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        Varning: Risk för elektriska stötar.

• Läs noga igenom den medföljande dokumentationen för att bekanta dig med alla 
säkerhetsanvisningar och föreskrifter innan du använder denna produkt.

• Denna produkt är konstruerad och testad i enlighet med internationella standarder.
• Användningen av denna produkt är begränsad till de tillämpningar den är avsedd för.
• Installation, underhåll och reparationer av denna produkt får endast utföras av kvalificerad 

personal.
• Felaktig installation eller reparation kan ge upphov till farliga situationer för användaren av denna 

produkt.
• Denna produkt används i kombination med en strömkälla.
• Stäng alltid av strömmen innan underhållsarbete utförs.
• Denna produkt innehåller inga delar som kan servas av användaren. Vänd dig till EVBox eller din 

återförsäljare för mer information. Försök inte serva eller reparera laddstationen själv!
• Försäkra dig om att produkten endast används vid korrekta driftsförhållanden.
• Försäkra dig om att strömförsörjningen är bruten innan du lagrar eller transporterar denna produkt.
• Adaptrar och konverteringsadaptrar får inte användas.
• Kabelförlängningssatser får inte användas.
• Försäkra dig om att strömledningen till väggdockan är installerad med en separat strömbrytare 

(automatsäkring) i din servicepanel. Installationen måste inkludera en adekvat jordfelsbrytare. 
Automatsäkringen måste vara i enlighet med effekten på laddkabeln från Elvi (3,7, 7,4, 
11, 22 kW). Om laddkabelns strömstyrkevärde skiljer sig från strömstyrkevärdet för den 
applicerade skyddsanordningen (automatsäkringen), måste installatören/användaren ändra 
stationsinställningarna. De ändras i mobilappen för stationshantering, eller genom det portalkonto 
som tillhandahålls av operatören eller tjänsteleverantören för den här produkten.

Installatören måste alltid försäkra sig om att laddstationen är installerad i enlighet med lokala 
föreskrifter. Installation eller modifiering i servicepanelen måste alltid utföras av en kvalificerad elektriker.

EVBox är inte ansvariga för några skador som uppstår om denna produkt transporteras i en annan 
förpackning än produktens ursprungliga leveransförpackning. Förvara produkten i torr miljö. 
Förvaringstemperaturen måste  
vara mellan -25 °C och +60 °C.

EVBox strävar efter att tillverka produkter av högsta kvalitet. Produkter från EVBox är CE-certifierade 
och uppfyller de väsentliga kraven i EMC-direktivet 2014/30/EU och lågspänningsdirektivet 2014/35/
EU. Mer information finns på evbox.com och i installationsmanualen. Produkter från EVBox säljs med 
begränsad garanti som beskrivs på evbox.com/general-terms-conditions.

Säkerhetsåtgärder
SV
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Komponenter & funktioner

Kortläsare
Det här är området där du kan skanna ditt 
laddkort eller din nyckelbricka. Elvi läser av 
data från ditt kort för att starta eller stoppa en 
laddningssession.

Operativsystem
Elvi är ansluten via en
inbyggd dual-band wifi-anslutning eller via ett 
valfritt UMTS-modem.
Starta och stoppa laddsessionen med ditt 
laddkort, din nyckelbricka eller via appen.

1

2

3

4

Hölje
Elvi består av en väggdocka + en laddstation.
Elvi är konstruerad av robust plast med hög 
hållfasthet som gör höljet
stadigt, vädertåligt och slitstarkt.

Uttag
Elvi med uttag ger dig möjlighet att använda din 
egen laddningskabel.
Uttaget är av standardtyp 2.
Obs! Som tillval finns uttaget tillgängligt med ett 
integrerat skyddssystem.

