Vi gjør lading enkelt

Gratulerer, din ladeboks er
nå klar til bruk!
Vi har installert ladeboksen Easee Charge fra Easee på din parkeringsplass.
Ladestasjonen lar deg lade ditt kjøretøy på en enkel og effektiv måte, og
benytter smart teknologi for å distribuere den tilgjengelige strømmen mellom
ladestasjonene som er i bruk i ditt borettslag. Ladehastigheten vil derfor variere
avhengig av antall aktive ladestasjoner.
For å koble til din ladekontakt trenger du en ladekabel med type 2-plugg.

STEG 1
Sjekk at ladeboksen lyser
i bunn av lysstripen

STEG 4
Sett ladekontakten
i ditt kjøretøy

STEG 2
Fjern beskyttelsesdekselet
for tilgang til strømuttaket

STEG 5
Ladeboks venter på autorisering;
Lysstripe blinker hvitt

STEG 3
Sett ladekontakten i
strømuttaket til ladeboksen

STEG 6
Start ladingen fra appen (SmartCharge)
eller med registrert RFID brikke.

Statusindikator pulserer hvitt når
ladeøkten starter og pågår.

Du finner mye nyttig informasjon om
ditt borettslag på portal.ladeklar.no

902 58 099
post@ladeklar.no
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Status indikasjon
Lysstripe

Status

Lys i bunnen av
lysstripen

Standby

Hvit - konstant lys i
hele lysstripen

Bil tilkoblet

Hvit – pulserende lys
hele lysstripen

Lading pågår

Hvitt – blinkede lys

Venter på godkjenning

Hvitt –raskt blinkede
lys

Ladebrikke-kode mottatt (avventer nøkkelbekreftelse)

Lysstripen lyser konstant
rødt

Dette indikerer en isolasjonsfeil enten i ladekabelen, kontakten eller
elbilen. Koble fra ladekabelen og koble den til igjen. Hvis ladingen
ikke starter og lyset blir rødt igjen, vennligst prøv en annen kabel eller
kontakt Ladeklar.

Lysstripen lyser konstant
rødt og du hører en
advarselslyd fra laderen

Dette indikerer at installatøren har koblet ledningene feil. Koble den i
samsvar med den medfølgende installasjonsveiledningen, og prøv
igjen.

Lysstripen pulsere rødt
Laderoboten er blitt for
varm.

Dette kan skyldes en omgivelsestemperatur over 40℃eller en intern
feil i laderen. Hvis det ikke slutter å pulsere rødt etter en stund, ta
kontakt med Ladeklar.

Lysstripen blinker hvit i
bunnen

Laderoboten forsøker å koble seg til hovedenheten. Normalt vil lyset
slutte å blinke etter et minutt, men hvis det fortsetterå blinke, kan det
hende at hovedenheten enten er frakoblet eller oppdaterer sin
programvare (dette kan ta opptil 30 minutter).

Lysstripen blinker gult i
bunnen

Laderoboten venter på å bli konfigurert.

Hele lysstripen blinker
hvit

Laderoboten venter på godkjenning med en RFID-brikke. Presenter
en RFID-brikke på det trådløse symbolet på ”nesen” til laderoboten
for å starte ladingen.

Du finner mye nyttig informasjon om
ditt borettslag på portal.ladeklar.no

902 58 099
post@ladeklar.no

