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Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Użytkownik musi przeczytać i w pełni zrozumieć dostarczone instrukcje bezpieczeństwa. Lekceważenie lub działania sprzeczne z 

informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji i wydrukowanymi na urządzeniu mogą 

prowadzić do porażenia prądem, pożaru i / lub poważnych obrażeń, a także uszkodzenia pojazdu lub urządzenia Wallbox. Wszelkie 

uszkodzenia wynikające z takich działań nie podlegają gwarancji. Instalacja urządzenia Wallbox musi być wykonana przez 

wykwalifikowanego elektryka zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacje zawarte w niniejszym Podręczniku użytkownika nie 

zwalniają użytkownika z odpowiedzialności za przestrzeganie wszystkich norm i standardów lub lokalnych przepisów, które mogą 

mieć zastosowanie. Ładowarka Wallbox została zaprojektowana, opracowana i wyprodukowana w celu spełnienia wymagań,

Nota prawna

Ten dokument ma służyć jako przewodnik po obsłudze ładowarki. Przedstawione zdjęcia produktów służą wyłącznie do celów 

ilustracyjnych i mogą nie odzwierciedlać dokładnego wyglądu produktu. Wallbox zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w 

specyfikacjach i procesach produktu oraz dokumentacji w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Instrukcje bezpieczeństwa

• Nie używaj, jeśli widoczne są wady fizyczne, takie jak pęknięcia, pęknięcia, korozja lub inne uszkodzenia. W takim przypadku skontaktuj 

się z dystrybutorem.

Tylko autoryzowany specjalista i wykwalifikowany personel mogą otwierać, demontować, naprawiać, zmieniać lub modyfikować 

urządzenie Wallbox. Nieautoryzowana modyfikacja wyposażenia Wallbox spowoduje utratę gwarancji producenta.

Nieautoryzowane modyfikacje lub przeróbki są niedozwolone.

W przypadku implantów elektronicznych należy zachować szczególne środki ostrożności. Skontaktuj się z producentem swojego 

urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, jaki wpływ może mieć na nie proces ładowania.

Nie usuwaj żadnych ostrzeżeń z urządzenia, takich jak symbole bezpieczeństwa, wskazówki ostrzegawcze, tabliczki znamionowe, 

tabliczki identyfikacyjne lub oznaczenia kabli.

Chroń swoje urządzenie Wallbox przed wszelkimi uderzeniami, na jakie może być narażone.

Stacja ładująca nie ma własnego wyłącznika zasilania. Zawsze przestrzegaj lokalnych zasad i przepisów dotyczących energii 

elektrycznej, jeśli mają zastosowanie.

Ładowarki Wallbox mogą być używane tylko przy określonych parametrach roboczych iw zakresie temperatur otoczenia od 

-25ºC do 40ºC.

Nie używaj ładowarki Wallbox w niekorzystnych warunkach klimatycznych, które mogą mieć wpływ na pojazd lub urządzenie Wallbox. Nie 

otwieraj pokrowca podczas deszczu.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Zalecenia dotyczące złącza

•

•

Przed użyciem zawsze sprawdzaj kabel ładujący i styki pod kątem uszkodzeń i zabrudzeń.

Nigdy nie używaj kabla do ładowania, wtyczki pojazdu ani gniazdka elektrycznego infrastruktury w celu naładowania któregokolwiek z 

nich jest uszkodzone.

Nigdy nie używaj styków, które są brudne lub mokre.

Podłączaj złącze tylko do wtyczki pojazdu i gniazdek elektrycznych w infrastrukturze, które są chronione przed wodą, wilgocią 

i płynami.

Po zatrzymaniu procesu ładowania można odłączyć złącze pojazdu i wtyczkę urządzenia. Nigdy nie używaj siły do   

odłączania złącza pojazdu od wlotu lub gniazda zasilania urządzenia. Takie postępowanie jest niebezpieczne i może 

spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.

W zależności od stacji ładowania i pojazdu elektrycznego czas potrzebny do zakończenia procesu ładowania i odblokowania 

może się różnić.

Niektóre pojazdy można uruchomić z podłączonym kablem ładującym. Pamiętaj, aby odłączyć wtyczkę przed wyjazdem.

Nie używaj kabla ładującego z przedłużaczem lub adapterem.

Jeśli ze złącza wydobywa się dym lub zaczyna się topić, pod żadnym pozorem nie dotykaj kabla ładującego. Jeśli to możliwe, 

zatrzymaj proces ładowania. We wszystkich przypadkach odłącz zasilanie od urządzenia Wallbox.

Trzymaj kabel ładujący poza zasięgiem dzieci.

Uważaj na złącze, nie stawaj na nim ani na kablu.

Kabel NIE powinien być dokręcany w ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH podczas podłączania do pojazdu.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ważne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji produktu zgodnie z dyrektywą 2012/19 / UE. Po zakończeniu okresu 

użytkowania produkt nie może być usuwany jako odpad komunalny. Należy go oddać do punktu zbiórki odpadów 

specjalnych i zróżnicowanych lub do dystrybutora, który świadczy tę usługę.
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Witamy w Wallbox.

Gratulujemy zakupu rewolucyjnego systemu ładowania pojazdów 

elektrycznych zaprojektowanego przy użyciu najnowocześniejszej 

technologii, aby zaspokoić Twoje codzienne potrzeby. Ta instrukcja obsługi 

pokaże Ci, jak ładować pojazd elektryczny, a także wyjaśni podstawowe 

funkcje interakcji z

Wallbox Commander 2.
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Poznaj swojego Wallbox Commander 2

Zanim zaczniesz, rzuć okiem na swój Wallbox Commander 2.

KARTA RFID

CIAŁO

CZYTNIK RFID

EKRAN DOTYKOWY

PRZEDNIA OKŁADKA

NAKLEJKA INFORMACYJNA PRODUKTU

ZEGAR

LED RGB

INTERNET

POŁĄCZENIE

EKRAN STATUSU

AKTUALNY UŻYTKOWNIK

PASEK MENU

ZAMEK

OBSZAR POWIADOMIEŃ

NARZĘDZIE DO OTWIERANIA

Gdy Wallbox Commander 2 jest gotowy i włączony, możesz go 

obsługiwać za pomocą 7-calowego ekranu dotykowego lub 

aplikacji Wallbox.

Oprogramowanie zostało specjalnie zaprojektowane, aby w pełni 

kontrolować i zarządzać procesem ładowania za pomocą prostych 

poleceń, ale pamiętaj, że zawsze będziesz mógł po prostu podłączyć i 

naładować - może to być takie proste.
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Ekran ładowarki

Ta sekcja poprowadzi Cię przez interfejs użytkownika Commander 2.

