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‡ Dôležité informácie.

Predslov.

Tento návod popisuje mechanickú a elektrickú inštaláciu domácej nástennej nabíjacej stanice Wallbox 
Home smart. Pracovné kroky popísané v tomto návode smie vykonávať iba kvalifikovaný odborný personál 
(mechanická inštalácia), resp. kvalifikované elektromontér (elektrická inštalácia), ktorý vie na základe 
svojho odborného vzdelania, poznatkov a skúseností a poznania platných noriem posúdiť a vykonať pra-
covné kroky popísané v návode a ktorý vie rozpoznať akékoľvek riziká.

Varianty nabíjacej stanice Wallbox Home smart sa dajú jednoznačne identifikovať podľa etikiet výrobku: 
tieto etikety majú vecné číslo smart (spodná strana zvonku) a číslo výrobku ABL (vnútorná strana krytu 
elektroniky nachádzajúcej sa vo vnútri); tieto sú však s ohľadom na technické údaje identické. Pred inšta-
láciou v každom prípade zabezpečte, aby bol predložený variant popísaný v tomto návode!

V tomto návode sú popísané nasledujúce varianty Wallboxu:

Vecné číslo smart Číslo výrobku ABL
A0009066308 2W22S1
A0009066008 2W72S9

Pokyny k tomuto návodu.

Predložený návod dokumentuje kroky a nastavenia, ktoré sú potrebné na inštaláciu, uvedenie do pre-
vádzky a odstavenie nabíjacej stanice Wallbox Home smart z prevádzky a na odstránenie chýb počas 
prevádzky. Pre rýchlu a prehľadnú orientáciu sú preto určité textové pasáže v tomto návode špeciálne 
naformátované. 

> Popisy, ktoré uvádzajú rôzne rovnocenné možnosti (ako v tomto prípade), sú označené odrážkami.

> Popisy, ktoré popisujú vykonanie funkcie, sú uvádzané numericky a definujú preto poradie jednotlivých
pracovných krokov.

Bezpodmienečne si dôkladne prečítajte tento návod a dodržiavajte predovšetkým všetky pokyny týkajúce 
sa bezpečnosti, ktoré sú uvedené v tomto návode.

Všetky rozmery v tomto návode sú uvádzané v milimetroch. Pokiaľ je to nutné, sú pri rôznych obrázkoch 
uvedené aj príslušné mierky.

Prosíme, rešpektujte, že všetky technické údaje, špecifikácie a dizajnové prvky výrobku môžu byť zmene-
né bez predchádzajúceho upozornenia.

Bezpečnostné pokyny v tomto návode.

Rešpektovať sa musia predovšetkým výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia, ktoré sú v tomto 
návode označené nasledovne. Symboly majú nasledujúci význam:

RIZIKO!
Kapitoly označené týmto symbolom poukazujú na elektrické napätie, ktoré predstavuje ohrozenie života 
a zdravia: ich porušenie môže spôsobiť ťažké úrazy a smrť. Akcie, ktoré sú označené týmto symbolom, sa 
nesmú vykonať v žiadnom prípade.
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POZOR!

Kapitoly označené týmto symbolom poukazujú na ďalšie nebezpečenstvá, ktoré môžu spôsobiť poškode-
nie samotného prístroja alebo iných elektrických spotrebičov. Akcie, ktoré sú označené týmto symbolom, 
sa musia vykonávať s mimoriadnou starostlivosťou.

UPOZORNENIE!

Kapitoly označené týmto symbolom poukazujú na ďalšie dôležité informácie a zvláštnosti, ktoré sú po-
trebné pre bezpečnú prevádzku. Akcie, ktoré sú označené týmto symbolom, sa majú vykonávať podľa 
potreby.

Bezpečnostné pokyny na prístroji.

Na nálepkách na pravej rane a na spodnej strane krytu a na vnútornom kryte elektroniky Wallboxu sú 
umiestnené ďalšie bezpečnostné a prevádzkové pokyny. Tieto symboly majú nasledujúci význam:

POZOR!

Prosíme, v tomto prípade si prečítajte najskôr návod na obsluhu, ktorý je súčasťou dodávky nástennej 
nabíjacej stanice Wallbox Home smart, predovšetkým predtým, ako odstránite dvierka krytu vašej ná-
stennej nabíjacej stanice Wallbox.

POZOR!

Prosíme, v tomto prípade si najskôr prečítajte návod na inštaláciu (tento dokument) skôr, ako odstránite 
kryt elektroniky vo vnútri Wallboxu.

RIZIKO!

Po otvorení krytu môžu byť vnútri Wallboxu a na konštrukčných častiach, ktorých sa budete dotýkať, 
prítomné nebezpečné napätia.

Všeobecné bezpečnostné pokyny.

Rešpektujte nasledujúce body:

 > Dôkladne si prečítajte tento návod.

 > Rešpektujte všetky výstrahy.

 > Dodržiavajte všetky pokyny.

 > Wallbox Home smart je k dispozícii v rôznych vyhotoveniach pre jednotlivé krajiny. Prosíme, na základe 
označenia na etikete výrobku na spodnej strane Wallboxu skontrolujte, či je Wallbox schválený na in-
štaláciu a prevádzku vo vašej krajine.

 > Wallbox musí inštalovať kvalifikovaný elektrikár a pripojiť ho pri zohľadnení miestnych predpisov a 
ustanovení a a musí ho prevziať do prevádzky.

 > Nástenná nabíjacia stanica Wallbox Home smart obsahuje aj ochranný spínač chybového prúdu (spínač 
FI, ďalej menovaný ako RCCB, pozrite „Glosár a definície.“ na strane 29) typu A. Varianty Wallboxu 
popísané v tomto návode majú okrem toho k dispozícii integrovanú identifikáciu chybového prúdu DC, 
aby bola zabezpečená maximálna bezpečnosť počas prevádzky. Vždy však musia byť dodržané špecific-
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ké predpisy krajiny a lokálne predpisy. Tieto môžu predpisovať RCCB s inou charakteristikou aktivácie 
(napríklad typ B).

 > Počas, resp. po inštalácii musí byť na každú stranu naplánovaná minimálna vzdialenosť po 50 cm k 
Wallboxu.

 > Používajte výlučne príslušenstvo, ktoré pre prístroj stanovila a ponúka spoločnosť smart.

 > Neinštalujte tento Wallbox v bezprostrednej blízkosti tečúcej alebo striekajúcej vody: Nástenná nabíja-
cia stanica Wallbox Home smart je podľa IP 55 chránená voči vnikaniu vody.

 > Wallbox Home smart sa nesmie inštalovať do oblastí ohrozených povodňami.

 > Wallbox Home smart sa nesmie nainštalovať v prostredí ohrozenom explóziou (explozívna oblasť).

 > Wallbox Home smart sa nesmie polepiť alebo zakryť inými predmetmi alebo materiálmi, aby bola v kaž-
dom čase zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu.

 > Na kryt sa nesmú odkladať žiadne kvapaliny , ani predmety alebo nádoby, ktoré obsahujú kvapaliny.

 > Rešpektujte to, že v závislosti od pripojeného vozidla a/alebo na základe národných predpisov sa môže 
vyžadovať prídavná prepäťová ochrana.

 > Rešpektujte, že pevne pripojený nabíjací kábel Wallbox Home od firmy smart sa v prevádzke nesmie 
predlžovať pomocou žiadnych spojok, adaptérových káblov alebo iným spôsobom.

 > Rešpektujte, že prevádzka rádiového vysielača v bezprostrednej blízkosti k Wallboxu (< 20 cm) môže spô-
sobovať funkčné poruchy, a preto by sa jej malo zabrániť.

 > Tento prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, 
senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo nedostatkom ve-
domostí. To neplatí, ak budú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo dostali od nej 
pokyny, ako sa má prístroj používať.

 > Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali s prístrojom.

 > Rešpektujte to, že Wallbox Home smart sa smie inštalovať a prevádzkovať do maximálnej výšky 2 000 
metrov nad morom.

Všeobecné pokyny k výrobku.

Wallbox Home (domáca nástenná nabíjacia stanica) firmy smart zodpovedá aktuálnemu stavu techniky 
a spĺňa všetky existujúce bezpečnostné a technické predpisy, smernice a normy. Bezpečnostné predpisy 
v tomto návode slúžia na to, aby bola zaručená riadna a bezpečná inštalácia pre následnú prevádzku. 
Porušenie alebo nerešpektovanie bezpečnostných pokynov a pokynov v podrobných návodoch ako aj na 
prístroji môžu spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom, požiar a/alebo ťažké úrazy.

Nástennú nabíjaciu stanicu Wallbox Home od firmy smart musí inštalovať kvalifikovaný elektromontér a 
musí ju pripojiť a následne uviesť do prevádzky pri zohľadnení miestnych predpisov a ustanovení.

Poruchy, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb, pripojených elektrických spotrebičov alebo samotného prístroja, 
smie odstraňovať iba autorizovaný elektrikár.

Ak by došlo k chybným funkciám na Wallboxe, prečítajte si najskôr kapitoly časti „Vyhľadávanie chýb a 
riešenia.“ na strane 20. Pokiaľ sa chyba vyskytuje opakovane a nedá sa odstrániť, obráťte sa na miestny 
technický servis firmy smart.



