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Önemli bilgiler
Önsöz
Bu kılavuz, Mercedes-Benz Wallbox'un mekanik ve elektrik tesisat kurulumunu tarif etmektedir. Kılavuzda yer alan çalışma 
adımları sadece, kalifikasyonları, bilgileri ve tecrübeleri ve montaj talimatında yer verilen çalışma adımlarına adı geçen standart 
normlar ile ilgili bilgi sahibi olmalarından ötürü ilgili adımları öngörülen şekilde gerçekleştirebilecek ve olası tehlikeleri görebi-
lecek, (mekanik montaj) kalifiye uzman personel veya (elektrik bağlantılarının kurulumu) kalifiye bir elektronik montaj uzmanı 
tarafından yürütülebilir.

Mercedes-Benz Wallbox varyasyonları, Wallbox istasyonlarında bulunan ürün etiketleri üzerinden kesin bir şekilde tanımlanabi-
lir: Bu etiketlerde Mercedes-Benz parça numarası (alt taraf, dışta) ve ABL ürün numarası (içteki koruyucu elektronik kaplama) 
yer alır; etiketler içerdikleri teknik bilgiler bakımında fark göstermez. Montaj işlemlerine başlamadan önce ilgili varyasyonunun 
bu rehberde tarif edilen model ile aynı olduğunu mutlaka kontrol ediniz.

Bu kılavuzda aşağıdaki Wallbox varyasyonları tarif edilmektedir:

Mercedes-Benz parça numarası ABL ürün numarası
A0009060407 3W11M1
A0009060507 3W22M2

Bu kılavuz ile ilgili bilgiler
Önünüzdeki kılavuz, Mercedes-Benz Wallbox'un paket içeriğinde yer almakta olup, Wallbox'un kurulumu, ilk kez çalıştırılması, 
çalışma modunda görülebilecek hataların giderilmesi ile ilgili adımları ve ayarları dokümante etmektedir. Kılavuz içerisinde yer 
alan birtakım paragraflar, bilgilerin hızlı ve konumsal bir şekilde ulaştırılabilmesi için, özel olarak formatlandırılmıştır. 

• Çeşitli eşdeğer fonksiyonlara işaret eden tarifler (burada olduğu gibi), sıralama işaretleri ile belirtilmektedir.

• Bir fonksiyonun nasıl yerine getirileceğini açıklayan tarifler, numaralı olarak açıklanmakta ve böylelikle her bir adımı izlediği 
sıraya göre tanımlanmaktadır.

Bu kılavuzu mutlaka titiz bir şekilde okuyunuz ve bu kılavuzda yer alan, özellikle de güvenlikle ilgili uyarılara kesinlikle uyunuz.

Bu kullanma kılavuzunda kullanılan tüm ölçüler milimetredir. Gereken durumlarda bazı şekiller için ilgili ölçek birimi de verilmiş-
tir.

Ürünün tüm teknik verilerinin, spesifikasyon ve tasarım bilgilerinin, önceden bildirilmeden değiştirilebileceğini lütfen unutmayı-
nız.

Kılavuzda yer alan güvenlik uyarıları 
Bu kılavuzda, aşağıdaki şekilde işaretlenmiş olan tehlike uyarıları ve güvenlik önlemleri özellikle dikkate alınmalıdır. Semboller 
aşağıdaki anlamlara gelmektedir:

TEHLİKE!

Bu sembol ile işaretlenmiş bölümler, hayati tehlike oluşturabilecek elektrik gerilimlerine işaret eder. Aykırı davranılması ağır 
yaralanmalara veya can kaybına yol açabilir. Bu sembollerle işaretli işlemlerin yapılması kesinlikle yasaktır.

İKAZ!

Bu sembol ile işaretlenmiş olan bölümler, cihazın kendisinde veya elektrik tüketen diğer cihazlarda hasar oluşumuna yol 
açabilecek diğer tehlikelere işaret eder. Bu sembollerle işaretli işlemler itinayla, büyük bir titizlikle gerçekleştirilmelidir.
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UYARI!

Bu sembol ile işaretlenmiş olan bölümler, sistemin güvenilir bir şekilde çalışması için önemli olan diğer bilgi ve özelliklere 
işaret eder. Bu sembollerle işaretli işlemler gerektiğinde gerçekleştirilmelidir.

Cihazdaki güvenlik uyarıları
Wallbox mahfazasının sağ tarafındaki etikette ve iç kısmında yer alan elektronik kaplamasının üzerinde ayriyeten güvenlik ve 
çalıştırma uyarıları bulunmaktadır. Bu semboller aşağıdaki anlamlara gelmektedir:

DİKKAT!
Lütfen ilkin, özellikle de Wallbox'unuzun mahfaza kapısını açmadan önce mutlaka paket içeriğiyle sunulan Mercedes-Benz 
Wallbox kullanma kılavuzunu okuyunuz.

DİKKAT!

Lütfen, Wallbox'un iç kısmında yer alan koruyucu elektronik kaplamasını uzaklaştırmadan önce montaj talimatlarını (bu 
belgeyi) kesinlikle okuyunuz.

TEHLİKE!

Cihazın mahfazası açıldıktan sonra Wallbox'un iç bölümünde ve temas edebileceğiniz ciha parçalarında tehlike içeren elekt-
rik gerilimleri mevcut olabilir.

Genel güvenlik uyarıları
Aşağıdaki noktaları dikkat alınız:

• Bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.

• Tüm uyarıları dikkate alınız.

• Tüm talimatlara uyunuz.

• Mercedes-Benz Wallbox çeşitli ülkelere özgü modellerde alınabilir. Lütfen Wallbox'un alt kısmında bulunan tip etiketi üzerin-
deki işarete bakarak ülkenizde bu Wallbox'un montajına ve kullanımına izin verilip verilmediğini kontrol ediniz.

• Wallbox, kalifiye bir elektronik servis uzmanı tarafından, yerel yönetmelikler ve düzenlemeler göz önünde tutularak montaj 
edilmelidir ve çalıştırılmaya hazır konuma getirilmelidir.

• Wallbox'da bir hatalı akıma karşı koruma şalteri (RCCB) bulunmamaktadır. Bu tür bir koruma şalteri, akıma aksi yöndeki 
montajlarda ve sadece Wallbox'un besleme hattı için gereklidir. Bu belgede açıklanan tüm Mercedes-Benz Wallbox varyas-
yonları entegre DC kaçak akım sensörüne sahiptir, bu nedenle A tipi tetikleme karakteristiğine sahip bir RCCB genel olarak 
yeterli olur. Ancak ülkelere özgü ve yerel spesifikasyonlara mutlaka her zaman uyulmalıdır. Bunlarda tetikleme karakteristiği 
farklı olan (örneğin tip B) bir RCCB öngörülmüş olabilir.

• Montaj sırasında veya sonrası Wallbox'un her tarafına en az 50 cm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.

• Yalnızca Mercedes-Benz tarafından sunulan ve cihaz ile birlikte kullanımı öngörülen aksesuarları kullanınız.

• Wallbox'u, akan veya takviyeli su kaynaklarının yakınında montaj etmeyiniz: Ancak Mercedes-Benz Wallbox, (A0009060407) 
IP54'e uygun olarak veya (A0009060507) IP44 koruma sınıfına uygun olarak püskürtülen ve sıçrayan suya karşı korumalıdır.

• Mercedes-Benz Wallbox'un, sel tehlikesi bulunan yerlerde kurulması yasaktır.

• Mercedes-Benz Wallbox, patlama tehlikesi olan alanlarda (EX alanları) kurulmamalıdır.

• Gerekli hava sirkülasyonunun daima sağlanabilmesi için, Mercedes-Benz Wallbox'un afiş vb. ile kaplanması veya başka nes-
nelerle veya materyallerle örtülmesi yasaktır.

• Cihaz mahfazasının üzerine sıvılar, nesneler veya sıvılar içeren kaplar konulmamalıdır.
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• Bağlı araca ve/veya yerel düzenlemelere bağlı olarak ayriyeten aşırı gerilim korumasının gerekli olabileceğini lütfen unutma-
yınız.

• Bazı ülkelerde akıma aksi yönde monte edilmiş bir hatalı akıma karşı koruma şalteri (kaçak akım şalteri, aşağıda kısaca 
RCCB diye geçmektedir, ayrıca bkz. “Sözlükçe ve Tanımlamalar” sayfa no. 24) için farklı tetikleme karakteristiklerinin 
(örneğin tip B) talep edilmiş olabileceğini lütfen dikkate alınız.

• Wallbox'un yakın etrafında (< 20 cm) telsiz veya radyo vericilerinin çalıştırılması, üründe işlevsel arızalara yol açabileceğin-
den, bu durumdan kaçınılmalıdır. 

• Bu cihaz, güvenlikten sorumlu bir kişi tarafından gözetlenmedikleri ya da cihazın kullanımıyla ilgili talimat almadıkları 
takdirde, fiziksel, duyusal veya mental açıdan engelli insanlar (çocuklar da dahil) ya da deneyim ve/veya bilgi eksikliği olan 
insanlar tarafından kullanılmak için uygun değildir.

