
Bruksanvisning Viridian EcoLite hjemmelader



Denne guiden er ment til å instruere i riktig bruk av alle Viridian 
ladestasjoner.
Installasjon av dette utstyret skal kun utføres av en kvalifisert 
elektriker. Viridian påtar seg ingen ansvar for skader som 
skyldes feil installert utstyr.
For installasjon instruksjoner se dokumentet "
Veiledning til installatører

Forsiktighetsregler og farer

Denne guiden inneholder
flere instruksjoner som følgende symboler er vedlagt.
Unnlatelse av å følge instruksjonen kan resultere i:

Fare Angir hvor pålegg vil føre til død eller seriøse 
skader

Advarsel  Angir hvor svikt pålegg kan føre til død eller 
alvorlig personskade.

Forsiktighet Angir hvor pålegg kan føre til mindre 
eller moderate skader.

Dette dokumentet er ment å instruere om bruken av og generelt 
vedlikehold av alle modellene fra Viridian ladestasjoner



Ladestasjonen er designet for å kun brukes til elbil lading og 
plugin hybrider. Den er utformet for å bare tillate flyten av 
strøm når en elbil er tilkoblet og korrekt kommunikasjon er 
etablert. Inngrep i ladestasjonen vil utgjøre en risiko for 
elektrisk støt.

Ladestasjonen har normal garanti som er dekket av 
produsenten. Forandringer på ladestasjonen som ikke er 
tillatt vil oppheve garantien.

             
             LED

Beskrivelse av driftsstatus 

Ikke lys Ladestasjon er ikke aktiv, Slått av
Mulig årsak til problemet:
Ingen strøm koblet til
Jorfeilbryter slått av
Feil med ladestasjon 

Blått lys Hvit 
lys Charge 
Pont

Ladestasjonen er klar til å bli koblet til elbil

Blått lys Blått 
lys Charge 
Pont

Elbil er tilkoblet, men lader ikke. Elbilen ferdig ladet.

Grønt lys Elbil lader

Rødt lys Elbil er tilkoblet. Ventilasjon under lading er
påkrevd. Denne modusen støttes ikke av Viridian ladestasjoner

Rød blinking Feil oppdaget, ladingen ikke tillatt



Tilkobling / frakobling av elbilen

Start av lading

Løft opp loket på type 2 uttaket på ladestasjonen, sett inn 
ladekabelen.
Ta den andre enden av kabelen og sett den inn i bilen.

For å stoppe lading

Når lading er ferdig fjern først ladekabelen fra bilen. Vær 
oppmerksom på at enkelte bilmodeller krever at du manuelt løsner 
bilens ladepunkt låsesystem for å få ladekabelen ut.

Merk:
Kabelen kan ikke fjernes fra kontakten på ladestasjonen mens den 
fortsatt er i en "Koblet" tilstand (fast blå eller grønn status LED).

Hvis kabelen skulle bli sittende fast i ladestasjonen er det anbefalt å 
følge trinnene under:

Skyv kabelen i ladestasjonen helt inn. I de fleste tilfeller bør dette 
være tilstrekkelig til at låsen fra kontakten løser ut. Nå kan du 
forsøke å fjerne kabelen fra ladestasjon.
I tilfelle ovenfor ikke løse ut kontakten, skyv kabelen inn i
ladestasjonen igjen. Koble fra og til strømmen ved å slå av 
jorfeilbryteren eller koble til og fra den elektriske bilen.
Den interne låsemekanismen skal nå ha løst ut og kabelen skal ha 
blitt frigjort. I tilfelle at dette ikke skjer gjenta prosessen ovenfor.
Skyv kabelen helt inn i ladestasjonen kontakten hver gang.

VÆR OPPMERKSOM
I tilfelle strømbrudd eller utkobling av den interne jordfeilbryteren 
under lading vil lading stoppe. Dette kan føre til at kabelen forbli låst 
til ladestasjonen, ikke fjern kabelen før strømmen til enheten er 
reetablert.



Service og vedlikehold

Fare

Kontakt med spenningsførende deler kan føre til alvorlige skader. 
Reparasjonsarbeid skal kun utføres av en kvalifisert person. For 
informasjon om hvordan reparere ladestasjonen se veiledning for 
montører.

Det anbefales at du tester jorfeilbryteren en gang i måneden ved å 
åpne opp vinduet og trykke på den oransje testknappen. Hvis 
jordfeilbryteren ikke slår ut på funksjonstest. Bør du umiddelbart
slutte å bruke ladestasjonen og kontakt installatøren din for videre 
assistanse.

Rengjøring
Det anbefales at rengjøring av utsiden av ladestasjonen skal 
utføres med en fuktig klut og et mildt rengjøringsmiddel.

Rengjøring av ladestasjonen med vannslange er ikke tillatt og kan 
forårsake vann som trenger inni ladestasjonen.
Ladestasjonen må ikke åpnes og rengjøres innvendig.

Garanti



Viridian hjemmelader har 3 års garanti på deler operasjonell svikt i
ladestasjon.

Ved eventuelle driftsproblemer med din Viridian ladestasjon 
vennligst kontakt elektrikeren som har installert ladestasjonen eller

Ladefabrikken AS
Østensjøveien 17
0661 Oslo