EKRAN STARTOWY

Ten ekran jest wyświetlany podczas 

uruchamiania. Dotknij dowolnego punktu na 

ekranie, aby rozpocząć korzystanie z interfejsu.

ZALOGUJ SIE

Przy pierwszym uruchomieniu ładowarki 

domyślny użytkownik o nazwie „Wallbox” 

zaloguje się automatycznie. Nie ma 

domyślnego kodu PIN dla tego użytkownika. 

Gdy po raz pierwszy zechcesz zablokować 

ładowarkę, zostaniesz poproszony o 

skonfigurowanie kodu PIN.

Jeśli ładowarka jest zablokowana, konieczne 

będzie wprowadzenie kodu PIN, aby ją 

odblokować.
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Jeśli wielu użytkowników jest upoważnionych 

do korzystania z ładowarki, ekran logowania 

pokaże wszystkich autoryzowanych 

użytkowników. Przewiń na boki, aby znaleźć i 

wybrać użytkownika. Użyj funkcji Filtruj, aby 

przyspieszyć wyszukiwanie użytkowników. Po 

wybraniu zostanie wyświetlony monit o 

podanie kodu PIN użytkownika.

MENU ŁADOWARKI

Różne aspekty i funkcje ładowarki 

można sprawdzić i skonfigurować w 

menu Ładowarka. Przyciski 

umożliwiające wejście do różnych 

sekcji są wyświetlane po naciśnięciu 

przycisku Charger Menu w lewym 

dolnym rogu ekranu.

Dostępne opcje to:

• Pulpit nawigacyjny (widok domyślny)

• Statystyka

• Ustawienia

• Wsparcie

9



DESKA ROZDZIELCZA

Na tym ekranie widoczne są szybkie informacje o stanie ładowarki. Stan można łatwo zidentyfikować dzięki kolorowemu kodowi 

sygnalizacyjnemu, w którym każdy kolor ma określone znaczenie. Dodatkowo stan ładowarki można sprawdzić w obszarze 

powiadomień po naciśnięciu przycisku Powiadomienie.

STAN GOTOWY

Ładowarka pozostaje w stanie gotowości, 

gdy nie jest podłączona do samochodu i 

gotowa do użycia. Jest to pokazane na 

zielono.

WYBÓR PRĄDU

PLAY / PAUSE STAN ŁADOWARKI

ZABLOKUJ ODBLOKUJ

INFORMACJE O BIEŻĄCEJ SESJI

HARMONOGRAMY

STAN POŁĄCZONY

Ładowarka wykrywa, że   jest podłączona do samochodu. Jest to pokazane w kolorze turkusowym. Istnieje kilka sytuacji, w których ładowarka 

może pozostać w tym stanie.

Oczekiwanie na zapotrzebowanie na 

samochód: taka sytuacja ma miejsce, gdy 

samochód nie jest dostępny do ładowania, 

ale ładowarka jest gotowa. Wynika to z 

jednej z następujących sytuacji:

• Akumulator samochodowy jest 

w pełni naładowany.

Przejście między

podłączenie auta i rozpoczęcie 

ładowania.

Przejście między

wznowienie ładowania i 

rozpoczęcie ładowania.

•

•
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Opłata wstrzymana: użytkownik wstrzymał 

ładowanie za pomocą aplikacji lub ekranu 

dotykowego.

Zaprogramowany harmonogram: Jeśli jest 

zaprogramowany harmonogram na następne 

12 godzin lub ładowanie zostało przerwane, 

ponieważ harmonogram się skończył.

STAN ŁADOWANIA

Rozpoczął się proces ładowania i samochód jest ładowany do następnej jazdy. Jest to pokazane w kolorze ciemnoniebieskim.
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STAN BŁĘDU

Gdy ładowarka wykryje błąd systemowy lub usterkę, ekran zmieni kolor na czerwony, a w obszarze powiadomień pojawi się 

powiadomienie.

Nie próbuj ładować w tym stanie. Skontaktuj 

się z serwisem Wallbox, aby uzyskać poradę.

PRZYCISKI AKCJI

Przycisk Play / Pause pozwala 

wstrzymać sesję ładowania i wznowić 

ją.

Przycisk Harmonogramy umożliwia wejście do menu 

ustawiania zaplanowanych sesji ładowania.

Przycisk blokady umożliwia zablokowanie ładowarki. Przycisk Info umożliwia wyświetlenie informacji o 

bieżącej sesji ładowania (kW, czas ładowania 

itp.).

HARMONOGRAMY

Po naciśnięciu przycisku Harmonogramy na pulpicie nawigacyjnym menu Harmonogramy jest wyświetlane w wyskakującym okienku bocznym. W 

tym menu można ustawić do 4 harmonogramów ładowania. Na przykład możesz zaplanować ładowanie, gdy energia jest tańsza.

Klikając przycisk Edytuj, możesz wybrać okno 

czasowe, w którym harmonogram ma działać i 

dni, które są dla Ciebie wygodne. Naciśnij 

Akceptuj, aby zapisać zmiany i aktywować 

harmonogram.
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INFORMACJE O BIEŻĄCEJ SESJI

Możesz wyświetlić aktualne informacje o bieżącej sesji ładowania, klikając przycisk Informacje. Informacje są wyświetlane w 

wyskakującym okienku bocznym i obejmują zgromadzoną energię, natychmiastową moc i czas ładowania.

EKRAN ŁADOWARKI

Informacje o stanie łączności i konkretnym stanie ładowarki są wyświetlane jako ikony w lewym górnym rogu. Lista ikon 

została opisana poniżej.

Ikony łączności

Ładowarka jest podłączona do sieci za pomocą połączenia Wi-Fi z krytycznie niskim sygnałem, więc jest bardzo prawdopodobne, że ładowarka się rozłączy.

Ładowarka jest podłączona do sieci za pomocą połączenia Wi-Fi o słabym sygnale, więc ładowarka prawdopodobnie się rozłączy.

Ładowarka jest podłączona do sieci za pomocą połączenia Wi-Fi z dobrym sygnałem, więc jest mało prawdopodobne, aby ładowarka się rozłączyła.

Ładowarka jest podłączona do sieci za pomocą połączenia Wi-Fi z bardzo dobrym sygnałem, jest mało prawdopodobne, aby ładowarka się rozłączyła.

Ładowarka jest podłączona do sieci za pomocą kabla Ethernet.

Ładowarka jest podłączona do internetu przez sieć komórkową.

Twoja ładowarka jest zsynchronizowana z platformą chmury myWallbox.

Twoja ładowarka jest podłączona do telefonu komórkowego.

