งก่อนเสมอ ถ้าอาการเสียยังคงไม่สามารถแก้ไขได้
โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Mercedes-Benz เสมอ ถ้า:
• กล่องได้รับความเสียหายทางกายภาพ
• ฝากล่องถูกถอดออก หรือไม่สามารถปิดหรือล็อคได้
• ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่า เครื่องจะไม่สามารถป้องกันน้ำ� และ / หรือวัตถุแปลกปลอมไม่ให้เข้าสู่อุปกรณ์ได้เพียงพออีกต่อไป
• เครื่องไม่ทำ�งาน หรือมีความเสียหายทางกายภาพกับสายชาร์จแบบยึดติด
• หรือ Wallbox ไม่ทำ�งานอย่างเหมาะสม หรือมีความเสียหายอย่างอื่น

อันตราย!
ในกรณีที่คุณตรวจพบความเสียหายกับกล่อง หรือสายชาร์จ คุณต้องหยุดใช้ Wallbox ทันทีผ่านเซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยอัปสตรีม
ในตู้จ่ายไฟในบ้านของคุณ และเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟรั่วภายใน: ในกรณีนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้ Wallbox อีก! โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน
ด้านเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ!

ข้อมูลผู้ใช้
ในการใช้ Wallbox โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:
• ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับสายดินป้องกันของระบบไฟฟ้าของคุณเสมอ การเชื่อมต่อสายดินป้องกันจะถูกดำ�เนินการและตรวจสอบ
โดยบริษัทผู้รับเหมาในการติดตั้ง หลังจากการติดตั้งแล้ว ผู้ที่สามารถทำ�การเปลี่ยนแปลงคือเฉพาะบริษัทผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าที่ผ่าน
การรับรองและมีความเชี่ยวชาญเท่านั้น
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• ไม่ควรใช้งาน Wallbox ในบริเวณที่มีคนเดินผ่านไปมามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรหลีกเลี่ยงการติดตั้งบริเวณทางผ่าน และเส้นทาง
หลบหนี
• เมื่อไม่มีกระบวนการชาร์จแล้ว ปลั๊กชาร์จควรต่ออยู่กับช่องใส่ที่เก็บที่ด้านข้างของ Wallbox เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการสะดุด
• โปรดทราบว่าต้องไม่เพิ่มความยาวสายเคเบิลชาร์จแบบยึดติดของ Mercedes-Benz Wallbox Home ด้วยขั้วต่อ สายเคเบิลแปลง
หรือวิธีอื่นใด ๆ ระหว่างการทำ�งาน
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุและกระแสที่ระบุของอุปกรณ์ สอดคล้องกับค่าของโครงข่ายไฟฟ้าในประเทศของคุณ และไม่
เกินเอาต์พุตที่ระบุระหว่างกระบวนการชาร์จ
• ดำ�เนินการอย่างสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยท้องถิ่นตลอดเวลา สำ�หรับประเทศซึ่งคุณใช้ Wallbox
• วิธีการตัดการเชื่อมต่อ Wallbox ออกจากโครงข่ายไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์ ต้องตัดแหล่งจ่ายไฟโดยใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยอัปสตรีม
ตู้จา่ ยไฟในบ้าน และเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟรั่วภายใน
• ห้ามใช้ Wallbox ในพื้นที่อับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณต้องมั่นใจว่าสามารถจอดรถยนต์ได้ในระยะห่างที่เหมาะสมจาก Wallbox และ
เชื่อมต่อโดยไม่มีแรงตึงบนสายชาร์จ
• ต้องมีการวางแผนจุดจอดรถไว้สำ�หรับบริเวณที่อยู่ข้างหน้า Wallbox ระยะห่างระหว่างรถและ Wallbox ควรมีค่าอย่างน้อย 50 ซม.
และอย่างมาก ca. 5 ม.
• เมื่อใช้งาน ตรวจดูให้แน่ใจว่าฝากล่องของ Wallbox ปิดและล็อคอยู่เสมอ เก็บกุญแจสำ�หรับปลดล็อคฝาปิดในสถานที่ซึ่งสามารถเข้า
ถึงได้โดยผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
• ห้ามถอดฝาปิดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายใน ที่อยู่ข้างหลังฝากล่องของ Wallbox ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม
• ไม่ว่าสถานการณ์ใด ๆ คุณต้องไม่ทำ�การเปลี่ยนแปลงยังกล่อง หรือระบบสายไฟภายในของ Wallbox: การละเลยไม่สนใจคำ�แนะนำ�
นี้ ทำ�ให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการละเมิดบทบัญญัติพื้นฐานการรับประกัน และอาจทำ�ให้การรับประกันเป็นโมฆะโดย
มีผลทันที
• ให้เฉพาะช่างที่ผ่านการรับรองและมีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ติดตั้ง หรือถอดอุปกรณ์ให้เท่านั้น ไม่มีชิ้นส่วนที่ผู้ใช้สามารถบำ�รุงรักษาได้อยู่
ภายในอุปกรณ์
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การแนะนำ�
ขอขอบคุณที่เลือก Wallbox นี้เพื่อชาร์จรถพลังงานไฟฟ้า Mercedes-Benz ของคุณ ด้วย Mercedes-Benz Wallbox Home คุณได้
ตัดสินใจเลือกโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่และได้รับการพิสูจน์แล้วสำ�หรับอนาคต
Mercedes-Benz Wallbox Home ผสมผสานการออกแบบที่ก้าวหน้าและสวยงาม พร้อมฟังก์ชั่นที่ใช้งานง่าย โดยได้รับการออกแบบ
มาเพื่อใช้ในบ้าน รวมทั้งใช้ในสถานที่กึ่งสาธารณะ
Mercedes-Benz Wallbox รุ่นต่าง ๆ ผลิตในเยอรมนี และสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับและมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งหมดสำ�หรับการ
ชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าที่ประกาศใช้ทั่วทั้งทวีปยุโรปตามมาตรฐาน IEC 61851-1, Mode 3: นอกจากนี้ โปรดดูเนื้อหาที่ "มาตรฐาน และ
ข้อแนะนำ�" ในหน้า 15

