
 
 

MINI PRO INSTALLASJONS MANUAL 
 
1 INTRODUKSJON 
Denne inkluderer: 

• Hvordan montere og koble opp EO mini pro 

• Hvordan koble EO mini pro til Internett 

EO mini Pro er et produkt laget i samarbeid med eMotorwerks, dette innebærer standard EO mini og 
kommunikasjon infrastruktur (kalt Juicenet) fra eMotorwerks. Dette dokumentet forklarer hvordan 
du setter opp og konfigurerer begge deler. 
 
Instruksjoner for installasjon av EO mini pro 

1.1 Instruksjoner for fysisk installasjon 
1) Fjern EO mini pro fra emballasjen. Løsne de 4 skruene i hjørnene, og fjern frontdekselet på EO mini 

pro og oppbevar det på et trygt sted. 

2) Plasser baksplaten opp til installasjonsstedet; Sørg for at overflaten er flat og jevn.  Merke 

plasseringen av de 4 hullene. Ta EO mini pro vekk og bore de fire hullene. IKKE Drill gjennom EO mini 

pro bakplate eller bakplates skrue hull. Vi anbefaler å bruke en 6mm murverk. Ikke skru bakplaten til 

veggen på dette punktet da dette vil bli gjort senere. 

3) Bor riktig størrelse på hullet i bunnen for nippel. Merk at kabel gjennomføring BØR være under for 

best sikring mot vær og vind.  

4) Monter nippel og rense ut EO mini pro for støv. 

 
5) Juster ønsket effekt i henhold til vedlagte instruksjoner. 

 



6) Fest bakplaten til Mini Pro til veggen med fire skruer. Pass på at bakplaten plasseres riktig vei og at 

den er i flukt med veggen. Strip og forberede strømkabelen. 

7) Før strømkabelen gjennom nippelen i bakplaten til EO mini pro og koble til frontplaten på EO mini pro. 

8) Koble de tre settene med kabler fra frontplaten på EO mini pro til kretskortet i bunnen av EO mini pro. 

 
9) Plasser alle kablene slik at du kan lukke frontplaten til EO mini pro til bakplaten, og pass på at ingen 

kabler er i klem. Fest frontplaten til bakplaten. IKKE stram skruene for hardt. 

 

1.2 Viktig informasjon om installasjon 

Kjennetegn på strømforsyningen input Permanent koblet til 230 V vekselstrømforsyning 

Kjennetegn på strømforsynings utgang Forsyninger 230 V AC til kjøretøyet 

Normale miljøforhold Kan monteres innendørs eller utendørs 

Krav til tilgang Kan installeres uten tilgangsbegrensninger 

Montering metode Stasjonært utstyr for overflate-eller stolpe montering 

Beskyttelse mot elektrisk støt Klasse Ijeg utstyr 

Lademodus Klasse II utstyr. Merk – adaptere og konverterings adaptere 
kan ikke brukes med utstyret. Lednings forlengelsessett kan 
ikke brukes. 

Ventilasjon under tilførsel av energi Støtter ikke ventilasjon under lading 

Installasjonsprogrammet må velge JORDFEILBRYTER og jordings konfigurasjon i samsvar med lokal regulering & 

beste praksis. 

 

EO mini pro inkluderer DC lekkasje beskyttelse og da benyttes type a RCD på forsyningen. Ellers en type B RCD 

eller tilsvarende bør brukes. EO anbefaler en 20A forsyning vurdert forsynings krets for en 16A ladestasjon og 

40A forsyning for på 32A ladestasjon. 

 

3 koble EO mini pro til Internett 
Prosessen for tilkobling av EO mini pro kan oppsummeres i følgende trinn: 

1) Last ned EV Juicenet-appen på en smarttelefon 

2) Bruke appen, koble til WiFi-hotspot opprettet av EO mini pro 

3) Konfigurer EO mini pro til å bli med et WiFi-nettverk med tilgang til Internett 

På dette punktet er det mulig å vise status for EO mini Pro bruker enten app eller via dashbordet på en 
personlig datamaskin. 

