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1 Γενικά
1.1 Σκοπός του εγγράφου
Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χειρισμού και εγκατάστασης
αποτελούν μέρος του προϊόντος και περιλαμβάνει
πληροφορίες για το χρήστη σχετικές με τον ασφαλή χειρισμό
και για τον ειδικό ηλεκτρολόγο για την ασφαλή εγκατάσταση
της μονάδας φόρτισης Webasto Pure.

1.2 Χειρισμός του παρόντος εγγράφου
u Μελετήστε το εγχειρίδιο οδηγιών χειρισμού και

εγκατάστασης πριν από την εγκατάσταση και τη θέση σε
λειτουργία του Webasto Pure.

u Φυλάσσετε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού σε άμεσα
προσβάσιμο μέρος.

u Παραδίδετε αυτές τις οδηγίες στους επόμενους ιδιοκτήτες ή
χρήστες της μονάδας φόρτισης.

1.3 Ενδεδειγμένη χρήση
Η Webasto Pure μονάδα φόρτισης ενδείκνυται για τη φόρτιση
ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων σύμφωνα με το πρότυπο
IEC 61851-1, λειτουργία φόρτισης 3. Σε αυτήν τη λειτουργία
φόρτισης, η μονάδα φόρτισης διασφαλίζει τα εξής:
n η ενεργοποίηση της παροχής τάσης πραγματοποιείται

μόνον όταν το όχημα έχει συνδεθεί σωστά.
n η μέγιστη ένταση ρεύματος έχει αντισταθμιστεί.

Ο μετατροπέας AC/DC βρίσκεται στο όχημα.

1.4 Χρήση συμβόλων και
επισημάνσεις

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Η λέξη επισήμανσης χαρακτηρίζει έναν κίνδυνο
υψηλού βαθμού, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, έχει
ως αποτέλεσμα το θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η λέξη επισήμανσης επισημαίνει έναν κίνδυνο μέσου
βαθμού επικινδυνότητας, ο οποίος, εάν δεν
αποφευχθεί, μπορεί να έχει ως συνέπεια ένα ελαφρύ ή
μέτριο τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η λέξη επισήμανσης επισημαίνει έναν κίνδυνο χαμηλού
βαθμού επικινδυνότητας, ο οποίος, εάν δεν
αποφευχθεί, μπορεί να έχει ως συνέπεια ένα μικρό ή
μέτριο τραυματισμό.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η λέξη επισήμανσης επισημαίνει μια τεχνική
ιδιαιτερότητα ή (σε περίπτωση παράβλεψης) την
πιθανή πρόκληση ζημίας στο προϊόν.

Παραπομπή σε ξεχωριστά έγγραφα που
επισυνάπτονται ή μπορούν να παραγγελθούν από την
εταιρεία Webasto.

Σύμβολο Επεξήγηση

Προϋπόθεση για την ακολουθούμενη οδηγία
χειρισμού

Οδηγία χειρισμού

1.5 Εγγύηση και αστική ευθύνη
Η εταιρεία Webasto δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για
ελαττώματα και ζημίες που οφείλονται σε παράβλεψη των
οδηγιών εγκατάστασης και χειρισμού. Αυτή η αποποίηση
ευθύνης ισχύει ιδίως στις εξής περιπτώσεις:

n την αδόκιμη χρήση.
n τη χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
n εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία από ανεκπαίδευτο

προσωπικό (όχι από ειδικό ηλεκτρολόγο).
n μετασκευή της συσκευής χωρίς τήρηση μια οδηγίες

επισκευής της Webasto.

2 Ασφάλεια
2.1 Γενικά
Η μονάδα φόρτισης αναπτύχθηκε, κατασκευάστηκε, ελέγχθηκε
και τεκμηριώθηκε σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς
ασφαλείας και τις προδιαγραφές περιβάλλοντος.
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε από τεχνική άποψη άψογη
κατάσταση.
Βλάβες, οι οποίες υποβαθμίζουν την ασφάλεια ατόμων ή της
συσκευής, πρέπει να αποκαθίστανται άμεσα από ειδικό
ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Είναι πιθανό, η σηματοδότηση στην πλευρά του
οχήματος να διαφέρει από την παρούσα περιγραφή.
Για το λόγο αυτό πρέπει να μελετήσετε και να
λαμβάνετε πάντοτε υπόψη το εγχειρίδιο οδηγιών
χρήσης του εκάστοτε κατασκευαστή οχήματος.

