
Stilo
Szybki Przewodnik

-afuazenazakoazymejukęizdiolitSnoilenEikrawodałupukazymejulutarG
,ęisjinwepuąjcalatsnidezrP.ein ˙ ecąjupętsanęisąjudjanzuinawokapowez

elementy: ładowarka Enelion Stilo, skrócona instrukcja obsługi, karta RFID,
brelok RFID, antykradzieżowy bit torx T25, szablon do montażu naściennego.

einortsanzseizdjanzęjckurtsniąnłeP
http://enelion.com/pomoc/

enpętswejcamrofnI
Enelion Stilo wa˙ -ązruzenozcratsodąseinytęrkw/eworopzorikłoK.g0584yz
dzeniem. Należy dobra´ wórowtoikajainezdązruysamodoindeiwopdoejc
montażowych.
Enelion Stilo montowany jest poprzez zawiesie mocowane do powierzchni

ącomopazjewonoip śrub. Zawiesie posiada 4 otwory montażowe o średnicy
5,5 mm. Należy stosować śruby z łbem stożkowym.

atnomycąjaiwtałunolbazstsejynawadodainezdązruoD ż i wyznaczenie
punktów montażowych. Producent nie odpowiada za uszkodzenia wynika-

atnomogewołdiwarpeinzecąj ˙ atnoM.ainezdązruuz ż powinien być wykony-
-jeininimainagamywzęisałanzopazarótk,ąntnetepmokębosozezrpynaw

szej instrukcji, oraz wyposa˙ atnomogewołdiwarpodaizdęzranwąnoz żu.

Przygotowanie instalacji elektrycznej
ybisumainawodałtknupecąjalisazezcąłyzrP ć wyposażone w odpowiedni

,azcąłyzrpzycomjenpętsodeiwatsdopanynarbodywodąrpdankinzcąływ
kinzcąłyW.ogecąjalisazudowezrpzaroogecąjudałalanimretijcarugfinok

einwórinłepywodąrpdan ˙ .ainawodałijcatsakinzcąływogenwółgęjcknufz
Przekrój przewodu musi zosta´ -aworugfinoksudąrpeiwatsdopanynarbodc
nego w ładowarce oraz jego długości.
Wymagane jest zastosowanie zabezpieczenia ró˙ :ogewodąrpwocinz

1. RCD typu B ( 30 mA/40 A) lub RCD EV (30 mA/40 A) w rozdzielnicy,

2. RCD typu A ( 30 mA/40 A) w rozdzielnicy z zastosowaniem akceso-
rium Enelion RCM B - na wyposa˙ .ogecąjudałalanimretuinez

Tor zasilania ładowarki powinien rozdziela´ -azwóroibdohcyłatsozopdoęisc
raz za licznikiem energii.

ainezdązrueinareiwtO
-ok,aicrawtoulecW.mytęinkmazeinatswtsejenazcratsodeinezdązrU

nieczne jest skorzystanie z antykradzieżowego bitu torx T25. Zamykanie
onnyzceinezrótwopzezrpęisawybdoainezdązru ści w odwrotnej kolejności.

1. ęrkyW ć ´ -ezwogenozcąłodącomopazeinezdązruącąjakymazęburs
.akatęrkwi52Txrotutibeiwats

2. Chwy´ uszięwoduboazc ´ .ezrógukcindaworpząjn

3. Odłó˙ .ecsjeimenzceipzebwęwoduboz

UWAGA

Przy otwieraniu i zamykaniu należy zwróci´ anęgawuc
ta´ .ainezdokzsujejcąjakinu,ąwołangysęms

ainezdązrużatnoM
1. -azsogenozcąłazzcąjatsyzrokainezdązruęjcyzopąwolecodlatsU

blonu i poziomicy oraz naznacz otwory montażowe.

2. Wykonaj otwory montażowe i zamontuj kołki rozporowe.

3. Przyłoży´ icęrkyzrpiwórowtoodaiseiwaztnemelec ć śrubami.

4. ęisjinwepU ˙ jutogyzrpimycąjalisazulbakweicęipanejupętsyweinez
go zgodnie z instrukcjami.

5. elaizdzorwimajckurtsnizeindogzycąjudałlanimretzrówtO Otwiera-
ainezdązruein .

6. Przyłoży´ cąjakelwezrpijcyzopjewolecododeinezdązruetrawtoc
ęzcjenlodęcinwałdzezrpycąjalisazdówezrp ści obudowy (przejście

A) i zaczepić na zamontowanym wcześniej zawiesiu.

UWAGA

Podłaczenie przewodów powinno zostać wykonane zgodnie
ze schematem. Należy zwróci´ -azanęgawuąnlógezczsc
chowanie kolejno´ .hcazcąłzyzrpmesipozeindogz,zafics

7. Opcjonalnie wprowadzi´ anainezdązruodenjycakinumokydowezrpc
długość co najmniej 35 cm.

8. icęrkyzrP ´ einezdązruc ´ .aiseiwazodącąjucomąburs

9. icęrkaZ ´ onlezczscąjainwepazogecąjalisazudowezrpęcinwałdc ść.

