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Säg hej till en hållbarare framtid! 
Du tog ett stort steg mot ett hållbarare samhälle när du köpte din HALO Wallbox™.  

HALO Wallbox™ är designad i Sverige och uppfyller kraven enligt standarder IEC 61851-1 och IEC 62196-2. 

Kapseln är tillverkad av återvunnet aluminium och rätt installerad uppfyller produkten kapslingsklass IP67.  

Den här användarhandboken vänder sig till dig som ska använda produkten. Syftet med handboken är att 

du ska få nödvändig information för att kunna ladda din elbil eller laddhybrid med en Charge Amps 

laddbox av modellen HALO Wallbox™.  

OBSERVERA! All installation ska utföras av behörig installatör och följa lokala, regionala och nationella 

installationsbestämmelser. 

Läs igenom hela handboken innan du använder produkten första gången och spara den för framtida 

referens. 
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Säkerhetsföreskrifter 
Denna handbok innehåller viktiga instruktioner för hur produkten ska användas och underhållas. När du 
använder dig av elektriska produkter måste du alltid följa grundläggande säkerhetsföreskrifter, inklusive 
följande instruktioner, för att förhindra brand och elektriska stötar.  
 
Handboken innehåller även säkerhetsanvisningar (VARNING, FÖRSIKTIG och OBSERVERA) för att du ska kunna 
använda produkten på ett säkert sätt. Se definitionerna nedan. 
 

 VARNING! – Anger en potentiellt farlig situation som kan leda till allvarliga personskador 
eller dödsfall. 

 FÖRSIKTIG! – Anger en potentiellt farlig situation som kan leda till mindre eller måttliga 
personskador. 

 OBSERVERA! – Anger att du måste följa instruktionen för att undvika skada på produkten 
eller på annan utrustning. 

 

 

Övriga definitioner 
Du har säkert redan koll på det mesta som rör elbilar och laddhybrider. Men bara för att vara säker på att vi 

pratar om samma sak så kommer här definitionerna på några vanliga förkortningar. 

Förkortning Betydelse 

V Står för ”volt” och är enheten för elektrisk spänning 

A Står för ”ampere” och är enheten för elektrisk ström 

W Står för ”watt” och är enheten för elektrisk effekt 

kWh Står för ”kilowattimme” och är enheten för energi i ett konstant 
flöde under en timme (watt x 1 000) 

AC Står för ”alternating current”, dvs. växelström 

DC Står för ”direct current”, dvs. likström 
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Om HALO WallboxTM 
HALO WallboxTM är utvecklad för både privata uppfarter och stora parkeringsgarage  

– perfekt för hemmet och för jobbet.  

HALO WallboxTM är kompatibel med alla laddbara elbilar av typ 1 eller typ 2. Den fasta 7,5 meter, 

kevlarförstärkta laddkabeln och den ergonomiskt utformade laddkontakten gör det smidigt att ladda elbilen. 

LED-belysningen ger en tydlig indikation av driftstatus och downlight underlättar för användning i mörker – och 

ger en stämningsfull belysning. Schukokontakten gör det möjligt att koppla in motor-/kupévärmare eller annan 

elektronisk utrustning som elcykel eller dammsugare. HALO Wallbox™ är även förberedd för RFID-identifiering 

och kan kopplas till individuell upplåsning med RFID eller mobiltelefon. Med RFID kan man dela laddboxen med 

flera användare. Kontakta din leverantör för mer information om vad som gäller för just din laddbox. 

Kort sagt: HALO Wallbox™ har avancerad teknik, snygg design och smarta funktioner.  

Allt i en kompakt och smidig laddbox.  

 

 

Modellöversikt – HALO Wallbox™ 

 

 

1. Aluminiumfront: öppnas av behörig elektrikern vid installation 

2. Centrumsköld: LED-indikering, (RFID-avkänning, om aktiverat) 

3. Antenn: wifi 

4. HALO LED-ring 

5. Aluminiumbakdel: monteras fast på vägg av installatör 

6. Schuko: Eluttag 10 A (vissa modeller inte inkluderat) 

7. LED-belysning 

8. Laddkabelgenomföring: fast monterad 

9. Kabelgenomföring: inkommande el 

 

Tekniska specifikationer 
Se bilaga för tekniska specifikationer och produktmärkning.  
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OBSERVERA! Installatören måste ha tillgång till de tekniska specifikationerna under installationen. Spara de 

tekniska specifikationerna inför framtida service. 