2.2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας
n Επικίνδυνες υψηλές τάσεις στο εσωτερικό.
n Η μονάδα φόρτισης δεν διακόπτη ενσωματωμένο

διακόπτη δικτύου. Οι εγκαταστημένες στην πλευρά
του δικτύου προστατευτικές διατάξεις εξυπηρετούν
συνεπώς και την απομόνωση του δικτύου.

n Ελέγξτε τη μονάδα φόρτισης για εμφανείς ζημίες
προτού τη χρησιμοποιήσετε. Εάν διαπιστώσετε
ζημίες, μην χρησιμοποιήσετε τη μονάδα φόρτισης.

n Η εγκατάσταση, η ηλεκτρική σύνδεση και η θέση σε
λειτουργία της μονάδας φόρτισης πρέπει να
ανατεθούν αποκλειστικά σε ειδικό ηλεκτρολόγο.

n Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του τμήματος
εγκατάστασης κατά τη λειτουργία.

n Μην αφαιρείτε σημάνσεις, προειδοποιητικά σύμβολα
ούτε την πινακίδα τύπου από τη μονάδα φόρτισης.

n Το καλώδιο φόρτισης επιτρέπεται να αντικαθίσταται
αποκλειστικά από ειδικό ηλεκτρολόγο σύμφωνα με
τις οδηγίες.

n Απαγορεύεται αυστηρά η σύνδεση άλλων συσκευών
στη μονάδα φόρτισης.

n Όταν δεν χρησιμοποιείται, φυλάσσετε το καλώδιο
φόρτισης στην προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό
βάση και ασφαλίζετε το σύνδεσμο φόρτισης στη
μονάδα φόρτισης. Τυλίγετε το καλώδιο φόρτισης
χαλαρά γύρω από το περίβλημα έτσι ώστε να μην
έρχεται σε επαφή με το έδαφος.

n Φροντίζετε ώστε το καλώδιο και ο σύνδεσμος
φόρτισης να προστατεύονται από την κίνηση
οχημάτων επάνω από αυτά τα στοιχεία, τη σύσφιξη
και άλλους μηχανικούς κινδύνους.

n Εάν η μονάδα φόρτισης, το καλώδιο φόρτισης ή ο
σύνδεσμος φόρτισης έχουν υποστεί ζημίες,
ενημερώστε άμεσα το τμήμα σέρβις. Πάψτε να
χρησιμοποιείτε τη μονάδα φόρτισης.

n Προστατεύετε το καλώδιο και το σύνδεσμο φόρτισης
από την επαφή με εξωτερικές πηγές θερμότητας,
νερό, ακαθαρσίες και χημικές ουσίες.
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n Μην προεκτείνετε το καλώδιο φόρτισης με καλώδιο
προέκτασης ή προσαρμογέα για το το συνδέσετε με
το όχημα.

n Αποσυνδέετε το καλώδιο φόρτισης μόνο από το
σύνδεσμο φόρτισης.

n Μην καθαρίζετε ποτέ τη μονάδα φόρτισης με
συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης ή παρόμοιο
εξοπλισμό.

n Για τον καθαρισμό των υποδοχών βυσμάτων
φόρτισης κλείνετε την παροχή ηλεκτρικής τάσης.

n Βεβαιώνεστε ότι στη μονάδα φόρτισης μπορούν να
έχουν πρόσβαση αποκλειστικά άτομα που έχουν
μελετήσει τις παρούσες οδηγίες χειρισμού.

2.3 Υποδείξεις ασφαλείας για την
εγκατάσταση

n Η εγκατάσταση και η σύνδεση της μονάδας φόρτισης
πρέπει να ανατεθούν αποκλειστικά σε ειδικό
ηλεκτρολόγο.

n Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά το συνοδευτικό υλικό
συναρμολόγησης.

n Το σύστημα ασφαλείας Webasto Pure βασίζεται σε μια
γειωμένη μορφή δικτύου, η οποία πρέπει να
διασφαλίζεται ανά πάσα στιγμή. Ο ειδικός
ηλεκτρολόγος πρέπει να το εξακριβώσει αυτό κατά
την εγκατάσταση.

n Η μονάδα φόρτισης ενδείκνυται για χρήση σε χώρους
χωρίς περιορισμό πρόσβασης.

n Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα φόρτισης σε περιβάλλον
με κίνδυνο έκρηξης (ζώνη Ex).

n Εγκαθιστάτε τη μονάδα φόρτισης κατά τρόπον ώστε
το καλώδιο φόρτισης να μην παρεμποδίζει τη
διέλευση.

n Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα φόρτισης σε περιβάλλον
με αμμωνία ή ατμόσφαιρα που περιέχει αμμωνία.

n Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα φόρτισης σε σημείο όπου
μπορεί να υποστεί ζημίες από πτώση αντικειμένων
(π.χ., τύμπανο καλωδίου ή ελαστικά).

n Η μονάδα φόρτισης ενδείκνυται για χρήση σε
εσωτερικούς χώρους, όπως, π.χ., γκαράζ, καθώς και
για χρήση σε προστατευμένους εξωτερικούς χώρους,
όπως, π.χ., υπαίθριους χώρους στάθμευσης. Μην
εγκαθιστάτε τη μονάδα φόρτισης κοντά σε
εγκαταστάσεις ψεκασμού νερού, όπως, π.χ.,
πλυντήρια αυτοκινήτων, συσκευές καθαρισμού
υψηλής πίεσης ή λάστιχα ποτίσματος κήπου.

n Προστατεύετε τη μονάδα φόρτισης από την απευθείας
έκθεση στη βροχή για την αποφυγή πρόκλησης
ζημιών από παγετό, χαλάζι κλπ.

