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Gamintojo informacija: 

 

Elinta Charge, UAB  ir Elinta Charge logotipas yra registruoti prekės ženklai, kurie priklauso Elinta Charge, UAB. 

 

Šioje vartotojo instrukcijoje esantys prekės ženklai, nuotraukos, simboliai, logotipai ir iliustracijos priklauso Elinta Charge, UAB. 

 

Šioje vartotojo instrukcijoje pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo. Paveikslėliai ir iliustracijos yra demonstracinio pobūdžio, gaminami modeliai gali skirtis. 

 

Draudžiama be Elinta Charge raštiško sutikimo kopijuoti, platinti ar nusavinti bet kurią šios instrukcijos iliustracija, paveikslėlį ar instrukcijos dalį. 

 

Šioje vartotojo instrukcijoje pateikta informacija yra naujausia šiai dienai. Elinta Charge, UAB pasilieka teisę šią instrukciją keisti, redaguoti be įspėjimo.  

 

Gaminio modifikavimas ar ne sertifikuoto elektriko atlikta įrenginio instaliaciją gali panaikinti įrenginiui taikomą garantiją.  

 

Elinta Charge,UAB 

Partizanų g. 63M,  

LT-50306 Kaunas 

Lietuva 

 

Telefonas:  +370 653 66633 

Internetinė svetainė: www.elintacharge.com 

         © 2021 Elinta Charge, UAB visos teisės saugomos. 
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Skyrius 1 

ĮŽANGA 
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1.1   Kam skirta ši instrukcija? 

Ši instrukcija skirta pateiki informacijai apie tai kaip instaliuoti ir 

eksploatuoti CityCharge V2 elektrinio transporto įkrovimo stote-

lę. 

1.2  Kas gali atlikti įrenginio instaliavimą? 

Įrengti šią įkrovimo stotelę gali tik asmenys turintys tam skirta 

kvalifikaciją ir supratimą apie darbą su elektros įrenginiais. Žmo-

nės turintys reikiamą kvalifikaciją yra tie, kurie turi tokio darbo pa-

tirtį ir supranta pavojus ir rizikas, dirbant su tokio pobūdžio įrengi-

niais. Rekomenduotina, kad instaliavimo darbus atliktu kvalifikuo-

tas, sertifikuotas elektrikas. 

1.3   Instrukcijoje naudojami simboliai 

Draudžiama 

Pavojus gyvybei  

Atkreipti dėmesį 

Įsitikinti geru įžeminimu 

Šiuo ženklu pažymėtos informacijos nesilaiky-

mas gali sukelti mirtį arba stiprius sveikatos sut-

rikdymus. 

Šiuo ženklu pažymėta naudinga informaciją, ku-

ri  grėsmės gyvybei nekelia. 

Instrukcijoje šiuo ženklu pažymėta informacija 

įspėja apie veiksmus, kuriuos draudžiama atlikti. 

Šiuo ženklu pažymėta informacija apie tai kad 

įrenginys turi būti gerai įžemintas. 
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1.4  Aukštos Įtampos Įspėjimas 

Klaidingas įrenginio pajungimas gali sukelti mirtiną pavojų.  

Draudžiama liesti įrenginio vidinius komponentus, kuomet 

įrenginys įjungtas į elektros tinklą. 

Blogas įrenginio įžeminimas gali sukelti elektros šoką ar 

net mirtį. Jei kyla abejonių dėl įžeminimo kokybės kreipki-

tės į elektriką, kuris patikrintų įžeminimo varžą. 

Rekomenduojame, kad CityCharge V2 įkrovimo stotelę į-

rengtų kvalifikuotas, sertifikuotas elektrikas remiantis šia 

vartotojo instrukcija, laikantis Lietuvos Respublikos ūkio 

ministro patvirtintomis elektros įrenginių įrengimo bendro-

siomis taisyklėmis. 

1.5  Svarbus Saugumo Įspėjimas 

Nenaudokite įkrovimo stotelės, jei automobilio įkrovimo lai-

do jungtis yra sulūžusi ir/arba kitaip pažeista. 

Nenaudokite įkrovimo stotelės, jei įkrovimo stotelės krovi-

mo lizdas yra sulūžęs, suskilęs ar kitaip pažeistas. 

Rekomenduojame tik įsitikinus, kad šioje instrukcijoje pa-

teikta informacija yra suprantama  imtis įrenginio įrengimo. 

Jei kyla kokių nors klausimų dėl įrenginio įrengimo reko-

menduojame kreiptis į profesionalų elektriką ar gamintoją. 

Išsaugokite šią vartotojo instrukciją ateičiai.  

Nenaudokite, įkrovimo stotelės, jei įkrovimo stotelės kor-

pusas yra sulūžęs, suskilęs ar kitaip mechaniškai pažeis-

tas 
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1.6  Papildoma Saugumo Informacija 

Draudžiama atjungti ar bandyti perjungti stotelės viduje e-

sančius komponentus. Bandymas stotelės viduje keisti 

komponentus gali sugadinti įrenginį ir pažeisti garantiją. 

1.7  Remontas, Priežiūra, Modifikavimas  

Elinta Charge gaminamos įkrovimo stotelės eksploataciniu 

laikotarpiu nereikalauja jokių derinimo ar priežiūros darbų. 