1
2

3

4

Produktklassificering

• Styrenheten för laddning (EVSE) ansluts till en elkälla för växelström
• Permanent ansluten
• Utrustning för fordon med växelström
• Användning utomhus
• Utrustning för platser med fritt tillträde
• Stationär utrustning: monterad på väggar, stolpar eller på annat sätt ytmonterad
• Utrustning för klass I
• Laddstation – Mode 3
• Drifttemperatur: -25 °C till 50 °C
• Kapslingsklass: IP55, IK10

6



Komponenter

Väggdocka StationNycklar

Dimensioner
(i mm)

 219  186
32

8
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1. Packa upp EVBox Elvi

Nycklarna (B) som finns i instruktionsmappen är endast till för att ta bort laddstation (C) från 
väggdockan (D) (för underhåll).

Obs! Efter installationen överlämnas mappen till användaren, inklusive laddkort, (E), 
nyckelbricka (F) och dess stations-ID + säkerhetskod (G).

A
DC B

E

F

G

1.1
Lägg Elvi-förpackningen på en platt och stabil yta.
Ta bort fodralet.

1.2
Öppna boxen med laddstationen. Lägg mappen med instruktionerna (A) åt sidan.
Packa upp laddstationen ur boxen.
Ta fram väggdockan. Hoppa över detta steg om väggdockan redan är installerad (då finns 
väggdockan inte med i lådan).
Ta ut påsen med skruvar, pluggar och borrbits.

SV
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1. Packa upp EVBox Elvi

Väggdocka 
 redan installerad? Gå till nästa sida

Gå till sida 13

JA

NEJ

Väggdocka med hölje (valfritt)

SV
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  Varning: Risk för elektriska stötar.

Försäkra dig om att strömförsörjningen är bruten i din servicepanel innan du installerar 
väggdockan.

Se till att strömledningen till Elvi är installerad med en separat strömbrytare 
(automatsäkring) i din servicepanel. Installationen måste inkludera en adekvat 
jordfelsbrytare. Automatsäkringen måste vara i enlighet med effekten på laddkabeln (3,7, 
7,4, 11, 22 kW). Om laddkabelns strömstyrkevärde skiljer sig från strömstyrkevärdet för 
den applicerade skyddsanordningen (automatsäkringen), måste installatören/användaren 
ändra stationsinställningarna. De ändras i mobilappen för stationshantering, eller genom 
det portalkonto som tillhandahålls av operatören eller tjänsteleverantören för den här 
produkten.

Tänk på att lokala regler kan vara tillämpliga och kan variera beroende på regionen/
landet som du bor i. Installatören måste alltid försäkra sig om att stationen är installerad i 
enlighet med lokala föreskrifter.

Installation eller modifiering i din servicepanel måste alltid utföras av kvalificerad elektriker.

8 mm
borrbit

borr

kniv

4 st skruvar
5 x 70 mm

4 st pluggar
8 x 65 mm

1x bit T20

1x bit T25

platt
skruvmejsel

2. Installera väggdockan

Verktyg du behöver för att installera väggdockan

Inkluderat
i boxen

Inte inkluderat
i boxen

gummitätning dragavlastning

vattenpass
level

med bits
skruvmejsel

1x bit T30
Fodral med 
borrmall

SV
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2. Installera väggdockan
Installationstips

Tips om jordning TN-system PE-kabel

TT-system
IT-system

Jordningselektrod installerad separat 
(självinstallerad)

Matning 1-fas 230 V ±10% 50/60 Hz

3-fas 400 V ± 10% 50/60 Hz

Levereras  
effektmätare

16 A 1-fas eller 3-fas

32 A 1-fas eller 3-fas

Automatsäkring C-karakteristik (automatsäkringen måste väljas för att matcha 
ströminställningarna på laddstationen, med hänsyn till au-
tomatsäkringens tillverkningsspecifikationer)

Jordfelsbrytare 40 A, 30 mA AC typ A

Upplysning till installatören: För TT- eller IT-elnät med 230 V från fas till fas måste Elvi 
installeras med 1-fas genom att ansluta klämmorna på L1 och N.