Vad finns i lådan? 

Förpackningen innehåller: 
• HALO Wallbox™ 

• Borrmall 

• Extern wifi-antenn 

• Fempolig terminalkontakt för matningsström 

• Vägghållare för laddkabel 

• RFID-bricka, om RFID är aktiverat 

• Dokument med serienummer och lösenord för din HALO Wallbox™ 

• Användarhandbok och Installationsmanual 

 

Tillhandahålls av installatören: 
• Tre stycken 5 mm-skruvar för att montera din HALO. Skruvarna ska ha platt huvud. Utöver detta väljer 

installatören skruvtyp efter väggens materialtyp. 

• Eventuell extern tätningsmassa mot vägg, beroende på montageväggens struktur 

• Extern jordfelsbrytare (JFB), typ A, 30 mA 

• Installationskabel, enligt vald produkts laddstyrka 

• Fyra stycken 3,5 mm-skruvar med försänkt huvud för att väggmontera laddkabelkontaktens hållare  

 

 

Installatören tillhandahåller även de verktyg som krävs vid installationen. 

 

Viktigt inför installationen 
För en lyckad installation behöver du förbereda så att behörig installatör har rätt förutsättningar när det är 

dags för installation. Vissa leverantörer kan vid behov även göra platsbesök för att kontrollera 

förutsättningarna för installation. Kontakta din leverantör för mer information. 

 Felaktig installation av laddboxen kan skada bilbatteriet och/eller laddboxen. 

 

Kablage  
Du bör i förväg se till att följande görs: 

• strömmen är avslagen 

• inkommande kablage är dimensionerat för att kunna ansluta HALO Wallbox™ 

o 2,5 mm2 för 16 A  

o 10 mm2 för 32 A 

• produkten är korrekt säkrad; 16 A 1-fas 3,7 kW; 16 A 3-fas 11 kW; 32 A 1-fas 7,4 kW 

• jordfelsbrytare är monterad 

Uppkoppling 
För att du ska få ut mesta möjliga av din HALO Wallbox™ krävs det en internetuppkoppling. Kontrollera med din 

leverantör vilka krav det finns på internetuppkoppling.  
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Plats för montering 
Förbered platsen för uppsättning av HALO Wallbox™ genom att se över så att: 

• väggen är lämplig för uppsättning (ska kunna hantera en vikt på 4 kg)  

• det finns fri yta på den rekommenderade monteringshöjden (750–1 450 mm mätt till underkant på 

HALO Wallbox™) 

• monteringsplatsen inte ligger i direkt solljus. 

 Installera eller använd inte produkten nära brandfarliga, explosiva, frätande eller brännbara 
material, kemikalier eller ångor. 

 

Behörig elektriker 
Endast en behörig elektriker får installera och montera HALO Wallbox™. Installationen ska ske enligt 

anvisningarna i Installationsmanualen för HALO WallboxTM och ska följa grundläggande säkerhetsföreskrifter för 

säker och korrekt installation. 

 

 All installation ska utföras av behörig installatör och följa lokala, regionala och nationella 
installationsbestämmelser. 

 

 

Installation 

Installatören förborrar hål i väggen, öppnar upp frontpanel på HALO Wallbox™ och monterar en extern antenn 

innan HALO Wallbox™ monteras mot väggen. Därefter kopplas elkablar till laddboxen innan terminalerna 

återmonteras i fronten och fronten återmonteras mot bakstycket. Laddboxen kör sedan ett självtest. När HALO 

Wallbox™ lyser med ett fast, vitt sken är laddboxen redo att användas. 

 

Molntjänst 

När HALO Wallbox™ installerats elektriskt och strömmen slagits på igen, kontaktar du leverantören för 

instruktioner om hur du konfigurerar HALO Wallbox™ mot ett trådlöst nätverk och ansluter enheten till 

eventuell molntjänst. 
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Så här använder du din HALO Wallbox™ 
HALO Wallbox™ är designad för att du enkelt ska kunna ladda ditt fordon, oavsett om du har en elbil eller en 

laddhybrid. 