Wallbox musí odstaviť z prevádzky a vymeniť kvalifikovaný elektrikár, alebo kontaktujte miestny tech-
nický servis firmy smart, ak:

 > bol kryt mechanicky poškodený,

 > boli odstránené dvierka krytu, alebo ak sa tieto nedajú viac fixovať na kryte,

 > zjavne nie je viac daná dostatočné ochrana voči vnikajúcej vode a/alebo cudzím telesám,

 > bol pevne pripojený nabíjací kábel funkčne alebo viditeľne poškodený,

 > Wallbox nefunguje riadne, alebo ak bol poškodený iným spôsobom.

RIZIKO!

Pokiaľ zistíte poškodenia krytu alebo nabíjacieho kábla, musíte okamžite prerušiť inštaláciu Wallbo-
xu, alebo už nainštalovaný Wallbox musíte odstaviť z prevádzky pomocou ochranného spínača vodičov 
(ďalej menovaný ako MCB, pozrite „Glosár a definície.“ na strane 29) , ktorý je predradený v domovej 
inštalácii a integrovaného spínača RCCB: ďalšie používanie Wallboxu nie je v tomto prípade prípustné! 
Vymeňte Wallbox, alebo sa obráťte na miestny technický servis firmy smart!

Pokyny k inštalácii.

Rešpektujte nasledujúce pokyny k inštalácii nabíjacej stanice Wallbox Home od firmy smart:

 > Tento prístroj musí byť stále prepojený s ochranným vodičom zdroja prúdu. Spojenie ochranného vodiča 
vytvára a overuje montér. Po inštalácii smie zmeny vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.

 > Rešpektujte vždy platné miestne bezpečnostné predpisy pre krajinu, v ktorej Wallbox prevádzkujete.

 > Pre riadnu prevádzku musí byť prívod pre Wallbox Home smart v domovej inštalácii zaistený cez spínač 
MCB (nemovitý prúd v závislosti od prívodu a nastavenia Wallboxu, maximálne však 32 A) s charakte-
ristikou C, za ktorým nie je viac zapnutý žiaden ďalší spotrebič. Pri výbere MCB rešpektujte bezpodmie-
nečne národné predpisy.

 > Aby sa Wallbox odpojil kompletne od siete, musí sa prívod prerušiť vždy cez predradený spínač MCB a 
interný spínač RCCB.

 > Zabezpečte, aby menovité napätie a menovitý prúd prístroja zodpovedali požiadavkám miestnej elek-
trickej siete a aby sa menovitý výkon počas procesu nabíjania neprekračoval.

 > Wallbox by sa nemal inštalovať v oblastiach, v ktorých sa často pohybujú osoby. Zabráňte inštalácii 
predovšetkým na prechodných miestach a na označených únikových cestách. 

 > Wallbox nikdy nemontujte v zúžených priestorových podmienkach. Zabezpečené musí byť predovšet-
kým to, aby sa vozidlo odstavilo pre prevádzku nabíjania v dostatočne vzdialenosti od Wallboxu a aby 
sa dal nabíjací kábel napojiť bez napätia v ťahu. Vzdialenosť medzi vozidlom a Wallboxom by mala byť 
minimálne 50 cm až do 5 m.

 > V žiadnom prípade nevykonávajte zmeny na kryte alebo na internom spínaní Wallboxu. Porušenie tej-
to zásady predstavuje bezpečnostné riziko, porušuje zásadne záručné podmienky a môže s okamžitou 
platnosťou zrušiť záruku.
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‡ Predstavenie výrobku.
Varianty nabíjacej stanice Wallbox Home smart sa vyrábajú kompletne v Nemecku a spĺňajú vždy všetky 
platné európske predpisy a normy pre prevádzku nabíjania elektrických vozidiel podľa normy IEC 61851-1, 
Mode 3 – prečítajte si k tomu aj kapitolu „Smernice a normy“ na strane 25 „Smernice a normy.“ na strane 
28. vybrať medzi variantmi s rôznym výkonom nabíjania a pevne prepojeným nabíjacím káblom s nabí-
jacím konektorom typu 2, ktoré sú koncipované pre nasadenie v súkromnej alebo aj čiastočne verenej sfére.

Pri všetkých našich výrobkoch maximálne dbáme o bezpečnosť pre používateľa. Vaša nabíjacia stanica 
Wallbox má preto interný spínač RCCB typu A a integrovanú identifikáciu chybového prúdu DC, ktorá sa 
v spojení s ochrannými zariadeniami vašej domovej inštalácie a ochrannými zariadeniami vášho vozidla 
stará o efektívnu ochranu pred skratom, zásahom elektrickým prúdom a pred inými ohrozeniami v pre-
vádzke.

Pri každodennom používaní je obsluha Wallboxu mimoriadne jednoduchá: Pomocou viacfarebného zobra-
zenia LED diód na prednej strane Wallboxu sa dajú kedykoľvek načítať aktuálne prevádzkové stavy. mô-
žete si načítať príčinu cez špecifický chybový kód na viacfarebnom zobrazení LED diód bez toho, aby ste 
museli kryt Wallboxu otvárať. Po uvedení zariadenia do prevádzky odborníkom je stanica smart Wallbox 
Home kedykoľvek pripravená na prevádzku, pričom proces nabíjania musí byť samostatne spustený cez 
integrovaný kľúčový spínač.

Rozbalenie a rozsah dodávky.

Nabíjacia stanica Wallbox Home smart sa dodáva s rôznymi komponentmi príslušenstva, ktoré sú potrebné 
na inštaláciu a riadnu prevádzku. Hneď po vybalení preto skontrolujte, či sú v dodávke obsiahnuté nasle-
dujúce komponenty:

Komponenty Množstvo Popis

Wallbox  
(nástenná nabí-
jacia stanica)

1
Nabíjacia stanica pozostávajúca zo zadného krytu s integ-
rovanou elektronickou jednotkou, z vnútorného krytu elek-
troniky a dvierok krytu

smart Wallbox
Home

DE
 » Sicherheitshinweise & 
Kurzanleitung.

BG
 » Указания за безопасност и 
кратко ръководство.

EN
 » Safety information & 
Quick Start Guide.

GR
 » Οδηγίες ασφαλείας & 
Συνοπτικό εγχειρίδιο.

FR
 » Consignes de sécurité & 
Guide de prise en main.

HR
 » Sigurnosne napomene i 
kratke upute.

IT
 » Avvertenze di sicurezza & 
brevi istruzioni.

PL
 » Wskazówki bezpieczeństwa & 
Skrócona instrukcja obsługi.

NL
 » Veiligheidsinstructies & 
verkorte handleiding.

RO
 » Indicaţii de siguranţă & 
scurt îndrumar.

PT
 » Indicações de segurança e 
Guia Rápido.

RU
» Указания по технике 

безопасности & краткое 
руководство.

ES
 » Indicaciones de seguridad & 
guía rápida.

SK
 » Bezpečnostné pokyny & 
stručný návod.

DK
 » Sikkerhedsanvisninger & 
Kort vejledning.

SI
 » Varnostni napotki in kratka 
navodila.

FI
 » Turvallisuusohjeet & 
pikaopas.

CS
 » Bezpečnostní pokyny & 
zkrácený návod.

NO
 » Sikkerhetsanvisninger og 
hurtigreferanse.

TR
 » Güvenlik bilgileri ve hızlı 
başlangıç kılavuzu.

SE
 » Säkerhetsanvisningar och 
snabbguide.

HU
 » Biztonsági tudnivalók és 
rövid útmutató.

ET  » Ohutusjuhised ja lühijuhend. ZH  » 安全信息与 快速入门指南.

LV
 » Drošības norādījumi un ātro 
uzziņu rokasgrāmata.

JP »» 安全情報および»クイックス
タートガイド.

LT
» Saugos nurodymai ir 

trumpas naudojimo vadovas.
TW  » 安全資訊及 快速入門指南.

Krátky návod 1
Krátky návod vrátane bezpečnostných poknov v tlačenej 
forme

Montážna súpra-
va

1

Súprava skrutiek pre montáž na stenu, pozostávajúca z 2 x 
4 skrutiek do drevotriesky a z vhodných hmoždiniek, z kľú-
ča do kľúčového spínača (2 ks.), slepého kľúča na uzamknu-
tie dvierok krytu, šablóna na vŕtanie

Pokiaľ po vybalení chýba jeden alebo viacero komponentov, skontaktujte sa okamžite s predajňou, v ktorej 
ste Wallbox zakúpili.

Identifikácia variantu výrobku.

 Nabíjacia stanica smart Wallbox Home je k dispozícii v rôznych variantoch, ktoré sú mechanicky a elek-
tricky optimalizované pre rôzne profily používania. 
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           Na spodnej strane Wallboxu sa nachádza etiketa výrobku so špecifickým 
vecným číslom smart pre Wallbox. Pre identifikáciu je relevantné hlavne 
označenie modelu (A 000 906 XX XX) a pod ním uvedené hodnoty pripoje-
nia na sieť (napätie, prúd, frekvencia siete).

Ak odstránite dvierka krytu na inšta-
láciu, nachádza sa na vnútornej stra-
ne krytu RCCB ďalšia etiketa výrobku, 
ktorá alternatívne uvádza číslo výrob-

ku ABL. V každom prípade sa pred inštaláciou na základe vecného čís-
la smart alebo na základe čísla výrobku ABL presvedčte, že inštalácia 
Wallboxu, ktorý máte k dispozícii, je popísaná v tomto dokumente. Zo-
stavu variantov Wallboxu popísaných v tomto dokumente a priradenie k 
vecnému číslu smart a.