• Çocuklar, cihazla oynamamaları için gözetim altında olmalıdır. 

• Mercedes-Benz Wallbox'un kurulum ve çalıştırma yüksekliği, deniz seviyesinden 2.000 metreyi (NN üzerinden NHN) aşma-
malıdır.

Ürünle ilgili genel uyarılar
Ekteki Mercedes-Benz Wallbox, en son teknoloji kullanılarak üretilmiştir ve güvenlik gerekleri konusundaki bütün geçerli 
standartlara, yönergelere ve normlara uygundur. Bu kullanım kılavuzunda yer alan bilgiler, ürünün amacına uygun ve güvenli 
bir şekilde kullanılmasını temin edilebilcek şekilde montaj edilebilmesi için hazırlanmıştır. USB çubuğunda ve cihazda yer alan 
talimatlara aykırı davranılması veya belirtilenlerin dikkate alınmaması, elektrik çarpmalarına, yangına ve/veya ağır yaralanma-
lara ve/veya can kaybına yol açabilir.

Mercedes-Benz Wallbox, kalifiye bir elektronik servis uzmanı tarafından, yerel yönetmelikler ve düzenlemeler göz önünde tutu-
larak montaj edilmelidir ve çalıştırılmaya hazır konuma getirilmelidir. 

Kişilerin, sisteme bağlı cihazların veya cihazın kendi güvenliği için bir tehlike oluşturan arızalar yalnızca yetkili bir elektronik 
servis uzmanı tarafından giderilebilir.

Wallbox'un hatalı çalışması durumunda lütfen önce “Hata bulma ve giderme” sayfa no. 13 ile ilgili bölümleri okuyunuz. Hata-
nın veya arızanın giderilememesi durumu sürmesi halinde lütfen Mercedes-Benz'in yerel teknik destek servisine başvurunuz. 

Aşağıdaki durumlarda Mercedes-Benz'in teknik servisine mutlaka başvurunuz:

• cihaz mahfazasında mekanik bir hasar oluştuğunda, 

• cihaz kapısı uzaklaştırılmış veya artık kapatılamaması ya da kilitli konuma getirilemez olduğunda,

• püskürtülen suya ve/veya yabancı cisimlere karşı artık yeterince koruma sağlanamamasında,

• şarj prizinde veya harici şarj kablosunda fonksiyonel veya gözle görülen bir hasar bulunduğunda,

• Wallbox'un öngörülen şekilde çalışmaması veya başka bir hasarın bulunması durumunda.

TEHLİKE!

Cihazın mahfazasında veya şarj prizinde ya da şarj kablosunda herhangi bir hasar fark etmeniz durumunda, Wallbox'un 
montajını derhal kesmeniz veya montajı tamamlanmış Wallbox'u bina tesisatındaki bağlı kısa devre yedek minyatür devre 
kesici (bundan sonra MCB olarak adlandırılacaktır, ayrıca bkz. “Sözlükçe ve Tanımlamalar” sayfa no. 24) ve RCCB üzerin-
den devre dışı bırakmanız gerekmektedir: Wallbox'un böyle bir durumda kullanılmasına devam edilmesi yasaktır! Merce-
des-Benz'in yerel teknik destek servisine başvurunuz!
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Montaj ile ilgili uyarılar
Mercedes-Benz Wallbox'unuzun kurulumuna ilişkin aşağıdaki talimatları dikkate alınız:

• Bu cihaz, elektrik devresinin koruyucu topraklama iletkenlerine kesinlikle bağlı olmalıdır. Koruyucu topraklama bağlantısı, 
tesisatçı tarafından oluşturulur ve kontrol edilir. Kurulum sonrası; değişiklikler yalnızca kalifiye bir elektronik servis uzmanı 
tarafından yapılabilir.

• Wallbox'u çalıştırdığınız ülkenin yerel güvenlik düzenlemelerini daima dikkate alınız.

• Cihazın öngörülen şekilde çalışabilmesi için Wallbox'un bina tesisatındaki elektrik besleme hattı uygun MCB ve RCCB sigor-
taları ile korunmuş olmalıdır.

• Wallbox'u elektrik şebekesinden tamamen kesmek için, besleme hattı bağlantısı daima bağlı kısa devre yedek MCB ve RCCB 
sigortaları üzerinden kesilmelidir.

• Cihazın nominal gerilim ve nominal akım değerlerinin yerel şebekenize uygun olduğundan ve şarj süreci sırasında nominal 
gücün üzerine çıkmadığından emin olunuz. 

• Wallbox, kişilerin sıkça koştukları alanlarda montaj edilmemelidir. Ürünün, geçit yollarına ve işaretli kaçış yollarına montaj 
edilmesinden özellikle kaçınılmalıdır. 

• Wallbox'u, yerin dar olduğu alanlarda kesinlikle montaj etmeyiniz. Aracın şarj işlemi için, Wallbox'a uygun bir mesafede 
durmasına ve cihaza, şarj kablosu çekme gücüne maruz kalmadan, bağlanabilmesine de özellikle dikkat edilmelidir. Araç ile 
Wallbox arasındaki mesafe en az 50 cm ve en fazla 5 m olmalıdır. Bu tavsiye, kullanılan Wallbox varyasyonuna (şarj kablosu-
nun uzunluğu) ve yerel koşullara bağlı olarak referans alınmak zorunda değildir.

• Wallbox'un mahfazasında veya iç elektrik tertibatında değişikliklerin yapılması kesinlikle yasaktır: Buna uyulmaması güven-
lik riski ve garanti koşullarına ciddi bir aykırılık oluşturur ve garantinin, derhal geçerli olmak üzere, ortadan kalkmasına yol 
açabilir.
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Hazırlama, kurulum ve ilk çalıştırma
Ürün tanımı
Mercedes-Benz Wallbox ürünleri tamamıyla Almanya'da üretilmekte olup, Avrupa kapsamında geçerli olan elektrikli araç şarj 
istasyonlarının tüm yönetmeliklerini ve normlarını IEC 61851-1, Mode 3 standardı uyarınca karşılar – bununla ilgili ayrıca bkz. 
“Yönetmelikler ve Normlar” sayfa no. 24 bölümüne. İhtiyaca göre kullanıcı, özel veya yarı kamusal kullanım için geliştirmiş 
olan şarj prizli veya sabit şekilde bağlı olan şarj kablolu varyasyonlar arasında seçim yapabilir.

Tüm ürünlerimizde kullanıcı güvenliği bizim için her zaman en üst sırada yer alır. Bu nedenle de Wallbox'unuz, seri bağlanmış 
RCCB'lerin hatalı doğru akımlarda da düzgün çalışmasını sağlayan entegre bir DC hatalı akım algılayıcısına sahiptir.

Wallbox'un günlük kullanımı oldukça kolaydır: Wallbox'un ön tarafında yer alan üç LED göstergesi sayesinde o anki çalışma 
modu daima rahatça okunabilir. Bir hatanın meydana gelmesi durumunda, mahfazayı açmaya gerek olmaksızın, hatanın nedeni 
spesifik LED hata kodu üzerinden okunarak belirlenebilir. Şarj istasyonu kalifiye personel tarafından çalışmaya hazır konuma 
getirildikten sonra Mercedes-Benz Wallbox, entegre kontak anahtarı üzerinden işlemin her defasında onaylanması şartıyla, 
daima şarj işlemi için hazır olur. 

Ambalajdan çıkarma ve paket içeriği
Mercedes-Benz Wallbox'unuz, kurulum ve öngörülen şekilde çalışması için gerekli olan çeşitli aksesuar bileşenleri ile birlikte 
teslim edilir. Bu yüzden ürünü koliden çıkarır çıkarmaz (gerekliyse, müşteriyle beraber) aşağıdaki bileşenlerin paket içeriğinde 
yer alıp almadığını kontrol ediniz:

Bileşenleri Adet Açıklama

Wallbox 1 Şarj istasyonu; kilitlenebilir kapıya sahip plastik mahfazadan ve ayriyeten bir montaj levhasından oluşur

Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Yazılı formatta, güvenlik uyarıları dahil olmak üzere hızlı başlangıç kılavuzu

Montaj seti 1
Duvara montaj için vida seti: 2 x 4 vidadan ve uygun dübellerden, üçgen anahtardan, anahtar kilidi anahtarı (2 adet), 
vidalar dahil gerilim azaltma tabakası (2 adet), mahfazanın arka tarafındaki delikler için tıpa (3 adet)

Paket içeriğini çıkardıktan sonra yukarıda belirtilen bileşenlerden biri veya daha fazlası eksik olması durumunda lütfen derhal 
Mercedes-Benz ortağı ile irtibata geçiniz.

Ürün varyasyonu tanımlama
Mercedes-Benz'in Wallbox serisi, mekanik ve elektronik özellikleri bakımından 
değişik kullanım profilleri için optimize edilmiş, farklı varyasyonlarda temin 
edilebilir. 

