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Henvisninger om denne håndboken
Vi er glade for at du har valgt en BMW Wallbox.
Les anvisningen for dette apparatet nøye før du lader opp kjøretøyet. Oppbevar alltid dokumentet
lett tilgjengelig i nærheten av Wallbox siden det inneholder viktige henvisninger for opplading av
høyspenningsbatteriet til elektro- eller plug-in-hybridkjøretøy.
Bruk installasjonshåndboken for montering av Wallbox samt for lagring og transport. Der er samtlige
tekniske data samt de tillatte omgivelsesbetingelsene oppført.
Lykke til med Wallbox fra
BMW AG

Symboler som brukes
I håndboken finner du henvisninger og advarsler om mulige farer på ulike steder. Symbolene som
brukes, har følgende betydning:
ADVARSEL
Betyr at det kan forekomme dødsfall eller alvorlig personskade hvis de relevante
forsiktighetstiltakene ikke treffes.
FORSIKTIG
Betyr at det kan forekomme materielle skader eller lett personskade hvis de relevante
forsiktighetstiltakene ikke treffes.
OBS
Betyr at det kan forekomme materielle skader hvis de relevante forsiktighetstiltakene ikke
treffes.
ESD
Med denne advarselen henvises det til mulige konsekvenser ved berøring av komponenter som
er utsatt for elektrostatisk lading.
Merk
Viser til prosedyrer som ikke omfatter noen fare for personskader.
Dette lynsymbolet betyr fare for elektrisk støt.
Tilgang kun for kvalifiserte og autoriserte elektrikere.
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Merknader
Sikkerhetshenvisninger
ADVARSEL
Strømfare!
Montering, første gangs idriftsetting, vedlikehold og etterutrustning av Wallbox skal
gjennomføres av relevant opplærte, kvalifiserte og autoriserte elektrikere(1) som er fullt ut
ansvarlig for at gjeldende standarder og installasjonsforskrifter har overholdes. Du finner
mer informasjon i installasjonshåndboken.
Strømfare/brannfare!
Bruk aldri defekte, slitte eller tilsmussede ladepluggforbindelser.
Elektrisk fare!
Hvis statuslysdioden lyser fast rødt, må Wallbox skilles fra strømforsyningen til apparatet
byttes ut. Spenningen på ladekabelen kan ikke slås av lenger.
Eieren (sluttkunden) må sørge for at Wallbox kun brukes i feilfri stand.
Kontroller regelmessig Wallbox for å se om det er defekter på stikkontakten eller på
ladepluggforbindelse (inkludert ladekabelen) og om det er skader på huset (visuell kontroll).
Reparasjoner på Wallbox er ikke tillatt og må bare utføres av produsenten eller en kvalifisert
fagperson (bytte av Wallbox)!
En skadet Wallbox må slås av og byttes ut umiddelbart.
Ikke foreta noen ombygging eller endringer på Wallbox på egen hånd!
Ikke fjern noen markeringer som sikkerhetssymboler, advarsler, ytelsesskilt, betegnelsesskilt
eller ledningsmarkeringer!
Wallbox har ikke en egen nettbryter! Apparatpluggen brukes som nettskilleinnretning, ellers
gjør utgangssikringen i fordeleren dett, hvis den ikke finnes.
Ikke bruk skjøteledning for tilkobling av et elektro- eller plug-in-hybridkjøretøy til Wallbox.
Kun elektro- eller plug-in-hybridkjøretøy eller ladeapparatene deres kan kobles til. Ikke koble
til noen andre belastninger (elektriske verktøy osv.)!
Trekk ut ladekabelen ut av stikkontakten etter støpselet og ikke etter kabelen.
Pass på at ladekabelen ikke skades mekanisk (knekkes, klemmes eller overkjøres), og at
kontaktområdet ikke kommer i berøring med varmekilder, smuss eller vann.
Gjennomfør alltid en visuell kontroll med tanke på skader før lading. Kontroller spesielt
om det er smuss og fuktighet i kontaktområdet på ladepluggen, kutt eller slipemerker på
isolasjonen til ladekabelen samt kabelutgangen for å se om den sitter godt.
Personer som på grunnlag av fagutdanning, kunnskap og erfaring samt kjennskap til de gjeldende
standardene, kan vurdere det tildelte arbeidet og oppdage mulige farer.
(1)

FORSIKTIG

NO

Pass på å ikke skade Wallbox på grunn av uforskriftsmessig håndtering (husdeksel,
innvendige deler osv.).
Trekk ladekabelen ut av pluggforbindelsen bare på ladepluggforbindelsen og ikke på
kabelen.
Pass på at ladekabelen ikke skades mekanisk (knekkes, klemmes eller overkjøres), og at
kontaktområdet ikke kommer i berøring med varmekilder, smuss eller vann.
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OBS
Ikke åpne tilkoblingsfeltdekslet hvis det regner eller snør og Wallbox er montert utendørs!
Før du åpner dekslene må pågående lading avsluttes og bilen kobles fra.

Tiltenkt bruk
Wallbox er en ladestasjon for innendørs eller utendørs bruk der elektro- eller plug-in-hybridkjøretøy kan
lades opp. Det er ikke tillatt å koble til andre apparater, f.eks. elektriske verktøy! Wallbox er beregnet på
montering på en vegg eller stolpe. Følg de respektive nasjonale forskriftene når det gjelder montering
og tilkobling av Wallbox.
Tiltenkt bruk av apparatet omfatter i ethvert tilfelle overholdelse av omgivelsesvilkårene som dette
apparatet ble utviklet for.
Wallbox er utviklet, fremstilt, testet og dokumentert i samsvar med de gjeldende
sikkerhetsstandardene. Hvis anvisningene og de sikkerhetstekniske henvisningene som er beskrevet
for tiltenkt bruk, overholdes, er det derfor ingen fare for materielle skader eller for menneskelig helse fra
produktet.
Dette apparatet må jordes. Hvis det oppstår en feil, reduserer jording risikoen for elektrisk støt.
Anvisningene i denne håndboken må følges nøyaktig i alle tilfeller. Ellers kan det oppstå farekilder, eller
sikkerhetsinnretninger kan bli uvirksomme. Uavhengig av sikkerhetshenvisningene i denne håndboken
må de relevante sikkerhetsforskriftene og forskriftene for forebygging av ulykker for det respektive
bruksområdet følges.
På grunn av tekniske eller lovpålagte restriksjoner er ikke alle varianter/alternativer tilgjengelige i alle
land.
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Om denne håndboken
Denne håndboken og funksjonene som beskrives, gjelder for apparater av typen:
BMW Wallbox Connect
Illustrasjonene og forklaringene i denne håndboken refererer til en typisk versjon av apparatet.
Versjonen til apparatet ditt kan avvike fra det.
Denne håndboken henvender seg til følgende persongrupper:
sluttkunder (brukere av Wallbox)
teknikere for idriftsetting, serviceteknikere

Garanti
BMW Service gir informasjon om garantibetingelsene som gjelder til enhver tid. De følgende tilfellene
omfattes imidlertid ikke av garantien.
Mangler eller skader som er oppstått på grunn av installasjoner som ikke er gjennomført i henhold
til angivelsene i installasjonsanvisningen for BMW Wallbox.

