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        Advarsel: Risiko for elektrisk stød.

• Læs den medfølgende dokumentation omhyggeligt, for at gøre dig bekendt 
med alle sikkerhedsinstruktioner og -forskrifter, inden du bruger dette produkt.

• Dette produkt er udviklet og testet i overensstemmelse med internationale 
standarder.

• Brugen af dette produkt er begrænset til de anvendelser, det er udviklet til.
• Installation, vedligeholdelse og reparation af dette produkt må kun udføres af 

kvalificeret personale.
• Forkert installation eller reparation kan medføre farlige situationer for brugeren af 

dette produkt.
• Dette produkt bruges i kombination med en strømkilde.
• Sluk altid strømmen før enhver vedligeholdelsesaktivitet.
• Dette produkt indeholder ikke dele, der kan serviceres af brugeren. Kontakt 

EVBox eller din distributør for yderligere information. Forsøg ikke selv at 
servicere eller reparere ladestationen!

• Sørg for, at produktet kun bruges under de rigtige driftsforhold.
• Sørg for, at hovedstrømmen er afbrudt, før du opbevarer eller transporterer dette 

produkt.
• Det er ikke tilladt at anvende adaptere konverteringsadaptere.
• Det er ikke tilladt at anvende forlængerledninger.
• Sørg for, at strømledningen til Elvi er installeret på en dedikeret afbryder 

(MCB) på dit servicepanel. Installationen skal indeholde en passende 
fejlstrømsafbryder (RCD). MCB skal være i overensstemmelse med ladekablets 
kapacitet (3,7, 7,4, 11, 22 kW). Hvis ladekablet strømstyrke er forskellig fra 
strømstyrken af (MCB), skal installatøren/brugeren ændre stationens indstillinger 
i mobilladehåndteringsappen og/eller backend-portalkontoen som er forsynet af 
operatøren eller serviceudbyderen for dette produkt.

Den installerende part skal altid sørge for, at stationen er installeret i 
overensstemmelse med de lokale regler. Installationsindstillingerne på servicepanelet 
skal altid indstilles af en autoriseret elektriker.

EVBox er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der opstår, hvis dette produkt 
transporteres i anden emballage end den emballage produktet blev leveret i. Opbevar 
dette produkt i et tørt miljø, og opbevaringstemperaturen skal  
være mellem -25 °C og +60 °C.

EVBox stræber efter at fremstille produkter af højeste kvalitet. EVBox-produkter er 
fuldt CE-mærkede og opfylder de væsentlige krav i EMC-direktiv 2014/30/EU og 
lavspændingsdirektivet 2014/35/EU. Flere detaljer kan findes på evbox.com eller i 
denne installationsmanual. EVBox-produkter sælges med en begrænset garanti, som 
er beskrevet på evbox.com/general-terms-conditions.

Sikkerhedsregler
DK
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Komponenter & funktioner

Kortlæser
Dette er området, hvor du scanner dit RFID-kort 
eller nøglelås. Elvi læser dataene fra dit kort for 
at starte eller stoppe en ladesession.

Operativsystem
Elvi er forbundet via en
indbygget dual-band wi-fi-forbindelse eller via et 
valgfrit UMTS-modem.
Start og stop din opladningssession med dit 
ladekort, din nøglelås eller eksternt via appen.

1

2

3

4

Armaturhus
Elvi består af en vægbeslag + en ladestation.
Elvi er designet med robuste, stærke 
plastikmaterialer, der gør huset holdbart,
robust, vejrbestandigt og slidstærkt.

udtag
Elvi med en udtag giver dig mulighed for at 
bruge dit eget ladekabel.
Udtaget er standard Type 2.
Bemærk: Som en valgmulighed kan udtaget være 
forsynet med et integreret lukkesystem.