Wallbox'un alt tarafında Wallbox'un özel Mercedes-Benz parça numarasını 
içeren ürün etiketini bulabilirsiniz. Ürün varyasyonu tanımlama için özellikle 
modelin adı (A000 906 XX XX) ve onun altında verilen şebeke bağlantı değer-
leri (gerilim, akım gücü, şebeke frekansı) önem taşımaktadır.
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Kurulum işlemleri için mahfaza kapısını açtığınızda koruyucu elektronik kaplamasının alt tarafında, alternatif olarak ABL ürün 
numarasına da yer veren bir tip plakası daha bulabilirsiniz.

Lütfen, cihazın montajına geçmeden önce önünüzdeki Wallbox varyasyo-
nuna ait montaj adımlarının da bu belgede tarif edilip edilmediğini, Merce-
des-Benz parça numarasını veya ABL ürün numarasını karşılaştırarak kontrol 
ediniz. Aşağıdaki tabloda, bu belgede tarif edilen Wallbox varyasyonlarının 
bir listesini ve ilgili Mercedes-Benz parça numarası ile ABL ürün numarası 
eşleştirmesini bulabilirsiniz.

Bu kılavuzda aşağıdaki Wallbox varyasyonları tarif edilmektedir:

Mercedes-Benz 
parça numarası 

ABL  
ürün numarası

Elektrik bağlantısı Varyasyon

A0009060407 3W11M1 230 / 400 V 50 Hz 16 A
IEC 62196-2 tip 2 standardına uygun sabit bağlantılı şarj kablosu, yakl. 6 m; 
şarj gücü 11 kW

A0009060507 3W22M2 230 / 400 V 50 Hz 32 A
İsteğe bağlı temin edilebilen Mode-3 şarj kablosu için, IEC 62196-2 tip 2 uyum-
lu entegre şarj prizi; şarj gücü 22 kW

İKAZ!

Bu kılavuzda yer verilen bilgiler ve teknik özellikler yalnızca bu kılavuzda adı geçen varyasyonlar için geçerlidir ve diğer 
Wallbox modelleri için kullanılamaz: Bu varyasyonlar gereken durumlarda spesifik talimatlarla birlikte teslim edilir.  
Sizde bulunan Wallbox varyasyonuna bu kılavuzda yer verilmemiş ise, lütfen Mercedes-Benz'in yerel teknik destek servisine 
başvurunuz: Wallbox'un hasar görmesine, yaralanmalara ve/veya ölüme yol açabileceğinden, Wallbox kesinlikle kurulma-
malıdır.

Montaj yeri ile ilgili genel gereksinimler
Mercedes-Benz Wallbox, elektro-teknolojik bir cihazdır ve bu yüzden iç ve dış alanlardaki kurulumuna ilişkin birtakım düzenle-
melere tabi tutulmuştur. Cihazın montaj edileceği yeri belirlerken aşağıdaki hususları dikkate almalısınız:

• Elektronik cihazların kurulumu, yangınların önlenmesi ve kaza koruması ile ilgili tüm yerel düzenlemeleri dikkate alınız.

• Wallbox, kullanım yetkisi bulunan kişilerin rahatça erişebilecekleri şekilde montaj edilmelidir.

• Bunun yanı sıra Wallbox'un önünde, araca entegre veya harici şarj kablosu ile daima rahatça ula-
şabilecek şekilde konumlandırılacak bir park yeri öngörülmelidir.

• Montaj yüksekliği olarak tabandan alt mahfaza kenarına 120 ila 140 cm arasında bir aralık tavsiye 
olunur: Bu referans tavsiye, yerel koşullara bağlı olarak aşağı veya yukarı yönde değiştirilebilir. 
Wallbox'un şarj modunda soğutulması sağlanması için, montaj pozisyonu belirlenirken gerekli hava 
sirkülasyonunun oluşabilmesine dikkat edilmelidir. Lütfen, geçerli çalışma sıcaklıklarını mutlaka 
dikkate alınız (bkz. “Teknik bilgiler” sayfa no. 21).

• Montaj yeri, Wallbox'un sağlam bir şekilde montaj edilmesine izin veren düz bir zemine sahip 
olmalıdır.

• Mercedes-Benz Wallbox'un montaj edilebilmesi için ihtiyaç duyulan yer en az 512 x 429 mm (Y x 
G) olmalıdır. Wallbox'un montaj levhası tüm yüzeyiyle montaj alanının üzerine konumlandırılmalıdır. 

• Wallbox'un güvenli şekilde çalıştırılabilmesi için her tarafından en az 50 cm'lik bir mesafe korun-
malıdır. 

• Prensip olarak; Mercedes-Benz Wallbox yüksek ortam sıcaklıklarında çalıştırılmak üzere gelişti-
rilmiştir. İzin verilen azami çalıştırma sıcaklığının, doğrudan güneş ışınları vb. dış etkenler sonucu 
aşılmayacağı muhakkak temin edilmelidir.

3W22M200001

120 ila 140 cm 
arasında
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• Wallbox, açık alana montaj ile ilgili spesifikasyonları karşılamaktadır. Hava koşullarından kaynaklanan kirlenmeyi en aza 
indirgemek için, Wallbox'un açık alanda üzeri çatıyla kapatılmış yerlere monte edilmesi önerilir. 

Elektrik tesisat bağlantısı için spesifikasyonlar
Mercedes-Benz Wallbox'un elektro-teknik tesisat bağlantısı oluşturulurken aşağıdaki spesifikasyonlar kesinlikle referans alın-
malıdır:

• IEC 60364-1 ve IEC 60364-5-52 gereğince alçak gerilim tesislerinin kurulumuna ilişkin aranan tüm şartlar geçerlidir.

• A0009060407 ve A0009060507 modelleri için, 230 V (faz-sıfır) veya 400 V (faz-faz) 50 Hz şebeke gerilimi öngörülmektedir. 

• HD 60364-7-722:2012 gereğince kurulum noktasında (ayrıca bkz. „Yönetmelikler ve Normlar“ Sayfa no. 24) gereken 
şekilde boyutlandırılmış bir elektrik şebekesi bağlantısı bulunmalıdır: Bu bağlantı yalnızca Wallbox için kullanılmalı ve başka 
hiçbir elektrik tüketicileri beslememelidir.

• Gereken durumlarda sadece Wallbox'un bağlantısı için kullanılmak üzere ve elektrik tesisatı ve bina teknoloji direktiflerine 
uygun, ayrı bir elektrik tesisatı bağlantısı oluşturulmalıdır. 

• İstenen bağlantı performansına bağlı olarak; ilk kez çalıştırmadan önce Wallbox'un montajı yerel elektrik şebekesi sağlayıcı-
sını bildirilmeli veya gerekli onay alınmalıdır. Elektrik şebekesi sunucunuzun bununla ilgili yerel düzenlemelerini dikkate alınız.

• Hat kesiti, istenen bağlantı performansı ve diğer özellikler (hat uzunluğu, iletken materyali, döşeme türü vs.) göz önünde 
tutularak uyarlanmalıdır. Wallbox birleştirme klemensleri, 16 mm2'ye kadar hat kesitleri için tasarlanmıştır.

• Besleme hattı istenen şekilde sıva altı veya üstü oluşturulabilir: Montaj levhası, yukarıdan veya arka tarafından geçirilecek 
hat bağlantıları için hazırlanmıştır.

• Wallbox besleme hattı daima kendi MCB ve RCCB (en az tip A) hat koruma tertibatıyla donatılmış olmalıdır: MCB ve RCCB 
seçiminde yürürlükteki ulusal düzenlemeleri kesinlikle dikkate alınız. İlgili ülkeye özgü olarak farklı bir tetikleme karakteristi-
ğine (örneğin tip B) sahip bir RCCB öngörülmüş olabilir. 

• Wallbox, tam açma-kapama sağlayan bir düğmeye sahip değildir: Wallbox'u devre dışı bırakmak için daima ev tesisatındaki 
kısa devre yedek MCB ve RCCB bağlantısını 0 konumuna (Off/Kapalı) getirmelisiniz.

• Bu kılavuzda yer alan, kuruluma ilişkin direktiflere uyulduğundan muhakkak emin olunuz. Aykırı davranılması veya bunların 
dikkate alınmaması elektrik çarpmaları sonucu ağır yaralanmalara, hatta can kaybına yol açabilir. Ayrıca ilgili uyarılara aykırı 
davranılması durumunda, Wallbox'un öngörülen şekilde çalışması artık daha fazla temin edilemez.

UYARI!

