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Opis
Ładowarka przenośna eMove to urządzenie premium służące do ładowania pojazdów elektrycznych i
hybryd plug-in. Tę ładowarkę przenośną zaprojektowano z myślą o użytkowniku. Unikatowe funkcje,
niezrównana łatwość obsługi i wyjątkowa trwałość to cechy charakterystyczne ładowarki przenośnej
eMove.

• Wygodny system prowadzenia kabla: Zaciski do kabla i prowadnice umożliwiają
uporządkowanie przewodów.

• Wytrzymałość i trwałość: Aluminiowa obudowa gwarantuje długi czas eksploatacji produktu
nawet w trudnych warunkach.

• Łatwość zwijania kabla: Najbardziej elastyczny kabel na rynku zachowujący swoje właściwości
nawet w temperaturze do -40°C.

• Różne możliwości przechowywania: Skorzystaj z dołączonego uchwytu lub zawieś na haku.

• Bezpieczne połączenie zasilające: Czujnik temperatury znajdujący się we wtyczce obniża poziom
ładowania lub wyłącza je całkowicie.

• Przyjazny dla użytkownika: Jednoprzyciskowy interfejs i intuicyjny wyświetlacz.

• Dopasowywanie poziomu mocy: W razie potrzeby można ręcznie obniżyć moc prądu w celu
ochrony bezpiecznika głównego.

• Tryb wysokiej mocy: Umożliwia szybsze ładowanie przez 120 minut.
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Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Ważne! Przeczytaj ten dokument przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Nieprzestrzeganie
którychkolwiek z instrukcji lub zlekceważenie ostrzeżeń może spowodować uszkodzenie sprzętu lub
obrażenia ciała!

Ważne! Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z instrukcjami, natychmiast skontaktuj się z elektrykiem,
odpowiedzialnym sprzedawcą lub z firmą DEFA. Zobacz rozdział Informacje kontaktowe.

Uwagi specjalne

NIEBEZPIECZEŃSTWO Sekcje oznaczone tym symbolem mają na celu zwrócenie uwagi na
występujące wysokie napięcia, które mogą spowodować uszkodzenia kończyn i stanowią
zagrożenie dla życia. Podejmowanie działań niezgodnych z tymi uwagami dotyczącymi
bezpieczeństwa może prowadzić do wystąpienia poważnych lub krytycznych obrażeń.
Działań oznaczonych tym symbolem nie wolno przeprowadzać po żadnym pozorem.

OSTRZEŻENIE Sekcje oznaczone tym symbolem mają na celu zwrócenie uwagi na dodatkowe
niebezpieczeństwa, które mogą prowadzić do uszkodzenia kabli lub innych urządzeń
elektrycznych. Działania oznaczone tym symbolem muszą być wykonywane przy
zachowaniu szczególnej ostrożności.

i
UWAGA Sekcje oznaczone tym symbolem mają na celu zwrócenie uwagi na dodatkowe
ważne informacje i specjalne funkcje, które są niezbędne do niezawodnego działania
urządzenia. Działania oznaczone tym symbolem powinny być wykonywane zgodnie z
wymaganiami.
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Niebezpieczeństwo

Podłączaj ładowar-
kę tylko do uzie-
mionego gniazdka
sieci domowej.

Nie podłączaj łado-
warki do uszkodzo-
nego, luźnego ani
zużytego gniazdka
sieci domowej.

Nie korzystaj z ła-
dowarki, jeśli jest
niesprawna, ma
postrzępione ka-
ble, widać na niej
pęknięcia, jest ze-
psuta lub uszko-
dzona.

Nie korzystaj z
przedłużacza, roz-
gałęźnika ani ad-
aptera.

Nie próbuj napra-
wiać ładowarki ani
otwierać jej w jaki-
kolwiek sposób.

Ostrzeżenie
�������

Ta ładowarka prze-
nośna jest prze-
znaczona tylko do
ładowania pojaz-
dów w trybie 2. Nie
wolno jej używać
do jakichkolwiek
innych celów.

Nie pozwól, aby
podczas ładowania
woda dostała się
do gniazdka sieci
domowej lub gniaz-
da w pojeździe.

Nie wkładaj wtyczki
do gniazdka sieci
domowej, jeśli jest
ono wilgotne lub
pokryte śniegiem.

Nie doprowadź do
zamoczenia wty-
czek. Nie kieruj na
wtyczki bezpośred-
niego strumienia
wody i chroń je
przed zachlapa-
niem.

