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Alkalmazás 

A Smart Mini töltőállomás egy olyan eszköz, amely AC (váltakozó áramú) 

hálózathoz csatlakozik, és ezáltal megfelelő teljesítménnyel feltölti az 

elektromos járművek akkumulátorát. 
 

Fő funkciók 

• Applikáción keresztül támogatja az intelligens töltő vezérlését 
(Ütemezett töltés, Töltés indítás/leállítás) 

• Plug and Play funkció 

• Alkalmazáson keresztül figyelhető a töltési állapot 
 
Wi-Fi / 4G hálózat alatt további funkciók is elérhetők:  
 

• A töltési rekordok mentésre kerülnek a felhőbe, és megtekinthetők 
alkalmazáson keresztül 

• Töltőhöz tartozó PIN kód megtekintése és módosítása 

• Firmware frissítése 
 

 

FIGYELEM 

 

Veszélyt és kárt okozhat, vagy károsíthatja a készüléket, ha azt nem a 

biztonsági előírásoknak megfelelően működteti és használja. 
 

 

 

 

 

 

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK 

• A töltőt telepítő és használó személynek be kell tartania az előírásokat 
a biztonság érdekében. A töltő használata előtt az elektromos 

infrastruktúra alkalmasságát szakképzett villanyszerelőnek kell 

ellenőriznie. 

 

• A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék 
megfelelően földelve van, hogy elkerülje a baleseteket! 

 

• Töltés előtt mindig ellenőrizze, hogy nincs a töltőkészüléken fizikai 
sérülés! A töltő csatlakozófej érintkezési felületének szennyeződéstől 

és nedvességtől mentesnek kell lennie. A töltőkábel szigetelésén nem 

lehetnek vágások vagy kopások. 

 

• A töltő illetéktelen módosítása, változtatása vagy javítása szigorúan 
tilos, a felsorolt tevékenységek azonnali garancia vesztéssel járnak. 

 

• A töltőt nem szabad gázok vagy gyúlékony anyagok, tárgyak 
közelében használni. 

 

• Gyerekeknek szigorúan tilos megérinteni vagy használni a készüléket. 
Használata közben ne engedje a gyerekeket a készülék közelébe! 

 

• Töltés közben ne húzza ki a töltőt! 
 

• Azonnal hagyja abba a használatát, ha töltési hiba vagy 
rendellenesség lép fel! 

 

• Óvja nedvességtől, esőtől, napfénytől és korrozív környezettől! A 
termék csak elektromos járművek töltésére szolgál, másra célra nem 

használható. 



   

1. Termék áttekintés 

1.1. Megjelenés 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

1.2. Termék specifikációk 

Modell TS-EVC07-003 TS-EVC11-003 TS-EVC22-003 

Tápfeszültség 
230V AC  

±10% 

380V AC  

±10% 

380V AC  

±10% 

Kimeneti áram 32A (1 fázis) 16A (3 fázis) 32A (3 fázis) 

Frekvencia 50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 

Kimeneti teljesítmény 7 kW 11 kW 22 kW 

Töltő aljzat Type1 vagy Type2 + 4 méter töltőkábel 

Külső borítás anyaga PCV0 kültéri használat 

Telepítési mód Falra szerelhető, állványra szerelhető 

Biztonsági szabvány EN 61851-1 

Garancia 1 év 

Védelem IP65 

Hőmérséklet/ 

Páratartalom 

-30 - +60°C / 

 5% - 95% kondenzációmentes 

Légköri nyomás 80kPa - 101kPa 

Csatlakozás Bluetooth (alapértelmezett), Wi-Fi, 4G (LTE) 

Okostelefon 

alkalmazás  

(iOS és Android) 

Ütemezett töltés, töltés indítás/leállítás, töltési 

áram beállítás, töltési állapot megjelenítése, Plug 

and Play funkció 

Termék méret 228.5*228.5*100mm 

Termék súly 4.4KGS 5.2KGS 5.4KGS 

Opcionális kiegészítők 

B típusú (30mA AC + 6mA DC) maradékáram 

védelem 

OCPP funkció 

RFID funkció 



   

1.3. A csomag tartalma 

1.4. Tárolás és szállítás 

A termék szállításkor megfelelő védelemmel ellátva van becsomagolva. 