NO

Mangler eller skader som er oppstått fordi produktet ikke er brukt i henhold til angivelsene i
bruksanvisningen for BMW Wallbox.
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BRUK
Indikatorer og betjeningselementer
BMW Wallbox Connect
Funksjoner:
Lading av elektro- eller plug-in-hybridkjøretøy
Nettverksforbindelse via LAN, WLAN/WiFi
(2,4 GHz)
Lokal smarttelefon-app
RFID-funksjonalitet
Hustilkoblingsovervåkning (ettermålersikring)
via direkte tilkoblet Modbus RTU (RS485) eller
Modbus-TCP strømmåler
Kommunikasjonsmodul for BMW DCS (BMW
Digital Charging Service)
Omkobling mellom hurtiglading og intelligent
lading (bare mulig i forbindelse med
BMW DCS)
1 Statuslysdiode
2 Indikator for nettforbindelse
3 RFID-statusindikator
4 RFID-leseområde
5 Indikator for lademodus (hurtiglading / intelligent
lading)
6 Kapasitiv berøringstast
7 Holder for ladepluggforbindelse
8 Ladepluggforbindelse
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Starte lading
RFID-autorisering nødvendig: Med en Wallbox med aktivert RFID-funksjonalitet må du
følge anvisningene i kapittel RFID-autorisering.
I hviletilstand hhv. etter vellykket autorisering lyser statuslysdioden permanent blått. Koble
kjøretøyet til Wallbox (hvis det er frakoblet).
Mens interne selvtester utføres lyser statuslysdioden oransje i flere sekunder.

Etter vellykket selvtest lyser statuslysdioden igjen blått. Kjøretøyet er tilkoblet og
autorisert. Ladingen kan startes fra kjøretøyet fra dette tidspunktet.

NO

Ved aktiv lading blinker statuslysdioden blått. Ladingen er startet av bilen og kan også
starte forsinket, avhengig av innstillingene i bilen.
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Avslutte lading
Ladingen avsluttes ved at kjøretøyet frigjøres og ladekabelen trekkes ut. Du finner mer informasjon
om dette i anvisningen fra kjøretøyprodusenten. Ladingen kan også avsluttes ved at RFID-kortet som
brukes til autoriseringen, logges av.
1. Trekk ladekabelen ut av kjøretøyet, og vikle den rundt Wallbox.

Oppbevare ladekabel
1. Vikle ladekabelen rundt Wallbox.
2. Stikk ladepluggforbindelsen i holderen for
sikker oppbevaring 1.
Merk
Avhengig av Wallbox-versjonen kan
illustrasjonen avvike fra formen.
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Statuslysdiode-informasjon
Statuslysdiode-segmenter
Statuslysdioden informerer om den faktiske
driftstilstanden til Wallbox. Den består av fire
segmenter, S1 til S4, som kan lyse eller blinke i
fellesskap eller enkeltvis i forskjellige farger.
Statuslysdioden er bare synlig ved aktivert
strømforsyning og vises ikke hvis Wallbox ikke er
autorisert.
Hvis ikke noe annet er angitt, lyser alle 4
segmentene samtidig.

Begrenset ladestrøm på grunn av inntaksledningsovervåkning
Hvis funksjonen "Inntaksledningsovervåkning" brukes, blinker segmentene S1 og S2 på
statuslysdioden oransje hvis forbindelsen til energimåleren brytes.
Ladestrømmen reduseres til 10 A til forbindelsen til energimåleren gjenopprettes.
Temperaturutkobling
Hvis den tillatte temperaturgrensen til Wallbox overskrides, avbrytes ladingen midlertidig,
og segmentene S3 og S4 på statuslysdioden blinker oransje.
Etter avkjølingsfasen fortsettes ladingen automatisk.
Programvareoppdatering
Under oppstart eller en oppdatering blinker alle fire segmentene oransje. I løpet av
denne tiden er ikke lading mulig.
Idriftsettingsmodus
Hvis idriftsettingsmodus er aktivert, lyser segmentene S2 og S3 på statuslysdioden
oransje.

NO

Feil
Hvis feil oppstår, signaliseres de ved hjelp av statuslysdioden og spesielle fargekoder. Du
finner mer informasjon i kapittel Problemløsning.
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BMW Digital Charging Service (BMW DCS)
Tilgjengelighet
Tilgjengeligheten av BMW Digital Charging Service er landsspesifikk. Du finner mer informasjon på
https://charging.bmwgroup.com/web/360electric-international/home.

Synkroniser Wallbox med BMW Digital Charging Service
Ingen kjøretøy må være tilkoblet.
BMW Digital Charging Service-serveren må være tilgjengelig, indikator 1 som er beskrevet i neste
kapittel, lyser hvitt og BMW Digital Charging Service vises som "Reachable" på nettgrensesnittet,
se kapittel KONFIGURASJON. Synkroniseringen må først aktiveres i ladeportalen.
Etter at synkronisering via portalen ble startet, begynner den kapasitive berøringstasten 3 på Wallbox
å lyse hvitt slik som beskrevet i neste avsnitt, og må derfor bekreftes på Wallbox. Etter avsluttet
synkronisering lyser indikeringen 1 grønt, slik som beskrevet i neste avsnitt. Følg de videre detaljerte
anvisningene for ladeportalen.

