
 

Stacja ładowania AUTEL MaxiCharger AC 

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

 

Stacja Autel ładowania Autel MaxiCharger AC jest przeznaczona do ładowania samochodów elektrycznych (EV).  

Ta instrukcja opisuje w jaki sposób obsługiwać stację ładowania w prawidłowy sposób. Stacja jest przeznaczona  
do użytku zarówno wewnątrz budynków jak i na zewnątrz. 

ZAGROŻENIE! 

1. W przypadku korzystania z urządzenia w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji może dojść do śmierci, 
obrażeń i uszkodzenia mienia. 

2. Używaj urządzenia tylko zgodnie z przeznaczeniem. 

UWAGA! 

Niniejsza instrukcja dotyczy zarówno stacji ładowania z zespolonym przewodem, jak i wersji z gniazdem. 
Ilustracje w niniejszej instrukcji przedstawiają wersję z gniazdem jako przykład.  

 

 

 



 

1. Budowa stacji ładowania Autel MaxiCharger AC Wallbox  

1. Podświetlone symbole LED (od lewej do prawej):  

-  Zasilanie 

-  Połączenie z internetem 

-  Ładowanie 

-  Połączenie z Bluetooth 

2. Czytnik kart RFID / NFC  
3. Kabel zasilający stację  
4. Port RJ45 Ethernet  
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5. Uchwyty montażowe 
6. Tylna zaślepka do przeprowadzenia przewodu komunikacyjnego 
7. Tylna zaślepka do przeprowadzenia kabla zasilającego  
8. Tabliczka znamionowa 

 



 

2. Opis statusu pracy – wyświetlacz LED 

 

Symbol LED  Opis  

Zasilanie 

• � Ciągłe zielone światło: stacja ładowania Autel jest włączona. 

• � Nie świeci się: stacja ładowania Autel jest wyłączona. 

• � Miga na żółto: Trwa przesyłanie danych i/lub aktualizacja oprogramowania. 

• � Świeci na żółto: Aktualizacja oprogramowania nie powiodła się. 

• � Świeci na niebiesko: transmisja danych nie powiodła się; w przeciągu pięciu sekund zmieni 
kolor na zielony (patrz wyżej).  

 

Połączenie z 
Internetem  

• � Ciagłe zielone światło: Stacja ładowania Autel MaxiCharger jest skomunikowana z 
Internetem.  

• � Nie świeci się: Stacja ładowania nie jest podłączona do Internetu  

Ładowanie  

• � Ciągłe niebieskie światło: Pojazd elektryczny jest podłączony.  

• � Miga na niebiesko: Włączone jest odroczone ładowanie pojazdu zgodnie z nastawami 
czasowymi  

• � Ciągłe jasno-niebieskie światło : Stacja jest zarezerwowana  

• � Miga na zielono: Pojazd elektryczny jest ładowany.  

• � Ciągłe pomarańczowe światło: Zaistniał nawracający błąd.  

• � Ciągłe zielone światło: Pojazd elektryczny jest w pełni naładowany. 

• � Nie świeci się: Pojazd elektryczny nie jest podłączony.  

• � Ciągłe czerwone światło: Wystąpił permanentny błąd stacji. (Proszę skontaktować się z 
serwisem)  

Połączenie 
Bluetooth  

• � Miga na zielono: Stacja ładowania jest połączona z mobilnym urządzeniem poprzez   
Bluetooth.  

• �Miga na niebiesko: Stacja ładowania jest połączona z VCI ( Interfejs Komunikacyjny 
Pojazdu) poprzez Bluetooth. 

• �Miga na jasno-niebiesko: Stacja ładowania jest połączona równolegle z VCI (Interfejs 
Komunikacyjny Pojazdu) i urządzeniem mobilnym poprzez Bluetooth. 

 
• �Nie świeci się: Stacja ładowania nie jest połączona z Bluetooth. 