Vecné číslo  
smart 

Číslo výrobku 
ABL Pripojenie na sieť Variant

A0009066308 2W22S1
230 / 400 V 50 Hz
1 alebo 3 x 32 A

Pevne pripojený nabíjací kábel podľa IEC 62196-
2 typ 2, cca 6 m; výkon nabíjania 22 kW

A0009066008 2W72S9
230 V 50 Hz
1 x 32 A

Pevne pripojený nabíjací kábel podľa IEC 62196-
2 typ 2, cca 6 m; výkon nabíjania 7,2 kW

POZOR!

Informácie a technické špecifikácie menované v tomto návode sa vzťahujú výlučne na varianty menova-
né v tomto návode a nesmú sa prenášať na iné modely Wallboxu: tieto varianty sa dodávajú prípadne so 
špecifickými návodmi.
Ak variant Wallboxu, ktorý máte k dispozícii, nie je popísaný v tomto návode, obráťte sa na miestny 
technický servis smart: v žiadnom prípade neinštalujte Wallbox, lebo ináč môže dôjsť k poškodeniu Wal-
lboxu, k úrazom a/alebo smrti.

Štruktúra nabíjacej stanice Wallbox Home smart.

Nabíjacia stanica smart Wallbox Home má nasledujúcu štruktúru:

2W22S100001

A 000 906 63 08 / 001

IP55 3Ph ~220-240V 50Hz 32A

2W22S100001

 ~380-415V 

2018-05-30

-30°C to 50°C

Produced for: Mercedes-Benz AG, 
Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart, Germany

Produced by: ABL SURSUM Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG, 
Albert-Büttner-Straße 11, 91207 Lauf / Pegnitz, Germany

1 2 3
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1 Dvierka krytu
Odnímateľný vonkajší kryt z plastu pre upevnenie na zadnom kryte Wallboxu cez závesný kryt (horná 
hrana) a uzamykanie cez zámkovú skrutku (spodná hrana)

2 Kryt elektroniky
Vnútorný kryt pre modul elektroniky s integrovanými dvierkami pre manuálny prístup na spínač RCCB 
(ochranný spínač chybového prúdu)

3 Zadný kryt
Korpus s integrovaným modulom elektroniky, pevne inštalovaným nabíjacím káblom s konektorom typu 2 
a držiakom nabíjacej zástrčky

Detailný pohľad na dvierka krytu.

4 Plastová spona a vedenia
Plastová spona slúži na zavesenie dvierok krytu na zadnej strane krytu. Obidva vodiace kolíky zabezpe-
čujú správne vertikálne nastavenie dvierok krytu.

5 Oblasť LED diód
V tejto oblasti dvierok krytu sa nachádza viacfarebná indikácia LED diód.

6 Uchytenie zámku
Uchytenie zámku slúži na zamknutie krytu pomocou zámkovej skrutky na zadnej strane krytu.

Pohľad spredu Zadný pohľad

4

5

6



Detailný pohľad na kryt elektroniky.

7 Otvor pre upevňovaciu skrutku M4
Cez tento otvor sa fixuje kryt elektroniky pomocou upevňovacej skrutky (M4 x 10) na zadný kryt stanice.

8 Kryt pre RCCB (ochranný spínač chybového prúdu)
Tento kryt umožňuje prístup na spínač RCCB vo Wallboxe.

9 Šošovka pre viacfarebnú indikáciu LED diód
Cez túto šošovku sa zobrazuje viacfarebná indikácia LED diód.

Detailný pohľad na zadný kryt stanice.

0 Uchytenie dvierok krytu stanice
Do tohto uchytenia sa zavesí plastová spona 4 dvierok krytu.

q Prechodky pre dátové káble
Tieto prechodky uzatvárajú otvory pre dátové káble v oblasti pripojenia zadného krytu stanice. Pripo-
jenie dátových káblov je možné napr. v spojení so stanicou smart Wallbox Advanced. Pokyny k napoje-
niu sú uvedené v návode na inštaláciu smart Wallbox Advanced, ktorý nájdete na nasledujúcej stránke:  
www.yourwallbox.de/downloads/smart/Advanced/

Pohľad spredu

7

8

9

Zadný pohľadPohľad spredu
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w Prechodka pre elektrický kábel
Táto prechodka uzatvára otvor pre elektrický kábel v oblasti pripojenia na zadnej strane krytu stanice.

e RCCB (ochranný spínač chybového prúdu)
Spínač RCCB a vedľa neho umiestnené svorky PE slúžia na pripojenie elektrického vodiča.

r Otvor pre otočný kódovací spínač
Tento otvor umožňuje prístup na otočný kódovací spínač na nastavenie maximálneho prúdu nabíjania a na 
aktiváciu režimu Setup a testovania (pozrite strana 21 strana 18).

t Otvor pre indikáciu LED diód
Cez tento otvor sa zobrazuje viacfarebná indikácia LED diód.

y Zámková skrutka pre dvierka krytu
Táto zámková skrutka slúži na zamknutie dvierok krytu. Príslušný slepý kľúč je súčasťou dodávky.

u Otvory na skrutky
Cez obidva otvory sa do montážnej polohy zavesí zadný kryt stanice.

i Káblová drážka
Táto káblová drážka je určená pre kábel uložený na omietke.

o Otvory na skrutkovanie 
Cez tieto otvory sa pomocou dvoch skrutiek do montážnej polohy u zafixuje zadný kryt stanice, ktorý bol 
predtým zavesený to otvorov na skrutky.



‡ Príprava, inštalácia a uvedenie 
do prevádzky.

Všeobecné predpisy pre miesto montáže.

Nabíjacia stanica smart Wallbox Home je elektronický prístroj a podlieha preto určitým predpisom týka-
júcich sa inštalácie v interiéri a v exteriéri. Pri výbere miesta montáže musia byť rešpektované nasledu-
júce body:

> Zohľadnite všetky miestne predpisy pre elektrické inštalácie, napr. protipožiarne predpisy a predpisy
ochrany zdravia.

> Wallbox musí byť prístupný pre osoby, ktoré sú oprávnené ho obsluhovať.

> Pred Wallboxom je pritom potrebné naplánovať miesto na odstavenie tak, aby
sa nabíjacia prípojka na vozidle dala dobre dosiahnuť pomocou pevne pripoje-
ného nabíjacieho kábla Wallboxu.

> Ako montážna výška sa odporúča vzdialenosť od 120 do 140 cm od podlahy po
spodnú hranu krytu: toto odporúčanie sa môže meniť v závislosti od miestnych
podmienok aj smerom Na mieste montáže musí byť zaručená dostatočná cirku-
lácia vzduchu tak, aby sa Wallbox počas prevádzky nabíjania mohol chladiť:
Rešpektujte vždy prípustné prevádzkové teploty (pozri „Technické údaje.“ na
strane 26).

> Pre bezpečnú prevádzku nabíjacej stanice Wallbox musia byť dodržané mini-
málne vzdialenosti 50 cm okolo krytu stanicu.

> Montážna plocha musí byť rovná a musí byť dostatočne pevná na montáž Wal-
lboxu.

> Požadovaná montážna plocha pre nabíjaciu stanicu smart Wallbox Home je minimálne 440 x 330 mm (V x
Š). Zadná strana krytu Wallboxu musí celou plochou priliehať na montážnu plochu.

> Nabíjacia stanica smart Wallbox Home je zásadne dimenzovaná na prevádzku pri vysokých teplotách
okolia. V každom prípade však musí byť zabezpečené, že maximálne prípustná prevádzková teplota ne-
bude prekročená v dôsledku vonkajších vplyvov, ako je priame slnečné žiarenie a pod.

> Wallbox spĺňa predpisy pre montáž v exteriéri. Aby sa minimalizovalo znečistenie v dôsledku poveter-
nostných vplyvov, odporúčame montovať Wallbox v exteriéri na zastrešených miestach.

Predpisy pre prívod elektriny.

Nasledujúce zadania musia byť v každom prípade zohľadnené pre elektrotechnické pripojenie nabíjacej 
stanice smart Wallbox Home:

> platia nariadenia na zriaďovanie nízkonapäťových zariadení podľa IEC 60364-1 a IEC 60364-5-52.

> Model A0009066308 je určený pre pripojenie a prevádzku na menovitom napätí 230 V (fáza-nula, 1-fázové)
alebo 400 V (fáza-fáza, 3-fázové) a 50 Hz. Variant Wallboxu A0009066008 je koncipovaný pre pripojenie a
prevádzku na menovitom napätí 230 V (fáza-nula, 1-fázové) a 50 Hz.

min. 50 cm

120 až  

140 cm

03
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 > Na mieste inštalácie musí byť podľa HD 60364-7-722:2012 k dispozícii dostatočne dimenzovaná prípojka 
na elektrickú sieť: táto prípojka musí byť určená výlučne pre Wallbox a nesmie napájať žiadne ďalšie 
elektrické spotrebiče.

 > V prípade potreby je nutné uložiť samostatný prívod, ktorý bude určený iba na pripojenie Wallboxu a 
ktorý zodpovedá všeobecným zadaniam pre vedenie vodičov a techniku budov. 

 > V závislosti od požadovaného výkonu pripojenia sa musí inštalácia Wallboxu pred uvedením do pre-
vádzky nahlásiť lokálnemu prevádzkovateľovi elektrických sietí, resp. tento ju musí schváliť. Dodržia-
vajte pritom miestne predpisy vášho prevádzkovateľa elektrickej siete.

 > Prierez vodiča sa musí upraviť podľa požadovaného pripájacieho výkonu a 
podľa ďalších aspektov (ako je dĺžka vodiča, materiál, spôsob uloženia, atď.). 
Pripájacie svorky vo Wallboxe sú dimenzované na prierez vodiča 1,5 mm2 až 
16 mm2.

