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Säkerhetsinstruktioner 

VARNINGS 
MEDDELANDE! 
Innan denna produkt tas i bruk eller underhålls, är det viktigt 

 SE  
att noggrant läsa igenom nedanstående säkerhetsanvisningar. 
Underlåtenhet att följa och genomföra omnämnda anvisningar, 
instruktioner och tillvägagångssätt i denna manual, innebär att 
garantivillkoren annulleras och Zaptec Charger AS friskrivs från 
alla ersättningskrav. 

 
! Läs dessa instruktioner noggrant och undersök utrustningen 

för att lära dig hur produkten fungerar innan användning. 

! Denna utrustning får endast installeras, repareras och under- 
hållas av kvalificerad personal. (NEK400) 

! Alla gällande lokala, regionala och nationella föreskrifter 
måste följas vid installation, reparation eller underhåll av 
denna utrustning. 

! Använd inte en skadad produkt. Se avsnittet Support och 
reparation för information. 

! Använd inte förlängningssladd ihop med laddkabeln. 

! Vidrör inte eller för inte in främmande föremål i elkontakter- 
na/-uttagen. 

! För aldrig in mätstickor, ledningar eller annat i snabbkop- 
pling på laddstationen. Kontakta din elektriker för testning. 



 

 
 

ZAPTEC Pro 
 

Öppna frontlock/frampanel här 
 
 

 
Statusindikator (Z) 

RFID-zon 

 
 

 

 
 

Eluttag/Ladduttag 
IEC62196-1/2, Mode 3 Typ 2 

 

Självstängande skyddslock 
 

 

Statusindikatorer på laddstationen 

Laddstationens status visas i statusindikatorn (Z), med följande olika färger: 
 
 

Färg Kontinuerlig Blinkande 

GRÖN Klar 

Laddning klar 

Autentisering OK 

 
BLÅ Ansluten till ett fordon och klar 

för laddning 
Laddar 

 
RÖD Fel (se avsnittet Felsökning för 

ytterligare detaljer) 
Autentisering misslyckades (se avsnittet 
Felsökning för ytterligare detaljer) 

 
GUL 

 Systemet startar upp 
Väntar på autentisering 
Väntar på ZAPTEC Portal 
Fordonet har ställts i kö 

 

LILA 
 Inbyggd programvara uppdateras 



 

 

 Laddningsströmmen kan variera beroende på anläggningens kapacitet och antalet aktiva 
laddningsstationer. 

Kabel/Sladd 

    ZAPTEC Pro kräver ett Typ 2-uttag för att du skall kunna ladda ditt fordon 

 
Uppstart av laddning 

 
1. Kontrollera att statusindikatorn (Z) lyser grönt.  SE  
2. Ta bort skyddslocket för åtkomst till eluttaget. 

3. Anslut laddkontakten i ZAPTEC Pro-enhetens eluttag 

4. Anslut laddkontakten till ditt fordon. 

5. Statusindikatorn blinkar blått när laddningen har startat. 
 
 

 

Uppstart av laddning med autentisering 
 
Starta upp laddning med autentisering RFID-tag/laddkort: 

1. Följ steg 1–4 i Uppstart av laddning. 

5. Statusindikatorn (Z) blinkar nu gult, för att indikera att den väntar på autentisering. 

6. Håll laddbrickan intill RFID-zon, se illustration i avsnittet ZAPTEC Pro. 

7. Statusindikatorn blinkar grönt när autentiseringen är godkänd. 

8. Statusindikatorn blinkar blått när laddningen har startat. 

Blinkande rött ljus i statusindikator, se avsnitt för Felsökning. 



 

 

 
Avsluta laddning 

1. För att avbryta laddprocessen: Avsluta laddningen enligt rekommendation i fordonets 
användarhandbok. 

2. Koppla ur laddkontakten från fordonet. 

3. Koppla ur laddkontakten från laddstationen. 

4. Montera skyddslocket över ladduttaget för att begränsa exponeringen för damm och regn. 

 

 

 

Infometric 

 
Genom att använda Infometrics system för insamling av laddningar från Zaptecs billaddare kan 
flera fördelar uppnås: 
 

-        Debitering av laddningar kan ske på samma sätt som övrig förbrukning i hushållet. Det 
betyder att det på hyresavin kommer en extra rad, förutom tex el och varmvatten, där 
det framgår hur mycket som debiteras för månadens laddning, enkelt och smidigt. Inget 
annat betalningssätt behövs för laddningen av bilen. Infometric har koppling till de 
flesta debiteringssystem som finns på marknaden. 

