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Sikkerhetsinstruksjoner
VIKTIG INFORMASJON
LES DETTE
Les disse instruksjonene nøye, undersøk utstyret for å gjøre deg kjent med enhetene før du prøver å
installere, bruke, reparere eller vedlikeholde den. Følgende
spesialmeldinger kan vises i denne dokumentasjonen eller på utstyret for å varsle om potensielle farer,
eller for å rette oppmerksomheten mot informasjon som forklarer eller forenkler en prosedyre.
Hvis dette symbolet står på en "Fare"-sikkerhetsetikett på et utstyr, betyr det at det foreligger
en fare for elektrisk støt, noe som kan føre til personskader eller dødsfall dersom
instruksjonene ikke overholdes.
Dette symbolet er et sikkerhetsvarsel. Det varsler om risiko for personskader. Overhold alle
sikkerhetsmeldinger som er knyttet til dette symbolet, for å unngå potensielle skader eller
dødsfall.

FARE
FARE indikerer en risiko som, dersom sikkerhetsreglene ikke overholdes, kan føre til dødsfall eller
alvorlige skader.

ADVARSEL
ADVARSEL indikerer en risiko som, dersom sikkerhetsreglene ikke overholdes, kan føre til dødsfall
eller alvorlige skader.

FORSIKTIG
FORSIKTIG indikerer en risiko som, dersom sikkerhetsreglene ikke overholdes, kan føre til mindre
eller moderate skader.

LES DETTE
LES DETTE brukes til å informere om rutiner som ikke medfører fysiske skader.
VIKTIG BEMERKNING
Installering, bruk, service og vedlikehold av elektrisk utstyr skal utelukkende utføres av kvalifisert
personell. Schneider Electric frasier seg ethvert ansvar for eventuelle konsekvenser av bruken av dette
materiellet.
En kvalifisert person er en som har ferdigheter og kunnskaper relatert til bygging, bruk og installering av
elektrisk utstyr, og som har gjennomgått opplæring i sikkerhet for å kunne identifisere og unngå farer som
er involvert.
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Om denne veiledningen
Målet med dette dokumentet
Målet med dette dokumentet er å hjelpe deg i diagnosen med:
bb en ladestasjon EVlink Parking EVF1, EVW1, EVF2 eller EVW2;
bb en ladestasjon EVlink City EVC;
bb en ladestasjon EVlink Smart Wallbox EVB.
Dette dokumentet forklarer hvordan:
bb du foretar en diagnose i første nivå uten datamaskin, og uten å åpne ladestasjonen,
bb du foretar en diagnose i andre nivå med en datamaskin koblet til ladestasjonen,
bb du reinitialiserer innstillingene fra fabrikk.
Dette dokumentet er beregnet på:
bb teknikere som setter stasjonen i drift,
bb personene som er ansvarlige for drift av stasjonen.

Bruksområde
Spesifikasjonene som fremstilles i dette dokumentet skal være identisk med de spesifikasjonene som gis
online.
I overensstemmelse med vår policy om kontinuerlig forbedring, kan det hende at innholdet blir revidert for
å gjøre det klarere og mer nøyaktig. Dersom det forekommer uoverensstemmelser mellom dette
brukerveiledningen og informasjonen som gis online, skal sistnevnte brukes som referanse.

Relaterte dokumenter
Dokument

Referanse

Ladestasjonene EVlink - Veiledning for idriftsettelse

DOCA0060EN

Du kan laste ned publikasjoner og annen teknisk informasjon fra vårt nettsted på adressen:
http://download.schneider-electric.com

DOCA0117NO-00
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Nødvendig utstyr og tilbehør
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Bruk
Denne veiledningen gjelder Smart Wallbox.
Veiledningen brukes også for ladestasjonene Parking og City med en datokode som er lik eller senere enn
2014, uke 45.