 > Prívod môže byť uložený buď pod omietkou, alebo na omietke. Pre vodič ulo-
žený na omietke ponúka kryt na zadnej strane drážku na káble, cez ktorú je 
možné kábel viesť do oblasti pripojenia zadného krytu.

 > Prívod do Wallboxu musí byť vždy zaistený cez vlastný spínač MCB (menovitý 
prúd v závislosti od vodiča a nastavenia Wallboxu, maximálne však 32 A). Pri 
výbere MCB rešpektujte bezpodmienečne národné predpisy.

 > Ak chcete Wallbox odstaviť z prevádzky, uveďte spínač MCB a integrovaný spínač RCCB, ktoré sú predra-
dení v domovej inštalácii, do polohy 0 (Off/VYP).

 > V tomto prípade zabezpečte, aby boli dodržané zadania k inštalácii uvedené v tomto návode. Ich poru-
šenie alebo nerešpektovanie môže spôsobiť ťažké úrazy až smrť v dôsledku zásahu elektrickým prúdom. 
Pri porušení menovaných pokynov sa okrem toho nedá zaručiť riadna prevádzka Wallboxu.

UPOZORNENIE!
Aby sa dosiahol maximálny výkon nabíjania Wallboxu, musí byť prívod Wallboxu dimenzovaný a ulo-
žený na 32 A. Mimoto musí byť nastavený maximálny prúd nabíjania ( pozri „Režim Setup a testovací 
režim.“ na strane 16) na 32 A. Výrobné nastavenie maximálneho prúdu nabíjania je 16 A pre variant 
A0009066308 a 32 A pre variant A0009066008.

UPOZORNENIE!

V rôznych krajinách sa vyššie menované predpisy odlišujú od podmienok pripájania na lokálnu elektric-
kú sieť. V tomto prípade sa musí Wallbox pripájať podľa príslušného typu pripájania platného pre krajinu 
inštalácie. Prehľad špecifických pripojení jednotlivých krajín nájdete na strana 31 v tomto návode 
alebo na internetovej stránke www.yourwallbox.de na tomto odkaze:
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

Mechanická a elektrická inštalácia.

Potom, ako ste stanovili miesto montáže Wallboxu, môžete najskôr začať s mechanickou inštaláciou. Na 
montáž potrebujete nasledujúce pomôcky:

 > vŕtačku alebo akumulátorový skrutkovač (nie sú súčasťou dodávky)

 > vrták Ø 8 mm pre zodpovedajúci montážny podklad (nie je súčasťou dodávky)



 > šablónu na vŕtanie pre varianty Wallboxu popísané v návode (je súčasťou dodávky)

 > skrutkovač s vložkami Torx (TX20, TX30) (nie je súčasťou dodávky)

 > skrutkovať na skrutky s drážkou VDE (hrúbka a dĺžka hrotu: 0,5 x 2,5 mm, 80 mm odporúčaná) (nie je 
súčasťou dodávky)

 > rezák na narezanie priechodky na elektrický prívod (nie je súčasťou dodávky)

 > štyri skrutky do drevotriesky 6 x 60 na upevnenie zadného krytu stanice (sú súčasťou dodávky)

 > Pokiaľ je potrebné: hmoždinky vhodné pre montážny podklad (súčasťou dodávky sú: nylonové hmoždin-
ky, 8 x 40)

 > prípadne vodováhu (nie je súčasťou dodávky)

RIZIKO!

V každom prípade dodržiavajte 5 bezpečnostných pravidiel:
1 Vypnite
2 Zabezpečte voči opätovnému zapnutiu
3 Skontrolujte beznapäťový stav
4 Uzemnite a vyskratujte
5 Zakryte, alebo ohraďte susedné časti nachádzajúce sa pod napätím
Skôr, ako začnete s inštaláciou, v každom prípade deaktivujte spínač MCB v domovom rozvádzači a integ-
rovaný spínač RCCB skôr. Okrem toho zabezpečte, aby sa spínače MCB a RCCB nemohli počas inštalácie 
znovu zapnúť. V inom prípade vzniká nebezpečenstvo ťažkých úrazov, až smrti v dôsledku zasiahnutia 
elektrickým prúdom!

Pri inštalácii Wallboxu postupujte nasledovne:

1. Zabezpečte, aby bol v mieste montáže k dispozícii dostatočne dimenzovaný prívod. V opačnom prípade 
musíte prívod uložiť.

2. Vyrovnajte montážnu šablónu vertikálne na montážnu plochu: 
Použite prípadne vodováhu. Nakreslite si otvory na vŕtanie po-
mocou šablóny.

3. Vyvŕtajte nakreslené montážne otvory (Ø 8 mm). V závislosti od 
montážneho podkladu použite dodané hmoždinky pre upevňova-
cie skrutky.
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4. Pomocou skrutkovača TX30 zaskrutkujte dve z dodaných skru-
tiek do na drevotriesku 6 x 60 so vzdialenosťou 4 mm k stene do 
obidvoch horných otvorov.

5. Položte Wallbox na pracovnú plochu a otvorte kľúčovú skrutku 
na dolnom okraji zadného krytu stanice pomocou dodaného sle-
pého kľúča. Následne vyklopte dvierka nahor a vyberte ich. 
 
Poznámka: Chráňte dvierka krytu pred poškriabaním a inými 
externými poškodeniami. Ochrannú fóliu dvierok odstráňte až 
ako posledný krok montáže bezprostredne pred ukončením in-
štalácie.

6. Pomocou skrutkovača TX20 uvoľnite skrutku M4 v hornej časti 
Wallboxu, pomocou ktorej je upevnený vnútorný kryt elektroni-
ky na zadnom kryte stanice a kryt elektroniky odstráňte. Skrut-
ku si odložte na bezpečné miesto.

7. Narežte membránu najväčšej prechodky w : Cez tento otvor te-
raz presuňte prívod. 
 
Poznámka: Obidva menšie otvory q uzatvorené pomocou pre-
chodiek sú potrebné na napojenie na externé ovládania na-
bíjania, ako napríklad cez smart Wallbox Advanced. Pokyny k 
napojeniu sú uvedené v návode na inštaláciu smart Wallbox 
Advanced, ktorý nájdete na nasledujúcej stránke: 
www.yourwallbox.de/downloads/smart/Advanced/

8. Zaveste zadný kryt Wallboxu do montážnej polohy. Zadný kryt 
stanice má v hornej časti na zadnej strane dva integrované 
otvory na skrutky u pre skrutky namontované v kroku 4. Nabí-
jacia stanica smart Wallbox Home je teraz predbežne zafixovaná 
v montážnej polohe.



9. Zadný kryt stanice zafixujte ta, že cez obidva otvory o v dol-
nej časti zadného krytu stanice zaskrutkujte dve zostávajúce 
skrutky do drevotriesky pomocou skrutkovača TX30 do hmoždi-
niek, ktoré ste osadili v kroku 3. Nabíjacia stanica smart Wallbox 
Home je teraz pevne zafixovaná v montážnej polohe.

10. Pri prívode s flexibilnými vodičmi zabezpečte, aby boli odizo-
lované žily (odporúča sa 12 mm) opatrené žilovými dutinkami. 
Uvoľnite pripájacie svorky integrovaného spínača RCCB, zaveď-
te žily do príslušnej svorky a zaskrutkujte prívod uťahovacím 
momentom 2,5 až 3 Nm. Obsadenie je uvedené v nasledujúcom 
zobrazení a tabuľke. 
Pri doťahovaní svorky L1 dbajte v každom prípade na správne 
osadenie vodiča, ktorý bol pripojený už vo výrobe! 
Aktivujte pružný mechanizmus svorky PE a zafixujte ochranný 
vodič prívodu.

Pri 3-fázovom variante A0009066308 sa prívod pripája nasledovne:

Označenie Farba žily Označenie pripojenia

Elektricky vodivý vodič fáza 1 hnedá 5 (L1)

Elektricky vodivý vodič fáza 2 čierna 3 (L2)

Elektricky vodivý vodič fáza 3 sivá 1 (L3)

neutrálny vodič modrá N

ochranný vodič zeleno-žltá PE

Pri 1-fázovom variante A0009066008 sa prívod pripája nasledovne:

Označenie Farba žily Označenie pripojenia

Elektricky vodivý vodič hnedá 5 (L1)

neutrálny vodič modrá N

ochranný vodič zeleno-žltá PE

PEL1L2L3 N
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RIZIKO!

Prosíme, rešpektujte, že elektronika vašej nabíjacej stanice Wallbox sa poškodí, ak pripojíte napätie vyš-
šie ako 250 V medzi elektricky vodivý vodič L1 a neutrálny vodič.

UPOZORNENIE!

3-fázový variant A0009066308 je možné na základe požiadavky pripojiť aj ako jednofázový na svorku 
2 (L1) a takto ho prevádzkovať: v tomto prípade však nebude dosiahnutý menovitý výkon uvedený pre 
Wallbox.
V prípade nesymetrického zaťaženia napájacej siete rešpektujte miestne platné technické podmienky 
pripájania. Nabíjacia stanica smart Wallbox Home je vybavená kontrolou symetrie, ktorá sa dá aktivo-
vať cez otočný kódovací spínač. Ďalšie informácie nájdete v kapitole „Režim Setup a testovací režim.“ na 
strane 16.

UPOZORNENIE!

V rôznych krajinách sa zadania menované v tomto návode odlišujú od podmienok pripájania na lokálnu 
elektrickú sieť. V tomto prípade sa musí Wallbox pripájať podľa príslušného typu pripájania platného 
pre krajinu inštalácie. Prehľad špecifických pripojení jednotlivých krajín nájdete na strana 31 v tomto 
návode alebo na internetovej stránke www.yourwallbox.de na tomto odkaze: 
www.yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_Schemes_Home_Advanced.pdf

UPOZORNENIE!