 
-        På Infometrics vanliga lägenhetswebb, Panorama Home, kan den boende se sina 

laddningar tillsammans med hushållets övriga förbrukning av tex el och varmvatten. 
Panorama Home fungerar både på dator och har bra anpassning för mobiler. 

 
-        Även vid laddning på gemensamma, öppna, laddplatser kommer debiteringen ske till 

den lägenhet som ”öppnat” laddplatsen med sin dedikerade laddbricka. Detta 
fungerar även om lägenheten vanligen inte har någon elbilsplats. Praktisk för gäster på 
besök med elbil eller om man tillfälligt har en bil som behöver laddas. Efter 
överenskommelse går det även att låna grannens laddplats och tanka med sin egen 
laddbricka, debitering sker till den som ”öppnat” laddplatsen även i detta fall. Notera 
att laddbrickorna konfigureras i Zaptecs system med samma objektID som lägenhetrna 
har i Infometrics system 



 

 

Felsökning 
Varningsmeddelande/Felmeddelande visas i ZAPTEC Portal /ZAPTEC App. 

 
 

Problem Lösning 

Kan inte logga in på ZAPTEC 
Portal 

Skapa nytt/Återupprätta lösenord genom att klicka på «Glömt 
lösenord» 

Laddstation är inte ansluten 
till nätet, 

PLC-anläggning 

• Kontrollera nätverksinstallationen på router eller modem. 

• Kontrollera att internet fungerar genom att ansluta datorn direkt till 
router eller modem. 

• Inte konfigurerad. 

• Kontrollera att PLC-modul är installerad i enlighet 
med kopplingsschema och på samma L1 och N som 
laddstationen(erna) 

Laddstation är inte ansluten 
till nätet, 

WiFi-anläggning 

• Kontrollera nätverksinstallationen på router eller modem. 

• Kontrollera att internet fungerar genom att ansluta datorn direkt till 
router eller modem. 

• Koppla ur alla andra enheter som är anslutna till WiFi och som 
kan försämra bredbandshastigheten. 

• Kontrollera att SSID och lösenord för WiFi är korrekt. 

• Säkerställ att 2,4 GHz är aktiverat, så att ZAPTEC Pro får 
nätverksanslutning. Se Anläggnings-/Installationskrav på sidan 
11. 

• Ange SSID och lösenord manuellt genom att välja ”Annat” i 
nätverkslistan. 

Laddningen startar inte Kontrollera att användarprofilen har åtkomsttillstånd att utföra ladd- 
ning på laddstationen. 

Laddstationen har ingen 
strömförsörjning 

• Följ instruktionerna i avsnittet «Kontrollera säkringen som finns 
inuti laddstationen» 

• Kontrollera huvudsäkringen för anläggningen 



 

 

 Om laddstationen har frånkopplats från elnätet, tar det cirka 2–3 minuter innan laddstationen 
startar upp igen. 
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Serienummer 
exempelvis: ZPR123456 

 

Färg Betydelse 

INGET LJUS Laddstationen har inte aktiverats i ZAPTEC Portal, inte fått strömförsörjning från 
strömkretsen, felanslutning/felkoppling eller så har det uppstått ett produktfel. 
Kontrollera uppströmsskydd i strömfördelningsskåpet. 

 

LILA Uppdateras inte under laddning. 

GRÖN • Kontrollera att laddkabeln är ordentligt ansluten till laddstationen. 

• Kontrollera om fordonet är konfigurerat för att omedelbart påbörja laddningen. 

 
BLÅ • Kommunikation pågår mellan laddstation och fordon. 

• Kontrollera om fordonet är konfigurerat för att omedelbart påbörja laddningen. 

 
RÖD Blinkande rött ljus 

• Autentisering misslyckades – kontrollera att RFID-taggen/betalkortet är 
ansluten/anslutet till din användarprofil. 

• Autentisering misslyckades – kontrollera i ZAPTEC Portal att din användare har 
åtkomsttillstånd att ladda på gällande laddstation och/eller anläggning. 

 
Kontinuerligt rött ljus 
• Koppla ur laddkabeln. Om statusindikatorn lyser grönt, så kan du ansluta 

laddkabeln igen. Om laddningen inte startar och indikatorn lyser rött igen, 
indikerar det att det kan ha uppstått ett tekniskt fel i kabel eller fordon. 

• Om statusindikator-lampan inte lyser grönt efter att laddkabeln är urkopplad, 
skall du kontrollera säkringarna, såsom beskrivs i avsnittet «Kontrollera 
säkringarna som finns inuti laddstationen». 

• Autentisering misslyckades – kontrollera att RFID-taggen/betalkortet är 
ansluten/anslutet till din användarprofil. 
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