แนะนำ�ผลิตภัณฑ์
Mercedes-Benz Wallbox Home ใช้สำ�หรับชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย ตามมาตรฐาน IEC 61851-1,
Mode 3 และได้รับการออกแบบให้มีเวลาชาร์จสั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เราให้ความสำ�คัญสูงสุดเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้ในผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของเรา เพื่อจุดประสงค์นี้ Wallbox ของคุณมีเซอร์กิต
เบรกเกอร์ไฟรั่ว Type A ภายใน และการตรวจจับกระแส DC ผิดพลาดในตัว ซึ่งเมื่อใช้ร่วมกับมาตรการป้องกันของระบบจ่ายไฟฟ้าใน
บ้าน และรถพลังงานไฟฟ้าของคุณแล้ว จะป้องกันการลัดวงจร ไฟฟ้าดูด และอันตรายจากการทำ�งานอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Wallbox ใช้งานง่ายในชีวิตประจำ�วัน: จอแสดงผล LED หลายสีที่ด้านหน้าของ Wallbox ช่วยให้คุณสามารถตรวจ
สอบสถานะการทำ�งานปัจจุบันได้ตลอดเวลา ในกรณีที่เกิดความผิดปกติขึ้น คุณสามารถตรวจสอบสาเหตุได้จากรหัสข้อผิดพลาดที่แสดง
โดย LED หลายสีโดยไม่ต้องเปิดฝากล่องของ Wallbox หลังจากที่บริษัทผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญติดตั้งให้เครื่องทำ�งานได้แล้ว
Mercedes-Benz Wallbox Home ก็พร้อมสำ�หรับการชาร์จได้ตลอดเวลา โดยที่กระบวนการชาร์จแต่ละครั้งต้องได้รับการอนุญาตแยก
กันผ่านสวิตช์กุญแจในตัว
ลักษณะร่วมของ Wallbox ทุกรุ่น ก็คือกล่องที่ประหยัดพื้นที่ ซึ่งป้องกันวงจรไฟฟ้าภายในจากอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและการเข้าถึงที่
ไม่ได้รับอนุญาตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยหลักการแล้ว Wallbox ทุกรุ่นต้องได้รับการติดตั้งและทำ�ให้พร้อมใช้งานโดยบริษัทผู้รับเหมา
ระบบไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญ โปรดติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายรถ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ หากมีคำ�ถามใด ๆ

การแกะกล่อง และชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ให้มา
Mercedes-Benz Wallbox Home ของคุณส่งมอบมาในกล่องที่แข็งแรงมาก โดยภายในมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำ�เป็นสำ�หรับการ
ทำ�งานอย่างเหมาะสม ดังนั้น โปรดตรวจสอบทันทีหลังจากที่แกะกล่องว่ามีส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ให้มาหรือไม่:

ชิ้นส่วน

ปริมาณ

รายละเอียด

Wallbox

1

สถานีชาร์จประกอบด้วยฐานกล่องพร้อมชุดอิเล็กทรอนิกส์ในตัว ฝาปิดชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ภายใน และฝาครอบกล่อง
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ชิ้นส่วน

ปริมาณ

รายละเอียด

คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ

1

คู่มือเริ่มต้นฉบับย่อ ที่ประกอบด้วยประกาศด้านความปลอดภัยในรูปแบบเอกสาร

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

Mercedes-Benz

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

Consignes de sécurité & Guide de prise
en main
Avvertenze di sicurezza & brevi
istruzioni
Veiligheidsinstructies & verkorte hand-

NL leiding
PT

Indicações de segurança e Guia Rápido

ES

Indicaciones de seguridad & guía rápida

HR

Sigurnosne napomene i kratke upute

PL

Wskazówki bezpieczeństwa &
Skrócona instrukcja obsługi

RO

Indicaţii de siguranţă & Scurt
îndrumar

RU

Указания по технике безопасности &
краткое руководство

SK

Bezpečnostné pokyny & Stručný návod

SI

Varnostni napotki in kratka navodila

CS

Bezpečnostní pokyny & zkrácený návod

Sikkerhedsanvisninger & Kort

TR

Güvenlik bilgileri ve hızlı başlangıç
kılavuzu

Turvallisuusohjeet & pikaopas

HU

Biztonsági tudnivalók és rövid
útmutató

NO

Sikkerhetsanvisninger og
hurtigreferanse

AR

SE

Säkerhetsanvisningar och snabbguide

ZH

安全信息与
快速入门指南

ET

Ohutusjuhised ja lühijuhend

JP

安全情報および
クイックスタートガイド

DK vejledning
FI

LV
LT
BG

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

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﻣﺎن
عيرسلا ءدبلا ليلدو

KR

안전 정보 및
빠른 시작 설명서

TH

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

TW

安全資訊及
快速入門指南

Οδηγίες ασφαλείας & Συνοπτικό

GR εγχειρίδιο

Artikelnummer: 0301481_c

ชุดการติดตั้ง

ในกรณีที่ชิ้นส่วนไม่ครบหลังจากที่แกะกล่อง โปรดติดต่อตัวแทนจำ�หน่าย Mercedes-Benz ในประเทศของคุณทันที

โปรดทราบ!
กล่องที่ใส่ Mercedes-Benz Wallbox Home ถูกส่งมอบมาโดยมีการป้องกันต่ออิทธิพลภายนอกระหว่างการขนส่งและการเก็บ ถ้า
สามารถทำ�ได้ เก็บกล่องนี้ไว้ และใช้เพื่อบรรจุ Mercedes-Benz Wallbox Home สำ�หรับกรณีที่คุณจำ�เป็นต้องส่งเครื่องกลับมายัง
ผู้ผลิต หรือขนส่งเครื่องเนื่องจากอาการเสีย

การระบุรุ่นผลิตภัณฑ์ของคุณ
Mercedes-Benz Wallbox มีหลายรุ่น ซึ่งแต่ละรุ่นมีการปรับแต่งทางกายภาพและไฟฟ้าให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานแบบต่าง ๆ
สติ๊กเกอร์ผลิตภัณฑ์ที่มีหมายเลขประจำ�ตัวผลิตภัณฑ์ Mercedes-Benz ที่เฉพาะเจาะจงอยู่ที่ข้างใต้ Wallbox โปรดตรวจสอบสติ๊กเกอร์
ผลิตภัณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่ารุ่นที่คุณติดตั้ง เป็นรุ่นที่อธิบายในคู่มือฉบับนี้
A 000 906 74 08 / 001

ผลิตภัณฑ์นี้มีการระบุ รหัสรุ่น (A 000 906 XX XX) รวมทั้งระดับแหล่งพลังงาน
(แรงดันไฟฟ้า ความถี่ กระแส) ที่ระบุไว้ด้านล่างซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน

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

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

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

คู่มือฉบับนี้มีการอธิบาย Wallbox รุ่นต่อไปนี้:

รุ่น

แหล่งพลังงาน

รุ่นต่าง ๆ

A0009067408

230 / 400 V 50 Hz
1 หรือ 3 x 32 A
230 V 50 Hz
1 x 32 A

สายชาร์จแบบยึดติด ตามมาตรฐาน IEC 62196-2 Type 2, ca. 6 ม.; เอาต์พุตการชาร์จ 22 kW

A0009067508

สายชาร์จแบบยึดติด ตามมาตรฐาน IEC 62196-2 Type 2, ca. 6 ม.; เอาต์พุตการชาร์จ 7.2 kW