Serviceledningar

Alternativ1:
400 V 3-fas med neutral

För 3-fasanvändning av en Wye-ansluten 
sekundär, måste alla tre faser (L1, L2 och L3) och 
neutral vara anslutna. Varje fasspänning måste 
uppmäta 230V till neutral.

SV

L1

L2

L3

N

G

230 V
 

230 V

230 V

400 V
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Alternativ 2:
230 V 1-fas med neutral

För 1-fasanvändning av en Wye-ansluten sekundär, 
ska endast en fas (L1) och neutral vara anslutna. 
Denna huvudspänning måste uppmäta 230 V mellan 
fas och neutral.

Varning: I denna konfiguration drivs laddstationen 
endast från en enda fas (L1). Anslut inte de 
kvarstående faserna L2 och L3.

Alternativ 3:
230 V 1-fas utan neutral

I denna konfiguration (utan en neutral och 230 V från 
fas till fas), ansluter du två valfria faser (L1, L2 eller 
L3) till L1 och neutral position på terminalblocket på 
laddstationen.

Obs! Om du är osäker på typen av tillgängliga 
anslutningar i servicepanelen ska du kontakta en 
kvalificerad elektriker.

L1

L2

L3

N

G

230 V

230 V

L1

L2

L3

N

G

230 V

2. Installera väggdockan
SV
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2. Installera väggdockan
2.1
Välj en stabil, platt och vertikal yta för att installera 
väggdockan.
Försäkra dig om att underlaget är jämnt och robust 
nog att motstå en dragkraft på minst 100 kg.

2.2
Klipp ut borrmallen från förpackningen.

2.3
Placera borrmallen på väggen och använd ett 
vattenpass för att justera mallen. Markera de 4 
monteringspunkterna på väggen och ta bort mallen.

2.4
Borra hål med en rund borr på 8 mm.
Använd de medföljande 8x65 mm-pluggarna.

2.5
Skruva i de medföljande skruvarna på 5x70 mm med 
hjälp av Torx-bit T25, fram till 10 mm från väggen. 
Avståndet behövs för att kunna fästa väggdockan.

Montera väggdockan på väggen.
Dra åt de 4 skruvarna.

2.6
Ta bort den skyddande gummitätningen.
Lossa de fyra hörnskruvarna (3 st Torx T20 lossas 
med hjälp av medföljande T20-bits och 1 spårskruv 
lossas med hjälp av en spårskruvmejsel).
Ta bort det genomskinliga höljet från väggdockan.

SV
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2. Installera väggdockan

x mm

2.7
Mät strömkabelns diameter och skär ut korrekt diameter 
på gummitätningen, så att kabeln och de eventuella 
datakablarna kan föras genom denna.
Obs! Dragavlastning och gummitätning ligger i en 
separat förpackning i boxen.

2.8
Mata in strömkabeln och eventuell dataanslutning genom 
gummitätningen.
Den totala längden av kabel som matas genom 
gummitätningen måste vara 180 mm.

Skala strömledningen 130 mm.

Om strängad (flexibel) kabel används, använd 
ändhylsor med en hylslängd på 12-15 mm och 
applicera en fyrkantig klämma för optimal passform till 
anslutningsterminalerna.

2.9
Montera dragavlastningen.
Beroende på matningskabelns tjocklek använder 
du antingen den mindre eller större diametern på 
dragavlastningen. Vänd helt enkelt på de symmetriska 
delarna för att få en annan diameter på dragavlastningen.

Dragavlastningen rymmer också
extra datakablar på två sidor
(t.ex. UTP/CAT5E/CAT6). Liten Stor

Extra datakabel

Extra datakabel
Strömkabel

SV
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2. Installera väggdockan
2.10
Placera en del av dragavlastningen i botten på väggdockan.
Placera matningskabeln över bottendelen av dragavlastningen och montera gummitätningen på 
den yttre änden av väggdockan.
Obs! Gummitätningen har tre spårkanter och en tungkant. Se till att du placerar tungkanten 
uppåt.

