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االتصال جهة 

إذا كانت لديك استفسارات فنية فيُرجى التوجه إلى أحد مراكز خدمة مرسيدس-بنز الفنية المحلية.

ال يجوز نسخ هذا الكتيب كامال أو أجزاءً منه إال بإذن كتابي وصريح من الجهة الصانعة، كما ال يجوز تخزينه بأي حال من األحوال على أي وسيط 
إلكتروني وال يُسمح بنقله من خالل نسخة مصورة أو تسجيل صوتي أو بأي طريقة أخرى سواء كانت إلكترونية أو كهربائية أو ميكانيكية أو ضوئية أو 

كيميائية.
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معلومات مهمة
مقدمة

هذا الدليل يتناول شرح التثبيت الميكانيكي والكهربائي لصندوق الحائط من مرسيدس-بنز. يجب أن تتم جميع األعمال الوارد شرحها في هذا الدليل 
فقط بمعرفة فني مؤهل )التثبيت الميكانيكي( أو باألحرى كهربائي مؤهل )التثبيت الكهربائي(، وذلك لقدرته على تقييم األعمال المشروحة في دليل 

التركيب ومن ثم تنفيذها وإدراك المخاطر الناجمة عنها بفضل ما حصل عليه من تدريب مهني واكتساب خبرةٍ وكفاءةٍ ومعرفٍة بالمعايير السارية.

يمكن تمييز طرازات صندوق الحائط من مرسيدس-بنز عن طريق ملصقات المنتج الموجودة على صندوق الحائط. هذه الملصقات تحمل رقم جزء 
مرسيدس-بنز )الجهة السفلية من الخارج( وكذلك رقم المنتج )غطاء األجزاء اإللكترونية من الداخل(، إال أنها متطابقة تماما فيما يتعلق بالبيانات الفنية. 

وعلى كل حال تأكد قبل القيام بالتثبيت أن دليل التركيب هذا يتناول شرح الطراز المعني.

في هذا الكتيب يتم شرح طرازات صندوق الحائط التالية:

ABL رقم املنتج مرسيدس-بنز جزء  رقم 
3W11M1 A0009060407

3W22M2 A0009060507

مالحظات حول هذا الكتيب
يأتي هذا الدليل ضمن مجموعة التجهيزات الموردة الخاصة بصندوق الحائط من مرسيدس-بنز، وهو يتناول سرد اإلجراءات وأوضاع الضبط الالزمة 

لتثبيت وتشغيل صندوق الحائط فضال عن تقديم الحلول للتغلب على أعطال التشغيل. للوصول السريع وتوفير نظرة عامة شاملة قدر المستطاع يتم 
في هذا الدليل تنسيق فقرات محددة بشكل مميز. 

يتم تمييز الشروحات التي تتناول عرض الخيارات المختلفة والمكافئة )كما في هذه الحالة( من خالل التعداد النقطي.	 

يتم سرد الشروحات، التي تصف القيام بوظيفة، من خالل األعداد ولذلك فهي تشير إلى ترتيب خطوات العمل الفردية.	 

يجب عليك قراءة هذا الدليل بعناية تامة واتباع جميع التعليمات والسيما تعليمات السالمة الواردة فيه.

جميع األبعاد الواردة في هذا الدليل ُمقاسة بالملليمتر. كما يتم اإلشارة إلى كل مقاس بالصور المختلفة أينما دعت الحاجة لذلك.

يُرجى مراعاة أنه من الوارد أن يتم تغيير بيانات المنتج الفنية وكذلك مواصفاته وخصائص تصميمه دون إشعار مسبق.

تعليمات السالمة في هذا الدليل 
يجب االلتزام بشكل خاص باإلرشادات التحذيرية واالحتياطات الوقائية الواردة في هذا الدليل كما يلي. تشير الرموز إلى المعاني التالية:

خطر!

تشير الفقرات المميزة بهذا الرمز إلى جهد كهربائي يُمكن أن يُشكل خطرا على بدنك وحياتك: ومخالفة ذلك قد يؤدي لوقوع إصابات بالغة وإلى 
الوفاة. ال يجوز بأي حال من األحوال تنفيذ اإلجراءات المميزة بهذا الرمز.

احترس!

تشير الفقرات المميزة بهذا الرمز إلى مخاطر أخرى يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز نفسه أو بأجهزة كهربائية أخرى. يجب تنفيذ اإلجراءات المميزة 
بهذا الرمز بعناية فائقة.

مالحظة!

تشير الفقرات المميزة بهذا الرمز إلى معلومات وخصائص مهمة أخرى ضرورية من أجل التشغيل بشكل يعتمد عليه. يجب تنفيذ اإلجراءات المميزة 
بهذا الرمز حسب الضرورة.
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تعليمات السالمة بالجهاز
تجد تعليمات السالمة والتشغيل األخرى على الملصق الموجود بالجهة اليمنى لجسم المنتج وعلى غطاء األجزاء اإللكترونية من الداخل بصندوق 

الحائط. تشير الرموز إلى المعاني التالية:

تنبيه!
يُرجى في جميع األحوال قراءة دليل التشغيل المورد ضمن مجموعة تجهيزات صندوق الحائط من مرسيدس-بنز أوال وخصوصا قبل فتح باب جسم 

صندوق الحائط خاصتك.

تنبيه!

يُرجى في جميع األحوال قراءة دليل التركيب )هذا المستند( أوال قبل القيام بفتح غطاء األجزاء اإللكترونية في صندوق الحائط من الداخل.

خطر!

يُراعى أنه يمكن وجود جهد كهربائي خطير في األجزاء الداخلية بصندوق الحائط أو باألجزاء التركيبة المعرضة للمس بعد فتح جسم الجهاز.

تعليمات السالمة العامة
يُرجى مراعاة النقاط التالية:

احرص على قراءة هذا الدليل بعناية.	 

التزم بجميع التحذيرات المذكورة.	 

اتبع جميع التوجيهات الواردة.	 

يتوفر صندوق الحائط من مرسيدس-بنز في الدول بإصدارات مختلفة. لذلك يُرجى فحص ما إذا كان مسموحا بتثبيت وتشغيل صندوق الحائط 	 
في دولتك من خالل العالمة الموجودة على لوحة الُصنع بالجهة السفلية لصندوق الحائط.

يجب أن يقوم فني كهرباء مؤهل بتركيب صندوق الحائط وتوصيله وإيقاف تشغيله في ظل مراعاة التشريعات واللوائح المحلية.	 

ال يشتمل صندوق الحائط على مفتاح الحماية من التيار المتسرب )RCCB(. وبالتالي يجب توفيره في تجهيزات التركيب المسبق وتخصيصه لوصلة 	 
تغذية صندوق الحائط. جميع طرازات صندوق الحائط من مرسيدس-بنز الواردة في هذا المستند تتمتع بخاصية التعرف على التيار المستمر 

المتسرب، ولذلك يكفي بصفة عامة وجود مفتاح RCCB مزود بتجهيزة فصل من النوع A. ورغم ذلك فإنه يجب االلتزام بكافة التشريعات المحلية 
الخاصة بالبلد في جميع األوقات. فقد تنص هذه التشريعات على استخدام مفتاح RCCB مزود بتجهيزة فصل من نوع آخر )كالنوع B مثال(.

يجب أن يكون الحد األدنى للمسافة 50 سم من صندوق الحائط في جميع الجوانب أثناء التركيب وبعده.	 

اقتصر على استخدام كماليات مرسيدس-بنز المخصصة لهذا الجهاز والمتوافرة له.	 

يحظر تثبيبت صندوق الحائط بالقرب من  الماء الجاري أو تيارات الماء: ومع ذلك فإن صندوق الحائط من مرسيدس-بنز يتمتع بمقاومة كافية ضد 	 
.)A0009060507( 44PI والمواصفة )A0009060407 الموديل( IP54 رذاذ وتيارات الماء وفقا للمواصفة

ال يجوز تثبيت صندوق الحائط من مرسيدس-بنز في األماكن المعرضة لخطر الفيضانات.	 

ال يجوز تثبيت صندوق الحائط من مرسيدس-بنز في مكان معرض لخطر االنفجارات )منطقة انفجار(.	 

يجب عدم لصق صندوق الحائط من مرسيدس-بنز أو تغطيته بأية أغراض أو مواد أخرى، وذلك لكي يتوفر تدوير الهواء بشكل كافي في جميع 	 
األوقات.

ال يجوز بأي حال من األحوال وضع السوائل أو األغراض أو حتى األوعية، المحتوية على سوائل، على جسم الجهاز.	 

يُرجى مراعاة أنه قد يلزم توفير تجهيزة إضافية للحماية من الجهد الزائد ارتباطا بالسيارة الموصلة و/أو بسبب التشريعات المحلية.	 

 	 RCCB يُطلق عليه مفتاح ،IF مثال( لمفتاح الحماية من التيار المتسرب )مفتاح B يُرجى مراعاة أنه قد يلزم توفير تجهيزة فصل أخرى )من النوع
فيما يلي، انظر أيضا »مسرد المصطلحات والتعريفات« في صفحة 24(.

يُرجى مراعاة أن تشغيل جهاز إرسال عن بُعد بالقرب من صندوق الحائط )20  > سم( قد يؤدي لوقوع اختالالت وظيفية بالجهاز وبالتالي يجب 	 
تجنب ذلك. 
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هذا الجهاز غير مخصص لالستخدام من قِبَل األشخاص )شامال األطفال( الذين يعانون من ضعف في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو 	 
األشخاص الذين ليست لديهم خبرة أو معرفة به، ما لم يقم شخص مسؤول عن سالمتهم باإلشراف عليهم أو توجيههم إلى كيفية االستخدام اآلمن 

للجهاز.

