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Ważne adresy
Dane kontaktowe Daimler AG

Mercedesstraße 137

70327 Stuttgart, Niemcy

W sprawach technicznych prosimy o skontaktowanie się z lokalnym serwisem technicznym firmy Mercedes-Benz.

Bez wyraźnej, pisemnej zgody zabronione jest kopiowanie niniejszego podręcznika w całości lub w części, jego zapisywanie 
na nośnikach elektronicznych lub elektroniczne, elektryczne, mechaniczne, optyczne, chemiczne przenoszenie, wykonywanie 
fotokopii lub nagrań audiowizualnych.

Wersja 1.1, MB-IM-Wallbox-2017-03-06 Numer artykułu: 0301482_c
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Ważne informacje
Słowo wstępne
Niniejsza instrukcja opisuje mechaniczną i elektryczną instalację stacji ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz. Opisane w 
niniejszej instrukcji czynności mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany, specjalistyczny personel (instalacja 
mechaniczna) lub wykwalifikowanych specjalistów ds. elektryki (instalacja elektryczna), którzy na podstawie swojego wykształ-
cenia, wiedzy i doświadczenia oraz znajomości właściwych norm są w stanie ocenić i wykonać opisane w instrukcji instalacji 
czynności oraz rozpoznać ewentualne zagrożenia.

Jednoznaczne rozpoznanie wersji stacji ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz umożliwia etykieta produktu: Na etykiecie 
znajduje się numer rzeczowy Mercedes-Benz (dół, strona zewnętrzna) oraz numer produktu ABL (osłona układu elektronicz-
nego, strona wewnętrzna). Obydwa numery są identyczne pod względem danych technicznych. Przed instalacją należy się 
koniecznie upewnić, że dana wersja produktu została opisana w niniejszej instrukcji instalacji!

Niniejszy podręcznik zawiera opis dla następujących stacji ładowania:

Numer rzeczowy Mercedes-Benz Numer produktu ABL
A0009060407 3W11M1
A0009060507 3W22M2

Wskazówki dotyczące podręcznika
Niniejsza instrukcja stanowi zakres dostawy stacji ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz i dokumentuje czynności i usta-
wienia, które są niezbędne do instalacji i uruchomienia stacji ładowania Wallbox oraz do usuwania błędów podczas eksploata-
cji. W celu zapewnienia możliwie szybkiej orientacji i przejrzystości niektóre fragmenty tekstu zostały specjalnie sformatowa-
ne. 

• Opisy, które dotyczą różnych, równoważnych opcji (jak w tym przypadku), są oznaczone w formie wyliczenia.

• Opisy, które dotyczą wykonania funkcji, są przedstawione numerycznie i definiują tym samym kolejność poszczególnych 
czynności.

Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję oraz przestrzegać wszystkich wymienionych wskazówek, a zwłaszcza tych, 
które odnoszą się do bezpieczeństwa.

Wszystkie wymiary są podane w milimetrach. O ile jest to niezbędne, przy niektórych rysunkach podano także skalę.

Proszę mieć na względzie, że wszystkie dane techniczne, specyfikacje i wzory produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejsze-
go poinformowania o tym fakcie.

Wskazówki bezpieczeństwa w instrukcji 
Przede wszystkim należy przestrzegać wskazówek ostrzegawczych i środków ostrożności, które zostały przedstawione w 
instrukcji w poniższy sposób. Znaczenie symboli:

ZAGROŻENIE!

Akapity oznaczone tym symbolem wskazują na napięcia elektryczne, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i ciała. 
Naruszenie wskazówek może prowadzić do ciężkich obrażeń i śmierci. Czynności oznaczonych tym symbolem nie wolno 
podejmować w żadnym wypadku.
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OSTROŻNIE!

Akapity oznaczone tym symbolem wskazują na inne zagrożenia, które mogą prowadzić do uszkodzenia samego urządzenia 
lub innych elektronicznych odbiorników. Czynności oznaczone tym symbolem mogą być wykonywane wyłącznie ze szcze-
gólną ostrożnością.

WSKAZÓWKA!

Akapity oznaczone tym symbolem wskazują na dodatkowe, ważne informacje i szczególne cechy, które mogą być niezbęd-
ne do niezawodnej eksploatacji. Czynności oznaczone tym symbolem powinny być wykonywane tylko w razie potrzeby.

Wskazówki bezpieczeństwa przy urządzeniu
Na naklejce po prawej stronie obudowy oraz na wewnętrznej osłonie układu elektronicznego stacji ładowania Wallbox umiesz-
czone są dalsze wskazówki bezpieczeństwa i eksploatacji. Znaczenie symboli:

UWAGA!
Proszę przeczytać w pierwszej kolejności instrukcję obsługi, w szczególności przed otwarciem drzwiczek obudowy stacji 
ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz.

UWAGA!

Proszę przeczytać w pierwszej kolejności instrukcję instalacji (niniejszy dokument), w szczególności przed otwarciem 
osłony układu elektronicznego we wnętrzu stacji ładowania Wallbox.

ZAGROŻENIE!

Po otwarciu obudowy we wnętrzu stacji ładowania Wallbox oraz przy elementach, które mogą zostać dotknięte, panuje 
niebezpieczne napięcie elektryczne.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa
Należy przestrzegać poniższych punktów:

• Przeczytać starannie instrukcję.

• Przestrzegać wszystkich ostrzeżeń.

• Postępować zgodnie ze wszystkimi wskazówkami.

• Stacja ładowania Wallbox Mercedes-Benz jest dostępna w wersjach dla poszczególnych krajów. Proszę sprawdzić, na 
podstawie oznaczenia na tabliczce znamionowej na spodniej płycie stacji ładowania Wallbox, czy jest ona dopuszczona do 
instalacji i pracy w Twoim kraju.

• Stacja ładowania Wallbox musi zostać zainstalowana przez wykwalifikowanego specjalistę ds. elektryki, podłączona przez 
niego z uwzględnieniem miejscowych przepisów i regulacji oraz odebrana przez niego do eksploatacji.

• Stacja ładowania Wallbox nie posiada wyłącznika różnicowoprądowego (RCCB). Instalacja elektryczna przygotowana do 
podłączenia stacji ładowania Wallbox musi być wyposażona w taki bezpiecznik, służący do jej wyłącznego zabezpieczenia. 
Wszystkie warianty stacji ładowania Wallbox Mercedes-Benz są wyposażone we wbudowany czujnik prądu różnicowego, 
dzięki czemu do zabezpieczenia urządzenia wystarczy wyłącznik różnicowoprądowy bez wbudowanego zabezpieczenia nad-
miarowoprądowego (RCCB) typu A. Zawsze muszą być uwzględniane przepisy specyficzne dla danego państwa lub regionu. 
Takie przepisy mogą określać np. wymagania dotyczące typu stosowanych wyłączników RCCB i ich charakterystyk (np. typu 
B).

• Podczas instalacji wzgl. po zainstalowaniu należy ze wszystkich stron stacji ładowania Wallbox zapewnić minimalny odstęp 
rzędu 50 cm.

• Stosować wyłącznie akcesoria, które są przez firmę Mercedes-Benz przewidziane i oferowane dla tego urządzenia.
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• Stacji ładowania Wallbox nie należy instalować w bezpośrednim sąsiedztwie wody płynącej lub strumieniowej. Stacja łado-
wania Wallbox marki Mercedes-Benz jest zgodnie z IP54 (model A0009060407) lub zgodnie z IP44 (model A0009060507) 
wystarczająco chroniona przed wodą rozpylaną i rozpryskową.

• Stacja ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz nie może być instalowana w obszarach zagrożonych powodzią.

• Stacja ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz nie może być instalowana w obszarach zagrożonych eksplozją (obszar EX).

• Stacji ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz nie wolno oklejać lub przykrywać innymi przedmiotami lub materiałami, tak 
aby przez cały czas zagwarantowana była wystarczająca cyrkulacja powietrza.

• Na obudowie nie wolno umieszczać płynów ani przedmiotów lub zbiorników, które zawierają płyny.

• Proszę mieć na względzie, że w zależności od podłączonego pojazdu i/lub krajowych przepisów może być konieczna dodat-
kowa ochrona przed przepięciem.

• Należy mieć na uwadze, że w niektórych państwach może być wymagana inna charakterystyka wyzwalania odpowiedniego 
wyłącznika różnicowoprądowego (zwanego poniżej RCCB, patrz także „Glosariusz i definicje“ na stronie 25).

• Należy mieć na względzie, że eksploatacja nadajnika radiokomunikacyjnego w bezpośrednim sąsiedztwie stacji ładowania 
Wallbox (< 20 cm) może prowadzić do zakłóceń działania i dlatego należy tego unikać. 

• Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym również dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycz-
nych lub umysłowych albo nieposiadające wystarczającego doświadczenia i/lub wiedzy, chyba że będą one korzystać z 
urządzenia pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub będą otrzymywać od niej stosowne wskazówki 
dotyczące prawidłowej obsługi.

• Dzieci muszą pozostawać pod nadzorem, aby nie traktowały urządzenia jako zabawki. 

• Proszę mieć na względzie, że stacja ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz może być instalowana i eksploatowana na 
maksymalnej wysokości wynoszącej 2,000 metra n.p.m.

Ogólne wskazówki dotyczące produktu
Niniejsza stacja ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz jest zgodna z aktualnym stanem techniki i spełnia wszystkie 
obowiązujące wytyczne, dyrektywy i normy bezpieczeństwa. Wskazówki bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji mają 
na celu zagwarantowanie prawidłowej i bezpiecznej instalacji dla późniejszej eksploatacji. Naruszenie lub nieprzestrzeganie 
wskazówek bezpieczeństwa i poleceń zawartych w niniejszej instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru, ciężkich 
obrażeń i/lub śmierci.

Stacja ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz musi zostać zainstalowana przez wykwalifikowanego specjalistę ds. elektryki, 
podłączona przez niego z uwzględnieniem miejscowych przepisów i regulacji oraz następnie odebrana przez niego do eksplo-
atacji. 

Zakłócenia, które naruszają bezpieczeństwo osób, podłączonego pojazdu lub samego urządzenia, mogą być usuwane wyłącz-
nie przez autoryzowanego specjalistę ds. elektryki.

Jeżeli nastąpią zakłócenia podczas stosowania stacji ładowania Wallbox, należy najpierw przeczytać rozdział „Wyszukiwanie 
błędów i rozwiązania“ na stronie 13. Jeżeli błąd lub usterka pojawi się ponownie i nie będzie można ich nadal usunąć, pro-
szę skontaktować się z lokalnym serwisem technicznym firmy Mercedes-Benz. 

W poniższych przypadkach proszę koniecznie skontaktować się z lokalnym serwisem technicznym firmy Mercedes-Benz:

• mechaniczne uszkodzenie obudowy, 

• usunięcie drzwiczek obudowy lub brak możliwości zamknięcia/zablokowania drzwiczek,

• oczywisty brak wystarczającej ochrony przed wodą rozpryskową i/lub ciałami obcymi,

• funkcjonalne lub widoczne uszkodzenie gniazda ładowania lub zewnętrznego kabla ładowania,

• nieprawidłowe działanie stacji ładowania Wallbox lub jej uszkodzenie w inny sposób.
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ZAGROŻENIE!

W razie stwierdzenia uszkodzenia obudowy lub gniazda wtyczkowego ładowania czy też kabla ładowania, należy natych-
miast przerwać instalację stacji ładowania Wallbox lub też podłączoną już stację ładowania Wallbox rozłączyć za pomocą 
odpowiedniego  wyłącznika nadmiarowo-prądowego (zwany poniżej MCB, patrz także „Glosariusz i definicje“ na stronie 
25) i RCCB instalacji domowej. Dalsze używanie stacji ładowania Wallbox jest w takim przypadku niedozwolone! Proszę 
skontaktować się z lokalnym serwisem technicznym firmy Mercedes-Benz!

Wskazówki dotyczące instalacji
Należy przestrzegać poniższych wytycznych dotyczących instalacji stacji ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz:

• Urządzenie musi być zawsze połączone z przewodem ochronnym systemu zasilania energii. Połączenie z przewodem 
ochronnym jest tworzone i sprawdzane przez instalatora. Po instalacji zmiany mogą być dokonywane wyłącznie przez wy-
kwalifikowanego specjalistę ds. elektryki.

• Przestrzegać lokalnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa dla państwa, w którym ma miejsce eksploatacja stacji 
ładowania Wallbox.

• W celu zapewnieniu prawidłowej eksploatacji przewód doprowadzający stację ładowania Wallbox do instalacji domowej 
musi być zabezpieczony za pomocą odpowiednich MCB i RCCB.

• W celu kompletnego odłączenia stacji ładowania Wallbox od sieci elektrycznej konieczne jest każdorazowo przerwanie 
doprowadzania prądu za pomocą MCB i RCCB.

• Upewnić się, że znamionowe napięcie i znamionowy prąd urządzenia są zgodne z danymi lokalnej sieci elektrycznej oraz że 
podczas procesu ładowania nie dochodzi do przekroczenia mocy znamionowej. 

• Stacji ładowania Wallbox nie należy instalować w obszarach, w których często przebywają osoby. W szczególności nie nale-
ży jej instalować wzdłuż dróg przechodnich i przy oznaczonych drogach ewakuacyjnych. 

• Stacji ładowania Wallbox nie montować nigdy w ograniczonych warunkach przestrzennych. W szczególności należy zapew-
nić, aby pojazd w celu ładowania został zaparkowany w odpowiedniej odległości od stacji ładowania Wallbox oraz był pod-
łączony do kabla ładowania bez naprężenia rozciągającego. Odstęp między pojazdem a stacją ładowania Wallbox powinien 
wynosić od 50 cm do maksymalnie 5 m. Powyższe zalecenie może zostać pominięte, w zależności od wersji stacji ładowa-
nia Wallbox (długość kabla ładowania) i warunków lokalnych.

• W żadnym wypadku nie dokonywać zmian w obrębie obudowy lub wewnętrznego okablowania stacji ładowania Wallbox. 
Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, narusza zasadniczo postanowienie gwarancyjne, a 
tym samym może prowadzić do natychmiastowego przestania obowiązywania gwarancji.
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Przygotowanie, instalacja i 
uruchomienie
Prezentacja produktu
Wersje stacji ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz są w całości produkowane w Niemczech. Spełniają one obowiązujące 
w całej Europie normy i wytyczne dotyczące ładowania pojazdów elektrycznych zgodnie z normą IEC 61851-1, modo 3, w tym 
celu proszę zapoznać się z rozdziałem „Dyrektywy i normy“ na stronie 24. W zależności od potrzeb użytkownik może wybie-
rać między wersjami z gniazdkiem wtyczkowym ładowania lub wersjami z stale przymocowanym kablem ładowania. Wersje te 
zostały zaprojektowane do użytku prywatnego oraz do zastosowania w obszarach półpublicznych.

W przypadku wszystkich naszych produktów myślimy o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa dla użytkownika. Dlatego 
moduł naścienny Wallbox wyposażony jest w zintegrowany układ rozpoznawania prądu uszkodzeniowego DC, który gwarantuje 
prawidłowe działanie podłączonych przed nim wyłączników RCCB w przypadku prądów uszkodzeniowych prądu stałego.

Codzienna eksploatacja stacji ładowania Wallbox jest niezwykle prosta. Trzy diody LED umieszczone w przedniej części stacji 
ładowania Wallbox umożliwiają w każdej chwili odczytanie aktualnych stanów pracy. W razie wystąpienia nieprawidłowego dzia-
łania, przyczynę zakłócenia można odczytać przy pomocy charakterystycznego kodu błędu LED, bez konieczności otwierania 
obudowy. Po uruchomieniu stacji ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz przez specjalistę jest ona w każdej chwili gotowa do 
ładowania, przy czym proces ładowania wymaga oddzielnej autoryzacji za pomocą wbudowanego przełącznika kluczykowego. 

Rozpakowanie i zakres dostawy
Stacja ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz jest dostarczana z różnymi dodatkowymi komponentami, które są potrzebne 
do instalacji i prawidłowej eksploatacji. Bezpośrednio po rozpakowaniu (ew. razem z klientem) należy sprawdzić, czy opakowa-
nie zawiera następujące elementy:

Element Ilość Opis

Moduł naścienny Wallbox 1
Stacja ładowania, obejmująca obudowę z tworzywa sztucznego z zamykanymi drzwiczkami oraz oddzielną płytkę monta-
żową

Skrócona instrukcja obsługi 1 Skrócona instrukcja obsługi, wraz ze wskazówkami bezpieczeństwa w formie drukowanej

Zestaw montażowy 1
Zestaw śrub do montażu ściennego obejmujący: 2 x 4 śruby oraz dopasowane kołki, klucz trójkątny, klucz do przełącznika 
kluczykowego (2 szt.), uchwyt kablowy odciążający wraz ze śrubami (2 szt.), zatyczki do tylnych otworów obudowy (3 szt.)

Jeżeli po rozpakowaniu stwierdzony zostanie brak jednego lub kilku z powyższych elementów, proszę natychmiast skontakto-
wać się z lokalnym partnerem firmy Mercedes-Benz.

Identyfikacja wersji produktu
Stacja ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz jest dostępna w różnych 
wersjach, które są pod względem mechanicznym i elektrycznym zoptymalizo-
wane do różnych profili użytkowania. 

