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Συστάσεις ασφαλείας
Ο χρήστης πρέπει να διαβάσει και να κατανοήσει πλήρως τις παρεχόμενες οδηγίες ασφαλείας. Η παράβλεψη 
των πληροφοριών ασφαλείας και των οδηγιών που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο και είναι τυπωμένες 
στη συσκευή ή τυχόν ενέργειες που είναι αντίθετες προς αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, 
πυρκαγιά και σοβαρό τραυματισμό, καθώς και ζημιά στο όχημα ή στη συσκευή Wallbox. Οποιαδήποτε 
ζημία προκύψει από τέτοιες ενέργειες αποκλείεται από την εγγύηση. Η εγκατάσταση της συσκευής Wallbox 
πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τον προβλεπόμενο κανονισμό. 
Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον οδηγό εγκατάστασης δεν απαλλάσσουν τον χρήστη από 
την ευθύνη να ακολουθήσει όλους του κανόνες και πρότυπα ή τοπικούς κανονισμούς που ενδέχεται να 
ισχύουν. Η συσκευή φόρτισης Wallbox έχει σχεδιαστεί, δημιουργηθεί και κατασκευαστεί για να ικανοποιεί 
τις απαιτήσεις, τις διατάξεις ασφαλείας και τα πρότυπα των οδηγιών που απαριθμούνται στη δήλωση 
συμμόρφωσης.   

Νομική δήλωση
Το παρόν έγγραφο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός αναφοράς για τη λειτουργία του φορτιστή. 
Οι εικόνες του προϊόντος προορίζονται μόνο για απεικόνιση και ενδέχεται να μην αποτελούν ακριβή 
αναπαράσταση του προϊόντος. Η Wallbox διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή 
τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες του προϊόντος, καθώς και τα έγγραφά του, χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση.

 
Οδηγίες ασφαλείας

• Μη θέσετε σε λειτουργία το προϊόν, αν παρατηρήσετε φυσικά ελαττώματα, όπως ρωγμή, σπάσιμο, 
διάβρωση ή άλλη ζημιά. Σε αυτή την περίπτωση, επικοινωνήστε με τον διανομέα σας.

• Μόνο εξουσιοδοτημένος ειδικός και εξειδικευμένο προσωπικό μπορούν να ανοίξουν, να 
αποσυναρμολογήσουν , να επιδιορθώσουν, να μεταβάλουν ή να τροποποιήσουν τη συσκευή 
Wallbox. Η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση του εξοπλισμού Wallbox καθιστά άκυρη την 
εγγύηση του κατασκευαστή.

• Δεν επιτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση ή μετατροπή.

•  Πρέπει να λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις ως προς τα ηλεκτρονικά εμφυτεύματα. Επικοινωνήστε 
με τον κατασκευαστή της ιατρικής σας συσκευής, για να ενημερωθείτε σχετικά με πιθανές 
επιπτώσεις της διαδικασίας φόρτισης σε αυτή.

• Μη αφαιρέσετε από τη συσκευή καμία προειδοποίηση, όπως σύμβολα ασφαλείας, προειδοποιητικά 
μηνύματα, ετικέτες αξιολόγησης, ετικέτες αναγνώρισης ή σημάνσεις καλωδίων.

• Προστατέψτε τη συσκευή Wallbox από οποιαδήποτε ενδεχόμενη πρόσκρουση.

• Ο σταθμός φόρτισης δεν διαθέτει δικό του διακόπτη τροφοδοσίας. Τηρείτε τους τοπικούς κανόνες 
και κανονισμούς για την ηλεκτρική ενέργεια κατά περίπτωση.

• Οι φορτιστές Wallbox μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο υπό τις καθορισμένες παραμέτρους 
λειτουργίας και σε θερμοκρασίας περιβάλλοντος από -25 °C έως 40 °C.

• Μη χρησιμοποιείτε τον φορτιστή Wallbox υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, που θα μπορούσαν να 
επηρεάσουν το όχημα ή τη συσκευή Wallbox. Μην ανοίγετε το κάλυμμα όταν βρέχει.
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Συστάσεις βύσματος

Σημαντικές πληροφορίες για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος σύμφωνα με την οδηγία 
2012/19/ΕΚ: Το προϊόν, μετά το τέλος της διάρκειας ζωής και χρήσης του, δεν πρέπει να 
απορριφθεί μαζί με τα αστικά απόβλητα, αλλά να μεταφερθεί σε ένα κέντρο συλλογής ειδικών 
και διαφοροποιημένων αποβλήτων ή σε έναν διανομέα που παρέχει αυτή την υπηρεσία.

• Πριν από τη χρήση, ελέγχετε το καλώδιο φόρτισης και τα σημεία επαφής για τυχόν ζημιές και 
ακαθαρσίες.

• Μη χρησιμοποιείτε φθαρμένο καλώδιο φόρτισης, βύσμα οχήματος ή ηλεκτρική πρίζα για φόρτιση.

• Μη χρησιμοποιείτε σημεία επαφής που είναι βρόμικα ή βρεγμένα.

•  Συνδέετε το βύσμα μόνο στο βύσμα του οχήματος και σε ηλεκτρικές πρίζες προστατευμένες από 
το νερό, την υγρασία και άλλα υγρά.

•  Μετά τη διακοπή της διαδικασίας φόρτισης, μπορείτε να αποσυνδέσετε το βύσμα του οχήματος 
και το βύσμα του εξοπλισμού. Μην ασκείτε δύναμη για να αποσυνδέσετε το βύσμα του οχήματος 
από το βύσμα εισόδου ή την πρίζα τροφοδοσίας του βύσματος του εξοπλισμού. Μια τέτοια 
επικίνδυνη ενέργεια μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή ακόμη και θάνατο.