n Προστατεύετε τη μονάδα φόρτισης από την απευθείας
έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Το ρεύμα φόρτισης
μπορεί να μειωθεί από υψηλές θερμοκρασίες ή να
διακοπεί υπό ορισμένες συνθήκες η διαδικασία
φόρτισης.

n Το σημείο τοποθέτησης της μονάδας φόρτισης πρέπει
να επιλεγεί κατά τρόπον που να αποτρέπεται η
πρόκληση ζημιών από την τυχαία σύγκρουση με
οχήματα. Εάν δεν είναι δυνατό να αποκλειστούν τυχόν
ζημίες, πρέπει να ληφθούν μέτρα προστασίας.

n Εάν η μονάδα φόρτισης υποστεί ζημίες κατά την
εγκατάσταση, πρέπει να τεθεί εκτός λειτουργίας.
Απαιτείται αντικατάσταση.

2.4 Υποδείξεις ασφαλείας για την
ηλεκτρική σύνδεση

n Λαμβάνετε υπόψη τις εθνικές νομικές απαιτήσεις για
τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, την πυροπροστασία,
τους κανονισμούς ασφαλείας και τις οδεύσεις
διαφυγής στο σχεδιαζόμενο σημείο εγκατάστασης.
Λαμβάνετε υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές
προδιαγραφές εγκατάστασης.

n Κάθε μονάδα φόρτισης πρέπει να προστατεύεται με
ανεξάρτητο διακόπτη προστασίας από ρεύματα
διαρροής και διακόπτη προστασίας αγωγών στην
εγκατάσταση σύνδεσης. Βλ. Απαιτήσεις για το σημείο
εγκατάστασης.

n Πριν από την ηλεκτρική σύνδεση της μονάδας
φόρτισης εξακριβώνετε ότι δεν επικρατεί τάση στις
ηλεκτρικές συνδέσεις.

n Κατά τη θέση σε λειτουργία της μονάδας φόρτισης για
πρώτη φορά μην συνδέσετε κανένα όχημα.

n Εξακριβώστε ότι χρησιμοποιείται το σωστό καλώδιο
σύνδεσης για τη σύνδεση του ηλεκτρικού δικτύου.

n Μην αφήνετε τη μονάδα φόρτισης με ανοικτό το
κάλυμμα εγκατάστασης χωρίς να την επιβλέπετε.

n Μην εγκαθιστάτε τη μονάδα φόρτισης χωρίς το
πλαίσιο εγκατάστασης.

n Τροποποιείτε τη ρύθμιση των διακοπτών DIP μόνον
όταν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας.

n Λάβετε υπόψη τυχόν δηλώσεις στο φορέα
εκμετάλλευσης του ηλεκτρικού δικτύου.

2.5 Υποδείξεις ασφαλείας για τη θέση
σε λειτουργία

n Η μονάδα φόρτισης επιτρέπεται να τεθεί σε
λειτουργία αποκλειστικά από ειδικό ηλεκτρολόγο.

n Η σωστή σύνδεση της μονάδας φόρτισης πρέπει να
ελεγχθεί πριν από τη θέση σε λειτουργία από ειδικό
ηλεκτρολόγο.

n Πριν από τη θέση σε λειτουργία της μονάδας
φόρτισης ελέγξτε το καλώδιο φόρτισης, το σύνδεσμο
φόρτισης και τη μονάδα φόρτισης για εμφανή
ελαττωματικά σημεία ή ζημίες. Απαγορεύεται η θέση
σε λειτουργία μιας ελαττωματικής μονάδας φόρτισης
ή με ελαττωματικό καλώδιο φόρτισης/σύνδεσμο
φόρτισης.



Χειρισμός | 3

OI Webasto Pure A4 EL 5 / 10

3 Χειρισμός
3.1 Επισκόπηση

WCH000007A

Εικ. 1

Υπόμνημα

1 Ένδειξη φωτοδιόδων 4 Βάση του συνδέσμου
φόρτισης

2 Διακόπτης ελέγχου αφής
Touch Control

5 Κλειδοδιακόπτης
απομόνωσης,
προσβάσιμος από την
κάτω πλευρά

3 Βάση για το καλώδιο
φόρτισης

6 Κάλυμμα εγκατάστασης

3.2 Ενδείξεις φωτοδιόδων

WCH000005A

Εικ. 2

Υπόμνημα

N1 … N5 Ενδεικτικές φωτοδίοδοι λειτουργίας

F1 … F6 Ενδεικτική φωτοδίοδος σφάλματος

t [s] Χρόνος [s]

3.2.1 Χρώματα φωτοδιόδων

Χρώματα
φωτοδιό
δων

Περιγραφή

Μπλε Αναμονή

Πράσινο Φόρτιση

Κόκκινο Σφάλματα

Κίτρινο Περιορισμός θερμοκρασίας

Μωβ Περιορισμός ρεύματος φόρτισης ενεργός (20 A για
μονοφασική φόρτιση)

Ανοιχτό
μπλε

Περιορισμός ρεύματος φόρτισης ανενεργός

Λευκό Λειτουργία προγραμματισμού

3.2.2 Ενδεικτικές φωτοδίοδοι λειτουργίας

Ένδειξη
λειτουργί
ας

Περιγραφή

N1 Η φωτοδίοδος αναβοσβήνει με ρυθμό
δευτερολέπτου με κόκκινο-πράσινο-μπλε χρώμα:
Η μονάδα φόρτισης εκκινείται.