Na spodzie stacji ładowania Wallbox znajduje się etykieta produktu ze charak-
terystycznym numerem rzeczowym Mercedes-Benz dla stacji ładowania Wall-
box. Do identyfikacji istotne jest w szczególności oznaczenie modelu (A000 
906 XX XX) oraz umieszczone poniżej dane dotyczące zasilania sieciowego 
(napięcie sieciowe, prąd sieciowy, częstotliwość sieciowa).
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Po otwarciu drzwiczek obudowy w celu instalacji, w dolnej części znajdującej się tam osłony układu elektronicznego, można 
znaleźć dodatkową tabliczkę znamionową, które zawiera alternatywnie numer produktu ALB.

Przed instalacją należy na podstawie numeru rzeczowego Mercedes-Benz 
lub numeru produktu ABL koniecznie upewnić się, że instalacja danej wersji 
stacji ładowania Wallbox została także opisana w tym dokumencie. Zesta-
wienie wersji stacji ładowania Wallbox opisanych w niniejszym dokumencie 
oraz przyporządkowanie numerów rzeczowych Mercedes-Benz i numerów 
produktu ABL można znaleźć w poniższej tabeli.

Niniejszy podręcznik zawiera opis dla następujących stacji ładowania:

Numer rzeczowy 
Mercedes-Benz 

Numer produktu 
ABL

Przyłączenie do sieci Wersja

A0009060407 3W11M1 230 / 400 V 50 Hz 16 A
Trwale podłączony kabel ładowania zgodnie z normą IEC 62196-2, typ 2, 
ok. 6 m; moc ładowania 11 kW

A0009060507 3W22M2 230 / 400 V 50 Hz 32 A
Zintegrowane gniazdo wtyczkowe ładowania zgodnie z normą IEC 62196-2, 
typ 2 do opcjonalnie dostępnego kabla ładowania, modo 3; moc ładowania 
22 kW

OSTROŻNIE!

Zawarte w niniejszym podręczniku informacje i specyfikacje techniczne odnoszą się wyłącznie do wersji stacji ładowania 
wymienionych w instrukcji i nie mogą być stosowane do innych modeli Wallbox. Pozostałe wersje stacji ładowania są do-
starczane z odpowiednimi instrukcjami.     
Jeżeli dana wersja stacji ładowania Wallbox nie została opisana w niniejszej instrukcji, prosimy skontaktować się z lokalnym 
serwisem technicznym firmy Mercedes-Benz. Nie wolno samodzielnie instalować stacji ładowania Wallbox, ponieważ może 
to doprowadzić do uszkodzenia stacji ładowania Wallbox, obrażeń i/lub śmierci.

Ogólne wytyczne dotyczące miejsca montażu
Stacja ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz to urządzenie elektrotechniczne, dlatego też podlega ono określonym 
wytycznym dotyczącym instalacji wewnątrz i na zewnątrz. Przy wyborze miejsca montażu należy przestrzegać poniższych 
punktów:

• Uwzględnić wszystkie lokalne przepisy w zakresie instalacji elektrycznych, zapobiegania pożarom oraz ochrony przed 
wypadkami.

• Stacja ładowania Wallbox musi być zamontowana w sposób umożliwiający swobodny dostęp dla 
osób uprawnionych do jej obsługi.

• Ponadto przed stacją ładowania Wallbox należy zaplanować miejsce parkingowe, aby zintegrowa-
ny z pojazdem lub zewnętrzny kabel ładowania był zawsze dobrze dostępny.

• Jako wysokość montażową zaleca się od 120 do 140 cm od podłoża do dolnej krawędzi obudo-
wy. W zależności od lokalnych warunków zalecenie to można odpowiednio zmieniać (wyższa lub 
niższa odległość). Przy pozycji montażowej musi być zagwarantowana wystarczająca cyrkulacja 
powietrza, aby stacja ładowania Wallbox była podczas ładowania chłodzona. W tym celu należy 
przestrzegać dopuszczalnej temperatury roboczej (patrz „Dane techniczne“ na stronie 21).

• Powierzchnia montażowa musi mieć płaskie podłoże, które oferuje odpowiednią stabilność do 
montażu stacji ładowania Wallbox.

• Niezbędna powierzchnia montażowa dla stacji ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz wynosi 
przynajmniej 512 x 429 mm (W x S). Płytka montażowa stacji ładowania Wallbox musi na całej 
powierzchni przylegać do powierzchni montażowej. 

3W22M200001

120 do  
140 cm
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• W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji stacji ładowania Wallbox z każdej strony należy zachować odstęp rzędu 50 cm 
do obudowy. 

• Generalnie stacja ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz została zaprojektowana do obsługi w wysokich temperaturach 
otoczenia. W każdym razie należy jednak zapewnić, aby nie doszło do przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej tempera-
tury roboczej, np. wskutek czynników zewnętrznych typu bezpośrednie promieniowanie słoneczne itp.

• Moduł naścienny Wallbox spełnia zalecenia dotyczące zewnętrznego montażu. W celu zminimalizowania zanieczyszczenia 
przez warunki pogodowe zaleca się montaż modułu naściennego Wallbox na zewnątrz w zadaszonych miejscach. 

Wytyczne dotyczące podłączenia elektrycznego
W zakresie elektrotechnicznego podłączenia stacji ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz należy w każdym razie przestrze-
gać poniższych wytycznych:

• Zastosowanie mają wszystkie przepisy dotyczące tworzenia instalacji niskonapięciowych zgodnie z IEC 60364-1 i IEC 
60364-5-52.

• Modele A0009060407 i A0009060507 są przewidziane dla napięcia znamionowego 230 V (Faza-Zero) lub 400 V (Faza-Fa-
za) 50 Hz. 

• Zgodnie z HD 60364-7-722:2012 (patrz także „Dyrektywy i normy” na stronie 24) w miejscu instalacji musi znajdować 
się odpowiednio zwymiarowane przyłącze do sieci elektrycznej. Przyłącze to musi być przewidziane wyłącznie dla stacji 
ładowania Wallbox i nie może służyć dla żadnego innego odbiornika elektrycznego.

• W razie potrzeby należy umieścić oddzielny przewód doprowadzający, który jest przewidziany wyłącznie do podłączenia 
stacji ładowania Wallbox i spełnia ogólne wytyczne w zakresie prowadzenia przewodów i techniki budynków. 

• W zależności od żądanej mocy przyłączeniowej należy instalację stacji ładowania Wallbox przed jej uruchomieniem zgłosić 
do lokalnego dostawcy prądu wzgl. otrzymać jego zezwolenie. W tym celu należy przestrzegać lokalnych przepisów dostaw-
cy prądu.

• Średnicę przewodu należy dopasować do żądanej mocy przyłączeniowej i innych aspektów (np. długość przewodu, materiał 
przewodu, sposób ułożenia itp.). Zaciski przyłączeniowe w stacji ładowania Wallbox są zaprojektowane dla przewodu o prze-
kroju 16 mm2.

• Przewód doprowadzający można prowadzić pod tynkiem lub po tynku. Płytka montażowa jest przygotowana do doprowa-
dzania przewodu od góry, jak i od tyłu.

• Przewód zasilania stacji ładowania Wallbox musi być zawsze zabezpieczony za pomocą własnego MCB i RCCB (co najmniej 
typu A). Podczas wybierania MCB i RCCB należy koniecznie uwzględnić przepisy obowiązujące w danym kraju. W konkret-
nym kraju może być wymagana inna charakterystyka wyzwalania bezpiecznika RCCB (np. typ B). 

• Stacja ładowania Wallbox nie oferuje dedykowanych włączników/wyłączników. W celu unieruchomienia stacji ładowania 
Wallbox należy odpowiedni MCB i RCCB przełączyć w pozycję 0 (Off/Wył.).

• Należy koniecznie upewnić się, że wymienione w niniejszej instrukcji wytyczne dotyczące instalacji zostały dochowane. Na-
ruszenie lub nieprzestrzeganie tych wytycznych może prowadzić do ciężkich obrażeń spowodowanych porażeniem prądem, 
ze śmiercią włącznie. Ponadto w razie naruszenia podanych wskazówek nie można zagwarantować prawidłowej eksploatacji 
stacji ładowania Wallbox.

WSKAZÓWKA!

