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Jak mám nabíjet?

Před použitím výrobku si přečtěte příručku Důležité 
informace o výrobku, která je přiložená v balení nebo je 
dostupná na easee.com/manuals.

Instalace a provoz výrobku vyžaduje mobilní zařízení s 
připojením k internetu.

Před použitím nabíjecího robota Charging Robot se 
ujistěte, že jsou splněny následující požadavky:

 — Výrobek nainstaloval a připojil k rozvodu 
kvalifikovaný elektrikář podle instalační příručky.

 — Nabíjecí zařízení je správně nakonfigurováno.
 — Software je aktuální (viz Rozhraní zařízení Charging 

Robot).
 — Pokud jste nastavili kontrolu přístupu, odblokujte 

ji registrovaným RFID tagem (viz Vlastnosti) nebo 
ji deaktivujte v aplikaci Easee anebo na místním 
rozhraní.

1. Před nabíjením zkontrolujte, zda nabíjecí kabel a 
konektor nejsou poškozené a znečištěné, např. zda 
se na nich nenacházejí cizí předměty nebo do nich 
nepronikla voda.

2. Připojte nabíjecí kabel k zařízení Charging Robot a k 
vašemu elektromobilu. Nabíjení se spustí a automa-
ticky se přizpůsobí elektromobilu a dostupné energii 
v závislosti na konfiguraci.

Pokud se nabíjení vozidla nespustí, zkontrolujte, zda 
je nabíjení ve vozidle aktivováno a zda jsou konektory 
správně zapojeny. Jestliže se nabíjení přesto nespustí, 
proveďte kontrolu dle části Rozhraní zařízení Charging 
Robot.

Chytré nabíjení
Někteří dodavatelé nabízejí chytré nabíjení, které odloží 
nabíjení na vhodnou dobu, která je většinou určena 
cenou elektřiny apod. Je-li chytré nabíjení aktivováno, 
svítí LED pásek modře a nabíjení se nespustí, dokud 
nejsou splněna kritéria provozovatele pro nabíjení. 
Kontaktujte dodavatele a informujte se, zda tuto službu 
nabízí.

http://easee.com/manuals
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Aplikace a rozhraní

Aplikace Easee
Aplikace Easee poskytuje úplnou kontrolu nad 
nabíječkou včetně zobrazení stavu. Je určena pro 
každodenní používání výrobků Easee prostřednictvím 
služby Easee Cloud.

Chcete-li aplikaci stáhnout, naskenujte QR kód nebo 
přejděte na: easee.com/app

Místní rozhraní
Místní rozhraní je určeno pro místní provoz nabíječky v 
případě, že není k dispozici internetové připojení. 

Více informací o místním rozhraní naleznete na adrese:
easee.com/support/localinterface

Portál Easee
Easee Portal je nástroj určený ke správě jednoho 
nebo několika míst Easee. Portál je určen především 
pro majitele nabíjecích míst, dodavatele, správce, 
poskytovatele služeb a uživatele, kteří potřebují 
spravovat několik výrobků a nabíjecích míst z jednoho 
rozhraní.

Další informace o našich rozhraních naleznete na  
easee.support.

http://easee.com/app%20
http://easee.com/support/localinterface%20
http://easee.support
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1. Dotykové tlačítko: Dotykové tlačítko slouží k 
aktivaci místního rozhraní. Místní rozhraní je určeno 
pro místní provoz nabíječky v případě, že není k 
dispozici internetové připojení. Více informací o 
místním rozhraní naleznete na adrese:  
easee.com/support/localinterface

2. Světelný pásek: Světelný pásek průběžně signalizuje 
stav zařízení Charging Robot.  
(Viz Rozhraní zařízení Charging Robot) 

3. Plocha RFID: Integrovaná čtečka RFID umožňuje 
kontrolovat přístup k zařízení Charging Robot a 
identifikovat uživatele. Můžete ji použít k odemknutí 
nabíječky pomocí klíče Easee. Další podrobnosti 
o přidávání a správě klíčů Easee naleznete v naší 
znalostní databázi na easee.support.

4. Zásuvka typu 2: Zásuvka typu 2 je univerzální a 
umožňuje nabíjet jakýkoli typ elektromobilu pomocí 
vhodného nabíjecího kabelu. Nabíjecí kabel je navíc 
možné trvale uzamknout, a tedy se nemusíte obávat 
jeho odcizení.

Vlastnosti

2

3

4

1

http://easee.com/support/localinterface
http://easee.support
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Rozhraní zařízení Charging Robot

2 Veřejnou znalostní databázi Easee naleznete na easee.support.

Popis světelné signalizace Stav

Bílé - nepřerušované světlo, pouze ve spodní 
části 
2 LED diody - hlavní jednotka / 1 LED dioda - 
vedlejší jednotky

Pohotovostní režim

Bílé - nepřerušované světlo Vozidlo je připojeno

Bílé - pulzující světlo Probíhá nabíjení

Modré - nepřerušované světlo Chytré nabíjení povoleno (vozidlo je připojeno)

Modré - pulzující světlo Probíhá chytré nabíjení

Při spuštění se LED diody postupně rozsvěcují. 
Jestliže je nabíječka aktualizována, jedna, 
popř. několik LED diod bliká zeleně.

Aktualizace softwaru (aktualizace může trvat až 30 minut)
UPOZORNĚNÍ! Před aktualizací softwaru musí být vozidlo odpojeno.

Bílé - blikající světlo Čekání na autentizaci RFID tagem. Přiložte RFID tag k ploše RFID na 
zařízení Charging Robot, abyste se přihlásili a mohli zahájit nabíjení.