ข้อควรระวัง!
ข้อมูลและข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิคที่บรรจุในคู่มือฉบับนี้สัมพันธ์กับรุ่นต่าง ๆ เฉพาะที่แสดงในคู่มือนี้เท่านั้น และต้องไม่ใช้กับรุ่น
Wallbox อื่น ๆ รุ่นต่าง ๆ เหล่านี้มาพร้อมคู่มือการใช้งานของตัวเองเมื่อจำ�เป็น
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กระบวนการชาร์จ
ต้องให้ช่างที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ดำ�เนินการติดตั้งเครื่องและระบบไฟฟ้าของ Mercedes-Benz Wallbox
Home รุ่นต่าง ๆ ที่อธิบายในคู่มือฉบับนี้เสมอ: โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเตรียมการเชื่อมต่อไฟฟ้าไปยังแหล่งจ่ายไฟในบ้านของคุณ ต้อง
ดำ�เนินการโดยบริษัทผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญ และได้รับการตรวจสอบ และอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการติดตั้ง
อุปกรณ์ใช้งาน โปรดติดต่อบริษัทผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญ หรือตัวแทนจำ�หน่ายรถ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ
ซึ่งยินดีให้ความช่วยเหลือหากมีคำ�ถามใด ๆ เกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้งาน Wallbox ของคุณ
การติดตั้งจะอธิบายไว้ในคู่มือการติดตั้งแยกต่างหาก คู่มือนั้นประกอบด้วยข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องและระบบไฟฟ้า รวมทั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบการทำ�งานในภายหลัง การรับรอง และการใช้งาน Wallbox ขอแนะนำ�ให้คุณอยู่ด้วยเมื่อบริษัทผู้รับเหมา
ระบบไฟฟ้าซึ่งมีความเชี่ยวชาญจะใช้งานอุปกรณ์เป็นครั้งแรก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถทำ�กระบวนการชาร์จด้วย MercedesBenz Wallbox Home ของคุณได้อย่างง่ายดาย
สถานะการทำ�งานปัจจุบันของ Wallbox ระบุด้วยจอแสดงผล LED หลายสีที่ส่วนล่างของฝากล่อง ถ้าไม่เกิดการทำ�งานผิดปกติขึ้น
ระหว่างการใช้งาน LED อาจ...
... สว่างเป็นสีเขียวหรือสีเหลือง
... กะพริบเป็นวงรอบสีเขียวหรือสีน้ำ�เงิน
คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการทำ�งานในหน้าต่อไปนี้ คุณสามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะข้อผิดพลาดได้
ในบท "การแก้ไขข้อผิดพลาด" ในหน้า 9

กระบวนการชาร์จโดยใช้ Mercedes-Benz Wallbox Home
Wallbox ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้ชาร์จรถ Mercedes-Benz ของคุณเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามมาตรฐาน IEC 618511, Mode 3 เวลาในการชาร์จที่แท้จริงขึ้นอยู่กับรถที่จะชาร์จ และระดับพลังงานที่เหลืออยู่
Mercedes-Benz Wallbox Home มีรุ่นแตกต่างกัน โดยมีแบบสายเคเบิลชาร์จ Type 2 แบบยึดติด และความจุการชาร์จแบบต่าง ๆ
เมื่อไม่ได้ใช้ ปลั๊กการชาร์จจะถูกเก็บไว้ในช่องใส่ที่เก็บปลั๊กการชาร์จที่ด้านขวาของกล่อง Wallbox และถูกถอดได้สำ�หรับกระบวนการ
ชาร์จเท่านั้น

ข้อควรระวัง!
ต้องใช้ Mercedes-Benz Wallbox Home โดยมีฝากล่องล็อคอยู่เท่านั้น: ก่อนที่จะชาร์จ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝากล่องถูกติดตั้ง
และล็อคอยู่โดยใช้กุญแจที่ให้มา
โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อชาร์จรถยนต์ Mercedes-Benz ของคุณโดยใช้ Wallbox:

Mercedes-Benz Wallbox Home
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1. จอดรถโดยให้ปลั๊กชาร์จของสายชาร์จสามารถเสียบเข้ากับซ็อกเก็ตชาร์จของรถได้ง่าย: สายชาร์จต้องไม่ถูกยืดจนตึง
หรือมีแรงดึงใด ๆ ระหว่างกระบวนการชาร์จ
2. เปิดซ็อกเก็ตชาร์จของรถตามที่อธิบายในคู่มือการใช้งานของรถ
3. ตรวจสอบจอแสดงผล LED ที่ด้านหน้าของ Wallbox: เมื่อ Wallbox พร้อม
สำ�หรับการทำ�งาน LED ที่บริเวณส่วนล่างของฝากล่องจะกะพริบเป็นสีน้ำ�เงิน
ขณะนี้รถอาจกำ�ลังเชื่อมต่ออยู่
4. นำ�ปลั๊กชาร์จออกจากช่องเก็บ และเสียบเข้าไปในซ็อกเก็ตชาร์จของรถจนสุด:
กำ�ลังตรวจสอบการสื่อสารกับรถ และ Wallbox กำ�ลังรอการอนุญาตโดยผู้
ปฏิบัติการอยู่ ในสถานะนี้ LED จะสว่างเป็นสีเหลือง
5. ในกรณีที่สวิตช์กุญแจที่ดา้ นขวามือของกล่องอยู่ในตำ�แหน่งแนวนอน คุณต้อง
หมุนไปยังตำ�แหน่งแนวตั้ง เพื่ออนุญาตให้ดำ�เนินกระบวนการชาร์จ
ตราบที่สวิตช์ยังคงอยู่ในตำ�แหน่งแนวตั้ง คุณสามารถดำ�เนินกระบวนการชาร์จ
เพิ่มเติมได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องทำ�การอนุญาตแยกอีก

สวิตช์กุญแจในตำ�แหน่งแนวนอน:
กระบวนการชาร์จครั้งถัดไปถูกบล็อก
สวิตช์กุญแจในตำ�แหน่งแนวตั้ง:
กระบวนการชาร์จปลดบล็อก

โปรดทราบ!
จำ�เป็นต้องปลดบล็อกเฉพาะเมื่อเริ่มกระบวนการชาร์จเท่านั้น: สวิตช์กุญแจอาจกลับไปยังตำ�แหน่งแนวนอนทันทีหลังจากนั้น และสิ่ง
นี้จะไม่ขัดจังหวะกระบวนการชาร์จปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ตัดการเชื่อมต่อกับรถแล้ว จากนั้นกระบวนการชาร์จครั้งถัดไปจะ
ถูกบล็อกอีกครั้งโดย Wallbox
6. หลังจากที่อนุญาตกระบวนการชาร์จด้วยสวิตช์กุญแจ Wallbox จะรอกระบวน
การชาร์จให้เริ่มต้นโดยรถยนต์ ในสถานะนี้ LED จะสว่างเป็นสีเขียว
7. เมื่อรถร้องขอให้กระบวนการชาร์จเริ่มต้น และ Wallbox เริ่มทำ�งานแล้ว LED
จะกะพริบเป็นสีเขียวระหว่างกระบวนการชาร์จ ถ้าจำ�เป็น สามารถขัดจังหวะ
กระบวนการชาร์จแบบแมนนวลที่รถได้ (ดูคู่มือการใช้งานของรถที่ชาร์จอยู่)
8. เมื่อกระบวนการชาร์จถูกหยุดชั่วคราวหรือสมบูรณ์แล้ว LED จะสว่างต่อเนื่อง
เป็นสีเขียวอีกครั้ง
9. หลังจากที่กระบวนการชาร์จสมบูรณ์ ให้ถอดปลั๊กชาร์จจากซ็อกเก็ตรถ และ
เสียบกลับยังที่เก็บปลั๊กชาร์จที่ด้านขวามือของ Wallbox ขณะนี้ LED จะ
กะพริบเป็นสีน้ำ�เงินอีกครั้ง หมายถึงการที่ Wallbox พร้อมสำ�หรับกระบวนการ
ชาร์จครั้งถัดไป