1
2

3

4

Produktklassifikation

• EV Forsyningsudstyr forbundet til AC forsyningsnet
• Permanent forbundet
• AC EV Forsyningsudstyr
• Udendørsbrug
• Udstyr til placering med ubegrænset adgang
• Stationært udstyr, monteret på vægge, stolper eller tilsvarende, betyder: overflademonteret
• Klasse I Udstyr
• Mode 3 EVSE
• Driftstemperaturområde: -25°C til 45°C
• Afskærmnings-rating: IP55, IK10

DK
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Komponenter

Vægbeslag StationNøgler

Dimensioner
(i mm)

 219  186
32

8
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1. Udpak EVBox Elvi

De nøgler (B), der findes i instruktionsfolderen er kun nødvendige til at tage ladestation (C) 
af vægbeslaget (D) (i tilfælde af vedligeholdelse).

Bemærk: Efter installation skal du overlevere folderen til brugeren, da den også indeholder 
ladekortet (E), nøglelåsen (F) og stations-ID + sikkerhedskode (G).

A
DC B

E

F

G

1.1
Anbring Elvi-pakken på en flad og stabil overflade.
Fjern hylster.

1.2
Åben kassen med ladestationen. Læg instruktionsfolderen (A) til side.
Tag ladestationen ud af dens kasse.
Tag vægbeslaget ud. Spring dette trin over, hvis vægbeslag allerede er installeret (i dette 
tilfælde er vægbeslag ikke inkluderet i kassen).
Tag posen med skruer, rawlplugs og borebits ud.

A

DK
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1. Udpak EVBox Elvi

 
Vægbeslag allerede 
installeret? Gå til næste side

Gå til side 13

JA

NEJ

Vægbeslag med cover (valgfri)

DK

9



  

  Advarsel: Risiko for elektrisk stød.

Før installation af vægbeslaget skal du sørge for, at den strømledning der anvendes, 
er slået fra på dit servicepanel.

Sørg for, at strømledningen til Elvi er installeret på en dedikeret afbryder (MCB) på 
dit servicepanel. Installationen skal indeholde en passende fejlstrømsafbryder (RCD). 
MCB skal være i overensstemmelse med ladekablets kapacitet (3,7, 7,4, 11, 22 kW). 
Hvis ladekablet strømstyrke er forskellig fra strømstyrken af (MCB), skal installatøren/
brugeren ændre stationens indstillinger i mobilladehåndteringsappen og/eller 
backend-portalkontoen som er forsynet af operatøren eller serviceudbyderen for 
dette produkt.

Vær opmærksom på, at lokale bestemmelser kan være gældende og kan variere 
afhængigt af dit område/bopælsland. Den installerende part skal altid sørge for, at 
stationen er installeret i overensstemmelse med de lokale regler.

Installationsindstillingerne på servicepanelet skal altid indstilles af en autoriseret 
elektriker.

8 mm
borebit

bor

kniv

4x skrue
5 x 70 mm

4x stik
8 x 65 mm

1x bit T20

1x bit T25

flad
skruetrækker

2. Installer vægbeslag

Inkluderet
i kassen

Ikke inkluderet
i kassen

gummipakning belastningsfrigørelse

boble
niveau

bit-holdende
skruetrækker

1x bit T30
Muffe med 
boreskabelon

DK

Værktøjer, du skal bruge til at installere vægbeslaget

10



2. Installer vægbeslag
Installationsråd

Råd til jording TN-system PE-kabel

TT-system
IT-system

Jordelektroden installeres separat (selvin-
stalleret)

Indgangs 1-fase 230 V ± 10% 50/60 Hz

3-fase 400 V ± 10% 50/60 Hz

Forsynet strømmåler 16 A 1-faset eller 3-faset

32 A 1-faset eller 3-faset

MCB C-karakteristisk (MCB skal vælges for at matche ladestatio-
nens strømstyrkeindstillinger med hensyntagen til MCB-pro-
ducentens specifikationer)

RCD 40 A, 30 mA AC type A, høj immunitetstype (f.eks. HPI, SI, HI, 
KV, osv.)

Bemærkning til installatør: I tilfælde af et TT eller IT elnet med 230 V fra ledning til 
ledning, skal Elvi være installeret med en 1-fase ved at forbinde klemmerne på L1 og N.