Dersom din ladestasjon har en datakode som er før 14451, må du kontakte Schneider Electrics
kundesupport for å få oppdatert ladestasjonens programvare.
For City EVC må serienummeret være lik eller etter 4514pppppp, der 45 svarer til uken, og 14 til året.
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Produktfamilier
EVlink Smart Wallbox

EVBppp

EVlink Parking
EVF1ppp
EVF2ppp
EVW1ppp
EVW2ppp

EVlink City

EVCppp

DOCA0117NO-00
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Kapittel 1

Diagnose i første nivå med knapper og lamper - Uten datamaskin
1.1 Beskrivelse
EVlink Smart Wallbox

A

A

RFID-leser (avhengig av modell)

B

Knapp for stopp / ny start og statuslampe

C

Produktetikett

C

B

EVlink Parking

A
B
C
D
E
F

8

Lampe som indikerer at uttaket ikke er i funksjon (lyser rødt)
Lampe som indikerer at uttaket er reservert (lyser oransje)
Lampe som indikerer at uttaket er tilgjengelig (lyser grønt)
Produktetikett
Trykknapp med grønt lys for start og opplåsing
Rød knapp for stopp av lading

DOCA0117NO-00

EVlink City
A

Lampe som viser stasjonens status

B

Trykknapp med lys for start og opplåsing

C

Trykknapp med lys for stopp

D

Produktetikett

1.2 Diagnosemodus av ladestasjonen
VIKTIG BEMERKNING:
Før du begynner diagnosefasen må du sjekke alle sikringer (strømbrytere, reststrømbrytere,...) som
er koblet til utstyret.
For å få tilgang til ladestasjonens diagnosemodus, skal statuslampen på det gjeldende uttaket først ha lyst
rødt.
EVlink Smart Wallbox

EVlink Parking

Merk: Trykk på stoppknappen på den siden feilen inntreffer.
DOCA0117NO-00
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EVlink City

Merk: Trykk på stoppknappen på den siden feilen inntreffer.

1.3 Avlesing av feilkodene
I diagnosemodus vil ladestasjonen vise en blinkesekvens:
bb med lampen foran på Smart Wallbox;
bb med den røde lampen foran på siden der det er noe feil med uttaket på Parking og City.
Antallet blinkinger indikerer en spesiell feilkode, se tabellen på side 11 for mulige feilfunksjoner.
En sekvens kan består av flere feilkoder. En pause mellom hver blinkesekvens definerer begynnelse eller
slutten på sekvensen. Feilkodene gi i kronologisk rekkefølge.
Dersom det er feil på de to uttakene på stasjonen, vil operasjonen gjentas på begge sider (Parking og City).

Antall blinkinger

Lampens status

10

Pause

Pause
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1.4 Diagnose i første nivå
Antall
blinkinger

Beskrivelse

Parking

City

1

Feil overspenningsavleder
(feil på patron, patron feil
satt inn, "Status"-konnektor
frakoblet eller ledning brutt)

x

x

Kontakt Schneider Electrics kundesupport etter
å ha notert referansen og serienummeret på
produktetiketten.

x

Sjekk den generelle tilstanden for konnektoren og
uttaket.
Sjekk at ikke sperrehaken på uttaket er skadet.
Fjern eventuelle fremmedlegemer som kan befinne
seg på uttaket.
Prøv å føre konnektoren helt inn igjen.

2

Feil ikke opplåst uttak
=> forskyvning status
låsesensor kontakt/luke

2

Feil ikke låst luke =>
forskyvning lukens
induksjonssensor

x

x

3

Ikke mulig med tilkobling til
hovedkortet

x

x

x

Smart
Wallbox

x

Sjekk lukens generelle tilstand.
Fjern eventuelle fremmedlegemer som kan befinne
seg på lukens lukkesone.
Prøv å lukke luken igjen ved å trykke på den.