N2 Η φωτοδίοδος ανάβει συνεχώς με μπλε χρώμα:
Η μονάδα φόρτισης είναι σε κατάσταση αναμονής,
η μονάδα φόρτισης μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

N3 Η φωτοδίοδος ανάβει συνεχώς με πράσινο χρώμα:
Η μονάδα φόρτισης χρησιμοποιείται, το όχημα
φορτίζεται.

N4 Η φωτοδίοδος αναβοσβήνει με ρυθμό
δευτερολέπτου με μπλε χρώμα:
Ο σύνδεσμος φόρτισης είναι συνδεδεμένος με το
όχημα, η διαδικασία φόρτισης τερματίστηκε ή έχει
διακοπεί προσωρινά.

N5 Η φωτοδίοδος αναβοσβήνει με ρυθμό 5
δευτερολέπτων για μισό δευτερόλεπτο:
Η μονάδα φόρτισης είναι σε λειτουργία, αλλά έχει
απομονωθεί μέσω του κλειδοδιακόπτη
απομόνωσης.

3.2.3 Ενδεικτική φωτοδίοδος σφάλματος

Ένδειξη
σφάλματ
ος

Περιγραφή

F1 Η φωτοδίοδος ανάβει για 1 s με κίτρινο χρώμα και
για 2 s με πράσινο χρώμα:
Η μονάδα φόρτισης έχει θερμανθεί έντονα και
φορτίζει το όχημα με μειωμένη ισχύ. Ύστερα από
ένα στάδιο ψύξης, η μονάδα φόρτισης συνεχίζει
την κανονική διαδικασία φόρτισης.

F2 Η φωτοδίοδος ανάβει συνεχώς με κίτρινο χρώμα:
Υπερθέρμανση. Η διαδικασία φόρτισης
τερματίζεται λόγω υπερβολικής θερμοκρασίας.
Ύστερα από ένα στάδιο ψύξης, η μονάδα φόρτισης
συνεχίζει την κανονική διαδικασία φόρτισης.

F3 Η φωτοδίοδος ανάβει συνεχώς με κόκκινο χρώμα
και ηχεί ένα ακουστικό σήμα για 28 δευτερόλεπτα.
Κατόπιν αυτού ανά 10 λεπτά για 2 δευτερόλεπτα:
Υπάρχει πρόβλημα με την επιτήρηση τάσης ή την
επιτήρηση συστήματος.
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ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.

u Κλείστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προς τη
μονάδα φόρτισης στην εγκατάσταση και
ασφαλίστε την ώστε να αποκλείεται η
επανενεργοποίησή της. Μόνον κατόπιν αυτού
αποσυνδέετε το καλώδιο φόρτισης από το όχημα.

u Επικοινωνήστε με τη γραμμή υποστήριξης
Webasto Charging Hotline στον αριθμό
00800-24274464.

Ένδειξη
σφάλματ
ος

Περιγραφή

F4 Η φωτοδίοδος αναβοσβήνει για 1 δευτερόλεπτο με
κόκκινο χρώμα και για 2 δευτερόλεπτα με πράσινο
χρώμα:
Υπάρχει σφάλμα εγκατάστασης στη σύνδεση της
μονάδας φόρτισης, η επιτήρηση φάσεων είναι
ενεργή, η μονάδα φόρτισης φορτίζει με μειωμένη
ισχύ.
u Έλεγχος του πεδίου περιστροφής από ειδικό

ηλεκτρολόγο.

F5 Η φωτοδίοδος αναβοσβήνει με ρυθμό
2 δευτερολέπτων για 1 δευτερόλεπτο με κόκκινο
χρώμα και ηχεί ένα ακουστικό σήμα για
28 δευτερόλεπτα. Κατόπιν αυτού ανά 10 λεπτά για
2 δευτερόλεπτα:
Υπάρχει σφάλμα στην πλευρά του οχήματος.
u Συνδέστε εκ νέου το όχημα

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Εάν η προειδοποίηση εξακολουθεί να υφίσταται,
επικοινωνήστε με τη γραμμή υποστήριξης Webasto
Charging Hotline στον αριθμό 00800-24274464.

Ένδειξη
σφάλματ
ος

Περιγραφή

F6 Η φωτοδίοδος αναβοσβήνει με ρυθμό
0,5 δευτερολέπτου και 3 δευτερολέπτων για
0,5 δευτερόλεπτο με κόκκινο χρώμα:
η τάση τροφοδοσίας είναι εκτός των έγκυρων
ορίων 180 V έως 270 V.
u Έλεγχος από ειδικό ηλεκτρολόγο.

3.3 Διακόπτης ελέγχου αφής Touch-
Control (επαναφορά)

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Μην πατάτε το διακόπτη Touch-Control, μόνο τον
αγγίζετε, μην φοράτε γάντια για το χειρισμό.