 

 Produkten är endast avsedd för att användas för laddning av elbilar och laddhybrider. Använd 
inte produkten för något annat ändamål. 

 Utrustningen bör inte användas av personer (däribland barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller 
mental förmåga, eller brist på erfarenhet eller kunskap, såvida det inte sker under uppsikt av 
någon som ansvarar för deras säkerhet och som visat dem hur utrustningen ska användas. 

 Använd endast produkten inom specificerade driftparametrar (se Tekniska specifikationer för 
HALO WallboxTM). 

 Använd inte utrustningen om den uppvisar skador eller om laddkabeln är skadad. 

 

 

Påbörja laddning 
1. Parkera elfordonet inom räckvidd för laddkabeln. Om centrumskölden är vit och LED-ringen lyser med 

fast vitt sken är laddboxen redo för laddning. 

2. Anslut laddboxens fasta laddkabeln till bilen för att påbörja laddning. Centrumskölden blinkar grönt 

och LED-ringen lyser med fast vitt sken medan laddboxen väntar på tilldelning av ström.  

3. När LED-ringens vita sken roterar har laddningen påbörjats.  

 

 Använd aldrig adapter mellan laddkontakt och bil. 

 Placera laddboxens laddkabel så att ingen trampar, kör eller snubblar på den eller att den 
skadas eller belastas på annat sätt under tiden laddning pågår. 

 

Avsluta laddning 
1. När laddningen är klar lyser LED-ringen på HALO Wallbox™ i fast vitt sken igen. 

Se bilens instruktionsbok för hur du avslutar laddningen. 

2. Behöver du avbryta laddningen innan den är klar gör du detta från bilen. Se bilens instruktionsbok.  

3. Efter laddning lindar du upp kabeln på laddboxen och sätter fast laddkontakten i hållaren. 

 Ta väl hand om din laddkabel – utan den kan du inte ladda din elbil. Låt inte laddkabeln ligga på 
marken, i snön eller i buskarna. Den kan skadas eller riskera att någon snubblar på den.  

 

 

Statusfelindikeringar på HALO Wallbox™ 
HALO Wallbox™ meddelar sin status på olika sätt med ljus.  

Indikering Status 
 

Centrumsköld är vit och LED-ringen lyser upp 
stegvis i takt med uppstart 

Laddbox håller på att starta upp 
 
 

Centrumsköld är vit och LED-ringen lyser med 
fast vitt sken 

Laddbox på stand-by/redo för laddning 
 



 

Användarhandbok för HALO Wallbox™ | © 2019 Charge Amps AB     9 

 

Centrumsköld är vit och LED-ringen lyser med 
fast vitt sken 

Schuckouttag inte aktiverat 
 
 

Centrumsköld är vit och LED-ringen lyser med 
fast vitt sken, men lysdioder i nedre vänster- 
och högerhörn är släckta. 

Schuckouttaget aktiverat 

Centrumsköld är vit och LED-ringens vita sken 
roterar 

Laddning pågår 
 
 

Centrumsköld är vit och LED-ringen lyser med 
fast vitt sken igen 

Laddning klar 
 
 

Centrumskölden blinkar grönt och LED-ringen 
lyser med fast vitt sken  

Laddning påbörjas, väntar på tilldelning av ström (kan ta upp 
till 2 minuter) 

Centrumskölden blinkar blått och LED-ringen 
lyser med fast vitt sken 

Väntar på identifiering med RFID-bricka på centrumskölden 
(om RFID är aktiverat) 

Centrumskölden lyser rött och LED-ringen lyser 
med fast vitt sken 

RFID-bricka inte godkänd (om RFID är aktiverat), laddning 
aktiveras inte 

 

Felindikeringar på HALO Wallbox™ 
HALO Wallbox™ meddelar sin status på olika sätt med ljus.  

Indikering Typ av fel Åtgärd 

Centrumskölden lyser eller 
blinkar blått och LED-ringen 
lyser inte vitt 

HALO Wallbox™ har fastnat under 
uppstart eller under uppdatering 
 
 

Bryt strömmen till HALO Wallbox™ 
via huvudströmbrytaren. Starta om 
HALO Wallbox™ efter några minuter. 
Fungerar inte detta, se 
”Produktsupport och service för 
HALO Wallbox™” nedan. 