3

Kapasitetens ladenivå er for
lavt til å at det er mulig med
låsing/opplåsing av uttaket

4

Ikke korrekt status for
kontakten (feil forskyvning)

4

Retur status Inngang1 ikke
korrekt (strømbryter uttak
T2/T3 eller Restrømbryter,
eller strømbryter vanlig
uttak)

x

x

x

5

Tap av kommunikasjon med
gruppeadministrator

x

x

x

5

Tap av kommunikasjon med
modem, RSSI under 10
(med modem =s= standard
konfigurasjon)

x

x

x

5

Feil Overvåking =
kommunikasjonsproblem
med "Overvåking" (OCPP)
eller med rettigheter

x

x

x

5

Tap av kommunikasjon med
Ntp-server

x

x

x

6

Tap av kommunikasjon med
RFID-leser (RFID-leser
frakoblet eller med feil)

x

x

x

DOCA0117NO-00

x

x

x

Hva som skal gjøres

Kontakt Schneider Electrics kundesupport etter
å ha notert referansen og serienummeret på
produktetiketten.

x
Kontakt Schneider Electrics kundesupport etter
å ha notert referansen og serienummeret på
produktetiketten.

Kontakt Schneider Electrics kundesupport etter
å ha notert referansen og serienummeret på
produktetiketten.

Kontakt Schneider Electrics kundesupport etter
å ha notert referansen og serienummeret på
produktetiketten.
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Antall
blinkinger

Beskrivelse

Parking

City

Smart
Wallbox

6

Tap av kommunikasjon med
energitelleren "IEM3xxx"

x

x

x

7

Antall ladefaser ikke
korrekt => dersom enfaset
ladestasjon brukes trefaset

x

x

7

Ladefeil på overstrøm

x

x

x

Prøv med en annen bil.

8

Tap av kommunikasjon
med RFID-leser eller annen
(tredjepart)

x

x

x

Kontakt Schneider Electrics kundesupport etter
å ha notert referansen og serienummeret på
produktetiketten.

8

Uttak eller el-bil ikke koblet
til etter ett minutt, eller for
City = Vanlig stikkontakt og
T2/T3 koblet til på samme
side

x

x

x

Sjekk tilstanden for kablene og for uttakene på
ladestasjonen og på bilen.
Fjern eventuelle fremmedlegemer som kan befinne
seg ved disse koblingspunktene.
Prøv å sette konnektorene helt inn igjen. Prøv med en
annen kabel.

8

Feil ved kommunikasjon
med en bil Modus 3
(feil "CP": Control Pilote
(Styreledning))

x

x

x

8

Kabelen har ikke korrekt
status (motstandsverdien
for koding "PP" er ikke
korrekt)

x

x

x

8

Ladefeil på kortslutning på
styreledning (CP)

x

x

x

8

Ladefeil som skyldes av
el-bilens kabel har blitt
koblet fra

x

x

9

Anti-intrusjonsfeil på
ladestasjonen (Åpen dør
eller feil på dørkontakt)

x

x

10

Konfigurasjonsfilen
mangler, er skadet eller er
allerede åpen

x

x

Hva som skal gjøres
Kontakt Schneider Electrics kundesupport etter
å ha notert referansen og serienummeret på
produktetiketten.

Kontakt Schneider Electrics kundesupport etter
å ha notert referansen og serienummeret på
produktetiketten.

x

Prøv med en annen kabel, dersom denne heller ikke
virker, prøv med en annen bil eller en simulator.

Prøv med en annen kabel, dersom denne heller ikke
virker, prøv med en annen bil eller en simulator. Koble
ikke fra kabelen under ladingen. Avbryt ladingen ved
å koble fra kabelen, først på bilsiden, deretter på
ladestasjonen.

Kontakt Schneider Electrics kundesupport etter
å ha notert referansen og serienummeret på
produktetiketten.

x

Kontakt Schneider Electrics kundesupport etter
å ha notert referansen og serienummeret på
produktetiketten.
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Kapittel 2

Diagnose i andre nivå med en datamaskin
2.1 Tilkobling til ladestasjonen
VIKTIG BEMERKNING:
Før du begynner diagnosefasen må du sjekke alle sikringer (strømbrytere, reststrømbrytere,...) som
er koblet til utstyret, og sjekke at det forekommer strøm.
EVlink Smart Wallbox

EVlink Parking
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EVlink City

2.2 Konfigurasjon av datamaskinen

14

Etappe

Hva som skal gjøres

1

Sjekk at datamaskinen er koblet til ladestasjonen med Ethernet-kabel,; og at det er strøm.

