
UPRAVLJANJE POLNILCA S POMOČJO GUMBA IN NJEGOVE LED OSVETLITVE 

PRIKAZ LED OSVETLITVE PRI VKLOPU V OMREŽJE – NAČIN 
POLNJENJA 

 PRIKAZ LED OSVETLITVE PRI VKLOPU V OMREŽJE – NAČIN 
NASTAVLJANJA TOKA POLNJENJA 

1.korak 2.korak 3.korak  1.korak 2.korak 3.korak 

Rdeča sveti: varnostni 
pregled ob vsakem vklopu 

polnilca 

Bela utripa: potrditev trenutno 
nastavljene vrednosti toka 

polnjenja 

Zelena sveti: polnilec 
pripravljen na polnjenje 

 Modra sveti: varnostni pregled 
ob vsakem vklopu polnilca 

Bela utripa: potrditev trenutno 
nastavljene vrednosti toka 

polnjenja 

Zelena sveti: polnilec 
pripravljen na polnjenje 

 

Zamenjava načina iz polnjena v nastavitve  TOK POLNJENJA 

1.korak 2.korak 3.korak 4.korak  1.korak 2.korak 

Rdeča sveti: varnostni 
pregled ob vsakem vklopu 

polnilca 

V roku 5 sekund od vklopa 
pritisnite in pridržite gumb 

Rdeča lučka začne hitro 
utripati – še vedno stiskate 

gumb 

Ko se vklopi modra lučka, 
spustite gumb – sedaj je v 

načinu nastavitev 

 Zelena sveti: polnilec 
pripravljen na polnjenje 

AVTO NE SME BITI 
PRIKLOPLJEN 

Opravite ustrezno število 
posameznih pritiskov na gumb 
(vsak pritisk polnilec potrdi s 

spremembo barve lučke) 
Zamenjava načina iz nastavitev v polnjenje  1.korak 2.korak 

1.korak 2.korak 3.korak 4.korak  

Bela utripa: potrditev 
nastavljene vrednosti toka 
(število utripov se ujema s 
številom pritiskov gumba) 

Znova zasveti zelena – ZDAJ 
LAHKO PRIKLOPITE AVTO. 

Modra sveti: varnostni 
pregled ob vsakem vklopu 

polnilca 

V roku 5 sekund od vklopa 
pritisnite in pridržite gumb 

Modra lučka začne hitro 
utripati – še vedno stiskate 

gumb 

Ko se vklopi rdeča lučka, 
spustite gumb – sedaj je v 

načinu polnjenja 

 

  
 

  
Vse nastavljene vrednosti ostanejo v spominu polnilca, 
dokler jih uporabnik ne spremeni. 
Med polnjenjem spreminjanje vrednosti ni mogoče, če je 
nastavljena napačna vrednost, prenehajte s polnjenjem, 
odklopite vozilo in popravite vrednost nastavitve. 

Vrednosti za število pritiskov na gumb pri nastavitvi TOKA POLNJENJA  
1x = 6A 2x = 10A 3x = 13A 4x = 16A 5x =20 6x = 25A 7x = 32A  

za različico 16A   
za različico 32A  

 