Zalecenia dotyczące podłączania urządzeń do lokalnej sieci elektrycznej mogą różnić się w poszczególnych krajach. W 
takim przypadku stacja ładowania Wallbox musi zostać zainstalowana zgodnie w z odpowiednimi wymaganiami. Przegląd 
przepisów specyficznych dla danego kraju można znaleźć strona 27 w niniejszej instrukcji albo na stronie internetowej 
www.yourwallbox.de pod następującym adresem:  
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes
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Mechaniczna instalacja płytki montażowej
Po określeniu miejsca montażu dla stacji ładowania Wallbox można rozpocząć instalację mechaniczną. Do montażu potrzebne 
są następujące elementy:

• Wiertarka lub wkrętarka akumulatorowa (nieobjęte zakresem dostawy)

• Wiertło Ø 10 mm dla danego podłoża montażowego (nieobjęte zakresem dostawy)

• Śrubokręt z nasadką rowkową (szerokość ostrza 2,5 mm), rowkowo-krzyżową (PH1) i torx (TX40, TX25, TX20, TX10)

• Płytka montażowa (objęta zakresem dostawy)

• Obcęgi lub nożyk introligatorski do wyłamania lub wycięcia przejścia kablowego przy płytce montażowej (nieobjęte zakre-
sem dostawy)

• Cztery śruby z łbem talerzykowym 8 x 60 do mocowania płytki montażowej do śrubokręta TX40 (objęte zakresem dostawy)

• Cztery śruby 6 x 25 do mocowania obudowy stacji ładowania Wallbox do płytki montażowej do śrubokręta TX25 (objęte 
zakresem dostawy)

• Ponadto mogą być potrzebne: Kołki do podłoża montażowego (zakres dostawy obejmuje: kołki nylonowe, 10 x 50)

• Ew. poziomica (nieobjęta zakresem dostawy)

ZAGROŻENIE!

Proszę zawsze przestrzegać 5 zasad bezpieczeństwa: 
 
1. Odłączanie 
2. Zabezpieczenie przed ponownym włączeniem 
3. Stwierdzenie braku napięcia 
4. Uziemienie i zwarcie 
5. Osłonięcie lub odgraniczenie sąsiednich części pod napięciem 
 
Przed rozpoczęciem instalacji należy wyłączyć MCB i RCCB dla stacji ładowania Wallbox w instalacji domowej. Ponadto 
należy się upewnić, że podczas instalacji nie dojdzie do ponownego włączenia MCB i RCCB. W przeciwnym razie istnieje 
zagrożenie ciężkich obrażeń wskutek porażenia prądem, ze śmiercią włącznie!

W celu wykonania otworów za pomocą płytki montażowej należy postępować w następujący sposób:

1. Upewnić się, że przy żądanej pozycji montażu dostępny jest wystarczająco zwymiarowany przewód doprowadzający. W 
innym przypadku należy ułożyć przewód.

2. Przy górnej krawędzi płytki montażowej oraz po środku jej powierzchni 
znajdują się wytłoczone wloty na przewód doprowadzający. W dopasowa-
niu do przewodu doprowadzającego usunąć w miejscu instalacji (o ile jest 
to niezbędne) opaskę zaciskową przewidzianą dla przewodu doprowadzają-
cego. W tym celu należy użyć odpowiednich obcęg, noża introligatorskiego 
lub wiertła.

 83 
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3. Wyrównać płytkę montażową na wybranej powierzchni. W razie potrzeby 
użyć poziomicy. Zaznaczyć otwory do wywiercenia.

4. Wywiercić zaznaczone otwory montażowe (Ø 10 mm). O ile jest to nie-
zbędne umieścić dołączone kołki dla śrub mocujących.

5. Przykręcić płytkę montażową przy pomocy śrubokrętu (TX40) i dołączo-
nych śrub z łbem talerzykowym (8 x 60) do pozycji montażowej.   
 
 
UWAGA: Jeżeli przewód doprowadzający ma zostać umieszczony od tyłu, 
należy najpierw przez otwór w obszarze przyłączenia, w dolnej części płyt-
ki montażowej przełożyć przewód, a następnie dopiero ją przykręcić.

6. Jeżeli przewód doprowadzający ma zostać umieszczony od góry, przewód 
należy ułożyć w taki sposób, aby mógł być on od góry wprowadzony do ob-
szaru przyłączenia i tam zamocowany za pomocą odpowiedniego uchwytu 
kablowego odciążającego.  
 
ANMERKUNG: Przy umieszczeniu przewodu doprowadzającego od tyłu 
uchwyt kablowy odciążający nie jest potrzebny. 

 83 

7. Następnie otworzyć obudowę stacji ładowania Wallbox za pomocą dostar-
czonego klucza trójkątnego i otworzyć drzwiczki do przodu. 
   
WSKAZÓWKA: Proszę postępować bardzo ostrożnie i chronić drzwiczki 
obudowy przed zadrapaniem i innymi zewnętrznymi uszkodzeniami. Folię 
ochronną drzwiczek obudowy należy w miarę możliwości usuwać dopiero 
po zakończeniu instalacji.
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8. Za pomocą śrubokrętu odkręcić śrubę TX20, za pomocą której przymo-
cowano po środku wewnętrzną osłonę układu elektronicznego i zdjąć ją. 
Śrubę należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. 

9. Stacja ładowania Wallbox jest dostarczana z trzema membranami prze-
znaczonymi do otworów w dolnej części stacji ładowania Wallbox. Należy 
umieścić membrany i naciąć dużą membranę. Przez ten otwór przeprowa-
dzany jest przewód doprowadzający.

10. Zawiesić stację ładowania Wallbox na płytce montażowej. W tym celu 
wkręconą centralnie, w górnym obszarze tylnej strony śrubę należy 
wprowadzić w odpowiedni otwór w płytce montażowej. Stacja ładowania 
Wallbox jest zamocowana w sposób niezabezpieczony.

11. Przy pomocy śrubokrętu (TX25) i czterech dołączonych śrub 6 x 25 należy 
dokręcić stację ładowania Wallbox do płytki montażowej. Stacja ładowania 
Wallbox jest teraz trwale połączona z płytką montażową.

12. W przypadku elastycznego przewodu doprowadzającego należy się upew-
nić, że izolowane żyły są wyposażone w tulejki kablowe. Odkręcić dolne 
wkręty z rowkiem zacisków przyłączeniowych, wprowadzić żyły do danego 
zacisku i ześrubować przewód doprowadzający momentem obrotowym 
od 2,5 do 3 Nm. Przyporządkowanie zostało przedstawione na poniższej 
ilustracji i w tabeli. 
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Przy 3-fazowej wersji A0009060407 i A0009060507 przewód doprowadzający jest podłączany w następujący sposób:

Oznaczenie Kolor żyły Oznaczenie przyłącza

Przewód prowadzący prąd, faza 1 Brązowy L1

Przewód prowadzący prąd, faza 2 Czarny L2

Przewód prowadzący prąd, faza 3 Szary L3

Przewód neutralny Niebieski N

Przewód ochronny Żółto-zielony PE

ZAGROŻENIE!

Proszę zwrócić uwagę, że doprowadzenie napięcia 250 V do przewodów L1 i N prowadzi do uszkodzenia elektroniki stacji 
ładowania Wallbox.

WSKAZÓWKA!

Na życzenie wersje 3-fazowe można także podłączyć jednofazowo do zacisku L1 i eksploatować. W takim przypadku poda-
na dla stacji ładowania Wallbox moc znamionowa nie jest jednak osiągana. 
W przypadku niesymetrycznego obciążenia sieci zasilającej należy przestrzegać lokalnie obowiązujących technicznych 
warunków przyłączeniowych.

WSKAZÓWKA!

W niektórych krajach wymagania dotyczące podłączania urządzeń do lokalnej sieci elektrycznej różnią się od podanych w 
niniejszej instrukcji. W takim przypadku stacja ładowania Wallbox musi zostać zainstalowana zgodnie w z odpowiednimi 
wymaganiami. Przegląd przepisów specyficznych dla danego kraju można znaleźć strona 27 w niniejszej instrukcji albo 
na stronie internetowej www.yourwallbox.de pod następującym adresem:  
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes

WSKAZÓWKA!

Stacja ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz jest fabrycznie ustawiona na prąd ładowania 16 A. Jeżeli instalacja domo-
wa udostępnia wyższy lub niższy prąd ładowania, należy odpowiednio dopasować ustawienie wstępne dla stacji ładowania 
Wallbox. Należy tego dokonać przed ponownym zamontowaniem osłony układu elektronicznego i uruchomieniem stacji 
ładowania Wallbox. Czynność ta została opisana w rozdziale „Tryb ustawień i testowy“ na stronie 16 i nn.  
Proszę pamiętać, że podany na etykiecie produktu i oprogramowaniu sprzętowym prąd znamionowy nie może zostać w 
żadnym wypadku przekroczony.
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13. Osłonę układu elektronicznego umieścić ponownie w obudowie zamknąć 
ją za pomocą odpowiedniej śruby torx (TX20).

14. Złożyć drzwiczki obudowy do góry, tak aby doszło do zatrzaśnięcia się 
obudowy i zablokować ją za pomocą dostarczonego klucza trójkątnego.

Uruchamianie elektryczne
Po dokonaniu mechanicznej i elektrycznej instalacji należy ustalić prawidłowe działanie stacji ładowania Wallbox marki Merce-
des-Benz i usunąć ewentualne błędy działania lub błędy instalacyjne.