Servicekabler

Mulighed 1:
400 V 3-fase med neutral

Til 3-faset brug af en Wye-tilsluttet sekundær skal 
alle tre faser (L1, L2 og L3) og neutral tilsluttes. 
Hver fasespænding skal måle 230 V til neutral.

DK

L1

L2

L3

N

G

230 V
 

230 V

230 V

400 V
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Mulighed 2:
230 V 1-fase med neutral

Til 1-faset brug af en Wye-tilsluttet sekundær skal 
kun en enkelt fase (L1) og neutral tilsluttes. Denne 
fasespænding skal måle 230 V mellem ledning og 
neutral.

Advarsel: I denne konfiguration fungerer 
ladestationen kun fra en enkelt fase (L1). Tilslut ikke 
de resterende faser L2 og L3.

Mulighed 3:
230 V 1-fase uden neutral

I denne konfiguration (uden neutral og 230 V fra 
ledning til ledning) tilsluttes to ledninger (L1, L2 eller 
L3) til L1 og neutrale positioner på ladestationens 
fordelerblok.

Bemærk: Hvis du ikke er sikker på den tilgængelige 
tilslutningstype på servicepanelet, skal du kontakte 
en autoriseret elektriker.

L1

L2

L3

N

G

230 V

230 V

L1

L2

L3

N

G

230 V

2. Installer vægbeslag
DK
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2. Installer vægbeslag
2.1
Vælg en solid og flad vertikal overflade til installation 
af vægbeslaget.
Sørg for, at overfladen er jævn og solid nok til at 
modstå en trækkraft på mindst 100 kg.

2.2
Klip boreskabelonen ud fra emballagen.

2.3
Anbring boreskabelonen på væggen og brug 
et vaterpas (f.eks. boblevaterpas) til at justere 
skabelonen. Markér de 4 monteringspunkter på 
væggen og fjern skabelonen.

2.4
Bor huller med et 8 mm bor.
Brug de medsendte 8 x 65 mm rawlplugs.

2.5
Skru de medsendte 5 x 70 mm skruer i ved hjælp af 
den medsendte torx T25 bit, indtil den resterende 
afstand fra væggen er 10 mm. Dette er nødvendigt 
for at kunne sætte vægbeslaget på.

Monter vægbeslaget på væggen.
Fastgør de 4 skruer.

2.6
Fjern den beskyttende gummihætte.
Løsn de 4 hjørneskruer (3x torx T20 ved hjælp af 
den medfølgende T20-bit og 1x slidset med en 
almindelig, flad skruetrækker).
Fjern det gennemsigtige cover fra vægbeslaget.

DK
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2. Installer vægbeslag

x mm

2.7
Mål strømkablets diameter og skær den korrekte 
diameter ud fra gummipakningen for at lade kablet og 
valgfrie datakabler komme igennem.

Bemærk: Belastningsfrigørelsen og gummipakningen er 
leveret i en separat pose i kassen.

2.8
Før strømledningen og valgfrit datakabel gennem 
gummipakningen.
Den samlede længde af strømledningen ført gennem 
gummipakningen skal være 180 mm.

Afriv strømledningen over en længde på 130 mm.

Ved strengede (fleksible) ledninger skal du bruge 
ledningsendemuffer med en ferrul-længde på 12 - 15 mm 
og anvende en firkantet krympe for optimal pasform i 
forbindelsesklemmerne.

2.9
Saml belastningsfrigørelsen.
Afhængig af forsyningskablets tykkelse skal du 
bruge enten den lille eller den store diameter på 
belastningsfrigørelsen. Vip blot de symmetriske dele for 
at opnå en anden diameter på belastningsfrigørelsen.

Belastningsfrigørelsen giver også plads
til ekstra datakabler på to sider
(f.eks. UTP/CAT5E/CAT6).