2

Åpne opp menyen for nettverkspesifikasjonene på datamaskinen.

3

Klikk på "Koble til lokalt nettverk".

4

Klikk på "Spesifikasjoner".

5

Åpne opp spesifikasjonene til Internettprotokollen versjon 4 (TCP/IP v4).

6

Definer spesifikasjonene for den statiske IP-adressen som følger (husk å notere innstillingene før endring
slik at du deretter kan komme tilbake til den opprinnelige konfigurasjonen);
bbIP-adresse: 192.168.0.x (der x er et tall mellom 241 og 249)
bbDelnettmaske: 255.255.255.0
bbIngen standard gateway
bbIngen DNS-server
bbIngen proxy

DOCA0117NO-00

2.3 Nedlasting av rapporten
Åpne opp nettleseren og tast http://192.168.0.102 i URL-adresselinjen. Gyldig IP ut fra fabrikk. Dersom
ladestasjonens IP har blitt endret i mellomtiden, skal nettverkets parametere konfigureres etter dette.
Tast inn den nye adressen i nettleseren.
Velg språk, og tast inn ident for tilkoblingen:
bb Bruker: admin
bb Passord: ADMIN
Gå til arkfanen "Maintenance".

Klikk på "Export" i feltet "Status" i arkfanen Maintenance.

Lagre rapporten på datamaskinen.
Den eksporterte filen er i HTML-format, og åpnes med nettleseren.

DOCA0117NO-00
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2.4 Beskrivelse av rapporten
De røde feltene i hver del av rapporten gir informasjon som er viktig for Customer Care Center.
Produktreferanse
Product number

Programvareversjoner
EVSE Status

Status bit
Error status (KO = feil).

16
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Liste over de siste feil
Samsvar mellom "Latest errors" og "bit" med feil er beskrevet i tabellen Error Status:
bb Error 0 = bit1
bb Error 1 = bit2
bb ...
Latest errors

Ekstra informasjon
Resterende informasjon er beregnet på Schneider Electric.

DOCA0117NO-00
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2.5 Diagnose i andre nivå
Bit med feil

bit0 - Rfid Status

Beskrivelse

Tap av kommunikasjon
med RFID-leser (RFIDleser frakoblet eller med
feil)

bit2 - Connection Master Ikke mulig med tilkobling
Slave
til hovedkortet

bit3 - DI PlugLock

bit4 - ContactorState

Ikke korrekt status
for kontakten (feil
forskyvning)

bit5 - DI Parafoudre

Feil
overspenningsavleder
(feil på patron, patron
feil satt inn, "Status"konnektor frakoblet eller
ledning brutt)

bit6 - DI Anti- intrusion

18

Feil ikke opplåst uttak
=> forskyvning status
låsesensor kontakt/luke

Anti-intrusjonsfeil på
ladestasjonen (Åpen dør
eller feil på dørkontakt)

bit8 ConfigurationFileError

Konfigurasjonsfilen
mangler, er skadet eller
er allerede åpen

bit9 - DI ShutterUnlock

Feil ikke låst luke =>
forskyvning lukens
induksjonssensor

Parking

x

x

x

x

x

x

x

x

City

x

Smart
Wallbox

Hva som skal gjøres

x

Sjekk kablingen av RFID-kortleseren, status
for LED-ene over, samt programvareversjonen.
Dette gjøres i arkfanen for oppdatering av
internettserveren for ladestasjonen. Prøv å
oppdatere programvareversjonen for kortleseren
slik at den svarer til siste oppdatering tilgjengelig
på Schneider Electrics nettsteder. Start opp
ladestasjonen igjen.