โปรดทราบ!
ถ้าไม่มีอะไรเสีย กระบวนการชาร์จจะยุติโดยรถยนต์หรือผู้ใช้เท่านั้น เมื่อ LED สว่างเป็นสีเขียว เป็นการระบุว่า กระบวนการชาร์จ
ถูกหยุดชั่วคราวหรือสมบูรณ์แล้ว ตามข้อมูลของการสื่อสารกับรถ: การแยกความแตกต่างระหว่างสถานะการทำ�งานสองอย่างนี้ ทำ�ได้
โดยการตรวจสอบจอแสดงผลภายในรถยนต์เท่านั้น ในกรณีที่รถยนต์ชาร์จไม่เต็ม แม้หลังจากที่ชาร์จเป็นเวลานานเพียงพอ โปรด
ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ
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การแก้ไขข้อผิดพลาด
Mercedes-Benz Wallbox Home ของคุณได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมให้มีความปลอดภัยในการทำ�งานมากที่สุด และมีความเชื่อ
ถือได้ในการชาร์จสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในกรณีที่เกิดการทำ�งานผิดพลาด จะมีการระบุด้วยจอแสดงผล LED หลายสีที่ส่วนล่างของ
ฝากล่อง บทต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีในการทำ�ความเข้าใจรหัสข้อผิดพลาดต่าง ๆ และมาตรการที่คุณต้องดำ�เนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

ข้อความผิดพลาดระหว่างกระบวนการชาร์จ
ในบางสถานการณ์ การทำ�งานผิดปกติและการหยุดชะงักของกระบวนการชาร์จอาจเกิดขึ้น ซึ่งป้องกันไม่ให้ชาร์จรถยนต์อย่างเหมาะสม
ตาม IEC 61851-1 Mercedes-Benz Wallbox Home ตรวจพบข้อผิดพลาดภายในที่เป็นไปได้บนชิ้นส่วนของรถยนต์ และแสดงข้อ
ผิดพลาดเหล่านั้นผ่านจอแสดงผล LED เพื่อแสดงสถานะข้อผิดพลาดที่แตกต่างกัน LED หลายสีจะสว่างขึ้นในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจง
ซ้ำ� ๆ สถานะผิดพลาดต่อไปนี้จะแสดงขึ้น:

จอแสดงผล LED (หมุนเป็นวงรอบ)

คำ�อธิบายข้อผิดพลาด
ถ้า LED สว่างขึ้นเป็นสีแดงหนึ่งครั้ง จากนั้นกะพริบเป็นสีเขียวสี่ครั้ง หมายความ
ว่า Wallbox ตรวจพบข้อผิดพลาด และจะทริกเกอร์ RCCB ภายในของเครื่องโดย
อัตโนมัติหลังจาก 20 วินาที เปิดเพาเวอร์ซัพพลายของ Wallbox ที่ด้านหลังผ่าน
RCCB เพื่อรีเซ็ตอุปกรณ์
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดนี้ซ้ำ� ๆ หรือยังคงเกิดต่อเนื่อง หมายความว่ามีการทำ�งานผิด
พลาดขึ้นภายใน และต้องนำ� Wallbox ไปเปลี่ยน นำ� Wallbox ออกจากการใช้
งาน (ดู หน้า 11) และติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Mercedes-Benz ใน
ประเทศของคุณ
ถ้า LED สว่างขึ้นเป็นสีแดงหนึ่งครั้ง ตามด้วยสีน้ำ�เงินและสีเขียว หมายความว่า
Wallbox ตรวจพบข้อผิดพลาดภายใน ปิดแหล่งจ่ายไฟของ Wallbox ผ่านเซอร์กิต
เบรกเกอร์ลูกย่อยอัปสตรีมในตู้จ่ายไฟในบ้านของคุณ จากนั้นเปิดขึ้นมาอีกครั้งเพื่อ
รีเซ็ตอุปกรณ์
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดนี้ซ้ำ� ๆ หรือยังคงเกิดต่อเนื่อง หมายความว่ามีการทำ�งานผิด
พลาดขึ้นภายใน และต้องนำ� Wallbox ไปเปลี่ยน นำ� Wallbox ออกจากการใช้
งาน (ดู หน้า 11) และติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Mercedes-Benz ใน
ประเทศของคุณ

Mercedes-Benz Wallbox Home
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จอแสดงผล LED (หมุนเป็นวงรอบ)

คำ�อธิบายข้อผิดพลาด
ถ้า LED สว่างขึ้นเป็นสีแดงหนึ่งครั้ง ตามด้วยสีน้ำ�เงิน สีเขียว และสีเหลือง
หมายความว่า Wallbox ตรวจพบข้อผิดพลาด Wallbox จะเริ่มกระบวนการชาร์จ
ใหม่โดยอัตโนมัติ เพื่อรีเซ็ตตัวเอง
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดนี้ซ้ำ� ๆ หรือยังคงเกิดต่อเนื่อง ต้องดำ�เนินการวิเคราะห์เพื่อหาว่า
เกิดความผิดปกติขึ้นในรถ หรือใน Wallbox นำ� Wallbox ออกจากการใช้งาน (ดู
หน้า 11) และติดต่อฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศ
ของคุณ
ถ้า LED กะพริบเป็นสีเขียว และสว่างขึ้นเป็นสีแดงหรือสีน้ำ�เงิน หมายความว่า
Wallbox กำ�ลังลดกระแสการชาร์จ กระบวนการชาร์จสามารถดำ�เนินต่อไปได้โดยมี
เอาต์พุตการชาร์จลดลง
ถ้าเกิดข้อผิดพลาดนี้ซ้ำ� ๆ หรือยังคงเกิดต่อเนื่อง ต้องดำ�เนินการวิเคราะห์เพื่อหา
สาเหตุที่แท้จริง นำ� Wallbox ออกจากการใช้งาน (ดู หน้า 11) และติดต่อฝ่าย
สนับสนุนทางเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ

โปรดทราบ!
คุณสามารถศึกษาข้อความผิดพลาดทั้งหมดในคู่มือการติดตั้งสำ�หรับ Wallbox ของคุณ
สำ�หรับข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ที่ระบุ Wallbox จะเริ่มกระบวนการชาร์จใหม่โดยอัตโนมัติ โดยการตรวจสอบการสื่อสารกับรถ อย่างไร
ก็ตาม ในทางปฏิบัติ แนะนำ�ให้เริ่ม Wallbox ใหม่แบบแมนนวล โดยการปิดแหล่งจ่ายไฟและเปิดขึ้นมาใหม่ผ่านเซอร์กิตเบรกเกอร์ลูก
ย่อยอัปสตรีมในตู้จ่ายไฟในบ้าน เนื่องจากไม่ใช่วา่ ข้อผิดพลาดทั้งหมดสามารถแก้ไขได้โดยการเริ่ม Wallbox ใหม่โดยอัตโนมัติ

ข้อควรระวัง!
ถ้า Wallbox แสดงข้อความผิดพลาดต่อเนื่องระหว่างการชาร์จ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Mercedes-Benz ใน
ประเทศของคุณ คุณอาจต้องนำ�รถของคุณไปซ่อม หรือต้องเปลี่ยน Wallbox ก่อนที่จะสามารถชาร์จรถยนต์อีกครั้งโดยใช้ Wallbox
ได้

อาการผิดพลาดของการทำ�งาน และการแก้ปัญหา
เพื่อการทำ�งานที่ปลอดภัย Mercedes-Benz Wallbox Home ต้องได้รับการป้องกันระหว่างการใช้งานด้วยเซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย
อัปสตรีมในตู้จ่ายไฟในบ้าน และเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟรั่วภายใน เพื่อให้สามารถดำ�เนินมาตรการและการแก้ไขได้อย่างเหมาะสมในกรณีที่
เครื่องทำ�งานผิดพลาด แรกสุด คุณต้องระบุประเภทของข้อผิดพลาดให้ชัดเจน ข้อผิดพลาดต่อไปนี้อาจเกิดขึ้น:
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ชนิดข้อผิดพลาด สาเหตุที่เป็นไปได้ วิธีการแก้ไขที่แนะนำ�
Wallbox ไม่มีไฟเข้า
LED ไม่ทำ�งาน

แหล่งจ่ายไฟถูกตัด: ตรวจสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยอัปสตรีมในตู้จ่ายไฟในบ้าน และเซอร์กิต
เบรกเกอร์ไฟรั่วภายใน (ดูส่วน "การบำ�รุงรักษา" ในหน้า 16) และเปิดอุปกรณ์เหล่านี้ถ้าจำ�เป็น
ถ้ายังมีข้อผิดพลาดเกิดซ้ำ�อีก หรือเกิดถาวร ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ MercedesBenz ในประเทศของคุณ

เกิดข้อผิดพลาดภายในใน ต้องเปลี่ยน Wallbox ในกรณีนี้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Mercedes-Benz ใน
Wallbox
ประเทศของคุณ
ไม่รู้จักรถพลังงานไฟฟ้า ไม่ได้เสียบปลั๊กชาร์จเข้า ถอดปลั๊กสายชาร์จจากรถ และเสียบกลับเข้าไปใหม่: ถ้าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นต่อเนื่อง โปรดติดต่อ
กับรถอย่างเหมาะสม
ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ
เริ่ม Wallbox ใหม่โดยการปิดแหล่งจ่ายไฟผ่านเซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยอัปสตรีมในตู้จ่ายไฟใน
Mercedes-Benz
LED แสดงรหัส ข้อผิด Wallbox Home ตรวจ บ้านของคุณ จากนั้นเปิดขึ้นมาอีกครั้ง ถ้าข้อผิดพลาดเกิดขึ้นซ้ำ� หรือเกิดถาวร ให้นำ� Wallbox
พลาด
พบเครื่องทำ�งานผิดพลาด ออกจากการใช้งาน (ดูด้านล่าง) และติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Mercedes-Benz ใน
ประเทศของคุณ

โปรดทราบ!
ในกรณีที่แหล่งจ่ายไฟสำ�หรับ Wallbox ผิดพลาด ติดต่อบริษัทผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญที่เป็นผู้ติดตั้งอุปกรณ์

การหยุดการใช้งานผลิตภัณฑ์ และกลับมาใช้งานใหม่
ถ้าจำ�เป็น คุณสามารถนำ� Mercedes-Benz Wallbox Home ของคุณออกจากการใช้งานได้ ดำ�เนินการดังนี้:
1. ปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยอัปสตรีมในตู้จ่ายไฟในบ้านของคุณ (การเชื่อมต่อไปยังโครงข่ายไฟฟ้าถูกตัด)
2. ปลดล็อคฝากล่องของ Wallbox 1 โดยใช้กุญแจฝากล่อง และถอดออกมา
3. เปิดฝาพับสำ�หรับการเข้าถึงในฝาปิดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 2 และโยกคันโยกของเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟรั่ว
3 ไปยังตำ�แหน่ง 0
4. ปิดฝาพับสำ�หรับการเข้าถึงในฝาปิดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 2, ใส่ฝากล่องของ Wallbox 1 กลับคืน
และล็อคฝา
ในขั้นตอนนี้ Mercedes-Benz Wallbox Home จะไม่สามารถใช้สำ�หรับชาร์จได้อีกต่อไป

1

2

วิธีการนำ� Wallbox กลับมาใช้งานอีกครั้งในภายหลัง โปรดดำ�เนินการดังนี้:
3
1. ถอดฝากล่องของ Wallbox 1 ออก
2. เปิดฝาพับสำ�หรับการเข้าถึงฝาปิดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 2 และโยกคันโยกของเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟรั่ว
3 ไปยังตำ�แหน่ง I (การเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าถูกสร้างขึ้น)
3. ปิดฝาพับสำ�หรับการเข้าถึงในฝาปิดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 2, ใส่ฝากล่องของ Wallbox 1 กลับคืน และล็อคฝา
4. เปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยอัปสตรีมในตู้จ่ายไฟในบ้านของคุณ
เมื่อ Wallbox กลับมาเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายไฟฟ้าแล้ว เครื่องจะเริ่มต้นกระบวนการสตาร์ท: ซึ่งรวมถึงการทดสอบของชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ภายใน เพื่อให้มั่นใจถึงการทำ�งานที่ถูกต้อง

Mercedes-Benz Wallbox Home

| การแก้ ไขข้อผิดพลาด
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รูทีนการตรวจสอบภายในระบุโดย LED ที่ดา้ นหน้าของ Mercedes-Benz Wallbox Home ดังนี้