Lille Stor

Valgfrit datakabel

Valgfrit datakabel
Strømforsyningskabel

DK
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2. Installer vægbeslag
2.10

Anbring en del af belastningsfrigørelsen i bunden af vægbeslaget.
Anbring forsyningsledningen over den nederste del af belastningsfrigørelsen, og monter 
gummipakningen i yderkanten af vægbeslaget.

Bemærk: Vær opmærksom på, at gummipakningen har tre rillekanter og en tungekant. Sørg for at 
placere tungekanten opad.

Anbring den øverste del af belastningsfrigørelsen over forsyningskablet, og brug de to 4 x 40 mm skruer 
og Torx T20 hovedet til at montere belastningsfrigørelsen på forsyningskablet. Stram ikke for meget.

PE N L1 L2 L3

2.11
Tilslut ledningerne i deres tildelte klemmer. Monter det gennemsigtige cover.
Sørg for, at der ikke stikker ledninger ud under det gennemsigtige cover.
Sørg for, at gummipakningen omkring stikforbindelserne er på plads, inden det 
gennemsigtige cover samles.
Spænd boltene med T20-bitten. Stram ikke for meget.
Fastgør den særlige bolt i bunden af højre hjørne med en almindelig, flad skruetrækker. 
Denne særlige bolt kan anvendes til at forsegle installationen med en plombering.

Bemærk: Installationseksempel på en 1-faset forbindelse af Elvi.

DK
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3. Fjern cover til vægbeslag

   Advarsel: Risiko for elektrisk stød.

Før du tager coveret af vægbeslaget skal du sørge 
for, at den strømledning der anvendes, er slået fra på 
servicepanelet.

Tag de nøgler, der findes i kassen.
Indsæt nøglerne i åbningerne i bunden af 
vægbeslaget. Dette frigiver snap-fit forbindelsen af 
vægbeslagets cover med vægbeslaget. Sørg for at 
skubbe dem ind, indtil de kun stikker ca. 50 mm ud, 
og ikke kan skubbes yderligere ind.

Nu kan du fjerne coveret fra vægbeslaget. Træk 
coveret væk fra vægbeslaget i en lige linje.

Advarsel: Drej eller vrid ikke coveret, da dette kan 
ødelægge snap-fits og/eller forbindelsesstik.

Tag nøglerne ud af vægbeslaget.

Forbered Elvi til installation

Nu er vægbeslaget klar til installation af Elvi.

CLICK

(Valgfrit)
Spring dette trin over, hvis vægbeslaget ikke har et cover.

DK
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4. Aktiver EVBox Elvi
4.1
Download din Elvi mobilapp til administration af din station fra det sted, der er angivet 
af din operatør eller serviceudbyder. For yderligere oplysninger skal du kontakte din 
operatør eller serviceudbyder.

4.2
Log ind på din konto i appen.
Hvis du endnu ikke har en konto, skal du oprette en ny konto i appen.
Tilmeld Elvi i appen ved at tilføje dens stations-ID og sikkerhedskode.
Find stationens ID på bagsiden af din Elvi eller i den medfølgende folder inde i Elvi-
kassen.
Find sikkerhedskoden i den medfølgende folder i Elvi-kassen.
Find ladekortet i den medfølgende folder i Elvi-kassen. Alternativt tilsendes et ladekort 
til dig separat med posten (dette afhænger af din operatør eller serviceudbyder). For 
yderligere oplysninger skal du kontakte din operatør eller serviceudbyder.

4.3
Følg trinene i appen for at forbinde Elvi.

Bemærk: Ladestation fungerer med Wi-fi eller cellulær tilslutning (valgfrit). Elvi vil altid 
søge efter wi-fi, men den vælger mobilforbindelse (valgfri), når wi-fi ikke findes.

Bemærk: På modellen,der kun har wi-fi  er den valgfrie mobilforbindelse ikke tilgængelig. 
Du kan se din enheds specifikke modeltype på kassen.