Nebandykite ardyti, remontuoti ar kitaip modifikuoti įkrovi-

mo stotelės ar jos komponentų. Jei atsirado trikdžių susiju-

sių su stotelės veikimu - kreipkitės į Elinta Charge serviso 

komandą. 

Ši įkrovimo stotelė skirta krauti elektrinį transportą, kuriam 

krovimo metu nereikalingas papildomas patalpos ventilia-

vimas. Patikrinkite savo elektrinio transporto naudojimo 

instrukcijoje ar jam reikalingas patalpos ventiliavimas kro-

vimo metu. 

Tik sertifikuoti elektrikai gali atlikti elektros darbus susiju-

sius su įkrovimo stotelės įdiegimu. Draudžiama neturint 

elektros darbų patirties atlikti įkrovimo stotelės įdiegimo 

darbus.  Nedirbkite prie įkrovimo stotelės esant įtampai. 

Draudžiama: atlikti bet kokias įkrovimo stotelės modifikaci-

jas. Draudžiama stotelės viduje keisti komponentus, lai-

dyną, įdėti papildomą įrangą. Draudžiama keisti nustaty-

mus esančius ant valdymo plokštės. Draudžiama bandyti 

modifikuoti stotelės programinę įrangą ar elektroniką. Jei 

jūsų manymu reikalingos įkrovimo stotelės modifikacijos - 

kreipkite į Elinta Charge serviso komandą 
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1.8  Naudojami Žodžių Trumpiniai 

Kintama elektros srovė. AC  - 

Kilovatai - elektros galios matavimo vienetas. kW  - 

(Electric Vehicle Supply Equipment): Įranga skirta įkrauti e-

lektromobiliams. 
EVSE - 

Srovės nuotėkio apsauga. Skirta stebėti ar nėra srovės nuo-

tėkio. Jei srovės nuotėkis yra - apsauga atjungia maitinimą 
RCD - 

Įkrovimo lizdo automatinis uždengimas, kuris neleidžia įkišti 

įkrovimo kabelio, kuomet įkrovimo stotelė neturi maitinimo. 
Shutter Socket - 

Dar žinomas kaip “Mennekes” - elektromobilių ir įkrovimo 

stotelių lizdas, kuris plačiausiai naudojamas Europoje.  
IEC 62196 - 

Europlug (CEE 7/16). Standartinis, buitinis 230V  elektros 

lizdas, plačiai paplitęs Europoje, bei Lietuvoje (rozetė) 
Schuko - 

A tipo srovės nuotėkio relė fiksuoja kintamos srovės elektros 

nuotėkį. Šio tipo nuotėkio relės plačiai naudojamos saugoti 

bendrą elektros ūkį, elektros instaliaciją ir buitinius prietai-

sus. 

Typa A RCD - 

B tipo srovės nuotėkio relės fiksuoja ne tik kintamos srovės, 

bet ir nuolatinės srovės nuotėkį. Šio tipo nuotėkio relės įp-

rastai naudojamos su įkrovimo stotelėse, dažnių keitikliuose, 

saulės elektrinėse. 

Typa B RCD - 

Amperai ir miliamperai - elektros stiprio matavimo vienetas. A / mA - 

Energijos kiekis lygus elektros galiai sunaudotai per vieną 

valandą - kilovatvalandė. Kilovatvalandėmis įprastai matuo-

jama elektromobilių baterijos talpa. 

kWh - 
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1.9  Transportavimas Ir Saugojimas 

 

 
Rekomenduojame įkrovimo stotelę saugoti sausoje patalpoje. 

Saugojimo temperatūra neturėtų būti žemesnė kaip –30 °C ir 

ne didesnė nei +60 °C . Rekomenduojame įkrovimo stotelę 

laikyti originalioje pakuotėje iki kol įkrovimo stotelė bus įreng-

ta (sumontuota) 

 

Transportavimo metu stotelės nemėtyti, nespausti, neužkrauti 

kitais daiktais.  
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Skyrius 2 

PASIRUOŠIMAS 
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2.1  Įkrovimo vietos pasirinkimas 

Renkantis įkrovimo stotelės vietą reikės apsvarstyti keletą 

svarbių faktorių. Kiekvienas įkrovimo stotelės montavimas ke-

lia skirtingus iššūkius. Žemiau pateiksime dažniausiai pasitai-

kančius faktorius, kuriuos reikėtų apsvarstyti prieš renkantis 

vietą įrengti įkrovimo stotelei: 

 

Įkrovimo stotelės galia 

Parkingo vietų skaičius 

Krovimo jungčių skaičius 

Atstumas iki elektros skydinės 

Galimos interneto komunikacijos  

Įkrovimo stotelės matomumas 

Instaliacijos sudėtingumas 

Užkliuvimo pavojus pėstiesiems 

Galimybė integruotis į krovimo ir administravimo platformas 
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Įkrovimo stotelės galia - Įrengiant įkrovimo stotelę svarbu 

atsižvelgti ar pasirinkta įkrovimo stotelė neperkraus esamų 

elektros infrastruktūros elementų. Kartais didžiausios galios 

įkrovimo stotelės būna nereikalingos pasirinktai lokacijai,  

pvz: per naktį krauti automobilį garaže - tokioje situacijoje įk-

rovimo stotelė automobilį pakraus vos per keletą valandų, o 

likusį laiką automobilis stovės tiesiog prijungtas prie įkrovimo 

stotelės. Renkantis didesnės galios įkrovimo stotelę įvertinki-

te ir tai, kad tokiai stotelei bus reikalingas storesnis maitinimo 

kabelis. 