• Ανάλογα με τον σταθμό φόρτισης και το ηλεκτρικό όχημα, ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
φόρτισης και η χρονική διάρκεια του ξεκλειδώματος ενδέχεται να διαφέρουν.

• Ορισμένα οχήματα μπορούν να ξεκινήσουν με συνδεδεμένο το καλώδιο φόρτισης. Βεβαιωθείτε 
ότι το έχετε αποσυνδέσει πριν αρχίσετε να οδηγείτε.

• Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο φόρτισης με προέκταση καλωδίου ή αντάπτορα.

• Αν το βύσμα βγάλει καπνό ή αρχίσει να λειώνει, μην αγγίξετε το καλώδιο φόρτισης. Αν είναι εφικτό, 
σταματήστε τη διαδικασία φόρτισης. Σε κάθε περίπτωση, αποσυνδέστε την τροφοδοσία από τη 
συσκευή Wallbox.

•  Κρατήστε το καλώδιο φόρτισης μακριά από παιδιά.

•  Προσέχετε το βύσμα και μην πατάτε ούτε αυτό ούτε το καλώδιο.

•  Όταν το καλώδιο είναι συνδεδεμένο στο όχημα, ΔΕΝ πρέπει να το σφίξετε ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
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Καλώς ήρθατε  
στο Wallbox.

Συγχαρητήρια για την αγορά του επαναστατικού συστήματος 
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που σχεδιάστηκε με 
τεχνολογία αιχμής, για να ικανοποιήσει τις καθημερινές σας 
ανάγκες. Αυτές οι οδηγίες χρήσης θα σας δείξουν πώς να 
φορτίσετε το ηλεκτρικό όχημά σας και θα σας εξηγήσουν τις 
βασικές λειτουργίες αλληλεπίδρασης με το Wallbox Pulsar 
Plus.
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Γνωρίστε το Wallbox Pulsar Plus
Πριν ξεκινήσετε, ρίξτε μια γρήγορη ματιά στο Wallbox Pulsar Plus.

ΣΩΜΑ

ΚΑΛΩΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

LED HALO 

ΥΠΟΔΟΧΗ 
ΒΥΣΜΑΤΟΣ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Όταν το Wallbox Pulsar Plus είναι έτοιμο και 
ενεργοποιημένο, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 
μέσω της εφαρμογής Wallbox. Χρησιμοποιήστε την 
πύλη myWallbox για να λάβετε πληροφορίες σχετικά 
με την κατανάλωση, τον χρόνο φόρτισης, το κόστος 
ενέργειας ή τις ανεβασμένες περιόδους λειτουργίας 
του φορτιστή σας.

Το λογισμικό είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να ελέγχει 
και να διαχειρίζεται πλήρως τη διαδικασία φόρτισης 
με απλές εντολές, αλλά μην ξεχνάτε ότι μπορείτε 
απλώς να συνδέσετε το όχημα και να το φορτίσετε.
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Κατάσταση φορτιστή
Το Wallbox Pulsar Plus διαθέτει LED Halo, που αναπαριστά τη δραστηριότητα φόρτισης χρησιμοποιώντας 
έναν διαισθητικό κώδικα χρωμάτων. 

ΕΤΟΙΜΟΣ

Ο φορτιστής παραμένει σε αυτή την κατάσταση όταν δεν είναι συνδεδεμένος 
στο αυτοκίνητο αλλά έτοιμος για χρήση.

Η μπαταρία του αυτοκινήτου είναι πλήρως φορτισμένη. 
Γίνεται μετάβαση από τη σύνδεση του αυτοκινήτου στην έναρξη της 
φόρτισης. 
Γίνεται μετάβαση από την επανέναρξη της διαδικασίας φόρτισης στην 
πραγματική έναρξη της φόρτισης.

• Παύση φόρτισης: Ο χρήστης έχει διακόψει τη φόρτιση μέσω της εφαρμογής.

• Ολοκλήρωση χρονοδιαγράμματος: Όταν το χρονοδιάγραμμα 
ολοκληρώνεται, ο φορτιστής σταματά τη φόρτιση.

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ
Ο φορτιστής ανιχνεύει ότι είναι συνδεδεμένος στο αυτοκίνητο. Υπάρχουν 
διάφορες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορτιστής μπορεί να παραμείνει σε 
αυτή την κατάσταση:

• Εν αναμονή για αίτημα αυτοκινήτου: Η κατάσταση αυτή εμφανίζεται όταν 
το αυτοκίνητο δεν φορτίζεται παρόλο που ο φορτιστής είναι έτοιμος.  Αυτό 
οφείλεται σε έναν από τους παρακάτω λόγους: 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ

Όταν το Pulsar είναι συνδεδεμένο στο αυτοκίνητο, αν το φως είναι 
τιρκουάζ και αναβοσβήνει, σημαίνει ότι έχει προγραμματιστεί φόρτιση 
εντός των επόμενων 12 ωρών. Η φόρτιση δεν θα ξεκινήσει πριν από την 
προγραμματισμένη ώρα έναρξης.
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ΣΕ ΦΟΡΤΙΣΗ

Η διαδικασία φόρτισης έχει ξεκινήσει και το αυτοκίνητο επαναφορτίζεται για 
την επόμενη διαδρομή.

 

ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟΣ

Ο φορτιστής είναι κλειδωμένος. Μόνο ένας εξουσιοδοτημένος χρήστης 
μπορεί να το ξεκλειδώσει. Ο έλεγχος ταυτότητας χρήστη πρέπει να γίνει 
μέσω της εφαρμογής Wallbox ή της πύλης myWallbox.

 

ΣΦΑΛΜΑ

Ο φορτιστής βρίσκεται σε λειτουργία σφάλματος. Μην προσπαθήσετε να το 
φορτίσετε σε αυτήν την κατάσταση. Επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης 
της Wallbox για να ζητήσετε συμβουλές επί του θέματος.