4.4
Aktivér dit ladekort i mobilladehåndteringsappen og/eller backend-portalkontoen, som 
leveres af operatøren eller serviceudbyderen af dette produkt.
Hvis du har en nøglelås, skal denne registreres separat fra dit ladekort i appen. Dit 
ladekort og din nøglelås har forskellige ID-numre.
Dit ladekort/nøglelås følger og registrerer alle din opladninger i din 
mobilladehåndteringsapp og/eller backend-portalkontoen, for som leveres af operatøren 
eller serviceudbyderen af dette produkt.

Har du brug for mere hjælp?
Hvis du har brug for hjælp med opsætningen af Elvi eller din mobilladehåndteringsapp 
og/eller backend-portalkontoen, skal du kontakte din operatør eller serviceudbyderen af 
dette produkt for yderligere støtte.

Start Stop

DK
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5. Installer station

Før monteringen skal du skrive Elvi-stationens ID ned.
Dette findes på bagsiden af stationen.

5.1
Juster stationen mod vægbeslaget og tryk den ind i en lige 
linje, indtil du hører en kliklyd.

For at sikre, at forbindelsen er helt sikret, trykkes let på alle fire 
hjørner og det kontrolleres, at der ikke er noget luftrum mellem 
vægbeslaget og stationen.

5.2
Tænd for strømmen til stationen på servicepanelet. Elvi tænder 
automatisk. Dette indikeres med en blinkende rød LED-ring.

Bemærk: Vær opmærksom på, at Elvi hurtigt efter 
dens registrering og aktivering automatisk kan starte en 
softwareopdatering. Sluk ikke for Elvi.
Hvis LED-ringen ikke bliver grøn efter 20 minutter, skal du 
kontrollere, at stationen er online i backend/portalkontoen. 
Hvis stationen ikke er online, kontakt venligst din operatør eller 
serviceudbyder for dette produkt.

Værktøj, du skal bruge til at 
installere stationen

Der kræves ingen specifikke værktøj til dette trin.

CLICK

DK
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6. Fjern station
Værktøj, du skal bruge til at fjerne stationen

   Advarsel: Risiko for elektrisk stød.

Før du tager ladestationen ud af vægbeslaget skal du 
sørge for, at den strømledning der anvendes, er slået 
fra på servicepanelet. LED-ringen til opladning skal 
være slukket.

7.1
Tag nøglerne ud af folderen i kassen.
Indsæt nøglerne i åbningerne i bunden af 
vægbeslaget. Dette frigiver ladestationens snap-fit-
forbindelse med vægbeslaget. Sørg for at skubbe dem 
ind, indtil de kun stikker ca. 50 mm ud, og ikke kan 
skubbes yderligere ind.

Nu kan du fjerne din ladestation fra vægbeslaget. 
Træk ladestationen væk fra vægbeslaget i en lige linje.

Vigtigt: Drej eller vrid ikke ladestationen, da det kan 
beskadige stationens snap-fits og/eller stikforbindelser.
Vær opmærksom på, at ladestationen stadig er 
fastgjort på stikforbindelsen (udtaget) på vægbeslaget, 
og det kræver noget kraft at trække den ud.

Tag nøglerne ud af Elvi vægbeslag.

CLICK

DK
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7. Oplad med EVBox Elvi
Start opladning
1. Sæt dit ladekabel i Elvi.
2. For at starte og stoppe en opladning kan du bruge et registreret ladekort, 

nøglelås eller din mobilladehåndteringsapp.
3. Ved aktivering af ladekort skal du holde dit ladekort (RFID-kort) foran læseren, 

markeret med ikon.
4. Elvi reagerer med et bip. Det betyder at dit kort er ved at blive godkendt.
5. Elvi LED-ringen bliver blå, når den starter opladning.

Stop opladning
1. Ved aktivering af ladekort skal du holde dit ladekort (RFID-kort) foran læseren, 

markeret med ikon.
2. Elvi reagerer med et bip. Det betyder at dit ladekort/nøglelås er ved at blive 

godkendt. Elvi LED-ringen bliver grøn, når den stopper opladningen.
3. Fjern dit ladekabel fra Elvi og anbring det atter i din bil. Alternativt kan du 

afbryde dit ladekabel direkte fra Elvi og afslutte din session.