Atstumas iki elektros skydinės- Pasirinkus įkrovimo stote-

lės montavimo vietą, kur atstumas iki elektros skydinės ma-

žas - sutaupysite ant pjovimo, gręžimo, štrabavimo, tvirtinimo 

darbų. Bet to instaliacijos kaina gali būti dar labiau sumažinta, 

jei pasirinktoje instaliacijos vietoje jau yra atvestas pakanka-

mo storio elektros kabelis. 

Parkingo vietų skaičius -  Pasirinkus įkrovimo stotelės insta-

liacijos vietą, nepamirškite įvertinti, kad įkrovimo stotelė užims 

dalį parkavimo vietos.  

Krovimo jungčių skaičius-  Jei numatyta instaliacijos vieta 

leidžia - rinkitės įkrovimo stotelę su dviem lizdais. Tokiu būdų 

sutaupysite lėšų lyginant su dviejų įkrovimo stotelių instaliavi-

mu. 

Instaliacijos sudėtingumas-  Stenkitės rinktis instaliacijos 

vietą, kurioje stotelės montavimas būtų lengviausias, tačiau 

nedarykite kompromiso stotelės prieinamumu.  

 

Įkrovimo stotelės matomumas -  Stotelė turėtų būti įrengta 

tokioje vietoje, kur gerai būtų matoma. 

Užkliuvimo pavojus pėstiesiems -  Įkrovimo stotelės mon-

tavimo vieta turėtų būtų pasirinkta tokia, kad pėstieji nekliūtų 

už elektromobilių krovimosi laidų, o krovimo stotelė netrukdy-

tų praeti. 
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Galimos interneto komunikacijos -  Įkrovimo stotelė gali 

būti kur kas daugiau nei krovimo įrenginys, jei prie jos prijung-

tas interneto ryšys.  Renkantis įkrovimo stotelės vietą įvertin-

kite ar netoliese yra galimybė atvesti tinklo kabelį? O galbūt 

netoliese yra Wi-Fi ryšys? Stotelę prijungus prie interneto ry-

šio atsiranda galimybė nuotoliniu būdų valdyti įkrovimo stote-

lę, rezervuoti krovimo laiką, imti rinkliavą už krovimą. 

 

Galimybė integruotis į krovimo ir administravimo platfor-

mas - Dauguma stotelių, turinčių interneto ryšį yra integruo-

tos į administravimo sistemas. Šių sistemų pagalba galima 

greičiau šalinti gedimus, imti rinkliavą už krovimą. Elinta 

Charge gaminamos stotelės suderinamos su daugybę skirtin-

gų administravimų platformų. Tokių kaip: Elios.lt, driviz, Virta, 

Hubjetc, Fortum. 
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2.2  Elektros tinklo reikalavimai 

Įsitikinkite, kad elektros tinklas į kurį ruošiatės instaliuoti įkro-

vimo stotelę atitinka šioje instrukcijoje įvardintus reikalavimus. 

Ši įkrovimo stotelė skirta veikti su  TNC-S; TNS arba TT elekt-

ros tinklo sistemomis:  

Įkrovimo stotelės įžeminimo varža turi būti mažesnė nei 10 Ω 

Nenaudokite įkrovimo stotelės  TNC arba IT elektros tinklo 

konfigūracijoje.  
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2.3  Galios kabelio rekomendacijos 

Bendru atveju, kai pasirinkta įkrovimo stotelė yra CityCharge 

V2 22kW, o kabelio ilgis <50 metrų, įtampos kritimas <5%, 

skaičiuojamasis (cosφ): 0,95; naudojamas monolitinis penkia-

gyslis kabelis, kurio skerspjūvio plotas didesnis arba lygus 

16mm
2
  

A pusė, Galia

(kW) 

B pusė, Galia

(kW) 

Visa stotelės 

galia (kW) 

Srovė per fazę 

(A) 

Rekomenduotinas 

skerspjūvio plotas 

(mm2) 

3,7 kW 3,7 kW 7,4 kW 16 A 2,5 mm2 

7,4 kW 7,4 kW 14,8 kW 32 A 6 mm2 

11 kW 11 kW 22 kW 32 A  6 mm2 

22 kW 22 kW 44 kW 64 A 16 mm2 

Kabelio storis turi būti parenkamas atsižvelgiant į kabelio tra-

sos ilgį, bendra kabelio apkrovą, kabelio instaliavimo būdą. 

Rekomenduojame kabelio parinkimą kiekvienu atveju skai-

čiuoti individualiai. 

Dėmesio: Pasirinkus netinkamą kabelio storį rizikuojate suga-

dinti krovimo įrangą, elektromobilį arba sukelti gaisrą. 

Kuomet stotelė naudojama su TNS ar TNC-S sistemomis - 

rekomenduojame naudoti penkiagyslį kabelį. Jei stotelė nau-

dojama su TT tinklo sistema - įsitikinkite, kad įžeminimo kabe-

lio skerspjūvio plotas atitinka maitinimo kabelių skerspjūvio 

plotą (arba yra storesnis). 