Placera den översta delen av dragavlastning över matningskabeln och använd de två 4 x 40 mm-
skruvarna och Torx T20-bitsen för att montera dragavlastningen över matningskabeln. Dra inte åt 
för hårt.

PE N L1 L2 L3

2.11
Anslut ledningarna i deras avsedda terminaler. Montera det genomskinliga höljet.
Kontrollera att inga ledningar sticker ut under det genomskinliga höljet.
Se till att gummitätningen runt kontaktdonet är på korrekt plats innan du sätter ihop det 
genomskinliga höljet.
Dra åt bultarna med en T20 bit. Dra inte åt för hårt.
Dra åt specialbulten i nedre högerhörnet med hjälp av en spårskruvmejsel. Denna specialbult 
kan användas för att försegla installationen med en säkerhetsförslutning.

Obs! Installationsexempel på en 1-fasanslutning av Elvi.

SV

15



3. Ta av höljet på väggdockan

   Varning: Risk för elektriska stötar.

Försäkra dig om att strömförsörjningen är bruten i din 
servicepanel innan du tar av höljet på väggdockan.

Ta de nycklar som finns i boxen.
Sätt in nycklarna i spåren på undersidan av 
väggdockan. På så sätt frigörs det snabbfästande 
höljet på väggdockan. Försäkra dig om att de skjuts in 
tills de endast sticker ut ca 50 mm och inte kan tryckas 
in längre.

Nu kan du ta bort höljet från väggdockan. Dra bort 
höljet från väggdockan i en rät linje.
Obs! Vrid eller förskjut inte höljet eftersom detta kan 
skada stationens snabbfästen och/eller anslutningar.

Ta ut nycklarna ur väggdockan.

Förberedelser inför installation av Elvi

Nu är väggdockan redo att installera Elvi.

CLICK

(valfritt)
Hoppa över detta steg om väggdockan saknar hölje.

SV
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4. Aktivera EVBox Elvi
4.1
Ladda ner Elvi eller din mobilapp för laddhantering, från den plats som tillhandahålls av 
din operatör eller återförsäljare. För mer information kan du kontakta din operatör eller 
återförsäljare.

4.2
Logga in på ditt konto i appen.
Om du inte redan har ett konto skapar du det i appen.
Registrera Elvi i appen genom att lägga till stations-ID och säkerhetskod.
Du hittar stations-ID på baksidan av din Elvi eller i den medföljande mappen inuti Elvi-
boxen.
Säkerhetskoden finns i den medföljande mappen inuti Elvi-förpackningen.
Laddkortet finns i den medföljande mappen inuti Elvi-förpackningen. Ett alternativ 
till detta är att ett laddkort postas till dig separat (beroende på din operatör eller 
återförsäljare). För mer information kan du kontakta din operatör eller återförsäljare.

4.3
Följ stegen i appen för att ansluta Elvi.
Obs! Laddstationen drivs med wifi- eller mobilanslutning (tillval). Elvi kommer alltid söka 
efter WiFi men den kommer att använda UMTS-anslutningen (valfritt) när WiFi inte hittas.
Obs! Det går inte att använda UMTS-anslutning för den modell som endast tillgängliggör 
wifi-anslutning. På förpackningen kan du se den specifika modell som används av din 
produkt.

4.4
Aktivera ditt laddkort i mobilappen för laddhantering, eller genom portalkontot som 
tillhandahålls av operatören/återförsäljaren av denna produkt.
Om du har en nyckelbricka behöver denna registreras separat från ditt laddningskort. 
Ditt laddkort och din nyckelbricka har olika ID-nummer.
Ditt laddkort/din nyckelbricka spårar och registrerar alla laddsessioner i din mobilapp 
för laddhantering, alternativt på portalkontot som tillhandahålls av operatören eller 
återförsäljaren av denna produkt.