Nabíjacia stanica smart Wallbox Home je z výroby prednastavená na maximálny prúd nabíjania 16 A 
(variant A0009066308) resp. 32 A (variant A0009066008). Pokiaľ sa nabíjací prúd poskytovaný cez domovú 
inštaláciu, resp. prívod odlišuje od tohto prednastavenia, musíte zodpovedajúco upraviť nastavenie na-
bíjacieho prúdu vo Wallboxe skôr, ako znovu namontujete kryt elektroniky a následne uvediete Wallbox 
do prevádzky: Tento postup je popísaný v kapitole „Režim Setup a testovací režim.“ na strane 16 ff.
Rešpektujte, že menovitý prúd uvedený na etikete produktu a nakonfigurovaný vo Firmware sa nesmie 
v žiadnom prípade prekročiť.

11. Kryt elektroniky nasaďte znovu na zadný kryt nabíjacej stani-
ce a zaskrutkujte ho zodpovedajúcou skrutkou M4 x 10.

12. Dvierka krytu zaveste na horný okraj zadného krytu a zamkni-
te ich pomocou dodaného slepého kľúča. 
 
Poznámka: Skôr, ako namontujete znova dvierka krytu, musí-
te nabíjaciu stanicu smart Wallbox Home uviesť elektricky do 
prevádzky - prečítajte si k tomu nasledujúcu kapitolu.



Elektrické uvedenie do prevádzky.

Po mechanickej inštalácii a elektrickom pripojení musíte stanoviť správnu funkciu nabíjacej stanice smart 
Wallbox Home alebo musíte odstrániť akékoľvek chyby.

Aby ste uviedli nabíjaciu stanicu smart Wallbox Home do prevádzky, postupujte nasledovne:

1. Zapnite spínač MCB predradený v domovej inštalácii.
2. Otvorte klapku obsluhy 8 interného krytu elektroniky a zapnite aj interný spínač RCCB (vytvorí sa 

spojenie Wallboxu k elektrickej sieti).
Ak je Wallbox prepojený s elektrickou sieťou, začnite s procesom inicializácie: Tu sa vykoná kontrola in-
ternej elektroniky, aby bola zabezpečená správna funkčnosť. 

Tento proces sa dokumentuje cez inicializáciu LED diód na prednej strane nabíjacej stanice smart Wallbox 
Home nasledovne. 

Zobrazenie LED diód Popis

LED dióda blikne raz nabielo...

...a pulzuje následne namodro.

Teraz je možné pripojiť vozidlo na nabíjanie. Štart, resp. ukončenie procesu nabíjania je popísaný v pri-
loženom krátkom návode a v podrobnom návode na obsluhu pre nabíjaciu stanicu smart Wallbox Home: 
Podrobný návod na obsluhu si môžete stiahnuť na internetovej stránke www.yourwallbox.de/downloads/
smart/Home . Rešpektujte pritom aj návod na obsluhu vozidla, ktoré sa má na nabíjacej stanici Wallbox 
nabíjať.

Potom, ako bola nabíjacia stanica smart Wallbox Home riadne uvedená do prevádzky, nasaďte dvierka kry-
tu a uzamknite ich: tento postup je popísaný hore v bode 12.

UPOZORNENIE!
Na závere elektrického uvedenia do prevádzky sa musí skontrolovať nastavenie maximálneho prúdu 
prívodu do Wallboxu a prípadne upraviť cez otočný kódovací spínač vo Wallboxe. Na záverečnú kontrolu 
funkcie Wallboxu sa musí skontrolovať správna funkcia stýkača Wallboxu v testovacom režime. Testova-
cí režim je popísaný v nasledujúcej kapitole.

Režim Setup a testovací režim.

Ak nie je pri uvádzaní do prevádzky a v neskoršej prevádzke 
k dispozícii žiadne vozidlo, môžete funkciu nabíjacej stani-
ce smart Wallbox Home (stýkač, aktivácia CP a RCD) skon-
trolovať v testovacom režime. Okrem toho môžete cez inter-
ný otočný kódovací spínač zmeniť výrobné nastavenie pre 
maximálny prúd nabíjania stanice smart Wallbox Home v 
režime Setup, pokiaľ sa nabíjací prúd, ktorý je k dispozícii 
cez domovú inštaláciu, odlišuje od prednastaveného nabí-
jacieho prúdu. V žiadnom prípade sa však nesmie prekročiť 
menovitý prúd uvedený na etikete výrobku.

Modul elektroniky stanice smart Wallbox Home ponúka cez 
otvor na ľavej strane možnosť prístupu na otočný kódovací 
spínač, ktorý je z výroby nastavený na polohe 0 .

I
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Pre režim Setup a testovací režim môžete otočný kódovací spínač nastaviť pomocou plochého skrutkovača 
VDE (0,5 x 2,5 mm) na niektorú z hodnôt, ktoré sú zobrazené okolo otvoru na kryte. Vysvetlenie hodnôt náj-
dete v kapitole „Režim Setup.“ na strane 18.

Aby ste vykonali nastavenia cez otočný kódovací spínač, musíte odmontovať dvierka krytu Wallboxu a 
vnútorný kryt elektroniky v závislosti od príslušného pracovného kroku odstrániť, resp. znovu namonto-
vať (pozri kroky 5 a 6 na strana 13 v části „Mechanická a elektrická inštalácia.“).

RIZIKO!

Po odstránení krytu elektroniky môže byť vo vnútri Wallboxu a v konštrukčných častiach, ktorých sa 
budete dotýkať, prítomné nebezpečné elektrické napätie. V KAŽDOM PRÍPADE vypnite najskôr spínač MCB 
v domovej inštalácii a interný spínač RCCB vo Wallboxe skôr, ako budete pokračovať v režime Setup a v 
testovacom režime.
V každom prípade dodržiavajte 5 bezpečnostných pravidiel:
1 Vypnite
2 Zabezpečte voči opätovnému zapnutiu
3 Skontrolujte beznapäťový stav
4 Uzemnite a vyskratujte
5 Zakryte, alebo ohraďte susedné časti nachádzajúce sa pod napätím
V inom prípade vzniká nebezpečenstvo ťažkých úrazov, až smrti v dôsledku zasiahnutia elektrickým 
prúdom!

Testovací režim.

Postupujte nasledovne, aby ste skontrolovali funkciu stanice smart Wallbox Home v testovacom režime:

Pracovný krok Stav LED diódy

1. Vypnite prívod prúdu do Wallboxu cez predradený spínač MCB a cez inter-
ný spínač RCCB.

2. Odstráňte vnútorný kryt elektroniky. Nastavte otočná kódovací spínač do 
polohy E (pozrite tabuľku na strane strana 18).

3. Namontujte vnútorný kryt elektroniky. Zapnite prívod prúdu do Wallboxu 
cez interný spínač RCCB a cez predradený spínač MCB. 

4. Wallbox sa teraz naštartuje v testovacom režime. Sila prúdu je v testova-
com režime obmedzená na 6 A. 

5. Wallbox vykoná najskôr interný samočinný test.

 > Ak sa v samočinnom teste vyskytne chyba, oznámi LED dióda chybu F2: 
Prečítajte si k tomu popis na strane strana 21.

 > Ak samočinný test nezistí žiadnu chybu, pokračujte krokom 6.

RIZIKO!

V testovacom režime sú na nabíjacích kontaktoch Wallboxu prítomné nebezpečné elektrické napätia, 
ktoré predstavujú ohrozenie zdravia a života: v žiadnom prípade sa týchto kontaktov nedotýkajte a pri 
nasledujúcich akciách buďte mimoriadne opatrný. V inom prípade vzniká nebezpečenstvo ťažkých úra-
zov, až smrti v dôsledku zasiahnutia elektrickým prúdom!



Pracovný krok Stav LED diódy

6. V testovacom režime môžete na 120 sekúnd vykonať meranie napätí na na-
bíjacej zástrčke (pozri „Obsadenie kontaktov - typ2.“ na strane 28). Okrem 
toho je možné meranie signálu na kontakte CP (frekvencia a pomer sníma-
nia, meranie voči PE). Po uplynutí 120 sekúnd sa funkcia nabíjania zabloku-
je a aktivuje sa integrovaný spínač RCCB.

 

7. Aby ste ukončili režim testovania, vypnite prívod prúdu do Wallboxu cez 
predradený spínač MCB a uveďte spínač RCCB do polohy 0. 

8. Odstráňte vnútorný kryt elektroniky. Nastavte otočný kódovací spínač do 
polohy 0 alebo F (výrobné nastavenie vždy pre normálny režim nabíjania) 
alebo do inej polohy, pokiaľ budete Wallbox prevádzkovať nabíjacím prúdom 
odlišným od výrobného nastavenia (pozrite tabuľka na nasledujúcej strane).

9. Namontujte vnútorný kryt elektroniky. Uveďte spínač RCCB do polohy I. Na-
montujte a zamknite dvierka krytu. 

10. Zapnite prívod prúdu do Wallboxu cez spínač MCB predradený v domovej 
inštalácii. 

11. Wallbox si počas inicializácie načíta nastavenie otočného kódovacieho spí-
nača a pracuje potom s tam nastaveným nabíjacím prúdom.

Režim Setup.