Bazı ülkelerde yukarıdaki spesifikasyonlar lokal elektrik şebekesi için geçerli olan bağlantı koşullarından farklılık göstermek-
tedir. Bu durumda Wallbox, monte edildiği ülkede geçerli olan bağlantı türüne uygun şekilde bağlanmalıdır. Ülkelere özgü 
bağlantı türlerini gösteren bir listeyi bu kılavuzda sayfa sayfa 26'de veya www.yourwallbox.de web sitesinde şu linkte 
bulabilirsiniz:  
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes

Montaj levhasının mekanik kurulumu
Wallbox'un montaj yerini belirledikten sonra mekanik kurulum ile başlayabilirsiniz. Montaj işlemi için aşağıdaki bileşenler 
gereklidir:

• Matkap veya akülü tornavida (paket içeriğinde yer almaz)

• İlgili montaj zemini için Ø 10 mm'lik matkap ucu (teslimat kapsamında yer almaz)

• Tornavida, düz (2,5 mm baş genişliği), yıldız uçlu (PH1) ve torks uçlar (TX40, TX25, TX20, TX10)

• Montaj levhası (paket içeriğinde yer alır)

• Montaj levhasındaki kablo rakorunu kırmak veya kesmek için pens veya cutter bıçağı (paket içeriğinde yer almaz)
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• Dört gofret vida 8 x 60, montaj levhasının sabitlenmesi, TX40 tornavida için (paket içeriğinde yer alır)

• Dört vida 6 x 25, Wallbox mahfazasının montaj levhasına sabitlenmesi için, TX40 tornavida için (paket içeriğinde yer alır)

• Sadece gerekiyorsa: Montaj zeminine uygun dübeller (paket içeriğinde yer alır) Naylon dübel, 10 x 50)

• Gerekliyse; su terazisi (paket içeriğinde yer almaz)

TEHLİKE!

Şu 5 güvenlik kurallarını kesinlikle dikkate alınız: 
 
1. Bağlantıyı kesin 
2. Tekrar açılmasını önlemek için emniyete alın 
3. Gerilim bulunmadığından emin olun 
4. Topraklayın ve kısa devre yapın 
5. Komşu, gerilim altındaki parçaları örtünüz veya ayırınız 
 
Montaj işlemine başlamadan önce ev şebekesindeki Wallbox MCB ve RCCB tertibatlarını devre dışı bırakınız. Ayrıca, MCB 
ve RCCB tertibatlarının montaj sırasında tekrar etkinleştirilememesini sağlayınız. Aksi takdirde; elektrik çarpmaları sonucu 
ağır yaralanma, hatta can kaybının yaşanması riski bulunur!

Montaj levhası yardımıyla delme işlemini yürütmek için aşağıdaki gibi hareket ediniz:

1. İstenen montaj pozisyonunda gereken şekilde boyutlandırılmış besleme hattının mevcut olduğundan emin olunuz. Yoksa, 
besleme hattı oluşturulmalıdır.

2. Montaj levhasının üst kenarında ve yüzeyin orta kısmında besleme hattı 
için hazır girişler bulunmaktadır. Montaj yerindeki besleme hattından yola 
çıkarak besleme hattına ait plastik dillerden birini (gereken durumlarda) 
uygun bir pens, cutter bıçağı veya delgi ile uzaklaştırınız.

 83 

3. Montaj levhasını seçilen alanda tesviye ediniz: Bunun için, gerekliyse eğer, 
bir tesviye ruhu kullanınız. Delgi deliklerini kalemle giriniz.
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4. Kalemle girilmiş montaj deliklerini deliniz (Ø 10 mm). Gereken durumlarda, 
paket içeriğindeki dübelleri sabitleme vidaları için kullanınız.

5. Tornavida (TX40) ve paket içeriğindeki gofret vidaları (8 x 60) kullanarak 
montaj levhasını montaj pozisyonuna sabitleştiriniz.    
 
NOT: Arka besleme hattı için kablo vidalanmadan önce ilkin montaj levha-
sının üçte birlik alt kısmındaki delikten geçirilmelidir.

6. Kablo girişi yukarıdan oluşturulması durumunda , besleme hattı bağlantı 
bölgesine yukarıdan geçirilecek ve ilgili gerilim azaltma üzerinden sabitle-
nebilecek şekilde oluşturulmalıdır.  
 
ANMERKUNG: Arkadan oluşturulan besleme hatlarında gerilim azaltmaya 
ihtiyaç duyulmamaktadır. 

 83 

7. Şimdi Wallbox'un mahfaza kapısını ekteki üçgen anahtar yardımıyla açınız 
ve kapıyı öne doğru açık pozisyona getiriniz. 
   
UYARI: Bu işlemi yaparken titizce hareket ediniz ve mahfaza kapısının 
çizilmemesine veya başka türlü hasar görmemesine dikkat ediniz. Mahfaza 
kapısının koruyucu filmini, montaj işleminin tamamlanmasının ardından 
uzaklaştırmayı tercih etme çalışınız.

8. Dahili koruyucu elektronik kaplamasının ortadan sabitleştirildiği TX20 
vidasını tornavidayla çözünüz ve uzaklaştırınız. Vidayı güvenli bir yerde 
saklayınız. 
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9. Wallbox, Wallbox'un alt kısmındaki deliklerle uyumlu üç zar ile teslim edilir: 
Bunları yerlerine yerleştiriniz ve büyük zara bir kesit açınız. Bu kesitten 
besleme hattını geçiriniz.

10. Wallbox'u montaj levhasına asınız. Bunun için, arka tarafta üstte merkezi 
noktada yer alan vidayı, montaj levhasındaki uygun delikten geçiriniz: Wall-
box artık düşmeye karşı korumalı olarak sabitleştirilmiş olur.

11. Ardından, tornavida (TX25) ve ekte sunulan dört 6 x 25 vidayı kullanarak 
Wallbox'u montaj levhasına vidalayınız. Wallbox artık montaj levhası ile 
bağlanmış bulunur.

12. Esnek iletkenlerle oluşturulan besleme hatlarında çıplak damarlarda, 
damar uç kılıflarının bulunmasına dikkat ediniz. Bağlantı klemenslerinin alt 
düz uçlu vidalarını açınız, damarları ilgili klemenslere geçiriniz ve 2,5 ila 3 
Nm arasında tork uygulayarak besleme hattını vidalayınız. Konfigürasyon 
aşağıdaki şekilde ve tabloda gösterilmiştir. 
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3 fazlı A0009060407 ve A0009060507 varyasyonlarında besleme hattı bağlantısı şu şekilde yapılır:

Tanım Damar rengi Bağlantı işareti

Akım iletken faz 1 Kahverengi L1

Akım iletken faz 2 Siyah L2

Akım iletken faz 3 Gri L3

Nötr iletken Mavi N

Koruyucu topraklama iletkeni Yeşil-Sarı PE

TEHLİKE!

Eğer akım iletkeni L1 ile nötr iletken arasında 250 V'yi aşan bir gerilim oluşturursanız Wallbox'a ait elektroniğin zarar göre-
ceğini lütfen dikkate alınız.

UYARI!

3 fazlı varyasyonlar, isteğe bağlı olarak L1 klemensine 1 fazlı olarak da bağlanabilir ve çalıştırılabilir: Ancak bu durumda 
Wallbox, belirtilen nominal güce ulaşamaz. 
Besleme şebekesinin simetrik olmayan güce maruz kalması durumunda lütfen geçerli yerel teknik bağlantı direktiflerini 
dikkate alınız.

UYARI!

Bazı ülkelerde bu kılavuzdaki spesifikasyonlar lokal elektrik şebekesi için geçerli olan bağlantı koşullarından farklılık gös-
termektedir. Bu durumda Wallbox, monte edildiği ülkede geçerli olan bağlantı türüne uygun şekilde bağlanmalıdır. Ülkelere 
özgü bağlantı türlerini gösteren bir listeyi bu kılavuzda sayfa sayfa 26'de veya www.yourwallbox.de web sitesinde şu 
linkte bulabilirsiniz:  
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes

UYARI!

Mercedes-Benz Wallbox'un fabrika ayar şarj akımı, 16 A'dır. Bina tesisatı üzerinden daha düşük veya yüksek şarj akımı 
temin edilmesi durumunda, koruyucu elektronik kaplaması tekrar yerine yerleştirilmeden ve Wallbox çalıştırılmaya başla-
tılmadan önce Wallbox'un ön ayarı uygun şekilde değiştirilmelidir: Bu işlem, “Kurulum ve test modu” sayfa no. 16 dev. 
bölümünde tarif edilmektedir.  
Ürün etiketi üzerinde bildirilen ve firmware üzerinden ayarlı nominal akımın üzerine geçilmesinin kesinlikle yasak olduğunu 
lütfen unutmayınız.

13. Koruyucu elektronik kaplamasını tekrar mahfazının içine yerleştiriniz ve 
uygun torks vidası (TX20) ile vidalayınız.

14. Mahfaza kapısını, mahfaza içinde yerine oturacak şekilde yukarı doğru 
kaldırınız ve ekteki üçgen anahtarı kullanarak kilitli konuma getiriniz.
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Elektrikle ilk kez çalıştırılması
Mekanik ve elektrik kurulumun tamamlanmasının ardından Mercedes-Benz Wallbox'un çalışmaya hazır şekilde doğru çalıştığını 
tespit etmeniz ve olası işlev hatalarını veya kurulum hatalarını gidermeniz gerekmektedir.

