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Descrição
O carregador portátil eMove é um carregador premium para veículos elétricos e híbridos plug-in. O
carregador portátil foi criado com o utilizador em mente. Caraterísticas únicas, facilidade de uso
ímpar e durabilidade extrema são alguns elementos de destaque do carregador portátil eMove.

• Gestão de cabos eficiente: Clips para os cabos e guias tornam fácil a organização.

• Robusto e durável: O revestimento em alumínio garante uma longa vida útil ao produto, mesmo
sob condições exigentes.

• Fácil de enrolar: O cabo mais flexível do mercado, mesmo em temperaturas abaixo de -40°C.

• Opções flexíveis de armazenamento: É possível usar o suporte que vem incluído com o produto
ou pendurar num gancho.

• Conexão segura à alimentação: Um sensor de temperatura no conector reduz e desliga o
carregamento.

• Simples de usar: Interface intuitiva com um só botão.

• Adaptação da potência: Reduz manualmente a corrente para proteger o fusível principal
sempre que necessário.

• Modo alto: Fornece um carregamento mais rápido durante 120 minutos.
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Informações de segurança
Importante! Leia este documento antes de usar o dispositivo. Não seguir as instruções ou avisos
pode resultar em danos materiais ou ferimentos!

Importante! Se o dispositivo não se comportar de acordo com as instruções, contacte
imediatamente um eletricista, o vendedor responsável ou a DEFA. Consulte o capítulo informações
de contacto.

Notas especiais

PERIGO Secções marcadas com este símbolo chamam a atenção para as tensões elétricas
que representam perigo de vida. O incumprimento destas instruções de segurança pode
levar a ferimentos graves ou mortais. Ações marcadas com este símbolo não podem ser
realizadas sob nenhuma circunstância.

AVISO Secções marcadas com este símbolo chamam a atenção para perigos adicionais
que podem levar a danos no próprio cabo ou em outros dispositivos elétricos. Ações
marcadas com este símbolo devem ser realizadas com especial cuidado.

i
ATENÇÃO Secções marcadas com este símbolo chamam a atenção para informações
adicionais importantes e caraterísticas especiais necessárias para garantir um
funcionamento fiável do dispositivo. Ações marcadas com este símbolo devem ser
realizadas conforme exigido.
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Perigo

Ligar apenas o
carregador a uma
tomada elétrica
ligada à terra.

Não ligar o
carregador numa
tomada
danificada, solta
ou gasta.

Não usar o
carregador se
estiver defeituoso
ou se parecer
rachado,
desgastado,
partido ou
danificado.

Não usar o cabo
de extensão,
múltiplas tomadas
ou um adaptador.

Não tentar reparar
ou abrir o
carregador de
nenhuma maneira.

Aviso
�������

O carregador
portátil foi
concebido apenas
para o Modo 2 de
carregamento de
veículos. Não deve
ser usado para
outros fins.

Não deixar entrar
água na tomada
doméstica ou na
entrada do veículo
enquanto está a
carregar.

Não inserir a ficha
doméstica se a
tomada doméstica
estiver molhada ou
coberta de neve.

Manter as fichas
longe de água.
Não expor as
fichas a jatos
diretos de água ou
salpicos.

Evitar expor o
carregador portátil
a temperaturas
muito quentes.
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Manuseamento
Manusear o carregador portátil com cuidado e não expô-lo a impactos fortes. Não puxar, torcer,
emaranhar, arrastar ou pisar o cabo.

PERIGO Assegurar-se que o cabo nunca é atropelado por um veículo.

Segurar sempre o cabo pela pega ao puxar. Não puxar o próprio cabo.
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Armazenamento
Consultar o capítulo Armazenamento e proteção para mais informações sobre como enrolar o cabo
e fixar a caixa de controlo ao suporte de parede.

• Armazenar sempre com o cabo enrolado. Não deixar o cabo no chão depois de usar.

• Apoiar sempre a caixa de controlo de forma mecânica ou manual. Não deixar a caixa de
controlo ficar pendurada da tomada doméstica sem apoio.

• Fixar a tampa da ficha para proteger a ficha do veículo ao guardar o carregador portátil.