Ο διακόπτης Touch-Control εξυπηρετεί την ακύρωση
προηγούμενων σφαλμάτων.

Μέτρο Περιγραφή
u Αγγίξτε παρατεταμένα το

διακόπτη για τουλάχιστον
10 δευτερόλεπτα.

Το σύστημα δρομολογεί έναν
αυτοέλεγχο και επαναφέρει
σφάλματα. Όταν το σφάλμα
έχει αποκατασταθεί, η μονάδα
φόρτισης τίθεται και πάλι σε
κατάσταση «λειτουργικής
ετοιμότητας».

3.4 Κλειδοδιακόπτης απομόνωσης
Ο κλειδοδιακόπτης απομόνωσης εξυπηρετεί την
εξουσιοδότηση και μπορεί να περιστραφεί κατά 90°. Τον
περιστρέφετε δεξιόστροφα για να αποδεσμεύσετε τη μονάδα
φόρτισης. Το περιστρέφετε αριστερόστροφα για να δεσμεύσετε
τη μονάδα φόρτισης.

WCH000008A

Εικ. 3

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Το κλειδί μπορεί να αφαιρεθεί και στις δύο θέσεις.

3.5 Έναρξη της διαδικασίας φόρτισης
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Λαμβάνετε πάντοτε υπόψη τις απαιτήσεις του
οχήματος προτού ξεκινήσετε τη φόρτιση ενός
οχήματος.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Σταθμεύστε το όχημα στη μονάδα φόρτισης κατά
τρόπον που να μην τεντώνεται το καλώδιο φόρτισης.

WCH000006A

Εικ. 4



Ρυθμίσεις | 4

OI Webasto Pure A4 EL 7 / 10

Μέτρο Περιγραφή
u Συνδέστε το

σύνδεσμο
φόρτισης στο
όχημα.

Η μονάδα φόρτισης διεξάγει ελέγχους
συστήματος και σύνδεσης.
Φωτοδίοδος: ανάβει συνεχώς με μπλε
χρώμα, αλλάζει μετά τη σύνδεση του
οχήματος για περίπου 2 δευτερόλεπτα σε
κόκκινη και στη συνέχεια είτε σε πράσινη (το
όχημα φορτίζεται) είτε αναβοσβήνει με μπλε
χρώμα (το όχημα δεν είναι ακόμη έτοιμο για
φόρτιση).

3.6 Τερματισμός της διαδικασίας
φόρτισης

3.6.1 Το όχημα έχει τερματίσει αυτόματα τον
κύκλο φόρτισης

Μέτρο Περιγραφή
u απασφαλίστε κατά περίπτωση το όχημα.
u Αποσυνδέστε το σύνδεσμο φόρτισης από

το όχημα.
u Ασφαλίστε το σύνδεσμο φόρτισης στη

βάση της μονάδας φόρτισης.

Φωτοδίοδος:
αναβοσβήνει με
ρυθμό
δευτερολέπτου
με μπλε χρώμα.
Το όχημα είναι
συνδεδεμένο,
δεν φορτίζει.

3.6.2 Εάν η διαδικασία φόρτισης δεν
τερματιστεί αυτόματα από την πλευρά
του οχήματος

Μέτρο Περιγραφή
u Ρυθμίστε τον

κλειδοδιακόπτη
απομόνωσης
στη θέση «OFF».

Ο κύκλος φόρτισης διακόπτεται. Η
φωτοδίοδος γίνεται μπλε και
αναβοσβήνει με ρυθμό 5 δευτερολέπτων.
Βλ. Κεφάλαιο 3.2, "Ενδείξεις
φωτοδιόδων" στη σελίδα 5, Κατάσταση
λειτουργίας N5.

Ή
u Τερματίστε τον

κύκλο φόρτισης
στην πλευρά
του οχήματος.

Ο κύκλος φόρτισης διακόπτεται. Η
φωτοδίοδος γίνεται μπλε και
αναβοσβήνει με ρυθμό δευτερολέπτου.
Βλ. Κεφάλαιο 3.2, "Ενδείξεις
φωτοδιόδων" στη σελίδα 5, Κατάσταση
λειτουργίας N4.

4 Ρυθμίσεις
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Στις παρακάτω περιγραφές είναι σημαντική η έγκαιρη
εκτέλεση. Για το λόγο αυτό μελετήστε όλα τα βήματα
προτού δρομολογήσετε τη διαδικασία.

4.1 Ενεργοποίηση της λειτουργίας
προγραμματισμού

Βλ. επίσης Κεφάλαιο 3.4, "Κλειδοδιακόπτης απομόνωσης" στη
σελίδα 6.

ü Η μονάδα φόρτισης έχει εκκινηθεί.

ü Η ένδειξη φωτοδιόδων ανάβει συνεχώς με μπλε χρώμα.

ü Κλειδοδιακόπτης απομόνωσης στη θέση ON.