Bílé - rychle blikající světlo RFID tag je přijat (čeká se na ověření klíčem)

Červené - blikající světlo, s výstražnými zvuky 

VÝSTRAHA
Kritická chyba! Vypněte napájení a odpojte nabíjecí kabel od 
nabíjecího robota Charging Robot. V případě potřeby lze napájení 
opět zapnout. Červená kontrolka bude blikat i nadále, ale po 
odpojení nabíjecího kabelu výstražný zvuk ustane. Nabíječka 
je zablokována pro další použití. Nelze ji resetovat a je třeba ji 
vyměnit. Kontaktujte zákaznickou podporu.

Červené - blikající světlo
VÝSTRAHA

Kritická chyba! Nabíječka je zablokována pro další použití. Nelze ji 
resetovat a je třeba ji vyměnit. Kontaktujte zákaznickou podporu.

Červené - nepřerušované světlo

Všeobecná chyba. Odpojte nabíjecí kabel a znovu jej připojte k 
zařízení Charging Robot. Pokud červená kontrolka nadále svítí, 
vyhledejte další informace v aplikaci Easee nebo v naší znalostní 
databázi2.

http://easee.support
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Popis světelné signalizace Stav

Červené - nepřerušované světlo, s výstražnými 
zvuky

Vodiče jsou nesprávně zapojeny. Obraťte se na kvalifikovaného 
elektrikáře.

Červené - pulzující světlo
Charging Robot naměřil neobvyklou teplotu a přešel do bezpečného 
režimu. Prosím přejděte do naší znalostní databáze2, kde najdete 
další i formace.

Bílé - blikající světlo, pouze ve spodní části Charging Robot hledá svou hlavní jednotku. Zkontrolujte stav hlavní 
jednotky. Další informace naleznete v naší znalostní databázi2.

Žluté - blikající světlo, pouze ve spodní části Charging Robot čeká, až bude zkonfigurován. Obraťte se na 
kvalifikovaného elektrikáře.

2 Veřejnou znalostní databázi Easee naleznete na easee.support.

http://easee.support
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Všeobecné údržba
 — Zkontrolujte, zda nabíječka není viditelně poškozena.
 — Pravidelně vizuálně kontrolujte opotřebení zásuvky 

typu 2 podle místních předpisů. Pokud jsou 
kolíky zabarvené nebo poškozené, obraťte se na 
kvalifikovaného elektrikáře.

Čištění
Výrobek není nutné čistit, aby byla zajištěna jeho 
správná funkce. Pokud je však třeba výrobek očistit z 
kosmetických důvodů, je to možné.

 — Použijte vlhkou utěrku a univerzální čisticí prostředek 
pro domácnost. Nepoužívejte silné chemikálie 
obsahující olej nebo alkohol, protože by mohly 
způsobit změnu barvy plastu. 

 — K čištění nepoužívejte tekoucí vodu ani vysokotlaké 
vodní čističe.

Oprava
Pokud nabíječka vyžaduje opravu, obraťte se na 
dodavatele Easee.

Vrácení a reklamace
Jestliže chcete výrobek vrátit nebo reklamovat, obraťte 
se na prodejce nebo zákaznickou podporu společnosti 
Easee.

Zákaznická podpora
Na easee.support si můžete stáhnout nejnovější 
příručky, najít odpovědi na často kladené otázky a 
nalézt užitečné dokumenty, jakož i videa k výrobku.

Údržba Praktické informace

Záruka
Výrobek nevykazuje materiálové vady a splňuje zákony 
a předpisy na ochranu spotřebitele v zemi, v níž je 
zakoupen. Na veškerý správně nainstalovaný hardware 
Easee se vztahuje naše tříletá* omezená záruka. Pokud 
je třeba nabíječku opravit v záruční lhůtě, obraťte se na 
dodavatele Easee. Další informace naleznete na  
easee.support.
*V některých zemích může být poskytována 
prodloužená záruka.

Kontaktní údaje
Easee AS
Grenseveien 19
4313 Sandnes, Norway
IČ: 920 292 046

Další kontaktní údaje pro vaši zemi naleznete na  
easee.com.

http://easee.com/support
http://easee.support
http://easee.com
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Easee AS
Grenseveien 19
4313 Sandnes, Norway

.easee.com

Informace uvedené v tomto dokumentu mají pouze informativní 
charakter. Odpovídají současnému stavu a mohou být změněny 
bez předchozího upozornění. Easee AS a její pobočky nenesou 
odpovědnost za správnost nebo úplnost uvedených informací 
a zobrazení a ani neodpovídají za to, jak tyto informace a 
zobrazení vyhodnotíte a zda případně na jejich základě přijmete 
či nepřijmete jakákoli rozhodnutí. Dále nenesou odpovědnost ani 
za jakékoli jiné použití informací uvedených v tomto dokumentu.

Žádná část této publikace nesmí být znovu publikována, 
reprodukována, přenášena nebo opakovaně použita v jakékoli 
jiné formě, jakýmikoli prostředky nebo v jakékoli podobě pro 
vaše vlastní použití ani pro použití jakoukoli třetí stranou, pokud 
není se společností Easee nebo jejími dceřinými společnostmi 
písemně dohodnuto jinak. Při jakémkoli přípustném způsobu 
použití musí být vždy dodržovány osvědčené postupy a je třeba 
zajistit, aby společnosti Easee nevznikla škoda nebo nedošlo ke 
klamání spotřebitele.

Společnost Easee a výrobky Easee, názvy výrobků, ochranné 
známky a slogany, ať už registrované či nikoli, jsou duševním 
vlastnictvím společnosti Easee a nesmějí být použity bez jejího 
předchozího písemného souhlasu. Všechny ostatní uvedené 
výrobky a služby mohou být ochrannými známkami nebo 
servisními známkami příslušných vlastníků.
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