Unikaj narażania
ładowarki przeno-
śnej na bardzo wy-
sokie temperatury.
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Obsługa
Zachowaj ostrożność podczas użytkowania ładowarki przenośnej i nie narażaj jej na działanie
nadmiernych sił czy uderzeń. Nie ciągnij za kabel, nie skręcaj go ani na nim nie stawaj.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Nigdy nie dopuszczaj do najechania pojazdu na kabel.

Podczas wyciągania kabla zawsze chwytaj go za uchwyt. Nie ciągnij za sam kabel.
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Przechowywanie
Informacje dotyczące sposobu zwijania kabla i przymocowywania modułu sterowania do uchwytu
ściennego znajdują się w rozdziale Przechowywanie i ochrona.

• Zawsze przechowuj urządzenie ze zwiniętym kablem. Po użyciu urządzenia nie zostawiaj kabla
na podłożu.

• Zawsze mechanicznie lub ręcznie podtrzymuj moduł sterowania. Nie dopuszczaj do sytuacji,
żeby moduł sterowania wisiał bez zabezpieczenia przy gniazdku sieci domowej.

• Podczas przechowywania ładowarki przenośnej zakładaj osłonę ochraniającą na wtyczkę
pojazdową.

• Na czas przechowywania lub transportu zakładaj zaciski na kabel umożliwiające jego zwinięcie.
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Główne części
A. Osłona na wtyczkę z
paskiem

H

J

K

L

D

C

B

A

G

E

F

B. Wtyczka pojazdowa
C. Kabel
D. Moduł sterowania
E. Uchwyt na kabel x 2
E. Zacisk do kabla x 2
G. Wtyczka gniazdka sie-
ci domowej

Widok wyświetlacza

H. Wskaźnik zasilania
wejściowego
J. Przycisk trybu umożli-
wiający dopasowanie
mocy
K. Wskaźnik stanu łado-
warki
L. Wskaźnik połączenia z
pojazdem
Dołączono również: Uchwyt ścienny
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Wtyczki

Wtyczka pojazdowa typu 2 z osłoną i paskiem Wtyczka sieci domowej typu F
Schuko
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Jak korzystać z ładowarki przenośnej

i
UWAGA Przed skorzystaniem z ładowarki przeczytaj instrukcje ładowania w podręczniku
pojazdu.

Podłączanie do gniazdka
Przed podłączeniem wtyczki sprawdź stan gniazdka sieci domowej i gniazda w pojeździe.

Wtyczki zawsze podłączaj w opisanej kolejności.

1. Umieść wtyczkę sieci domowej w gniazdku sieci domowej. Rozpocznie się automatyczny test
sygnalizowany zmieniającymi się światłami wskaźnika stanu ładowarki.

2. Poczekaj na zakończenie automatycznego testu. Paski wskaźnika stanu ładowarki będą świeciły
stałym białym światłem.

3. Umieść wtyczkę pojazdową w gnieździe pojazdu. Rozpocznie się automatyczny test
sygnalizowany zmieniającymi się światłami wskaźnika stanu ładowarki.

Rozpocznie się ładowanie pojazdu.

1

2

3
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Korzystanie z paska wtyczki
Za pomocą paska wtyczki można regulować pozycję osłony. Zapobiega to zbieraniu się wody i brudu
w osłonie. Pasek utrzymuje też osłonę z dala od pojazdu podczas ładowania.

Właściwe połączenie
Wtyczka musi być całkowicie włożona do gniazda pojazdu. Niezastosowanie się do tego wymogu
uniemożliwi zablokowanie wtyczki w gnieździe pojazdu i rozpoczęcie ładowania.
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Odłączanie wtyczki

OSTRZEŻENIE Nie odłączaj ładowarki przenośnej od gniazdka sieci domowej podczas
ładowania pojazdu. Przed odłączeniem wtyczki zakończ lub zatrzymaj ładowanie. Sposób
zatrzymywania ładowania przed całkowitym naładowaniem pojazdu opisano w podręczniku
pojazdu.

Wtyczki zawsze odłączaj w opisanej kolejności.

1. Wyjmij wtyczkę pojazdową z gniazda pojazdu.

2. Wyjmij wtyczkę sieci domowej z gniazdka sieci domowej.

1
2
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Symbole na wyświetlaczu modułu sterowania

i
UWAGA Aby obejrzeć animacje przedstawiające różne sygnały, przejdź do witryny
www.defa.com lub zeskanuj kod QR z ostatniej strony.

Wskaźnik zasilania wejściowego
Wskazuje, czy ładowarka jest podłączona do zasilania.