 

 

Κατάσταση φορτιστή
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Ανακαλύψτε το  
myWallbox.
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Εφαρμογή Wallbox

Κατεβάστε την εφαρμογή
Πριν ξεκινήσετε, σας συνιστούμε να κατεβάσετε την εφαρμογή Wallbox 
στο κινητό σας και να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο myWallbox, για 
να διαχειρίζεστε τον φορτιστή εξ αποστάσεως. Η εφαρμογή Wallbox είναι 
διαθέσιμη στο PlayStore και στο AppStore. 

Για να κατεβάσετε την εφαρμογή Wallbox, σαρώστε τον κωδικό QR.

 

Δημιουργήστε λογαριασμό στο myWall-
box/Συνδεθείτε
Αν είστε ήδη εγγεγραμμένος/-η χρήστης, 
χρησιμοποιήστε το email σας και τον κωδικό 
πρόσβασης για να συνδεθείτε στην εφαρμογή.

 

Για την πρώτη χρήση, χρειάζεστε έναν λογαριασμό, 
ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή 
Wallbox. Πατήστε «Εγγραφή» για να συμπληρώσετε 
τα προσωπικά σας στοιχεία στη φόρμα εγγραφής. 
Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο 
παράθυρο επιβεβαίωσης.

 

2. 

1.
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Εφαρμογή Wallbox

Θα λάβετε ένα email για να επιβεβαιώσετε τον 
λογαριασμό σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε 
λάβει το email στα εισερχόμενά σας, ελέγξτε τον 
φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. 

Αφού ανοίξετε το email, πατήστε «Επιβεβαίωση» 
για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό 
σας. 

Προσθήκη του πρώτου φορτιστή σας
Αν δεν έχετε ακόμη κανέναν φορτιστή συνδεδεμένο 
με τον λογαριασμό σας, πατήστε «Έχω ήδη 
φορτιστή», για να προσθέσετε έναν φορτιστή στον 
λογαριασμό σας.

Προσθέστε τον φορτιστή σας πατώντας «+» 
στηνκύρια σελίδα και εισαγάγετε τον σειριακό 
αριθμό, τοUID, τη χώρα και την περιοχή του 
φορτιστή σας

3. 

Λίστα φορτιστών
Σε αυτή την οθόνη θα βρείτε τα εξής στοιχεία του φορτιστή: 

• Όνομα φορτιστή: Από προεπιλογή, εμφανίζεται ο σειριακός αριθμός του 
φορτιστή. Μπορείτε, όμως, να αλλάξετε το όνομα. 

• Τρέχων τύπος σύνδεσης: Η σύνδεση μέσω Bluetooth εμφανίζεται μόνο 
όταν ο φορτιστής είναι ενεργοποιημένος και βρίσκεται κοντά.

• Κατάσταση φορτιστή: Αν ο φορτιστής δεν είναι προσβάσιμος εμφανίζεται 
γκρι χρώμα. Διαφορετικά, εμφανίζεται πράσινο.

4.
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Εφαρμογή Wallbox

Κάντε συγχρονισμό με τον φορτιστή σας
Όταν συνδέετε έναν φορτιστή, οι φορτίσεις ανεβαίνουν στο cloud του 
myWallbox μέσω της εφαρμογής. Εμφανίζεται το ποσοστό των ανεβασμένων 
φορτίσεων. 

Διαχειριστείτε τον φορτιστή
Αυτή η οθόνη εμφανίζεται όταν έχετε συνδεθεί στον 
φορτιστή. Τα πλήκτρα της οθόνης σάς επιτρέπουν να 
εκτελέσετε τις εξής ενέργειες:

Ο φορτιστής είναι κλειδωμένος. Πατήστε για να 
τον ξεκλειδώσετε.
Ο φορτιστής είναι ξεκλειδωμένος. Πατήστε για 
να τον κλειδώσετε.

• Επιλογή ρεύματος φόρτισης μέσω του τροχού.

• Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα του φορτιστή.

• Πρόσβαση στο μενού ρύθμισης των 
παραμέτρων του φορτιστή.

• Προγραμματισμός φόρτισης.

Η φόρτιση είναι σε παύση. Πατήστε για να ξεκινήσει.
Γίνεται φόρτιση. Πατήστε για να τη θέσετε σε παύση

• Παύση/Συνέχιση φόρτισης.

5.

6.
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Εφαρμογή Wallbox

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στο κάτω μέρος της οθόνης, κάτω από τις 
προγραμματισμένες φορτίσεις, εμφανίζεται η 
σύνοψη των στατιστικών στοιχείων φόρτισης του 
τρέχοντος μήνα.

Όταν μπαίνετε στην οθόνη στατιστικών στοιχείων, 
οι εμφανιζόμενες φορτίσεις αφορούν τον τρέχοντα 
μήνα. Η οθόνη μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη:

Ημερομηνία φιλτραρίσματος φορτίσεων: Μπορείτε 
να επιλέξετε οποιοδήποτε εύρος ημερομηνιών 
επιθυμείτε και να δείτε τις αντίστοιχες φορτίσεις.

Εμφάνιση των δεδομένων που αντιστοιχούν στο 
φίλτρο: Μπορείτε να δείτε με τα δεδομένα με δύο 
τρόπους: σε διάγραμμα και σε λίστα.

• Λειτουργία διαγράμματος: Εμφανίζονται τα 
δεδομένα ανάλογα με την ενέργεια ή τον χρόνο 
φόρτισης.

• Λειτουργία λίστας: Εμφανίζεται μια λίστα με 
όλες τις φορτίσεις μεταξύ των επιλεγμένων 
ημερομηνιών. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

Στο κάτω μισό της οθόνης εμφανίζονται 
οι προγραμματισμένες φορτίσεις. Για να 
επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε μια φόρτιση, 
πατήστε τις τρεις κάθετες τελείες στα δεξιά της 
προγραμματισμένης φόρτισης.