Mercedes-Benz Wallbox ilk kez çalıştırmak için aşağıdaki işlemleri yapınız:

1. Bağlı kısa devre yedek MCB sigortasını veya sigortalarını açınız.
2. Harici RCCB'yi ayrıca açınız (Wallbox'un elektrik şebekesine bağlantısını oluşturunuz).
Wallbox tekrar elektrik şebekesine bağlandığında, cihaz başlat sürecini başlatır: Bu işlem sırasında, sorunsuz çalışma temin 
edebilmek için, dahili elektronik donanım kontrolü yürütülür. 

Bu işlem Mercedes-Benz Wallbox'un ön tarafında bulunan LED göstergeleri tarafından aşağıdaki şekilde dokümente edilir. 

LED göstergesi Açıklama

Üç LED de bir kez yanıp söner...

...ve ardından söner.

Akabinde; mavi LED  (yan sürüm) ve yeşil LED  (ana sürüm), mevcut Fir-
mware sürümünü görüntülemek için, yanıp söner (sadece hata arama durumunda 
önemlidir).

Bunun üzerine mavi LED,  5 saniyede bir yanıp söner; yeşil LED  ve kırmızı LED  söner. Araç artık şarj işlemi için 
bağlanabilir. Şarj sürecinin kendisi, paket içeriğinde yer alan kullanma kılavuzunda tarif edilmektedir.

UYARI!

Elektrik bağlantının oluşturulmuş şekilde ilk kez çalıştırma işleminin tamamlanması için, Wallbox test modunda çalıştırılarak 
mekiğin öngörülen şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Test modu, “Kurulum ve test modu” sayfa no. 16 dev. 
bölümünde tarif edilmektedir.
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Hata bulma ve giderme
Mercedes-Benz Wallbox çalıştırırken bir hatanın oluşması halinde bu durum, mahfazanın alt tarafında yer alan LED göstergeleri 
üzerinden gösterilir. LED göstergelerinin görünüm şekilleri:

...yanıyor  
(sürekli yanıyor)

...yanıp sönüyor
...yanmıyor  

(sürekli sönük).
Aşağıdaki bölüm, arızaları ve hata durumlarını nasıl tespit edebileceğinizi ve arızanın giderilmesi için hangi adımları atmanız 
gerektiğini açıklamaktadır.

Arızalar ve çözümleri
Güvenli şekilde çalışmasını temin etmek için Mercedes-Benz Wallbox bina tesisatındaki harici MCB ve RCCB hat koruma 
tertibatıyla donatılmış olmalıdır. Arıza durumunda uygun adımları atabilmek ve cihazın tekrar sorunsuz bir şekilde çalışmasını 
temin edebilmek için, ilkin ne tür bir arızanın söz konusu olduğu kesin bir şekilde tespit edilmelidir. Aşağıdaki arızalar meydana 
gelebilir:

Arıza Olası neden Çözüm önerisi

LED'ler çalışmıyor.

Wallbox gerilim ile beslen-
miyor.

Elektriğin dağıtımı ev şebekesi tarafından kesildi: Bağlı MCB ve RCCB tertibatlarını kontrol ediniz, gere-
ken durumlarda tekrar açık konuma getiriniz. Hatanın tekrar etmesi veya sürekli devam etmesi halinde 
Mercedes Benz'in yerel teknik servisine başvurunuz.

Wallbox, kurulduğu ülkede 
geçerli olan bağlantı türüne 
uygun şekilde bağlanmadı.

Bu kılavuzda sayfa sayfa 26'de veya www.yourwallbox.de web sitesinde aşağıdaki linkte bula-
bileceğiniz ülkelere özgü bağlantı türlerini gösteren tabloya bakarak Wallbox'unuzun bağlantı türünü 
kontrol ediniz:  
www.yourwallbox.de/Mains_Connection_Schemes
Gerekirse bu tabloya bakarak bağlantı türünü değiştiriniz.

Wallbox'da dahili bir hata 
oluştu.

Wallbox yenisiyle değiştirilmelidir. Böyle bir durumda Mercedes-Benz'in yerel teknik destek servisine 
başvurunuz.

Elektrikli araç tanınmıyor.
Şarj kablosu, araca veya 
Wallbox'a doğru takılmadı.

Araç ve Wallbox'a takılı şarj konnektörlerini uzaklaştırınız ve yeniden takınız: Hatanın devam etmesi 
durumunda, Mode-3 şarj kablosunu kontrol ediniz ve Mercedes Benz'in yerel teknik destek servisine 
başvurunuz.

LED göstergeleri bir hata 
bildiriyor.

Mercedes-Benz Wallbox bir 
hata tespit ediyor.

Şarj işlemini yeniden başlatınız: Hatanın tekrar etmesi veya sürekli devam etmesi halinde Wallbox'u 
devre dışı bırakınız (bkz. “Ürünün devre dışı bırakılması ve yeniden devreye alınması” sayfa no. 20) 
ve Mercedes Benz'in yerel teknik servisine başvurunuz.

UYARI!

Wallbox'un elektrik besleme hattında bir arıza söz konusu olması durumunda, Wallbox'u devre dışı bırakınız (bkz. “Ürünün 
devre dışı bırakılması ve yeniden devreye alınması” sayfa no. 20) ve Mercedes Benz'in yerel teknik servisine başvurunuz.

Hata bulma ve giderme
LED'ler, hata durumunu bildirmek için, sürekli tekrar eden, belirli bir düzen aralığında yanıp söner. F1'den F10'a kadar hata 
durumları için adımlar 200 ms'lik periyotlar halinde gösterilmiştir: Burada LED'ler sürekli yanabilir veya yanmayabilir ya da 200 
ms'liğine yanıp sönebilir. Görsel görünüm ile hatalar arasındaki ilişkilendirmeyi aşağıdaki listede bulabilirsiniz:
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200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Açıklama

Hata F1: Wallbox'un ana mekiği açılmıyor.

Yeşil LED dört kez peş peşe yanıp sönüyor, mavi LED yanmı-
yor, kırmızı LED sürekli yanıyor.

Hata F2: Firmware sistem başlatma sırasında veya döngüsel 
olarak yürütülen kendi kendini test sırasında geçersiz bir 
durum saptadı.

Yeşil LED üç kez peş peşe yanıp sönüyor, ardından mavi LED 
bir kez yanıp sönüyor, kırmızı LED sürekli yanıyor.

Çözüm: Her iki durumda da elektrik bağlantısını kesiniz ve tekrar açınız. Hatanın devam etmesi halinde Wallbox'u devre dışı 
bırakınız (bkz. “Ürünün devre dışı bırakılması ve yeniden devreye alınması” sayfa no. 20) ve Mercedes Benz'in yerel teknik 
servisine başvurunuz.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Açıklama

Hata F3: Dahili DC kaçak akım modülü, doğru akım hatası 
bildirdi. 

Yeşil ve mavı LED sırasıyla iki kez yanıp sönüyor, kırmızı LED 
sürekli yanıyor.

Çözüm: Hatanın ilk kez meydana gelmesinde şarj işlemi 30 saniye boyunca durdurulur ve ardından otomatik olarak yeniden 
başlatılır. Hatanın hemen ardından tekrar etmesi durumunda şarj işlemi tamamen durdurulur: Yeni bir şarj işlemi ancak araç ile 
Wallbox bağlantısının kesilmesinin ardından tekrar mümkün olur. 

Aracın şarj sisteminde elektronik bir hata söz konusu olabilir. Aracı şarj etmeyiniz ve derhal kalifiye bir uzman servis ile iletişi-
me geçiniz. Bunun yanı sıra, araç kılavuzunda yer alan uyarıları da dikkate alınız.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Açıklama

Hata F5: Bu hata yalnızca şarj prizli modeller 
(A0009060507) için önemlidir ve Mode-3 şarj kablosu fişinin 
Wallbox şarj prizinde kilitli konuma getirilemediğine işaret 
eder.Mavi LED dört kez peş peşe yanıp sönüyor, yeşil LED yanmı-

yor, kırmızı LED sürekli yanıyor.

Hata F6: Bu hata yalnızca şarj prizli modeller 
(A0009060507) için önemlidir ve Mode-3 şarj kablosunun 
akım kodlamasında bir hata bulunduğunu gösterir.

Yeşil LED iki kez yanıp sönüyor; ardından mavi LED iki kez 
yanıp sönüyor, kırmızı LED sürekli yanıyor.

Çözüm: Wallbox, şarj işlemini 60 saniye sonra otomatik olarak yeniden başlatır. Hatanın devam etmesi halinde fişin şarj prizine 
doğru oturup oturmadığını kontrol ediniz veya fişi çekip tekrar takınız. Hatanın devam etmesi halinde Mode-3 şarj kablosunu 
kontrol ediniz. Kabloda herhangi bir hasarın bulunmaması durumunda Wallbox'un değiştirilmesi gerekli olabilir. Bunun için, 
Mercedes-Benz'in yerel teknik destek servisine başvurunuz!
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200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Açıklama

Hata F7: Araç, havalandırma özellikli şarj işlemi gerektir-
mektedir.

