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1. Informacje o produkcie 

Ładowarka DSPSE to przenośna ładowarka sieciowa, która charakteryzuje się kompaktowymi 

rozmiarami, co umożliwia łatwy transport oraz dogodne ładowanie pojazdów elektrycznych 

w dowolnym miejscu i czasie. 

1.1 Specyfikacja techniczna 

Parametry techniczne urządzenia: 

Cechy urządzenia Parametry techniczne 

Wymiary urządzenia (L/W/H) 195 / 74 / 47mm 

Długość kabla ładującego 5m 

Tryb instalacji Przenośny, Plug & Play 

Tryb zasilania Gniazdo zasilania AC 

Wskaźniki LED Zasilanie, Podłączenie, Ładowanie, Błąd 

Napięcie AC 220~240V 

Prąd 16A/32A 

Częstotliwość 50/60Hz 

Moc nominalna 3kW 

Stopień ochrony IP55 

Temperatura pracy -40°C ~ +65°C 

Standard referencyjny IEC/EN 61851-1, IEC/EN 61851-22 

 

1.2 Charakterystyka funkcji 

Ładowanie pojazdów elektrycznych 

Przenośna ładowarka to urządzenie ładujące z unikalną funkcją typu Plug & Play, które 

cechują prosta konstrukcja oraz łatwość obsługi. Urządzenie służy do ładowania pojazdów 

elektrycznych oraz hybrydowych. 

Monitorowanie stanu naładowania 

Przenośna ładowarka charakteryzuje się wysoką wydajnością podczas użytkowania. 

Odpowiedni interfejs umożliwia użytkownikowi intuicyjne monitorowanie stanu ładowania. 

Ochrona ładowania 
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Przenośna ładowarka gwarantuje dodatkową ochronę podczas ładowania, taką jak ochrona 

upływu prądu, zabezpieczenie przepięciowe oraz nadprądowe, ochrona wysokiej i niskiej 

temperatury, ochrona uziemienia, ochrona odgromowa w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

ładowania. 

2. Specyfikacja produktu 

2.1 Wygląd produktu 

Przenośna ładowarka została wyprodukowana przy wykorzystaniu wysokiej jakości 

komponentów. Produkt cechuje trwała i solidna konstrukcja oraz przenośny i kompaktowy 

design. Poniżej przedstawione jest zdjęcie poglądowe produktu. 
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2.2 Charakterystyka wskaźników LED 

 
STATUS 

ZASILANIE POŁĄCZENIE ŁADOWANIE BŁĄD 

1 ZASILANIE 
WYŁACZONE 

WYŁ WYŁ WYŁ WYŁ 

2 WERYFIKACJA PULSOWANIE PULSOWANIE PULSOWANIE PULSOWANIE 
3 GOTOWOŚĆ WŁ WYŁ WYŁ WYŁ 
4 PODŁACZENIE WŁ WŁ WYŁ WYŁ 
5 ŁADOWANIE WŁ WŁ WŁ WYŁ 
6 ZAKOŃCZENIE 

ŁADOWNIA 
WŁ PULSOWANIE PULSOWANIE WYŁ 

7 CP ERROR WŁ PULSOWANIE PULSOWANIE PULSOWANIE 
 

8 ZABEZPIECZENIE 
NADNAPIĘCIOWE 

WŁ WŁ PULSOWANIE WŁ 

9 ZABEZPIECZENIE 
PODNAPIĘCIOWE 

WŁ WŁ PULSOWANIE WŁ 

10 ZABEZPIECZENIE 
NADPRĄDOWE 

WŁ PULSOWANIE WYŁ PULSOWANIE 

11 PRĄD 
UPŁYWOWY 

WŁ PULSOWANIE WYŁ WŁ 

12 ZWARCIE 
UZIEMIENIA 

WŁ PULSOWANIE WŁ PULSOWANIE 

 

2.3 Wymiary urządzenia. 

 
Zdjęcie poglądowe ładowarki. 

  

ŻÓŁTY NIEBIESKI ZIELONY CZERWONY
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3. Instalacja ładowarki 

Kontrola zawartości przesyłki 

 Po otrzymaniu urządzenia zaleca się wstępną weryfikację urządzenia oraz zawartości 

przesyłki. 

 Zaleca się inspekcje urządzenia pod kątem uszkodzeń podczas transportu. Każde 

uszkodzenie musi być natychmiast zgłoszone przewoźnikowi. 

 Zaleca się inspekcje akcesoriów pod katem uszkodzeń podczas transportu oraz 

zgodności zawartości przesyłki z zamówieniem. 

Kontrola układu elektrycznego 

 Przed podłączeniem zasilania należy sprawdzić, czy kabel nie jest uszkodzony.  
 Należy podłączyć ładowarkę do źródła zasilania i sprawdzić, czy odpowiedni wskaźnik 

LED świeci się. W przypadku gdy wskaźnik LED nie jest aktywny, należy sprawdzić 
stopień naładowania urządzenia oraz połączenie. 