จอแสดงผล LED

รายละเอียด
LED สว่างขึ้นสีขาวหนึ่งครั้ง...
... จากนั้นกะพริบเป็นสีน้ำ�เงิน

ขณะนี้ สามารถเชื่อมต่อรถยนต์สำ�หรับชาร์จได้

คำ�ถามที่พบบ่อย
รายการต่อไปนี้คือ คำ�ถามที่พบบ่อย เกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้งาน Mercedes-Benz Wallbox Home โปรดอ่านส่วนนี้ก่อนทุกครั้ง
ก่อนที่คุณจะติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคในประเทศของคุณ: คำ�ถามของคุณอาจมีการตอบไว้แล้วที่นี่

ฉันสามารถติดตั้ง Mercedes-Benz Wallbox Home ด้วยตัวเองได้หรือไม่?
• ไม่ได้ การติดตั้งระบบไฟฟ้าของ Mercedes-Benz Wallbox Home ต้องดำ�เนินการโดยบริษัทผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าที่มีความ
เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติเสมอ ทั้งนี้ เพื่อรับประกันถึงการใช้งานที่ปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
• การติดตั้ง Mercedes-Benz Wallbox Home ด้วยตัวเอง สามารถนำ�ไปสู่การละเมิดเงื่อนไขของการรับประกัน และทำ�ให้การ
คุ้มครองการรับประกันการใช้ Wallbox เป็นโมฆะ

Mercedes-Benz Wallbox Home ต้องได้รับการป้องกันด้านไฟฟ้าอย่างไร?
• ทุกเฟสของ Mercedes-Benz Wallbox Home ต้องได้รับการป้องกันในระบบจ่ายไฟในบ้าน โปรดปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับใน
ประเทศทั้งหมด สำ�หรับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า

Mercedes-Benz Wallbox Home A0009067408 สามารถทำ�งานในระบบไฟฟ้าเฟสเดียวได้หรือไม่?
• ได้ โดยหลักการแล้ว Mercedes-Benz Wallbox Home ทุกรุ่นสามารถทำ�งานได้บนระบบไฟฟ้าเฟสเดียว

Mercedes-Benz Wallbox Home เสีย (จอแสดงผล LED ไม่ติด) จะตรวจหาสาเหตุได้อย่างไร?
• ถ้าไม่มีรถเชื่อมต่ออยู่กับ Wallbox, จอแสดงผล LED หลายสีของ Wallbox ต้องกะพริบเป็นสีน้ำ�เงิน ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น โปรดตรวจ
สอบสิ่งต่อไปนี้:
1. เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยอัปสตรีมในตู้จ่ายไฟในบ้านของคุณ
2. เซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟรั่วภายใน ในกรณีที่อุปกรณ์ป้องกันเหล่านี้ไม่แสดงสัญญาณว่ามีอาการเสียใด ๆ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน
ด้านเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ

เอาต์พุตการชาร์จของ Mercedes-Benz Wallbox Home ต่ำ�กว่าที่คาดหมาย อะไรที่น่าจะเป็นสาเหตุ?
• ในขั้นแรก โปรดตรวจสอบว่ามีการตั้งค่าขีดจำ�กัดเอาต์พุตการชาร์จในรถหรือไม่ (ดูคู่มือการใช้งานของรถที่จะชาร์จ)
• ในสถานการณ์ที่เกิดความผิดพลาดบางอย่าง วงจรความปลอดภัยภายในของ Mercedes-Benz Wallbox Home จะถูกทริกเกอร์
เพื่อจำ�กัดกระแสไฟฟ้า: ในกรณีนี้ จอแสดงผล LED หลายสีจะกะพริบเป็นสีเขียว และสว่างขึ้นเป็นสีแดงหนึ่งครั้ง อย่างไรก็ตาม
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กระบวนการชาร์จสามารถดำ�เนินต่อไปได้ ในกรณีที่คุณสมบัติด้านความปลอดภัยภายในมีการเปิดใช้งานซ้ำ� ๆ หรือถาวร โปรดนำ�
Wallbox ออกจากการใช้งาน (ดู หน้า 11) และติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ
• ให้บริษัทผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งมีคุณสมบัติทำ�การตรวจสอบการตั้งค่ากระแสการชาร์จสูงสุด และปรับค่าหาก
จำ�เป็น (ดูส่วน 'โหมดการตั้งค่า และการทดสอบ') ในคู่มือการติดตั้งฉบับสมบูรณ์สำ�หรับ Mercedes-Benz Wallbox Home)

สามารถสั่งซื้ออะไหล่สำ�หรับ Wallbox ได้ที่ไหน?
• ในกรณีที่คุณต้องการอะไหล่สำ�หรับ Wallbox โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ

กุญแจสำ�หรับการเปิดฝากล่อง หรือการปลดบล็อกกระบวนการชาร์จหายไป สามารถสั่งซื้อกุญแจทดแทนได้หรือไม่?
• มีกุญแจสำ�หรับการปลดล็อคฝากล่องให้มาพร้อมกับ Mercedes-Benz Wallbox Home 2 ชุด นอกจากนี้ ยังมีกุญแจให้ 2 ชุด
สำ�หรับสวิตช์กุญแจที่ดา้ นข้างกล่อง ซึ่งใช้สำ�หรับปลดบล็อกกระบวนการชาร์จด้วย: ถ้ากุญแจไขสวิตช์กุญแจทั้งคู่หายไป และสวิตช์
กุญแจที่ดา้ นขวาของกล่องอยู่ในตำ�แหน่งแนวนอน หมายความว่า Wallbox ถูกบล็อกสำ�หรับกระบวนการชาร์จ และไม่สามารถ
ทำ�การชาร์จต่อได้อีก ในกรณีที่กุญแจฝากล่องหายไป (หมายเลขคำ�สั่งซื้อ: E290400) หรือกุญแจสวิตช์กุญแจ (หมายเลขคำ�สั่งซื้อ:
E390401) คุณสามารถสั่งซื้ออะไหล่ทดแทนได้จาก:
› ฝ่ายสนับสนุน eMobility
› โทรศัพท์

+49 (0) 9123 188-600

› อีเมล		

emobility.support@abl.de

A 000 906 74 08 / 001

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

• คุณจำ�เป็นต้องมีหมายเลขซีเรียลของ Wallbox เพื่อที่จะสั่งกุญแจทดแทนสำ�หรับสวิตช์
กุญแจ คุณสามารถพบหมายเลขซีเรียลบนฉลากผลิตภัณฑ์ที่ขา้ งใต้กล่อง

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

Mercedes-Benz Wallbox Home

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

หมายเลขซีเรียล Wallbox

| การแก้ ไขข้อผิดพลาด
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ภาคผนวก
ข้อมูลจำ�เพาะด้านเทคนิค
รุ่นต่าง ๆ

A0009067408

A0009067508

การปฏิบัติตาม
แหล่งพลังงาน
แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ
กระแสที่ระบุ
ความถี่ที่ระบุ
เอาต์พุตสูงสุด
การเชื่อมต่อสำ�หรับชาร์จ