Szállításkor figyeljen arra, hogy a csomag ne kapjon ütést, ne rongálódjon a 

csomagolás! A tárolási és szállítási hőmérséklet -40 és +70 ℃ közötti, a 

páratartalom 5 és 95% közötti lehet. A környezeti levegő nem tartalmazhat 

korrozív vagy robbanásveszélyes gázokat. 

 

 

 

 

 
 

2.  Telepítési útmutató 

2.1. Biztonsági tanácsok 

A töltő nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészeket. Ne kísérelje 
meg saját maga megjavítani vagy szervizelni a készüléket! Ha a készülék 
javításra szorul, vegye fel velünk a kapcsolatot! 
 
Védje a töltőt a külső hatásoktól! 
 
Az töltő tisztítása előtt húzza ki a töltő tápellátását! Ne használjon tisztító, 
oldószereket a tisztításhoz! Használjon tiszta, száraz ruhát a felgyülemlett por 
és szennyeződés eltávolításához! 
 
Ügyeljen arra, hogy a töltőkábel úgy legyen elhelyezve, hogy ne lépjen rá, ne 
botoljon meg benne, ne legyen kitéve sérülésnek! 
 

Gyermekeket tartsa távol a készüléktől! 

2.2. Telepítés 

A kényelmes használat érdekében a töltő felhelyezésének javasolt 

legalacsonyabb pontja 0,4 méter, legmagasabb 1,5 méter a földtől mérve. 

 

 

 

Smart Mini töltő készülék 1 

Fali kábeltartó konzol 1 

Rögzítési anyagok 1 

Felhasználói kézikönyv (online elérhető) 1 



   

Kábeltartó konzol méretek 

 

 

              

Állvány telepítési méretek 

 

 



   

Fali telepítés 

Telepítési mód 1: 

 

                    

 

 

 

                 

           

 

Telepítési mód 2: 

          

                       

 

               

 

  

1. A rögzítő lapot 

használva, fúróval 

készítse elő a 

rőgzítőfuratokat. 

2. Üsse be a rögzítő 

tipliket a furatokba. 

3. Csavarozza fel a töltő 

hátlap rögzítőjét a falra. 

4. Felülről igazítsa és 

helyezze rá a töltőt a 

rögzítő hátlapra. 

5. Rendszerezze és 

rögzítse a töltő bejövő 

kábeleit. 

6. Távolítsa el a 

védőfóliát a töltő 

előlapájáról a termék 

használatához. 

1. Távolítsa el a két 

rögzítőcsavart a fedőlap 

aljáról, majd nyomja 

lelfele az előlapot a 

levételhez. 

2. Távolítsa el a hét 

rögzítőcsavart a belső panel 

körül és vegye le a panelt. 

 

3. A rögzítő lapot 

használva, fúróval 

készítse elő a 

rőgzítőfuratokat. 

4. Üsse be a rögzítő 

tipliket a furatokba. 

5. Rögzítse szétszerelt 

töltő hátlap részét a falra. 

  

6. Helyezze visssza és 

rögzítse az eltávolított 

panelt és előlapot. 

 

7. Távolítsa el a 

védőfóliát a töltő 

előlapájáról a termék 

használatához. 



   

3. Töltési útmutató 

3.1. Első lépések 

A töltő bekapcsolása után, töltse le a „TEISON ME” mobilalkalmazást 

készülékére! Az alkalmazás iOS esetén az App Store-ból, Android esetén a 

Google Play áruházból tölthető le.  

3.2. Alkalmazás használata 

3.2.1. Regisztrálja felhasználói fiókját, majd a visszaigazoló e-mailben 

található fiók aktiválás után lépjen be! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Sikeres belépés után az alkalmazás listázni fogja az elérhető 

készülékeket. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. A készülék kiválasztásakor a fő műveleti oldal jelenik meg, ahol 

vezérelhető és szabályozható a töltő. 
 