Indikatorer for BMW DCS-funksjoner
1 Indikator for nettforbindelse
2 Indikator for lademodus (hurtiglading / intelligent
lading)
3 Kapasitiv berøringstast
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Nettforbindelse (intelligent lading)
I modusen "Intelligent lading" leveres ladestrømmen i form av en såkalt ladeplan i henhold til det
innstilte kundeønsket fra serveren.
Ikke mulig å koble til BMW Digital Charging Service
Hvis symbolet ikke er synlig, har ikke kommunikasjonsmodulen startet
(kommunikasjonsmodulen trenger omtrent tre minutter på å starte), eller
BMW Digital Charging Service er ennå ikke tilgjengelig i din region.
Server tilgjengelig, men ikke pålogget
Hvis kommunikasjonsmodulen i Wallbox er startet på forskriftsmessig måte og det er
Internett-forbindelse (BMW DCS-serveren er tilgjengelig), lyser indikatoren 1 hvitt.
Forbindelse til serveren opprettet
Mens forbindelsen til serveren opprettes, blinker indikator 1 grønt.
Hvis forbindelsen er opprettet, lyser indikator 1 grønt.
Internett-forbindelse ikke tilgjengelig
Hvis ingen forbindelse til BMW Digital Charging Service er mulig, selv om Wallbox er
synkronisert med serveren, lyser indikatoren 1 oransje. Dette kan skyldes:
Serveren fungerer ikke.

NO

Det er ingen Internett-forbindelse.

17

Lademodus
Ladingen starter etter innplugging og autorisering med lav ladestrøm. Når det er mottatt en optimalisert
ladeplan gjennom Wallbox via nettforbindelsen, er "Intelligent lading" aktiv. Hvis det ikke mottas noen
optimalisert ladeplan, går Wallbox automatisk til modusen "Hurtiglading".
Intelligent lading er aktiv
Indikator 2 lyser hvitt.
BMW DCS krever intelligent lading
Indikering 2 blinker hvitt til BMW DCS sender en ladeplan.
Hurtiglading er aktiv
Indikator 2 lyser grønt.
Kommunikasjonsmodul klar
Hvis et kjøretøy er koblet til Wallbox, indikeres kun at kommunikasjonsmodulen er driftsklar,
men ikke synkronisert med BMW DCS. Indikator 2 lyser blått.
Intern feil
Når det ikke finnes en forbindelse til integrert kommunikasjonsmodul, lyser indikatoren
oransje.
Merk
Ladeplanoptimalisering gjennomføres bare i modusen "Intelligent lading".
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Koble om lademodus
Kapasitiv berøringstast
1. Trykk på den kapasitive berøringstasten 3 under en aktiv ladeøkt for å veksle mellom
"Hurtiglading" og "Intelligent lading".
Merk
Omkobling mellom "Hurtiglading" og "Intelligent lading" er bare mulig under en pågående
ladeøkt og vellykket kjøretøykartlegging (korrekt RFID-kort brukt, kjøretøyet lades).
For "Intelligent lading" må ladestrømbegrensningen deaktiveres i kjøretøyet.
Tasten er bare synlig hvis lademodusen kan kobles om.

BMW iV App
Etter tilkobling via nettverk kan BMW Wallbox betjenes ved hjelp av BMW iV App. Denne funksjonen
kan bare brukes fra det gjeldende nettverket, det er ikke mulig å styre via Internett.
Med BMW iV App kan du bl.a. starte og stanse lading. Du har også mulighet til å variere strømstyrken
til en pågående lading.
Det foregår ingen direkte utveksling av data eller informasjon mellom BMW iV App og
BMW Digital Charging Service (BMW DCS). Manuelle inngrep i styrte ladinger eller ladeplaner kan føre
til at effektiviteten til DCS-funksjonen blir redusert.
Nåværende funksjoner og beskrivelser finner du i de respektive app-butikkene. BMW iV App er utviklet
for iOS og Android-systemer og er tilgjengelig i både iTunes Store og i Google Play Store.
Ytterligere eller oppdatert informasjon om BMW iV App er tilgjengelig på BMW -servicesidene for
ladeprodukter på https://charging.bmwgroup.com/web/wbdoc/bmw-iv-app.
Merk

NO

På dette apparatet er showroom-modusen tilgjengelig i en spesiell driftsmodus. I
denne driftsmodusen deaktiveres ladefunksjonen. Du finner mer informasjon om dette i
installasjonsanvisningen.
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Utfør en omstart
Servicetast
Henvisninger for åpning av dekslet:
Fare for skade! Elektroniske komponenter kan bli ødelagt ved berøring!
Før håndtering av modulene, sørg for elektrisk utlading ved at du berører en metallisk, jordet
gjenstand!
Før du åpner dekslene må pågående lading avsluttes og bilen kobles fra.
1. Fjern husdekslet, se kapittel Ta av husdekslet.
2. Fjern tilkoblingsfeltdekslet, se kapittel Ta
av tilkoblingsfeltdekslet, for å få tilgang til
servicetasten.
3. Etter avsluttet arbeid monteres tilkoblingsfeltog husdekslet igjen. Følg anvisningene i
kapittel Montere tilkoblingsfeltdeksel og
Montere husdeksel.

1. Trykk på servicetasten til den 1. signallyden (rundt to sekunder). Apparatet utfører
nå en omstart.

OBS
Hvis du trykker for lenge på servicetasten (ca. 5 sekunder), kan RFID-kortene bli slettet.
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AUTORISERING

RFID-kort
De fire medfølgende RFID-kortene brukes til å
autorisere brukeren på Wallbox.
1 RFID-masterkort (hvitt)
2 RFID-brukerkort (rødt, grønt, blått)

RFID-autorisering
RFID-sensoren brukes til berøringsfri autorisering
av en bruker for lading på Wallbox med RFIDkort i henhold til ISO 14443 og ISO 15693.

NO

1 Statuslysdiode
2 RFID-statusindikator
3 RFID-leseområde
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Autorisering nødvendig
RFID-statusindikatoren 2 og rammen til RFID-leseområdet 3 pulserer hvitt.
1. Hold RFID-kortet foran RFID-leseområdet 3.

Autorisering vellykket
Vellykket autorisering signaliseres av en stigende lydsekvens, og RFID-statusindikatoren 2
lyser grønt i to sekunder.
Autorisering mislykket
Mislykket autorisering signaliseres av en fallende lydsekvens, og RFID-statusindikatoren 2
lyser rødt i to sekunder.
Lading frigitt
Hvis ladingen ikke startes innen 60 sekunder fra autoriseringen, utløper frigivelsen
automatisk. Statuslysdioden 1 lyser blått under frigivelsestiden. I løpet av denne tiden er
det ikke mulig å aktivere eller deaktivere med et annet kort.
1. Koble til kjøretøyet nå. Ladingen kan startes fra kjøretøyet fra dette tidspunktet.

