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Kako polnim?

Pred uporabo preberite priročnik s pomembnimi 
informacijami o izdelku v embalaži izdelka ali na  
easee.com/manuals.

Za namestitev in delovanje izdelka je potrebna mobilna 
naprava z internetno povezavo.

Pred uporabo polnilnega robota se prepričajte, da so 
izpolnjene naslednje zahteve:

 — Izdelek in njegov električni priključek je namestil 
pooblaščeni električar v skladu s priročnikom za 
monterje.

 — Polnilnik je pravilno konfiguriran.
 — Programska oprema je posodobljena (glej Vmesnik 

polnilnega robota).
 — Če ste nastavili nadzor dostopa, ga odklenite s 

pomočjo registrirane oznake RFID (glej Funkcije) 
ali pa ga onemogočite preko aplikacije Easee ali 
lokalnega vmesnika.

1. Pred polnjenjem preverite, ali sta polnilni kabel in 
priključek poškodovana in ne vsebujeta nečistoč, kot 
so tuji predmeti in vdor vode.

2. Polnilni kabel priključite na polnilnega robota in 
električno vozilo. Postopek polnjenja se začne in 
samodejno prilagodi električnemu avtomobilu in 
razpoložljivi energiji v vsakem trenutku glede na 
konfiguracijo.

Če se avto ne začne polniti, preverite, ali je aktivirano 
polnjenje v vozilu in ali so priključki pravilno priključeni. 
Če se polnjenje še vedno ne začne, preverite, kaj bi lahko 
bil vzrok v poglavju Vmesnik polnilnega robota .

Pametno polnjenje
Nekateri operaterji ponujajo pametno polnjenje, ki odloži 
polnjenje na ustrezno časovno točko, pogosto vezano 
na ceno električne energije ali podobne mehanizme. Ko 
je pametno polnjenje aktivno, sveti trak svetlečih diod 
modro, polnjenje pa se ne bo začelo, dokler ne bodo 
izpolnjena upravljavčeva merila za polnjenje. Obrnite se 
na operaterja, da bi izvedeli več in ugotovili, ali ponuja 
to storitev.

http://easee.com/manuals


3

Aplikacije in vmesniki

Aplikacija Easee
Aplikacija Easee vam zagotavlja popoln nadzor in status 
vašega polnilnika. Namenjena je vsakodnevni uporabi 
izdelkov Easee prek storitve Easee Cloud.

Za prenos aplikacije, skenirajte kodo QR ali pojdite na: 
easee.com/app

Lokalni vmesnik
Lokalni vmesnik je namenjen lokalnemu delovanju 
polnilnika, kadar internet ni na voljo. 

Več o lokalnem vmesniku si lahko preberete na:
easee.com/support/localinterface

Portal Easee
Portal Easee je orodje, namenjeno administraciji ene ali 
več strani Easee. Portal je namenjen predvsem lastnikom 
spletnih mest, monterjem, skrbnikom, ponudnikom 
storitev in osebam, ki morajo z enega vmesnika 
upravljati več izdelkov in spletnih mest.

Pojdi na easee.support za več informacij o naših 
vmesnikih.

http://easee.com/app%20
http://easee.com/support/localinterface%20
http://easee.support
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1. Tipka na dotik: Tipko na dotik se uporablja za 
aktiviranje lokalnega vmesnika. Lokalni vmesnik je 
namenjen lokalnemu delovanju polnilnika, kadar 
internet ni na voljo. Več o lokalnem vmesniku si lahko 
preberete na: easee.com/support/localinterface

2. Svetlobni trak: Svetlobni trak ves čas sporoča stanje 
polnilnega robota. (Glej Vmesnik polnilnega robota). 

3. Območje RFID: Vgrajeni čitalnik RFID omogoča 
nadzor dostopa do polnilnega robota in 
identifikacijo različnih uporabnikov. Z njim lahko 
odklenete polnilnik s ključem Easee. Preverite našo 
bazo znanja na naslovu easee.support za več 
podrobnosti o tem, kako dodati in upravljati vaše 
ključe Easee.

4. Vtičnica tipa 2. Vtičnica tipa 2 je popolnoma 
univerzalna in z ustreznim polnilnim kablom 
omogoča polnjenje vseh vrst električnih vozil. Poleg 
tega je mogoče polnilni kabel trajno zakleniti, tako 
da vam ni treba skrbeti, da bi vam ga ukradli.

Funkcije

2

3

4
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http://easee.com/support/localinterface
http://easee.support
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Vmesnik polnilnega robota

Opis lučk Stanje

Bela – neprekinjena lučka, samo na dnu 
2 svetleči diodi – nadrejena enota / 1 svetleča 
dioda – podrejene enote

Stanje pripravljenosti

Bela – neprekinjena lučka Povezano vozilo

Bela – pulzirajoča lučka Polnjenje v teku

Modra – neprekinjena lučka Omogočeno pametno polnjenje (povezano vozilo)

Modra – pulzirajoča lučka Pametno polnjenje je v teku

Ob zagonu se svetleče diode prižgejo ena za 
drugo. 
Med posodabljanjem polnilnika ena ali več 
svetlečih diod utripa zeleno.

Posodabljanje programske opreme (posodabljanje lahko traja do 
30 minut).
OBVESTILO! Pred posodobitvijo programske opreme je treba vozilo 
odklopiti.

Bela – utripajoča lučka
Čaka na preverjanje pristnosti z oznako RFID. Držite oznako RFID ob 
območju RFID polnilnega robota, da potrdite pristnost in sprožite 
polnjenje.

