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Åpne laderoboten1
1. Bøy ned bakenden av gummilokket og sett de to ender av det 
medfølgende verktøyet inn i de to åpningene nederst på frontdekselet.
2. Trekk ned til det løsner. 
3. Ta tak i Type2 kontakten og skyv oppover med god kraft til 
chargeberry’en løsner.
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130-140 cm
Anbefalt installasjonshøyde

Montere bakplaten2
1. Bakplaten monteres på vegg med de 4 medfølgende veggskruene i 
installasjonskitet. Bruk evt. passende plugger for ulike typer vegger. 

OBS! Hvis du har flere bakplater, kan de også monteres nå!
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Klargjør bakplate3
1. Tilpass og monter tetningspluggen på kabelen før tilkobling i bakplaten.
2. Kabel skrues fast ved bruk av den medfølgende strekkavlasteren.
3. Alle hull som ikke brukes til kabel lukkes med blindpluggene.
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Koble bakplate4
1. Alle ledningene skal avisoleres 12mm, test lengden på illustrasjonen.
2. Ved parallellkobling brukes termineringsportene som koblingspunkt.
3. Skruene strammes med et moment på 5Nm. 

OBS! Terminalene bør visuelt og mekanisk inspiseres før elektronikken 
monteres.
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Plugg i elektronikken5
1. Hvis installasjonen har mer enn én laderobot, plasser da elektronikken i 
den midterste bakplaten først. Bakplaten som denne laderen er montert 
på, vil alltid være hovedenheten.
2. Match opp tappene på chargeberry’en med sporene i bakplaten. 
3. Når chargeberry’en er kommet i bunn skyves den ned med god kraft til 
du hører et klikk!

OBS! Ved installasjon av flere laderoboter må du bruke den samme 
chargeberry til programmering av alle bakplatene som står på den samme 
sikringkurs/kabel - Vent derfor med å plugge i de resterende!

Klikk!
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VIKTIG!
Bakplaten som først er programmert blir hovedenheten på den aktuelle sikringskursen. For å oppnå 
best mulig kommunikasjonsflyt, bør denne bakplaten være i midten av installasjonen.



Start konfigurasjonen6

Wi-Fi

Easee-Exx...

192.168.4.1
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1. For å starte konfigurasjonen av laderoboten må du holde på touch-
knappen til lysstripen lyser grønn og du hører en kvitteringstone. 
Laderen har nå begynt å dele sitt lokale wifi-nettverk, og du må bruke en 
smarttelefon for å koble til. 

2. Velg Wi-Fi nettverket som begynner med ”Easee...”
3. Åpne nettleseren og skrive inn 192.168.4.1 i adressefeltet.
4. Logg inn med PIN-koden som du finner på fronten av chargeberry’en.

OBS! Etter at PIN-koden er brukt, limes den på baksiden av brukerguiden.
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Fyll inn installasjonsdata7
1. Fyll inn installasjonsdata’ene og følg instruksjonene på skjermen.

2. Trykk på            på skjermen for utdypende informasjon. 

OBS! Ved flere laderoboter på samme sikringskurs, må alle bakplatene 
programmeres med samme chargeberry for at lastbalansering skal fungere!

Klikk!



Lås elektronikken8
1. Lås chargeberry’en med den medfølgende hengelåsen. Ved å låse 
elektronikken legger du til et ekstra nivå av sikkerhet. (Valgfritt)
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Monter frontdekselet9
1. Heng frontdekselet øverst på bakplaten og la det falle på plass. 
2. Gi deretter et trykk nederst på front dekslet til du hører et klikk! 
3. Bøy til slutt ned bakenden av gummilokket. 
4. Skru inn låseskruen i bunnen av laderoboten. 

Laderoboten er nå klar for bruk, god fornøyelse!
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