IEC 61851-1 / 61439-7
สำ�หรับขนาดสายจ่ายไฟที่ใหญ่ที่สุด 5 x 16 มม.2 สำ�หรับขนาดสายจ่ายไฟที่ใหญ่ที่สุด 3 x 16 มม.2
230 / 400 V
230 V
32 A, เฟสเดียว หรือ 3 เฟส
32 A, เฟสเดียว
50 Hz
22 kW
7.2 kW
สายชาร์จแบบยึดติดพร้อมปลั๊กชาร์จ ตามมาตรฐาน IEC 62196-2 Type 2, ca. 6 ม.
Type A 30 mA RCCB และ DC-RCM, การตรวจจับกระแส
อุปกรณ์ป้องกันวงจร
DC อิเล็กทรอนิกส์ผิดพลาด I∆n d.c. ≥ 6 mA
อินเทอร์เฟซ RS485 ภายใน (อินเทอร์เฟซสำ�หรับการควบคุมการชาร์จภายนอก,
การควบคุม / การปรับแต่ง
ผู้ใช้/ช่างติดตั้งเทคนิคไม่สามารถเข้าถึงได้)
ฟิวส์อัปสตรีม
MCB แบบ C, กระแสที่กำ�หนดตามการตั้งค่าแหล่งจ่ายไฟ และ Wallbox แต่ไม่เกิน 32 A
การตั้งค่าจากโรงงานสำ�หรับกระแสการชาร์จสูงสุด
16 A
32 A
ระบบ PE
TN-S
อุณหภูมิขณะทำ�งาน
-30 ถึง 50°C
อุณหภูมิขณะเก็บรักษา
ความชื้นสัมพัทธ์
ระดับการป้องกัน
ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน
ระดับมลพิษ
แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่ระบุ (Ui)
แรงดันไฟฟ้าอิมพัลส์ที่ระบุ (Uimp)
กระแสที่ทนได้สูงสุดที่ระบุ (Ipk)
กระแสที่ทนได้ในเวลาสั้น ๆ ที่ระบุ (Icw)
กระแสลัดวงจรตามเงื่อนไขที่ระบุ (Icc)
องค์ประกอบความหลากหลายที่ระบุ (RDF)
ระดับมลพิษ (กล่อง)
ความแข็งแรงในการกระแทก
ขนาด (กล่อง)
ระดับความสูงมากที่สุด
น้ำ�หนักต่อหน่วย (สุทธิ)
น้ำ�หนักต่อหน่วย (ทั้งหมด)
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-30 ถึง 85°C
5 ถึง 95% (ไม่กลั่นตัว)
I
III
3
4 kV
4 kV
6 kA
5 kA
6/10 kA (การตัดแบบ C)
1.0
IP 55
IK08
438 x 328 x 170 มม. (ส x ก x ล)
≤ 2,000 ม. AMSL (เหนือระดับน้ำ�ทะเลปานกลาง)
ประมาณ 8.5 กก.
ประมาณ 10 กก.

438

ภาพแบบและขนาด
Mercedes-Benz Wallbox Home ส่งมอบมาโดยประกอบเรียบร้อย และตรวจสอบสมบูรณ์แล้ว ขนาดทั้งหมดถูกระบุไว้ในภาพด้าน
ล่าง

Wallbox แบบสายชาร์จยึดติด (ภาพ: A0009067408 และ A0009067508)
รูปแปลนและรูปด้าน (ขนาดทั้งหมดมีหน่วยเป็น มม.)
328

438

170

มาตรฐาน และ ข้อแนะนำ�
Mercedes-Benz Wallbox Home สอดคล้องกับมาตรฐานและระดับการป้องกันต่อไปนี้:

หลักเกณฑ์ทั่วไปและกฎหมายต่าง ๆ
ระเบียบ

คำ�อธิบาย

2014/35/EU

ข้อกำ�หนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ�

2014/30/EU

ระเบียบ EMC

2011/65/EU

ระเบียบ RoHS 2

2012/19/EU

ระเบียบ WEEE

ElektroG

ระเบียบอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
Mercedes-Benz Wallbox Home
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มาตรฐานด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์
มาตรฐาน

คำ�อธิบาย

IEC 61851-1: 2017 Ed. 3.0

ระบบชาร์จสื่อกระแสไฟฟ้าสำ�หรับรถพลังงานไฟฟ้า – ส่วนที่ 1: ความต้องการทั่วไป

IEC/TS 61439-7:2014

ส่วนที่ 7: การรวมของอุปกรณ์สวิตช์สำ�หรับการใช้งานเฉพาะ เช่น ท่าจอดเรือ แคมป์ ตลาด สถานี
ชาร์จสำ�หรับรถพลังงานไฟฟ้า

IEC 61000-6-2:2016

ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) – ส่วนที่ 6-2: มาตรฐานทั่วไป – มาตรฐานภูมิคุ้มกัน
สำ�หรับสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม

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

ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) – ส่วนที่ 6-3: มาตรฐานทั่วไป – มาตรฐานการปล่อย
สำ�หรับสภาพแวดล้อมที่เป็น เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรมเบา

IEC 61000-6-7:2014

ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) – ส่วนที่ 6-7: มาตรฐานทั่วไป – ข้อกำ�หนดด้านภูมิคุ้มกัน
สำ�หรับอุปกรณ์ตั้งใจให้ทำ�หน้าที่ในระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย (ความปลอดภัยในการทำ�งาน)
ในพื้นที่อุตสาหกรรม

IEC 61851-21-2: 2018 Ed. 1.0

ระบบชาร์จสื่อกระแสไฟฟ้าสำ�หรับรถพลังงานไฟฟ้า – ส่วนที่ 21-2: ข้อกำ�หนด EMC สำ�หรับระบบ
ชาร์จรถพลังงานไฟฟ้านอกตัวรถ

ประเภทการป้องกัน และ ระดับการป้องกัน
ประเภทการป้องกัน / ระดับการ
ป้องกัน

คำ�อธิบาย
อุปกรณ์สอดคล้องกับมาตรฐานการป้องกัน IEC คลาส 1
ระดับการป้องกัน: การป้องกันที่สมบูรณ์ต่อการสัมผัส, การป้องกันฝุ่นในปริมาณที่เป็นอันตราย และ
การป้องกันน้ำ�ฉีดใส่เล็กน้อยจากทุกทิศทาง (DIN EN 60529: 2014-09)

IP 55

ใบรับรอง CE และประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำ�หนด
Mercedes-Benz Wallbox Home มีเครื่องหมาย CE ประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง มีให้ดาว
น์โหลดในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_
Conformity_Home_Advanced.pdf

การบำ�รุงรักษา
ส่วนใหญ่หลังจากการติดตั้ง Mercedes-Benz Wallbox Home ของคุณก็แทบไม่ต้องมีการบำ�รุงรักษา อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
Wallbox ทำ�งานด้วยแรงดันไฟฟ้าที่สูงภายใน จึงแนะนำ�ให้ใช้สายตาสำ�รวจบริเวณกล่อง และตรวจสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
สามารถเข้าถึงได้จากภายนอกเป็นระยะ (เช่น ปีละสองครั้ง)
16