Για να προγραμματίσετε μια νέα φόρτιση, πατήστε 
το ρολόι. Θα εμφανιστεί το παρακάτω μενού.

Επιλέξτε τις ώρες ΕΝΑΡΞΗΣ και ΛΗΞΗΣ της 
φόρτισης, καθώς και τις ημέρες της εβδομάδας που 
επιθυμείτε. Λάβετε υπόψη ότι, από προεπιλογή, 
είναι ενεργές και έχουν μπλε χρώμα όλες οι ημέρες 
της εβδομάδας.

Τέλος, πατήστε ΑΠΟΔΟΧΗ για να στείλετε τη 
φόρτιση στον φορτιστή.
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Εφαρμογή Wallbox

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Εμφανίσει τα στοιχεία του φορτιστή. 

•  Όνομα: Πατήστε για επεξεργασία. 

• Σειριακός αριθμός

• Έκδοση φορτιστή

• Μέγιστη ένταση ρεύματος ανά φάση

• Ρυθμιζόμενος περιορισμός ρεύματος

Μετά από κάθε τροποποίηση σε αυτή 
την ενότητα, βεβαιωθείτε ότι έχετε 
πατήσει «Αποθήκευση» ώστε να 
αποθηκευτούν οι αλλαγές. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

POWER SHARING

POWER BOOST

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 
(ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ)

Ρύθμιση παραμέτρων
Στο κουμπί ρύθμισης των παραμέτρων 
του φορτιστή, θα βρείτε τις ενεργές 
επιλογές διαμόρφωσης του φορτιστή:

7.
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ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Το Pulsar Plus παρέχει έναν επιπλέον τρόπο σύνδεσης:

• Wi-Fi

Wi-Fi
Η σύνδεση του φορτιστή μέσω Wi-Fi μπορεί να ενεργοποιηθεί 
ή να απενεργοποιηθεί. Όταν ενεργοποιείται, εμφανίζεται η 
λίστα των διαθέσιμων δικτύων. Όταν κάνετε κλικ σε ένα 
από αυτά, συνδέεστε και, αν είναι προστατευμένο, σας 
ζητείται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.
Για να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο στο 
οποίο συνδεθήκατε, πατήστε το εικονίδιο       .

Εφαρμογή Wallbox



16

Εφαρμογή Wallbox

ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αν ο φορτιστής σας πρόκειται να αποτελέσει μέρος μιας υποδομής Smart Sharing Smart, βεβαιωθείτε ότι 
έχετε τις οδηγίες για την εκτέλεση αυτής της εγκατάστασης. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε 
με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΧΥΟΣ

Αν ο φορτιστής σας πρόκειται να αποτελέσει μέρος μιας υποδομής ενίσχυσης ισχύος, βεβαιωθείτε ότι 
έχετε τις οδηγίες για την εκτέλεση αυτής της εγκατάστασης. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε 
με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η επιλογή εγκατάστασης του φορτιστή 
που μπορεί να γίνει σε αυτή την οθόνη: 

• Αποσύνδεση του φορτιστή από τον 
λογαριασμό χρήστη.

ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Στις προηγμένες επιλογές, μπορείτε 
να αλλάξετε το κόστος ενέργειας του 
φορτιστή ώστε να κάνετε μια εκτίμηση 
κόστους των φορτίσεων. Επίσης, μπορείτε 
να πραγματοποιήσετε επαναφορά 
συστήματος στον φορτιστή σας από αυτή 
την οθόνη. 
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Εφαρμογή Wallbox

Επεξεργαστείτε το προφίλ σας
Σε αυτή την ενότητα, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας στο myWallbox. 
Επεξεργαστείτε τα προσωπικά δεδομένα σας ή αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας 
στο myWallbox και το νόμισμα που θέλετε να χρησιμοποιείτε. 

Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε μια φωτογραφία σας στο προφίλ σας στο myWallbox.

8.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το λογισμικό του φορτιστή μπορεί 
να ενημερωθεί για να ενσωματώσει 
νέα χαρακτηριστικά και βελτιώσεις. 
Όταν είναι διαθέσιμη κάποια 
ενημέρωση λογισμικού, εμφανίζεται 
μια ειδοποίηση στην εφαρμογή. 
Κάντε κλικ στην αναδυόμενη 
ειδοποίηση για να ξεκινήσετε τη 
διαδικασία ενημέρωσης λογισμικού 
ακολουθώντας τα βήματα.

Λάβετε υπόψη ότι η λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού απαιτεί τη σύνδεση του φορτιστή στο 
Διαδίκτυο. Στο τέλος της διαδικασίας, εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
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Πύλη myWallbox

Πρώτη πρόσβαση στην πύλη myWallbox.    Διεύθυνση URL: https://my.wallbox.com/login 

Δημιουργήστε λογαριασμό στο myWallbox 
Πατήστε «Εγγραφή». Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο για την 
εγγραφή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν έχετε ήδη 
δημιουργήσει έναν 
λογαριασμό μέσω της 
εφαρμογής Wallbox, 
κατά την είσοδό σας στον 
ιστότοπο, χρησιμοποιήστε 
το ίδιο όνομα χρήστη 
και τον ίδιο κωδικό 
πρόσβασης. Διαφορετικά, 
δημιουργήστε τώρα έναν 
νέο λογαριασμό μέσω του 
ιστότοπου.

myWallbox Portal

Συμπληρώστε τα 
προσωπικά σας στοιχεία 
και πατήστε «Συνέχεια».

myWallbox Portal
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Πύλη myWallbox

Στη συνέχεια, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο επιβεβαίωσης.

myWallbox Portal

Έπειτα, θα λάβετε 
ένα email για να 
επιβεβαιώσετε τον 
λογαριασμό σας.

