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Rychlý start



Copyright, Enelion Sp. z o. o. 

Vážený 
zákazníku
Gratulujeme k zakoupení dobíjecí stanice Enelion. 
Děkujeme Vám za důvěru.

Před prvním zpuštěním stanice si prosím přečtěto tento 

návod.

   
   

Up-to-date manuál je 
dostupný na: !"!#$%"&'%() 
!")*!#+

Návod se může s vývojem produktu měnit.
Uvedené informace nemusí být správné. Všechna práva vyhrazena.
Revision: V 1
Počet stran: 16 
Released: May 10, 2022
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Důležité informace
Rychlý start
Pokud chcete k autorizaci 
použít RFID 
Konfigurace
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Důležité 
informace

Před uvedením nabíječky do provozu si 
přečtěte tento návod.

 

       
     
     

     
     

• Nabíjecí kabel by měl být odpojen pouze
 zatažením za rukojeť konektoru.
 Netahejte přímo za kabel.

      
    

    
      

      
       
   

      
       
  

     
  

• Nikdy nepoužívejte nabíjecí kabel, pokud je
 poškozený, mokrý nebo špinavý.

• Nikdy se nedotýkejte elektrických kontaktů
 zásuvky/kabelu a nikdy nevkládejte cizí předměty.

• Pokud se světelný pruh rozsvítí červeně,
 znamená to chybu. Podívejte se prosím do
 uživatelské příručky.

      
 
       

• Neponořujte stanici do vody nebo jiných kapalin.

• Nikdy nečistěte stanici vysokým tlakem vody.

    

   
      
      
   

• V případě požáru nehaste vodou!

    
      
      
  

• Vždy provádějte doporučenou údržbu.
 Instalaci a veškeré opravy prováděné musí
 provést autorizovaný specialista v souladu s
 místními předpisy.

• Nikdy nepoužívejte a nedotýkejte se zařízení,
  pokud je poškozené nebo nefunguje správně.

Bezpečnostní instrukce

     
     
    

       
   
       
     

• Nepoužívejte stanici blízko silného signálu
 elektromagnetických polí nebo v bezprostředním
 v blízkosti rádiových vysílačů.

• I když je stanice navržena tak, aby
 odolala běžným povětrnostním podmínkám,
 doporučuje se stanici chránit před přímým
 slunečním zářením nebo vystavení extrémnímu počasí.

• Ujistěte se, že nabíjecí kabel není v poloze tak, aby
  hrozilo zakopnutí osoby nebo přejetím autem.



Quick start  
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Připojete 
dobíjecí kabel 

stanice k 
vozidlu.

Ve výchozím 
nastavení 

nabíjení začne 
automaticky.



01Pokud chcete 
autorziaci 
pomocí RFID, 
následujte 
tyto pokyny.

Připojte se 
pomocí hotspot 

do sítě ID Enelion.



0201.1
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Zadejte heslo  
z nálepky na 

těle stanice

Připojte se ke 
konfiguračnímu 

panelu
“192.168.8.8” adresní 

řádek prohlížeče
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Přihlaste se do 
konfiguračního 

panelu. Výchozí 
údaje jsou 

admin/admin

Přiložte RFID 
kartu na 

vyznačenou 
plochu
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Přejít do sekce 
Nabíječka - 

Autorizace a nejděte 
svou RFID kartu v 

historii
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Použijte „+“
přidat kartu do režimu offline

Autorizováno
Skupina karet
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Zákazát režim 
volného dobíjení



Enelion Lumina App available on

01Mobilní aplikace Přístup do 
konfiguračního 

panelu

Chcete-li na dálku používat funkce, jako je 
plánování nabíjení, start/stop a další, 
nainstalujte si do smartphonu vyhrazenou 
mobilní aplikaci Enelion Lumina.
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Notes



Notes

14



© 2022 ENELION
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enelion.com/en/help

Zákaznický servis

Stáhněte si nejnovější uživatelské příručky, 
užitečné dokumenty a videonávody k vašemu 
produktu pro váš produkt na enelion.com

TENTO DOKUMENT OBSAHUJE 
INFORMACE, KTERÉ MOHOU PODLÉHAT 
ZMĚNĚ BEZ UPOZORNĚNÍ.

Kromě kroků popsaných na předchozích 
stránkách doporučujeme zhlédnout instalační 
videa.
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