ويجب مراقبة األطفال لكي ال يعبثوا بالجهاز. 	 

يُراعى أنه يجوز تثبيت صندوق الحائط من مرسيدس-بنز وتشغيله على ارتفاع حتى 2000 متر فوق مستوى سطح البحر كحد أقصى.	 

تعليمات عامة حول المنتج
يتوافق صندوق الحائط من مرسيدس-بنز مع معايير التكولوجيا الحالية وهو يُلبي جميع األحكام والتشريعات والمواصفات المتعلقة بالسالمة الفنية 

السارية. وتهدف تعليمات السالمة الواردة في هذا الدليل إلى ضمان تركيب الجهاز على نحو صحيح وآمن من أجل التشغيل الالحق. ويُراعى أن 
مخالفة تعليمات السالمة والتوجيهات الواردة في هذا الدليل وعدم االمتثال لها قد يؤدي إلى حدوث صعق كهربائي أو نشوب حريق أو وقوع إصابات 

بالغة أو إلى الوفاة.

يجب أن يقوم فني كهرباء مؤهل بتركيب صندوق الحائط من مرسيدس-بنز وتوصيله وإيقاف تشغيله في ظل مراعاة التشريعات واللوائح المحلية. 

يجب أن يقوم فني كهرباء معتمد بمعالجة األعطال التي قد تؤثر على سالمة األشخاص أو السيارة الموصلة أو سالمة الجهاز نفسه.

في حالة وقوع اختالالت وظيفية بصندوق الحائط، اقرأ أوال الفقرات »تحري األعطال والحلول« في صفحة 13. وإذا ظهر الخلل مرة أخرى وتعذر التغلب 
عليه، يُرجى التوجه إلى أحد مراكز خدمة مرسيدس-بنز الفنية المحلية. 

وعلى أي حال يمكنك االتصال بأحد مراكز خدمة مرسيدس-بنز الفنية المحلية، في حالة:

وقوع تلفيات ميكانيكية بجسم الجهاز، 	 

إزالة باب جسم الجهاز أو يتعذر غلقه أو تأمين قفله،	 

عدم وجود مقاومة كافية ضد رذاذ الماء و/أو األجسام الغريبة بشكل واضح،	 

وقوع أضرار وظيفية ومرئية بمقبس الشحن أو كابل الشحن الخارجي،	 

عدم عمل صندوق الحائط على النحو المرغوب أو وقعت به أضرار أخرى.	 

خطر!

في حالة التأكد من وجود أضرار بجسم الجهاز أو بمقبس الشحن أو بكابل الشحن، يجب عليك التوقف عن تركيب صندوق الحائط على الفور، 
أو إيقاف تشغيل صندوق الحائط المثبت بالفعل باستخدام قاطع الدائرة صغير المدى )يُطلق عليه مفتاح MCB الحقا، انظر أيًضا »مسرد 

المصطلحات والتعريفات« في صفحة 24( ومفتاح RCCB المركبين مسبقا ضمن تركيبات المبنى: وال يُسمح باستخدام صندوق الحائط في مثل 
هذه الحالة! وتوجه إلى أحد مراكز خدمة مرسيدس-بنز الفنية المحلية!

تعليمات التركيب
يُرجى مراعاة اإلرشادات التالية عند تركيب صندوق الحائط من مرسيدس-بنز:

يجب أن يكون هذا الجهاز متصال دائما بكابل أرضي خاص بمصدر الكهرباء. ويجب عمل وصلة كابل األرضي وفحصها بمعرفة فني التركيب. وال 	 
يُسمح بإجراء تغييرات بعد التركيب إال بواسطة فني كهرباء معتمد.

احرص على مراعاة تشريعات األمان المعمول بها في البلد الذي تقوم فيه بتشغيل صندوق الحائط.	 

 	 MCB ولضمان التشغيل على النحو السليم، يجب أن تكون وصلة تغذية صندوق الحائط في تركيبات المبنى محمية بقاطع دائرة صغير المدى
.RCCB ومفتاح حماية من التيار المتسرب

يجب أن يتم إيقاف وصلة التغذية عبر قاطع دائرة صغير المدى MCB أو مفتاح حماية من التيار المتسرب RCCB مركب مسبقا وذلك لضمان 	 
فصل صندوق الحائط عن شبكة الكهرباء كليا.

تأكد أن الجهد االسمي والتيار االسمي للجهاز يتطابقان مع تشريعات شبكة الكهرباء المحلية وأنه ال يتم تجاوز القدرة االسمية أثناء عملية الشحن. 	 

ال يجوز تركيب صندوق الحائط في األماكن التي يتحرك فيها األشخاص بشكل دائم. ويحظر التثبيت بمحاذاة طرق المارة وطرق النجاة المحددة 	 
بوجه خاص. 
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ال تقم أبدا بتركيب صندوق الحائط في األماكن الضيقة والمحدودة. ويجب التأكد من وقوف السيارة على مسافة مناسبة من صندوق الحائط ومن 	 
إمكانية التوصيل بكابل الشحن دون الحاجة لشده للقيام بعملية الشحن. ويلزم أن تبلغ المسافة بين السيارة وصندوق الحائط 50 سم كحد أدنى 

وحتى 5 متر كحد أقصى. مع العلم بأنه قد يختلف )طول كابل الشحن( ارتباطا بطراز صندوق الحائط وبالبيانات المحلية المقررة.

ال تقم بأي حال من األحوال بإجراء تغييرات على جسم الجهاز أو مجموعة األسالك الداخلية بصندوق الحائط. ومخالفة ذلك يُمثل خطورة أمنية 	 
كما يُخل بشروط الضمان في حقيقة األمر وقد يؤدي إللغاء الضمان على الفور.
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األعمال التحضيرية والتركيب وبدء التشغيل
عرض المنتج

تم تصنيع طرازات صندوق الحائط من مرسيدس-بنز بأكملها في ألمانيا وهي تُلبي جميع التشريعات والمواصفات المعمول بها في الدول األوروبية 
والمعنية بشحن السيارات الكهربائية في جميع األوقات وفقا للمواصفة  IEC 61851-1 ، Mode 3– لالطالع على ذلك، اقرأ الفقرة »المواصفات 
و المعايير« في صفحة 24. وبحسب الحاجة يمكن للمستخدم االختيار من بين الطرازات المزودة بمقبس شحن أو بكابل شحن ثابت والمصممة 

لالستخدام في األماكن الخاصة أو شبه العامة.

وتجدر اإلشارة إلى أننا نضع نُصب أعيننا أهمية قصوى لسالمة المستخدم. ولذلك فإن صندوق الحائط خاصتك يتمتع بخاصية التعرف على التيار 
المستمر المتسرب والتي تضمن تشغيل مفتاح RCCB المركب مسبقا بأقصى كفاءة في حالة تسرب التيارات المستمرة.

صندوق الحائط مالئم لالستخدام اليومي بكل سهولة: فمن خالل مؤشرات البيان الثالثة الموجودة بواجهة صندوق الحائط يتاح لك االطالع على 
حاالت التشغيل الفعلية. وإذا وقع خلل وظيفي بالجهاز، يمكنك معرفته بسهولة من خالل كود العطل LED المعني دون الحاجة لفتح جسم الجهاز. 
ويصير صندوق الحائط من مرسيدس-بنز جاهزا للشحن بعد بدء تشغيله بواسطة فني مختص، علما بأنه يتعين تفعيل عملية الشحن عبر المفتاح 

الرئيسي المدمج بشكل مستقل. 

تفريغ محتويات عبوة التغليف ومجموعة التجهيزات 
الموردة

يتم توريد صندوق الحائط من مرسيدس-بنز مع عدة كماليات مختلفة، وهي ضرورية لعملية التركيب والتشغيل على النحو السليم. لذلك يتعين بعد 
تفريغ عبوة التغليف مباشرة التأكد )مع العميل إذا لزم األمر( من توريد األجزاء التالية ضمن مجموعة التجهيزات الموردة:

الوصف لكمية ا الجزء

محطة شحن مكونة من جسم بالسيتكي مزود بباب قابل للغلق ولوحة تركيب منفصلة 1 صندوق حائط

دليل مختصر يشتمل على تعليمات السالمة في ملف مطبوع 1 دليل مختصر

طقم براغي للتثبيت بالجدار مكون من x 2  4 برغي وخوابير الفيشر الخاصة بها، مفتاح ربط مثلثي، مفتاح للمقالد الرئيسي )قطعتان( 

ومجموعة تخفيف الضغط المشتملة على براغي )قطعتان( سدادات للفتحات الخلفية بجسم الجهاز )3 قطع(
1 طقم التركيب

وفي حالة عدم وجود جزء أو أكثر من األجزاء المذكورة سالفا بعد تفريغ عبوة التغليف، يُرجى االتصال فورا بوكيل مرسيدس-بنز المحلي.

تمييز طرازات المنتج
يتوفر صندوق الحائط من مرسيدس-بنز بإصدارات مختلفة وهي ُمحّسنة ميكانيكيا وكهربائيا 

لتالئم تطبيقات متنوعة. 

يوجد ملصق المنتج بالجهة السفلية لصندوق الحائط وهو يشتمل على رقم جزء مرسيدس-
بنز الخاص بصندوق الحائط. كما يشتمل على مسمى المنتج )A000 906 XX XX( باإلضافة 

إلى القيم المحددة المعنية بتوصيل التيار الكهربائي )جهد وتيار وتردد الشبكة الكهربائية( 
الخاصة بتمييز الطراز.
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وعندما تفتح باب جسم الجهاز للقيام بالتركيب، سوف تجد لوحة الُصنع أيضا بالنطاق السفلي لغطاء األجزاء اإللكترونية الخلفي والتي تشير إلى رقم 
المنتج ABL كبديل.