Nie świeci się — zasila-
nie jest wyłączone

Świeci się — zasilanie
jest włączone

Świeci światłem pulsują-
cym — zakończono łado-
wanie

Świeci czerwonym świa-
tłem pulsującym — błąd

Przycisk trybu umożliwiający dostosowanie mocy ładowania
Naciśnięcie przycisku trybu umożliwia przełączanie się między trybami normalnej, niskiej i wysokiej
mocy. Tryby pojawiają się w następującej kolejności: Normalna (domyślny tryb początkowy) → niska
→ wysoka → normalna →.

Po naciśnięciu przycisku trybu zapali się lampka na 5 sekund, a następnie przygaśnie. Wskaźnik
stanu ładowarki będzie migał przez 2 sekundy, a następnie pozostanie zapalony.

Nie świeci się — tryb normalny Świeci się — aktywowano tryb niskiej lub wysokiej mocy
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Wskaźnik stanu ładowarki

i
UWAGA Na wyświetlaczu nie są widoczne żadne informacje o poziomie ładowania
akumulatora pojazdu.

Wskazuje ustawienie modułu sterowania. Na początku wyświetlacz będzie migał przez kilka sekund,
a następnie ustabilizuje się na bieżącym poziomie ładowania urządzenia.

Nie świeci się
— ładowarka
jest odłączo-
na

Zmieniające
się światła —
test automa-
tyczny

Dwa paski —
działanie w
trybie nor-
malnej mocy

Jeden pasek
— działanie w
trybie niskiej
mocy

Trzy paski —
działanie w
trybie wyso-
kiej mocy

Świeci świa-
tłem pulsują-
cym — zakoń-
czono łado-
wanie**

Świeci czer-
wonym świa-
tłem pulsują-
cym — błąd

** Pulsuje jeden, dwa lub trzy paski w zależności od wybranego trybu.

Wskaźnik połączenia z pojazdem

i
UWAGA Na wyświetlaczu nie są widoczne żadne informacje o poziomie ładowania
akumulatora pojazdu.

Wskazuje, że ładowarka przenośna jest podłączona do pojazdu i ładowanie jest w toku.

Nie świeci się —
brak połączenia z
pojazdem

Świecą się tylko
skrajne paski —
podłączono aku-
mulator (ładowanie
jeszcze się nie roz-
poczęło)

Paski zapalają się
kolejno — ładowa-
nie*

Świeci światłem
pulsującym — po-
jazd informuje, że
jest w pełni nałado-
wany

Świeci czerwonym
światłem pulsują-
cym — błąd

* Szybkość zapalania się lampek wskazuje na używany tryb.
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Ustawianie wymaganej mocy ładowania

1. Naciśnięcie przycisku trybu umożliwia przełączanie się między trybami normalnej, niskiej i
wysokiej mocy. Tryby pojawiają się w następującej kolejności: Normalna (domyślny tryb
początkowy) → niska → wysoka → normalna →.

2. Po przełączeniu urządzenia w tryb niskiej lub wysokiej mocy przycisk trybu zaświeci się przez
5 sekund, a następnie przygaśnie. Liczba pasków wyświetlanych na wskaźniku stanu ładowarki
odpowiada aktualnie wybranemu trybowi.

3. Wskaźnik stanu ładowarki będzie migał przez 2 sekundy do czasu zastosowania zmiany, a
następnie pozostanie zapalony.

i
UWAGA Jeśli ładowanie zakończy się w trybie niskiej mocy, to ustawienie zostanie
zapamiętane do następnego użycia. Jeśli ładowanie zakończy się w trybie wysokiej mocy,
przy następnym użyciu urządzenia zostanie przywrócony tryb normalnej mocy.

• Tryb niskiej mocy: Po ustawieniu trybu niskiej mocy poziom ładowania będzie niższy niż
normalny. Ten tryb może być przydatny w sytuacji, kiedy bezpiecznik zabezpieczający gniazdko
sieci domowej ma niższe parametry niż parametry produktu. Ten tryb może mieć również
zastosowanie w sytuacji, gdy gniazdko sieci domowej, do którego jest podłączona ładowarka
przenośna, jest używane także przez inne urządzenia elektryczne.

• Tryb wysokiej mocy: Po ustawieniu trybu wysokiej mocy poziom ładowania będzie wyższy niż
normalny. Poziom ładowania zostanie automatycznie przywrócony do poziomu normalnego po
120 minutach trwania jednej sesji (jeśli tryb wysokiej mocy zostanie wyłączony na pewien czas,
a następnie ponownie włączony, 120-minutowy okres jest zliczany podczas całej sesji). Jeśli w
trybie wysokiej mocy moduł sterowania lub gniazdko sieci domowej stanie się zbyt gorące,
bieżący poziom ładowania zostanie automatycznie obniżony do czasu wykrycia niższej
temperatury.