Mavi LED iki kez peş peşe yanıp sönüyor, yeşil LED yanmı-
yor, kırmızı LED sürekli yanıyor.

Çözüm: Wallbox, şarj işlemini 60 saniye sonra otomatik olarak yeniden başlatır. Hatanın devam etmesi halinde lütfen Merce-
des-Benz'in yerel teknik destek servisine başvurunuz. Şarj süreci sırasında havalandırma gerektiren araçların Mercedes-Benz 
Wallbox ile şarj edilmesi mümkün değildir. 

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Açıklama

Hata F8: CP pilot bağlantı ve PE koruyucu iletken arasında 
bir kısa devre saptandı veya aracın iletişim arayüzü arızalı.

Yeşil LED iki kez peş peşe yanıp sönüyor, mavi LED yanmıyor, 
kırmızı LED sürekli yanıyor.

Çözüm: Wallbox, şarj işlemini 60 saniye sonra otomatik olarak yeniden başlatır. Hatanın devam etmesi halinde Mode-3 şarj 
kablosunu kontrol ediniz. Kabloda herhangi bir hasarın bulunmaması durumunda araç muayeneden geçirilmelidir: Bunun için, 
kalifiye bir servise başvurunuz.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Açıklama

Hata F9: Akım takip modülü, şarj akımının ayarlı azami 
akımın üzerinde olduğunu tespit etti.

Yeşil LED dört kez peş peşe yanıp sönüyor, dördüncü kez 
yanıp söndükten sonra mavi LED de yanıp sönüyor, kırmızı 
LED sürekli yanıyor.

Çözüm: Wallbox, şarj işlemini 60 saniye sonra otomatik olarak yeniden başlatır. Hatanın devam etmesi durumunda Mode-3 
şarj kablosu veya araç kontrolden geçirilmelidir: Bunun için, kalifiye bir servise başvurunuz.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Açıklama

Hata F10: Sıcaklık takibi, mahfazanın içinde 80° santigratın 
üzerinde bir sıcaklık tespit etti.

Yeşil LED dört kez peş peşe yanıp sönüyor, üçüncü ve dör-
düncü kez yanıp söndüğünde mavi LED de yanıp sönüyor, 
kırmızı LED sürekli yanıyor.

Çözüm: Sıcaklık takibi, şarj işlemine ara verilmesine yol açar.

• Şarj işlemi 10 dakika sonra, mahfaza içindeki sıcaklık 70° santigratın altına düştüğünde yeniden başlatılır.

• Şarj işlemi, mahfaza içindeki sıcaklık 60° santigratın altına düşer düşmez yeniden başlatılır. 

Hatanın tekrar etmesi veya sürekli meydana gelmesi durumunda kurulum yerinde Wallbox için daha iyi bir soğutma ve/veya 
gölgelendirme sağlanmalıdır. Hatanın devam etmesi durumunda araç kontrolden geçirilmelidir: Bunun için, kalifiye bir servise 
başvurunuz.
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200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Açıklama

Hata F16: Entegre akım gözetimi veri aktarımı arızalı. Azami 
şarj akımı arıza sırasında 10 A ile sınırlandırılır.

Mavi ve yeşil LED sürekli yanıyor, kırmızı LED iki kez yanıp 
sönüyor.

Çözüm: Şarj işleminin yürütülmesi hâlâ mümkündür; ancak şarj performansı düşer. Hatanın tekrar etmesi veya sürekli devam 
etmesi halinde Wallbox'u devre dışı bırakınız (bkz. “Ürünün devre dışı bırakılması ve yeniden devreye alınması” sayfa no. 20) 
ve Mercedes Benz'in yerel teknik servisine başvurunuz.

200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms 200 ms Açıklama

Hata F17: Sıcaklık takibi, mahfazanın içinde 60° santigra-
tın üzerinde bir sıcaklık tespit etti. Azami şarj akımı 6 A ile 
sınırlandırıldı.

Mavi ve yeşil LED sürekli yanıyor, kırmızı LED iki kez yanıp 
sönüyor.

Çözüm: Şarj işleminin yürütülmesi hâlâ mümkündür; ancak şarj performansı düşer. Hatanın tekrar etmesi veya sürekli meyda-
na gelmesi durumunda kurulum yerinde Wallbox için daha iyi bir soğutma ve/veya gölgelendirme sağlanmalıdır. Hatanın devam 
etmesi durumunda araç kontrolden geçirilmelidir: Bunun için, kalifiye bir servise başvurunuz.

İKAZ!

Wallbox araç ile çalıştırılırken hata durumu vermeye devam etmesi veya sürekli vermesi durumunda, Wallbox'u devre dışı bı-
rakınız (bkz. “Ürünün devre dışı bırakılması ve yeniden devreye alınması” sayfa no. 20) ve Mercedes-Benz'in yerel teknik 
destek servisine başvurunuz. Şarj işlemini yürütebilmek için önce bir tamir işlemin yapılması gerekli olabilir.

Kurulum ve test modu
Bina tesisatı üzerinden sunulan şarj akımının daha yüksek veya düşük olması durumunda, Mercedes-Benz Wallbox'un fabrika 
ayar şarj akımı ayarı (16 A), kurulum modunda dahili çevirmeli kodlama anahtarları üzerinden değiştirilebilir. Ancak; ürün etiketi 
üzerinde bildirilen nominal akımın üzerine kesinlikle geçilmemelidir. 

Kurulum modu

Çevirmeli kodlama anahtarı üzerinden ayarları değiştirmek için, Wallbox'un iç bölümündeki koruyucu elektronik kaplamasını 
uzaklaştırmanız gerekmektedir: Bu işlem, adım 7 ve 8'de,sayfa 9 “Montaj yeri ile ilgili genel gereksinimler” bölümünde 
anlatılmaktadır. 

TEHLİKE!

Koruyucu elektronik kaplaması çıkarıldıktan sonra Wallbox'un iç bölümünde ve temas edebileceğiniz cihaz parçalarında 
tehlikeli elektrik gerilimleri mevcut olabilir. Kurulum ve test modunda devam etmeden önce ev şebekesindeki Wallbox MCB 
ve RCCB tertibatlarını KESİNLİKLE devre dışı bırakınız.     
Şu 5 güvenlik kurallarını kesinlikle dikkate alınız: 
1. Bağlantıyı kesin 
2. Tekrar açılmasını önlemek için emniyete alın 
3. Gerilim bulunmadığından emin olun 
4. Topraklayın ve kısa devre yapın 
5. Bitişik veya gerilim altındaki parçaları örtünüz veya ayırınız 
Aksi takdirde elektrik çarpmaları sonucu ağır yaralanma, hatta can kaybının yaşanması riski bulunur!
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Mercedes-Benz Wallbox'un ana platininde, normal çalıştırma durumunda 0 
pozisyonunda bulunması gereken iki çevirmeli kodlama anahtarı (S1 ve S3) 
bulunur. Azami şarj akımının değiştirilmesinde yalnızca S1 anahtarı (görselde 
solda) önemlidir. S3 çevirmeli kodlama anahtarını daima 0 pozisyonunda 
bırakınız.

Mercedes-Benz Wallbox'un azami şarj akımı ayarlarını değiştirmek için şu adımları izleyiniz:

Çalışma adımı LED'lerin durumu Not

1. Wallbox'un şebekeye bağlantısını, bağ-
lı MCB ve RCCB tertibatları üzerinden 
kesiniz. 

-

2. İç koruyucu elektronik kaplamasını uzak-
laştırınız. S1 çevirmeli kodlama anahtarını 
kullanarak istenen değeri giriniz (tabloya 
bkz., sayfa 16).

İstenen akım gücüne eşdeğer pozisyonu 
S1 çevirmeli kodlama anahtarında seçiniz. 
S3 çevirmeli kodlama anahtarını 0 pozisyo-
nunda bırakınız.

3. İç koruyucu elektronik kaplamasını yerine 
yerleştiriniz. Mahfaza kapısını kapatınız 
ve kilitli konuma getiriniz. Wallbox'un 
şebekeye bağlantısını, bağlı MCB ve RCCB 
tertibatları üzerinden oluşturunuz. 

Wallbox ardından kurulum modunda baş-
latılır ve iki çevirmeli kodlama anahtarının 
ayarlarını okur.

4. Wallbox artık kurulum modunda başlatılır. yakl. 10 
saniyede

Ayarlar, yaklaşık 10 sn. sonra başarılı bir 
şekilde belleğe yazıldıysa eğer, tüm LED'ler 
yanar.

5. Wallbox'un şebekeye bağlantısını, bağ-
lı MCB ve RCCB tertibatları üzerinden 
kapatınız. 

-

6. İç koruyucu elektronik kaplamasını uzak-
laştırınız. S1 çevirmeli kodlama anahtarını 
0, 1 veya F pozisyonuna getiriniz.