وعلى كل حال يُرجى قبل القيام بالتركيب التأكد عن طريق رقم جزء مرسيدس-بنز أو رقم 
المنتج ABL أن هذا الكتيب يتناول شرح تثبيت طراز صندوق الحائط المورد إليك. وفي 

الجدول التالي تجد عرضا لقائمة طرازات صندوق الحائط المذكورة في هذا الكتيب 
.ABL والتمييز بين رقم جزء مرسيدس-بنز ورقم المنتج

في هذا الكتيب يتم شرح طرازات صندوق الحائط التالية:

الطراز الكهربائي التيار  وصلة  ABL رقم املنتج مرسيدس-بنز  جزء  رقم 

كابل شحن متصل بشكل ثابت طبقا للمواصفة 2 عونلا IEC 62196-2، 6 متر تقريبا، 

قدرة الشحن 11 كيلوواط
انظر ملصق المنتج 3W11M1 A0009060407

مقبس شحن مدمج طبقا للمواصفة 2 عونلا IEC 62196-2 لكابل الشحن ثالثي 

المواضع المتاح اختياريا، قدرة الشحن القصوى 22 كيلوواط
انظر ملصق المنتج 3W22M2 A0009060507

احترس!

تشير المعلومات والمواصفات الفنية المذكورة في هذا الكتيب إلى الطرازات الواردة في هذا الدليل فقط وال يجوز أن تسري على أية موديالت 
 أخرى من صناديق الحائط: ويتم توريد هذه الطرازات مع الدليل المعني بها عند الضرورة.    

إذا كان هذا الدليل ال يتناول شرح طراز صندوق الحائط المورد إليك، يُرجى التوجه إلى أحد مراكز خدمة مرسيدس-بنز الفنية المحلية: وفي هذه 
الحالة ال تقم بتركيب صندوق الحائط، نظرا ألن ذلك قد يلحق أضرارا به أو يؤدي لوقوع إصابات و/أو إلى الوفاة.

توجيهات عامة عن موقع التركيب
صندوق الحائط من مرسيدس-بنز عبارة عن جهاز كهربائي يخضع لعدة توجيهات محددة عند تركيبه في النطاق الداخلي أو الخارجي. احرص على 

مراعاة النقاط التالية عند اختيار موقع التركيب:

التزم بجميع التشريعات المحلية ذات الصلة بالتركيبات الكهربائية والمنوطة بالوقاية من الحرائق والحماية من 	 
الحوادث.

يجب تركيب صندوق الحائط على نحوٍ يسمح لألشخاص المصرح لهم باستعمال الجهاز بالوصول إليه بحرية. 	 

كما يجب تخصيص موقع ثابت أمام صندوق الحائط بحيث يتسنى للسيارة الوصول إلى الجهاز في أي وقت بكابل 	 
الشحن المدمج أو الخارجي.

ننصح بتحديد ارتفاع للتركيب يتراوح من 120 إلى 140 سم بدءًا من األرض وحتى الحافة السفلية لجسم الجهاز: 	 
وقد تتغير هذه المسافة لقيمة أعلى أو سفلى حسب البيانات المحلية. يجب ضمان تدوير الهواء بالقدر الكافي 

في موقع التركيب بحيث يتسنى لصندوق الحائط التبريد أثناء عملية الشحن: والتزم دائما بدرجات حرارة التشغيل 
المسموح بها )انظر »المواصفات الفنية« في صفحة 21(.

يجب أن يكون سطح التركيب أرضية مستوية بحيث تضمن الثبات الكافي لتركيب صندوق الحائط.	 

يبلغ سطح التركيب الالزم لصندوق الحائط من مرسيدس-بنز x 512  429 مم )ارتفاع x عرض( كحد أدنى. يجب 	 
تثبيت لوح التركيب الخاص بصندوق الحائط على سطح التركيب بكامل مساحته. 

ويجب االلتزام بمسافة 50 سم كحد أدنى من جميع جوانب جسم الجهاز لضمان تشغيل صندوق الحائط بشكل آمن. 	 

يُراعى أن صندوق الحائط من مرسيدس-بنز ُمخصص للتشغيل في درجات الحرارة المحيطة المرتفعة بصفة أساسية. ورغم ذلك يجب التأكد على 	 
كل حال أنه ال يتم تجاوز الحد األقصى لدرجات حرارة التشغيل المسموح به بفعل العوامل الخارجية مثل أشعة الشمس المباشرة مثال وغيرها.

صندوق الحائط يفي بمتطلبات التركيب في النطاق الخارجي. وللحد من تعرضه لالتساخات الناتجة عن األحوال الجوية، فإننا ننصح بتركيبه في 	 
الخارج بأحد األماكن المغطاة. 

3W22M200001

 120 إلى 
140 سم
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توجيهات خاصة بالتوصيل الكهربائي
يجب في جميع األحوال مراعاة التعليمات التالية المنوطة بالتوصيل الكهربائي لصندوق الحائط من مرسيدس-بنز:

 	.IEC 60364-5-52 و IEC 60364-1تُطبق حميع الشروط المعنية بإنشاء أنظمة منخفضة الجهد وفقا للمواصفة

الطرازان A0009060407 و A0009060507 مصصمان للعمل بالجهد االسمي الموضح على ملصق المنتج. 	 

يجب أن يتوافر بموقع التركيب وصلة شبكة كهربائية ذات أبعاد كافية طبقا للمواصفة HD 60364-7-722:2012 )انظر أيضا „المواصفات و 	 
المعايير“ في صفحة 24( ويجب أن تكون هذه الوصلة مخصصة لصندوق الحائط فقط وال تُستغل إلمداد أجهزة كهربائية أخرى.

يلزم عند الضرورة تركيب وصلة تغذية منفصلة ومخصصة لوصلة صندوق الحائط فقط ومطابقة لإلرشادات العامة المتعلقة بتمرير األسالك وتقنية 	 
البناء. 

وطبقا لقدرة التوصيل المرغوبة يجب إبالغ مرفق الكهرباء المحلي عن تركيب صندوق الحائط أو التصديق على ذلك من خاللهم قبل تشغيل 	 
الجهاز. والتزم بالتشريعات المحلية الخاصة بمرفق الكهرباء في هذا الصدد.

يجب موائمة المقطع العرضي للكابل وفقا لقدرة التوصيل المرغوبة والعوامل األخرى )مثل طول الكابل، خامة تصنيع الكابل، نوع التركيب 	 
وغيرها(. مع العلم بأن أطراف التوصيل الموجودة بصندوق الحائط مصممة لتناسب مقطع عرضي يصل إلى 16 مم2.

يمكن تمرير وصلة التغذية فوق المالط أو من أسفله: وقد تم تجهيز لوحة التركيب لتمرير الكابل من األعلى أو من الجهة الخلفية.	 

يجب تأمين وصلة تغذية صندوق الحائط بمفتاح MCB ومفتاح RCCB مناسب )من النوع A على األقل(: يجب مراعاة التشريعات المعمول بها 	 
محليا عند اختيار مفتاح MCB ومفتاح RCCB.  فقد تنص هذه التشريعات على استخدام مفتاح RCCB مزود بتجهيزة فصل من نوع آخر )كالنوع 

B مثال(. 

 	 RCCB و MCB ال يتوفر بالصندوق مفتاح محدد للتشغيل أو اإليقاف: فإذا كنت ترغب في إيقاف صندوق الحائط، يتعين عليك نقل مفتاح
المركب مسبقا في مرفق المبنى إلى الوضع Off( 0/إيقاف(.

وتأكد في جميع األحوال من االلتزام بجميع تعليمات التركيب المنصوص عليها في هذا الدليل.  ومخالفة ذلك أو عدم االمتثال له قد يؤدي لوقوع 	 
إصابات بالغة بسبب الصعق الكهربائي وقد يصل األمر إلى الوفاة. وفضال عن ذلك فإن مخالفة اإلرشادات المذكورة ال تضمن لك تشغيل صندوق 

الحائط على نحوٍ آمن وسليم.

مالحظة!

تختلف التشريعات المذكورة سالفا عن اشتراطات التوصيل المتعلقة بشبكة الكهرباء المحلية في الدول المختلفة. وفي هذه الحالة يجب أن يتم 
توصيل صندوق الحائط طبقا لنوع التوصيل المعني في البلد الذي يُركب فيه الجهاز. يمكنك العثور على عرض عام ألنواع التوصيل المخصصة 

لكل بلد في  صفحة 26 في هذا الدليل أو على موقع اإلنترنت www.yourwallbox.de من خالل الرابط التالي: 
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes

التثبيت الميكانيكي للوح التركيب
بعد االنتهاء من تحديد موقع تركيب صندوق الحائط، يمكنك البدء بالتثبيت الميكانيكي. ويلزمك توفير المكونات التالية للقيام بالتركيب:

مثقاب أو مفك مشغل بالبطارية )غير متوفر ضمن مجموعة التجهيزات الموردة(	 

مثقاب بقطر 10 مم ألرضية التركيب المعنية )غير متوفر ضمن مجموعة التجهيزات الموردة(	 

 	)TX40، TX25، TX20، TX10( وتوركس )PH1( وصليبة )مفك براغي مع لقم مشقوقة )عرض النصل 2.5 مم

لوحة التركيب )متوفرة ضمن مجموعة التجهيزات الموردة(	 

زردية أو سكين لفصل أو قطع قناة تمرير الكابل بلوحة التركيب )غير متوفر ضمن مجموعة التجهيزات الموردة(	 

أربعة براغي مستديرة الرأس مقاس x   60  8 لتثبيت لوحة التركيب بالمفك TX40 )متوفرة ضمن مجموعة التجهيزات الموردة(	 

أربعة براغي مقاس x   25   6 لتثبيت جسم صندوق الحائط بلوحة التركيب باستخدام المفك TX25 )متوفرة ضمن مجموعة التجهيزات الموردة(	 

 	)10 x  50 ،وإذا استلزم األمر: خوابير فيشر مناسبة ألرضية التركيب )متوفرة ضمن مجموعة التجهيزات الموردة: فيشر نايلون

وإذا استلزم األمر ميزان ماء )غير متوفر ضمن مجموعة التجهيزات الموردة(	 
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خطر!