x

Sjekk Ethernet-kabelen mellom de to kortene.
Prøv å skifte ut eller skifte konnektoren
på kortene. Sjekk kommunikasjonen ved
hjelp av LED-ene på RJ45 (oransje/grønn/
permanent, eller ikke). Til høyre for de tre RJ45konnektorene, sjekk også status for LED-ene
på kortet (grønn/rød/ permanent, eller ikke).
Start opp ladestasjonen igjen. Dersom feilen
fortsatt forekommer ved ny start, gå tilbake til
fabrikkinnstillinger, først til venstre, og deretter til
høyre. Se kapittel 3.1.

x

x

Sjekk den generelle tilstanden for konnektoren
og uttaket.
Sjekk at ikke sperrehaken på uttaket er skadet
eller mangler.
Fjern eventuelle fremmedlegemer som kan
befinne seg på uttaket eller kabelen.
Prøv å føre konnektoren helt inn igjen.

x

Sjekk kontakten, den skal ikke være fastlimt, og
sjekk kablingen av ekstrakontakter.
Dersom kontakten er fastlimt, få sjekket bilen hos
forhandleren. Det kan forekomme kortslutning i
den integrerte laderen.
Skift ut kontakten.

x

x

Dersom det ikke er noen overspenningsavleder i
din konfigurasjon, sjekk shunt.
Dersom systemet har overspenningsavleder,
sjekk tilstanden for patronene og fordypningene.
Sjekk under alle omstendigheter
konnektoren på den elektroniske kortet og på
overspenningsavlederen. Kretsløpet må være
lukket for at lading skal være mulig.

x

Ladestasjonen går over til modus for retur til
fabrikkinnstillinger dersom du gjør diagnose med
knappene. Den grønne trykknappen blinker i 5
sekunder. Du må ikke trykke. Sjekk døren og
dørkontakten, sjekk at lampene går fra røde =>
grønne, ved å trykke på dørkontakten. Sjekk at
ikke vinkelstøtten er skjev, tilstanden for kablene
fra dørkontakten nederst og at konnektorene er
riktig satt inn i det elektroniske kortet.

x

Gå til verktøyet for idriftsettelse av ladestasjonen.
Før du foretar endringer i denne filen, bør du
lagre den. Dersom du har en back-up av filen,
importer den. Dersom du ikke har noen lagring,
gå tilbake til fabrikkinnstillingene i arkfanen for
vedlikehold og gjør en ny, komplett idriftsettelse.

x

x

Sjekk lukens generelle tilstand.
Fjern eventuelle fremmedlegemer som kan
befinne seg på lukens lukkesone.
Prøv å lukke luken igjen ved å trykke på den.
Sjekk tilstanden og posisjonen for
induksjonssensoren.

DOCA0117NO-00

Bit med feil

Beskrivelse

bit10 - DI CB FLSI

Tilbake til status
Inngang1 ikke korrekt
(City: Strømbryter
uttak T2/T3 eller
Restrømbryter, eller
strømbryter vanlig uttak

bit11 - DI PowerMeter
Communication

Tap av kommunikasjon
med energitelleren
"IEM3xxx"

bit12 - Remote
Controller Lost

Tap av kommunikasjon
med RFID-leser eller
annen (tredjepart)

bit13 - Socket State
Error

Uttak eller el-bil ikke
koblet til etter ett minutt,
eller for City = Vanlig
stikkontakt og T2/T3
koblet til på samme side

Antall ladefaser ikke
bit14 - Nombre de phase korrekt => dersom
incorrect
enfaset ladestasjon
brukes trefaset

Parking

x

x

x

City

x

x

x

Smart
Wallbox

Hva som skal gjøres

x

Sjekk tilstanden for sikringene. Strømbryter,
Mnx, reststrømbryter. Sjekk kablingen av OF og
Mnx. Sjekk konnektorene til disse funksjonene
inne i ladestasjonen.

x

Sjekk kablingen og strømtilførselen i
energitelleren. Sjekk at parameterne stemmer
overens med de som oppgi i veiledningen for
idriftssettelse

x

Sjekk tilstanden for LED-en på den eksterne
RFID-leseren, samt koblingene helt til
ladestasjonen. Start opp de to systemene
igjen, først den eksterne leseren og deretter
ladestasionen.

x

Sjekk tilstanden for kablene og for uttakene på
ladestasjonen og på bilen.
Sjekk at bilen "låser" kabelen på korrekt måte.
Fjern eventuelle fremmedlegemer som kan
befinne seg ved disse koblingspunktene.
Prøv å føre konnektorene helt inn igjen.

x

x

x

x

Du har en 7Kw-lader (enfaset), og du har koblet
til en trefaset kontakt. Prøv å koble fra fasene 2
og 3.