LED-ringen lyser inte vitt och 
centrumskölden lyser rött 

Ett fel har hänt som påverkar HALO 
Wallbox™. Det kan vara fordonet 
eller ett jordfel som uppstått under 
elinstallationen.  
 

Kontrollera att laddkabeln är intakt, 
bryt strömmen till HALO Wallbox™ 
via huvudströmbrytaren och starta 
om HALO Wallbox™ efter några 
minuter. Fungerar inte detta, se 
”Produktsupport och service för 
HALO Wallbox™” nedan. 

 

Kontakta behörig installatör om ingen av dessa åtgärder avhjälper felet. 

 

Skötsel och underhåll 
Du bör regelbundet underhålla din HALO WallboxTM. Vid underhåll så utför följande steg: 

1. Lös ut jordfelsbrytaren med testknappen, för att kontrollera att installationen är säker. 

2. Kontrollera visuellt att laddkontakten är fri från skador. 

3. Kontrollera så att laddkabel är fri från synliga skador. 

4. Kontrollera kraftkabeln in i HALO Wallbox™. 

5. Kontrollera att förskruvningen som håller fast strömkablarna på undersidan på HALO Wallbox™ är 

åtspända. Om de börjar lossa kan det uppstå skador på kablarna. 

6. Torka av laddboxen och kablarna med en mjuk, torr trasa. 
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 Spruta aldrig vatten eller någon annan vätska direkt på laddboxen. Spruta aldrig vatten på 
laddhandtaget, sänk aldrig ner det i vätska eller låt det ligga på marken. Förvara laddhandtaget i 
dockan för att förhindra onödig exponering för förorening och fukt. 

 Stick inte in främmande föremål i någon del av laddboxen. 

 Använd inte rengöringsmedel för att rengöra någon av laddboxens komponenter. Laddboxens 
utsida, laddkabeln och laddkabelns ände ska regelbundet torkas av med en ren, torr trasa för att 
avlägsna smuts och damm. 

 Placera laddboxens laddkabel så att ingen trampar, kör eller snubblar på den eller att den 
skadas eller belastas på annat sätt. 

 

 

Produktsupport och service 
Har du funderingar eller eventuella problem med produkten finns det alltid support att tillgå.  

För att snabbast hitta svar på dina frågor: 

1. Läs igenom Användarhandboken för att se om svar på dina frågor finns här. 

2. Finns inte svaret på din fråga i handboken kontaktar du din leverantör. 

Är du i behov av service eller reparation kontaktar du den elinstallatör som installerade produkten. 

 

Produktåtervinning 
Att återvinna HALO Wallbox™ är en självklarhet. HALO Wallbox™ består av återvunnet aluminium, plast samt 

elektronik och bör därmed återvinnas enligt dessa material. HALO Wallbox™ kan lämnas till 

elektronikåtervinning vid din återvinningscentral. 

Tack för att du hjälper oss skydda miljön och jobba för en fossilfri framtid! 

 

Garantivillkor 
Kontakta din leverantör angående garantivillkor för HALO WallboxTM. 
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Rättigheter 
Informationen i dokumentet har kontrollerats för att vara korrekt, men Charge Amps AB förbehåller 

sig rätten att utan föregående meddelande göra tekniska ändringar och ändringar i dokumentets 

innehåll. Charge Amps AB kan därför inte garantera att allt innehåll i just det här dokumentet är 

korrekt, uppdaterat och fritt från tryck- eller korrekturfel. Charge Amps AB kan därmed inte hållas 

ansvarigt för misstag, tillbud, skador eller incidenter – direkta eller indirekta – som kan kopplas till 

användning av föreskrifterna eller produkterna i detta dokument.  

Charge Amps AB förbehåller sig alla rättigheter till detta dokument samt informationen och 

illustrationerna det innehåller. Det är strikt förbjudet att – helt eller delvis – kopiera, anpassa eller 

översätta informationen utan föregående skriftliga tillstånd från Charge Amps AB. 

© Copyright 2019 Charge Amps AB. Alla rättigheter förbehålls.  