 
 
 
 
 
 



 

Wersja z zespolonym kablem: 

 

E. Uchwyt wtyczki kabla zasilającego — Należy użyć przycik aby zwolnić  wtyczkę z uchwytu 
F. Wtyczka Type 2 
G. Gniazdo uchwytu 
H. Kabel ładowania 

 

 

 
 

 

Wersja z gniazdem 

I. Gniazdo, Type 2  

 

 
 
 
 

 



 

3. Aplikacja Autel Charge 

Aplikacja Autel Charge umożliwia zarządzanie i optymalizację procesów ładowania pojazdów elektrycznych. 
Dzięki naszej aplikacji możesz zdalnie uruchamiać, zatrzymywać i planować ładowanie oraz śledzić stan 
akumulatora pojazdu elektrycznego podczas ładowania. 

1. Pobierz aplikację 
Aplikacja Autel Charge jest dostępna zarówno na urządzenia mobilne z systemem iOS, jak i Android. W 
przypadku użytkowników iOS pobierz aplikację z Apple App Store; dla użytkowników Androida, pobierz ze Sklepu 
Google Play. 
 
2. Zaloguj się 
Otwórz aplikację Autel Charge na swoim urządzeniu mobilnym i zaloguj się za pomocą swojego numeru telefonu 
lub adresu e-mail. Jeśli nie masz jeszcze konta, najpierw zarejestruj się za pomocą swojego numeru telefonu. 
 
3. Przypisz stację ładowania  
Aby powiązać stację ładowania, po prostu zeskanuj kod QR w skróconej instrukcji obsługi. 
 
4. Połącz stację ładowania z Internetem 
Najpierw przypisz stację ładowania do swojego loginu przed podłączeniem jej w aplikacji. Możesz użyć 
dowolnego rodzaju komunikacji do podłączenia stacji ładowania 
1. a) Przez Bluetooth. 
2. b) Przez Wi-Fi, sieć komórkową lub LAN. 
 
5. Rozpocznij ładowanie 
Dotknij Start na ekranie Ładowania, aby rozpocząć sesję ładowania. Wyświetlony zostanie ekran ładowania 

 

 
 

6. Zatrzymaj ładowanie 
Dotknij Stop na ekranie ładowania, aby zakończyć  ładowanie.  

UWAGA!  

1. Upewnij się, że w urządzeniu mobilnym jest włączone Wi-Fi lub Bluetooth, aby prawidłowo podłączyć 
stację ładowania. Do stacji dołączone są 2 karty RFID.  

 

 

 



 

 

4.Obsługa stacji ładowania 

Zasilanie stacji ładowania 

Włącz zasilanie stacji ładowania. Stacja przeprowadzi proces samokontroli, aby upewnić się, że działa poprawnie 
i bezpiecznie. W przypadku wykrycia możliwego do naprawienia błędu dioda LED ładowania będzie świecić na 
pomarańczowo; jeśli błąd stacji będzie permanentny, zaświeci na czerwono. 

OSTRZEŻENIE! 

Zachowaj ostrożność podczas pracy z elektrycznością. 

Ostrzeżenie o rozpoczęciu ładowania 

Podczas sesji ładowania nie odłączaj wtyczki ładowania. Istnieje ryzyko uszkodzenia wtyczki lub złącza pojazdu 
elektrycznego. 

Wersja z zespolonym kablem 

1. Wyjmij wtyczkę do ładowania z uchwytu stacji ładowania 

2. Włóż wtyczkę do ładowania do gniazda w pojeździe elektrycznym. 

3. Wybierz spośród następujących czterech sposobów rozpoczęcia sesji ładowania: 

— Przyłóż swoją kartę RFID do czytnika RFID. 

— Użyj aplikacji Autel Charge, dotykając Start na ekranie Charge.  

— Jeśli ustawiono harmonogram ładowania w aplikacji Autel Charge, stacja ładowania rozpocznie sesję 
ładowania automatycznie zgodnie z harmonogramem. 

— Jeśli funkcja „podłącz i ładuj” jest włączona w aplikacji Autel Charge, ładowarka automatycznie rozpocznie 
ładowanie po prawidłowym podłączeniu wtyczki ładowania. 