Tap av
kommunikasjon med
gruppeadministrator

x

x

x

OPSJON
Sjekk Ethernet-kabelen mellom ladestasjonen
og automaten. Sjekk automatens modus i
driftsmodus, forekommer det feil i LED-ene for
tilstand? Foreta en nullstilling av automatskapet
og boksene.

bit16 - ChargeError
CommunicatonError

Feil ved kommunikasjon
med en bil Modus 3
(feil "CP": Control Pilote
(Styreledning))

x

x

x

Prøv med en annen kabel, dersom denne heller
ikke virker, prøv med en annen bil eller en
simulator.

bit17 - ChargeError
CableDisconnected

Kabelen har ikke
korrekt status
(motstandsverdien for
koding "PP" er ikke
korrekt)

x

x

x

Prøv med en annen kabel, dersom denne heller
ikke virker, prøv med en annen bil eller en
simulator.

bit15 - Plc Connection
Lost

bit18 - ChargeError EV
Disconnected

Ladefeil som skyldes av
el-bilens kabel har blitt
koblet fra

x

x

x

Prøv med en annen kabel, dersom denne heller
ikke virker, prøv med en annen bil eller en
simulator. Koble ikke fra kabelen under ladingen.
Avbryt ladingen ved å koble fra kabelen, først på
bilsiden, deretter på ladestasjonen.

bit19 - ChargeError
ShortCut

Ladefeil på kortslutning
på styreledning (CP)

x

x

x

Prøv med en annen kabel, dersom denne heller
ikke virker, prøv med en annen bil eller en
simulator.

bit20 - ChargeError
OverLoad

Ladefeil på overstrøm

x

x

x

Prøv med en annen bil.
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Bit med feil

Beskrivelse

bit23 - Modem Error

Tap av kommunikasjon
med modem, RSSI under
10 (med modem =s=
standard konfigurasjon)

Bit24 - Energy Reserve
Error

Kapasitetens ladenivå er
for lavt til å at det er mulig
med låsing/opplåsing av
uttaket

Feil Overvåking =
kommunikasjonsproblem
bit29 - SupervisionError
med "Overvåking" (OCPP)
eller med rettigheter

bit30 - NTP Server
CommunicationError

20

Tap av kommunikasjon
med NTP-server

Parking

x

x

x

City

x

x

x

Smart
Wallbox

Hva som skal gjøres

x

OPSJON
Sjekk Ethernet-kabelen mellom ladestasjonen
og modemet.
Sjekk strømtilførselen til modemet.
Se dokumentasjonen for modemet for å
analysere LED-ene for tilstand.
Foreta en nullstilling av boksen og modemet.
Skift antennens posisjon, sjekk RSSI (Styrke for
GPRS-signalet) i modemets internettserver.
Det skal være over 10.

x

Sjekk konnektorene på datterkortet (øvre kort
med sort kapasitet).

x

OPSJON
Sjekk status for ladestasjonen i verktøyet
for idriftsettelse av ladestasjonen. Eksporter
vedlikeholdsrapporten.
Foreta en nullstilling av boksen og modemet.
Skift antennens posisjon, sjekk RSSI (Styrke for
GPRS-signalet) i verktøyet for idriftssettelse av
modemet. Det skal være over 10.
Kontakt administrator (Overvåking) for
ladestasjonen for å få en status. Sjekk
overensstemmelsen mellom ladestasjonen
og back-end (box identity charging station
registration).registration).

x

Prøv å endre dine NTP-serverinnstillinger i
verktøyet for idriftssettelse av ladestasjonen,
og sjekk tilkoblingen (ledninger og brannvegg) i
nettverket.
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Kapittel 3

Tilbake til fabrikkinnstillinger for ladestasjonen

3.1 Manuelt og uten datamaskin
EVlink SmartWallbox
Etappe
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Hva som skal gjøres

1

Hold knappen trykket inn helt den blinker rødt..