Ak chcete zmeniť nastavenia maximálneho nabíjacieho prúdu stanice smart Wallbox Home v režime Setup, 
postupujte nasledovne:

Pracovný krok Stav LED diódy

1. Vypnite prívod prúdu do Wallboxu cez predradený spínač MCB a cez interný 
spínač RCCB. 

2. Odstráňte vnútorný kryt elektroniky. Zvoľte požadovanú intenzitu prúdu 
tak, že otočný kódovací spínač uvediete do príslušnej polohy (pozrite tabuľ-
ka na nasledujúcej strane).

3. Namontujte vnútorný kryt elektroniky. Uveďte spínač RCCB do polohy I. Na-
montujte a zamknite dvierka krytu.

4. Zapnite prívod prúdu do Wallboxu cez spínač MCB predradený v domovej 
inštalácii. 

5. Wallbox si počas inicializácie načíta nastavenie otočného kódovacieho spí-
nača a pracuje potom s tam nastaveným nabíjacím prúdom.

120 sekúnd
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Nastavenia pre otočný kódovací spínač.

Cez otočný kódovací spínač sa dajú vykonať nasledujúce nastavenia:

Poloha Popis funkcie Vysvetlenie
0 Normálny režim Výrobné nastavenie
1

Nastavenie maximálneho 
nabíjacieho prúdu

8 A
2 10 A
3 13 A
4 16 A
5 20 A
6 20 A s rozpoznaním nesúmerného zaťaženia 16 A
7 30 A
8 30 A s rozpoznaním nesúmerného zaťaženia 16 A
9 30 A s rozpoznaním nesúmerného zaťaženia 20 A
A 32 A
B 32 A s rozpoznaním nesúmerného zaťaženia 16 A
C 32 A s rozpoznaním nesúmerného zaťaženia 20 A
D žiadna funkcia -

E Testovací režim
meranie napätia siete (stýkač zapnutý) a komunikácia (CP) na 
kontaktoch nabíjania možná, aby sa skontrolovala funkcia bez 
vozidla

F Normálny režim Výrobné nastavenie



‡ Vyhľadávanie chýb a riešenia.
Ak by počas prevádzky stanice smart Wallbox Home došlo k nejakej poruche, zobrazí sa táto cez viacfareb-
nú indikáciu LED diód v dolnej časti dvierok krytu. Pre zobrazenie môže LED dióda ...

...blikať v rôznych farbách

...pulzovať a blikať v rôznych farbách

V nasledujúcej kapitole je popísané, ako rozpoznáte poruchy a chybové stavy a aké opatrenia môžete uro-
biť na ich odstránenie.

Prevádzkové poruchy a riešenia.

Pre bezpečnú prevádzku musí byť nabíjacia stanica smart Wallbox Home istená pomocou spínača MCB v 
domovej inštalácii a pomocou integrovaného spínača RCCB. Aby sa mohli v prípade chyby vykonať vhodné 
opatrenia a aby sa mohla obnoviť prevádzka, musíte najskôr bezpochyby stanoviť, k akému druhu chyby 
došlo. Vyskytnúť sa môžu nasledujúce poruchy:

Porucha Možná príčina Návrh riešenia

LED dióda 
nefunguje.

Nabíjacia stanica 
Wallbox nedostáva 
napätie.

Prívod prúdu je prerušený: skontrolujte predradený spínač 
MCB a interný spínač RCCB a vypnite, resp. zapnite ho (ich) 
znova. Ak sa chyba vyskytuje opakovanie alebo trvalo, kon-
taktujte miestny technický servis smart.

Wallbox nebol 
pripojený podľa 
príslušného typu 
pripojenia v kra-
jine inštalácie.

Skontrolujte typ pripojenia vášho Wallboxu pomocou prehľadu 
s druhmi pripojenia špecifickými pre jednotlivé krajiny, ktorý 
nájdete na strana 31 v tomto návode alebo na internetovej 
stránke www.yourwallbox.de na nasledujúcom odkaze: www.
yourwallbox.de/downloads/documents/Mains_Connection_
Schemes_Home_Advanced.pdf
Zmeňte druh pripojenia prípadne v súlade s týmto prehľadom.

Wallbox vykazuje 
internú chybu.

Wallbox musí byť vymenený. V tomto prípade sa obráťte na 
miestny technický servis smart.

Elektromobil sa 
nerozpoznáva.

Nabíjací kábel nie 
je správne pripo-
jený do vozidla.

Odstráňte nabíjaciu zástrčku z vozidla a opätovne ju zasuňte: 
ak chyba naďalej pretrváva, skontrolujte poškodenie nabíja-
cieho kábla a skontaktujte sa s miestnym technickým servi-
som smart.

LED dióda zo-
brazuje chybové 
hlásenie.

Stanica smart 
Wallbox Home 
rozpoznala chybu.

Ďalšie informácie k chybovým hláseniam nájdete v nasledu-
júcej kapitole. Naštartujte proces nabíjania znova: ak sa chy-
by vyskytuje opakovane alebo trvalo, odstavte Wallbox (pozri-
te „Odstavenie a opätovné uvedenie výrobku do prevádzky.“ na 
strane 24). skontaktujte sa s miestnym technickým servi-
som smart.

04
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UPOZORNENIE!
Pokiaľ je porucha v elektrickom prívode do Wallboxu, odstavte Wallbox (pozrite „Odstavenie a opätovné 
uvedenie výrobku do prevádzky.“ na strane 24) a vypnite predradený spínač MCB. Skontaktujte sa s 
miestnym technickým servisom smart alebo s vašim inštalatérom.

Chybové stavy a riešenia.

Na zobrazenie chybových stavov bliká LED dióda podľa špecifického vzoru, ktorý sa priebežne opakuje. 
Priradenie medzi optickým zobrazením a chybami nájdete v nasledujúcej zostave:

Zobrazenie Popis

Chyba F1: Stýkač vo Wallboxe sa neotvára.LED dióda blikne raz načerveno a ná-
sledne štyrikrát nazeleno.

Riešenie: Wallbox vypne spínač RCCB vo Wallboxe 20 sekúnd po rozpoznaní chyby. Vypnite prívod prúdu 
do Wallboxu cez predradený spínač MCB a cez interný spínač RCCB (pozri „Kontrola interného RCCB.“ na 
strane 24). 

Ak sa chyba vyskytuje naďalej, ide o internú chybu a Wallbox sa musí vymeniť. Wallbox odstavte (pozrite 
„Odstavenie a opätovné uvedenie výrobku do prevádzky.“ na strane 24) a skontaktujte sa s miestnym 
technickým servisom smart.

Zobrazenie Popis

Chyba F2: Wallbox zistil internú chybu.LED dióda blikne raz načerveno, tri-
krát nazeleno a následne raz namodro.

Riešenie: Vypnite prívod prúdu, a potom ho znovu zapnite. Ak sa chyba vyskytuje naďalej, ide o internú 
chybu a Wallbox sa musí vymeniť. Wallbox odstavte (pozrite „Odstavenie a opätovné uvedenie výrobku do 
prevádzky.“ na strane 24) a skontaktujte sa s miestnym technickým servisom smart.

Zobrazenie Popis

Chyba F3: Interný modul chybového prúdu DC nahlásil jed-
nosmerný chybový prúd.LED dióda blikne raz načerveno a ná-

sledne dvakrát striedavo nazeleno a 
namodro.

Riešenie: Ak sa chyba vyskytne po prvýkrát, preruší sa proces nabíjania na 30 sekúnd a následne sa 
automaticky znovu naštartuje. Ak sa chyba znova vyskytne, proces nabíjania sa s konečnou platnosťou 
preruší: opätovný proces nabíjania bude možný až po odpojení vozidla od Wallboxu. 

Ak sa chyba vyskytuje naďalej, má vozidlo možno nejakú elektrickú chybu a Wallbox sa musí skontrolovať. 
Nenabíjajte vozidlo, a obratom sa skontaktujte s technickým servisom smart. Rešpektujte okrem toho aj 
pokyny v prevádzkovom návode vozidla.



Zobrazenie Popis

Chyba F4: Wallbox zistil internú chybu.LED dióda blikne raz načerveno, raz 
nazeleno a následne trikrát namodro.

Riešenie: Vypnite prívod prúdu, a potom ho znovu zapnite. Ak sa chyba vyskytuje naďalej, ide o internú 
chybu a Wallbox sa musí vymeniť. Wallbox odstavte (pozrite „Odstavenie a opätovné uvedenie výrobku do 
prevádzky.“ na strane 24) a skontaktujte sa s miestnym technickým servisom smart.

Zobrazenie Popis

Chyba F7: Vozidlo si vyžaduje prevádzku nabíjania s vetraním.
LED dióda blikne raz načerveno a ná-
sledne dvakrát namodro.

Riešenie: Wallbox naštartuje proces nabíjania po 60 sekundách automaticky znova. ak chyba naďalej 
pretrváva, skontrolujte poškodenie nabíjacieho kábla a skontaktujte sa s miestnym technickým servisom 
smart. Nabíjanie vozidiel, ktoré si vyžadujú vetranie počas nabíjania, nie je možné pomocou nabíjacej 
stanice smart Wallbox Home. 

Zobrazenie Popis

Chyba F8: Medzi pilotným kontaktom CP a ochranným spínačom 
PE bol zistený skrat, alebo komunikačné rozhranieLED dióda blikne raz načerveno a ná-

sledne dvakrát namodro.

Riešenie: Wallbox naštartuje proces nabíjania po 60 sekundách automaticky znova. Ak sa chyba vyskytu-
je naďalej, skontrolujte nabíjací kábel, či nemá vonkajšie poškodenia. Ak kábel vykazuje poškodenie, musí 
sa skontrolovať Wallbox a vozidlo: obráťte sa na miestny technický servis smart.