Konfigurere autoriseringsfunksjon
Merk
Autoriseringsfunksjonen kan aktiveres eller deaktiveres via nettgrensesnittet til Wallbox
Connect, se kapittel KONFIGURASJON. For å slette de innlærte brukerkortene fullstendig
fra Wallbox, må husdekslet og tilkoblingsfeltdekslet til Wallbox fjernes for å få tilgang til
servicetasten.
Merk
Før du kan konfigurere RFID-funksjonen må lademodusindikeringen lyse blått.
Merk
Det kan ikke være noen elbiler plugget inn når autorisasjonsfunksjonen skal konfigureres.
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Servicetast
Henvisninger for åpning av dekslet:
Fare for skade! Elektroniske komponenter kan bli ødelagt ved berøring!
Før håndtering av komponentgrupper må du gjennomføre en utlading ved å berøre en jordet
metallgjenstand!
Før du åpner dekslene må pågående lading avsluttes og bilen kobles fra.
1. Fjern husdekslet, se kapittel Ta av husdekslet.
2. Fjern tilkoblingsfeltdekslet, se kapittel Ta
av tilkoblingsfeltdekslet, for å få tilgang til
servicetasten.
3. Etter avsluttet arbeid monteres tilkoblingsfeltog husdekslet igjen. Følg anvisningene i
kapittel Montere tilkoblingsfeltdeksel og
Montere husdeksel.

Aktivere RFID-funksjon
Autoriseringsfunksjonen kan aktiveres eller deaktiveres via nettgrensesnittet til Wallbox Connect uten
at Whitelist slettes, se KONFIGURASJON. Whitelist er listen over lagrede kort.

Programmere RFID Master Card
1. Trykk på servicetasten til den 2. signallyden (rundt 6 sekunder). Alle lagrede RFIDkort (inkludert masterkortet) slettes nå, og det blir gjennomført en automatisk omstart.

NO

2. Når RFID-leseområdet vises, holder du innen 60 sekunder RFID-masterkortet som
skal programmeres, foran RFID-leseområdet, og vent på signallyden.
RFID-masterkortet er nå programmert. Oppbevar det sikkert. RFID-masterkortet kan
også brukes til å autorisere en lading.
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Programmere flere RFID-brukerkort
Merk
Den etterfølgende operasjon er ikke mulig med bilen tilkoblet.
1. Avslutt ladingen som pågår og koble bilen fra Wallbox.
2. Hold RFID-masterkortet foran RFID-leseområdet og vent på signallyden.

3. Hold det nye RFID-brukerkortet foran RFID-leseområdet innen 5 sekunder, og vent
på signallyden. RFID-statusindikatoren skifter til oransje.
4. Hold RFID-masterkortet foran RFID-leseområdet på nytt for bekreftelse innen 5
sekunder, og vent på signallyden. RFID-brukerkortet er nå programmert, og RFIDstatusindikatoren veksler til hvitt.

Slette alle RFID-kortene i minnet
1. Trykk på servicetasten til den 2. signallyden (rundt 6 sekunder). Alle lagrede RFIDkort (inkludert masterkortet) slettes nå, og det blir gjennomført en automatisk omstart.
2. Start programmeringen av RFID-masterkortet igjen hvis RFID-funksjonen fortsatt skal
være aktivert.

Deaktivere RFID-funksjon
Merk
Autoriseringsfunksjonen kan aktiveres eller deaktiveres via nettgrensesnittet uten at Whitelist
slettes, se Meny – Konfigurasjon.
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KONFIGURASJON
Wallbox Connect har en innebygd WLAN/WiFi-sone for enklere konfigurasjon. Du kan koble til
med mobiltelefon, nettbrett, bærbar PC, PC eller WLAN/WiFi-forsterker for konfigurasjon. Sonen
kan omstilles til en WLAN/WiFi-klient for enklere tilkobling for å integrere Wallbox i et eksisterende
hjemmenettverk. Hvis det brukes en forbindelse via LAN, kan WLAN/WiFi også deaktiveres fullstendig.
All informasjon som er nødvendig for tilkobling
via den innebygde hotspoten og innstilling
av Wallbox, finnes på den medfølgende
konfigurasjonsetiketten.
Denne konfigurasjonsetiketten ligger i en pose
sammen med RFID-kortene.
Hvis du må endre standardinnstillingene, må disse
oppbevares tilsvarende.
Merk
Oppbevar denne etiketten sikkert. Uten denne informasjonen er det ikke mulig å tilbakestille
passordet hvis man har glemt det.

Nettgrensesnitt
Merk
Se IP-adressen på konfigurasjonsetiketten når du er tilkoblet via den integrerte WLAN/WiFisonen.
Merk
IP-adressen til BMW Wallbox Connect i den integrerte WLAN/WiFi-sonen kan endres etter
en programvareoppdatering. Vær oppmerksom på de relevante versjonsmerknadene til
programvaren.
IP-adressen http://11.0.0.1 er bare gyldig for programvareutgaven 1.1.8. Dersom du har
foretatt en oppdatering av programvaren på apparatet ditt, må du bruke http://192.168.2.1.

NO

Vær oppmerksom på at begge disse IP-adressene bare er gyldige i den integrerte WLAN/WiFisonen til BMW Wallbox. Dersom du får tilgang til apparatet via hjemmenettverket, genereres IPadressen av ruteren (DHCP) og du finner den også der.
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Åpne/logge på nettgrensesnittet
1. Skriv inn IP-adressen eller DNS-navnet til
Wallbox i adresselinjen til nettleseren.
Eksempel på DNS-navn: mywallbox.bmw
Eksempel på IP-adresse:
http://192.168.0.10
2. Skriv inn påloggingsdataene for den første
påloggingen:
Brukernavn: admin
Passord: Serienummeret til Wallbox
3. Etter den første påloggingen må passordet
endres.
Hvis du har glemt passordet ditt, kan
du tilbakestille apparatet med knappen
"Forgot your password?".
Til det trenger du "Recovery Password"
som du finner på den medfølgende
konfigurasjonsetiketten.
Hvis du er logget på nettgrensesnittet, finner du
dette passordet også under brukerinnstillingene.