Bela – hitro utripajoča lučka Prejeta oznaka RFID (čaka na preverjanje ključa)

Rdeča – utripajoča lučka z opozorilnimi zvoki 

OPOZORILO
Kritična napaka! Izklopite napajanje in odstranite polnilni kabel s 
polnilnega robota. Po potrebi lahko napajanje ponovno vklopite. 
Utripajoča rdeča lučka bo še naprej utripala, opozorilni zvok pa 
bo prenehal, ko boste odklopili polnilni kabel. Polnilnik je blokiran 
za nadaljnjo uporabo, ni ga mogoče ponastaviti in ga je treba 
zamenjati. Obrnite se na podporo strankam.

Rdeča – utripajoča lučka

OPOZORILO
Kritična napaka! Polnilnik je blokiran za nadaljnjo uporabo, ni ga 
mogoče ponastaviti in ga je treba zamenjati. Obrnite se na podporo 
strankam.
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2 Easee javna baza znanja je na voljo na spletnem naslovu  
easee.support.

Opis lučk Stanje

Rdeča – neprekinjena lučka
Splošna napaka. Izvlecite polnilni kabel in ga ponovno vtaknite 
na polnilni robot. Če se rdeča lučka še vedno prižiga, preverite 
aplikacijo Easee ali našo bazo znanja2 za dodatne informacije.

Rdeča – neprekinjena lučka z opozorilnimi zvoki Žice so napačno priključene. Posvetujte se s pooblaščenim 
električarjem.

Rdeča – pulzirajoča lučka Polnilni robot je izmeril nenormalno temperaturo in prešel v varen 
način. Več informacij najdete v naši bazi znanja2.

Bela – utripajoča lučka, samo na dnu Polnilni robot išče svojo nadrejeno enoto. Preverite stanje nadrejene 
enote. Dodatne informacije najdete v naši bazi znanja2.

Rumena – utripajoča lučka, samo na dnu Polnilni robot čaka na konfiguracijo. Posvetujte se s pooblaščenim 
električarjem.

http://easee.support
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Splošno vzdrževanje
 — Prepričajte se, da polnilnik nima znakov mehanskih 

poškodb.
 — V skladu z lokalnimi predpisi vtičnico tipa 2 v rednih 

časovnih presledkih vizualno preglejte glede obrabe. 
Če so zatiči razbarvani ali poškodovani, se obrnite 
na pooblaščenega električarja.

Čiščenje
Za pravilno delovanje izdelka ni potrebno čiščenje. Če je 
izdelek treba očistiti iz kozmetičnih razlogov, je to kljub 
temu mogoče.

 — Uporabite vlažno krpo in univerzalno gospodinjsko 
čistilo. Ne uporabljajte močnih kemikalij, ki vsebujejo 
olje ali alkohol, saj bodo razbarvale plastiko. 

 — Ne uporabljajte tekoče vode ali visokotlačnih vodnih 
curkov.

Popravilo
Če je treba polnilnik popraviti, se obrnite na dobavitelja 
Easee.

Vračila in pritožbe
Glede vračila in reklamacije izdelka se obrnite na 
distributerja ali Easee podporo strankam.

Podpora strankam
Prenesite najnovejše priročnike, poiščite odgovore na 
pogosto zastavljena vprašanja ter uporabne dokumente 
in videoposnetke za svoj izdelek na easee.support.

Vzdrževanje Praktične podrobnosti

Garancija
Naprava nima stvarnih napak in je v skladu z zakoni in 
predpisi za varstvo potrošnikov v državi, kjer je izdelek 
kupljen. Za vso pravilno nameščeno strojno opremo 
Easee velja naša 3-letna* omejena garancija. Če je 
treba polnilnik popraviti v tem garancijskem obdobju, se 
obrnite na dobavitelja Easee. Več informacij je na voljo 
na spletnem naslovu easee.support.
*V nekaterih državah lahko velja podaljšana garancija.

Kontaktni podatki
Easee AS
Grenseveien 19
4313 Sandnes, Norway
Org. št. 920 292 046

Dodatne kontaktne podatke za svojo državo najdete 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

Informacije v tem dokumentu so zgolj informativne, na voljo 
so takšne, kot so, in se lahko spremenijo brez predhodnega 
obvestila. Družba Easee AS, vključno z njenimi hčerinskimi 
družbami, ne prevzema nikakršne odgovornosti za pravilnost 
ali popolnost informacij in prikazov ter ni odgovorna za vaše 
premisleke, ocene, odločitve ali njihovo odsotnost ali drugo 
uporabo informacij v tem dokumentu.

Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno ponovno objavljati, 
razmnoževati, prenašati ali ponovno uporabljati v kakršni koli 
drugi obliki, na kakršen koli način ali v kakršni koli obliki za 
lastno uporabo ali uporabo katere koli tretje osebe, razen če 
se z družbo Easee ali njenimi podružnicami pisno dogovorite 
drugače. Vsaka dovoljena uporaba mora biti vedno izvedena 
v skladu z dobro prakso in zagotavljati, da družbi Easee ne bo 
povzročena škoda ali da ne bo prišlo do zavajanja potrošnika.

Easee in izdelki Easee, imena izdelkov, blagovne znamke in 
slogani, registrirani ali ne, so Easeejeva intelektualna lastnina in 
se ne smejo uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja 
družbe Easee. Vsi drugi omenjeni izdelki in storitve so lahko 
blagovne ali storitvene znamke njihovih lastnikov.
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http://easee-international.com