 وعل كل حال التزم دائما بتعليمات السالمة الخمسة:

 1. فصل الجهاز من جميع األقطاب
التشغيل إعادة  التأمين ضد   .2 

 3. التحقق من عدم وجود أي جهد كهربائي
الدائرة الوصالت وتوفير تجهيزات قصر  تأريض   .4 

 5. تغطية أو عزل األجزاء المجاورة التي يسري فيها جهد كهربائي

وعلى كل حال أطفئ مفتاحي MCB و RCCB لصندوق الحائط في شبكة توزيع المبنى قبل البدء بعملية التركيب. فضال عن ذلك تأكد أنه ال 
يمكن إعادة تشغيل مفتاحي MCB و RCCB أثناء التركيب. وإال فإن األمر ينطوي على خطر وقوع إصابات بالغة بسبب الصعق الكهربائي وقد يصل 

األمر إلى الوفاة!

اتبع اإلجراءات التالية لعمل الثقوب باستخدام لوحة التركيب:

تأكد من وجود وصلة تغذية بأبعاد كافية في موقع التركيب المرغوب. وإال فيجب تخصيص وصلة تغذية.1. 

لوحة التركيب مزودة بفتحات مصممة مسبقا لوصلة التغذية وهي موجودة بالحافة 2. 
العلوية وبسطح اللوحة في المنتصف. اخلع إحدى األلسنة البالستيكية المخصصة لوصلة 
التغذية بما يتطابق مع وصلة التغذية في موقع التركيب )إذا استلزم األمر ذلك( باستخدام 

زردية مناسبة أو سكين قاطع أو مثقاب.

 83 

قم بمحاذاة لوحة التركيب على المساحة المختارة: استخدم ميزان ماء عند الضرورة 3. 
للقيام بذلك. ثم قم بتحديد الثقوب.

قم بعمل ثقوب التركيب المحددة )قطر 10 مم(. وعند الضرورة أدخل خوابير الفيشر 4. 
الموردة الخاصة ببراغي التثبيت.
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اربط لوحة التركيب بمفك البراغي )TX40( ثم أحكم ربط البراغي مستديرة الرأس الموردة 5. 
 )x  60 8( بموقع التركيب.   

مالحظة: بالنسبة لوصلة التغذية من الخلف يجب عليك أوال تمرير الكابل من خالل 
الفتحة الموجودة بنطاق التوصيل في الثلث السفلي من لوحة التركيب قبل إحكام ربط 

البراغي.

إذا كان سيتم إدخال الكابل من أعلى، يتعين وضع وصلة التغذية بحيث يتم تمريرها إلى 6. 
نطاق التوصيل من أعلى مع ضمان إمكانية تثبيتها باستخدام مجموعة تخفيف الضغط 

 المعنية. 

مالحظة: ال توجد حاجة لمجموعة تخفيف الضغط بالنسبة لوصلة التغذية من الخلف. 

 83 

 افتح باب جهاز صندوق الحائط باستخدام المفتاح المثلثي المورد وقم بطي الباب لألمام.7. 
   

مالحظة: توخ الحذر الشديد عند القيام بذلك واحرص على حماية باب الجهاز من 
الخدش وأية تلفيات أخرى خارجية. ال تقم بإزالة رقاقة حماية باب الجهاز إال قبل االنتهاء 

من التركيب قدر اإلمكان.

باستخدام المفك قم بحل البرغي TX20 المنوط بتثبيت غطاء األجزاء اإللكترونية الداخلية 8. 
من المنتصف ثم اخلع هذا الغطاء. احتفظ بهذا البرغي في مكان آمن. 

صندوق الحائط مزود بثالثة أغشية للفتحات الموجودة بالنطاق السفلي من صندوق 9. 
الحائط: اضغط على الغشاء الكبير ثم اقطعه: وقم بتمرير وصلة التغذية عبر هذه الفتحة.
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قم بتعليق صندوق الحائط بلوحة التركيب. ولهذا الغرض قم بتمرير البرغي الملولب،   .10
الموجود بالنطاق العلوي من المنتصف على الجهة الخلفية، في الفتحة بلوحة التركيب:  

وبذلك يصبح صندوق الحائط مثبتا على نحو يحميه من السقوط.

بعد ذلك اربط صندوق الحائط بلوحة التركيب مستعينا بمفك البراغي )TX25( واألربعة   .11
براغي x  25 6 الموردة. وبذلك يصبح صندوق الحائط مثبتا بلوحة التركيب بشكل محكم.

في حالة وصلة التغذية المزودة بموصالت مرنة تأكد أن األسالك المكشوفة مجهزة   .12
بجلبات معدنية في نهايتها.  افتح البراغي السفلية المشقوقة الخاصة بأطراف التوصيل، 
وقم بتمرير األسالك في األطراف المعنية واربط وصلة التغذية بعزم ربط يتراوح بين 2.5 

إلى 3 نيوتن متر. وسوف يُشار إلى تخصيص األطراف في الشكل والجدول التاليين. 

مع الطرازين A0009060407 و A0009060507 ثالثي المراحل يتم توصيل وصلة التغذية كما يلي:

الوصلة تمييز  عالمة  السلك لون  املسمى

L1 بني كابل موصل للتيار طور 1

L2 أسود كابل موصل للتيار طور 2

L3 رمادي كابل موصل للتيار طور 3

N أزرق كابل محايد

PE أخضر-أصفر كابل أرضي



صندوق الحائط من مرسيدس-بنز | األعمال التحضيرية والتركيب وبدء التشغيل 11

خطر!

يُرجى مراعاة أن استخدام جهد كهربائي يزيد على 250 فلط بين الكابل الموصل للتيار L1 والكابل المحايد سوف يُلحق الضرر بالوحدة اإللكترونية 
في صندوق الحائط.

مالحظة!

من الممكن بحسب رغبتك توصيل الطرازات ثالثية األطوار بطرف التوصيل L1 وتشغيلها بشكل أحادي الطور: إال أنه في هذه الحالة لن يتم 
 الوصول إلى القدرة االسمية المقررة لصندوق الحائط.

احرص على مراعاة اشتراطات التوصيل الفنية المعمول بها محليا في حالة الحمل غير المتماثل بشبكة التغذية الكهربائية.

مالحظة!

تختلف التشريعات المذكورة في هذا الدليل عن اشتراطات التوصيل المتعلقة بشبكة الكهرباء المحلية في الدول المختلفة. وفي هذه الحالة 
يجب أن يتم توصيل صندوق الحائط طبقا لنوع التوصيل المعني في البلد الذي يُركب فيه الجهاز. يمكنك العثور على عرض عام ألنواع التوصيل 

المخصصة لكل بلد في  صفحة 26 في هذا الدليل أو على موقع اإلنترنت www.yourwallbox.de من خالل الرابط التالي: 
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes

مالحظة!

تم ضبط صندوق الحائط من مرسيدس-بنز مسبقا من قِبل المصنع على تيار شحن 16 أمبير.  في حالة توافر تيار شحن منخفض أو مرتفع نسبيا 
بتركيبات المبنى، يجب عليك موائمة وضع الضبط المسبق لصندوق الحائط قبل إعادة تركيب غطاء الوحدة اإللكترونية ومن ثم تشغيل صندوق 

الحائط:  وسيتم شرح هذه اإلجراءات في جزء »طريقة اإلعداد واالختبار« في صفحة 16 وما يليها. وعلى كل حال يُرجى مراعاة أنه غير مسموح 
بتجاوز التيار االسمي المدون على ملصق المنتج والمهيأ في البرنامج الثابت.

أعد إدخال غطاء الوحدة اإللكترونية بجسم الجهاز واربطه ببرغي )Torx  )TX20 المعني.  .13

قم بطي باب الجهاز ألعلى بحيث يثبت بجسم الجهاز وقم بتأمينه باستخدام المفتاح   .14
المثلثي المورد.

بدء التشغيل الكهربائي
بعد إتمام التركيب الميكانيكي والكهربائي يجب عليك التحقق من عمل صندوق الحائط من مرسيدس-بنز على نحو سليم وإصالح االختالالت 

الوظيفية أو أخطاء التركيب.

ولبدء تشغيل صندوق الحائط من مرسيدس-بنز، اتبع ما يلي:

قم بتشغيل مفتاح MCB المركب مسبقا.1. 
قم بتشغيل مفتاح RCCB الخارجي بشكل إضافي )فيتم توصيل صندوق الحائط بالتيار الكهربائي(.2. 

عند توصيل صندوق الحائط بالتيار الكهربائي مرة أخرى، فإنه يبدأ بعملية التهيئة: عندئذ يتم فحص الوحدة اإللكترونية الداخلية، للتأكد من األداء 
الوظيفي الصحيح. 
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ويتم توثيق هذه العملية من خالل مؤشرات البيان على واجهة صندوق الحائط من مرسيدس-بنز كما يلي: 

الوصف البيان عرض مؤشرات 

تومض جميع مؤشرات البيان مرة واحدة... 

...ثم تنطفئ.

عند التوصيل يومض مؤشر البيان  األزرق )اإلصدار الثانوي( ومؤشر البيان  األخضر 
)اإلصدار الرئيسي(، لعرض إصدار البرنامج الثابت الفعلي )في حالة تحري األعطال فقط(.