Storiausias kabelis, kurį galima pajungti į CityCharge V2 įkro-

vimo stotelę yra 35 mm
2
 . Storesnis kabelis netelpa fiziškai į 

kontaktus. 
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Skyrius 3 

INSTALIACIJA 
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3.1  Įkrovimo stotelės apžvalga 

„CityCharge Mini2“ klasifikuojama kaip vidutinio greitumo įkrovimo 

stotele, galinti tiekti iki 44 kW (2 x 22 kW) elektros energija. Type 2 įk-

rovimo lizdas atitinka IEC62196. Ryškus LED ekranas ir šonines juos-

teles gerai matomos ryškiai šviečiant saulei bei tamsiu paros metu. 

Galima naudoti kaip autonomine nedidelio vietinio tinklo stotele su pa-

togia RFID naudotoju identifikacijos sistema arba integruoti i esama 

įkrovimo stoteliu tinklą naudojant interneto kabeli, 4G moduli arba 

„WiFi“. 

A pusės IEC62196 

Krovimo lizdas 

B pusės IEC62196 

Krovimo lizdas 

Ryškus LED 

ekranas RFID nuskaitymo 

vieta 

Ryškios LED  

Juostos 
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3.2  Įkrovimo stotelės specifikacijos 

 
 

Įkrovimo stotelės CityCharge V2 techninės specifikacijos: 

 

Išmatavimai: 35 kg 

Išmatavimai: 150 x 350 x 1370 mm 

Fazių skaičius: 3 

Darbinė įtampa: 400 V/AC 

Maksimali galia:   44 kW 

Atsparumo smūgiams klasė: IK10 

IP atsparumo klasė: IP54 

Darbinė temperatūra:  -30 °C to +50 ° 

LED displėjus: Taip 

Išmanus elektros sąnaudų skaitiklis: Taip, MID 

RFID vartotojų autorizacija: Taip 

Galimybė prijungti internetą: Taip 

Komunikacijos tipas: GSM/LAN/WiFi 

Išmanus galios balansavimas: Pasirinktinai* 

DC nuotėkio aptikimas: Pasirinktinai* 

B tipo nuotėkio relė: Pasiriktinai* 

B tipo nuotėkio relė: Pasiriktinai* 

Bankinių kortelių skaitytuvas: Pasirinktinai* 

Mobili aplikacija stotelės valdymui: Taip 

Atsparumas UV spinduliams: Taip 

CE sertifikatas:  Taip 

Stotelių administravimo Sistema:  

Taip Elios.Cloud  

 

* - Papildomos opcijos, kurios nėra įtrauktos į standartinę įrenginio 

komplektaciją. 
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3.3  Įkrovimo stotelės vidiniai komponentai 

 

Modemas 
Maitinimo Šaltinis 

Bankinių kortelių skaity-

tuvas 

Pagrindinė plokštė 

LED Jungtys 

Kabelio užraktas 

Įkrovimo valdikliai 

Elektros skaitikliai 

A pusės automatinis 

 išjungiklis 
B pusės automatinis 

 išjungiklis 
Kontaktoriai 

Nuotėkio relė A pusės Nuotėkio relė B pusės 

Elektronikos išjungiklis 

Pajungimo gnybtai Šildytuvas 

Termostatas 
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3.4  Įkrovimo stotelės vidiniai komponentai su 

automatiniais pakėlikais 

Modemas 
Maitinimo Šaltinis 

Bankinių kortelių skaity-

tuvas 

Pagrindinė plokštė 

LED Jungtys 

Kabelio užraktas 

Įkrovimo valdikliai 

Elektros skaitikliai 

A pusės automatinis 

 išjungiklis 
B pusės automatinis 

 išjungiklis 
Kontaktoriai 

Nuotėkio relė A pusės Nuotėkio relė B pusės 

Elektronikos išjungiklis 

Pajungimo gnybtai Šildytuvas 

Termostatas 

Pakelėjai 
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3.5  Įrankiai ir medžiagos instaliacijai 

Prieš pradedant diegti įkrovimo stotelę, rekomenduojame pa-

siruošti šiuos įrankius ir medžiagas: 

 

Medžiagos: 

• 7-8 maišai betono mišinio 

• Vandens 

 

Įrankiai: 

• Kastuvas 

• Betono maišyklė 

• 18 mm raktas 

• Plokščias atsuktuvas 

• Gulsčiukas 

 

3.6  Įbetonuojamo pado paruošimas  

Išimkite metalinį tvirtinimo padą iš stotelės pakuotės. Susuki-

te tvirtinimo padą su ilgasriegiais taip, kad jie išsikištų apie 5 

cm nuo plokštės. (Žr. Paveikslėlį žemiau): 
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3.7  Montavimo pado betonavimas 

Betoninė plokštė turi būti įbetonuota taip, kad ilgoji sriegių pu-

sė būtų betono viduje. 

Įvadinis galios kabelis turi būti įvedamas per skylę esančią 

įbetonuojamo pado detalėje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įvadinis galios kabelis turi kyšoti bent 40 cm nuo metalinės 

montavimo plokštės apačios. 