 

 

  

                            

        

   

  



   

3.2.4. Az alsó menüsorban három funkciógomb található: Start/Stop (Töltés 

indítás/leállítás), Reserve (Ütemezett töltés beállítás), és a Setting (Beállítás), 

ahol beállítható a töltési áramerősség és a Plug & Play üzemmód. 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5. Hálózati beállításokhoz kattintson a jobb felső sarokban található 

funkció gombra! Ezt követően kiválasztható a Wi-Fi vagy a 4G (LTE) 

kapcsolat beállítása. 
  



   

               

3.2.6. Adja meg a megfelelő Wi-Fi beállításokat (Wi-Fi neve, jelszó) a töltőnek! 

Sikeres csatlakozás után a töltő konfigurálni fogja a hálózati beállításokat.  A 

hálózati beállítások elvégzése után a töltő online lesz. Ha a Bluetooth 

kapcsolat továbbra is aktív marad, a felhasználó Wi-Fi vagy Bluetooth 

kapcsolaton keresztül vezérelheti a töltőt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Segítség és visszajelzés 
 
 

3.3.1. A töltő be van kapcsolva és megfelelően csatlakoztatva van, de az 

alkalmazásban nem található: 

 

a) Győződjön meg arról, hogy az LCD kijelzőn nem jelenik meg hibajelzés! 

 

b) Győződjön meg arról, hogy a telefon Bluetooth funkciója be van kapcsolva! 
       

3.3.2.  Hálózati probléma: 
 

a) Amennyiben 4G hálózati kapcsolat lett konfigurálva, ellenőrizze, hogy 

helyesen van e behelyezve 4G (LTE) kártya! 
 

b) Győződjön meg róla, hogy a telefon 2,4GHz-es Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik, 

majd ossza meg a Wi-Fi-t a töltővel! 

 

3.3.3. Megjegyzések: 
 

1. Sikeres hálózati beállítás és csatlakozás után az eszköz használata 

korlátozott, csak az a felhasználó vezérelheti a töltőt, aki a csatlakozást 

végrehajtotta. 

 

2. A töltőt meg lehet osztani másokkal, ebben az esetben a töltőhöz tartozó 

PIN kódot kell megadni a másik felhasználónál Bluetooth üzemmódban.  

 

3. Bluetooth üzemmódban fel lehet oldani a korlátozást, ezután másik 

felhasználó be tudja állítani a korlátozást. 

 



   

3.4. LCD jelzőfény 

 
 

LED állapot Vörös/Zöld/Kék 

Készenlét 
Kék folyamatos 

Kék lassan villogó 

Csatlakoztatva/  

Töltés kész/ 

Teljesen feltöltve 

Zöld folyamatos 

Foglalt állapot (ütemezett) Zöld folyamatos 

Töltés Zöld lassan villogó 

Hiba Vörös folyamatos 

 

4. Karbantartási útmutató 

4.1. Felhívás 

Havi rendszerességgel ellenőrizze a bemenő és kimenő vezetékeket, 

bizonyosodjon meg arról nem sérültek-e a vezetékek! 

4.2. Üzemzavar jelzések 

Vörös villanási idő 

(N+ 5s stop) 
Állapot Led állapot 

1 Elekromos szivárgás 

Jelző fény  

lassan villog 

2 Túlfeszültség 

3 Feszültséghiány 

4 Túláram 

5 Túlmelegedés 

6 
Elektromos szivárgás  

önteszt hibakód 

7 / 

8 CP pilot hibakód 

9 Relé hibakód 

10 / 

11 Rendszer 12V hibakód 

12 Rendszer -12V hibakód 

  



   

5. Jótállási jegy 

 

Termék neve:  

Modell:  

Garancia dátuma:  

Név:  

Telefonszám:  

E-mail cím:  

Forgalmazó neve:  

Forgalmazó címe:  

 

 
 

 