Hvad du ser Hvad det betyder Hvad du skal gøre

LED-ring slukket
eller grøn

Elvi er klar til brug. Sæt ladekablet ind i Elvi.

LED-ring  
grøn, blinker

Dit ladekort bliver verifi-
ceret.

Vent indtil LED-ringen bliver blå.

LED-ring  
gul

Bilen er fuldt opladet. Fjern dit ladekabel fra Elvi og anbring det atter 
i din bil.

LED-ring  
gul, blinker

Opladningen er i kø (gælder 
kun i Smart Charging-mil-
jøet).

Når strøm bliver tilgængelig, vil opladningen 
starte eller genoptages, og LED-ringen bliver 
blå.

LED-ring  
blå

Elvi lader bilen. Bilen lader

LED-ring  
rød

Elvi oplever
en fejl.

Se kapitlet om fejlfinding i denne vejledning for 
løsninger. Hvis dette ikke løser problemet, skal 
du kontakte din installatør eller Elvi-leverandør, 
eller skrive til os på support@evbox.com.

LED-ring rød, 
blinker

Dit ladekort er ikke autoris-
eret til at lade.

Kontakt dit ladekorts service
operatør.

DK
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8. Fejlfinding

Problem Mulig årsag Løsning

Ladestation
reagerer ikke

Ingen strøm til ladestation • Kontrollér, at fejlstrømsafbry-
deren og kredsløbsafbryderen 
på servicepanelet er slået til 
(kontrolleres af brugeren).

• Kontrollér, at forsyningskablet, 
der kommer ind i ladestatio-
nen, er strømførende. LED-rin-
gen bør være tændt.

• Sluk ladestationen. Tænd den 
igen efter 20 sekunder, ved at 
vippe kredsløbsafbryder eller 
hovedafbryder til Elvi.

Fejlstrømsafbry-
deren forhindrer 
opladning.
LED-ring blinker 
rødt 10 x.

• Jordforbindelsesfejl i 
ladestationen

• Særlig jord mod-
stand nødvendig for 
køretøjet

• Fejl i køretøjet eller 
defekt ladekabel

Kontakt din servicetekniker med 
henblik på inspektion og løsning.
Der er ingen dele, der kan service-
res af brugeren.

LED-ring  
lyser konstant 
rødt

Jordingsfejl Kontrollér, om din elektriske 
installation har korrekt jordforbin-
delse. Kontakt din servicetekniker 
i tvivlstilfælde, og for at løse den 
indeværende jordforbindelsessit-
uation.

Se næste side for flere instruktioner om fejlfinding.

Alt installationsarbejde skal udføres af en uddannet elektriker.

DK
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Problem Mulig årsag Løsning

LED-ring  
 
lyser
gul
konstant

• Køretøjet er på en 
timer

• Køretøjet er fuldt 
opladet

• Jordmodstand er for 
høj (ved specifikke  
køretøjer, skal dette 
være  
< 50 Ohm)

• Kontrollér, at stikket på ladekablet 
er sat korrekt i køretøjet (kontrol-
leres af bruger).

• Skift indstilling af timeren i køretø-
jet (kontrolleres af brugeren).

• Udskift ladekablet (kan serviceres 
af brugeren).

• Kontrollér, at jordmodstanden er 
korrekt (jordforbindelsesmåling af 
elektriker).

Den røde LED 
begynder at 
blinke umid-
delbart efter, at 
kortet holdes 
op mod læseren

• Ladekort er ikke au-
toriseret til opladning 
ved denne ladestation

• Der er ingen kommu-
nikation med mobilla-
dehåndteringsappen

• Kontrollér, at ladekortet er 
registreret korrekt (kontrolleres af 
bruger).

• Kontrollér indstillinger for din 
ladestation i  
mobillladehåndteringsappen 
og/eller backend portal konto, 
som leveres af operatøren 
eller serviceudbyderen for 
dette produkt. For yderligere 
oplysninger skal du kontakte din 
operatør eller serviceudbyder.