W celu uruchomienia stacji ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz, należy postępować w następujący sposób:

1. Włączyć odpowiedni(e) MCB.
2. Włączyć dodatkowo zewnętrzny RCCB (stworzenie połączenia między stacją ładowania Wallbox a siecią elektryczną).
Gdy stacja ładowania Wallbox jest ponownie połączona z siecią elektryczną, można rozpocząć proces inicjalizacji. W tym celu 
należy przeprowadzić kontrolę wewnętrznego układu elektrycznego celem zapewnienia prawidłowego działania. 

Proces ten jest wyświetlany za pomocą diod LED na przedniej stronie stacji ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz w nastę-
pujący sposób: 

Widok diod LED Opis

Wszystkie trzy diody LED zamigotają jednokrotnie...

...i następnie gasną.

Na zakończenie migocze niebieska dioda LED  (wersja dodatkowa) i zielona 
dioda LED  (wersja główna ), aby wyświetlić aktualną wersję oprogramowania 
(ważne w razie wyszukiwania błędu).

Następnie niebieska dioda LED  migocze co 5 sekund, podczas gdy zielona dioda LED  i czerwona dioda LED  
gaśnie. Można teraz podłączyć pojazd w celu rozpoczęcia procesu ładowania. Sam proces ładowania jest opisany w dostar-
czonej instrukcji eksploatacji.

WSKAZÓWKA!

W celu zakończenia uruchomienia elektrycznego należy styczniki stacji ładowania Wallbox sprawdzić w trybie testowym 
pod kątem prawidłowego działania. Tryb testowy został opisany w rozdziale „Tryb ustawień i testowy“ na stronie 16 i nn.
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Wyszukiwanie błędów i rozwiązania
Jeżeli podczas eksploatacji stacji ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz pojawia się zakłócenie, jest ono wyświetlane za 
pomocą diod LED w dolnym obszarze drzwiczek obudowy. W celu wyświetlenia diody LED mogą...

...świecić się  
(trwałe włączenie)

...migotać
...nie świecić się  

(trwałe wyłączenie).
Poniższy rozdział zawiera opis zakłóceń i błędnych wskazań oraz działań służących do ich usunięcia.

Zakłócenia podczas pracy i rozwiązania
W celu zagwarantowania bezpiecznej eksploatacji stacja ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz musi być w instalacji do-
mowej zabezpieczona przez zewnętrzne MCB i RCCB. W celu zastosowania odpowiedniego środka w razie błędu i ponownego 
przywrócenia sprawności urządzenia należy najpierw ustalić, z jakim rodzajem zakłócenia mamy do czynienia. Możliwe awarie:

Awaria Możliwa przyczyna Propozycja rozwiązania

Diody LED nie działają.

Brak napięcia zasilania stacji 
ładowania Wallbox.

Przerwa w dostawie energii po stronie instalacji domowej: Sprawdzić odpowiednie MCB i RCCB oraz, 
w razie potrzeby, ponownie je włączyć. W przypadku powtarzającego się lub trwałego występowania 
błędu, skontaktować się z lokalnym serwisem technicznym firmy Mercedes-Benz.

Stacja ładowania Wallbox 
nie została zainstalowana 
zgodnie z wymaganiami 
obowiązującymi w danym 
kraju.

Należy sprawdzić rodzaj podłączenia stacji ładowania Wallbox dla danego kraju w informacji znajdu-
jącej się strona 27 w niniejszej instrukcji albo na stronie internetowej www.yourwallbox.de pod 
następującym adresem:  
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes
W razie potrzeby należy zmienić sposób podłączenia stacji ładowania zgodnie z opisem.

Wewnętrzny błąd stacji 
ładowania Wallbox.

Konieczna jest wymiana stacji ładowania Wallbox. Proszę skontaktować się w tym przypadku z lokal-
nym serwisem technicznym firmy Mercedes-Benz.

Pojazd elektryczny nie został 
rozpoznany.

Kabel ładowania nie został 
prawidłowo podłączony w 
pojeździe lub stacji ładowa-
nia Wallbox.

Wyciągnąć wtyczkę ładowania z pojazdu i stacji ładowania Wallbox i ponownie ją umieścić. Jeżeli błąd 
nadal się pojawia, należy sprawdzić kabel ładowania Mode-3 i skontaktować się z lokalnym serwisem 
technicznym firmy Mercedes-Benz.

Diody LED pokazują komuni-
kat o błędzie.

Stacja ładowania Wallbox 
Mercedes-Benz rozpoznaje 
błąd.

Rozpocząć na nowo proces ładowania: W przypadku powtarzającego się lub trwałego występowania 
błędu, unieruchomić stację ładowania Wallbox (patrz „Unieruchamianie i ponowne uruchamianie urzą-
dzenia“ na stronie 20) i skontaktować się z lokalnym serwisem technicznym firmy Mercedes Benz.

WSKAZÓWKA!

W razie wady elektrycznego przewodu doprowadzającego stacji ładowania Wallbox unieruchomić stację ładowania Wallbox 
(patrz „Unieruchamianie i ponowne uruchamianie urządzenia“ na stronie 20) i skontaktować się z lokalnym serwisem 
technicznym firmy Mercedes Benz.

Błędne wskazania i rozwiązania
W celu uwidocznienia błędnych wskazań diody LED świecą i migoczą zgodnie z określonym, powtarzającym się wzorem. 
W przypadku błędnych wskazań (F1 - F10) wyświetlenie odbywa się w sekwencjach co 200 ms. Diody LED mogą przy tym 
świecić trwale, nie świecić się lub migotać co 200 ms. Przyporządkowanie optycznego wyświetlenia i błędów znajduje się w 
poniższym zestawieniu:
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200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Opis

Błąd F1: Stycznik główny stacji ładowania Wallbox nie 
otwiera się.

Zielona dioda LED migocze cztery razy kolejno po sobie, 
niebieska dioda LED nie świeci się, a czerwona dioda LED 
świeci się trwale.

Błąd F2: Oprogramowanie sprzętowe stwierdziło podczas 
początkowego lub cyklicznego samodzielnego testu niedo-
puszczalny stan.Zielona dioda LED migocze trzy razy kolejno po sobie, niebie-

ska dioda LED migocze następnie raz, a czerwona dioda LED 
świeci się trwale.

Rozwiązanie: W obydwu przypadkach należy wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie prądem. W przypadku dalszego występo-
wania błędu, unieruchomić stację ładowania Wallbox (patrz „Unieruchamianie i ponowne uruchamianie urządzenia“ na stronie 
20) i skontaktować się z lokalnym serwisem technicznym firmy Mercedes Benz.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Opis

Błąd F3: Wewnętrzny moduł prądu uszkodzeniowego DC 
zgłosił stały prąd uszkodzeniowy. 

Zielona i niebieska dioda LED migocze naprzemiennie po 
dwa razy, czerwona dioda LED świeci się trwale.

Rozwiązanie: Jeżeli błąd pojawia się po raz pierwszy, proces ładowania zostaje przerwany na 30 sekund i następnie automa-
tycznie ponownie uruchomiony. Jeżeli błąd pojawia się natychmiast ponownie, proces ładowania zostaje ostatecznie przerwa-
ny. Ponowny proces ładowania jest możliwy dopiero po oddzieleniu pojazdu od stacji ładowania Wallbox. 

Pojazd ma prawdopodobnie elektryczny błąd w systemie ładowania. Nie należy ładować pojazdu i należy się natychmiast skontak-
tować z wykwalifikowanym, specjalistycznym warsztatem. W tym celu należy przestrzegać wskazówek z instrukcji obsługi pojazdu.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Opis

Błąd F5: Błąd ten jest istotny tylko dla modeli z gniazdem 
ładowania (A0009060507) i wskazuje na to, że wtyczka 
kabla ładowania Mode-3 nie została zaryglowana w gnieździe 
ładowania stacji Wallbox.Niebieska dioda LED migocze kolejno cztery razy, zielona 

dioda LED nie świeci się, a czerwona dioda LED świeci się w 
sposób ciągły.

Błąd F6: Błąd ten jest istotny tylko dla modeli z gniazdem 
ładowania (A0009060507) i wskazuje na to, że kodowanie 
prądu kabla ładowania Mode-3 jest błędne.Zielona dioda LED migocze dwa razy, następnie migocze dwa 

razy niebieska dioda LED, a czerwona dioda LED świeci się w 
sposób ciągły.