 Po wykonaniu kroku 1 oraz 2 należy umieścić pistolet ładujący w gnieździe ładowania 
pojazdu elektrycznego i dokładnie sprawdzić połączenie. 
 

 

 

 Należy sprawdzić, czy odpowiedni wskaźnik LED świeci się. 
 Jeśli wskaźnik LED świeci się, połączenie jest poprawne ładowarka powinna przejść w 

tryb ładowania automatycznie co zostanie potwierdzone przez odpowiedni wskaźnik 
LED. 

 W przypadku gdy wskaźnik LED świeci się na czerwono podczas ładowania należy 
sprawdzić gniazdo zasilania oraz ładowarkę. 
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4. Błędy, przyczyny i rozwiązanie problemów. 

Błąd Możliwe przyczyny błędu Rozwiązanie problemów 

Wskaźnik LED sygnalizujący 
zasilanie nie świeci się po 
podłączeniu źródła zasilania. 

Brak zasilania gniazda lub 
problem z podłączeniem. 

Zalecane jest sprawdzenie 
zasilania gniazda w celu 
zapewnienia poprawnego 
połączenia 

Wskaźnik LED sygnalizujący 
błąd świeci się na czerwono 
po podłączeniu źródła 
zasilania. 

Działanie ochronne, brak 
możliwości ładowania 

1. Należy sprawdzić, czy 
napięcie gniazda jest 
poprawne. 

2. Należy sprawdzić, czy 
podłączenie jest 
poprawne. 

3. Należy sprawdzić 
ładowarkę oraz pojazd 
pod kątem zwarcia oraz 
upływu prądu 

3. Prosimy o kontakt z 
producentem jeśli błędy 
nie zostaną usunięte. 

 

5. Ostrzeżenia i środki ostrożności 

 Zabrania się samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw i zmian w układzie 

ładowarki. 

 Nie należy używać uszkodzonego lub częściowo niesprawnego urządzenia. W przypadku 

stwierdzenia uszkodzenia, lub nieprawidłowości w pracy urządzenia należy 

skontaktować się z producentem urządzenia lub jego autoryzowanym serwisem. 

 Ładowarka nie jest przeznaczona do użytkowania przez dzieci.
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6. Regulacja mocy  

W celu przejścia w tryb regulacji mocy należy nacisnąć przycisk ustawień na ekranie 

ładowarki przez ponad 2 sekundy (nie więcej niż 5 sekund) co spowoduje 

uruchomienie brzęczka.  Nie można rozpocząć ładowania pojazdu w trybie regulacji 

mocy. Następnie należy nacisnąć ponownie przycisk ustawień na ekranie, w celu 

regulacji prądu znamionowego urządzenia, a uruchomienie brzęczka potwierdzi wybór. 

Należy zdefiniować standardowe wartości dla 32A: 32A/25A/20A/16A/13A/10A/8A lub 

dla 16A: 16A/13A/10A/8A. Po zakończeniu procesu regulacji należy nacisnąć ponownie 

przycisk ustawień na ekranie przez ponad 2 sekundy, aby opuścić tryb regulacji mocy. 

Uruchomienie brzęczka potwierdzi wybór a aktualna wartość zostanie ustawiona. 

Natomiast jeśli żadna operacja nie zostanie wykonana przez więcej niż  

5 sekund, nastąpi automatyczne opuszczenie trybu regulacji mocy, a wybrana wartość 

nie będzie zapisana. 

7. Rezerwacja czasu ładowania (opóźnienie czasu ładowania pojazdu) 

W celu dokonania rezerwacji czasu ładowania należy nacisnąć przycisk ustawień na  

ekranie ładowarki. Przycisk dotykowy należy nacisnąć przez ponad 5 sekund (po 

naciśnięciu przycisku ponad 2 sekundy nastąpi uruchomienie brzęczka po raz 

pierwszy). W celu przejścia w tryb rezerwacji czasu ładowania należy kontynuować,  

w przeciwnym razie urządzenie wejdzie w tryb regulacji mocy. Brzęczek zostanie 

uruchomiony po raz drugi i nie będzie można rozpocząć ładowania pojazdu w trybie 

rezerwacji czasu ładowania. W celu ustawienia opóźnienia czasu ładowania pojazdu 

należy nacisnąć kolejny raz przycisk ustawień na ekranie w celu potwierdzenia czasu 

uruchomienia ładowarki.   

Standardową wartość można zdefiniować następująco: 1H/2H/4H/6H/8H/10H.  

Po ustawieniu czasu ładowania pojazdu należy nacisnąć przycisk ustawień na ekranie 
ponad 2 sekundy w celu potwierdzenia wyjścia.  Uruchomienie brzęczka potwierdzi 
wybór i zostanie uruchomione odliczanie czasu uruchomienia ładowarki.   
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