Etter inntastingen blir du bedt om å fastsette
brukerinnstillingene dine på nytt.
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Hovedmeny

Status (systemoversikt)
System (programvareoppdatering, datalogging)
Configuration
Configuration Wizard
Programsymboler

Hjelp (åpne håndboken)
(C) = lisensinformasjon for programvarekomponentene som brukes
Bruker (endre passordet)
Logge av

Meny – Status
Systemoversikt

Type apparat
Serienummeret til Wallbox
Adressen i parentes refererer til det andre tilgjengelige grensesnittet (LAN eller WLAN/WiFi).
MAC-adressen til Wallbox (for grensesnittet som vises for øyeblikket)
Statusen til BMW DCS-vertsforbindelsen med Wallbox (f.eks. Online, Reachable (no. tilgjengelig))
Synkronisering av Wallbox med BMW DCS-verten
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NO

IP-adressen til Wallbox som nettgrensesnittet vises via for øyeblikket

Tilstand

Beskrivelse

Idle

Driftsklar, intet kjøretøy koblet til

Charging

Aktiv lading, effekten overføres til kjøretøyet

ReadyForCharging

Kjøretøy er koblet til, for øyeblikket ingen aktiv lading

Suspended

Lading satt på pause pga. et overordnet system

RecoverFromError

Gjenoppretting av driftsberedskapen etter feil

TokenProgrammingMode

Programmeringsfunksjon for RFID-brukerkort er aktiv

UnrecoverableError

Feiltilstand

ServiceMode

Apparatet er i igangsettingsmodus

Degraded

Sikkerhetsbetinget strømreduksjon

Merk
For å synkronisere Wallbox med BMW Digital Charging Service må du følge anvisningen i
kapittel BMW Digital Charging Service (BMW DCS).

Meny – System
Programvareoppdatering
Merk
Dette avsnittet handler om den manuelle oppdateringsfunksjonen til BMW Wallbox. I tillegg er
det mulig å oppdatere programvaren via BMW Digital Charging Service (BMW DCS).
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1. Last ned den nødvendige programvareoppdateringsfilen (*.keb-fil) fra Internett.
2. I hovedmenyen System velger du punktet Software Update.

3. Velg filen som er lastet ned, og trykk på tasten Upload & Install.
Det finnes to muligheter for å oppdatere programvaren til BMW Wallbox Connect:
Wallbox er koblet til Internett:
Dersom apparatet er forbundet med Internett, søker apparatet automatisk etter oppdateringer
og viser en tilsvarende merknad og versjonsmerknadene. Oppdateringen kan settes i gang med
knappen Download & Install. Internettforbindelsen må være aktiv under hele nedlastningen.
Wallbox er ikke koblet til Internett:
Dersom apparatet ikke er koblet til Internett, må programvaren (*keb-fil) først lastes ned manuelt og
lagres på en passende terminal (f.eks. en bærbar PC).
Koble terminalen til nettverket til Wallbox. Åpen en nettleser på terminalen og naviger i
nettgrensesnittet til Wallbox til System - Software Update. Velg filen vha. Choose a file og
bekreft installasjonen med Upload & Install.
Oppdateringen kan ta over en time eller mer, avhengig av størrelse og omfang. Vent til
oppdateringsprosessen er vellykket utført og kontroller funksjonen til Wallbox.
Kommunikasjonsmodulen kan startes på nytt flere ganger under oppdateringen. Denne omstarten kan
f.eks. indikeres med forbindelsessymbolet på forsiden av huset.
Under oppdateringen er det ikke mulig å lade. Under oppdateringen blinker statuslysdioden oransje.
Det er også mulig med avvikende, kortvarige visningsvarianter, f.eks. at statuslysdioden blinker blått/
rødt.
Merk

NO

Du finner mer informasjon om nedlasting av den nyeste programvaren i kapittel
PROGRAMVAREOPPDATERING.
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Datalogging
For å gjøre det enklere å finne feil hvis slike skulle oppstå, lagres enkelte data. Disse dataene kan vises
og lastes ned for å sendes videre fra menypunktet Datalogging.

1. Trykk på tasten Download All for å lagre all logginformasjonen som komprimert fil.

Omstart
En omstart kan utløses med knappen Restart System.
Ved omstart av systemet kan det ta flere minutter til en forbindelse med BMW DCS er gjenopprettet.
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Meny – Konfigurasjon
Merk
Forbindelsesinnstillingene til BMW DCS (BMW Digital Charging Service) er forhåndskonfigurert
og kan ikke endres.
De følgende konfigurasjonsinnstillingene refererer utelukkende til tilleggsfunksjonaliteter som
kan defineres av brukeren avhengig av bruken. Det kan også foretas forbindelsesinnstillinger
som under visse omstendigheter krever Internett-forbindelse (f.eks. proxy-innstillinger).

Driftsmodus

BMW Wallbox støtter to driftsmoduser.
Charging:
Denne driftsmodusen er standardinnstillingen fra fabrikken og anbefales uttrykkelig for
privatkunder. Denne innstillingen er nødvendig for å bruke BMW Digital Charging Service
(BMW DCS) og overvåke hustilkoblingen.
Fleet Charging:

NO

Denne driftsmodusen er bare nødvendig ved bruk av flere BMW Wallboxer koblet til hverandre.
Denne BMW Wallbox Connect overtar oppgaven med å styre ("Manager") de tilkoblede
BMW Wallbox Plus-apparatene ("Clients"). I denne driftsmodusen er forbindelsene til eksterne
målere samt til BMW Digital Charging Service (BMW DCS) deaktivert. En detaljert anvisning
om driftsmodusen "Fleet Charging" finner du på BMW-servicesiden for ladeprodukter
(https://charging.bmwgroup.com/web/wbdoc/).
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Fasetilordning

Denne innstillingen brukes til fasetilordning mellom BMW Wallbox Connect og de tilkoblede, eksterne
målerne.
BMW Wallbox Connect støtter tre varianter av 1-faset eller 3-faset installasjon. Tilkoblingsvarianter som
avviker fra dette, f.eks. 2-fasede installasjoner, støttes ikke.
Dersom de eksterne målerne og Wallbox ikke kobles til med lik fase, må du velge den tilsvarende
innstillingen. Standardinnstillingen er den 3-fasede tilkoblingsvarianten med lik fase (3 phases | L1L2-L3 Meter to L1-L2-L3 Wallbox). Denne innstillingen skal også velges når det ikke er koblet til noen
ekstern måler.
OBS
Denne innstillingen er avgjørende for at funksjonen for hustilkoblingsovervåkning blir utført
korrekt og sikkert. Denne innstillingen skal bare endres av ansvarlig elektriker, en representant
eller etter samråd med elektrikeren.
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Parameter

Verdi

Beskrivelse

WLAN/WiFi
Connection

ON; OFF

Aktiverer eller deaktiverer tilkoblingen til Wallbox
til et eksisterende WLAN/WiFi.