S3 çevirmeli kodlama anahtarının hâlâ 0 
pozisyonunda olduğundan emin olunuz.

7. İç koruyucu elektronik kaplamasını yerine 
yerleştiriniz. Mahfaza kapısını kapatınız 
ve kilitli konuma getiriniz. Wallbox'un 
şebekeye bağlantısını, bağlı MCB ve RCCB 
tertibatları üzerinden oluşturunuz. 

Wallbox, başlangıç durumuna getirme 
sırasında bellekteki yeni ayarları okur ve 
ardından normal çalıştırma moduna geçer 
(bkz. sayfa 12 dev.).

Bazı durumlarda; fabrika ayarı olarak girilen akım gücünün değiştirilmesi, Wallbox'u, adım 3'te anlatılan şekilde tekrar elektrik 
şebekesine bağlayıp açtıktan sonra, LED göstergesi üzerinden gösterilen bir hata bildirimi ile karşılaşılabilir:

Hata tanımı LED'lerin durumu
• Ayarlar belleğe yazılamadı.

• Wallbox, varyasyon için geçersiz olan bir akım ayarına getirildi. Bu yüzden ön ayar akım 
gücü değiştirilmedi. 

Her iki durumda da, Wallbox'u akabinde tekrar normal çalıştırma modunda çalıştırmak için, adım 6 ile devam ediniz. 

S1      S3 
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Test modu

Aracın bulunmadığı durumlarda; ilk çalıştırmaya alma ve daha sonraki çalıştırmalar sırasında Mercedes-Benz Wallbox ayarlarını, 
test moduna geçerek kontrol edebilirsiniz. Bunun için şunları yapınız:

Çalışma adımı LED'lerin durumu Not

1. Wallbox'un şebekeye bağlantısını, bağ-
lı MCB ve RCCB tertibatları üzerinden 
kesiniz. 

-

2. İç koruyucu elektronik kaplamasını uzak-
laştırınız. S1 çevirmeli kodlama anahtarını 
2, 4 veya E pozisyonuna getiriniz (bir 
sonraki sayfadaki tabloya bkz.).

S3 çevirmeli kodlama anahtarını 0 pozisyo-
nunda bırakınız.

3. İç koruyucu elektronik kaplamasını yerine 
yerleştiriniz. Mahfaza kapısını kapatınız 
ve kilitli konuma getiriniz. Wallbox'un 
şebekeye bağlantısını, bağlı MCB ve RCCB 
tertibatları üzerinden oluşturunuz. 

-

4. Wallbox artık test modunda başlatılır. -

TEHLİKE!

Sistem test modunda çalıştırılırken Wallbox'un şarj bağlantılarında, hayati tehlike oluşturabilecek, tehlikeli elektriksel gerilim-
ler bulunur. Bu bağlantılarla kesinlikle temas etmemeye dikkat ediniz ve aşağıdaki işlemleri yürütürken büyük titizlik gösteri-
niz. Aksi takdirde; elektrik çarpmaları sonucu ağır yaralanma, hatta can kaybının yaşanması riski bulunur!

5. Test modundayken şarj prizindeki fazlarda 
(A0009060507) veya şarj fişindeki fazlar-
da (A0009060407) gerilimi ölçebilirsiniz. 
Bunun yanı sıra; CP bağlantısındaki (PE 
karşı) sinyali, frekansı ve görev döngüsü de 
ölçülebilir.

yakl. 10 
dakika

Yanıp sönen LED'ler, Wallbox'un açık 
konumda olduğunu ve şarj bağlantılarında 
gerilim bulunduğunu gösterir. Bu yüzden 
dikkatli olunuz! 

Yaklaşık 10 dakika sonra gerilim otomatik 
olarak kapatılır (tüm LED'ler yanar).

6. Test modunu sonlandırmak için, Wall-
box'un şebekeye bağlantısını, bağlı MCB 
ve RCCB tertibatları üzerinden kapatınız. 

-

7. İç koruyucu elektronik kaplamasını uzak-
laştırınız. S1 çevirmeli kodlama anahtarını 
0, 1 veya F pozisyonuna getiriniz.

S3 çevirmeli kodlama anahtarının hâlâ 0 
pozisyonunda olduğundan emin olunuz.

8. İç koruyucu elektronik kaplamasını yerine 
yerleştiriniz. Mahfaza kapısını kapatınız 
ve kilitli konuma getiriniz. Wallbox'un 
şebekeye bağlantısını, bağlı MCB ve RCCB 
tertibatları üzerinden oluşturunuz. 

Wallbox, başlangıç durumuna getirme sıra-
sında bellekteki ayarları okur ve ardından 
normal çalıştırma moduna geçer.
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S1 ve S3 çevirmeli kodlama anahtarları ayarları

Sol çevirmeli kodlama anahtarı S1 üzerinden aşağıdaki ayarlar yapılabilir:

Pozisyon Fonksiyon tanımı Açıklama
0 Normal çalışma durumu Normal şarj modu ayarları

1 fonksiyon yok -

2 Test modu
Fonksiyonu araçsız test etmek için, şebeke geriliminin (mekik açık) ve şarj bağlantıları iletişimin (CP) 
ölçümüne izin verir.

3 Cihaz kimliğinin girilmesi Cihaz kimliği, çevirmeli kodlama anahtarı S3 üzerinden girilebilir (bir sonraki sayfaya bkz.)

4 Test modu bkz. Pozisyon 2

5

Azami şarj akımının ayarı

  8 A

6 10 A

7 13 A

8 16 A

9 20 A

A 30 A

B 32 A

C 64 A

A Fabrika ayarlarına geri yükleme (16A)

E Test modu bkz. Pozisyon 2

F Normal çalışma durumu Normal şarj modu ayarları

Sağ çevirmeli kodlama anahtarı S3 üzerinden aşağıdaki ayarlar yapılabilir:

Pozisyon MODBUS cihaz kimliği Açıklama

0 Normal çalışma durumu Normal ve test modu ayarları

1 0x01

Çevirmeli kodlama anahtarı S1, pozisyon 3'e getirildiğinde (yukarıya bkz.) Wallbox için, S3 anahtarının 
pozisyonları yardımıyla yeni bir cihaz kimliği atanabilir. Cihaz kimliğinin değiştirilmesi gelecekteki uygu-
lamalar için geliştirilmiştir ve şu anda cihazın çalışması üzerinde bir etki oluşturmamaktadır. Bu yüzden; 
herhangi bir değişikliğin yapılmaması ve S3 çevirmeli kodlama anahtarının, prensip olarak, 0 pozisyo-
nunda bırakılması tavsiye olunur.

2 0x02

3 0x03

4 0x04

5 0x05

6 0x06

7 0x07

8 0x08

9 0x09

A 0x0A

B 0x0B

C 0x0C

A 0x0D

E 0x0E

F 0x0F
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Ürünün devre dışı bırakılması ve yeniden devreye 
alınması
Mercedes-Benz Wallbox'unuzu gerekli durumlarda devre dışı bırakabilirsiniz. Wallbox'u devre dışı bırakmak için aşağıdaki 
adımları izleyiniz:

1. Harici RCCB'yi kapatınız (Wallbox'un elektrik şebekesine bağlantısını kesiniz).
2. Bunun yanı sıra; bağlı MCB tertibat(lar)ını da kapatınız.
3. 5 güvenlik kurallarına her zaman uyunuz!
Artık Mercedes-Benz Wallbox ile herhangi bir şarj işlemi yürütülemez ve cihaz, gerek duyulması durumunda demontaj edilebilir.

Wallbox'u ileri bir tarihte tekrar devreye almak için, şu adımları izleyiniz:

1. Bağlı MCB tertibat(lar)ını da açınız.
2. Harici RCCB'yi ayrıca açınız (elektrik şebekesine bağlantısını oluşturunuz).
Mercedes-Benz Wallbox tekrar elektrik şebekesine bağlandığında, cihaz başlat sürecini başlatır: Akabinde araç, “Elektrikle ilk 
kez çalıştırılması” sayfa no. 12 bölümünde anlatılan şekilde, şarj işlemi için bağlanabilir.

Wallbox'un iadesi
Wallbox montaj sırasında veya daha sonra çalıştırıldığı sırada sürekli hata mesajları veriyorsa veya düzgün çalışmıyorsa, Mer-
cedes-Benz'in yerel teknik servisiyle irtibata geçin. Hatayı gidermek mümkün olmazsa, bir onarım yapılmalıdır. Bunun için de 
Wallbox'unuzu devreden çıkarmalı, sökmeli ve Mercedes-Benz'in teknik servisine onarıma göndermelisiniz.

Wallbox'a ek olarak "Checklist for returns" isimli belgeyi doldurmalı ve ürünle birlikte göndermelisiniz. Bu belgede bulunan 
tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz olmasına ve belgenin hem müşteri hem de montajı yapan kişi tarafından imzalanmış olmasına 
dikkat ediniz. Aksi takdirde onarım yapılamaz.