Behöver du mer hjälp?
Behöver du hjälp att konfigurera Elvi eller din mobilapp för laddhantering och/eller ditt 

portalkonto, kan du kontakta din operatör eller återförsäljare för ytterligare support.

Starta Stoppa

SV
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5. Installera station

Skriv ner stations-ID för Elvi innan du börjar installationen.
Detta hittar du på baksidan av stationen.

5.1
Rikta in stationen mot väggdockan och tryck i en rät linje tills du 
hör ett klickande ljud.

För att säkerställa att anslutningen är helt säker, tryck ordentligt 
på alla fyra hörn och kontrollera att det inte finns någon springa 
mellan väggdockan och stationen.

5.2
Slå på strömmen till stationen i servicepanelen. Elvi kommer att 
slås på automatiskt. Detta indikeras av att LED-ringen blinkar 
rött.

Notera att direkt efter registrering och aktivering kan Elvi 
påbörja en automatisk programvaruuppdatering. Stäng därför 
inte av Elvi.
Om LED-ringen inte blir grön inom 20 minuter bör du kontrollera 
att stationen är ansluten i din mobilapp för laddhantering/
mjukvaruplattformen. Om stationen inte är online, vänligen 
kontakta din operatör eller återförsäljare av produkten.

Verktyg du behöver för att 
installera stationen

Inga särskilda verktyg behövs för detta steg.

SV
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6. Ta bort station
Verktyg du behöver för att ta bort stationen

   Varning: Risk för elektriska stötar.

Försäkra dig om att strömförsörjningen är bruten i 
din servicepanel innan du tar bort laddstationen från 
väggdockan. LED-ringen på laddkontakten måste vara 
av.

7.1
Ta ut nycklarna ur mappen i boxen.
Sätt in nycklarna i spåren på undersidan av 
väggdockan. Detta frigör laddstationens snabbfäste 
till väggdockan. Försäkra dig om att de skjuts in tills 
de endast sticker ut ca 50 mm och inte kan tryckas in 
längre.

Nu kan du ta bort laddstationen från väggdockan. Dra 
bort laddstationen från väggdockan i en rät linje.
Viktigt: Vrid eller förskjut inte laddstationen eftersom 
detta kan skada stationens snabbfästen och/eller 
anslutningar.
Tänk på att laddstationen fortfarande är fäst i 
väggdockans kontaktdon (vägguttag) och du kommer 
behöva ta i lite för att dra bort den.

Vrid eller förskjut inte laddstationen eftersom detta kan 
skada stationens snabbfästen och/eller anslutningar.

CLICK

SV
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7. Ladda med EVBox Elvi
Börja ladda
1. Anslut din laddkabel till Elvi.
2. För att starta och stoppa en laddningssession kan du använda ett registrerat 

laddkort, din nyckelbricka eller mobilappen för laddhantering.
3. Du aktiverar ditt laddkort (RFID-kort) genom att hålla det framför läsaren som 

är ikonmärkt.
4. Elvi reagerar med ett pip. Det betyder att ditt kort håller på att godkännas.
5. Elvi:s LED-ring blir blå när den börjar ladda.

Sluta ladda
1. Du aktiverar ditt laddkort (RFID-kort) genom att hålla det framför läsaren som 

är märkt med en ikon.
2. Elvi reagerar med ett pip. Det betyder att ditt kort håller på att godkännas. 

Elvi:s LED-ring blir grön när den slutar att ladda.
3. Koppla ur din laddkabel från Elvi och placera den i din bil igen. För att avsluta 

laddningen kan du även koppla ur din laddkabel direkt från Elvi.

Vad du ser Vad det betyder Vad du ska göra

LED-ringen 
avstängd
eller grön

Elvi är redo att användas. Anslut din laddkabel till Elvi.