Wersja z gniazdem 

1. Włóż wtyczkę do ładowania do gniazda ładowania pojazdu elektrycznego i gniazda stacji ładowania. 

2. Wybierz spośród następujących czterech sposobów rozpoczęcia sesji ładowania: 

— Przyłóż swoją kartę RFID do czytnika RFID. 

— Użyj aplikacji Autel Charge, dotykając Start na ekranie Charge.  

— Jeśli ustawiono harmonogram ładowania w aplikacji Autel Charge, stacja ładowania rozpocznie sesję 
ładowania automatycznie zgodnie z harmonogramem. 

— Jeśli funkcja „podłącz i ładuj” jest włączona w aplikacji Autel Charge, ładowarka automatycznie rozpocznie 
ładowanie po prawidłowym podłączeniu wtyczki ładowania. 

 

 



 

UWAGA! 

Upewnij się, że twój pojazd elektryczny się ładuje. Dioda ładowania na stacji ładowania powinna migać na zielono. 
Jeśli podejrzewasz, że pojazd nie ładuje się prawidłowo, spróbuj ponownie podłączyć kabel ładujący lub skontaktuj 
się z lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania pomocy. 

Zatrzymanie ładowania 

Jeśli odłączysz kabel ładowania pojazdu elektrycznego podczas sesji ładowania, ładowarka automatycznie 
odłączy zasilanie. Powoduje to zatrzymanie wszystkich operacji ładowania. 

Wersja z kablem 

Aby zatrzymać ładowanie, możesz wybrać jeden z dwóch sposobów 

1.Poczekaj na zakończenie sesji ładowania i nie są wymagane żadne dalsze działania w przypadku 
zaplanowanego ładowania lub podłączania i ładowania. 

— Dioda LED ładowania zaświeci się na zielono. 

— Aplikacja Autel Charge wyświetla, że pojazd jest w pełni naładowany. 

— Jeśli ładowarka ma wyświetlacz, pokaże, że pojazd jest w pełni naładowany. 

UWAGA! 

Gdy pojazd jest w pełni naładowany, stacja automatycznie odłączy zasilanie. 

2. Zakończ sesję ładowania, ponownie dotykając karty RFID na czytniku RFID lub za pośrednictwem aplikacji 
Autel Charge, dotykając Stop na ekranie Charge.  

3. Wyjmij wtyczkę do ładowania z gniazda ładowania pojazdu i umieść go w uchwycie stacji ładowania. 

Wersja z gniazdem 

Aby zatrzymać ładowanie, możesz wybrać jeden z dwóch sposobów 

1.Poczekaj na zakończenie sesji ładowania i nie są wymagane żadne dalsze działania w przypadku 
zaplanowanego ładowania lub podłączania i ładowania. 

— Dioda LED ładowania zaświeci się na zielono. 

— Aplikacja Autel Charge wyświetla, że pojazd jest w pełni naładowany. 

— Jeśli ładowarka ma wyświetlacz, pokaże, że pojazd jest w pełni naładowany. 

UWAGA! 

Gdy pojazd jest w pełni naładowany, stacja automatycznie odłączy zasilanie. 

2. Zakończ sesję ładowania, ponownie dotykając karty RFID na czytniku RFID lub za pośrednictwem aplikacji 
Autel Charge, dotykając Stop na ekranie Charge.  

3. Wyjmij wtyczkę do ładowania z gniazda ładowania pojazdu oraz wyjmij wtyczkę z gniazda stacji. 

 



 

5.Pomoc techniczna 

W przypadku problemów technicznych skontaktuj się z naszym wsparciem technicznym.AUTEL w Polsce: 

Strona www: www.evolucja.pro 

Telefonicznie : +48 513-089-192 (poniedziałek – piątek; 9:00 – 18.00) 

Email: info@evolucja.pro 
 

Adres: ul.Modlińska 51/201, 03-199 Warszawa  

 
 

 

 