Moc ładowania
Tryb normalnej mocy 10 A

Tryb wysokiej mocy 15 A

Tryb niskiej mocy, ustawionej fabrycznie 8 A
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Ręczne dopasowywanie trybu niskiej mocy
OSTRZEŻENIE Podczas wykonywania tych czynności ładowarka musi być podłączona tylko do
gniazdka sieci domowej. Nie umieszczaj wtyczki pojazdowej w gnieździe pojazdu.

Wskazówka! Dopasowanie mocy można wykonać w domu, korzystając z tego podręcznika.

�� ������

 Brak światła  Światło białe

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci domowej. Poczekaj na zakończenie sekwencji
rozruchowej.

2. Naciśnij przycisk trybu i przytrzymaj go przez około trzy sekundy, aż symbol wskaźnika stanu
ładowarki zacznie migać na biało.

3. W ciągu pięciu sekund naciśnij przycisk trybu, aby rozpocząć ustawianie poziomu.

Dla trybu niskiej mocy można ustawić wartość od najniższego poziomu (6 A) do jednego
poziomu poniżej poziomu normalnego. Wybór poziomu rozpoczyna się od wcześniej
zapamiętanego poziomu, a następnie moc zwiększa się co 1 A każdorazowo po naciśnięciu
przycisku. Po osiągnięciu najwyższego poziomu, jaki można wybrać, urządzenie powróci do
najniższego poziomu. Światło na wyświetlaczu wskazuje, który poziom jest aktualnie wybrany.

4. Po wybraniu pożądanego poziomu odczekaj 5 sekund. Nowy poziom zostanie zapamiętany.

5. Jeśli następnym razem skorzystasz z trybu niskiej mocy, będzie to wstępnie wybrany poziom.



PL

defa.com 18

Przechowywanie i ochrona

Składanie kabla
1. Owiń odcinek kabla z wtyczką pojazdową wokół modułu sterowania. Upewnij się, że wtyczka wisi

z osłoną skierowaną w kierunku podłoża.

2. Owiń odcinek kabla z wtyczką sieci domowej wokół modułu sterowania. Upewnij się, że wtyczka
wisi z bolcami skierowanymi w kierunku podłoża.

Wieszanie ładowarki

OSTRZEŻENIE Nigdy nie wieszaj ładowarki na kablu.

Do powieszenia ładowarki używaj dołączonego uchwytu ściennego. Zamocuj uchwyt na ścianie
zgodnie z zamieszczoną instrukcją.

1. Wykonując delikatne ruchy, dopasuj tylną część modułu sterowania do uchwytu ściennego i
dociśnij go do ściany.

2. Przesuń w dół moduł sterowania, aby zamocować go na uchwycie ściennym.

1 2

Wskazówka! Jeśli chcesz, możesz skorzystać z górnego tylnego uchwytu na kabel i w ten sposób
zawiesić moduł sterowania na haku lub podobnym elemencie wyposażenia.
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Konserwacja i utrzymanie

Sprawdzanie
• Nie dopuszczaj do zamoczenia wtyczek i sprawdzaj je regularnie pod kątem obecności pyłu,

brudu, żwiru itp.

• Regularnie sprawdzaj moduł sterowania pod kątem pęknięć i innych uszkodzeń.

• Regularnie sprawdzaj kabel pod kątem pęknięć i innych uszkodzeń.

• Sprawdź gniazdko sieci domowej, czy nie jest uszkodzone lub zużyte.

• Kiedy ładowarka nie jest używana, wyciągnij jej wtyczkę z gniazdka sieci domowej.

Czyszczenie
• Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz ładowarkę przenośną od zasilania.

• Do czyszczenia używaj wilgotnej ściereczki. Nie używaj wody ani żrących środków chemicznych.
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Wykrywanie błędów i ich usuwanie
Błąd po stronie pojazdu

Ten błąd jest wyświetlany, kiedy występuje problem po stronie pojazdu. Przyczyną może
być akumulator pojazdu, wadliwe lub uszkodzone połączenie z pojazdem lub błąd komuni-
kacji z pojazdem.
Błąd po stronie pojazdu może wystąpić w dowolnym momencie, gdy ładowarka jest podłą-
czona zarówno do gniazdka sieci domowej, jak i do gniazda pojazdu. Taka sytuacja może
zaistnieć podczas aktywnej sekwencji ładowania, w stanie gotowości do ładowania lub w
czasie rozruchu.

Spróbuj wykonać następujące czynności

• Odłącz ładowarkę, a następnie podłącz ją ponownie.