WLAN/WiFi SSID

Tegnrekke

Navnet på WLAN/WiFi-nettverket som en
forbindelse skal opprettes til.

Available Networks

Valgdialog

Viser tilgjengelige nettverk. Knappen til høyre
bekrefter valget.

Password

Tegnrekke

Passord for å koble til valgt nettverk.

LAN DHCP Server

ON; OFF

Bestemmer om Wallbox skal fungere som lokal
DHCP-server på Ethernet-grensesnittet.

NO

Nettverksforbindelse
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Authorization & Time Sync

Merk
Verdiene med fet skrift i tabellen er de respektive standardinnstillingene.
Parameter

Verdi

Beskrivelse

Autorisering

ON; OFF

Aktiverer eller deaktiverer
autoriseringsfunksjonen til strømladestasjonen.
Aktiver denne funksjonen hvis du ønsker å
bruke RFID-kort. De medfølgende RFIDkortene er programmert på fabrikken. Se
kapittel Konfigurere autoriseringsfunksjon for å
programmere eller deaktivere RFID-kort.
Hvis funksjonen er aktivert, brukes den lokale
Whitelist (se kapittel RFID-autorisering), eller
forespørslene videresendes til BMW DCS-verten.
Hvis funksjonen er deaktivert, kan du lade uten
autorisering.

Get Browser Time
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Ved behov kan BMW Wallbox synkronisere seg
med klokkeslettet til den brukte terminalen.

WLAN/WiFi-sone
Sonen som er innebygget i Wallbox, er aktivert som standard. Navnet på nettverket er serienummeret
til Wallbox som du finner på siden på typeskiltet. Det forhåndsinnstilte passordet er unik for denne
Wallbox og er ikke nødvendig å endre. Du finner denne informasjonen på den medfølgende
konfigurasjonsetiketten.

Verdi

Beskrivelse

Enable Hotspot

ON; OFF

Aktiverer eller deaktiverer hotspoten.

Hotspot SSID

Serienummer

Navnet på WLAN/WiFi-nettverket. Som standard
er denne verdien serienummeret, men den kan
endres fritt.

Hotspot Password

12-sifret tegnrekke

Dette passordet er unikt for din Wallbox, men kan
endres fritt.

Channel

11

Kanal som brukes for sonen.

NO

Parameter
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Ekstern TCP-måler for inntaksledningsovervåkning
Bruken av denne funksjonen er beskrevet i detalj i installasjonsanvisningen.
Funksjonen er deaktivert som standard. Hvis det er montert målere med nettverksgrensesnitt (Modbus
TCP) i anlegget ditt, må de konfigureres her. Innstillingen av den maksimale ladestrømmen skal
gjøres via DIP-bryteren i Wallbox. Beskrivelsen av dette og hvilke målertyper som støttes, finner du
i installasjonsanvisningen. For andre målermodeller som støttes, kontrollerer du om den aktuelle
programvaren og håndbøkene er tilgjengelige, se kapittel PROGRAMVAREOPPDATERING.

Merk
Målerne og om nødvendig gateway må konfigureres i samsvar med produsentanvisningene. IPadressen til målerne må være i samme delnett som Wallbox.
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Parameter

Verdi

Beskrivelse

Domestic Connection
Monitoring

ON; OFF

Aktivert eller deaktivert
hustilkoblingsovervåkningen

Domestic Connection
TCP Meter

ON; OFF

Fastslår om den angitte eksterne
inntakslednings-TCP-måleren skal brukes

Manufacturer

Rullegardinmeny

Produsent av den eksterne inntakslednings-TCPmåleren

IP Address

IP-adresse

IP-adressen til den eksterne inntaksledningsTCP-måleren eller gatewayen

TCP Port

Tegnrekke

Portnummeret til den eksterne inntaksledningsTCP-måleren eller gatewayen

Test Connection

"Test Connection"-knappen gjør det mulig å
kontrollere forbindelsen med den konfigurerte
måleren.

Solar TCP Meter

ON; OFF

Fastslår om den angitte eksterne solkraft-TCPmåleren skal brukes

Manufacturer

Rullegardinmeny

Produsent av den eksterne solcelle-TCP-måleren

IP Address

IP-adresse

IP-adressen til den eksterne solcelle-TCPmåleren eller gatewayen

TCP Port

Tegnrekke

Portnummeret til den eksterne solcelle-TCPmåleren eller gatewayen

Test Connection

RS485 Modbus
Address

"Test Connection"-knappen gjør det mulig å
kontrollere forbindelsen med den konfigurerte
måleren.
Tegnrekke

Denne innstillingen skal bare stilles inn når det
dreier seg om en Modbus-gateway. Her må du
bruke den tilsvarende RS485-Modbus-adressen.

NO

Proxy
Hvis det brukes en proxy-server for forbindelsen til Internett i nettverket ditt, aktiverer du under
menypunktet Proxy parameteren Proxy Server. Deretter vises det ekstra innstillingsmulighetene
som kreves.
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Parameter

Verdi

Beskrivelse

Proxy Server

ON; OFF

Fastslår om den angitte proxy-serveren skal
brukes

Address

IP-adresse
Eksempel:
192.168.123.23

IP-adressen til proxy-serveren

Port

Portnummer
Eksempel:
1080

Portnummeret til proxy-serveren

Username

Tegnrekke

Brukernavn for proxy-serveren

Password

Tegnrekke

Passord for proxy-serveren
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USB Settings

Parameter

Verdi

Beskrivelse

Allow USB init

ON; OFF

Tillater at hele den aktuelle konfigurasjonen og
loggfilen lagres på en tom USB-minnepinne når
den settes i.

Allow USB config

ON; OFF

Tillater at konfigurasjonen kan endres hvis en
USB-minnepinne med en CFG-mappe og en
tilsvarende konfigurasjonsfil settes i.
Mappen med de nødvendige
konfigurasjonsfilene opprettes automatisk når en
USB-minnepinne settes i hvis funksjonen "Allow
USB init" er aktivert.

Meny - Configuration Wizard (Wallbox Connect)

NO

Configuration Wizard er en veiledet konfigurasjonsprosess for å komme raskt og enkelt i gang med
konfigurasjonen av BMW Wallbox Connect. Etter avslutning kan du gjennomføre utvidede innstillinger i
menyen "Configuration".
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FEIL
Merk
Ekstra eller oppdatert informasjon som bruks- og installasjonsanvisninger er tilgjengelige på
servicesiden under https://charging.bmwgroup.com/web/wbdoc/.
Merk
Hvis feilkoden som vises ikke er oppført her, kan du kontakte BMW Service.