ü Δεν έχει συνδεθεί κανένα όχημα.

u Ρυθμίστε τον κλειδοδιακόπτη απομόνωσης από τη θέση ON
στη θέση OFF και περιμένετε μέχρι να αναβοσβήσει τρεις
φορές με μπλε χρώμα η ένδειξη φωτοδιόδων.

u Ρυθμίστε τον κλειδοδιακόπτη απομόνωσης από τη θέση
OFF στη θέση ON (το πολύ 3 δευτερόλεπτα στη θέση ON).

u Ρυθμίστε τον κλειδοδιακόπτη απομόνωσης από τη θέση ON
στη θέση OFF και περιμένετε μέχρι να αναβοσβήσει μία
φορά με μπλε χρώμα η ένδειξη φωτοδιόδων.

u Ρυθμίστε τον κλειδοδιακόπτη απομόνωσης από τη θέση
OFF στη θέση ON (το πολύ 3 δευτερόλεπτα στη θέση ON).

u Ρυθμίστε τον κλειδοδιακόπτη απομόνωσης από τη θέση ON
στη θέση OFF και περιμένετε μέχρι να αναβοσβήσει τρεις
φορές με μπλε χρώμα η ένδειξη φωτοδιόδων.
– Η μονάδα φόρτισης μεταβαίνει κατά την τέταρτη

αναλαμπή στο λευκό χρώμα φωτοδιόδου και τίθεται
αυτόματα στον τρόπο λειτουργίας προγραμματισμού.

Ενεργοποιημένη λειτουργία προγραμματισμού
Η μονάδα φόρτισης εκτελεί δύο επιλογές 10 φορές. Όταν μετά
τις 10 εκτελέσεις δεν έχει επιλεγεί καμία επιλογή με το
κλειδοδιακόπτη απομόνωσης, η λειτουργία προγραμματισμού
τερματίζεται αυτόματα χωρίς αλλαγές.

4.2 Ελάττωση της φωτεινότητας της
ένδειξης φωτοδιόδων (επιλογή 1)

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η φωτεινότητα των χρωμάτων μπλε και πράσινο των
φωτοδιόδων μπορεί να ελαττωθεί. Η φωτεινότητα του
προειδοποιητικού κόκκινου χρώματος δεν μπορεί να
τροποποιηθεί.

 Ενεργοποιημένη λειτουργία προγραμματισμού:
Η ένδειξη φωτοδιόδων αναβοσβήνει μία φορά με την
παρακάτω ακολουθία με λευκό χρώμα:

– 0,5 s OFF;
– 0,5 s ON;

Ύστερα από παύση τεσσάρων δευτερολέπτων, η ένδειξη
φωτοδιόδων γίνεται για ένα δευτερόλεπτο κίτρινη:
u Γυρίστε τον κλειδοδιακόπτη απομόνωσης από τη θέση Off

στη θέση ON.
– Η λειτουργία «Ελάττωση της φωτεινότητας της ένδειξης

φωτοδιόδων» είναι ενεργοποιημένη.
Η ένδειξη φωτοδιόδων γίνεται μπλε και η φωτεινότητά της
ελαττώνεται βαθμιαία σε διάστημα 3 δευτερολέπτων από τη
μέγιστη στην ελάχιστη βαθμίδα. Μετά την ελάχιστη βαθμίδα, η
ένδειξη φωτοδιόδων επιστρέφει και πάλι στη μέγιστη.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Εάν ο κλειδοδιακόπτης απομόνωσης δεν ρυθμιστεί
ενός 180 δευτερολέπτων από τη θέση ON στη θέση
OFF, η αρχική βαθμίδα φωτεινότητας διατηρείται
αμετάβλητη και τερματίζεται η λειτουργία
προγραμματισμού.

u Γυρίστε τον κλειδοδιακόπτη απομόνωσης από τη θέση ON
στη θέση OFF

Η βαθμίδα φωτεινότητας επιλέγεται.
Ύστερα από 60 δευτερόλεπτα χωρίς περαιτέρω αλλαγή στον
κλειδοδιακόπτη απομόνωσης αποθηκεύεται η επιλεγμένη
βαθμίδα φωτεινότητας και απενεργοποιείται η λειτουργία
προγραμματισμού.
u Επαναφέρετε τον κλειδοδιακόπτη απομόνωσης από τη

θέση OFF στη θέση ON για να μεταβείτε στην κατάσταση
αναμονής.
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5 Θέση εκτός λειτουργίας του
προϊόντος

Η θέση εκτός λειτουργίας πρέπει να διεξάγεται αποκλειστικά
από ειδικό ηλεκτρολόγο.
u Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος δικτύου.
u Ηλεκτρική αποσυναρμολόγηση της μονάδας φόρτισης.
u Απόρριψη: βλ. Κεφάλαιο 8, "Διάθεση αποβλήτων" στη

σελίδα 8.

6 Συντήρηση, καθαρισμός και
επισκευή

6.1 Συντήρηση
Η συντήρηση πρέπει να διεξάγεται αποκλειστικά από
εξουσιοδοτημένο ειδικό ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς.