3-veis 
kobling 

2- Nivåer 
Kontakt 

6 Nivåer 
kobling 



1.3 Koble EO mini pro til Internet t 
1) Installer EV JuiceNet-appen på mobilenheten din. 

2) Logg inn i EV JuiceNet-appen. Hvis du ikke har en konto, kan du opprette en. 

3) Velg Legg til JuiceNet enhet på Android-enheter eller start på iOS-enheter. 

 

Android Ios 

 

 

4) Velg koble til nå. 

5) Ha passordet for WiFi-nettverket klart, og slå av strømbryteren for EO mini pro. Velg Neste i appen. 

 
6) Slå på strømbryteren for EO mini pro. Velg Neste i appen. Merk: etter at du har slått på EO mini pro, 

må trinn 7 til 9 være fullført innen 2 minutter. 

 



7) Koble til EO mini pro ' s WiFi-nettverk. 

 
a. Naviger til WiFi-innstillingene på mobilenheten. Koble til "JuiceBox-# # #" eller "JuiceNet-# # 

#" WiFi-nettverk. Hvis nettverket krever et passord, bruker du passordet "GoElectric" (skiller 

mellom store og små bokstaver). Merk: det faktiske navnet på nettverket varierer avhengig av 

enhet, for eksempel "JuiceBox-123". 

Android Ios 

 

 

b. Gå tilbake til JuiceNet-appen. 

8) Velg det foretrukne lokale WiFi-nettverket i EV JuiceNet-appen. 

9) Angi passordet for WiFi-nettverket, om nødvendig, og velg deretter koble JuiceNet enhet til WiFi. app

 
 



 

 

10) Når appen bekrefter at WiFi-konfigurasjonen er fullført, velger du neste for å gå tilbake til 

startskjermen for appen. 

 

Tilpass opplevelsen din ved å følge instruksjonene på skjermen for å velge kjøretøy og lade profil, eller 
Naviger til JuiceNet-dashbordet på en personlig datamaskin på dashboard.emotorwerks.com. 

1.4 Konfigurer den maksimale gjeldende innstillingen i Juicenet-appen 
Det er viktig at den nåværende innstillingen på EO mini (som definert av Dreiebryteren) samsvarer med 
innstillingen på Juicenet app/dashbord. 

1) Trykk på de tre stolpene øverst til høyre i appen for å vise innstillingssiden. 

 
2) Velg innstillingsmenyen 

3) Angi maksimal strøm til samme verdi som verdien som er definert på EO mini. 



1.5 Konfigurere lokal tid 
Som standard er EO mini pro satt til UTC-tid. Dette kan føre til problemer med den planlagte ladingen Hvis 
dette ikke endres. Derfor endres fra detaul "UTC (Universal Coordinated time)" til en passende for plasseringen 
f. eks "UTS + 00:00 Dublin, Edinburgh, Lisboa, London" 

 

1.6 Annen informasjon 
For en fullstendig video gjennomgang av appen, se http://docs.juice.net/Videos/AppWalkthrough.html. 
Du finner ytterligere installeringsinstruksjoner på linje: 
https://support.emotorwerks.com/hc/en-us/articles/360007826631-Connecting-JuiceBox-to-Wi-Fi 
 
For detaljer om hvordan du bruker og konfigurerer EO mini pro så henvises det til EO mini pro user guide. 
Men for nå er det EO mini Pro er installert og operative. Gratulerer! 
 
Ytterligere teknisk støtte 

Alle EO charging teknisk dokumentasjon er publisert i EO Resource Centre, er dette funnet på: 
https://www.eocharging.com/service-support/ 
 
Ladefabrikken 

• Epost: post@ladefabrikken.no 

• Telefon: + 47 611 00 505 

Den EO support team kan nås på: 

• Epost: support@eocharging.com 

• Telefon: + 44 (0) 333 77 20383 
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