Ikony stanu

Twoja ładowarka ma skonfigurowany harmonogram ładowania.

Twoja ładowarka ma włączoną funkcję Power Boost.
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AKTUALNY UŻYTKOWNIK

Nazwa aktualnie zalogowanego użytkownika jest wyświetlana w wyskakującym okienku bocznym po naciśnięciu przycisku Użytkownik w prawym 

górnym rogu ekranu.

Na ekranie można zmienić tylko kod PIN 

domyślnego użytkownika. Aby to zrobić, 

zaloguj się jako domyślny użytkownik, naciśnij 

przycisk „Zmień PIN” i postępuj zgodnie z 

instrukcjami, które pojawią się w 

wyskakujących okienkach.

STATYSTYKA

W sekcji Statystyka można znaleźć podsumowanie codziennej, miesięcznej i rocznej aktywności ładowarki. Możesz wybierać spośród 

różnych wskaźników do wyświetlania informacji: całkowita energia, całkowity czas ładowania i liczba sesji.

Możesz również wyświetlić listę sesji 

ładowania według użytkownika i filtrować 

według dat, naciskając przycisk „Sesje 

według użytkownika”.
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USTAWIENIA

W tej sekcji możesz skonfigurować wszystkie konfigurowalne aspekty ładowarki:

•

•

•

•

•

•

Informacje o ładowarce

Łączność

Opcje

Wielu użytkowników

Zwiększenie mocy

Podział mocy

INFORMACJE O ŁADOWARCE

W tej sekcji można sprawdzić 

szczegółowe informacje na temat 

ładowarki, takie jak numer seryjny, 

wersja oprogramowania i maksymalny 

dostępny prąd na fazę.

ŁĄCZNOŚĆ

Dostępne są trzy opcje zapewniające 

dostęp do Internetu do ładowarki: 

Ethernet, WiFi i 3G / 4G (funkcja 

opcjonalna, wymaga akcesorium).
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Ethernet

Automatyczna konfiguracja sieci

jest domyślnie włączona w tej opcji przez 

DHCP, więc ładowarka automatycznie 

pobierze i ustawi parametry sieci, pod 

warunkiem, że sieć posiada aktywny serwer 

DHCP.

Możliwe jest również ręczne ustawienie tych 

parametrów sieciowych.

WiFi

Aby podłączyć ładowarkę do sieci WiFi konieczne jest włączenie połączenia WiFi ładowarki poprzez naciśnięcie przycisku 

Włącz. Następnie wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć z rozwijanej listy dostępnych sieci i wprowadź hasło do sieci WiFi. 

Naciśnij przycisk Zapisz, aby zapisać konfigurację i nawiązać połączenie. Ładowarka połączy się z siecią i pojawi się ikona 

WiFi. Liczba słupków na ikonie wskazuje jakość łącza.

Użycie niektórych znaków 

specjalnych w nazwie lub haśle 

sieci WiFi może nie być 

obsługiwane.
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Parametry sieciowe są pobierane 

automatycznie z serwera DHCP 

sieci i można je wprowadzić 

ręcznie.

3G / 4G

Jeśli ładowarka jest wyposażona w modem 3G / 4G, można to skonfigurować na tym ekranie. Włącz połączenie 3G / 4G i 

wprowadź parametry konfiguracyjne dostarczone przez dostawcę karty SIM. Następnie naciśnij przycisk Zapisz, aby zapisać 

konfigurację i rozpocząć proces łączenia. Po nawiązaniu połączenia z siecią komórkową w lewym górnym rogu zostanie 

wyświetlona ikona. Zwróć uwagę, że ta ikona jest statyczna i nie wskazuje jakości połączenia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat 

instalacji i konfiguracji łączności 3G / 

4G, pobierz plik

MobileConnectivitymanual z

www.wallbox.com.

17



Pełnomocnik

Ładowarkę można skonfigurować do 

korzystania z serwera proxy. Domyślnie ta 

opcja jest wyłączona. Aby włączyć tę funkcję, 

naciśnij Auto lub Ręcznie. W przypadku opcji 

Auto wystarczy wprowadzić adres serwera 

proxy. W przypadku trybu ręcznego 

konieczne będzie również wprowadzenie 

portu serwera proxy. Naciśnij przycisk 

Zapisz, aby zapisać konfigurację.
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OPCJE

Wejdź na ten ekran, aby:

• Skonfiguruj funkcję Auto-lock

• Ustaw datę i godzinę

• Zmień ustawienia wyglądu

•

•

•

Przywróć ładowarkę do stanu fabrycznego. 

Uruchom ponownie ładowarkę

Zaktualizuj ładowarkę

Auto-Lock

Aktywacja tej funkcji powoduje 

automatyczne zablokowanie ładowarki 

po skonfigurowanym czasie. Włącz 

automatyczną blokadę, wprowadź limit 

czasu w minutach i naciśnij Zapisz, aby 

zapisać konfigurację.
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Data i godzina

Włącz opcję Automatyczna data i godzina, 

aby ładowarka automatycznie pobierała 

datę i godzinę po podłączeniu do Internetu 

lub ustaw je ręcznie, jeśli ładowarka jest 

offline. Naciśnij przycisk Zapisz, aby 

zapisać konfigurację.

Wygląd

Użyj tego ekranu, aby zmienić 

język interfejsu i kraj. Wybierz swój 

kraj, aby wyświetlić lokalny numer 

telefonu do usługi Wallbox w sekcji 

Pomoc.

Przywracać

Przywróć ładowarkę do ustawień 

fabrycznych.

OSTRZEŻENIE Po przywróceniu dowolna 

spersonalizowana konfiguracja

a historia sesji ładowania, która nie została 

jeszcze zsynchronizowana z portalem 

myWallbox, zostanie utracona.
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Uruchom ponownie

Uruchom ponownie ładowarkę, aby 

wyczyścić system ładowarki. Brak danych lub 

spersonalizowanych konfiguracji

będzie zgubiony.

Wyłącz

Przed odłączeniem zasilania 

ładowarki wyłącz ładowarkę z 

ekranu, aby zapewnić bezpieczne 

wyłączanie. Ładowarka włączy się 

natychmiast po ponownym 

podłączeniu zasilania

Aktualizacja

Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje 

oprogramowania, aby w pełni 

wykorzystać możliwości ładowarki. 

Zalecamy aktualizację ładowarki, gdy 

tylko pojawi się nowa wersja 

oprogramowania.

Funkcja aktualizacji 

oprogramowania wymaga 

podłączenia ładowarki do internetu.
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WIELU UŻYTKOWNIKÓW

Na tym ekranie można wybrać, które informacje mają być wyświetlane na ekranie logowania, gdy ładowarka działa w trybie wielu użytkowników.