. عندئذ يمكن توصيل السيارة للقيام بالشحن.  وبعدها يومض مؤشر البيان األزرق  لمدة 5 ثوان، بينما ينطفئ مؤشر البيان األخضر  واألحمر 
يتناول دليل التشغيل المرفق شرحا مفصال لعملية الشحن.

مالحظة!

إلنهاء بدء التشغيل الكهربائي يجب فحص تجهيزات حماية صندوق الحائط في طريقة االختبار من حيث األداء الوظيفي الصحيح. وسيتم شرح 
طريقة االختبار في جزء »طريقة اإلعداد واالختبار« في صفحة 16 وما يليها.
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تحري األعطال والحلول
في حالة وقوع خلل أثناء تشغيل صندوق الحائط من مرسيدس-بنز، يتم عرض الخلل من خالل مؤشرات البيان بالنطاق السفلي لباب الجهاز. ولعرض 

ذلك يمكن لمؤشرات البيان أن ...

 ...ال يضيء 
)إيقاف مستمر(.

...يومض
 ...يضيء 

)تشغيل مستمر(
سوف نوضح لك في الفصل التالي كيفية التعرف على االختالالت وحاالت األعطال وما يلزمها من إجراءات تساهم في التغلب عليها.

أعطال التشغيل والحلول
لضمان التشغيل على نحو آمن، يجب أن يكون صندوق الحائط محميا بقاطع دائرة خارجي صغير المدى MCB ومفتاح حماية من التيار المتسرب 

RCCB ضمن تركيبات المبنى. عند وقوع عطل يتعين عليك التأكد أوال من نوع الخلل التخاذ اإلجراء المناسب وإلعادة تشغيل الجهاز فيما بعد بكل 
أمان. يمكن أن تقع االختالالت التالية:

املقترح الحل  املحتمل السبب  لخلل  ا
تم قطع التغذية الكهربائية من ناحية المبنى: افحص مفتاحي MCB و RCCB المركبين مسبقا وأعد تشغيلهما إذا لزم 

األمر. إذا ظهر العطل بصورة متكررة أو دائمة، اتصل بأحد مراكز خدمة مرسيدس-بنز الفنية المحلية.

ال يتم إمداد صندوق الحائط 

بالجهد الكهربائي.

مؤشرات البيان ال تعمل

افحص نوع توصيل صندوق الحائط مستعينا بالعرض العام ألنواع التوصيل المخصصة لكل بلد، والذي تجده في صفحة 

 26 في هذا الدليل أو على موقع اإلنترنت www.yourwallbox.de من خالل الرابط التالي: 

www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes
قم بتغيير نوع التوصيل عند اللزوم وفقا لهذا العرض العام.

لم يتم توصيل صندوق الحائط 

طبقا لنوع التوصيل المعني في 

البلد المركب فيه الجهاز.

يلزم تغيير صندوق الحائط. في هذه الحالة توجه إلى أحد مراكز خدمة مرسيدس-بنز الفنية المحلية
حدث عطل داخلي بصندوق 

الحائط.

اخلع قابس الشحن من السيارة أو صندوق الحائط ثم أعد إدخاله: إذا ظهر العطل مجددا، افحص كابل الشحن ثالثي 

األوضاع واتصل بأحد مراكز خدمة مرسيدس-بنز الفنية المحلية.

لم يتم إدخال كابل الشحن بشكل 

صحيح في السيارة أو صندوق 

الحائط.

لم يتم التعرف على السيارة 

الكهربائية.

ابدأ عملية الشحن من جديد: إذا ظهر العطل بصورة متكررة أو دائمة، أوقف صندوق الحائط )انظر »إيقاف وإعادة تشغيل 

المنتج« في صفحة 20( واتصل بأحد مراكز خدمة مرسيدس-بنز الفنية المحلية.

صندوق الحائط من مرسيدس-بنز 

يرصد عطال.

تشير مؤشرات البيان إلى بالغ 

خطأ.

مالحظة!

إذا حدث عطل بوصلة التغذية الكهربائي الخاصة بصندوق الحائط، أوقف صندوق الحائط )انظر »مقدمة« في صفحة 1( واتصل بأحد مراكز خدمة 
مرسيدس-بنز الفنية المحلية.

حاالت األعطال والحلول
لعرض حاالت األعطال تضيء مؤشرات البيان وتومض بنمط محدد يتكرر بوتيرة دائمة. مع حاالت األعطال من الحالة F1 إلى الحالة F10 تتحدد مدة 
العرض بإيقاع يبلغ 200 مل ثانية: حيث يمكن لمؤشرات البيان أن تضيء باستمرار أو تنطفئ خالل هذه المدة أو تومض لمدة 200 مل ثانية. وسوف 

تجد في القائمة التالية ربط العرض المرئي مع نوع األعطال:

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا الوصف

الخطأ F1: المالمس الرئيسي لصندوق الحائط ال يفتح.

مؤشر البيان األخضر يومض أربع مرات تباعا، ومؤشر البيان األزرق ال 
يضيء، ومؤشر البيان األحمر يضيء باستمرار.
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ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا الوصف

الخطأ F2:البرنامج الثابت قام باكتشاف حالة غير مسموح بها  أثناء 
إجراء االختبار الذاتي األولي أو الدوري.

يومض مؤشر البيان األخضر ثالث مرات تباعا، ثم يومض مؤشر البيان 
األزرق مرة واحدة، في حين يضيء مؤشر البيان األحمر باستمرار.

الحل: أوقف التغذية الكهربائية وأعد تشغيلها في كال الحالتين. وإذا ظهر العطل مجددا، أوقف صندوق الحائط )انظر »مقدمة« في صفحة 1( واتصل 
بأحد مراكز خدمة مرسيدس-بنز الفنية المحلية.

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا الوصف

الخطأ F3:الوحدة الداخلية لتسرب التيار المستمر تشير إلى وجود 
تسرب في التيار المستمر.

يومض مؤشرا البيان األخضر واألزرق بالتناوب مرتين، في حين يضيء 
مؤشر البيان األحمر باستمرار.

الحل: في حالة ظهور العطل ألول مرة، سيتم إيقاف عملية الشحن لمدة 30 ثانية ثم إعادة تشغيلها أوتوماتيكيا. ولكن إذا ظهر العطل مرة أخرى على 
الفور، سيتم إيقاف عملية الشحن نهائيا. عندئذ لن يتم الشحن مرة أخرى إال بعد فصل السيارة عن صندوق الحائط. 

ربما تحتوي السيارة على عطل كهربائي في نظام الشحن. ال تقم بشحن السيارة واتصل فورا بورشة فنية معتمدة. واحرص أيضا على اتباع اإلرشادات 
الواردة في دليل تشغيل السيارة.

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا الوصف

  )A0009060507( هذا الخطأ متعلق فقط بالموديل:F5 الخطأ
المزود بمقبس الشحن، وهو يشير إلى أنه تعذر إحكام القابس الخاص 

بكابل الشحن ثالثي األوضاع بمقبس الشحن في صندوق الحائط.
يومض مؤشر البيان األزرق أربع مرات تباعا، وال يضيء مؤشر البيان 

األخضر في حين يضيء مؤشر البيان األحمر باستمرار.

الخطأ F6:هذا الخطأ متعلق فقط بالموديل )A0009060507( المزود 
بمقبس الشحن، وهو يشير إلى وجود عطل في تشفير تيار كابل الشحن 

ثالثي األوضاع.
يومض مؤشر البيان األخضر مرتين ثم يومض مؤشر البيان األزرق مرتين 

ويضيء مؤشر البيان األحمر باستمرار.

الحل: يبدأ صندوق الحائط بعملية الشحن مرة أخرى بعد مرور 60 ثانية أوتوماتيكيا. وفي حالة ظهور العطل مجددا، تحقق من ثبات القابس في 
مقبس الشحن أو انزع القابس ثم أعد إدخاله في المقبس. وإذا ظهر العطل مرة أخرى، افحص كابل الشحن ثالثي األوضاع. إذا كان الكابل ال يبدو 

عليه اية أضرار، فربما يجب تغيير صندوق الحائط: ولهذا الغرض يُرجى التوجه إلى أحد مراكز خدمة مرسيدس-بنز الفنية المحلية.
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ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا الوصف

الخطأ F7: تحتاج السيارة إلى شحن مع وجود تهوية.

يومض مؤشر البيان األزرق مرتين تباعا وال يضيء مؤشر البيان األخضر 
بينما يضيء مؤشر البيان األحمر باستمرار.

الحل: يبدأ صندوق الحائط بعملية الشحن مرة أخرى بعد مرور 60 ثانية أوتوماتيكيا. إذا ظهر العطل مرة ثانية، توجه إلى أحد مراكز خدمة مرسيدس-
بنز الفنية المحلية. يُراعى أن صندوق الحائط من مرسيدس-بنز ال يمكنه شحن السيارات التي تحتاج لتهوية أثناء عملية الشحن. 

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا الوصف

الخطأ F8:حدثت قفلة كهربائية بين المالمس الدليلي CP وكابل 
األرضي PE أو يوجد عطل في نظام تبادل االتصاالت بالسيارة.

يومض مؤشر البيان األخضر مرتين تباعا وال يضيء مؤشر البيان األزرق 
بينما يضيء مؤشر البيان األحمر باستمرار.

الحل: يبدأ صندوق الحائط بعملية الشحن مرة أخرى بعد مرور 60 ثانية أوتوماتيكيا. وإذا ظهر العطل مرة أخرى، افحص كابل الشحن ثالثي األوضاع. 
إذا كان الكابل ال يبدو عليه اية أضرار، فإنه يجب فحص السيارة: ولهذا الغرض يُرجى التوجه إلى ورشة فنية معتمدة.

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا الوصف

الخطأ F9:وحدة مراقبة التيار رصدت تجاوز تيار الشحن للتيار األقصى 
المضبوط.