Problemløsning
PROBLEM

Mulig årsak

Statuslysdioden lyser ikke

1. Ingen strømforsyning – kontroller jordfeilbryteren og
automatsikringen, og koble inn om nødvendig.
2. Feil på Wallbox – ta eventuelt kontakt med
servicepartneren.

Ladingen starter ikke

1. Ladepluggforbindelsen er ikke satt i riktig – ta ut og sett
i igjen ladepluggforbindelsen.
2. Kjøretøyet trenger ikke energi eller har en feil –
kontroller kjøretøyet.
3. Autorisering ikke gjennomført riktig – følg anvisningen i
håndboken.
4. Kjøretøyet er programmert for et senere starttidspunkt
for ladingen.

Kjøretøyet ikke fullstendig
oppladet/økt ladetid

1. Den lokale inntaksledningsovervåkningen til Wallbox er
aktiv under økt strømforbruk i huset.
2. Manglende frigivelse, forsinket ladestart eller begrenset
ladestrøm via iV-appen.
3. Manglende frigivelse eller begrenset ladestrøm via
SmartHome-husstyring.
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Kjøretøyet ikke fullstendig
oppladet/økt ladetid

4. Kjøretøyinnstillinger ikke korrekte, f.eks. lademodus eller
starttid.

Kan ikke trekke ut
ladepluggforbindelsen

1. Ladingen er ikke avsluttet av kjøretøyet –
avslutt ladingen i samsvar med anvisningen fra
kjøretøyprodusenten.

5. Strømreduksjon på grunn av for høy temperatur på
kjøretøyet eller Wallbox – beskytt kjøretøyet og Wallbox
mot direkte sollys under ladingen (carport, garasje).
Utfør en visuell inspeksjon av støpslet med tanke på
smuss, slitasje eller skader. Ta eventuelt kontakt med
servicepartneren.

2. Ladepluggforbindelsen kan eventuelt ikke løsnes ved å
trekke i den – trykk inn ladepluggforbindelsen, og løsne
fra kjøretøyet på nytt.
Statuslysdioden blinker rødt (eller 1. Feil – kontroller først de mulige feilårsakene ved feil, se
kapittel Mulige feilårsaker.
deler av statuslysdioden blinker
Koble ut nettspenningen til Wallbox med den tilhørende
rødt kombinert med hvitt eller
nettskilleinnretningen. Trekk ut ladekabelen, og koble
blått)
inn nettspenningen igjen.
Statuslysdioden lyser permanent
rødt

1. Wallbox kan ikke slå av spenningen på ladekabelen start Wallbox på nytt. Kobler Wallbox fra strømnettet og
bytt den ut hvis problemet vedvarer.
2. Jordledningen er ikke tilkoblet - koble til jordledningen
korrekt.
3. Jordforbindelsen er høyohmig - koble til jordledningen
korrekt.
4. CCID-testen var ikke vellykket - Skift Wallbox hvis
problemet vedvarer.

Tilbakestilling av en feil
Hvis det oppstår et avbrudd under tilkoblingen eller ladingen, forsøker Wallbox å starte prosedyren på
nytt (maks. fem ganger).

NO

Hvis ladingen ikke kan startes, må den kvitteres ved hjelp av forskriftsmessig avslutning av ladingen
eller eventuelt omstart av Wallbox. Hvis en feil forekommer gjentatte ganger uten at årsaken kan
fastslås, må du ta kontakt med servicepartneren din.
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Mulige feilårsaker
Generelle feil (vises i fargene rødt/hvitt)
Feil 1 [0001]
"hvitt / hvitt / hvitt / rødt"

1. Kjøretøyet ble koblet fra igjen under Wallboxselvtesten (statuslysdiode lyser oransje).
2. Ladepluggforbindelsen ble trukket ut under
ladingen:
Ladepluggforbindelsen var ikke skikkelig
låst – trekk ut ladepluggforbindelsen, sette
den i på riktig måte, og kontroller at den er
skikkelig låst.
Feil 3 [0011]

"hvitt / hvitt / oransje / oransje"

Temperaturutkobling:
Den tillatte temperaturen i Wallbox ble
overskredet. Etter en kort visning av feilkoden
blinker statuslysdiode-segmentene S3 og S4
oransje til Wallbox er avkjølt.
Feil 5 [0101]

"hvitt / rødt / hvitt / rødt"

Wallbox har ikke registrert et elektro- eller
plug-in-hybridkjøretøy, men en ikke tillatt
forbruker:
Det må bare lades elektrisk drevne kjøretøy som
er i samsvar med standardene. Fjern den ikke
tillatte forbrukeren, og begynn ladingen på nytt.
Feil 8 [1000]

"rødt / hvitt / hvitt / hvitt"
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Ladepluggforbindelsen på Wallbox leverer en ikke
tillatt tilstand:
Hardwarefeil på kabelen – trekk ut
ladepluggforbindelsen, og sett den i på korrekt
måte, bytt eventuelt ut kabelen.

Feil på kraftenheten (vises i fargene rødt/blått)
Feil 8001 [0001]
"blått / blått / blått / rødt"

Ikke mulig å koble inn ladespenningen: intern
ladefeil eller defekt hardware:
Koble til kjøretøyet på nytt, eller start Wallbox på
nytt.
Ta kontakt med service hvis det skjer igjen.
Feil 8002 [0010]

"blått / blått / rødt / blått"

Inngangsspenning utenfor det tillatte området.
For lavt tverrsnitt eller for stor ledningslengde:
Reduser strøminnstillingen, eller få en elektriker til
å forsterke tilledningen.
Spenningsgrenser (min. – maks.): 160 V – 280 V
Forhør deg eventuelt med energileverandøren
om de maksimale spenningstoleransene på
nettet.
Feil 4003 [0011]

"blått / blått / rødt / rødt"

For høy strøm registrert i kjøretøyet:
Kjøretøyet har ikke holdt seg til den tillatte
maksimumsstrømmen og ble koblet fra –
hvis problemet vedvarer, må du få kjøretøyet
kontrollert på verksted.
Feil 8005 [0101]
Feilstrømovervåkning:
Det ble funnet en feil under selvtesten, eller
overvåkning er utløst pga. for høy feilstrøm.
Kontroller om ladekabelen for skadet eller om det
har samlet seg vann i støpslet. Utløsningen kan
også skyldes lynnedslag i området.