Rozwiązanie: Stacja ładowania Wallbox rozpoczyna proces ładowania automatycznie po 60 sekundach. Jeżeli błąd pojawia się 
nadal, należy sprawdzić osadzenie wtyczki w gnieździe wtyczkowym ładowania, ew. wyciągnąć i ponownie umieścić wtyczkę. 
Jeżeli błąd pojawia się nadal, sprawdzić samodzielnie kabel ładowania modo 3. Jeżeli kabel nie wykazuje oznak uszkodzenia, na-
leży ew. wymienić stację ładowania Wallbox. Proszę skontaktować się z lokalnym serwisem technicznym firmy Mercedes-Benz.
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200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Opis

Błąd F7: Pojazd wymaga procesu ładowania z wentylacją.

Niebieska dioda LED migocze dwa razy kolejno po sobie, 
zielona dioda LED nie świeci się, a czerwona dioda LED 
świeci się trwale.

Rozwiązanie: Stacja ładowania Wallbox rozpoczyna proces ładowania automatycznie po 60 sekundach. Jeżeli błąd nadal 
występuje, proszę skontaktować się z lokalnym serwisem technicznym firmy Mercedes-Benz. Ładowanie pojazdów, które 
wymagają wentylacji podczas procesu ładowania, nie jest możliwe za pomocą stacji ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz. 

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Opis

Błąd F8: Stwierdzono zwarcie między zestykiem pilotowym 
CP a przewodem ochronnym PE albo komunikacja interfejsu 
pojazdu jest wadliwa.Zielona dioda LED migocze dwa razy kolejno po sobie, 

niebieska dioda LED nie świeci się, a czerwona dioda LED 
świeci się trwale.

Rozwiązanie: Stacja ładowania Wallbox rozpoczyna proces ładowania automatycznie po 60 sekundach. Jeżeli błąd pojawia się 
nadal, sprawdzić kabel ładowania modo 3. Jeżeli kabel nie wykazuje oznak uszkodzenia, należy sprawdzić pojazd. W tym celu 
proszę zgłosić się do wykwalifikowanego, specjalistycznego zakładu.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Opis

Błąd F9: Moduł nadzorowania prądu stwierdził, że prąd łado-
wania przewyższa ustawiony prąd maksymalny.

Zielona dioda LED migocze cztery razy kolejno po sobie, 
przy czwartym razie migocze także niebieska dioda LED, a 
czerwona dioda LED świeci się trwale.

Rozwiązanie: Stacja ładowania Wallbox rozpoczyna proces ładowania automatycznie po 60 sekundach. Jeżeli błąd pojawia się 
nadal, należy sprawdzić kabel ładowania modo 3 i pojazd. W tym celu proszę zgłosić się do wykwalifikowanego, specjalistycz-
nego zakładu.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Opis

Błąd F10: System nadzorowania temperatury we wnętrzu 
obudowy stwierdził temperaturę powyżej 80°C.

Zielona dioda LED migocze cztery razy kolejno po sobie, przy 
trzecim i czwartym razie migocze także niebieska dioda LED, 
a czerwona dioda LED świeci się trwale.

Rozwiązanie: Nadzorowanie temperatury przerywa proces ładowania.

• Proces ładowania zostaje ponownie uruchomiony po 10 minutach, gdy temperatura w obudowie spadnie poniżej 70°C.

• Proces ładowania zostaje od razu ponownie uruchomiony, jeżeli temperatura w obudowie spadła poniżej 60°C. 

W przypadku powtarzającego się lub trwałego występowania błędu, należy zadbać o lepszą wentylację i/lub zacienienie stacji 
ładowania Wallbox w miejscu instalacji. Jeżeli błąd pojawia się nadal, należy sprawdzić pojazd. W tym celu proszę zgłosić się 
do wykwalifikowanego, specjalistycznego zakładu.
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200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Opis

Błąd F16: Przesyłanie danych do zintegrowanego nadzo-
rowania prądu jest zakłócone. Maksymalny prąd ładowania 
jest podczas zakłócenia ograniczony do 10 A.

Niebieska i zielona dioda LED świecą się trwale, czerwona 
dioda LED migocze dwa razy.

Rozwiązanie: Proces ładowania jest możliwy nadal, należy jednak zredukować moc ładowania. W przypadku powtarzającego 
się lub trwałego występowania błędu, unieruchomić stację ładowania Wallbox (patrz „Unieruchamianie i ponowne uruchamia-
nie urządzenia“ na stronie 20) i skontaktować się z lokalnym serwisem technicznym firmy Mercedes Benz.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Opis

Błąd F17: System nadzorowania temperatury we wnętrzu 
obudowy stwierdził temperaturę powyżej 60°C. Maksymalny 
prąd ładowania jest ograniczony do 6 A.

Niebieska i zielona dioda LED świecą się trwale, czerwona 
dioda LED migocze dwa razy.

Rozwiązanie: Proces ładowania jest możliwy nadal, należy jednak zredukować moc ładowania. W przypadku powtarzającego 
się lub trwałego występowania błędu, należy zadbać o lepszą wentylację i/lub zacienienie stacji ładowania Wallbox w miejscu 
instalacji. Jeżeli błąd pojawia się nadal, należy sprawdzić pojazd. W tym celu proszę zgłosić się do wykwalifikowanego, specja-
listycznego zakładu.

OSTROŻNIE!

Jeżeli stacja ładowania Wallbox podczas eksploatacji z pojazdem wydaje nadal lub trwale komunikaty o błędach, należy 
unieruchomić stację ładowania Wallbox (patrz „Unieruchamianie i ponowne uruchamianie urządzenia“ na stronie 20) i 
skontaktować się z lokalnym serwisem technicznym firmy Mercedes-Benz. Ewentualnie konieczne będzie przeprowadzenie 
naprawy, zanim będzie możliwy kolejny proces ładowania.

Tryb ustawień i testowy
Wstępne ustawienia dla prądu ładowania stacji ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz (16 A) można zmienić za pomocą we-
wnętrznego, obrotowego przełącznika kodowania w trybie ustawień, jeżeli instalacja domowa udostępnia mniejszy lub większy 
prąd ładowania. Nie należy jednak w żadnym wypadku przekraczać prądu znamionowego podanego na etykiecie produktu. 

Tryb ustawień

W celu dokonania ustawień za pomocą obrotowego przełącznika kodowania należy usunąć umieszczoną wewnątrz osłonę 
układu elektronicznego stacji ładowania Wallbox. Proces ten został opisany jako czynności 7 i 8 na strona 9 w rozdziale 
„Mechaniczna instalacja płytki montażowej“. 

ZAGROŻENIE!

Po usunięciu osłony układu elektronicznego we wnętrzu stacji ładowania Wallbox oraz przy elementach, które mogą zostać 
dotknięte, panuje niebezpieczne napięcie elektryczne. W KAŻDYM WYPADKU należy najpierw rozłączyć MCB i RCCB stacji 
ładowania Wallbox w instalacji domowej, przed przełączeniem w tryb ustawień i testowy.     
Proszę zawsze przestrzegać 5 zasad bezpieczeństwa: 
1. Odłączanie 
2. Zabezpieczenie przed ponownym włączeniem 
3. Stwierdzenie braku napięcia 
4. Uziemienie i zwarcie 
5. Osłonięcie lub odgraniczenie sąsiednich części pod napięciem  
W przeciwnym razie grozi to ciężkimi obrażeniami wskutek porażenia prądem, ze śmiercią włącznie!
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Na płycie głównej stacji ładowania Wallbox Mercedes-Benz znajdują się dwa 
obrotowe przełączniki kodowania S1 i S3, które w trybie normalnym muszą 
być każdorazowo ustawione w pozycji 0. W celu dokonania zmiany maksy-
malnego prądu ładowania istotny jest tylko przełącznik S1 (na zdjęciu po 
lewej stronie). Obrotowy przełącznik kodowania S3 należy zawsze pozosta-
wiać w pozycji 0.

W celu dokonania ustawień dla maksymalnego prądu ładowania stacji ładowania Wallbox Mercedes-Benz proszę postępować 
w następujący sposób:

Kroki robocze Stan diod LED Adnotacja

1. Rozłączyć zasilanie stacji ładowania Wallbox 
za pomocą odpowiedniego MCB i RCCB. 

-

2. Usunąć wewnętrzną osłonę układu elek-
tronicznego. Ustawić żądaną wartość za 
pomocą obrotowego przełącznika kodowa-
nia (patrz tabela na strona 16).

Przy obrotowym przełączniku kodowania 
S1 ustawić pozycję żądanego natężenia 
prądu. Obrotowy przełącznik kodowania 
S3 pozostawiać w pozycji 0.

3. Zamontować wewnętrzną osłonę układu 
elektronicznego. Zamknąć i zablokować 
drzwiczki obudowy. Podłączyć zasilanie 
stacji ładowania Wallbox za pomocą odpo-
wiedniego MCB i RCCB. 

Stacja ładowania Wallbox jest uruchamia-
na w trybie ustawień i odczytuje ustawie-
nia obydwu obrotowych przełączników 
kodowania.