Σε περίπτωση που 
δεν έχετε λάβει το 
email στα εισερχόμενά 
σας, ελέγξτε τον 
φάκελο ανεπιθύμητης 
αλληλογραφίας.

Αφού ανοίξετε το email, 
πατήστε «Επιβεβαίωση» για 
να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε 
τον λογαριασμό σας.
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Πύλη myWallbox

myWallbox Portal

myWallbox Portal

Θα μεταφερθείτε 
στην κύρια σελίδα του 
myWallbox.

 

Στη συνέχεια, εμφανίζεται 
ένα αναδυόμενο 
παράθυρο επιβεβαίωσης.

 

Όταν δημιουργηθεί ο λογαριασμός σας, θα ανήκετε σε μια ομάδα στην οποία είστε υπερδιαχειριστής/-ρια. 
Όταν άλλοι χρήστες σας προσκαλούν να γίνετε μέλος της ομάδας τους, δεν θα είστε υπερδιαχειριστής/-
ρια. Θα είστε απλώς διαχειριστής/-ρια ή χρήστης, ανάλογα με τις προδιαγραφές πρόσκλησης της ομάδας.

Πρόσβαση στον ιστότοπο

ΣΥΝΔΕΣΗ

Μόλις επιβεβαιωθεί ο λογαριασμός σας, πρέπει απλώς να συνδεθείτε στον 
ιστότοπο του myWallbox.

ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Αν δεν θυμάστε τον κωδικό πρόσβασής σας, πατήστε «Ξεχάσατε τον κωδικό 
πρόσβασης;» κάτω από τη φόρμα σύνδεσης.

Συμπληρώστε τη φόρμα με το email σας και πατήστε «Συνέχεια».
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Πύλη myWallbox

Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο 
παράθυρο επιβεβαίωσης. 
Πλέον μπορείτε να συνδεθείτε 
με τον νέο κωδικό πρόσβασής 
σας.

Όταν κάνετε κλικ σε αυτόν τον 
σύνδεσμο, θα μεταφερθείτε 
στον ιστότοπο και θα 
εμφανιστεί το αναδυόμενο 
παράθυρο επαναφοράς 
κωδικού πρόσβασης. 

Συμπληρώστε τη φόρμα 
πληκτρολογώντας δύο φορές 
τον νέο κωδικό πρόσβασης και 
πατήστε «Συνέχεια».

Αφού ανοίξετε το email, 
πατήστε «Επαναφορά κωδικού 
πρόσβασης» για να αρχίσετε 
να χρησιμοποιείτε τον 
λογαριασμό σας.

Στη συνέχεια, θα λάβετε ένα email με τις οδηγίες για τη δημιουργία νέου κωδικού πρόσβασης. Σε περίπτωση 
που δεν έχετε λάβει το email στα εισερχόμενά σας, ελέγξτε τον φάκελο ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.
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Πύλη myWallbox

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΤΗ

Αφού ο φορτιστής συνδεθεί με τον λογαριασμό, μπορείτε να ελέγχετε τις τρέχουσες πληροφορίες του 
φορτιστή από τον λογαριασμό χρήστη του myWallbox.

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται είναι:

Κατάσταση κλειδώματος: Το κίτρινο σημαίνει ότι ο φορτιστής είναι κλειδωμένος. και το πράσινο ότι 
ο φορτιστής είναι ξεκλείδωτος.

Εικόνα φορτιστή.

Όνομα/Σειριακός αριθμός φορτιστή – Αρχικά, εμφανίζεται ο σειριακός αριθμός του φορτιστή. 
Μπορείτε, όμως, να αλλάξετε το όνομα από την ενότητα στοιχείων φορτιστή και, στη συνέχεια, 
θα εμφανιστεί το νέο όνομα.

Τρέχων τύπος σύνδεσης στο Διαδίκτυο . Εμφανίζεται ένα εικονίδιο που δείχνει τη σύνδεση από την 
πρώτη φορά που ο φορτιστής συνδέεται στο Διαδίκτυο (πριν από την πρώτη σύνδεση, δεν υπάρχει 
εικονίδιο). Ο τύπος σύνδεσης που εμφανίζεται είναι: Wi-Fi. Η σύνδεση μέσω Bluetooth δεν εμφανίζεται 
εδώ.

Κατάσταση φορτιστή:

• Εκτός σύνδεσης

• Έτοιμος

• Power Sharing: Κύριο όχημα μη ρυθμισμένο

• Συνδεδεμένος: Εν αναμονή για την επόμενη  
προγραμματισμένη φόρτιση

• Συνδεδεμένος: Έγινε παύση από τον χρήστη

• Συνδεδεμένος: Εν αναμονή για αίτημα  
αυτοκινήτου

• Συνδεδεμένος: ολοκλήρωση χρονοδιαγράμματος

Όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος: Τρέχουσες πληροφορίες φόρτισης.

Όταν ο φορτιστής δεν είναι συνδεδεμένος: Ημερομηνία τελευταίας σύνδεσης/συγχρονισμού.

 
Κάνοντας κλικ στο στοιχείο πληροφοριών, μεταφέρεστε στη σελίδα με τα στοιχεία του φορτιστή.

• Φορτίζει

• Η κατάσταση δεν είναι διαθέσιμη

• Είναι κλειδωμένος και δεν φορτίζει

• Για να γίνει φόρτιση, περιμένετε να 
ξεκλειδωθεί ο φορτιστής

• Συνδεδεμένος: στην ουρά από το Power 
Boost

• Σφάλμα

Πρώτη πρόσβαση
Μόλις συνδεθείτε επιτυχώς στον ιστότοπο του myWallbox, θα μεταφερθείτε στην κύρια σελίδα του 
myWallbox, η οποία εμφανίζει μια λίστα με όλους τους φορτιστές που είναι συνδεδεμένοι με τον 
λογαριασμό σας.
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Στατιστικά στοιχεία
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία από το κύριο μενού στην αριστερή πλευρά 
του ιστοτόπου myWallbox.