LED-ringen  
blinkar grönt

Ditt laddkort kontrolleras. Vänta tills LED-ringen blir blå.

LED-ringen  
är gul

Bilen är fulladdad. Koppla ur din laddkabel från Elvi och placera 
den i din bil igen.

LED-ringen 
 blinkar gult

Laddsessionen är placerad i 
kö (endast tillämplig i Smart 
Charging-miljö).

När strömmen blir tillgänglig kommer laddnin-
gen att starta eller återupptas och LED-ringen 
blir blå.

LED-ringen 
 är blå

Elvi laddar bilen. Bilen laddar.

LED-ringen  
är röd

Elvi har upptäckt
ett fel.

Läs felsökningskapitlet i denna manual för 
lösningar. Om det inte löser problemet kan 
du kontakta din installatör eller Elvi-leverantör, 
alternativt skicka ett meddelande till oss på 
support@evbox.com.

LED-ringen  
blinkar rött

Ditt laddkort är inte godkänt 
för laddning.

Kontakta den serviceoperatör som tillhandahållit
ditt laddkort.

SV
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8. Felsökning

Problem Möjlig orsak Lösning

Laddstationen
reagerar inte

Ingen ström till laddsta-
tionen

• Kontrollera att jordfelsbrytare  
och strömbrytare i servicepan-
elen är påslagna (kontrolleras 
av användare).

• Se till att matningskabeln som 
går in i laddstationen är ström-
förande. LED-ringen ska lysa.

• Stäng av laddstationen. Sätt 
på den igen efter  
20 sekunder genom att slå  
på strömbrytaren till Elvi.

Jordfelsbrytar-
en förhindrar 
laddning.
LED-ringen 
blinkar rött 10 
gånger.

• Jordningsfel i laddsta-
tionen

• Speciellt  
jordningsmotstånd 
krävs för fordonet

• Fel på fordonet eller 
defekt laddkabel

Kontakta din servicetekniker för 
inspektion och lösning.
Det finns inga delar som kan servas 
av användaren.

LED-ringen  
lyser konstant 
rött

Jordningsfel Kontrollera att din elinstallation är 
korrekt jordad. Kontakta din ser-
vicetekniker om du är osäker eller 
behöver lösa jordningsproblemet.

Se nästa sida för fler felsökningsanvisningar.

Allt installationsarbete ska utföras av en kvalificerad elektriker.

SV
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Problem Möjlig orsak Lösning

LED-ringen 
lyser gult
konstant

• Bilens laddning är 
inställd med timer

• Bilen är fulladdad
• Jordningsmotståndet 

är för högt (för specifi-
ka fordon  
måste detta vara  
<50 Ohm)

• Kontrollera att laddkabelns kon-
takt är ordentligt inkopplad i Elvi 
(kontrolleras av användare).

• Ändra inställningen på timern 
i fordonet (kontrolleras av an-
vändare).

• Byt ut laddkabeln (kan göras av 
användaren).

• Kontrollera att jordningsmotstån-
det är korrekt (motståndsmätning 
utförs av elektriker).

LED-ringen 
blinkar rött 
direkt efter att 
kortet hålls mot 
läsaren

• Laddkortet är inte  
godkänt för laddning 
på denna laddstation

• Kommunikation med 
din mobilapp för ladd-
hantering saknas.

• Se till att laddkortet är korrekt 
registrerat (kontrolleras av 
användare).

• Kontrollera inställningarna på din 
laddstation med hjälp av din  
mobilapp för laddhantering, 
alternativt genom portalkontot 
som tillhandahålls av operatören 
eller återförsäljaren av denna 
produkt. För mer information kan 
du kontakta din operatör eller 
återförsäljare.

• Se till att wifi-mottagningen 
fungerar ordentligt där Elvi 
är installerad (kontrolleras av 
användare).

• Starta först om ditt wifi-nätverk. 
Starta därefter om Elvi och se 
efter att din wifi-mottagning 
fungerar (kontrolleras av 
användare).