Zobrazenie Popis

Chyba F9: Modul kontroly prúdu zistil, že nabíjací prúd prekra-
čuje nastavený maximálny prúd.LED dióda blikne raz načerveno, tri-

krát nazeleno a následne raz nažlto.

Riešenie: Wallbox naštartuje proces nabíjania po 60 sekundách automaticky znova. Ak sa chyba vyskytuje 
naďalej, musí sa skontrolovať Wallbox a vozidlo: skontaktujte sa s miestnym technickým servisom smart.

Zobrazenie Popis

Chyba F10: Kontrola teploty zistila vo vnútri krytu stanice tep-
lotu nad 80° Celzia.

LED dióda blikne raz načerveno, dva-
krát nazeleno a následne dvakrát 
nažlto.

Riešenie: Kontrola teploty preruší proces nabíjania.
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 > Proces nabíjania sa znovu naštartuje po 10 minútach, keď teplota v kryte stanice klesne pod 70° Celzia.

 > Proces nabíjania sa naštartuje okamžite znova, keď teplota krytu stanice klesne pod 60° Celzia. 

Ak sa chyba vyskytuje opakovane alebo trvalo, musíte sa postarať o lepšie chladenie a/alebo o zatienenie 
Wallboxu v mieste inštalácie. Ak sa chyba vyskytuje naďalej, musí sa Wallbox skontrolovať a prípadne 
vymeniť: skontaktujte sa s miestnym technickým servisom smart.

Zobrazenie Popis

Chyba F11: Stýkač vo Wallboxe sa nezatvára.
LED dióda blikne raz načerveno, raz 
nazeleno a následne trikrát namodro.

Riešenie: Wallbox naštartuje proces nabíjania po 60 sekundách automaticky znova. Ak sa chyba vyskytne 
druhý raz, proces nabíjania sa znova naštartuje po 10 minútach. Ak sa chyba potom vyskytuje naďalej, 
došlo k internej chybe a Wallbox sa musí vymeniť: Wallbox odstavte (pozri „Odstavenie a opätovné uvede-
nie výrobku do prevádzky.“ na strane 24) a vypnite predradený spínač MCB. Skontaktujte sa s miestnym 
technickým servisom smart.

Zobrazenie Popis

Chyba F15: Kontrola prúdu rozpoznala prekročenie nakonfigu-
rovanej maximálnej nesúmernej záťaže a maximálny prúd na-
bíjania

LED dióda pulzuje nazeleno a blikne 
raz namodro.

Riešenie: Režim nabíjania je naďalej možný, avšak výkon nabíjania sa zníži. Ak sa chyba vyskytuje na-
ďalej, má vozidlo pravdepodobne chybu v systéme nabíjania alebo sa musí skontrolovať nastavenie maxi-
málneho nerovnomerného zaťaženia. Kontaktujte prípadne miestny technický servis smart. Rešpektujte 
okrem toho pokyny v prevádzkovom návode vozidla.

Zobrazenie Popis

Chyba F16: Došlo k poruche prenosu údajov do integrovanej 
kontroly prúdu. Maximálny prúd nabíjania sa počas poruchy 
obmedzí na 10 A

LED dióda pulzuje nazeleno a blikne 
raz načerveno.

Riešenie: Režim nabíjania je naďalej možný, avšak výkon nabíjania sa zníži. Ak sa chyba vyskytuje opa-
kovane alebo trvalo, došlo k internej chybe a Wallbox sa musí vymeniť: Wallbox odstavte (pozri „Odsta-
venie a opätovné uvedenie výrobku do prevádzky.“ na strane 24) a vypnite predradený spínač MCB. 
Skontaktujte sa s miestnym technickým servisom smart.

Zobrazenie Popis

Chyba F17: Kontrola teploty zistila vo vnútri krytu stanice tep-
lotu nad 60° Celzia. Maximálny prúd nabíjania sa počas poru-
chy obmedzí na 6 A

LED dióda pulzuje nazeleno a blikne 
raz načerveno.



Riešenie: Režim nabíjania je naďalej možný, avšak výkon nabíjania sa zníži. Ak sa chyba vyskytuje opa-
kovane alebo trvalo, musíte sa postarať o lepšie chladenie a/alebo o zatienenie Wallboxu v mieste inšta-
lácie. Ak sa chyba vyskytuje naďalej, musí sa Wallbox skontrolovať a prípadne vymeniť: skontaktujte sa s 
miestnym technickým servisom smart.

POZOR!

Ak Wallbox v prevádzke s vozidlom naďalej, resp. trvalo vydáva chybové hlásenia, Wallbox odstavte (po-
zrite „Kontrola interného RCCB.“ na strane 24) a kontaktujte miestny technický servis smart. Skôr, ako 
bude možné opätovné nabíjanie, sa musí prípadne vykonať oprava.

Kontrola interného RCCB.

Aby sa zabezpečila trvalo bezpečná prevádzka Wallboxu, musíte každý pol rok manuálne kontrolovať 
funkčnosť spínača RCCB integrovaného do Wallboxu: RCCB ponúka na to tlačidlo, pomocou ktorého aktivu-
jete testovaciu funkciu.

UPOZORNENIE!

Interné rozpoznávania chybového prúdu DC vykoná pred každým procesom nabíjania automaticky sa-
motest, manuálna kontrola preto nie je potrebná. V prípade chyby zobrazuje indikácia LED zodpovedajú-
ci blikajúci kód (pozrite od strana 20).

Na kontrolu RCCB postupujte nasledovne:

1. V prevádzkovo pripravenom stave Wallboxu odstráňte dvierka krytu pomocou dodaného slepého kľú-
ča.

2. Otvorte kryt elektroniky pre interné prístroje ochranných spínačov.
3. Lokalizujte tlačidlo s vyrazeným písmenom T resp. s nápisom Test.
4. Stlačte tlačidlo: RCCB sa musí teraz aktivovať a uviesť páčku do stredovej polohy (pripojenie na elek-

trickú sieť je prerušené).
5. Teraz spínač RCCB kompletne vypnite (poloha 0) a následne ho znova zapnite tak, že páčku uvediete 

smerom nahor do polohy I .
6. Zatvorte kryt, nasaďte dvierka krytu stanice a zamknite ich pomocou slepého kľúča.

RIZIKO!

Pokiaľ sa spínač RCCB počas testu neaktivuje (páčka v stredovej polohe), nesmiete Wallbox v žiadnom 
prípade ďalej prevádzkovať! Wallbox odstavte a obráťte sa na technický servis smart.

Odstavenie a opätovné uvedenie výrobku do prevádzky.

V prípade potreby môžete nabíjaciu stanicu smart Wallbox Home odstaviť z prevádzky. Na odstavenie Wal-
lboxu z prevádzky postupujte nasledovne:

1. Vypnite predradený spínač MCB (spojenie k elektrickej sieti sa preruší).
2. Odstráňte dvierka krytu Wallboxu, otvorte operačnú klapku krytu elektroniky a uveďte páčku spínača 

RCCB do polohy 0 (VYP). 
3. Dodržiavajte vždy 5 pravidiel bezpečnosti!
Teraz sa s nabíjacou stanicou smart Wallbox Home nedá vykonávať žiaden proces nabíjania a stanicu môže 
v prípade potreby demontovať kvalifikovaný elektromontér. Pokiaľ Wallbox nechcete demontovať, zaveste 
dvierka krytu znova na horný okraj zadného krytu stanice a zamknite ich dodaným slepým kľúčom.
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Aby ste Wallbox neskôr znovu uviedli do prevádzky, postupujte nasledovne:

1. Odstráňte dvierka krytu nabíjacej stanice Wallbox, otvorte klapku obsluhy krytu elektroniky a uveďte 
páčku spínača RCCB do polohy I.

2. Zatvorte klapku obsluhy. Zaveste dvierka krytu stanice znova do horného okraja zadného krytu stani-
ce a zamknite ju pomocou dodaného slepého kľúča.

3. Zapnite predradený spínač MCB.
Ak je nabíjacia stanica smart Wallbox Home znova spojená s elektrickou sieťou, začne s procesom iniciali-
zácie: Tak, ako je popísané v kapitole „Elektrické uvedenie do prevádzky.“ na strane 16 , môže sa vozidlo 
následne pripojiť na vykonanie nabíjania.

Vrátenie vášho Wallboxu.

Pokiaľ Wallbox počas inštalácie alebo v nasledujúcej prevádzke trvalo vydáva chybové hlásenia, alebo 
nefunguje riadne, kontaktujte miestny technický servis smart. Pokiaľ sa chyba naďalej nedá odstrániť, 
musí sa Wallbox vymeniť. Na to musíte svoj Wallbox odstaviť, demontovať ho musí kvalifikovaný elektro-
montér a musíte ho zaslať cez technický servis smart na opravu.

K Wallboxu musíte navyše vyplniť dokument Dokument „Checklist for returns“ (kontrolný zoznam pri 
odoslaní späť) a pripojiť ho ku zásielke. Dbajte na to, aby boli v dokumente všetky údaje správne a úplné 
a aby dokument podpísal tak zákazník, ako aj elektromontér. V opačnom prípade sa nebude môcť vykonať 
výmena Wallboxu.

Dokument „Checklist for returns“ nájdete na internetovej stránke www.yourwallbox.de v nasledujúcom 
odkaze:

www.yourwallbox.de/downloads/documents/RMA_document_Home_Advanced.pdf
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Technické údaje.