• Kontrollér, at der er en god wi-fi-
forbindelse, hvor Elvi er installeret 
(kontrolleres af bruger).

• Genstart først dit wi-fi-netværk. 
Genstart derefter Elvi og 
kontroller wi-fi-forbindelsen 
(kontrolleres af bruger).

• Kontrollér i 
mobilladehåndteringsappen, 
at dit wi-fi-netværk er korrekt 
tilsluttet til Elvi. Genforbind.  
(kontrolleres af bruger)

• Hvis din Elvi er udstyret med det 
valgfrie UMTS-modul, skal du 
kontrollere, at Elvi er i kontakt 
med det lokale mobilnet, og at 
den har den rigtige modtagelse 
(kontrolleres af ladepunkt-
operatør).

8. Fejlfinding
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9. Garanti
9.1 EVBox garanterer Kunden ved levering og i en periode på tre (3) år derefter, at produkterne er fri for 
væsentlige mangler i materiale og udførelse og er i overensstemmelse med alle væsentlige aspekter med 
specifikationerne, som udtrykkeligt angivet i dokumentationen, bortset fra ladekabler, deres stik og software, 
for hvilken garantien er begrænset til tre (3) måneder fra levering. Med undtagelse af angivelse i denne 
paragraf 9.1 giver EVBox ingen garantier af nogen art for Produkterne.

9.2 Med forbehold af paragraf 9.3 skal EVBox efter eget valg reparere eller erstatte defekte Produkter eller 
refundere prisen på defekte Produkter, hvis:
(a) Kunden giver skriftlig meddelelse i garantiperioden inden for en periode på fjorten (14) dage efter, at 
Kunden har opdaget, eller skulle have opdaget, at nogle eller alle Produkter ikke overholder garantien som 
beskrevet i punkt 9.1;
(b) Kunden returnerer sådanne produkter til EVBox (på det sted, der er specificeret af EVBox) for Kundens 
regning, og følger instruktionerne fra RMA (Return Merchandise Authorization) fra EVBox, hvis produktets art 
tillader sådan retur; og
(c) EVBox får en rimelig mulighed for at undersøge sådanne produkter og forsynes af kunden med alle 
oplysninger, som de med rimelighed kan kræve, for at fortsætte med en sådan undersøgelse.
Med hensyn til reparation har EVBox ret til at anvende problemforhindrende begrænsninger og/eller 
løsninger.

9.3 EVBox er ikke ansvarlig for Produktets manglende overholdelse af garantien i pkt. 9.1, hvis:
(a) Kunden gør yderligere brug af sådanne Produkter efter at have givet meddelelse i overensstemmelse 
med, eller undladt at give meddelelse, inden for fjorten (14) dage, som angivet i punkt 9.2;
(b) Fejlen opstår, fordi kunden ikke har fulgt EVBoxs mundtlige eller skriftlige instruktioner vedrørende 
opbevaring, installation, idriftsættelse, brug eller vedligeholdelse af Produkterne, eller (hvis de ikke findes) 
god handelspraksis (såsom, men ikke begrænset til, brug af Produkterne med dele, tilbehør eller software, 
der ikke er leveret eller godkendt af EVBox);
(c) Fejlen opstår som følge af EVBox efter enhver tilpasning eller produktspecifikation leveret af Kunden;
d) Reparationer eller andre indgreb på Produkterne udføres af personer, der ikke er uddannet til dette formål, 
imod EVBoxs mundtlige eller skriftlige instruktioner, eller med dele, der ikke er leveret eller godkendt af 
EVBox. eller
(e) Fejlen opstår som følge af fair slid, forsætlig skade eller forsømmelighed hos kunden og / eller en 
tredjepart eller unormale arbejdsvilkår (såsom men ikke begrænset til skader som følge af vandalisme, dyr, 
højtryksrensere , eller fejl i tilsluttede køretøjer).