6.2 Καθαρισμός
ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υψηλές τάσεις.
Κίνδυνος θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας. Μην
καθαρίζετε τη μονάδα φόρτισης με συσκευή
καθαρισμού υψηλής πίεσης ή παρόμοιο εξοπλισμό.

u Σκουπίζετε την εγκατάσταση μόνο με στεγνό πανί. Μην
χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά, κερί ή
διαλύτες.

6.3 Επισκευή
Απαγορεύεται η εκ ιδίων επισκευή της μονάδας φόρτισης. Σε
περίπτωση αστοχίας της μονάδας φόρτισης πρέπει να
αντικατασταθεί ολόκληρη η μονάδα.
Η εταιρεία Webasto Thermo & Comfort SE διατηρεί το
αποκλειστικό δικαίωμα της επισκευής της μονάδας φόρτισης.
Η μοναδική επιτρεπτή επισκευή της μονάδας φόρτισης
συνίσταται στην αντικατάσταση του καλωδίου φόρτισης από
ειδικό ηλεκτρολόγο.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Το καλώδιο φόρτισης επιτρέπεται να αντικατασταθεί
το πολύ 4 φορές κατά το διάστημα χρήσης της
μονάδας φόρτισης.

7 Αντικατάσταση του
καλωδίου φόρτισης

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Κίνδυνος θανατηφόρου ηλεκτροπληξίας.

u Κλείστε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος προς τη
μονάδα φόρτισης στην εγκατάσταση και
ασφαλίστε την ώστε να αποκλείεται η
επανενεργοποίησή της.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Επιτρέπεται η χρήση αποκλειστικά γνήσιων
ανταλλακτικών της Webasto.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Το καλώδιο φόρτισης επιτρέπεται να αντικατασταθεί
το πολύ τέσσερις φορές κατά το διάστημα χρήσης της
συσκευής Webasto Pure.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Οι αριθμοί εξαρτημάτων παρέχονται στο ηλεκτρονικό
κατάστημα Webasto:www.webasto-charging.com
Για την αντικατάσταση του καλωδίου φόρτισης πρέπει
να τηρείτε τις συνοδευτικές οδηγίες εγκατάστασης του
σετ επισκευής.

8 Διάθεση αποβλήτων
Το σύμβολο του διαγεγραμμένου κάδου απορριμμάτων
σηματοδοτεί ότι αυτή η ηλεκτρική ή ηλεκτρονική
συσκευή δεν επιτρέπεται να απορριφθεί στα οικιακά
απορρίμματα στο τέλος της διάρκειας ζωής της. Για την
επιστροφή υπάρχουν στην περιοχή σας δωρεάν σημεία
συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Οι
διευθύνσεις παρέχονται από της τις υπηρεσίες τοπικής
αυτοδιοίκησης της περιοχής σας. Με την ξεχωριστή
συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
διασφαλίζεται η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης,
ανακύκλωσης υλικών κλπ., καθώς και άλλες μορφές
ανακύκλωσης μεταχειρισμένων συσκευών και
αποφεύγονται οι επιπτώσεις κατά τη διάθεση των
επικίνδυνων υλικών που ενδέχεται να περιέχουν οι
συσκευές στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου.

u Διαθέστε τη συσκευασία σύμφωνα με τους ισχύοντες
εθνικούς νομικούς κανονισμούς στους αντίστοιχους κάδους
ανακύκλωσης.

9 Δήλωση συμμόρφωσης
Η συσκευή Webasto Pure σχεδιάστηκε, παράγεται, ελέγχεται
και παραδίδεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, τους
κανονισμούς και τα πρότυπα για την ασφάλεια, την ΗΜΣ και τη
συμβατότητα με το περιβάλλον.
Η εταιρεία Webasto δηλώνει ότι το προϊόν Webasto Pure
παράγεται και παραδίδεται σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες
και κανονισμούς:

– οδηγία για τη χαμηλή τάση 2014/35/EΕ
– οδηγία ΗΜΣ 2014/30/EΕ
– οδηγία RoHS 2011/65/EΕ
– 2001/95/EΚ Γενική ασφάλεια προϊόντων
– οδηγία για τον άχρηστο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό

εξοπλισμό 2012/19/EΕ
– κανονισμός REACH 1907/2006

Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης CE είναι διαθέσιμη στο τμήμα
λήψης αρχείων https://webasto-charging.com/.
Κωδικός QR για την τεκμηρίωση.

WCH000013A

Εικ. 5
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10 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Περιγραφή Δεδομένα

Τάση δικτύου [V] 230 / 400 AC (Ευρώπη)

Ονομαστικό ρεύμα [A] 16 ή 32 (μονοφασικό ή τριφασικό)

Συχνότητα δικτύου [Hz] 50

Μορφές δικτύου TT / TN

Κατηγορία ΗΜΣ Παρασιτική εκπομπή: κατηγορία B (οικιακοί χώροι, χώροι καταστημάτων, επαγγελματικοί
χώροι)

Ατρωσία: βιομηχανικοί χώροι

Κατηγορία υπέρτασης III κατά το πρότυπο EN 60664

Κατηγορία προστασίας I

Βαθμός απόδοσης IP IP54

Προστασία από μηχανικό πλήγμα IK08

Προστατευτικές διατάξεις Ο διακόπτης προστασίας από ρεύματα διαρροής και διακόπτης προστασίας αγωγών πρέπει
να προβλεφθούν στην εγκατάσταση. Βλ. Εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση.