Po wyłączeniu wszystkich tych opcji 

ładowarka poprosi o podanie adresu 

e-mail i kodu PIN użytkownika w celu 

zalogowania.

ZWIĘKSZENIE MOCY

Na tym ekranie można skonfigurować funkcję Power Boost (funkcja opcjonalna, wymaga akcesorium). Przed rozpoczęciem 

konfiguracji ładowarka musi być prawidłowo podłączona do miernika mocy dostarczonego przez Wallbox. Włącz przycisk Enable i 

ustaw maksymalny prąd dozwolony przez instalację elektryczną. Naciśnij przycisk Zapisz, aby zapisać konfigurację.

Sprawdź obszar powiadomień, naciskając 

przycisk powiadomień na pulpicie 

nawigacyjnym, aby wyświetlić stan 

zwiększenia mocy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat 

instalacji i konfiguracji Power Boost, 

pobierz instrukcję Power Boost ze strony 

www.wallbox. com.
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PODZIAŁ MOCY

Jeśli ładowarka została ustawiona jako Master sieci Power Sharing Smart, na tym ekranie można skonfigurować 

funkcjonalność i sprawdzić stan łącza do ładowarek Slave.

Sprawdź ikonę obszaru powiadomień na 

pulpicie nawigacyjnym, aby wyświetlić stan 

funkcji Power Sharing Smart.

Aby uzyskać więcej informacji na temat 

instalacji i konfiguracji Power Sharing 

Smart, pobierz instrukcję Power Sharing 

Smart ze strony www.wallbox.com.

WSPARCIE

Wejdź w tę sekcję, aby uzyskać dane kontaktowe usługi Wallbox.
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Stan ładowarki

Dioda LED na przedniej pokrywie ładowarki Commander 2 wskaże stan ładowarki za pomocą intuicyjnego kodu kolorystycznego.

GOTOWY

Ładowarka pozostaje w tym stanie, gdy nie jest podłączona do samochodu i gotowa do użycia.

POŁĄCZONY

Ładowarka wykrywa, że   jest podłączona do samochodu. Jest kilka sytuacji, w których ładowarka może pozostać w 

tym stanie.

• Oczekiwanie na żądanie auta: ta sytuacja ma miejsce, gdy samochód nie chce się ładować, chociaż ładowarka 

jest gotowa. Wynika to z jednej z następujących sytuacji:

Akumulator samochodowy jest w pełni naładowany.

Przejście między podłączeniem auta a rozpoczęciem ładowania. Przejście między 

wznowieniem ładowania a rozpoczęciem ładowania.

Samochód ma zaplanowany harmonogram na najbliższe 12 godzin.

• Ładowanie wstrzymane: użytkownik wstrzymał ładowanie za pośrednictwem aplikacji lub ekranu dotykowego.

• Harmonogram zakończony: ładowarka czeka na następne ładowanie.

ŁADOWANIE

Rozpoczął się proces ładowania i samochód jest ładowany do następnej jazdy.

ZABLOKOWANY

Ładowarka jest zablokowana. Tylko autoryzowany użytkownik może go odblokować. Autoryzację użytkownika można przeprowadzić 

za pomocą karty RFID, kodu PIN, aplikacji Wallbox lub portalu myWallbox.

BŁĄD

Ładowarka jest w trybie usterki. Nie próbuj ładować w tym stanie. Skontaktuj się z serwisem Wallbox, aby uzyskać 

poradę na ten temat.

Zablokuj / Odblokuj ładowarkę

Wallbox Commander 2 można zablokować, aby zapobiec nieautoryzowanemu użyciu. Możesz zablokować i odblokować Commander 2 za 

pomocą aplikacji Wallbox i portalu myWallbox.
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Uwierzytelnianie RFID

Wallbox Commander 2 można odblokować za pomocą RFID (Radio Frequency Identification). Technologia RFID umożliwia 

identyfikację użytkownika dzięki karcie RFID, która mieści się w portfelu i zawiera unikalny kod identyfikacyjny. Każdy uprawniony 

użytkownik musi posiadać kartę RFID.

Aby włączyć tę funkcję, wystarczy wprowadzić kod RFID wydrukowany na karcie RFID Wallbox dostarczonej wraz z ładowarką do konta 

myWallbox za pośrednictwem portalu myWallbox (więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Portal myWallbox”). Należy pamiętać, że tylko 

superadministrator ładowarki może wprowadzać kody RFID na kontach użytkowników ładowarki.

Uwierzytelnianie RFID wymaga, aby ładowarka była w trybie online w celu aktualizacji informacji o autoryzowanych użytkownikach. 

Aktualizacja danych użytkownika przez ładowarkę może zająć do 30 sekund po zmianie w portalu myWallbox.

Teraz system jest gotowy, aby umożliwić użytkownikowi odblokowanie ładowarki za pomocą karty RFID. Aby to zrobić, użytkownik musi trzymać 

kartę RFID przed czytnikiem RFID na ładowarce w odległości nie większej niż 5 cm. Jeżeli odczyt kodu RFID jest prawidłowy i należy do 

autoryzowanego użytkownika ładowarki, ładowarka natychmiast się odblokuje.

Poniższy rysunek przedstawia położenie czytnika RFID w ładowarce.

CZYTNIK RFID
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Odkryj myWallbox.
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Aplikacja Wallbox

1 Pobierz aplikację

Przed rozpoczęciem korzystania z ładowarki Wallbox zalecamy pobranie aplikacji Wallbox 

na smartfon i utworzenie konta myWallbox do zdalnego zarządzania ładowarką. Aplikacja 

Wallbox jest dostępna w PlayStore i AppStore.

Aby pobrać aplikację Wallbox, zeskanuj kod QR.

2 Utwórz konto myWallbox / Zaloguj się

Jeśli jesteś już zarejestrowanym użytkownikiem, użyj swojego adresu 

e-mail i hasła, aby zalogować się do aplikacji.

Przy pierwszym użyciu musisz mieć konto, aby uzyskać dostęp do 

aplikacji Wallbox. Kliknij przycisk „Zarejestruj się”, aby wypełnić swoje 

dane osobowe w formularzu rejestracyjnym. Na ekranie pojawi się 

okienko z potwierdzeniem.
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Aplikacja Wallbox

Otrzymasz wiadomość e-mail w swojej skrzynce odbiorczej, aby 

potwierdzić konto. Jeśli nie widzisz wiadomości e-mail w swojej skrzynce 

odbiorczej, sprawdź folder ze spamem.

Po otwarciu e-maila kliknij przycisk „Potwierdź”, aby rozpocząć 

korzystanie z konta.