"Checklist for returns" isimli belgeyi www.yourwallbox.de web sitesinde şu link altında bulabilirsiniz:  
www.yourwallbox.de/RMA-document
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Ek
Teknik bilgiler
Varyasyon A0009060407 A0009060507

Yönetmelikler IEC 61851-1 / 61439-7 standardını karşılar

Elektrik bağlantısı azami 5 x 16 mm² arasındaki besleme hatları için

Nominal gerilim 230 / 400 V

Nominal gerilim 16 A, 3 fazlı 32 A, 3 fazlı

Nominal frekans 50 Hz

Şarj perfomansı maks. 11 kW 22 kW

Şarj kılavuzu Şarj kablosu, tip 2, yakl. 6 m Şarj prizi, tip 2

Koruyucu devre tertibatları elektronik DC kaçak akım tespit donanımı DC-RCM, IΔn d.c. ≥ 6 mA

Kumanda / parametrik düzenleme dahili RS485 ve USB portları (kullanıcı/tesisatçı tarafından erişilemez)

Çalıştırma sırasında ortam sıcaklığı -30 ila 50°C arasında

Saklama sıcaklığı -30 ila 85°C arasında

Bağıl nem 5 ila %95 arasında (kondense olmaz)

Koruma sınıfı I

Aşırı gerilim kategorisi III

Kirlenme derecesi 3

Koruma tipi, mahfaza IP54 IP44

Darbe dayanımı IK08

Ebatlar, montaj levhası dahil 492 x 400 x 194 mm (Y x G x D)

Ebatlar, montaj levhası olmadan 492 x 400 x 162 mm (Y x G x D)

Ebatlar, montaj levhası 477.9 x 376.4 x 32 mm (Y x G x D)

Azami montaj yüksekliği ≤ 2.000 m NHN (NN üzerinden)

Birim başı ağırlık, montaj levhası dahil yakl. 14 kg yakl. 5.7 kg

Birim başı ağırlık, montaj levhası olmadan yakl. 13 kg yakl. 4.7 kg
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Ölçülü resimler ve ebatlar
Mercedes-Benz Wallbox, tamamen monte edilmiş ve denetimden geçirilmiş olarak teslim edilir. Tüm ebat bilgileri ve montaj 
noktaları, aşağıdaki ölçülü resimlerde verilmektedir.

Montaj levhası

Yukarıdan ve yandan görünümler (tüm ölçüler mm olarak)

Şarj prizli Wallbox

Yukarıdan ve yandan görünüm (tüm ölçüler mm olarak)

 200 
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Entegre şarj kablolu Wallbox

Yukarıdan ve yandan görünüm (tüm ölçüler mm olarak)

Tip1/Tip2 kontakların konfigürasyonu

 394 
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 4
92
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34
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 400 
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Yönetmelikler ve Normlar 
Mercedes-Benz Wallbox aşağıdaki normları ve koruma sınıflarını karşılar:

Genel yönetmelikler

Yönetmelik Açıklama

2014/30/EU Elektromanyetik uyumluluk (EMV) yönetmeliği

2011/65/EU RoHS 2 yönetmeliği

2012/19/EU WEEE yönetmeliği

2014/35/EU Alçak gerilim yönetmeliği

ElektroG Elektro ve elektronik cihaz yasası

Cihaz güvenliğine ilişkin normlar

Norm Açıklama

IEC 61851-1 Ed 2.0:2010 Elektrikli araçlar için kondüktif şarj sistemleri – Bölüm 1: Genel gereksinimler

IEC/TS 61439-7:2014 Bölüm 7: Marina, kamp alanları, pazar alanları, elektrikli araçlar için şarj istasyonları gibi belirli uygulamalar için 
anahtarlama düzeni kombinasyonları

DIN EN 61851-1: 2012-01 Elektrikli araçlar için kondüktif şarj sistemleri – Bölüm 1: Genel gereksinimler

E DIN EN 61851-22:2011-04 Elektrikli araçlar için kondüktif şarj sistemleri – Bölüm 22: Elektrikli araçlar için alternatif akımlı şarj istasyonları

HD 60364-7-722:2012 Alçak gerilim tesislerinin kurulumu – Bölüm 7-722: Elektrikli araçların elektrikle beslenmesi

Koruma sınıfları ve koruma tipleri

Koruma sınıfı / koruma tipi Açıklama

Cihaz, Koruma Sınıfı 1 sınıfındadır.

IP 44
Cihazın koruma tipi: 1 mm'den büyük katı yabancı cisimlerin nüfus etmesine ve sıçrayan suya karşı koruma 
(varyasyon: A0009060507).

IP 54
Cihazın koruma tipi: Dokunmaya, zarar verecek miktarda toza ve sıçrayan suya karşı koruma (Varyasyon: 
A0009060407)

CE işareti ve uyumluluk bildirimi
Mercedes-Benz Wallbox, CE işaretine sahiptir. İlgili uygunluk beyannamesi elektronik ortamda, www.yourwall-
box.de adresinden indirilebilir.

Sözlükçe ve Tanımlamalar
Aşağıda, bu kılavuzda yer verilen önemli kısaltmaların ve terimlerin açıklamalarını bulabilirsiniz.
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Kısaltma Açıklama Anlamı

DC Direct Current Doğru akım 

DC-RCM Direct Current Residual Current Monitor Doğru akım artık akım monitörü 

LED Light Emitting Diode Işık yayan diyot

MCB Miniature Circuit Breaker Minyatür devre kesici

RCCB Residual Current operated Circuit-Breaker Kaçak akım kumandalı devre kesici

Marka
Kılavuzda adı geçen ve muhtemelen üçüncü taraflarca korunan tüm markalar kısıtlamasız olarak yürürlükteki marka kanunu 
hükümlerine ve ilgili tescilli sahiplerinin mülkiyet haklarına tabidir. 

Burada adı geçen tüm markalar, ticari isimler ve şirket isimleri, sahiplerinin markaları ya da kayıtlı markalarıdırlar ya da böyle 
olabilirler. Burada açıkça belirtilmeyen tüm haklar mahfuzdur.

Bu kılavuzda kullanılan markaların açıkça belirtilmemesinden bu marka üzerinde üçüncü tarafların hakkı olmadığı sonucu 
çıkarılamaz.

Telif hakkı ve çoğaltma hakkı
Telif hakkı © 2017

Sürüm 1.1, MB-IM-Wallbox-2017-03-06

Her hakkı mahfuzdur.

Bu kullanım kılavuzundaki tüm bilgiler, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilirler ve üretici açısından yükümlülük oluştur-
mazlar.

Bu kullanım kılavuzunda yer alan tüm görseller, teslim edilen üründen farklılıklar gösterebilir ve üretici açısından yükümlülük 
oluşturmazlar.

Üretici, bu kılavuzdaki bilgilerden veya yanlış olabilecek bilgilerden kaynaklanan zararlar ve/veya hasarlar için sorumluluk kabul 
etmez.

Bu kılavuz, üreticinin açık ve yazılı izni alınmaksızın, kısmen veya tamamen kopya edilemez, herhangi bir elektronik ortama kay-
dedilemez veya başka bir şekilde elektronik, elektrikli, mekanik, optik, kimyasal, fotokopi ya da ses kaydı yoluyla aktarılamaz.

Bertaraf bilgileri
Çevrenin korunması, çevrenin kirlenmesini önlemek ve doğal kaynakların tekrar kullanılmasını (geri dö-
nüşüm) teşvik etmek için AB Komisyonu tarafından, elektrikli ve elektronik cihazların üretici tarafından, 
uygun bir şekilde bertaraf etmek veya geri dönüşüm merkezine teslim etmek üzere geri alınmasını ön 
gören bir yönetmelik çıkartılmıştır (WEEE yönetmeliği 2002/96/EG ve EAG-VO).

Bu yüzden Avrupa Birliği genelinde, bu sembol ile işaretli cihazların ayrıştırılmamış ev atığı ile birlikte 
bertaraf edilmesi yasaktır: Uygun bertaraf hakkında bilgi almak için lütfen ilgili yerel makamlara başvu-
runuz. 

Ham maddeler, işaretlemerine uygun şekilde geri dönüştürülebilir. Eski cihazların yeniden değerlendiril-
mesinde, bileşenlerin geri dönüştürülmesinde veya başka şekilde geri kazanılmasında katkı sağlayarak, 
çevremizin korumasında yardımcı olabilirsiniz.
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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



Bu kullanma kılavuzu yayınlandıktan sonra imalatçı tarafından ürün üzerinde ufak tefek teknik değişiklikler yapılmış olabilir. Bu da icabında ürünün dış görünümünün 
biraz farklı olmasına yol açabilir. Var olabilecek renk farklılıkları baskı işleminden kaynaklanmaktadır.

     Daimler AG, Mercedesstr. 137, 70327 Stuttgart, Almanya
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