อันตราย!
ห้ามถอดฝาปิดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายในของ Mercedes-Benz Wallbox Home ออก: ไม่จำ�เป็นต้องมีการทำ�ความสะอาดหรือ
บำ�รุงรักษาชิ้นส่วนหลังฝานี้ และผู้ใช้ต้องไม่ดำ�เนินการเองไม่วา่ สถานการณ์ใด ๆ
• ใช้สายตาสังเกตที่พื้นผิวของกล่อง รวมทั้งซ็อกเก็ตการชาร์จ รวมทั้งที่ใส่สายชาร์จ และตรวจสอบความเสียหาย
• ใช้สายตาสังเกตที่สายชาร์จ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลและปลั๊กชาร์จไม่มีความเสียหาย หรือมีการเปลี่ยนรูปร่าง
ในกรณีที่คุณพบความเสียหายอย่างชัดเจนระหว่างการตรวจสอบที่กล่าวถึงด้านบน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ
Mercedes-Benz ในประเทศของคุณ ดูแลให้มีการซ่อมแซมความเสียหายทั้งหมด ก่อนที่จะใช้ Wallbox ของคุณต่อ หยุดการใช้งาน
Wallbox ตามที่อธิบายไว้ในส่วน "การหยุดการใช้งานผลิตภัณฑ์ และกลับมาใช้งานใหม่" ในหน้า 11 จนกว่าจะซ่อมเสร็จ
• Mercedes-Benz Wallbox Home ไม่มีสวิตช์เปิด/ปิดโดยเฉพาะ: ถ้าคุณต้องการนำ� Wallbox ออกจากการใช้งาน คุณต้องปรับ
สวิตช์เซอร์กิตเบรกเกอร์อัปสตรีมในบ้าน และเครื่องตัดไฟรั่วภายในไปที่ตำ�แหน่ง 0 (ปิด)
ต้องตรวจสอบการทำ�งานที่ถูกต้องของเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟรั่วภายในปีละสองครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องทำ�งาน
อย่างถูกต้องระหว่างการใช้งาน ดำ�เนินการดังนี้ เพื่อทดสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟรั่ว:
1.
2.
3.
4.

ถอดฝากล่องของ Wallbox 1 ออกโดยใช้กุญแจที่ให้มา
เปิดฝาพับสำ�หรับเข้าถึง 2
ค้นหาปุ่มที่สลักตัวอักษร T หรือทำ�เครื่องหมายว่า Test บนเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟรั่วภายใน 3:
กดปุ่ม: ขณะนี้เซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟรั่วควรตัด และเลื่อนคันโยกไปยังตำ�แหน่งกลาง (การเชื่อมต่อไปยัง
แหล่งจ่ายไฟถูกตัด)
5. ขณะนี้ โยกคันโยกของเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟรั่ว 3 ไปที่ตำ�แหน่ง 0 จากนั้นกลับไปที่ตำ�แหน่ง I
6. ปิดฝาพับสำ�หรับเข้าถึง 2, ใส่ฝากล่องกลับคืน 1 และล็อคโดยใช้กุญแจ

1

2

3

อันตราย!
ในกรณีที่เซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟรั่วไม่ตัดระหว่างการทดสอบ (คันโยกอยู่ในตำ�แหน่งกลาง) คุณต้องไม่ใช้งาน Wallbox ต่อไปไม่ว่าใน
สถานการณ์ใด ๆ! โปรดนำ� Wallbox ออกจากการใช้งาน โดยการปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยอัปสตรีมในตู้จ่ายไฟในบ้านของคุณ
และเซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟรั่วภายในไปยัง (ตำ�แหน่ง 0 ปิด) และติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของ Mercedes-Benz

การทำ�ความสะอาดและการดูแล
• สามารถทำ�ความสะอาดพื้นผิวของ Mercedes-Benz Wallbox Home ได้ด้วยผ้าแห้ง
• สำ�หรับการเปื้อนดินอย่างหนัก ให้ใช้ผ้านุ่มชุบสารละลายผงซักฟอกอย่างอ่อนบิดให้แห้ง
• อย่าใช้สารทำ�ความสะอาดเคมี สารทำ�ความสะอาดกระจก ขี้ผึ้ง หรือตัวทำ�ละลายที่มีฤทธิ์รุนแรง (เช่น น้ำ�ยาทำ�ความสะอาด หรือทิน
เนอร์ผสมสี) เนื่องจากอาจทำ�ให้สีของกล่องและจอแสดงผลบนอุปกรณ์จางลงได้
• อย่าใช้ที่ขัดทำ�ความสะอาดหรือแปรงขัด เนื่องจากสิ่งเหล่านี้สามารถทำ�ให้ฝากล่องเป็นรอยขีดข่วน

Mercedes-Benz Wallbox Home
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อันตราย!
ห้ามใช้อุปกรณ์ทำ�ความสะอาดที่มีแรงดัน หรืออุปกรณ์ในลักษณะเดียวกันทำ�ความสะอาด Mercedes-Benz Wallbox Home ซึ่ง
ของเหลวหรือไอน้ำ�อาจเข้าไปในช่องเปิดในกล่อง เนื่องจากแรงดันที่สูงในทุกกรณี

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
เพื่อเป็นการอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษ และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการรีไซเคิล
ทรัพยากร คณะกรรมาธิการยุโรปได้ออกข้อแนะนำ� (ข้อแนะนำ� WEEE 2012/19/EC และ EAG-VO) ซึ่งผู้
ผลิตต้องนำ�อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลับไปเพื่อกำ�จัดอย่างถูกต้องหรือทำ�การรีไซเคิล
ดังนั้น ต้องไม่ทิ้งอุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์นี้ปะปนกับของเสียภายในบ้านภายในสหภาพยุโรป: โปรดสอบถาม
หน่วยงานท้องถิ่นของคุณเกี่ยวกับการทิ้งที่เหมาะสม
วัสดุที่มีเครื่องหมายที่สามารถรีไซเคิลได้ คุณมีส่วนสนับสนุนอย่างมากในการช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยการ
ใช้ซ้ำ� การรีไซเคิล หรือผ่านกระบวนการกำ�จัดอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
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ผู้ผลิตอาจมีการดัดแปลงด้านเทคนิคเล็กน้อยกับผลิตภัณฑ์ หลังจากที่ตีพิมพ์คู่มือการใช้งานนี้ ซึ่งอาจทำ�ให้รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างกัน
เล็กน้อย ความแตกต่างของสีเป็นผลของขั้นตอนการพิมพ์
Mercedes-Benz AG, Mercedesstr 120, 70372 Stuttgart,

ประเทศเยอรมนี