3 Dodanie pierwszej ładowarki

Jeśli nie masz jeszcze żadnych ładowarek połączonych z Twoim 

kontem, kliknij „Mam już ładowarkę”, aby dodać ładowarkę do swojego 

konta.

Wprowadź numer seryjny i UID lub PUK ładowarki. 

Informacje te można znaleźć w instrukcji instalacji ładowarki 

oraz na etykiecie na zewnętrznej powierzchni ładowarki.

4 Lista ładowarek

Na tym ekranie znajdziesz następujące informacje o ładowarce:

• Nazwa ładowarki: domyślnie wyświetlany jest numer seryjny ładowarki. Istnieje jednak możliwość 

jego edycji.

Aktualny typ połączenia. Pojawia się ikona pokazująca typ połączenia internetowego, są to: WiFi, 3G 

/ 4G i Ethernet. Połączenie Bluetooth jest wyświetlane tylko wtedy, gdy ładowarka jest włączona i 

znajduje się w pobliżu.

Stan ładowarki: jeśli jest szara, ładowarka jest nieosiągalna, w przeciwnym razie będzie zielona.

•

•
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Aplikacja Wallbox

5 Synchronizuj z ładowarką

Po podłączeniu do ładowarki sesje ładowania są synchronizowane z chmurą myWallbox za pośrednictwem aplikacji. Wyświetlany 

jest procent zsynchronizowanych sesji.

6 Zarządzanie ładowarką

Ten ekran jest wyświetlany po podłączeniu do ładowarki. Elementy 

sterujące w górnej połowie ekranu umożliwiają wykonanie 

następujących czynności:

• Wybierz prąd ładowania za pomocą pokrętła.

• Zablokuj / odblokuj ładowarkę.

Ładowarka zablokowana, naciśnij, aby 

odblokować. Ładowarka odblokowana, naciśnij, aby zablokować.

• Wstrzymaj / Wznów ładowanie.

Ładowanie jest wstrzymane, naciśnij, aby rozpocząć 

ładowanie. Ładowanie, naciśnij, aby wstrzymać.

• Dostęp do menu konfiguracji ładowarki.

• Zaplanuj sesję ładowania.
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Aplikacja Wallbox

HARMONOGRAMY

W dolnej połowie ekranu wyświetlane są zaprogramowane 

harmonogramy. Aby edytować lub usunąć harmonogram, dotknij trzech 

punktów pionowych po prawej stronie harmonogramu.

Aby ustawić nowy harmonogram, naciśnij przycisk zegara. Pojawi się 

następujące menu.

Wybierz POCZĄTEK i KONIEC harmonogramu oraz dni tygodnia 

według potrzeb. Zauważ, że domyślnie wszystkie dni tygodnia będą 

aktywne na niebieskim tle.

Na koniec dotknij AKCEPTUJ, aby wysłać go do ładowarki.

STATYSTYKA

W dolnej połowie ekranu, poniżej harmonogramów, znajduje się 

podsumowanie statystyk ładowania w bieżącym miesiącu.

Po otwarciu ekranu statystyk wyświetlane są sesje z 

bieżącego miesiąca. Ekran można podzielić na dwie 

części:

Filtrowanie sesji według daty: Możesz wybrać dowolny zakres dat, 

aby wyświetlić sesje między tymi datami.

Wyświetlanie danych za pomocą filtra: Podczas wyświetlania danych 

możesz je przeglądać na dwa sposoby: tryb wykresu i tryb listy.

• Tryb wykresu: pokazuje dane na podstawie energii lub czasu 

ładowania.

• Tryb listy: wyświetla listę wszystkich sesji w 

wybranych datach.
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Aplikacja Wallbox

7 Konfiguracja

W przycisku link do konfiguracji ładowarki 

znajdziesz aktywne opcje konfiguracji 

ładowarki:

PODZIAŁ MOCY

INFORMACJE O ŁADOWARCE

ŁĄCZNOŚĆ

ZWIĘKSZENIE MOCY

OPCJE INSTALACJI

ZAAWANSOWANE OPCJE

AKTUALIZACJA FIRMWARE

(JEŚLI MOŻLIWE)

INFORMACJE O ŁADOWARCE

Pokazuje informacje na ładowarce.

• Nazwa: kliknij, aby edytować.

• Numer seryjny

• Wersja ładowarki

• Max. prąd na fazę

• Regulowane ograniczenie prądu

Po każdej zmianie w tej sekcji kliknij „Zapisz”, 

aby upewnić się, że zmiany zostały zapisane.
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Aplikacja Wallbox

ŁĄCZNOŚĆ

Nasze ładowarki mają trzy metody połączenia z Internetem, które możesz 

skonfigurować:

• Wi-Fi

• Ethernet

• 3G / 4G z kluczem sprzętowym i mobilną kartą SIM

Wi-Fi

Połączenie Wi-Fi ładowarki można włączyć lub wyłączyć. Po 

aktywacji pojawi się lista dostępnych sieci, po kliknięciu na jedną 

z nich zostaniesz połączony z siecią lub, jeśli jest chroniona, 

poprosi Cię o podanie hasła.

Aby zobaczyć dalsze informacje o sieci po podłączeniu, kliknij ikonę.

Ethernet

Na następnym ekranie można 

skonfigurować adresy IP i konfigurację 

DNS połączeń Ethernet.

3G / 4G

Połączenie 3G / 4G ładowarki można 

aktywować lub dezaktywować. Po aktywacji 

można skonfigurować konfigurację danych 

połączenia 3G / 4G na poniższym ekranie.
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Aplikacja Wallbox

ZAAWANSOWANE OPCJE

W Opcjach zaawansowanych możesz zmienić koszt 

energii dla ładowarki, aby oszacować koszt jej sesji. 

Na tym ekranie możesz również przeprowadzić 

przywracanie systemu na ładowarce. Możesz także 

ponownie uruchomić ładowarkę tutaj.

OPCJE INSTALACJI

Opcje instalacji ładowarki, które można przeprowadzić 

na tym ekranie, obejmują:

• Skonfiguruj system uziemienia instalacji.

• Odłącz ładowarkę od swojego konta użytkownika.

PODZIAŁ MOCY

Jeśli Twoja ładowarka ma być częścią systemu Power Sharing Smart, upewnij się, że posiadasz instrukcje dotyczące wykonania tej instalacji. Jeśli 

nie jesteś czegoś pewien, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

ZWIĘKSZENIE MOCY

Jeśli Twoja ładowarka ma być częścią systemu Power Boost, upewnij się, że masz instrukcje dotyczące wykonania tej instalacji. Jeśli nie jesteś 

czegoś pewien, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.