• Usar os clips do cabo para enrolar o cabo para armazenamento ou transporte.
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Componentes principais
A. Tampa da ficha com
pega

H

J

K

L

D

C

B

A

G

E

F

B. Tampa do veículo
C. Cabo
D. Caixa de controlo
E. Suporte do cabo x2
F. Clip do cabo x 2
G. Ficha doméstica

Indicações no ecrã

H. Indicação de entrada
de energia
J. Botão de modo para
adaptação da potência
K. Indicação de estado
de carregamento
L. Indicação de conexão
do veículo

Incluídos: Suporte de parede
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Fichas

Ficha do veículo de Tipo 2 com tampa de ficha e
pega

Ficha doméstica Tipo F Schuko
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Como usar o carregador portátil

i
ATENÇÃO Ler as instruções de carregamento no manual do veículo antes de usar o
carregador.

Ligar
Verificar o estado da tomada doméstica e a entrada do veículo antes de inserir as fichas.

Inserir sempre as fichas na ordem descrita.

1. Inserir a ficha doméstica na tomada doméstica. O autoteste automático irá começar, sendo
assinalado com luzes intermitentes na indicação de estado de carregamento.

2. Esperar até o autoteste automático terminar. As barras na indicação de estado de
carregamento têm de ter uma linha branca contínua.

3. Inserir a ficha do veículo na entrada do veículo. O autoteste automático irá começar, sendo
assinalado com luzes intermitentes na indicação de estado de carregamento.

O veículo começará a carregar.

1

2

3



PT

defa.com 12

Usar a pega da ficha
A pega da ficha pode ajustar-se à posição da tampa. Isto impedirá a tampa de ficar com água e
sujidade, deixando a tampa afastada do veículo durante o carregamento.

Ligação correta
A ficha deverá ser totalmente inserida na entrada do veículo. Não fazer isso irá impedir que a
entrada do veículo fixe a ficha no lugar e comece a carregar.
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Desligar

AVISO Não tirar o carregador portátil da tomada doméstica enquanto o veículo estiver a
carregar. Deve terminar ou interromper o carregamento antes de tirar da tomada. Para
interromper o carregamento antes de o veículo estar totalmente carregado, consulte o
manual do veículo.

Remover sempre as fichas na ordem descrita.

1. Remover a ficha do veículo da entrada do veículo.

2. Remover a ficha doméstica da tomada doméstica.

1
2



PT

defa.com 14

Símbolos no ecrã da caixa de controlo

i
ATENÇÃO Para ver as animações que explicam os diferentes sinais, visitar www.defa.com
ou digitalizar o código QR na última página.

Indicação de entrada de energia
Indica se o carregador está ligado à energia ou não.

Sem luz – Desligado Com luz – Ligado A pulsar - Acabou de
carregar

A pulsar em vermelho -
Erro

Botão de modo para adaptação da potência
Pressionar o botão de modo para alternar entre o modo normal/modo baixo/modo alto. Os modos
vão aparecer na seguinte ordem: Normal (modo de arranque predefinido) → Baixo → Alto → Normal
→.

Quando o botão de modo é pressionado, a luz acender-se-á durante 5 segundos antes de se apagar.
A indicação de estado de carregamento piscará durante 2 segundos e depois ficará acesa.

Sem luz – Modo normal Luz – Modo baixo ou alto está ativado
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Indicação de estado de carregamento

i
ATENÇÃO Este ecrã não indica quaisquer informações relativas ao estado de carregamento
da bateria do veículo.

Indica a definição da caixa de controlo. Este ecrã piscará durante uns segundos ao ser ativado e
depois estabilizará no atual nível de carregamento do dispositivo.

Sem luz –
Carregador
desligado

Intermitente -
Autoteste
automático

Duas barras
– Usado o
modo normal

Uma barra –
Usado o
modo baixo

Três barras –
Usado o
modo alto

A pulsar -
Acabou de
carregar **

A pulsar em
vermelho -
Erro

** A pulsar com uma, duas ou três barras, dependendo do modo escolhido.

Indicação de ligação do veículo

i
ATENÇÃO Este ecrã não indica quaisquer informações relativas ao estado de carregamento
da bateria do veículo.

Indica que o carregador portátil está ligado ao veículo e que está a carregar.

Sem luz - Sem
ligação ao veículo

Só as luzes
traseiras acendem
- Bateria ligada
(ainda não está a
carregar)

As luzes acendem-
se em sequência -
A carregar*

A pulsar - O veículo
está
completamente
carregado

A pulsar em
vermelho - Erro

*A velocidade com que as luzes acendem indica que modo está a ser usado.
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Definir a potência de carregamento exigida

1. Pressionar o botão de modo para alternar entre o modo normal/modo baixo/modo alto. Os
modos vão aparecer na seguinte ordem: Normal (modo de arranque predefinido) → Baixo →
Alto → Normal →.