 

Dėmesio: įbetonuojamas metalinis padas turi būti įmontuotas 

taip, kad būtų horizontalioje padėtyje. Patikrinkite pado hori-

zontalumą gulsčiuku. 

 

Dėmesio: Jei įkrovimo stotelė montuojama ant trinkelių, įbe-

tonuojamas padas turi būti sumontuotas lygiai su plytelės vir-

šumi. 
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3.8  Sumontuotos įrangos pavyzdys 



 26 

3.9  Galios kabelio įvedimas į stotelę  

Galios kabelis turi būti apsaugotas PVC gofrą. Kabelio apsau-

ga turi būti užtikrinta iki pat kabelio įvedimo į įkrovimo stotelę. 

Naudokite gofrą, kurios išorinis diametras neviršija 100 mm. Įsi-

tikinkite, jog gofrą iš betonuojamo pado išeina statmenai pavir-

šiui. 

3.10 Lan kabelio įvedimas į stotelę (pasirinktinai) 

Siekiant maksimaliai apsaugoti tinklo kabelį, nenaudokite tos 

pačios gofros kaip galios kabelio įvedimui. 

3.11 Išmanaus galios balansavimo kabelio įvedi-

mas į stotelę (pasirinktinai) 

Išmanios galios balansavimo sistemos veikimui reikalingas 

vytos-poros RS-485 kabelis, tačiau taip pat galima tam tikslui 

naudoti ir atskirą UTP LAN kabelį. Apsaugokite šį kabelį ap-

saugine gofra. Palikite apie 1 metrą šio kabelio. 

Jei įkrovimo stotelė pasirinkta su LAN kabelio opcija, tiesiant 

galios kabelį taip pat numatykite ir LAN kabelio privedimą prie 

įkrovimo stotelės. Interneto ryšiui naudokite UTP kabelį su 

RJ45 jungtimis. Apsaugokite LAN kabelį, sumontuodami jį gof-

roje. Palikite LAN kabelio apie 2 metrus nuo žemės paviršiaus. 
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3.12  Įkrovimo stotelės komplektacija 

Įkrovimo stotelė komplektuojama supakuota kartoninėje dėžėje. Laiky-

kite įkrovimo stotelę originalioje pakuotėje iki pats instaliavimo datos. 

Išėmę įkrovimo stotelę iš pakuotės išsaugokite pakuotę visą garantinį 

laikotarpį. 

 

Į standartinę CityCharge komplektaciją įeina: 

• Įkrovimo stotelė CityCharge V2 - 1 vnt. 

• Montavimo padas - 1 vnt. 

• M12x400 sriegiai - 4 vnt. 

• M12 veržlės - 8 vnt. 

• RFID žymės  - 10 vnt. 

• Įkrovimo stotelės raktas - 1 vnt. 

 

 

Kuomet stotelė komplektuojama su galios balansavimo sistema: 

• Išmanus elektros sąnaudų skaitiklis - 1 vnt. 

• Elektros sąnaudų skaitiklio laidynas - 1 vnt. 

• Srovės transformatoriai skirti matavimams atlikti - 3 pcs. 
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3.13  Įkrovimo stotelės instaliacija 

 

4. Gale stotelės, ant durelių suraskite 

dvi spynas. 

 

5. Naudodamiesi pridėtu raktu, atra-

kinkite abi spynas sukant jas į kairę. 

Sukite į kairę iki pat galo, kol spyna 

daugiau nebesisuks. 

1. Išimkite įkrovimo stotelę iš pakuo-

tės ir pastatykite ją ant lygaus pavir-

šiaus. 

 

2. Naudodami 18mm raktą atveržkite 

veržles nuo įbetonuojamo pado. 

 

3. Užmaukite įkrovimo stotelę ant ky-

šančių ilgasriegių. 
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7. Iškelkite serviso dureles į viršų. 

  

8.  Atsargiai atremkite serviso du-

reles į įkrovimo stotelę, kol stote-

lė bus instaliuojama. 

 

 

 

6.  Laikydami už serviso durelių 

viršaus, paverskite duris atgal, 

taip, kad durelių viršuje atsirastų 

tarpas. 
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9. Priveržkite x4 varžtus naudodami 18 mm veržliasukį. Priver-

žimui naudokite 60 Nm jėgą. 

 

10. Jei įkrovimo stotelė atrodo šiek tiek pasvirusi į kairę ar de-

šinę, galima išlyginti stotelę tarp pado ir stotelės pakišant 

nerūdijančio plieno poveržles.  

 

Dėmesio: Jei naudojate poveržles stotelės išlyginimui įsitikinki-

te, kad naudojamos poveržlės pagamintos iš nerūdijančio plie-

no. Antraip poveržlės išrūdys ir stotelė pradės klibėti. 
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3.14  Galios kabelio prijungimas 

Pavojus: Prieš jungiant galios kabelį, įsitikinkite, kad įtampa 

maitinimo kabelyje yra išjungta. 

Prijunkite maitinimo kabelio tris fazes: L1; L2; L3 į pilkos spal-

vos gnybtus. 

Prijunkite maitinimo kabelio neutralią: N į mėlynos spalvos 

gnybtus. 

Prijunkite maitinimo kabelio įžeminimą (PE) į geltonos/žalios 

spalvos gnybtą. 