AKTUALIZACJA FIRMWARE

Oprogramowanie układowe ładowarki można 

aktualizować w celu uwzględnienia nowych funkcji i 

ulepszeń. Gdy dostępna jest aktualizacja 

oprogramowania sprzętowego, w aplikacji wyświetla 

się powiadomienie. Stuknij wyskakujące 

powiadomienie, aby rozpocząć proces aktualizacji 

oprogramowania sprzętowego i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Należy pamiętać, że funkcja aktualizacji 

oprogramowania wymaga podłączenia ładowarki do 

Internetu.

Pod koniec procesu pojawia się 

komunikat potwierdzający:
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Portal myWallbox

Pierwszy dostęp do portalu myWallbox. URL: https://my.wallbox.com/login

Portal myWallbox

UWAGA:

Jeśli już utworzyłeś konto za 

pomocą aplikacji Wallbox, 

możesz użyć tej samej nazwy 

użytkownika i hasła, aby 

zalogować się do serwisu. W 

przeciwnym razie ty

może teraz utworzyć nowe konto za 

pośrednictwem strony internetowej.

Utwórz konto myWallbox

Kliknij przycisk rejestracji. Pojawi się okienko rejestracji.

Portal myWallbox

Wprowadź swoje osobiste

szczegóły i kontynuuj.
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Portal myWallbox

Następnie pojawi się wyskakujące okienko z potwierdzeniem.

Portal myWallbox

Następnie otrzymasz wiadomość 

e-mail na swoją skrzynkę odbiorczą, 

aby potwierdzić konto.

Jeśli nie masz wiadomości e-mail w 

swojej skrzynce odbiorczej, 

sprawdź folder ze spamem.

W wiadomości e-mail kliknij 

przycisk „Potwierdź”, aby 

rozpocząć korzystanie z konta.
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Portal myWallbox

Po utworzeniu konta będziesz należeć do grupy, w której jesteś superadministratorem. Gdy inni użytkownicy zapraszają Cię do 

swoich grup, nie będziesz superadministratorem. Będziesz tylko administratorem lub użytkownikiem, w zależności od specyfikacji 

zaproszeń do grupy.

Dostęp do strony internetowej

ZALOGUJ SIE

Po potwierdzeniu konta wystarczy zalogować się na stronie myWallbox.

Portal myWallbox

Zostaniesz przekierowany na 

stronę główną myWallbox.

ZAPOMNIANE HASŁO

Jeśli nie pamiętasz hasła, kliknij „Nie pamiętasz hasła?” link pod formularzem 

logowania.

Wypełnij formularz swoim e-mailem i kontynuuj.

Portal myWallbox

Pojawi się wyskakujące okienko 

potwierdzenia.
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Portal myWallbox

Otrzymasz wtedy wiadomość e-mail z instrukcjami, jak utworzyć nowe hasło. Jeśli nie widzisz wiadomości e-mail w swojej skrzynce odbiorczej, 

sprawdź folder ze spamem.

Po otwarciu wiadomości e-mail kliknij 

przycisk „przywróć hasło”, aby rozpocząć 

korzystanie z konta.

Po kliknięciu tego linku nastąpi 

przekierowanie do witryny i pojawi się 

wyskakujące okienko przywracania hasła.

Wprowadź nowe hasło dwukrotnie w 

formularzu i kontynuuj.

Pojawi się okienko z potwierdzeniem. Teraz 

możesz zalogować się przy użyciu nowego 

hasła.
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Portal myWallbox

PIERWSZY DOSTĘP

Po pomyślnym zalogowaniu się na stronie MyWallbox nastąpi przekierowanie do strony głównej myWallbox, która zawiera listę 

wszystkich ładowarek powiązanych z Twoim kontem.

INFORMACJE O ŁADOWARCE

Po połączeniu ładowarki z kontem można sprawdzić aktualne informacje o ładowarce z konta użytkownika myWallbox.

Wyświetlane informacje obejmują:

Stan zablokowania: Na żółto ładowarka jest zablokowana. Na zielono ładowarka jest odblokowana.

Obraz ładowarki.

Nazwa ładowarki / numer seryjny ładowarki. Na początku wyświetlany jest numer seryjny ładowarki. Możesz jednak 

zmienić nazwę w sekcji szczegółów ładowarki, a zamiast niej pojawi się nowa nazwa.

Bieżący typ połączenia internetowego. Pojawia się ikona pokazująca połączenie od pierwszego podłączenia ładowarki do 

Internetu (przed pierwszym połączeniem nie ma ikony). Wyświetlane typy połączeń to: Wi-Fi, 3G / 4G i Ethernet. 

Połączenie Bluetooth nie jest tutaj wyświetlane.

Stan ładowarki:

• Offline

• Gotowy

• Współdzielenie mocy: nieskonfigurowane urządzenie główne

• Połączono: oczekiwanie na następny harmonogram

• Połączono: wstrzymane przez użytkownika

• Połączono: oczekiwanie na żądanie samochodu

• Połączono: koniec harmonogramu

Gdy ładowarka jest podłączona: Aktualne informacje o opłatach.

W przypadku odłączonej ładowarki: Data ostatniego połączenia / synchronizacji.

• Ładowanie

• Status niedostępny

• Zablokowany, brak ładowania

• Oczekiwanie na odblokowanie ładowarki w celu naładowania

• Połączono: w kolejce przez Power Boost

• Błąd

Kliknięcie elementu informacyjnego powoduje przekierowanie na stronę szczegółów ładowarki.
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Portal myWallbox

Statystyka

Uzyskaj dostęp do statystyk z menu głównego po lewej stronie serwisu myWallbox.

Portal myWallbox

Dostępne filtry sesji obejmują:

Według grupy: filtruj według różnych grup powiązanych z Twoim użytkownikiem.

Według użytkownika: filtruj według użytkowników w swoich grupach.

Za pomocą ładowarki: filtruj według ładowarek w swoich grupach.

Według dat rozpoczęcia i zakończenia: wybierz daty rozpoczęcia i zakończenia, które chcesz zobaczyć.

W każdej chwili możesz wygenerować raport w Excelu, klikając 

„Generuj raport”.
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Portal myWallbox

Użytkownicy

Zarządzaj użytkownikami, którzy mają dostęp do ładowarek.

Portal myWallbox

DODAJ UŻYTKOWNIKA DO SWOJEJ GRUPY

Dodaj nowego / istniejącego użytkownika do grupy, aby dać mu dostęp do ładowarek.

Wypełnij informacje o użytkowniku i ustaw uprawnienia użytkownika lub 

administratora.

Użytkownik: Daj im dostęp do ładowarek wybranych na poniższej liście 

ładowarek.