2. Ao definir o dispositivo para o modo baixo ou alto, o botão de modo irá acender durante 5
segundos e depois apagar-se-á. A quantidade de barras na indicação de estado de
carregamento mostra qual dos modos está ativo no momento.

3. A indicação de estado de carregamento piscará durante 2 segundos até ocorrer a alteração e
depois ficará acesa.

i
ATENÇÃO Se o carregamento acabar no modo baixo, esta definição será guardada até à
próxima utilização. Se o carregamento acabar no modo alto, esta definição voltará para o
modo normal até à próxima utilização.

• Modo baixo: Se o modo baixo for definido, o nível de carregamento será mais baixo que o
normal. Isto poderá ser necessário se o fusível da tomada doméstica tiver uma classificação
inferior à do produto. Ou no caso do circuito elétrico das tomadas domésticas usado para o
carregador portátil ser partilhado com outros produtos elétricos.

• Modo alto: Se o modo alto for definido, o nível de carregamento será mais alto que o normal. O
nível irá retornar para o modo normal depois de 120 minutos durante uma sessão (se o modo
alto estiver desligado durante algum tempo e depois se voltar a ligar, os 120 minutos são
acumulados durante a sessão completa). Se a caixa de controlo ou a ficha doméstica ficarem
demasiado quentes durante o modo alto, o nível da corrente será automaticamente reduzido
até a temperatura mais baixa ser detetada.

Potência de carregamento
Modo normal 10 A

Modo alto 15 A

Modo baixo, definições de fábrica 8 A
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Ajuste o modo baixo manualmente
AVISO O carregador apenas poderá ser ligado à tomada doméstica ao executar esta ação.
Não inserir a ficha na entrada do veículo.

Dica! É possível ajustar dentro de casa, se o manual estiver facilmente disponível.

�� ������

 Sem luz  Luz branca

1. Ligar o carregador a uma tomada doméstica. Esperar até a sequência de arranque terminar.

2. Pressionar e manter o botão de modo durante três segundos até o símbolo de indicação do
estado de carregamento piscar em branco.

3. Pressionar o botão de modo no espaço de cinco segundos para começar a definir o nível.

É possível definir o modo baixo desde o nível mais baixo (6A) até um nível imediatamente
abaixo do nível normal. O nível começará no nível previamente armazenado e a seguir subirá
em incrementos de 1A de cada vez que o botão for premido. Depois de chegar ao nível mais
alto, a unidade irá retornar ao nível mais baixo. A luz no ecrã indicará o nível atualmente
escolhido.

4. Quando se chegar ao nível desejado, esperar 5 segundos. O próximo nível está agora
guardado.

5. A próxima vez que o modo baixo for usado, este será o nível pré escolhido.
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Guardar e proteger

Enrolar o cabo
1. Enrolar a ponta do cabo com a ficha do veículo à volta da caixa de controlo. Certificar-se que a

ficha fica pendurada com a tampa virada para o chão.

2. Enrolar a ponta do cabo com a ficha doméstica à volta da caixa de controlo. Certificar-se que a
ficha fica pendurada com os contactos virados para o chão.

Pendurar o carregador

AVISO Pendurar o carregador

Usar o suporte de parede incluído para pendurar o carregador. Fixar o suporte à parede de acordo
com as instruções incluídas.

1. Encaixar e ajustar a parte de trás da caixa de controlo no suporte de parede.

2. Deslizar para baixo para fixar a caixa de controlo no suporte de parede.

1 2

Dica! Usar o suporte do cabo superior para pendurar a caixa de controlo num gancho na parede ou
algo similar.
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Manutenção e cuidados

Verificação
• Manter as fichas secas e verificar regularmente se têm poeira, sujidade, pedrinhas, etc.

• Verificar regularmente se a caixa de controlo tem rachas ou outros danos.

• Verificar regularmente se o cabo tem rachas ou outros danos.

• Verificar se a tomada doméstica sofreu danos e desgaste.

• Remover a ficha da tomada doméstica quando o carregador não esteja a ser usado.

Limpeza
• Desligar o carregador portátil antes de começar a limpeza.