• Poszukaj informacji o możliwych problemach w podręczniku pojazdu.

• Skontaktuj się z dostawcą pojazdu.

Ten błąd jest wyświetlany, kiedy występuje problem z modułem sterowania od strony po-
jazdu. Przyczyną może być nieprawidłowe podłączenie kabla, wadliwe lub błędne połącze-
nie z pojazdem bądź uszkodzona wtyczka kabla.

Spróbuj wykonać następujące czynności

• Odłącz ładowarkę, a następnie podłącz ją ponownie.

• Poszukaj informacji o możliwych problemach w podręczniku pojazdu.

• Skontaktuj się z dostawcą pojazdu.

Błąd jednostki ładowarki

Ten błąd jest wyświetlany, jeśli zostanie wykryty problem z wewnętrzną elektroniką modu-
łu sterowania.

Spróbuj wykonać następujące czynności

• Sprawdź, czy moduł sterowania jest gorący w dotyku.

• Odłącz ładowarkę, odczekaj kilka minut, a następnie podłącz ją ponownie.

• Skontaktuj się z firmą DEFA. Więcej informacji zawiera rozdział Informacje kontaktowe.
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Ten błąd jest wyświetlany, kiedy ładowarka jest odłączona.

Spróbuj wykonać następujące czynności

• Odłącz ładowarkę, a następnie podłącz ją ponownie.

• Skontaktuj się z firmą DEFA. Więcej informacji zawiera rozdział Informacje kontaktowe.

Błąd po stronie sieci domowej

Ten błąd jest wyświetlany, jeśli zostanie wykryty problem z domową siecią elektryczną, z
której jest zasilana ładowarka. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli w sieci jest niewłaściwe
lub zmieniające się napięcie, a także jeśli wykryto usterki uziemienia bądź inne błędy.

Spróbuj wykonać następujące czynności

• Sprawdź, czy moduł sterowania lub wtyczka sieci domowej jest gorąca w dotyku.

• Odłącz ładowarkę, odczekaj kilka minut, a następnie podłącz ją ponownie.

• Skonsultuj się z elektrykiem lub z firmą DEFA. Zobacz rozdział Informacje kontaktowe.

Ten błąd jest wyświetlany, jeśli zostanie wykryty problem z domową siecią elektryczną, z
której jest zasilana ładowarka.

Spróbuj wykonać następujące czynności

• Upewnij się, że prąd elektryczny dociera do nieruchomości.

• Sprawdź, czy nie nastąpiło wyzwolenie bezpiecznika lub wyłącznika instalacyjnego w sieci
domowej.

• Skonsultuj się z elektrykiem.
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Akcesoria i części zapasowe

Akcesoria
• Torba w wersji podstawowej, art. nr 712593

• Torba w wersji premium, art. nr 712594

• Stacja dokująca, art. nr 712268

Części zapasowe
• Uchwyt ścienny

• Zestaw zawierający zaciski i uchwyt do kabla
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Specyfikacja techniczna
OSTRZEŻENIE Korzystaj z ładowarki przenośnej tylko w tych krajach, dla których została ona
zaprojektowana.

Napięcie znamionowe 230 V AC (1-fazowe, 50–60 Hz)
Typ ładowarki przenośnej Tryb 2
Połączenie z pojazdem Typ 2

Wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA AC i 6 mA DC
Typ sieci Jednolity układ sieciowy TN i IT
Ochrona przed przegrzaniem W module ICCB i wtyczce sieci

domowej
Temperatura robocza -40°C do +50°C
Temperatura przechowywania -50°C do +85°C
Praca na wysokości Maksymalnie 4000 m powyżej

poziomu morza
Rozmiar modułu ICCB (DxSxG) 310 x 85 x 55 mm
Materiał modułu sterowania
(ICCB)

Aluminium z plastikowymi osło-
nami ochronnymi na obu koń-
cach

Stopień ochrony IP wtyczki IP 67
Stopień ochrony IP modułu ste-
rowania (ICCB)

IP 67

Masa 2,1 kg
Certyfikaty IEC IEC 61851, IEC 62752, IEC

62196
Utylizacja Odpad EEE



PL

defa.com 24

Informacje kontaktowe
Jeśli masz pytania, skontaktuj się z działem wsparcia firmy DEFA:

• Telefon (Norwegia): +47 32 06 77 00

• Telefon (Szwecja): +46 10 498 38 00

• Telefon (Finlandia): +358 (0)20 152 72 00

Jeśli masz sugestie dotyczące usprawnienia systemu lub wsparcia, napisz do nas na adres
connect@defa.com
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