4. Stacja ładowania Wallbox jest uruchamia-
na w trybie ustawień.

ok. 10  
sekund

Jeżeli po ok. 10 sekundach ustawienia 
zostały pomyślnie zapisane w pamięci, 
wszystkie diody LED świecą się.

5. Wyłączyć zasilanie stacji ładowania Wallbox 
za pomocą odpowiedniego MCB i RCCB. 

-

6. Usunąć wewnętrzną osłonę układu elek-
tronicznego. Ustawić obrotowy przełącznik 
kodowania S1 w pozycję 0, 1 lub F.

Upewnić się, że obrotowy przełącznik ko-
dowania S3 nadal znajduje się w pozycji 0.

7. Zamontować wewnętrzną osłonę układu 
elektronicznego. Zamknąć i zablokować 
drzwiczki obudowy. Podłączyć zasilanie 
stacji ładowania Wallbox za pomocą odpo-
wiedniego MCB i RCCB. 

Podczas inicjalizacji stacja ładowania 
Wallbox ładuje nowe ustawienia z pamięci 
i pracuje następnie w trybie normalnym 
(patrz strona 12 nn.).

W zależności od okoliczności w razie zmiany ustawionego natężenia prądu może dojść do błędu, który zostanie wyświetlony za 
pomocą diod LED, po ponownym załączeniu zasilania prądem stacji ładowania Wallbox w kroku 3.

Opis błędów Stan diod LED

• Ustawienia nie mogą zostać zapisane w pamięci.

• Ustawiono zbyt mocne natężenie prądu dla stacji ładowania Wallbox, które jest niedozwo-
lona dla tej wersji. Wstępnie ustawione natężenie prądu nie zostaje zatem zmienione. 

W obydwu przypadkach należy kontynuować czynności za pomocą kroku 6, aby następnie ponownie uruchomić stację ładowa-
nia Wallbox w trybie normalnym. 

S1      S3 
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Tryb testowy

Podczas uruchomienia oraz w czasie później eksploatacji można sprawdzić ustawienia stacji ładowania Wallbox marki Merce-
des-Benz, jeżeli nie jest podłączony żaden pojazd. W tym celu należy postępować w następujący sposób:

Kroki robocze Stan diod LED Adnotacja

1. Rozłączyć zasilanie stacji ładowania 
Wallbox za pomocą odpowiedniego MCB 
i RCCB. 

-

2. Usunąć wewnętrzną osłonę układu elek-
tronicznego. Ustawić obrotowy przełącznik 
kodowania S1 w pozycji 2, 4 lub E (patrz 
tabela na następnej stronie).

Obrotowy przełącznik kodowania S3 pozo-
stawiać w pozycji 0.

3. Zamontować wewnętrzną osłonę układu 
elektronicznego. Zamknąć i zablokować 
drzwiczki obudowy. Podłączyć zasilanie 
stacji ładowania Wallbox za pomocą odpo-
wiedniego MCB i RCCB. 

-

4. Stacja ładowania Wallbox jest uruchamia-
na w trybie testowym.

-

ZAGROŻENIE!

W trakcie trybu testowego panują niebezpieczne napięcia elektryczne przy zestykach ładowania stacji ładowania Wallbox, 
które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia. W żadnym wypadku nie dotykać tych zestyków i podczas wszystkich czynności 
postępować z najwyższą ostrożnością. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie ciężkich obrażeń wskutek porażenia prądem, 
ze śmiercią włącznie!

5. W trybie testowym można przeprowadzić 
tylko pomiar napięcia wszystkich faz gniaz-
da ładowania (A0009060507) lub wtyczki 
ładowania (A0009060407). Ponadto 
możliwy jest pomiar sygnału na styku CP 
(w odniesieniu do PE), częstotliwości i 
współczynnika wypełnienia

ok. 10  
minut

Migoczące diody LED wskazują na to, że 
stacja ładowania Wallbox jest włączona i 
styki ładowania są pod napięciem. Należy 
zatem zachować najwyższą ostrożność! 

Po około 10 minutach następuje automa-
tyczne rozłączenie napięcia (wszystkie diody 
LED świecą się).

6. W celu zakończenia trybu testowego, wyłą-
czyć zasilanie stacji ładowania Wallbox za 
pomocą odpowiedniego MCB i RCCB. 

-

7. Usunąć wewnętrzną osłonę układu elek-
tronicznego. Ustawić obrotowy przełącznik 
kodowania S1 w pozycję 0, 1 lub F.

Upewnić się, że obrotowy przełącznik ko-
dowania S3 nadal znajduje się w pozycji 0.

8. Zamontować wewnętrzną osłonę układu 
elektronicznego. Zamknąć i zablokować 
drzwiczki obudowy. Podłączyć zasilanie 
stacji ładowania Wallbox za pomocą odpo-
wiedniego MCB i RCCB. 

Podczas inicjalizacji stacja ładowania Wall-
box ładuje ustawienia z pamięci i pracuje 
następnie w trybie normalnym.
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Ustawienie za pomocą obrotowego przełącznika kodowania S1 i S3

Za pomocą lewego obrotowego przełącznika kodowania S1 można dokonać następujących ustawień:

Pozycja Opis funkcji Wyjaśnienie
0 Tryb normalny Ustawienie dla normalnego trybu ładowania

1 Brak funkcji -

2 Tryb testowy
Możliwość pomiaru napięcia znamionowego (bezpiecznik włączony) oraz łączności (CP) między stykami 
ładowania w celu sprawdzenia funkcjonowania stacji ładowania bez podłączania do pojazdu.

3 Ustawienie ID urządzenia
Możliwość wprowadzenia ID urządzenia za pomocą obrotowego przełącznika kodowania S3 (patrz następ-
na strona)

4 Tryb testowy patrz pozycja 2

5

Ustawienie maksymalnego prądu łado-
wania

  8 A

6 10 A

7 13 A

8 16 A

9 20 A

A 30 A

B 32 A

C 64 A

D Przywrócenie ustawień fabrycznych (16 A)

E Tryb testowy patrz pozycja 2

F Tryb normalny Ustawienie dla normalnego trybu ładowania

Za pomocą prawego obrotowego przełącznika kodowania S3 można dokonać następujących ustawień:

Pozycja MODBUS, ID urządzenia Wyjaśnienie

0 Tryb normalny Ustawienie dla trybu normalnego i testowego

1 0x01

Jeżeli obrotowy przełącznik kodowania S1 jest ustawiony w pozycji 3 (patrz na górze), do stacji łado-
wania Wallbox można za pomocą pozycji przełącznika S3 przyporządkować inne ID urządzenia. Zmiana 
ID jest przewidziana dla przyszłych zastosowań i w chwili obecnej nie ma żadnego wpływu na pracę 
urządzenia. Zaleca się generalnie nie dokonywać żadnych zmian i pozostawić obrotowy przełącznik 
kodowania S3 w pozycji 0.

2 0x02

3 0x03

4 0x04

5 0x05

6 0x06

7 0x07

8 0x08

9 0x09

A 0x0A

B 0x0B

C 0x0C

D 0x0D

E 0x0E

F 0x0F
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Unieruchamianie i ponowne uruchamianie 
urządzenia
W razie potrzeby stację ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz można unieruchomić. W celu unieruchomienia stacji ładowa-
nia Wallbox należy postępować w następujący sposób:

1. Włączyć zewnętrzny RCCB (połączenie z siecią elektryczna zostaje przerwane).
2. Wyłączyć dodatkowo odpowiedni(e) MCB.
3. Proszę zawsze przestrzegać 5 zasad bezpieczeństwa!
Proces ładowania przy pomocy stacji ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz nie jest już możliwy i można ją w razie potrzeby 
zdemontować.

W celu ponownego uruchomienia stacji ładowania Wallbox, należy postępować w następujący sposób:

1. Włączyć dodatkowo odpowiedni(e) MCB.
2. Włączyć dodatkowo zewnętrzny RCCB (stworzenie połączenia z siecią elektryczna).
Gdy stacja ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz jest ponownie połączona z siecią elektryczną, można rozpocząć proces 
inicjalizacji. Zgodnie z opisem w rozdziale „Uruchamianie elektryczne“ na stronie 12 można podłączyć pojazd w celu prze-
prowadzenia procesu ładowania.

Zwrot stacji ładowania Wallbox
Jeśli stacja ładowania Wallbox w trakcie instalacji lub później w trakcie eksploatacji stale sygnalizuje błąd funkcjonowania lub 
działa w sposób niewłaściwy, prosimy skontaktować się z lokalnym serwisem technicznym firmy Mercedes-Benz. Jeśli błąd 
funkcjonowania nadal nie może zostać usunięty, konieczna jest naprawa urządzenia. W tym celu stacja ładowania Wallbox 
musi zostać wyłączona, zdemontowana i za pośrednictwem serwisu technicznego firmy Mercedes-Benz wysłana do naprawy.