9.4 I alle tilfælde er følgende udelukket fra garantidækningen:
(a) Rejseomkostninger og reparationsomkostninger, herunder tid anvendt på indledende arbejde, eller på 
demontering og genmontering, hvis reparationen af Produkterne skal finde sted på installationsstedet på 
grund af Produktets art
(b) Rengøring, rutinemæssig vedligeholdelse og forebyggende vedligeholdelsesoperationer af Produkterne, 
som defineret i dokumentationen, samt levering af produkter, der er nødvendige til disse operationer
(c) Genstart af driften, efter at produktet er sikret, f.eks. med strømafbrydere, jordfejls-kredsløbsafbrydere 
(GFCI’er), sikringer eller nødstop; og
(d) generelt er alle operationer på stedet, især hvis ingen dele skal udskiftes.

9 .5 Aftalen gælder for eventuelle reparerede eller udskiftede produkter, der leveres af EVBox.

Dette garantibevis, er udelukkende for information. Kontroler venligst din aftale med EVBox for at kende 
nøjagtige vilkår og betingelser for dit produkt.

Denne garantierklæring er med forbehold for ændringer. 
Se venligst evbox.com/general-terms-conditions for den seneste version.
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EVBox B.V.,

NL registration KvK 32165082_000018683428
Fred. Roeskestraat 115, 1076 EE Amsterdam, Holland

erklærer under dennes eneansvar at følgende produkter:

• Artikelserie E3321-XX50X: EVBox Ladestation, 3-fase 32 A med udtag
 �

Forudsat at de er installeret, vedligeholdt og anvendes i de applikationer, som de 
blev designet til, i henhold til professionel praksis, relevante installationsstandarder og 
producentens anvisninger til brug og installation, er CE-certificerede og opfylder de 
væsentlige krav i EMC-direktivet 2014/30/EU og lavspændingsdirektivet 2014/35/EU, 
RED-direktiv 2014/53/EU, i overensstemmelse med følgende standarder:

• EN/IEC 61851-1 (2017)
• EN/IEC 61851-21-2 (2018)
• EN/IEC 61000-32 (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 V 11.1.1
• EN 301 511 V12.5.1
• EN 300 330 V2.1.1
• EN 300 328 V2.1.1
• EN 301 489-3 V2.1.1
• EN 300 220-1 V3.1.1
• EN 300 220-2 V3.1.1

Amsterdam, d. 25. juni 2019

Arjan van Rooijen

Teknologichef

10. Overensstemmelseserklæring
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Nærværende dokument er udelukkende oprettet med information, og er ikke et bindende bud for EVBox. EVBox har 
samlet indholdet af dette dokument efter dets bedste viden. Der gives ingen udtrykkelig eller underforstået garanti for 
fuldstændigheden, nøjagtigheden, pålideligheden eller egnetheden til særligt formål med dets indhold og de produkter og 
tjenester, der præsenteres deri. Specifikationer og ydelsesdata indeholder gennemsnitlige værdier inden for eksisterende 
specifikationstolerancer, og kan ændres uden forudgående varsel. Før du bestiller, skal du altid kontakte EVBox for de seneste 
oplysninger og specifikationer. EVBox afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader i videste forstand som 
følge af eller relateret til brugen og/eller fortolkningen af dette dokument. EVBIM_082019 © EVBox Manufacturing B.V. 
 
EVBox stræber efter at fremstille produkter af højeste kvalitet. EVBox-produkter er fuldt CE-certificeret og overholder de 
væsentlige krav i EMC-direktivet 2014/30 /EU og lavspændingsdirektivet 2014/35 /EU. Flere detaljer kan findes på evbox.com 
eller i denne installationsmanual. EVBox-produkter sælges med begrænset garanti beskrevet på evbox.com/general-terms-
conditions.  
 
© 2019 EVBox Manufacturing B.V. Alle rettigheder forbeholdt. Elvi®, EVBox® og EVBox-logoet er varemærker eller registrerede 
varemærker.

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