Administrator: Daj im dostęp do wszystkich ładowarek z Twojej 

grupy i pozwól im zarządzać ładowarkami i

użytkowników tam.
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Portal myWallbox

Portal myWallbox

Gdy zaproszenie zostanie wysłane, na liście użytkowników pojawi się automatycznie komunikat z potwierdzeniem - Następnie zaproszony 

użytkownik (jeśli pojawi się wyskakujące okienko z potwierdzeniem, naciśnij Alt + F5 lub odśwież przeglądarkę). zaproszenie zostało 

wysłane do

użytkownik.

INFORMACJE UŻYTKOWNIKA

Po połączeniu użytkownika z grupą można zobaczyć główne informacje z listy użytkowników.

Przedstawione tutaj informacje to:

Imię i nazwisko użytkownika. Email 

użytkownika.

Rodzaj użytkownika:

Superadmin

Admin

Użytkownik

Liczba sesji: Liczba sesji ukończonych przez tego użytkownika.

Identyfikatory: RFID, rozpoznawanie twarzy i kod PIN Commander 2. Wartość Włączony / Wyłączony jest podawana przez zapisane dane w 

szczegółach każdego konta użytkownika.

Wszystkie włączone

PIN Just Commander 2 włączony

Data rejestracji.

Przycisk Usuń.

zawsze dostępne.

Usuń użytkownika z bieżącej grupy (nie usuwa konta użytkownika). Nie
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Portal myWallbox

DANE UŻYTKOWNIKA

Dostęp do szczegółów konta użytkownika można uzyskać, klikając użytkownika na liście użytkowników.

Portal myWallbox

Tutaj możesz wykonać następujące czynności:

• Zobacz główne dane użytkownika.

• Zobacz listę ładowarek przypisanych / nieprzypisanych do użytkownika z grupy, przypisz / cofnij przypisanie ładowarek do / od użytkownika.

Informacje użytkownika

Informacje o użytkowniku można przeglądać, ale nie można ich modyfikować (z wyjątkiem wartości RFID).

Lista ładowarek

Lista ładowarek z grup użytkowników. Ta lista zawiera opcję sprawdzenia, które ładowarki są dostępne dla użytkownika oraz przypisania / 

cofnięcia przypisania ładowarek do / od użytkownika.

Znaczenie koloru:

Nie można zmienić przypisania ładowarki, ponieważ jest to użytkownik 

administracyjny.

Użytkownik przypisany do ładowarki. Kliknięcie przełącznika powoduje 

usunięcie przypisania użytkownika.

Użytkownik nie jest przypisany do ładowarki. Klikając na przełącznik, 

użytkownik zostaje przypisany do ładowarki.

42



Portal myWallbox

Menu konta użytkownika

W prawej górnej części ekranu można uzyskać dostęp do konfiguracji użytkownika.

Portal myWallbox

Tutaj możesz zmienić konfigurację użytkownika.

Portal myWallbox

ZMIEŃ PIN COMMANDER 2

Konieczne tylko do blokowania / odblokowywania Commander 2 za pomocą kodu PIN. Domyślnie ustawiony na 1234.
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Konserwacja

Aby zapewnić prawidłową konserwację, należy podjąć następujące środki ostrożności:

• W ładowarce Wallbox nie ma części wymagających konserwacji przez użytkownika. Tylko wykwalifikowany elektryk może otwierać i 

modyfikować ładowarkę Wallbox.

• Pamiętaj, aby przed rozpoczęciem czyszczenia ładowarki upewnić się, że zasilanie jest wyłączone.

• Jeśli chcesz wyczyścić ładowarkę Wallbox, zalecamy użycie miękkiej i suchej lub wilgotnej szmatki. Nie używaj sprayu ani bezpośredniego 

strumienia wody do czyszczenia ładowarki Wallbox.

• Element lub wspornik ochronny dostarczony jako wyposażenie dodatkowe musi być używany do ochrony złącza przed spadającym brudem i 

żywiołami.

• Jeśli urządzenie wymaga otwarcia, należy używać wyłącznie narzędzia przewidzianego do tej procedury, które znajduje się w opakowaniu 

Wallbox. Użycie innych narzędzi lub środków może spowodować uszkodzenie ładowarki, co w tym przypadku nie jest objęte gwarancją na 

produkt.

Rozwiązywanie problemów

GENERAŁ

Ładowarka nie włącza się

Może to oznaczać, że do ładowarki Wallbox nie dociera prąd. Wyłącznik automatyczny mógł być wyłączony lub samoczynnie się wyskoczył. 

Sprawdź wyłącznik automatyczny i upewnij się, że działa. Naciśnij przycisk testowy na wyłączniku - powinien się rozłączyć.

Sesja ładowania nie rozpoczęła się

Może to wynikać z jednego z następujących powodów:

• Pojazd ma zostać naładowany w późniejszym czasie.

• Pojazd jest całkowicie naładowany.

• W pojeździe może występować błąd, sprawdź pojazd.

• Wtyczka ładowania nie jest prawidłowo podłączona, podłącz ponownie wtyczkę.

• Wtyczka ładowania może być zabrudzona lub uszkodzona, sprawdź, czy jest w dobrym stanie.

• Sesja ładowania została zaprogramowana, gdy pistolet elektryczny był podłączony do samochodu, więc sesja ładowania nie została 

uwzględniona. Usuń zaplanowane ładowanie i upewnij się, że pistoletu elektrycznego nie ma w samochodzie. Następnie zsynchronizuj 

aplikację z ładowarką Wallbox i zaprogramuj sesję ładowania.

Pojazd nie został całkowicie naładowany, czas ładowania jest dłuższy niż normalnie lub pojazd ładuje się tylko z małą mocą.

Gdy sesja ładowania pojazdu dobiega końca, prędkość ładowania zaczyna spadać.

Jeśli ładowarka lub pojazd wykryją zbyt wysoką temperaturę, moc ładowania zostaje zmniejszona ze względów bezpieczeństwa.
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Może być również konieczna aktualizacja oprogramowania Commander 2. Wejdź do Commander 2 i wybierz Ustawienia> Aktualizuj i sprawdź, 

czy nie ma oczekującej aktualizacji firmware do wykonania.

Jeśli pojazd ładuje się tylko z małą mocą i nigdy nie ładował się z wyższą mocą, skontaktuj się z instalatorem, aby mógł 

sprawdzić selektor prądu wewnątrz Wallbox Commander 2.

Kabel ładujący nie odłącza się od pojazdu.