Variant A0009066308 A0009066008
Predpisy podľa IEC 61851-1 / 61439-7

Pripojenie na sieť pre prívod do max. 5 x 16 mm² pre prívod do max. 3 x 16 mm²

Menovité napätie 230 / 400 V 230 V

Menovitý prúd 32 A, 1-fázový alebo 3-fázový 32 A, 1-fázový

Menovitý prúd 50 Hz

Výkon nabíjania max 22 kW 7,2 kW

Nabíjacia prípojka
Pevne pripojený nabíjací kábel podľa  

IEC 62196-2 typ 2, cca 6 m; výkon nabíjania

Ochranné spínacie prístroje
RCCB, typ A, 30 mA a elektronické rozpoznávanie  

chybového prúdu DC-RCM, I
Δn d.c.

 ≥ 6 mA

Ovládanie / parametrovanie
interné rozhranie RS485 (rozhranie pre externé ovládania  

nabíjania, žiaden prístup zo strany používateľa/elektromontéra)

Predradená poistka
MCB, charakteristika C, menovitý prúd na každý prívod  

a nastavenie Wallboxu, maximálne však 32 A

Výrobné nastavenie pre maximálny  
prúd nabíjania

16 A 32 A

Systém uzemnenia TN-S

Teplota okolia v prevádzke -30 až 50°C

Teplota skladovania -30 až 85°C

Vlhkosť vzduchu, relatívna 5 až 95% (nekondenzujúca)

Trieda ochrany I

Kategória prepätia III

Stupeň znečistenia 3

Menovité izolačné napätie (U
i
) 4 kV

Impulzné nárazové napätie (U
imp

) 4 kV

Pevnosť menovitého nárazového prúdu (I
pk

) 6 kA

Pevnosť menovitého krátkodobého  
prúdu (I

cw
)

5 kA

Podmienený menovitý skratový prúd (I
cc

) 6/10 kA (inicializačná charakteristika C) 

Faktor menovitého zaťaženia (RDF) 1.0

Ochrana krytu stanice IP 55

Rázová pevnosť IK08

Rozmery (kryt) 438 x 328 x 170 mm (V x Š x H)

Maximálna výška montáže ≤ 2.000 m nad morom (n. m.)

Hmotnosť na jednotku (netto) cca 8,5 kg

Hmotnosť na jednotku (netto) cca 10 kg

05
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Rozmerové výkresy a rozmery.

Nabíjacia stanica smart Wallbox Home sa dodáva v kompletne zmontovanom stave a odskúšaná. Rozmery 
krytu stanice a vzdialenosti potrebných uchytení skrutiek sú uvedené v nasledujúcich rozmerových ob-
rázkoch.

Wallbox s integrovaným nabíjacím káblom.

Pohľad spredu a bočný pohľad (všetky údaje v mm)

Pohľad zozadu (zadný kryt stanice, všetky údaje v mm)

 328 

 4
37

 

 170 

 328  170 

 4
38
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Obsadenie kontaktov - typ2.

Smernice a normy.

Nabíjacia stanica smart Wallbox Home spĺňa nasledujúce normy a triedy ochrany:

Všeobecné smernice a zákony.

Smernice Vysvetlenie

2014/35/EU Smernica o nízkom napätí

2014/30/EU Smernica o elektromagnetickej znášanlivosti

2011/65/EU Smernica RoHS 2

2012/19/EU Smernica OEEZ

ElektroG Zákon o elektrických a elektronických prístrojoch

Normy k bezpečnosti prístroja.

Norma Vysvetlenie

IEC 61851-1: 2017 Ed. 3.0 Konduktívne nabíjacie systémy pre elektromobily – časť1: Všeobecné 
požiadavky

IEC/TS 61439-7:2014 časť 7: Kombinácie spínacích prístrojov pre určité použitia, ako sú 
prístavy, kempingové miesta, trhoviská, nabíjacie stanice pre elektro-
mobily

IEC 61000-6-2:2016 Elektromagnetická znášanlivosť - časť 6-2: Základné odborné normy 
- Odolnosť voči poruchám pre priemyselné oblasti

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

Elektromagnetická znášanlivosť - časť 6-3: Základné odborné normy 
- vysielanie rušivých signálov pre obytné zóny, obchodné a priemy-
selné zóny a malé prevádzky.

IEC 61000-6-7:2014 Elektromagnetická znášanlivosť - časť 6-7: Základné odborné normy 
- Požiadavky odolnosti voči rušeniu na prístroje a zariadenia, ktoré
sú naplánované na realizáciu funkcií v systémoch vo vzťahu na bez-
pečnosť (funkčná bezpečnosť) v priemyselných lokalitách

L1

L2

CP

PE

N

L3

PP

N

L3

PP

PE

L1

L2

CP

CS

L2/N

PE

CP

L1
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IEC 61851-21-2: 2018 Ed. 1.0 Konduktívne systémy nabíjania pre elektromobily - časť 21-2: Požia-
davky elektromagnetickej znášanlivosti na externé systémy nabíja-
nia pre elektromobily

Ochranné triedy a ochrany.

Ochranná trieda / ochrana Vysvetlenie

Prístroj zodpovedá ochrannej triede 1.

IP 55
Ochrana prístroja: kompletná ochrana voči dotyku, ochrana voči pra-
chu v škodlivom množstve a voči miernej ostrekovej vode z ľubovoľ-
ného uhla (DIN EN 60529: 2014-09)

Označenie CE a vyhlásenie o zhode.

Nabíjacia stanica smart Wallbox Home má značku CE. Príslušné vyhlásenie o zhode v elektro-
nickej forme je k dispozícii na stránke:

www.yourwallbox.de/downloads/documents/Declaration_of_Conformity_Home_Advanced.pdf 

na stiahnutie.

Glosár a definície.

Ďalej sú vysvetlené dôležité skratky a výrazy, ktoré sa používajú v tomto návode.

Skratka Vysvetlenie Význam

DC Direct Current jednosmerný prúd 

DC-RCM
Direct Current Residual 
Current Monitor

kontrolný prístroj na hlásenie chybových prúdov jed-
nosmerného prúdu 

LED Light Emitting Diode svetelná dióda

MCB Miniature Circuit Breaker ochranný spínač vodiča

NHN Normalhöhennull
referenčná plocha pre výšky nad hladinou mora (nahrádza 
NN/normálnu nulu)

RCCB
Residual Current Circuit 
Breaker

ochranný spínač chybového prúdu (spínač FI)

Tovarové značky.

Všetky značky a tovarové značky, ktoré sú uvádzané v návode a ktoré sú prípadne chránené tretími sub-
jektmi, podliehajú neobmedzene ustanoveniam platného práva na označovanie a vlastníckym právam prí-
slušných zapísaných vlastníkov. 

Všetky tu označené tovarové značky, obchodné názvy alebo názvy firiem sú alebo môžu byť tovarovými 
značkami alebo registrovanými tovarovými značkami svojich príslušných vlastníkov. Všetky práva, ktoré 
tu nie sú výslovne uvedené, ostávajú vyhradené.



Ak chýba explicitné označenie tovarových značiek použitých v tomto návode, nemožno z toho vyvodzovať, 
že názov je zaťažený právami tretích.

Autorské právo a copyright.

Copyright © 2021

Verzia 1.3, smart-IM_Home-2021-04-14

Všetky práva vyhradené.

Všetky údaje v tomto návode sa môžu meniť bez predchádzajúceho oznámenia a nepredstavujú žiaden zá-
väzok na strane výrobcu.

Všetky obrázky v tomto návode sa môžu od dodaného výrobku odlišovať a nepredstavujú žiaden záväzok 
na strane výrobcu.

Výrobca nepreberá zodpovednosť za straty a/alebo poškodenia, ktoré sa vyskytnú na základe údajov, ale-
bo prípadne chybných informácií v tomto návode.

Tento návod sa nesmie bez výslovného písomného povolenia reprodukovať ani ako celok, ani po častiach 
ukladať na elektronickom médiu, alebo prenášať inou formou elektronicky, elektricky, mechanicky, optic-
ky, chemicky, prostredníctvom fotokópií alebo audio nahrávok.

Pokyny k likvidácii.

Na zachovanie a ochranu životného prostredia, na zamedzenie znečisťovania životného 
prostredia a na zlepšenie recyklácie materiálov (recyklácia) vydala Európska komisia 
smernicu (smernica OEEZ č. 2012/19/EU a nariadenie o starých elektrických prístrojoch), 
podľa ktorých výrobca odoberá späť elektrické a elektronické prístroje, aby ich odo-
vzdal na riadnu likvidáciu alebo na recykláciu.

Prístroje, ktoré sú označené týmto symbolom, sa preto v rámci Európskej únie nesmú 
likvidovať cez netriedený sídliskový odpad: prosíme, informujte sa na miestnych úra-
doch o riadnej likvidácii. 

Materiály sa podľa svojho označenia dajú recyklovať. Recykláciou, použitím materiálov 
alebo inými formami zhodnotenia starých prístrojov prispejete významne k ochrane 
životného prostredia.
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Mains Connection Schemes.

1

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

Bosnia and Herzegovina 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

Iran 50 Hz 230 / 400 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

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

2

Country
Local  

frequency

Local voltage  

(domestic applications)
Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

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

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 230 / 400 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

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

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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Mains Connection Schemes.

1

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

Bosnia and Herzegovina 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

Iran 50 Hz 230 / 400 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

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

2

Country
Local  

frequency

Local voltage  

(domestic applications)
Phase L1 Phase L2 Phase L3 Neutral 1-ph 3-ph

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

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 230 / 400 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

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

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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