Δείτε τις περιόδους 
λειτουργίας όλων των 
φορτιστών που είναι 
συνδεδεμένοι με τον 
λογαριασμό σας.

Τα διαθέσιμα φίλτρα για τις περιόδους λειτουργίας περιλαμβάνουν:

Ανά ομάδα: φιλτράρετε ανά διάφορες ομάδες που σχετίζονται με τον χρήστη σας. 
Ανά χρήστη: φιλτράρετε ανά χρήστες στις ομάδες σας. 
Ανά φορτιστή: φιλτράρετε ανά φορτιστές στις ομάδες σας. 
Ανά ημερομηνίες έναρξης και λήξης: επιλέξτε τις ημερομηνίες έναρξης  
και λήξης που θέλετε να δείτε. 

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να δημιουργήσετε 
μια αναφορά Excel, κάνοντας απλώς κλικ στο 
«Δημιουργία αναφοράς».

myWallbox Portal

Πύλη myWallbox
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Πύλη myWallbox

Χρήστες
Διαχειριστείτε τους χρήστες που έχουν πρόσβαση στους φορτιστές.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΕΝΑΝ ΧΡΗΣΤΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΑΣ
Προσθέστε έναν νέο/υπάρχοντα χρήστη στην ομάδα για να του δώσετε πρόσβαση στους φορτιστές.

Συμπληρώστε τα στοιχεία χρήστη και ορίστε δικαιώματα 
χρήστη ή διαχειριστή.

Χρήστης: Δώστε του πρόσβαση στους φορτιστές που 
έχετε επιλέξει από τη λίστα φορτιστών παρακάτω.

Διαχειριστής: Δώστε του πρόσβαση σε όλους τους 
φορτιστές της ομάδας σας και επιτρέψτε του να 

διαχειρίζεται φορτιστές και χρήστες.

myWallbox Portal
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Πύλη myWallbox

Μόλις στείλετε την πρόσκληση, 
θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο 
παράθυρο που επιβεβαιώνει ότι 
στάλθηκε μια πρόσκληση στον 
χρήστη.

Στη συνέχεια, ο προσκεκλημένος χρήστης εμφανίζεται 
αυτόματα στη λίστα χρηστών (σε περίπτωση που δεν 
εμφανιστεί, ανανεώστε τη σελίδα).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Αφού συνδεθεί ο χρήστης με την ομάδα, μπορείτε να δείτε βασικά στοιχεία του στη λίστα χρηστών.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται είναι:

Όνομα και επώνυμο χρήστη.

Email χρήστη.

Τύπος χρήστη:   

 
Αριθμός φορτίσεων: Αριθμός φορτίσεων που έχουν εκτελεστεί από τον εν λόγω χρήστη. 

Ημερομηνία εγγραφής.

Πλήκτρο διαγραφής: Καταργήστε τον χρήστη από την τρέχουσα ομάδα (ο λογαριασμός χρήστη δεν 
διαγράφεται). Δεν είναι πάντοτε διαθέσιμο.  

Υπερδιαχειριστής

Διαχειριστής

Χρήστης
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Πύλη myWallbox

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ
Αποκτήστε πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού χρήστη κάνοντας κλικ στον χρήστη από τη λίστα 
χρηστών.

Εδώ θα μπορείτε:

• Να βλέπετε τα βασικά στοιχεία του χρήστη.

• Να τροποποιείτε την τιμή του RFID (ισχύει μόνο για τα μοντέλα Wallbox Commander 2 και Copper).

• Να αποκτάτε μια λίστα με τους φορτιστές που έχουν εκχωρηθεί ή δεν έχουν εκχωρηθεί στον χρήστη 
από την ομάδα και να εκχωρείτε ή να αφαιρείτε φορτιστές από τον χρήστη.

Στοιχεία χρήστη

Τα στοιχεία χρήστη είναι διαθέσιμα για προβολή, αλλά όχι για τροποποίηση (εκτός από την τιμή του 
RFID).

Λίστα φορτιστών

Πρόκειται για μια λίστα με τους φορτιστές των ομάδων χρηστών, που σας επιτρέπει να γνωρίζετε ποιοι 
φορτιστές είναι διαθέσιμοι για τον χρήστη και να εκχωρείτε ή να αφαιρείτε φορτιστές από τον χρήστη.

Σημασία χρωμάτων:

Η εκχώρηση φορτιστή δεν μπορεί να τροποποιηθεί, 
καθώς πρόκειται για διαχειριστή.

Ο φορτιστής είναι εκχωρημένος στον χρήστη. 
Κάνοντας κλικ στο διακόπτη, αφαιρείτε τον 
φορτιστή από τον χρήστη.

Ο φορτιστής δεν είναι εκχωρημένος στον χρήστη. 
Κάνοντας κλικ στο διακόπτη, εκχωρείτε τον 
φορτιστή στον χρήστη.

myWallbox Portal
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Πύλη myWallbox

Μενού λογαριασμού χρήστη
Από την επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη διαμόρφωση χρήστη.

Εκεί μπορείτε να τροποποιήσετε τη διαμόρφωση χρήστη.
myWallbox Portal

myWallbox Portal
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Συντήρηση 
Για τη σωστή συντήρηση, λάβετε ορισμένες προφυλάξεις:

• Δεν υπάρχουν εξαρτήματα του Wallbox που πρέπει να συντηρήσει ο χρήστης. Μόνο ένας εξειδικευμένος 
ηλεκτρολόγος μπορεί να ανοίξει και να τροποποιήσει το Wallbox.