Pojazd nie zakończył sesji ładowania. Zakończ sesję ładowania z pojazdu przed odłączeniem kabla ładującego. Sprawdź podręcznik 

użytkownika pojazdu, aby dowiedzieć się, jak to zrobić, ponieważ każdy pojazd ma inne wymagania. Użyj klucza od samochodu, aby 

otworzyć samochód. W niektórych samochodach ta czynność zatrzymuje sesję ładowania, a kabel ładujący jest odblokowany.

Ekran jest całkowicie czarny i nie reaguje na dotyk

Jeśli ekran jest całkowicie czarny, ale Commander 2 jest włączony, zacznij od „czystego stanu”, przywracając ustawienia fabryczne za pomocą 

aplikacji Wallbox w telefonie.

Wejdź do aplikacji Wallbox ze swoim kontem, aktywuj Bluetooth i upewnij się, że jesteś blisko Wallbox Commander 2. Wybierz 

swojego Commander 2.

Następnie wybierz ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu i wybierz Opcje zaawansowane> Przywróć. 

Proces przywracania może zająć do 5 minut.

AKTUALIZACJE

Oprogramowanie wymaga aktualizacji i nie mogę go zaktualizować

Przede wszystkim sprawdź, czy masz prawidłowe połączenie z Internetem. Jeśli nie masz połączenia z Internetem, użyj telefonu komórkowego 

jako punktu dostępowego tylko do aktualizacji.

Jeśli Twój Commander 2 jest rzeczywiście połączony z Internetem, wykonaj następujące czynności:

• Następnie wybierz Ustawienia> Opcje> Aktualizuj.

• Jeśli nadal nie ma aktualizacji do wybrania, przejdź do Ustawienia> Przywróć. Pozwól urządzeniu przywrócić ustawienia fabryczne.

• Podłącz ponownie Commander 2 do Internetu, konfigurując odpowiednią metodę połączenia i zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe, 

przechodząc do Ustawienia> Aktualizuj.
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POŁĄCZENIE

Brak zasięgu Wi-Fi w miejscu zainstalowania ładowarki

Jeśli nie ma możliwości zainstalowania programu Wallbox Commander 2 w innym miejscu, rozwiązaniem może być przedłużacz Wi-Fi. Ładowarkę 

można również podłączyć do internetu za pomocą kabla Ethernet.

Plan abonamentowy o nazwie „Wallbox Always Connected” można zakupić u naszego zespołu sprzedaży, dzięki czemu Twój Commander 2 

będzie zawsze połączony z Internetem.

Jest zasięg Wi-Fi, ale występują problemy z połączeniem

Sprawdź, czy sieć Wi-Fi i Internet działają poprawnie.

• Spróbuj podłączyć inne urządzenie i sprawdź, czy sieć jest aktywna i można ją połączyć z Internetem.

• Uruchom ponownie router i sprawdź połączenia.

• Otwórz porty routera. Aby podłączyć Commander 2, następujące porty muszą być otwarte:

TCP 80 Używany do przesyłania danych

UDP 123 Używany do synchronizacji czasu

• Połącz za pomocą innej sieci Wi-Fi.

Jeśli nie masz dostępnej innej sieci Wi-Fi, możesz utworzyć sieć Wi-Fi z danymi telefonu komórkowego za pomocą 

hotspotu Wi-Fi. Oto instrukcje, jak to zrobić za pomocą telefonu:

iPhone (iOS 12): Android (ciasto):

1. Ustawienia 1. Ustawienia

2. Dane mobilne 2. Sieć i ustawienia

3. Hotspot osobisty 3. Hotspot i tethering

4. W Commander 2 wybierz 4. Hotspot Wi-Fi

hotspot utworzony za pomocą iPhone'a 5. Wybierz włączone

6. W Commander 2 wybierz hotspot 

utworzony w telefonie Android.

Wskazówka: włączenie hotspotu po raz pierwszy powoduje wypełnienie domyślnych ustawień, takich jak nazwa sieci i hasło.

Podłącz ładowarkę Wallbox do nowej sieci Wi-Fi.

Rozłączenia sieci Wi-Fi

Jeśli ładowarka utraciła połączenie Wi-Fi, po prostu uruchom ponownie Wallbox Commander 2, a automatycznie połączy się 

ponownie.

Sprawdź również modem Wi-Fi, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
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Komunikaty ostrzegawcze

Twoje zasilanie jest stale sprawdzane przez ładowarkę Wallbox w celu zapewnienia bezpiecznej pracy. Jeśli któryś z parametrów jest 

poza prawidłowym zakresem roboczym, ładowarka Wallbox nie pozwoli na ładowanie pojazdu i wyświetli komunikat ostrzegawczy na 

ekranie:

Niedostępność stacji ładowania:

• Wyłącz bezpiecznik i odczekaj kilka sekund przed ponownym włączeniem

• Jeśli to nie zadziała, skonsultuj się z instalatorem, aby upewnić się, że selektor prądu nie jest w pozycji 0.

Brak zasilania stacji ładującej:

• Odłącz kabel ładujący od pojazdu. Wyłącz wyłącznik, odczekaj 10 sekund, a następnie włącz go ponownie. Następnie 

podłącz ponownie kabel ładujący do pojazdu.

DZIENNIKI ŁADOWANIA

Dzienniki ładowania nie pojawiają się na stronie myWallbox ani w aplikacji Wallbox

Aby statystyki ładowania pojawiły się w aplikacji lub portalu myWallbox, Commander 2 musi być połączony z Internetem. 

Najpierw sprawdź połączenie internetowe.

Jeśli statystyki ładowania nadal się nie pojawiają, możesz wykonać następujące czynności:

1 Sprawdź, czy jest dostępna najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego w Commander 2 i upewnij się, że Commander 2 jest 

zaktualizowany.

2 Usuń aplikację Wallbox z telefonu, pobierz ją ponownie, połącz się z Commander 2 przez Bluetooth i pozwól urządzeniu na 

synchronizację z telefonem. Umożliwi to Commanderowi 2 wysyłanie statystyk za pomocą Bluetooth zamiast Internetu.

3 Zresetuj system ładowania. W Commander 2 przejdź do: Ustawienia> System> Uruchom ponownie.

Usługa

Potrzebujesz więcej pomocy? Możesz skontaktować się z nami pod adresem:

België / Belgique

+ 32 28082353

Danmark

+ 45 89870290

Deutschland

+ 49 303 11 99629

España

+ 34 930181668

service@wallbox.com

www.wallbox.com

Francja

+ 33 186260541

Italia

+ 39 694804494

Nederland

+ 31 202410845

Norge

+ 47 51742000

Portugalia

+ 351 308809158

Österreich

+ 43 720882116

Schweiz / Suisse

+ 41 435084675

Sverige

+ 46 852503203

Zjednoczone Królestwo

+ 44 2039097682
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