• Kontrollera i din mobilapp för 
laddhantering att ditt wifi-nätverk 
är anslutet till Elvi.  
Återanslutigen (kontrolleras av 
användare).

• Om din Elvi är utrustad med 
UMTS-modem ska du kontrollera 
att Elvi har kontakt med det 
lokala mobilnätet och att den har 
god mottagning (kontrolleras av 
laddoperatören).

8. Felsökning
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9. Garanti
9.1 EVBox garanterar vid tidpunkten för leverans och under en tid om tre (3) år därefter att 
Produkterna är felfria vad gäller materialfel och i allt väsentligt överensstämmer med vad som framgår 
av specifikationerna som uttryckligen anges i dokumentationen.  Undantag görs dock vad gäller 
laddningskablar, kontakter och programvara där garantin istället är begränsad till tre (3) månader från 
leveranstidpunkten. Utöver vad som anges i denna p. 9.1 lämnar EVBox inga ytterligare garantier 
avseende produkterna. 

9.2 Med undantag av vad som följer av p. 9.3 ska EVBox, om varan är felaktig, ges möjlighet att välja 
(efter EVBox eget val) att avhjälpa felet genom antingen reparation, företa omleverans eller häva köpet . 
Detta förutsätter att: 
(a) Kunden under den tid som garantin gäller och inom fjorton (14) dagar efter det att kunden upptäckt 
eller borde ha upptäckt att produkten inte överensstämmer med den garanti som framgår av p. 9.1 
skriftligen reklamerar fel eller brist i produkten, 
(b) Kunden på egen bekostnad, om möjligt med hänsyn till produkten, returnerar produkten till EVBox 
(till plats som anges av EVBox)  samt följer instruktionerna som framgår av RMA (Return Merchandise 
Authorization) från EVBox, och 
(c) EVBox ges en rimlig möjlighet att undersöka produkten och att kunden bistår med all information 
som efterfrågas och som krävs för att genomföra undersökningen. 

Vad gäller avhjälpande har EVBox rätt att utföra avhjälpandet efter eget val förutsatt att produktens 
avtalade specifikationer enligt dokumentationen uppnås. 

9.3 EVBox ska inte vara ansvarigt för att produkterna inte överensstämmer med garantin i avsnitt 9.1 
om: 
(a) Kunden fortsätter att använda produkten efter att, enligt p. 9.2, skriftligen ha reklamerat eller 
underlåtit att reklamera inom fjorton (14) dagar, 
(b) Felet har uppstått på grund av att kunden inte har följt EVBox muntliga eller skriftliga instruktioner 
om lagring/förvaring, installation, idrifttagning, användning eller underhåll av produkterna eller, för det 
fall att det inte finns några sådana instruktioner, följt tillämplig praxis (exempelvis, men inte begränsat 
till, användningen av produkterna med delar, tillbehör eller programvara som inte tillhandahålls eller 
godkänts av EVBox), 
(c) Felet uppstår som ett resultat av att EVBox har följt någon kundanpassning eller produktspecifikation 
tillhandahållen av kunden, 
(d) Reparationer eller andra åtgärder på produkterna har utförts av personer som inte har tillräcklig 
kunskap för detta ändamål, i strid med EVBox muntliga eller skriftliga instruktioner, eller med delar som 
inte har tillhandahållits eller godkänts av EVBox, eller 
(e) Felet uppstår till följd av normalt slitage, uppsåtlig skada eller oaktsamhet av kunden och/eller tredje 
part eller onormal användning av produkten (exempelvis, men inte begränsat till, skador som härrör från 
vandalism, djur, högtryckstvätt, eller fel i anslutna fordon). 