NO

"blått / rødt / blått / rødt"
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Feil 8007 [0111]
"blått/rødt/rødt/rødt"
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Sikkerhetsovervåkning:
Det er oppdaget et problem i den interne
sikkerhetskretsen.
Det er mulig at kontakten i ladekontaktoren
ikke kan åpnes lenger. I denne tilstanden
kan ikke Wallboks utføre noen automatiske
tilkoblingsforsøk.
Wallbox må startes nytt på nettverkssiden.
I enkelte tilfeller kan feilbildet spores tilbake til en
feil i programvaren. En programvareoppdatering
kan reparere denne feilen, se kapittel
PROGRAMVAREOPPDATERING.
Hvis enheten har den samme feilen selv etter
en vellykket oppdatering, kan du kontakte din
servicepartner.

VEDLIKEHOLD
Rengjøring
OBS
Fare for skade!
Unngå mulige skader på grunn av:
aggressive løse- og rengjøringsmidler
skurende materialer
rengjøring med spylevann, f.eks. høytrykksspyler
for kraftig trykk
Følg henvisningene på rengjøringsmiddelet.
Rengjør huset til Wallbox med en myk klut ved behov. Smuss som sitter godt fast, kan fjernes med et
mildt, løsemiddelfritt og ikke skurende rengjøringsmiddel.
Merk
Det anbefales å bruke testede rengjørings- og pleiemidler fra BMW:
mattlakk-spesialrengjøringsmiddel med nummer 83 12 2 285 244.
glassrengjøringsmiddel for høyglansoverflate med nummer 83 12 2 288 901.

Vedlikehold og reparasjon
Ved spørsmål eller problemer kan du henvende
deg til elektroinstallasjonsbedriften som
utfører arbeidet. Reparasjoner må bare utføres
av fagpersonale. Før du henvender deg til
servicepartneren:
1. Kontroller feilutbedringstiltakene i denne
håndboken og i håndboken til kjøretøyet.

NO

2. Noter deg modellvarianten og serienummeret.
Typeskiltet 1 befinner seg på høyre side av
Wallbox.
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KASSERING
Når apparatet tas ut av bruk, må det avfallshåndteres av service eller kasseres i
samsvar med alle gjeldende forskrifter for avfallshåndtering.

Kasseringsanvisninger
Symbolet med overkrysset avfallsbøtte betyr at elektriske og elektroniske apparater
med tilbehør ikke skal kastes som vanlig husholdningsavfall. Anvisninger finner du på
produktet, i bruksanvisningen eller på emballasjen.
Materialene skal leveres til gjenbruk i henhold til merkingen. Ved gjenbruk,
materialretur eller annen form for ombruk av brukte apparater gir du et viktig bidrag til
miljøvern.
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PROGRAMVAREOPPDATERING
Programvaren kan oppdateres via nettgrensesnittet. Mer informasjon er tilgjengelig i kapittelet
KONFIGURASJON.
Oppdateringen kan også installeres via USB-tilkoblingen på innsiden av apparatet. En detaljert
anvisning om hvordan du bør gå frem, finner du på BMW serviceside for ladeprodukter
(https://charging.bmwgroup.com/web/wbdoc/).
Den nyeste programvaren og tilhørende veiledning kan lastes ned via internett
på https://charging.bmwgroup.com/web/wbdoc/. En ny programvare kan f.eks. ta
hensyn til endrede standarder eller forbedre kompatibiliteten til nye elektro- eller
plug-in-hybridkjøretøy.
Merk

NO

Med BMW Wallbox Connect er det også mulighet for å gjennomføre "Remote Software
Update" via BMW DCS.
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PRODUKTINFORMASJONSSIDE

Dette telekommunikasjonsutstyret tilsvarer NTC-kravet.

48

HUS
Merk
Dette kapittelet er kun relevant hvis det uttrykkelig henvises til det i denne håndboken.

Ta av husdekslet
1. Trykk opp de to låsene 1 til husdekslet på
undersiden av Wallbox.
Husdekslet skal da sprette ut et stykke nede.

2. Sving husdekslet på undersiden litt forover 2.
3. Hekt av husdekslet oppover 3.

NO

Merk
Oppbevar husdekslet i emballasjen for å
unngå riper eller andre skader.
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Ta av tilkoblingsfeltdekslet
ESD
Fare for skade! Elektroniske komponenter kan bli ødelagt ved berøring!
Før håndtering av komponentgrupper må du gjennomføre en utlading ved å berøre en jordet
metallgjenstand!
1. Løsne de fire skruene som
tilkoblingsfeltdekslet 1 er montert med.

ADVARSEL
Strømfare!
Klemmedekslet 3 ved siden av tilkoblingsfeltet 2 må bare fjernes av relevant opplærte,
kvalifiserte og autoriserte elektrikere!
2. Ta av tilkoblingsfeltdekslet. Tilkoblingsfeltet 2
er nå tilgjengelig.

50

Montere tilkoblingsfeltdeksel
Merk
Kontroller om en aktuell versjon av programvaren er tilgjengelig før du monterer
tilkoblingsfeltdekslet. For mer informasjon, se kapittel PROGRAMVAREOPPDATERING.
Merk
Wallbox må ikke være kontinuerlig i drift hvis dette dekslet ikke er til stede eller er skadet.
Alternative deksler er ikke tillatt.
Festeskruer
1. Sett inn tilkoblingsfeltdekslet 1 igjen.
2. Monter tilkoblingsfeltdekslet igjen med de fire
skruene.

Husmarkering
1. Trekk til de fire skruene til husmarkeringene til
høyre og venstre på tilkoblingsfeltdekslet er i
flukt med huset.
2. Tilkoblingsfeltdekslet må tette huset
forskriftsmessig.

NO

Med selvskjærende skruer kreves det mer
kraft: 3,5 Nm.
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Montere husdeksel
Merk
Dette dekslet er ikke relevant for sikker drift av Wallbox.
Hekte på husdeksel
1. Hekt på husdekslet oppe, og pass på at
krokene til dekslet hektes på riktig 1.
2. Trykk dekslet nedover, og vipp deretter
husdekslet 2 bakover.
Husdekslet må gli inn i de nedre føringene
uten stor motstand.
OBS
Pass på at husdekslet sitter riktig i
husføringen på alle sider. Det må bare være
en minimal, jevnt bred spalte.

Låser
1. Trykk det nedre området av husdekslet på
Wallbox til låsene 1 går fullstendig i inngrep.
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