• Μην ξεχνάτε ότι, πριν αρχίσετε να καθαρίζετε τον φορτιστή σας, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η πηγή 
τροφοδοσίας είναι κλειστή.

• Αν θέλετε να καθαρίσετε το Wallbox, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό και στεγνό ή 
νωπό πανί. Μη χρησιμοποιείτε σπρέι ή τρεχούμενο νερό για να καθαρίσετε τον φορτιστή Wallbox.

• Είναι υποχρεωτική η χρήση του στηρίγματος εξαρτημάτων ή προστασίας που παρέχεται ως πρόσθετο, 
για να προστατεύετε το βύσμα από πτώσεις, ακαθαρσίες και καιρικά φαινόμενα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων 
ΓΕΝΙΚΑ

Ο φορτιστής δεν ενεργοποιείται

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι το Wallbox δεν τροφοδοτείται με ρεύμα. Ο διακόπτης κυκλώματος 
ίσως είναι κλειστός ή αποσυνδεδεμένος. Ελέγξτε τον διακόπτη κυκλώματος και βεβαιωθείτε ότι 
λειτουργεί. Πατήστε το κουμπί δοκιμής του διακόπτη κυκλώματος. Πρέπει να αποσυνδεθεί΄μόνος του.

Η φόρτιση δεν ξεκινά 

Πιθανοί λόγοι: 

• Το όχημα έχει προγραμματιστεί να φορτιστεί αργότερα.

• Το όχημα είναι πλήρως φορτισμένο.

• Το όχημα ενδέχεται να έχει κάποιο σφάλμα. Ελέγξτε το όχημα.

• Το βύσμα φόρτισης δεν είναι σωστά συνδεδεμένο. Συνδέστε το ξανά.

• Το βύσμα φόρτισης ενδέχεται να είναι βρόμικο ή χαλασμένο. Βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή 
κατάσταση.

• Η φόρτισης προγραμματίστηκε ενώ το πιστόλι ηλεκτρικού οχήματος ήταν συνδεδεμένο στο 
αυτοκίνητο, οπότε η φόρτιση δεν λήφθηκε υπόψη. Διαγράψτε την προγραμματισμένη φόρτιση και 
βεβαιωθείτε ότι το πιστόλι δεν βρίσκεται στο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, συγχρονίστε την εφαρμογή με 
το Wallbox και προγραμματίστε τη φόρτιση. 

Το όχημα δεν έχει φορτιστεί εντελώς, ο χρόνος φόρτισης είναι μεγαλύτερος από το κανονικό ή το 
όχημα φορτίζει μόνο σε χαμηλή ισχύ

Όταν η φόρτιση του οχήματος έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, η ταχύτητα φόρτισης αρχίζει να μειώνεται.

Από την άλλη, αν ο φορτιστής ή το όχημα εντοπίσει πολύ υψηλή θερμοκρασία, η ισχύς φόρτισης 
μειώνεται για λόγους ασφαλείας. 
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Το καλώδιο φόρτισης δεν αποσυνδέεται από το όχημα

Η φόρτιση δεν έχει τερματιστεί από το όχημα. Τερματίστε τη φόρτιση από το όχημα και αφαιρέστε το 
καλώδιο φόρτισης. Ελέγξτε τις οδηγίες χρήσης του οχήματος για να μάθετε πώς γίνεται αυτό, καθώς κάθε 
όχημα έχει διαφορετικές απαιτήσεις. 

Επίσης, ίσως χρειαστεί να ενημερώσετε το λογισμικό του φορτιστή. Ανοίξτε την εφαρμογή Wallbox και 
επιλέξτε «Ρυθμίσεις», για να δείτε αν στο κάτω μέρος υπάρχει ένα μικρό αναδυόμενο παράθυρο με την 
ένδειξη «Υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις για αυτόν τον φορτιστή». Αν ναι, επιλέξτε το και ενημερώστε 
το λογισμικό του φορτιστή. 

Αν το όχημα φορτίζει μόνο σε χαμηλή ισχύ και δεν έχει φορτίσει ποτέ σε μεγαλύτερη ισχύ, ζητήστε από τον 
τεχνικό εγκατάστασης να ελέγξει τον επιλογέα ρεύματος μέσα στον φορτιστή Wallbox. 

ΣΥΝΔΕΣΙΜΌΤΗΤΑ

Η εφαρμογή Wallbox δεν συνδέεται με τον φορτιστή

Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth του κινητού ή του τάμπλετ σας είναι ενεργοποιημένο.

Η εμβέλεια του BLE είναι μικρότερη από 10 μέτρα. Παραμείνετε εντός αυτής της απόστασης.

Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το Bluetooth του κινητού σας και δοκιμάστε να συνδεθείτε 
ξανά. 

Κλείστε την εφαρμογή Wallbox και ανοίξτε την ξανά. 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατεβάσει στο κινητό σας την τελευταία έκδοση της εφαρμογής. Ο ευκολότερος 
τρόπος είναι να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή Wallbox και, στη συνέχεια, να την εγκαταστήσετε ξανά.

Αν χρησιμοποιείτε Bluetooth με πολλές άλλες συσκευές, μερικές φορές τα σήματα διασταυρώνονται, 
οπότε δεν επικοινωνούν πάντα. Αν συμβαίνει αυτό, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε το Bluetooth και 
προσπαθήστε ξανά να συνδεθείτε με τον φορτιστή.

Δεν υπάρχει κάλυψη Wi-Fi εκεί όπου έχει εγκατασταθεί ο φορτιστής

Αν δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση του φορτιστή κάπου αλλού, η λύση θα μπορούσε να είναι μια 
συσκευή επέκτασης του Wi-Fi. Επίσης, μπορείτε να συνδέσετε τον φορτιστή στο Διαδίκτυο μέσω 
καλωδίου Ethernet.