Įsitikinkite, kad įžeminimo kabelis prijungtas prie įkrovimo stote-

lės serviso durelių. 

 

Dėmesio: jei stotelę jungiate dirbti į vienfazį elektros tinklą, pri-

junkite tik: L1; N; PE kabelius 

L1 L2 L3 N PE 
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3.15  LAN kabelio pajungimas (pasirinktinai) 

 
Pavojus: Prieš jungiant galios kabelį, įsitikinkite, kad įtampa 

maitinimo kabelyje yra išjungta. 

Jei įkrovimo stotelė CityCharge V2 

komplektuojama kartu su LAN opci-

ja, tuomet papildomai reikalinga į 

įkrovimo stotelę įvesti LAN UTP ka-

belį: 

1.  Vedant LAN UTP kabelį įkrovimo 

stotelės viduje, labai svarbu užtikrin-

ti, kad kabelis nesiliestų prie stotelės 

šildytuvo ar lizdų užraktų. Naudokite 

kabelių dirželius kabeliui įtvirtinti. 

Praveskite kabelį kairiu įkrovimo sto-

telės šonu, taip kaip pavaizduota i-

liustracijoje (oranžinė linija). 

2. Būkite atidūs, kad LAN kabelis 

netrukdytų suveikti stotelės elektros 

apsaugos priemonės: srovės nuotė-

kio relėms ir automatiniams išjungik-

liams. 

3. Prijunkite LAN UTP kabelį naudo-

dami RJ45 jungtį prie įkrovimo stote-

lės pagrindinės plokštės 

4. Įsitikinkite, jog įrenginys, kuris iš-

duoda internetą (maršrutizatorius) 

palaiko DHCP standartą. Antraip sto-

telė negalės prisijungti prie interneto. 

Kabelio prijungimo vieta su RJ45 
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3.16  GSM modemas ir nustatymai 

(pasirinktinai) 

CityCharge V2 įkrovimo stotelė gali palaikyti net keletą komunikaci-

jos būdų: LAN, Wi-Fi, GSM/3G/4G. Kuomet stotelė instaliuojama 

atokioje vietovėje, lengviausiai įgyvendinamas būdas suteikti inter-

neto ryšį stotelei - pasitelkiant GSM/3G/4G ryšį. 

Jei įkrovimo stotelė pasirenkama su GSM/3G/4G ryšio opcija, papil-

doma įranga sumontuojama stotelės viduje - GSM/3G/4G ryšio mo-

demas 

3G/4G Modemas 

Termostatas 

Pagrindinė plokš-

tė 

Maitinimo šaltinis 

Stotelės viduje montuojamas RUT240 modemas, kuris palaiko Wi-

Fi, 3G/4G komunikaciją ir turi 2 LAN portus.  
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Jei įkrovimo stotelė buvo įsigyta su ElintaCharge SIM kortele - nieko 

papildomai daryti nereikia. Jei stotelė įsigyta be SIM kortelės, pirmiau-

sia reikia įdėti SIM kortelę: 

1. Naudodami aštrų daiktą nuspauskite SIM kortelės mygtuką. 

2. Išimkite SIM kortelės stalčiuką. 

3. Įdėkite SIM kortelę į stalčiuką. 

4. Įstumkite SIM kortelės stalčiuką į modemą. 

Įsitikinkite, kad naudojama SIM kortelė neturi nustatyto PIN kodo. Sto-

telė per mėnesį naudoja apie 200 mb duomenų. Įsitikinkite, kad užteks 

naudojamų duomenų kiekio. 

Įdėjus SIM kortelę į modemą ir įjungus stotelės maitinimą šiek tiek pa-

laukite. Jei SIM kortelė įdėta teisingai, netrukus užsidegs signalo stipru-

mą ir prisijungimo rėžimą indikuojantys šviesos diodai (2G/3G arba 4G) 
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 Griežtai draudžiama spausti "reset" mygtuką esantį ant modemo. Ci-

tyCharge V2 įkovimo stotelė komplektuojama pilnai sukonfigūruota 

naudojimui. Reset mygtuko paspaudimas ištrins nustatymus. 

3.17  Alternatyvus LAN kabelio pajungimas 

 

Jei įkrovimo stotelė komplektuojama su GSM/3G/4G modemu, galima į 

šį modemą pajungti UTP LAN kabelį ir tokiu būdu suteikti stotelei inter-

neto ryšį. 

Užtenka iš pagrindinės valdymo plokštės atjungti LAN kabelį ir pajungti jį 

į modemo „WAN“ portą. Prie WAN esantis šviesos diodas turėtų pradėti 

mirksėti indikuodamas, kad komunikacija yra pradėta. 
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3.18  Dinaminis galios balansavimo pajungimas

(pasirinktinai) 

Pavojus: Prieš pajungiant dinaminio 

balansavimo UTP kabelį - įsitikinkite, 

kad įkrovimo stotelės maitinimo įtam-

pa yra išjungta. Nejunkite UTP kabe-

lio, kol stotelė yra užmaitinta. 

Dinaminiui galios balansavimui veikti reikalin-

gas papildomas kabelis tarp išmanaus elekt-

ros sąnaudų skaitiklio esančio namo įvadinėje 

spintoje ir įkrovimo stotelės: 

1. Įdėkite išmanųjį elektros sąnaudų skaitiklį 

į pastato įvadinę spintą. 