2

Slipp knappen og trykk den inn igjen etter at lampen har blinket fire ganger.

3

Ladestasjonen avgir tre pipesignaler og knappen med lampe som blinker rødt, slukker.

4

Ladestasjonen bruker ca. ett minutt på å starte opp igjen.
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EVlink Parking
Etappe
1

Hva som skal gjøres
Demonter dekselet.
Åpne opp døren. Lampene lyser rødt.

2

Trykk på stoppknappen til høyre (i ca. 10 sek.) helt til den røde lampen til høyre slukker, og den grønne
lampen til høyre blinker.
Slipp knappen.

3

Den grønne lampen foran blinker.
Trykk raskt på den grønne trykknappen i løpet av de 10 blinkingene for å gå tilbake til
fabrikkinnstillingene.
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Etappe

Hva som skal gjøres

4

Ladestasjonen abgir et langt pipesignal og de grønne lampene blinker.

5

Lukk igjen døren.
Ladestasjonen bruker ca. ett minutt på å starte opp igjen.
VIKTIG BEMERKNING:
bbDersom alle lampene til høyre er slukket i etappe 3, lukk døren og begynn på nytt.
bbDersom kun den grønne lampen til høyre blinker i etappe 4, skal samme prosedyre følges, først på
venstre side, deretter på høyre.

EVlink City - (V 05 / 2016)
Etappe

Hva som skal gjøres

1

Åpne opp døren. Lampene lyser rødt.

2

Trykk på stoppknappen til høyre (i ca. 10 sek.) helt til den røde lampen til høyre slukker, og den grønne
lampen til høyre blinker.
Slipp knappen.

3
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Den grønne lampen foran blinker. Trykk raskt på den grønne trykknappen i løpet av de 10 blinkingene for
å gå tilbake til fabrikkinnstillingene.
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Etappe

Hva som skal gjøres

4

Ladestasjonen abgir et langt pipesignal og de grønne lampene blinker.

5

Lukk igjen døren.
Ladestasjonen bruker ca. ett minutt på å starte opp igjen.
VIKTIG BEMERKNING:
bbDersom alle lampene til høyre er slukket i etappe 3, lukk døren og begynn på nytt.
bbDersom kun den grønne lampen til høyre blinker i etappe 4, skal samme prosedyre følges, først på
venstre side, deretter på høyre.

EVlink City - (05 / 2016 V)
Etappe
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Hva som skal gjøres

1

Åpne opp først døren, deretter luken.

2

Åpne opp kontakten. Lampene lyser rødt.
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Etappe
3

Hva som skal gjøres
Trykk på stoppknappen til høyre (i ca. 10 sek.) helt til den røde lampen til høyre slukker, og den grønne
lampen til høyre blinker.
Slipp knappen.

4

Den grønne lampen foran blinker. Trykk raskt på den grønne trykknappen i løpet av de 10 blinkingene for
å gå tilbake til fabrikkinnstillingene.

5

Ladestasjonen abgir et langt pipesignal og de grønne lampene blinker.

6

Lukk igjen kontakten til luken.
Lukk igjen luken og døren.
Ladestasjonen bruker ca. ett minutt på å starte opp igjen.
VIKTIG BEMERKNING:
bbDersom alle lampene til høyre er slukket i etappe 3, lukk lukekontakten, og begynn på nytt.
bbDersom kun den grønne lampen til høyre blinker i etappe 4, skal samme prosedyre følges, først på
venstre side, deretter på høyre.

3.2 Med datamaskin
For å gå tilbake til fabrikkinnstillingene med en datamaskin og et verktøy for idriftsettelse, se dokumentet
DOCA0060EN.
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