Dodatkowo musi zostać wypełniony dokument „Checklist for returns“ i wysłany wraz z urządzeniem. Należy zwrócić uwagę 
na to, aby wszystkie dane wpisane do dokumentu były poprawne i pełne oraz aby dokument został podpisany przez klienta i 
montera. W innym przypadku naprawa nie może zostać przeprowadzona.

Dokument „Checklist for returns“ znajduje się na stronie internetowej www.yourwallbox.de pod adresem:  
www.yourwallbox.de/RMA-document



21Mercedes-Benz Wallbox | Załącznik 

Załącznik
Dane techniczne
Wersja A0009060407 A0009060507

Przepisy zgodnie z IEC 61851-1 / 61439-7

Przyłączenie do sieci dla przewodu doprowadzającego do maks. 5 x 16 mm²

Napięcie znamionowe 230 / 400 V

Prąd znamionowy 16 A, 3-fazowy 32 A, 3-fazowy

Częstotliwość znamionowa 50 Hz

Moc ładowania maks. 11 kW 22 kW

Końcówka ładowania Kabel ładowania, typ 2, ok. 6 m Gniazdo wtyczkowe ładowania, typ 2

Wyłączniki ochronne elektroniczne rozpoznanie prądu uszkodzeniowego DC – DC-RCM, IΔn DC ≥ 6 mA

Układ sterowania / Parametryzacja
wewnętrzne złącze RS485 i USB 
(brak dostępu dla użytkownika/montera)

Temperatura otoczenia podczas eksploatacji -30 do 50°C

Temperatura składowania -30 do 85°C

Wilgoć powietrza, względna 5 do 95% (nieskondensowana)

Klasa ochronności I

Kategoria przepięcia III

Stopień zabrudzenia 3

Rodzaj ochrony obudowy IP54 IP44

Odporność udarowa IK08

Wymiary wraz z płytą montażową 492 x 400 x 194 mm (W x S x G)

Wymiary bez płyty montażowej 492 x 400 x 162 mm (W x S x G)

Wymiary płyty montażowej 477.9 x 376.4 x 32 mm (W x S x G)

Maksymalna wysokość montażu ≤ 2,000 m n.p.m.

Ciężar na jednostkę wraz z płytą montażową ok. 14 kg ok. 5.7 kg

Ciężar na jednostkę bez płyty montażowej ok. 13 kg ok. 4.7 kg
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Rysunki wymiarowe i rozmiary
Stacja ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz jest dostarczana w formie całkowicie złożonej i sprawdzonej. Wszystkie wy-
miary oraz punkty montażowe zostały podane na poniższych rysunkach wymiarowych.

Płytka montażowa

Widoki z góry i boczne (wszystkie dane w mm)

Stacja ładowania Wallbox z gniazdem wtyczkowym ładowania

Widok z góry i boczny (wszystkie dane w mm)
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Stacja ładowania Wallbox z wbudowanym kablem ładowania

Widok z góry i boczny (wszystkie dane w mm)

Przyporządkowanie styków Typ1/Typ2
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Dyrektywy i normy 
Stacja ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz spełnia poniższe normy i klasy ochronności:

Ogólne dyrektywy

Dyrektywa Wyjaśnienie

2014/30/UE Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej

2011/65/UE Dyrektywa dotycząca ograniczenia używania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym

2012/19/UE Dyrektywa dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa

ElektroG Ustawa dotycząca sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Normy dotyczące bezpieczeństwa urządzeń

Norma Wyjaśnienie

IEC 61851-1 Ed 2.0:2010 System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych – Część 1: Wymagania ogólne

IEC/TS 61439-7:2014 Część 7: Rozdzielnice specjalnego zastosowania do instalacji w miejscach publicznych takich jak: mariny, 
kempingi, place targowe i tym podobnych zastosowań oraz do stacji ładowania pojazdów elektrycznych

DIN EN 61851-1: 2012-01 System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych – Część 1: Wymagania ogólne

E DIN EN 61851-22:2011-04 System przewodowego ładowania pojazdów elektrycznych – Część 22: Stacje ładowania akumulatorów pojaz-
dów elektrycznych przy zasilaniu z sieci prądu przemiennego

HD 60364-7-722:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-722: Zasilanie pojazdów elektrycznych

Klasy ochronności i stopnie ochrony

Klasa ochronności /  
stopień ochrony

Wyjaśnienie

Urządzenie odpowiada klasie ochronności 1.

IP 44
Stopień ochrony urządzenia: Ochrona przed przedostawaniem się obcych ciał stałych o średnicy powyżej 1 mm 
i przed wodą rozpryskową (wersje: A0009060507)

IP 54
Stopień ochrony urządzenia: Ochrona przed dotykiem, nadmiernym zapyleniem i wodą rozpryskową (wersje: 
A0009060407)

Oznaczenie CE i deklaracja zgodności
Stacja ładowania Wallbox marki Mercedes-Benz posiada oznaczenie CE. Przynależna deklaracja zgodności 
jest dostępna w formie elektronicznej do skopiowania pod adresem www.yourwallbox.de .
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Glosariusz i definicje
Poniżej znajduje się wyjaśnienie ważnych skrótów i pojęć, które są używane w niniejszej instrukcji.

Skrót Wyjaśnienie Znaczenie

DC Direct Current Prąd stały 

DC-RCM Direct Current Residual Current Monitor Urządzenie nadzorujące do zgłaszania prądów uszkodzeniowych prądu stałego 

LED Light Emitting Diode Dioda elektroluminescencyjna

MCB Miniature Circuit Breaker Wyłącznik nadmiarowo-prądowy

RCCB Residual Current operated Circuit-Breaker Wyłącznik rożnicowoprądowy (przełącznik FI)

Znaki towarowe
Wszystkie wymienione w niniejszym podręczniku i ew. chronione przez osoby trzecie znaki markowe i towarowe podlegają w 
nieograniczonym zakresie postanowieniom aktualnie obowiązującego prawa używania znaków zastrzeżonych i prawa posiada-
nia danych, zarejestrowanych właścicieli. 

Wszystkie wymienione znaki towarowe, nazwy handlowe i firmowe są lub mogą stanowić znak towarowy lub zarejestrowany 
znak towarowy danych właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrze-
żone.

Z braku szczegółowego oznaczenia wszystkich zastosowanych w niniejszym podręczniku znaków towarowych nie należy wywo-
dzić braku obowiązywania praw osób trzecich do danej nazwy.

Prawo autorskie & Copyright
Copyright © 2017

Wersja 1.1, MB-IM-Wallbox-2017-03-06

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie dane w niniejszej instrukcji mogą być zmieniane bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie i nie stanowią 
zobowiązania ze strony producenta.

Wszystkie rysunki zawarte w niniejszej instrukcji mogą różnić się od dostarczonego produktu i nie stanowią zobowiązania ze 
strony producenta.

Producent nie przejmuje odpowiedzialności za straty i/lub uszkodzenia, które powstaną wskutek danych lub ewentualnych 
nieprawidłowych informacji zawartych w niniejszej instrukcji.

Bez wyraźnej, pisemnej zgody producenta kopiowanie niniejszego podręcznika w całości lub w części, jego zapisywanie na 
nośnikach elektronicznych lub elektroniczne, elektryczne, mechaniczne, optyczne, chemiczne przenoszenie, wykonywanie 
fotokopii lub nagrań audiowizualnych jest zabronione.
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Wskazówki na temat utylizacji
W celu ochrony środowiska, zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska i polepszenia powtórnego 
wykorzystania surowców (recykling) Komisja Europejska uchwaliła dyrektywę (dyrektywa dotyczącego 
zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektrycznego 2002/96/WE oraz rozporządzenie w sprawie 
zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych), zgodnie z którą urządzenia elektryczne i elektro-
techniczne muszą być odbierane przez producentów, tak aby zagwarantować ich prawidłową utylizację 
lub powtórne wykorzystanie.

Urządzenia oznaczone niniejszym symbolem nie mogą być w obrębie Unii Europejskie utylizowane 
jako nieposortowane odpady komunalne. Informacji na temat prawidłowej utylizacji należy zasięgnąć u 
lokalnych władz. 

Materiały nadają się do ponownego użycia zgodnie z ich oznaczeniem. Ponowne użycie, wykorzystanie 
poszczególnych materiałów lub inne formy wykorzystania starych urządzeń przyczyniają się w znacz-
nym stopniu do ochrony środowiska naturalnego.
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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
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Po opublikowaniu niniejszej Instrukcji producent może wprowadzić do wyrobu drobne zmiany techniczne. Może się to przyczynić do nieznacznej zmiany w jego 
wyglądzie zewnętrznym. Ewentualne różnice w kolorze produktu mogą pojawić się w trakcie drukowania.

     Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, Niemcy
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