2. Prijunkite prie skaitiklio 22 ir 23 kontakto 

UTP kabelio vienos vytos poros kontak-

tus. 

Prijunkite skaitiklio 22 kontaktą prie juodo lai-

do, o 23 kontaktą prie raudono: 

22 23 
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Skyrius 4 

PIRMAS PALEIDIMAS 
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2 Žingsnis: Įjunkite A ir B pusių automatinius išjungiklius. 

1 Žingsnis: Įjunkite A ir B pusių nuotėkio reles. 

3 Žingsnis: Įjunkite elektronikos automatinį išjungiklį. 

4 Žingsnis: Uždarykite serviso dureles. 

4.1  Stotelės įjungimas 

5 Žingsnis: Palaukite bent 5-10 minučių, kol stotelė pilnai įsijungs. 

1 Žingsnis 

2 Žingsnis 

STEP 3 
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4.2  Stotelės įsijungimo seka 

Pirmas stotelės CityCharge V2 įjungimas gali trukti iki 10 minučių. 

Įkrovimo stotelei įjungus maitinimo įtampą visada palaukite, 

kol ant ekrano atsiras užrašas „Ready“. Kol užrašo „Ready“ 

nėra tol yra tikimybė, kad įjungta stotelė rašosi naują prog-

raminės įrangos versiją. Per anksti atjungtas maitinimas gali  

pažeisti stotelės programinę įrangą. 

Jei stotelė buvo įdiegta teisingai ir visi reikalingi automati-

niai išjungikliai ir srovės nuotėkio relės įjungtos - stotelės 

ekranėlio apatiniame dešiniajame kampe turėtų užsižiebti 

Elinta Charge logotipas. (Žiūrėkite paveiksliuką žemiau): 
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Aplink ekraną, esantis mėlynas rėmelis turi nuolat šviesti. Jei rėme-

lis aplink ekraną mirksi, tai reiškia, kad įkrovimo stotelė prarado ryšį 

su serveriu. 

Jei įkrovimo stotelė randa naujausią programinės įrangos versiją ser-

veryje, mėlynas apskritimas suksis ratu, kol atsisiuntimo ir diegimo 

procesas bus baigtas. Dažniausiai šis procesas užtrunka po perkrovi-

mo arba nutrūkus elektros tiekimui. Paprastai šis žingsnis praleidžia-

mas pirmojo paleidimo metu. 
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Įkrovimo stotelei pasikrovus, stotelė turėtų degti pastovia mėlyna 

spalva, ant ekrano turėtų degti užrašas „Ready“ indikuodamas, 

kad stotelė yra pasiruošusi krauti elektromobilius. 

Įkiškite įkrovimo kabelį į elektromobilį ir į įkrovimo stotelę. Akty-

vuokite įkrovimo stotelę prabraukiant RFID žyme per ekraną. Įkro-

vimo kabelis bus užrakintas ir krovimas prasidės. Įkrovimo stote-

lės spalva pasikeis į raudoną spalvą. Prabraukite RFID žyme dar 

kartą norint krovimą sustabdyti. 
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SKYRIUS 5 

NUSTAYTAMAI IR TESTAVIMAS 
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5.1  RCD Type B (optional) 

Standartinėje komplektacijoje CityCharge V2 komplektuojama su A 

tipo srovės nuotėkio relėmis. A tipo nuotėkio relės užtikrina, kad: 

• A ir B krovimo lizdai būtų atskirti. 

• Žmonės būtų apsaugoti nuo žalingo elektros srovės poveikio 

• Apsaugotų nuo instaliacijos klaidų  

 

A tipo nuotėkio relė užtikrina apsaugą nuo kintamų sinusoidinių ir 

smarkių nuolatinės srovės pulsų. 

Daugelyje Europos sąjungos šalių yra taikomas įstatymas, kuris į-

pareigoja įrengiant įkrovimo stoteles naudoti B tipo nuotėkio reles. 

Pagal IEC62955 standartą A tipo nuotėkio relės neužtenka, kuomet 

kraunami elektromobiliai, tačiau kol kas Lietuvoje tokia prievolė ne-

egzistuoja.  

B tipo nuotėkio relės yra pakankamai brangios, todėl kaip pigesnę 

alternatyvą galima naudoti srovės nuotėkio matavimo žiedus, kurie 

kartu su A tipo nuotėkio rele veikia panašiai kaip ir B tipo nuotėkio 

relė. 
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5.2  A ir B tipo nuotėkio relių testavimas 

CityCharge V2 įkrovimo stotelė visada komplektuojama su dvejo-

mis nuotėkio relėms. Pagal nuotėkio relių gamintojo rekomendaci-

jas - būtina kas tris mėnesius testuoti nuotėkio reles: 

1. Sustabdykite visų elektromobilių krovimą. 

2. Atjunkite visus krovimo kabelius nuo įkrovimo stotelės. 

3. Atidarykite įkrovimo stotelės serviso dureles. 

4. Paspauskite „Test“ mygtukus ant abiejų nuotėkio relių. 

5. Jei relė yra veikianti, nuotėkio relės svirtis nusileis žemyn. 

6. Rankiniu būdu įjunkite srovės nuotėkio relių svirtis aukštyn. 

7. Uždarykite serviso dureles. 

8. Galite naudoti įkrovimo stotelę toliau. 

Test mygtukas ant nuotėkio 

relių 

Test mygtukas ant nuotėkio relių, 

kai stotelė komplektuojama su 

automatiniais pakelėjais 
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5.3  Dinaminio galios balansavimo nustaty-

mai (pasirinktinai) 

Prisijunkite prie savo asmeninės paskyros administracinėje siste-

moje: elios.cloud: 

• Eikite į skirtuką „Stations“. 