يومض مؤشر البيان األخضر أربع مرات تباعا ويومض أيًضا مؤشر البيان 
األزرق في المرة الرابعة ويضيء مؤشر البيان األحمر باستمرار.

الحل: يبدأ صندوق الحائط بعملية الشحن مرة أخرى بعد مرور 60 ثانية أوتوماتيكيا. وإذا ظهر العطل مرة أخرى، يجب فحص كابل الشحن ثالثي 
األوضاع أو السيارة. ولهذا الغرض يُرجى التوجه إلى ورشة فنية معتمدة.

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا الوصف

الخطأ F10:خاصية مراقبة درجة الحرارة رصدت زيادة درجة الحرارة 
داخل جسم الجهاز عن °80 م.

يومض مؤشر البيان األخضر أربع مرات تباعا ويومض مؤشر البيان األزرق 
في المرة الثالثة ويضيء مؤشر البيان األحمر باستمرار.

الحل: تقوم وظيفة مراقبة درجة الحرارة بإيقاف عملية الشحن.

وسوف تبدأ عملية الشحن مجددا بعد 10 دقائق عندما تنخفض درجة الحرارة في جسم الجهاز ألقل من 70°م.	 

كما يُعاد تشغيل عملية الشحن على الفور عندما تنخفض درجة الحرارة في جسم الجهاز ألقل من 60°م. 	 

إذا ظهر العطل بصورة متكررة أو دائمة، فيجب تزويد صندوق الحائط بتبريد أفضل و/أو تظليله في موقع التركيب.  وإذا ظهر العطل مرة أخرى، يجب 
فحص السيارة: ولهذا الغرض يُرجى التوجه إلى ورشة فنية معتمدة.
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ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا الوصف

الخطأ F16:حدث خلل بنقل البيانات إلى خاصية مراقبة التيار. يتم 
تحديد الحد األقصى لتيار الشحن على 10 أمبير أثناء الخلل.

يضيء مؤشرا البيان األزرق واألخضر باستمرار ويومض مؤشر البيان 
األحمر مرتين.

الحل: من الممكن مواصلة عملية الشحن، غير أن قدرة الشحن ستنخفض. إذا ظهر العطل بصورة متكررة أو دائمة، أوقف صندوق الحائط )انظر 
»مقدمة« في صفحة 1( واتصل بأحد مراكز خدمة مرسيدس-بنز الفنية المحلية.

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا

ميلي   200
نية ثا الوصف

الخطأ F17:خاصية مراقبة درجة الحرارة رصدت زيادة درجة الحرارة 
داخل جسم الجهاز عن °60 م. يتم تحدبد الحد األقصى لتيار الشحن 

على 6 أمبير.
يضيء مؤشرا البيان األزرق واألخضر باستمرار ويومض مؤشر البيان 

األحمر مرتين.

الحل: من الممكن مواصلة عملية الشحن، غير أن قدرة الشحن ستنخفض. إذا ظهر العطل بصورة متكررة أو دائمة، فيجب تزويد صندوق الحائط 
بتبريد أفضل و/أو تظليله في موقع التركيب.  وإذا ظهر العطل مرة أخرى، يجب فحص السيارة: ولهذا الغرض يُرجى التوجه إلى ورشة فنية معتمدة.

احترس!

إذا ظهر بصندوق الحائط بالغات الخطأ بصورة متكررة أو دائمة أثناء التشغيل مع السيارة، فأوقف صندوق الحائط )انظر  »إيقاف وإعادة تشغيل 
المنتج« في صفحة 20( واتصل بأحد مراكز خدمة مرسيدس-بنز الفنية المحلية. فربما يتعين القيام باإلصالح قبل إعادة عملية الشحن.

طريقة اإلعداد واالختبار
من الممكن تغيير وضع الضبط المسبق لتيار شحن صندوق الحائط من مرسيدس-بنز )16 أمبير( في طريقة اإلعداد من خالل مفتاح البرمجة الداخلي 
الدوار، وذلك في حالة توافر تيار شحن منخفض أو مرتفع نسبيا بتركيبات المبنى. ومع ذلك ال يُسمح بتجاوز التيار االسمي المدون على ملصق المنتج 

بأي حال من األحوال. 

طريقة اإلعداد

للقيام بأوضاع الضبط من خالل مفتاح البرمجة الداخلي الدوار، يجب خلع غطاء األجزاء اإللكترونية الداخلي بصندوق الحائط: سيتم شرح هذه العملية 
في الخطوات 7 و 8 بصفحة صفحة 9 في الفقرة »التثبيت الميكانيكي للوح التركيب«. 

خطر!

يُراعى احتمال وجود جهد كهربائي خطير في األجزاء الداخلية بصندوق الحائط أو باألجزاء التركيبة المعرضة للمس بعد خلع غطاء الوحدة 
اإللكترونية. وعلى كل حال أوقف مفتاحي MCB و RCCB الخاصين بصندوق الحائط في تركيبات المبنى قبل البدء بطريقة اإلعداد واالختبار.  

   
 والتزم في جميع األحوال بتعليمات األمان الخمسة:

 1. فصل الجهاز من جميع األقطاب
التشغيل إعادة  التأمين ضد   .2 

 3. التحقق من عدم وجود أي جهد كهربائي
الدائرة الوصالت وتوفير تجهيزات قصر  تأريض   .4 

التي يسري فيها جهد كهربائي  المجاورة   5. تغطية وعزل األجزاء 

وإال فإن األمر ينطوي على خطر وقوع إصابات بالغة بسبب الصعق الكهربائي وقد يصل األمر إلى الوفاة!
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يوجد باللوحة الرئيسية لصندوق الحائط من مرسيدس-بنز مفتاحان برمجة دواران ويجب أن 
يكونا مضبوطان على الوضع 0 أثناء التشغيل االعتيادي. ويُراعي أن المفتاح S1 )الموضح 

في الصورة على اليسار( هو المسؤول فقط عن تغيير تيار الشحن األقصى.  بينما يبقى 
مفتاح البرمجة الدوار S3 في الوضع 0 دائما.

لتغيير أوضاع ضبط تيار الشحن األقصى لصندوق الحائط من مرسيدس-بنز، اتبع اآلتي:

اإلجراء البيان مؤشرات  حالة  مالحظة

أوقف التغذية الكهربائية لصندوق الحائط بالكهرباء 1. 
عبر مفتاحي MCB و RCCB المركبين مسبقا. 

-

اخلع غطاء الوحدة اإللكترونية الداخلي. اضبط 2. 
القيمة المرغوبة باستخدام مفتاح البرمجة الدوار 

S1 )انظر الجدول في صفحة 16(.

اختر وضع شدة التيار المرغوبة من خالل مفتاح 
البرمجة الدوار S1. واترك مفتاح البرمجة الدوار 

S3 في الوضع 0.

قم بتركيب غطاء الوحدة اإللكترونية الداخلي. قم 3. 
بغلق باب جسم الجهاز وتأمين قفله. قم بتشغيل 
التغذية الكهربائية لصندوق الحائط بالكهرباء عبر 

مفتاحي MCB و RCCB المركبين مسبقا. 

يبدأ صندوق الحائط بطريقة اإلعداد ويقرأ أوضاع 
ضبط مفتاحي البرمجة الدوارين.

يبدأ صندوق الحائط بطريقة اإلعداد.4. 
 حوالي 10 

ثوان
عند نجاح تسجيل أوضاع الضبط في الذاكرة بعد 

10 ثوان تقريبا، تضيء جميع مؤشرات البيان.

أوقف التغذية الكهربائية لصندوق الحائط بالكهرباء 5. 
عبر مفتاحي MCB و RCCB المركبين مسبقا. 

-

اخلع غطاء الوحدة اإللكترونية الداخلي. اضبط 6. 
.F على الوضع 0 أو 1 أو S1 مفتاح البرمجة الدوار

تأكد أن مفتاح البرمجة الدوار S3 ال يزال مضبوطا 
على الوضع 0.

قم بتركيب غطاء الوحدة اإللكترونية الداخلي. قم 7. 
بغلق باب جسم الجهاز وتأمين قفله. قم بتشغيل 
التغذية الكهربائية لصندوق الحائط بالكهرباء عبر 

مفتاحي MCB و RCCB المركبين مسبقا. 

يقوم صندوق الحائط بتحميل أوضاع الضبط 
الجديدة من الذاكرة أثناء عملية التهيئة ثم يعمل 
بطريقة التشغيل االعتيادية )انظر صفحة 11 وما 

يليها(.

من الوارد حدوث عطل عند تغيير شدة التيار المضبوطة مسبقا، والذي يُشار إليه من خالل مؤشرات البيان، بعد أن تقوم بإعادة تشغيل التغذية 
الكهربائية لصندوق الحائط في الخطوة 3:

البيان مؤشرات  حالة  الخطأ وصف 

تعذر تسجيل أوضاع الضبط في الذاكرة.	 

تم ضبط صندوق الحائط على شدة تيار غير مسموح بها لهذا الطراز: وبالتالي لن يتم تغيير شدة التيار 	 
المضبوطة مسبقا. 

وفي كلتا الحالتين واصل العمل بالخطوة 6، لبدء تشغيل صندوق الحائط بالطريقة االعتيادية مرة أخرى. 

 S1       S3
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طريقة االختبار

عند بدء التشغيل وخالل التشغيل الالحق يمكنك التحقق من أوضاع ضبط صندوق الحائط من مرسيدس-بنز من خالل طريقة االختبار، في حالة عدم 
وجود سيارة. لهذا الغرض تصرف كما يلي:

اإلجراء البيان مؤشرات  حالة  مالحظة

أوقف التغذية الكهربائية لصندوق الحائط بالكهرباء 1. 
عبر مفتاحي MCB و RCCB المركبين مسبقا. 