Τύπος στερέωσης Επίτοιχη εγκατάσταση και εγκατάσταση με επιδαπέδια βάση (σταθερή σύνδεση)

Τοποθέτηση καλωδίου Εξωτερική ή χωνευτή

Διατομή σύνδεσης Η ελάχιστη διατομή για τη βασική εγκατάσταση είναι - ανάλογα με το καλώδιο και τον τύπο
της εγκατάστασης:
6 mm² (για 16 A)
10 mm² (για 32 A)

Καλώδιο φόρτισης με σύνδεσμο
φόρτισης

Τύπος 2 κατά τα πρότυπα EN 62196-1 και EN 62196-2

Ακροδέκτης σύνδεσης δικτύου Καλώδιο σύνδεσης:
n άκαμπτο (ελάχ.-μέγ.) 2,5-10 mm²
n εύκαμπτο (ελάχ.-μέγ.) 2,5-10 mm²
n εύκαμπτο (ελάχ.-μέγ.) με σωληνωτό ακροδέκτη: 2,5-10 mm²

Τάση εξόδου [V] 230 / 400 AC

Μέγ. ισχύς φόρτισης [kW] 11 ή 22 (ανάλογα με την εργοστασιακή διαμόρφωση)

Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
[°C]

-25 έως +55 (χωρίς απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία)

Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης
[°C]

-25 έως +80

Ένδειξη Στοιχείο φωτοδιόδων

Ασφάλιση Κλειδοδιακόπτης απομόνωσης για αποδέσμευση της φόρτισης

Υψόμετρο [m] μέγ. 2000 (επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας)

Επιτρεπτή σχετική ατμοσφαιρική
υγρασία [%]

5 έως 95 χωρίς συμπύκνωση

Βάρος [kg] 11 kW: 4,6

22 kW: 5,6

Διαστάσεις [mm] Βλ. εικόνες στην ενότητα Συναρμολόγηση
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Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Η γερμανική γλώσσα είναι δεσμευτική.
Εάν λείπουν γλώσσες, μπορείτε να τις ζητήσετε. Ο αριθμός τηλεφώνου της εκάστοτε χώρας παρέχεται στο φυλλάδιο
σημείων σέρβις Webasto ή στην ιστοσελίδα της εκάστοτε αντιπροσωπείας Webasto της χώρας σας.

www.webasto.com

Webasto Charging-Hotline: +800-CHARGING (00800-24274464)

Webasto Thermo & Comfort SE
Postfach 1410
82199 Gilching
Germany

Company address:
Friedrichshafener Str. 9
82205 Gilching
Germany


	 Πίνακας περιεχομένων
	1 Γενικά
	1.1 Σκοπός του εγγράφου
	1.2 Χειρισμός του παρόντος εγγράφου
	1.3 Ενδεδειγμένη χρήση
	1.4 Χρήση συμβόλων και επισημάνσεις
	1.5 Εγγύηση και αστική ευθύνη

	2 Ασφάλεια
	2.1 Γενικά
	2.2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας
	2.3 Υποδείξεις ασφαλείας για την εγκατάσταση
	2.4 Υποδείξεις ασφαλείας για την ηλεκτρική σύνδεση
	2.5 Υποδείξεις ασφαλείας για τη θέση σε λειτουργία

	3 Χειρισμός
	3.1 Επισκόπηση
	3.2 Ενδείξεις φωτοδιόδων
	3.2.1 Χρώματα φωτοδιόδων
	3.2.2 Ενδεικτικές φωτοδίοδοι λειτουργίας
	3.2.3 Ενδεικτική φωτοδίοδος σφάλματος

	3.3 Διακόπτης ελέγχου αφής Touch-Control (επαναφορά)
	3.4 Κλειδοδιακόπτης απομόνωσης
	3.5 Έναρξη της διαδικασίας φόρτισης
	3.6 Τερματισμός της διαδικασίας φόρτισης
	3.6.1 Το όχημα έχει τερματίσει αυτόματα τον κύκλο φόρτισης
	3.6.2 Εάν η διαδικασία φόρτισης δεν τερματιστεί αυτόματα από την πλευρά του οχήματος


	4 Ρυθμίσεις
	4.1 Ενεργοποίηση της λειτουργίας προγραμματισμού
	4.2 Ελάττωση της φωτεινότητας της ένδειξης φωτοδιόδων (επιλογή 1)

	5 Θέση εκτός λειτουργίας του προϊόντος
	6 Συντήρηση, καθαρισμός και επισκευή
	6.1 Συντήρηση
	6.2 Καθαρισμός
	6.3 Επισκευή

	7 Αντικατάσταση του καλωδίου φόρτισης
	8 Διάθεση αποβλήτων
	9 Δήλωση συμμόρφωσης
	10 Τεχνικά χαρακτηριστικά