• Usar um pano húmido para limpar. Não usar água ou químicos abrasivos.
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Deteção de erros e soluções
Erro respeitante ao veículo

Este erro será exibido se houver algum problema no que diz respeito ao veículo. Isto
poderá ser causado pela bateria do veículo, uma ligação danificada ou defeituosa ou um
problema de comunicação com o veículo.
Um erro no que diz respeito ao veículo pode ser desencadeado a qualquer altura quando
o carregador está ligado tanto a uma tomada doméstica como à entrada do veículo. Isto
pode ocorrer durante uma sequência de carregamento ativa, no estado carregado ou
durante o arranque.

Experimentar o seguinte

• Desligar o carregador e voltar a ligá-lo.

• Consultar o manual do veículo para mais informações sobre possíveis problemas.

• Contactar o vendedor do veículo.

Este erro será exibido se houver algum problema no que diz respeito ao veículo e à caixa
de controlo. Isto poderá ser causado pelo cabo não estar ligado corretamente, uma
ligação danificada ou defeituosa ou uma ficha do cabo danificada.

Experimentar o seguinte

• Desligar o carregador e voltar a ligá-lo.

• Consultar o manual do veículo para mais informações sobre possíveis problemas.

• Contactar o vendedor do veículo.

Erro da unidade de carregamento

Este erro será exibido se se detetar algum problema nos componentes eletrónicos
internos da caixa de controlo.

Experimentar o seguinte

• Verificar se a caixa de controlo é quente ao toque.

• Desligar o carregador, esperar uns minutos e voltar a ligá-lo.

• Contactar a DEFA, consultar o capítulo Informações de contacto.
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Este erro será exibido se o carregador estiver desligado.

Experimentar o seguinte

• Desligar o carregador e voltar a ligá-lo.

• Contactar a DEFA, consultar o capítulo Informações de contacto.

Erro doméstico

Este erro será exibido se se detetar algum problema da fonte de alimentação doméstica
para o carregador. Isto pode incluir uma tensão incorreta ou flutuante, falhas de ligação à
terra ou outros erros.

Experimentar o seguinte

• Verificar se a caixa de controlo ou a ficha doméstica são quentes ao toque.

• Desligar o carregador, esperar uns minutos e voltar a ligá-lo.

• Consultar um eletricista ou contactar a DEFA, consultar o capítulo Informações de contacto.

Este erro será exibido se se detetar algum problema com da fonte de alimentação
doméstica para o carregador.

Experimentar o seguinte

• Verificar se a fonte de alimentação está a funcionar.

• Verificar se o disjuntor doméstico/ficha do fusível não foram acionados.

• Consultar um eletricista.
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Acessórios e peças sobressalentes

Acessórios
• Saco de transporte normal, Art. nr. 712593

• Saco de transporte premium, Art. nr. 712594

• Estação de ancoragem, Art.nr. 712268

Peças sobressalentes
• Suporte de parede

• O kit contém: clips para os cabos e suporte
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Especificações técnicas
AVISO Apenas usar o carregador portátil no país para o qual foi concebido.

Tensão nominal 230 VCA (monofásico, 50-60Hz)
Tipo de carregador portátil Modo 2
Ligação ao veículo Tipo 2

RCD 30 mA AC & 6mA DC
Tipo de REDE Rede TN e IT integradas
Proteção contra
sobreaquecimento

Em ICCB & ficha doméstica

Temperatura de funcionamento -40°C a +50°C
Temperatura de
armazenamento

-50°C a +85°C

Altitude operacional Máximo de 4000 m acima do
nível do mar

Tamanho ICCB (CxLxE) 310 x 85 x 55 mm
Caixa de controlo material
(ICCB)

Alumínio com tampas de
plástico duplamente protegidas

Classificação IP da ficha do
veículo

IP 67

Classificação IP da caixa de
controlo (ICCB)

IP 67

Peso 2,1 kg
Certificação IEC IEC 61851, IEC 62752, IEC

62196
Reciclagem Resíduos elétricos/eletrónicos
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Informações de contacto
Se tiver alguma questão, contactar a linha de apoio DEFA:

• Telefone (Noruega): +47 32 06 77 00

• Telefone (Suécia): +46 10 498 38 00

• Telefone (Finlândia): +358 (0)20 152 72 00

Se tiver algum feedback para melhorar o sistema ou o suporte, envie-nos as suas opiniões para
connect@defa.com
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