-

اخلع غطاء الوحدة اإللكترونية الداخلي. اضبط 2. 
 E على الوضع 2 أو 4 أو S1 مفتاح البرمجة الدوار

)انظر الجدول في الصفحة التالية(.
واترك مفتاح البرمجة الدوار S3 في الوضع 0.

قم بتركيب غطاء الوحدة اإللكترونية الداخلي. قم 3. 
بغلق باب جسم الجهاز وتأمين قفله. قم بتشغيل 
التغذية الكهربائية لصندوق الحائط بالكهرباء عبر 

مفتاحي MCB و RCCB المركبين مسبقا. 

-

يبدأ صندوق الحائط بطريقة االختبار.4.  -

خطر!

يُراعي أنه يسري جهد كهربائي خطير بموصالت الشحن في صندوق الحائط أثناء طريقة االختبار، األمر الذي يُشكل خطرا على جسمك وحياتك: 
ال تلمس هذه الموصالت بأي حال من األحوال واتخذ أقصى درجات الحذر عند القيام باإلجراءات التالية. وإال فإن األمر ينطوي على خطر وقوع 

إصابات بالغة بسبب الصعق الكهربائي وقد يصل األمر إلى الوفاة!

يمكنك أثناء طريقة االختبار قياس الجهد في أطوار 5. 
مقبس الشحن )A0009060507( أو بقابس 

الشحن )A0009060407(. كما يتسنى قياس 
اإلشارة بمالمس PC )مقابل EP( والتردد وكذلك 

عامل التشغيل.

 حوالي 10 
دقائق

تشير مؤشرات البيان الوماضة إلى تشغيل صندوق 
الحائط وسريان الجهد بمالمسات الشحن. اتخذ 

أقصى درجات الحذر! 

بعد عشر دقائق تقريبا يتوقف الجهد الكهربائي 
أوتوماتيكيا )تضيء جميع مؤشرات البيان(.

وإلنهاء طريقة االختبار، أوقف التغذية الكهربائية 6. 
لصندوق الحائط بالكهرباء عبر مفتاحي MCB و 

RCCB المركبين مسبقا. 
-

اخلع غطاء الوحدة اإللكترونية الداخلي. اضبط 7. 
.F على الوضع 0 أو 1 أو S1 مفتاح البرمجة الدوار

تأكد أن مفتاح البرمجة الدوار S3 ال يزال مضبوطا 
على الوضع 0.

قم بتركيب غطاء الوحدة اإللكترونية الداخلي. قم 8. 
بغلق باب جسم الجهاز وتأمين قفله. قم بتشغيل 
التغذية الكهربائية لصندوق الحائط بالكهرباء عبر 

مفتاحي MCB و RCCB المركبين مسبقا. 

يقوم صندوق الحائط بتحميل أوضاع الضبط 
الجديدة من الذاكرة أثناء عملية التهيئة ثم يعمل 

بطريقة التشغيل االعتيادية.
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S3 و S1 أوضاع الضبط الخاصة بمفتاحي البرمجة الدوارين

يمكن القيام بأوضاع الضبط التالية من خالل مفتاح البرمجة الدوار S1 األيسر:

الشرح الوظيفي الوصف  الوضع
وضع الضبط المعني بالشحن االعتيادي تشغيل اعتيادي 0

- ال توجد وظيفة 1

يمكن قياس الجهد االسمي )تجهيزة الحماية مشغلة( وكذلك االتصال )PC( بمالمسات الشحن لفحص األداء الوظيفي دون 

وجود سيارة.
طريقة االختبار 2

يمكن إدخال رقم تعريف للجهاز بواسطة مفتاح البرمجة الدوار S3 )انظر الصفحة التالية( ضبط رقم تعريف الجهاز 3

انظر الوضع 2 طريقة االختبار 4

  8 أمبير

ضبط تيار الشحن األقصى

5

10 أمبير 6

13 أمبير 7

16 أمبير 8

20 أمبير 9

30 أمبير A

32 أمبير B

64 أمبير C

إعادة الضبط على وضع ضبط المصنع )61 أمبير( D

انظر الوضع 2 طريقة االختبار E

وضع الضبط المعني بالشحن االعتيادي تشغيل اعتيادي F

يمكن القيام بأوضاع الضبط التالية من خالل مفتاح البرمجة الدوار S3 األيمن:

الشرح بروتوكول MODBUS لرقم 
الجهاز تعريف 

الوضع

وضع الضبط المعني بالتشغيل االعتيادي واالختبار تشغيل اعتيادي 0

عندما يكون مفتاح البرمجة الدوار S1 مضبوطا على الوضع 3 )انظر أعاله(، يمكنك تخصيص رقم تعريف آخر لجهاز صندوق 

الحائط من خالل أوضاع المفتاح S3. مع العلم بأن تغيير رقم تعريف الجهاز يكون مخصصا لالستخدامات الالحقة وال يؤثر 

على عملية التشغيل في حقيقة األمر. لذلك فإننا ننصح بعدم إجراء التغيير وإبقاء مفتاح البرمجة الدوار S3 في الوضع 0.

0x01 1

0x02 2

0x03 3

0x04 4

0x05 5

0x06 6

0x07 7

0x08 8

0x09 9

0x0A A

0x0B B

0x0C C

0x0D D

0x0E E

0x0F F
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إيقاف وإعادة تشغيل المنتج
يمكنك إيقاف صندوق الحائط من مرسيدس-بنز عند الحاجة. وإليقاف صندوق الحائط، اتبع ما يلي:

أوقف مفتاح RCCB الخارجي )فيتم قطع اتصال الصندوق الجداري بالتيار الكهربائي(.1. 
أوقف أيضا مفتاح MCB المركب مسبقا.2. 
والتزم دائما بتعليمات السالمة الخمسة المذكورة!3. 

عندئذ ال تتاح إمكانية الشحن بصندوق الحائط من مرسيدس-بنز وبالتالي يمكنك تفكيكه إذا لزم األمر.

وإلعادة تشغيل صندوق الحائط مرة أخرى في وقت الحق، اتبع ما يلي:

قم بتشغيل مفتاح MCB المركب مسبقا.1. 
قم بتشغيل مفتاح RCCB الخارجي عالوة على ذلك )فيتم التوصيل بالتيار الكهربائي(.2. 

عند إعادة توصيل صندوق الحائط من مرسيدس-بنز بالتيار الكهربائي مرة أخرى، فإنه يبدأ بعملية التهيئة: وحينها يمكن توصيل السيارة بالجهاز للقيام 
بالشحن كما هو موضح في الفقرة »بدء التشغيل الكهربائي« في صفحة 11.

إرجاع صندوق الحائط خاصتك
عندما يصدر عن صندوق الحائط بالغات خطأ باستمرار أثناء التركيب أو في حالة التشغيل الالحق أو كان الجهاز ال يعمل على النحو المرغوب، فإنه 

يُرجى االتصال بأحد مراكز خدمة مرسيدس-بنز الفنية المحلية. كما يجب إصالحه إذا تعذر معالجة العطل بشكل متواصل. وفي هذه الحالة ستيعين 
عليك إيقاف صندوق الحائط خاصتك وتفكيكه وإرساله إلى أحد مراكز خدمة مرسيدس-بنز الفنية المحلية للقيام باإلصالح.

ويجب عليك ملء ملف "Checklist for returns" وإرفاقها عند اإلرسال مع صندوق الحائط. يُرجى مراعاة أن تكون جميع بيانات الملف صحيحة 
وكاملة، والتوقيع على الملف من قبل العميل وفني التركيب. وإال فلن يتم قبوله لإلصالح.

www.yourwallbox.de على موقع اإلنترنت "Checklist for returns" يمكنك العثور على ملف 
  من خالل الرابط التالي:

www.yourwallbox.de/RMA-document 
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الملحق
المواصفات الفنية

A0009060507 A0009060407 الطراز

IEC 61851-1 / 61439-7 طبقا للمواصفة التشريعات

يسري على خط إمداد يصل إلى ²مم x  16 5 كحد أقصى وصلة التيار الكهربائي

انظر ملصق المنتج الجهد االسمي

32 أمبير، 3 أطوار 16 أمبير، 3 أطوار التيار االسمي

50 هرتز التردد االسمي

22 كيلوواط 11 كيلوواط قدرة الشحن القصوى

مقبس شحن من النوع 2 كابل شحن من النوع 2، 6 متر تقريبا مأخذ الشحن

الكشف اإللكتروني عن التيار المستمر المتسرب للم DC-RCM،  IΔn،  d.c.  ≥ 6ي أمبير  تجهيزات الحماية

منفذ RS485 داخلي )ال يمكن الوصول إليه بواسطة المستخدم/فني التركيب( وحدة التشغيل/قيم البارامترات

30- إلى 50 °م درجة الحرارة المحيطة عند التشغيل

30- إلى 85 °م درجة حرارة التخزين

5 إلى 95 % )غير متكثف( رطوبة الهواء، نسبيا

I فئة الحماية

III فئة الجهد الزائد

3 درجة االتساخ

IP44 IP54 نوع حماية جسم الجهاز

IK08 مقاومة االصطدامات

مم x  400 x  194 492 )ارتفاع x  عرض x  عمق( األبعاد شاملة لوحة التركيب

مم x  400 x  162 492 )ارتفاع x  عرض x  عمق( األبعاد بدون لوحة التركيب

مم x  376.4 x  32 477.9 )ارتفاع x  عرض x  عمق( أبعاد لوحة التركيب

تم 2.000 ≥ر فوق مستوى سطح البحر )فوق سطح البحر( ارتفاع التركيب األقصى

حوالي مجك 5.7 حوالي مجك 14 وزن كل وحدة شامال لوحة التركيب

حوالي مجك 4.7 حوالي مجك 13 وزن كل وحدة بدون لوحة التركيب
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مخططات األبعاد والقياسات
يتم توريد صندوق الحائط من مرسيدس-بنز مجمعا ومفحوصا بشكل كامل. يتم اإلشارة إلى جميع القياسات وكذلك نقاط التركيب في مخططات 

األبعاد التالية.