9.4 I samtliga fall är följande undantaget från att omfattas av garantin: 
(a) resekostnader och reparationskostnader, inklusive tid för förarbete eller demontering och 
återmontering, för det fall att reparationen av produkterna, ska ske på platsen där den är installerad, 
(b) rengöring, rutinunderhåll och förebyggande underhåll av produkterna som definierats i 
dokumentationen samt produkter som är nödvändiga för dessa åtgärder, 
(c) omstart av drift efter att produkten har varit ur drift hänförligt till exempelvis strömbrytare, 
jordfelsbrytare, säkringar eller nödstopp, och 
(d) all övrigt verksamhet på plats, i synnerhet om inga delar behöver bytas ut. 

9.5 Avtalens disposition gäller för alla avhjälpta eller omlevererade Produkter som tillhandahålls av 
EVBox. 

Denna garanti och villkoren för dess giltighet kan komma att ändras av EVBox.  
Var god läs evbox.com/general-terms-conditions för den senaste versionen. 
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EVBox B.V.,

NL-registrering KvK 32165082_000018683428
Fred. Roeskestraat 115, 1076 EE Amsterdam, Nederländerna

försäkrar under sitt eget ansvar att följande produkter:

• Artikelserien E3321-XX50X: EVBox Laddstation, 3-fas 32 A med uttag
 �

förutsatt att de är installerade, underhållna och använda under de förhållande 
för vilka de var konstruerade, i enlighet med professionell praxis, relevanta 
installationsstandarder och tillverkarens bruks- och installationsanvisningar, är 
CE-certifierade och uppfyller de väsentliga kraven i EMC-direktivet 2014/30/EG, 
Lågspänningsdirektivet 2014/35/EG och RED-direktivet 2014/53/EG i enlighet med 
följande standarder:

EN/IEC 61851-1 (2017)
EN/IEC 61851-21-2 (2018)
EN/IEC 61000-3-2 (2014)
EN/IEC 61000-3-3 (2013)
EN 301 489-1 V2.2.0
EN 301 489-3 V2.1.1
EN 301 489-17 V3.2.0
EN 301 489-52 V1.1.0
EN 301 908-1 V11.1.1
EN 301 511 V12.5.1
EN 300 330 V2.1.1
EN 300 328 V2.1.1
EN 301 893 V2.1.1
EN 300 220-1 V3.1.1
EN 300 220-2 V3.1.1

Amsterdam, 25 juni 2019

Arjan van Rooijen

Teknisk chef

10. Tillverkardeklaration
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Nuvarande dokument är upprättat enbart för information och utgör inte ett erbjudande som är bindande för EVBox. 
EVBox har sammanställt innehållet i detta dokument efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller underförstådd 
garanti ges för fullständighet, noggrannhet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av dess innehåll och 
de produkter och tjänster som presenteras häri. Specifikationer och prestandadata innehåller medelvärden inom 
befintliga specifikationstoleranser och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Innan du beställer, 
kontakta alltid EVBox för den senaste informationen och specifikationen. EVBox avsäger sig uttryckligen allt ansvar 
för någon direkt eller indirekt skada, i dess vidare bemärkelse, som uppstår från eller i samband med användningen 
och/eller tolkningen av detta dokument. EVBIM_082019 © EVBox Manufacturing B.V. 
 
EVBox strävar efter att tillverka produkter av högsta kvalitet. Produkter från EVBox är CE-certifierade och uppfyller 
de väsentliga kraven i EMC-direktivet 2014/30/EG och Lågspänningsdirektivet 2014/35/EG. Mer detaljer finns på 
evbox.com eller i denna installationsmanualen. Produkter från EVBox säljs med begränsad garanti som beskrivs på 
evbox.com/general-terms-conditions.  
 
© 2019 EVBox Manufacturing B.V. Alla rättigheter förbehållna. Elvi®, EVBox® och EVBox-logotypen är varumärken 
eller registrerade varumärken.

EVBox Manufacturing B.V. 
Fred. Roeskestraat 115 
1076 EE Amsterdam 
The Netherlands 
evbox.com/support
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