Μπορείτε να αγοράσετε από το τμήμα πωλήσεων ένα πρόγραμμα συνδρομής που ονομάζεται Wallbox 
Always Connected», έτσι ώστε να έχετε τον φορτιστή σας συνεχώς συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο. 

Υπάρχει κάλυψη Wi-Fi, αλλά αντιμετωπίζω προβλήματα σύνδεσης 

Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο Wi-Fi και το Διαδίκτυο λειτουργούν σωστά.

• Προσπαθήστε να συνδέσετε μια άλλη συσκευή και ελέγξετε αν το δίκτυο είναι ενεργό και μπορεί να 
συνδεθεί στο Διαδίκτυο.

• Κάντε επανεκκίνηση του ρούτερ και ελέγξτε τις συνδέσεις. 

• Ανοίξτε τις θύρες του ρούτερ σας. Για να συνδέσετε τον φορτιστή σας, πρέπει να είναι ανοιχτές οι 
εξής θύρες: 
 TCP 80 (χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων) 
 UDP 123 (χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό χρόνου)

• Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας ένα διαφορετικό δίκτυο Wi-Fi.
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Αν δεν διαθέτετε άλλο δίκτυο Wi-Fi, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα με το κινητό σας χρησιμοποιώντας 
ένα hotspot. Ακολουθούν οδηγίες για να το κάνετε με το κινητό σας: 

Συμβουλή: Η ενεργοποίηση του hotspot για πρώτη φορά συμπληρώνει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, 
όπως ένα όνομα δικτύου και έναν κωδικό πρόσβασης.

Συνδέστε το Wallbox σε αυτό το νέο δίκτυο Wi-Fi.

 
Αποσύνδεση από το δίκτυο Wi-Fi

Αν ο φορτιστής χάσει τη σύνδεση στο Wi-Fi, απλώς επανεκκινήστε τον φορτιστή Wallbox και αυτός θα 
επανασυνδεθεί αυτόματα.

Επίσης, ελέγξτε το ρούτερ του Wi-Fi για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά. 

iPhone (iOS 13):

 1. Ρυθμίσεις 
 2. Δεδομένα 
 3. Προσωπικό hotspot  
 4. Στον φορτιστή επιλέξτε το hotspot που 

δημιουργήσατε με το iPhone

Android (10):

 1. Ρυθμίσεις 
 2. Δίκτυο και ρυθμίσεις 
 3. Hotspot και κοινή χρήση σύνδεσης  
 4. Wi-Fi hotspot 
 5. Ενεργοποίηση 
 6. Στον φορτιστή επιλέξτε το hotspot που 

δημιουργήσατε με το Android.

Προειδοποιητικά μηνύματα

Η τροφοδοσία ελέγχεται συνεχώς από το Wallbox, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία. Αν 
κάποια από τις παραμέτρους βρίσκεται εκτός του σωστού εύρους λειτουργίας, το Wallbox δεν θα σας 
επιτρέψει να φορτίσετε το όχημα και θα σας εμφανίσει ένα προειδοποιητικό μήνυμα στην οθόνη:

Μη διαθεσιμότητα του σταθμού φόρτισης:

• Απενεργοποιήστε τον διακόπτη κυκλώματος και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα προτού τον 
ενεργοποιήσετε ξανά

• Αν αυτό δεν λειτουργήσει, συμβουλευτείτε τον τεχνικό εγκατάστασης για να βεβαιωθείτε ότι ο 
επιλογέας ρεύματος δεν βρίσκεται στη θέση 0, 8 ή 9. 

Δεν υπάρχει ισχύς στον σταθμό φόρτισης:

• Αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης από το όχημα. Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τον διακόπτη 
κυκλώματος, περιμένετε 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον ξανά. Στη 
συνέχεια, επανασυνδέστε το καλώδιο φόρτισης στο όχημα.  
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Τα αρχεία καταγραφής φόρτισης δεν εμφανίζονται ούτε στον ιστότοπο του myWallbox ούτε στην 
εφαρμογή Wallbox

Για να εμφανιστούν τα στατιστικά στοιχεία φόρτισης στην εφαρμογή ή στην πύλη myWallbox, 
ο φορτιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο. Ελέγξτε πρώτα τη σύνδεση στο Διαδίκτυο.  

Αν τα στατιστικά στοιχεία φόρτισης εξακολουθούν να μην εμφανίζονται, μπορείτε να κάνετε 
τα εξής:

Ελέγξτε αν είναι εγκατεστημένη η πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού του φορτιστή σας.

Καταργήστε την εφαρμογή Wallbox από το κινητό σας, κατεβάστε τη ξανά, συνδεθείτε με τον 
φορτιστή σας μέσω Bluetooth και αφήστε τη συσκευή να συγχρονιστεί με το κινητό σας. Αυτό θα 
επιτρέψει στον φορτιστή να στείλει τα στατιστικά στοιχεία μέσω Bluetooth αντί μέσω Διαδικτύου. 

Κάντε επαναφορά του συστήματος του φορτιστή. Μέσα στην εφαρμογή Wallbox, πατήστε: 
Ρυθμίσεις > Σύνθετες επιλογές > Επανεκκίνηση.  

1.

2 . 

3.

Επισκευή 
Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια; Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: 

service@wallbox.com  www.wallbox.com 

België/Belgique

+32 28082353

+45 89870290

+49 303 11 99629

+34 930181668

Danmark

Deutschland

France

+33 186260541

+39 694804494

+31 202410845

España

Italia

Nederland

Norge

+47 51742000

+351 308809158

+43 720882116

Portugal

Österreich

Schweiz/Suisse

+41 435084675

+46 852503203

+44  20 3318 3779

Sverige

United Kingdom

ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

 
 