لوحة التركيب

عرض من األمام والجوانب )جميع البيانات ُمقاسة بالملليمتر(

صندوق حائط مزود بمقبس شحن

عرض من األمام والجوانب )جميع البيانات ُمقاسة بالملليمتر(

 200 
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 376,4 

 394 
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صندوق حائط مزود بكابل شحن مدمج

عرض من األمام والجوانب )جميع البيانات ُمقاسة بالملليمتر(

تخصيص الموصالت للطراز 1/الطراز 2

 394 

 143 

 4
92

 

 1
34
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 400 
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المواصفات و المعايير 
يُلبي صندوق الحائط من مرسيدس-بنز المعايير وفئات الحماية التالية:

المواصفات العامة

الشرح املواصفات

EMV مواصفة التوافق الكهرومغناطيسي 2014/30/EU

RoHS 2  مواصفة الحد من المواد الخطرة 2011/65/EU

WEEE مواصفة األجهزة الكهربائية واإللكترونية القديمة 2012/19/EU

مواصفة الجهد المنخفض 2014/35/EU

قانون األجهزة الكهربائية واإللكترونية ElektroG

المعايير المتعلقة بسالمة الجهاز

الشرح املعيار

نظام شحن موصل للسيارات الكهربائية – جزء 1: المتطلبات العامة IEC 61851-1 Ed 2.0:2010

جزء 7: مجموعات أجهزة توصيل لتطبيقات محددة مثل المراسي والمخيمات واألسواق ومحطات الشحن الخاصة بالسيارات 

الكهربائية

IEC/TS 61439-7:2014 

نظام شحن موصل للسيارات الكهربائية – جزء 1: المتطلبات العامة DIN EN 61851-1: 2012-01

نظام شحن موصل للسيارات الكهربائية – جزء 22: محطة شحن ذات تيار متردد للسيارات الكهربائية E DIN EN 61851-22:2011-04

إنشاء األنظمة منخفضة الجهد – جزء 7-227: التغذية الكهربائية للسيارات الكهربائية HD 60364-7-722:2012

فئات و أنواع الحماية

الشرح الحماية نوع  الحماية /  فئة 

الجهاز مطابق لفئة الحماية 1.

 نوع حماية الجهاز: حماية ضد توغل األجسام الغريبة والصلبة التي يزيد قطرها على 1 مم وحماية ضد رذاذ الماء 

.)A0009060507 :الطراز(
IP 44

)A0009060407 :نوع حماية الجهاز: حماية ضد اللمس، الغبار بكميات تلحق الضرر ورذاذ الماء )الطراز IP 54

العالمة CE وبيان المطابقة
صندوق الحائط من مرسيدس-بنز يحمل العالمة CE. يتوفر بيان المطابقة المعني للتنزيل في صيغة ملف إلكتروني من خالل الرابط 

.www.yourwallbox.de

مسرد المصطلحات والتعريفات
فيما يلي توضيحا لالختصارات والمصطلحات المهمة المستخدمة في هذا الدليل.

املعنى الشرح االختصار

تيار مستمر  Direct Current DC
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ملعنى ا الشرح االختصار

جهاز رصد لإلبالغ عن تسرب التيارات المستمرة  Direct Current Residual Current Monitor DC-RCM

مؤشر بيان Light Emitting Diode LED

قاطع الدائرة صغير المدى Miniature Circuit Breaker MCB

)FI مفتاح الحماية من التيار المتسرب )مفتاح Residual Current operated Circuit-Breaker RCCB

العالمات التجارية
جميع العالمات التجارية والماركات الوارد ذكرها في هذا الكتيب أو التي تحظى بالحماية من قِبل طرف ثالث تخضع بدون أية قيود لألحكام المنصوص 

عليها في قانون العالمات التجارية المعمول به ولمواد حقوق الملكية ذات الصلة بالمالك المسجل المعني بهذا الشأن.  

جميع العالمات التجارية واألسماء التجارية أو أسماء الشركات المذكورة في هذا الصدد هي في حقيقة األمر عالمات تجارية أو عالمات مسجلة لمالكها 
المعني أو يمكن أن تكون كذلك. كما يحتفظ المالك بجميع الحقوق التي لم يتوافق عليها هنا بشكل صريح.

عدم وجود تمييز صريح للعالمة التجارية المستخدمة في هذا الكتيب ال يُعطى الحق في استبعاد حقوق األطراف األخرى.

حقوق المؤلف وحقوق الطباعة
Copyright © 2017

MB-IM-Wallbox-2017-03-06 ,1.1 اإلصدار

جميع الحقوق محفوظة.

من الممكن أن يتم إدخال تعديالت على جميع البيانات الواردة في هذا الدليل بدون إشعار مسبق ودون أن تتحمل الجهة الصانعة أية مسؤولية تجاه 
ذلك األمر. 

من الممكن أن تختلف جميع الصور الواردة في هذا الدليل عن المنتج المورد وال تقع أية مسؤولية على الجهة الصانعة.

ويُرجى العلم بأن الجهة الصانعة غير مسؤولة عن أي خسارة و/أو أضرار ناتجة عن بيانات أو خطأ محتمل في معلومات هذا الدليل.

ال يجوز نسخ هذا الكتيب كامال أو أجزاءً منه إال بإذن كتابي وصريح من الجهة الصانعة، كما ال يجوز تخزينه بأي حال من األحوال على أي وسيط 
إلكتروني وال يُسمح بنقله من خالل نسخة مصورة أو تسجيل صوتي أو بأي طريقة أخرى سواء كانت إلكترونية أو كهربائية أو ميكانيكية أو ضوئية أو 

كيميائية.

تعليمات تكهين المنتج
لغرض الحفاظ على البيئة وحمايتها ووقايتها من التلوث وإعادة استغالل المواد الخام )إعادة التدوير( بصورة مثالية، فقد 

أصدرت اللجنة األوروبية مواصفةً )EAG-VO و WEEE-Richtlinie 2002/96/EG(، والتي يتم من خاللها استرداد األجهزة 
الكهربائية واإللكترونية من الجهة الصانعة من أجل تكهينها وإعادة استغاللها بطريقة صحيحة ومحافظة على البيئة.

وبناءًا عليه فإنه ال يجوز تكهين األجهزة، المميزة بهذا الرمز، داخل االتحاد األوروبي ضمن النفايات المنزلية التي لم يتم فرزها: 
يُرجى االستعالم لدى السلطات المحلية لديك عن أنسب الطرق الخاصة بالتكهين. 

خامات التصنيع قابلة إلعادة التدوير طبقا لعالمتها المميزة. اعلم أنك ستساهم بدور بالغ األهمية في حماية بيئتنا إذا ما 
شاركت في إعادة استخدام األجهزة القديمة واستغاللها مادياً أو االنتفاع منها بأي صورة مناسبة.



26

Mains Connection Schemes
Country

Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

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

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

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

Australia 50 Hz 230 / 400 V L1 N x

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

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

Brazil 60 Hz

110 / 220 V L1 L2 x

220 / 400 V L1 N x

127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Cayman Islands 60 Hz 120 / 240 V L1 L2 x

Chile 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

China 50 Hz
127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Colombia 60 Hz 110 / 220 V L1 L2 x

Eurasian Customs Union 

)Belarus, Kazakhstan, 

Russia(

50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

French Polynesia )Tahiti( 60 Hz 220 V L1 N x

Hong Kong 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

India 50 Hz

220 / 380 V

L1 L2 L3 N x230 / 400 V

240 / 415 V

Indonesia 50 Hz
127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Israel 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

Jamaica 50 Hz 110 / 220 V L1 L2 x

Japan 50 / 60 Hz 200 V L1 L2 x

Jordan 50 Hz 220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Kuwait 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Laos 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

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

Malaysia 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

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

New Zealand 50 Hz 230 / 400 V L1 N x

Oman 50 Hz
220 / 380 V

L1 L2 L3 N x

240 / 415 V

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

Panama 60 Hz 220 V L1 L2 x
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Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

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

Qatar 50 Hz 240 / 415 V L1 L2 L3 N x

Saudi Arabia 60 Hz
127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 N x

Singapore 50 Hz 240 / 415 V L1 N x

South Africa 50 Hz 230 / 400 V L1 L2 L3 N x

South Korea 60 Hz 220 / 380 V L1 N x

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

Taiwan 60 Hz
110 / 220 V L1 L2 x

220 / 440 V L1 N x

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

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

United Arab Emirates 50 Hz
220 / 380 V

L1 L2 L3 N x

240 / 415 V

Vietnam 50 Hz
127 / 220 V L1 L2 x

220 / 380 V L1 L2 L3 N x

Region Country
Local  
frequency

Local voltage  
(domestic applications)

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

Europe  

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

L1 N x

L1 L2 L3 N x

Norway 50 Hz
110 V L1 N x

230 / 400 V L1 L2 L3 N x

UK 50 Hz 240 / 415 V L1 N x



 ىلإ ةرورضلاب كلذ يدؤي دقو .ليلدلا اذه رشن دعب جتنملل ةعناصلا ةهجلا ةطساوب ةفيفطلا ةينفلا تاليدعتلا ضعب تأرط دق نوكت نأ دراولا نم
.ةعابطلا ةيلمع نع ةجتان يهف ناولألا يف ةدوجوملا تافالتخالا امأ .يجراخلا رهظملا يف فيفط ريغت

     Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, Germany
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