10. ącomopazogecąjudałudowezrpkahcicęrkyzrP ´ .hcycąjucomburs

11. ąnusaN ´ -aziainezdązruęwoduboąwoinimulacąjakymazyrógdoc
bezpieczyć z boku ´ eizdarkytnaąburs ˙ wimajckurtsnizeindogząwoz
sekcji ainezdązrueinareiwtO .

UWAGA

atsozisumeinezcąłdoP ´ imindeiwopdozębosozezrpenanokywc
uprawnieniami.



UWAGA

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia
ogenoiwatsdezrpodęisainawosotseinzecąjakinyw

ogeindeiwopdoaineinwepazeinbulainezcąłdoputamehcs
.ogenzcyrtkeleainezcąłop

UWAGA

ogejaldewozculktsejainezdązrueinawocomuendiloS
poprawnego funkcjonowania w okresie eksploatacji.

INFO

Szczegółowe informacje na temat monta˙ węisąjudjanzuz
instrukcji montażu.

aicyżuodeinawotogyzrP

Przed pierwszym u˙ ,ęisjinwepuainawodałijcatsmeicyz że:

1. Stacja ładowania została poprawnie zainstalowana i nie stwarza nie-
bezpieczeństwa dla użytkownika.

2. owotogoejumrofniieinwarpopęisałimohcuruainawodałajcatS ści
do użycia - pasek ledowy świeci na niebiesko.

3. zajckaretni-ynaworugfinokseinwarpopłatsozycąjudałlanimreT
u˙ bósopsynjyciutniiynwarpopwęisawybdomeikinwoktyz

ainawodałeicęzcopzoR

ązcopzorybA ć ładowanie samochodu przyłó˙ uętrakz żytkownika do czytnika
ołyzrP.ywoduboąwyrkopąnrógdopogenozczseimuDIFR żenie poprawnej

aksapdoidonjelokęismeinelapazeinatsozenawokinumokazytrak świetl-
nego w jednym kierunku w kolorze zielonym. Po akceptacji karty:

1. ,udohcomasodlebakzcąłdop

2. ,ęisjinwepu ˙ .ainawodałsecorpęisłązcopzorez

Po wykonaniu tych czynno´ ,ainawodałunatsodeizdjezrpycąjudałlanimretics
mynoleizotcąjukinumok światłem na pasku świetlnym. Podczas ładowania

pasek świetlny pulsuje promieniście od ´ -deJ.izdęwarkuknureikwakdors
nolity zielony kolor na pasku świetlnym oznacza, że ładowarka jest w stanie
gotowo´ .udohcomasęjckaeranejukezcoiainawodałodics

Zakończenie ładowania

Aby zakończy´ -opS.udohcomasdoycąjudałlebakzcąłdoainawodałsecorpc
woduje to powrót ładowarki do stanu gotowości. W przypadku konfiguracji
RFID ponowne przyłożenie odpowiedniej karty również spowoduje przerwa-
nie ładowania.

Dane techniczne

Dane mechaniczne

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 185 mm x 430 mm x 56 mm

Waga 4,85 kg

Klasa szczelności IP54

Stopień wytrzymałości
mechanicznej

IK10

Dane elektryczne

ogecąjalisazudowezrpjórkezrP Sugerowany minimalny przekrój:

• 5 x 2,5 mm2 )A61dąrpynlanimon(

• 5 x 6,0 mm2 )A23dąrpynlanimon(

)aporuE(ainalisazeicęipaN 3 x 230 V/400 VAC

owiltotsęzC ś´ aicęipanc 50 Hz/60 Hz

Typ sieci TN, TT

ewodąrpdaneinezceipzebaZ asopywwęisejudjanzeiN żeniu
elaneinezceipzebaZ.ainezdązru ży

wykonać zgodnie z lokalnie
zaroimasipezrpimycąjuząiwobo

.ainezdązruąjsrewzeindogz

Zabezpieczenie
ró˙ ewodąrpowocinz

+BMCRnoilenEbulBDCRkinzcąływ
RCD A

Klasa ochronności Klasa I

Wariant wtyczki Typ 2, wtyk standardowy 32 A/400 VAC
zgodnie z EN 62196–1

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia od −25 °C do 55 °C

Zakres temperatur
przechowywania

od −40 °C do 80 °C

Dopuszczalna wilgotność
azrteiwopandęlgzw

od 5% do 95%

Wysokość nad poziomem morza maksymalnie 2000 m
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Instrukcja może ulec zmianie wraz z rozwojem produktu. Nie gwa-
onwarpopęisejutnar ści dostarczonych informacji. Wszelkie prawa

zastrzeżone.
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