• Pasirinkite įkrovimo stotelę, kurios galią norite reguliuoti. 

• Eikite į skirtuką „Edit“. 

• Puslapio apačioje sukonfigūruokite šiuos nustatymus: 

Balance Mode - balansavimo rėžimas: None - Stotelė nedaro jokio ba-

lansavimo. Group - Įkrovimo stotelė balansuoja tik tarp krovimo lizdų. Jei 

pajungti du automobiliai - galia dalinama per pusę. Stotelė neatsižvelgia į 

elektros skaitiklio duomenis.  Local Dynamic  Master - Įkrovimo stotelės 

išduodama galia priklauso nuo pastato suminės galios. Local Dynamic 

Slave - Naudoja Local Dynamic Master nustatymus. Tokiu būdu net keletą 

stotelių gali balansuoti galią atsižvelgiant į pastato sunaudojamą galią. 

Minimum power (station) - Minimali srovė kuri leidžiama naudoti stotelei. 

Maximum power (station) - Maksimali srovė kuri leidžiama naudoti sto-

telei. 

Minimum power (socket) - Minimali srovė kuri leidžiama naudoti įkrovi-

mo stotelės lizdui 

Maximum power (socket) - Maksimali srovė kuri leidžiama naudoti įkro-

vimo stotelės lizdui 
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Maximum power (dynamic input) - Pastato automatinio išjungiklio no-

minali srovė. T.y. Maksimali srovė kuri gali tekėti per pastato automatinį 

išjungiklį. 

Maximum power (dynamic reserve) - Srovės rezervas paskirtas stai-

giems elektros srovės pasikeitimams.Pvz: kai įjungiamas galingas elekt-

ros prietaisas į tinklą. Rekomenduojame palikti apie 10% nuo Maximum 

power (dynamic input). 

Pavyzdys: Įkrovimo stotelė daugiausiai gali imti 19A srovės, nes: Building 

power (32 A) - Dynamic reserve (13 A) = max. 19 A.  

Nustatyta didžiausia srovė galima atiduoti per lizdą - 16 A.  

The maximum power nustatyta didžiausia srovė, kurią stotelė gali ati-

duoti yra 16 A.  

 

Jei namas šiuo metu naudoja 10 A, tuomet : 32-13-10 = 9 A, todėl auto-

mobilis bus kraunamas 9 Amperais. Jei galima srovė yra mažesnė, nei 

nustatyta minimali srovė (Minimum power (station)), tada stotelė nek-

raus elektromobilio. 
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5.4  Atsiskaitymas už krovimą su Payter 

(pasirinktinai) 

CityCharge V2 įkrovimo stotelė gali priimti apmokėjimą dvejais bū-

dais: 

• Naudojantis Elinta Charge programėle iOS ir Android telefo-

nuose. 

• Naudojant bekontaktį bankinių kortelių skaitytuvą Payter 

Jei įkrovimo stotelė pasirinkta su Payter ban-

kinių kortelių skaitytuvu - jis bus sumontuotas 

po įkrovimo stotelės ekranu, priekinėje įkrovi-

mo stotelės dalyje. 

Payter bankinių kortelių skaitytuvas 

Payter bankinių kortelių skaitytuvas priima 

visų rūšių bankines korteles, taip pat ir apmo-

kėjimus telefonu per NFC 
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1. LED apmokėjimo indikatoriai 

2. Būsena atvaizduojantis, mėlynai apšviestas ekranėlis 

3. Bekontakčio apmokėjimo simbolis 

4. Trikampis mygtukas 

5.5  Naudojimasis Payter terminalu 

 

Norėdami pradėti krauti: prijunkite elektromobilį prie įkrovimo stotelės. 

Priglauskite mokėjimo kortelę prie bekontakčio simbolio (3). Užsidegs 

LED indikatorius (1) ir pasigirs pyptelėjimas. Patraukite mokėjimo korte-

lę nuo skaitytuvo. Įkrovimo stotelė užrakins įkrovimo kabelį ir prasidės 

įkrovimo procesas.  

Norėdami baigti krauti: dar kartą priglauskite mokėjimo kortelę prie be-

kontakčio simbolio (3). Užsidegs LED indikatorius (1) ir pasigirs pyptelė-

jimas. Įkrovimo procesas bus sustabdytas ir kabelis atrakintas. Patrauki-

te mokėjimo kortelę. Baigus krovimą mokėjimo kortelė bus apmokestin-

ta suma, rodoma ekrane. 
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5.6   Krovimo kainos nustatymas  

 

Siekiant stotelę padaryti mokamą, reikia nustatyti apmokestinimo tai-

sykles: 

1. Atidarykite internetinį puslapį: elios.cloud 

2. Prisijunkite prie sistemos naudojant savo vartotojo vardą ir slapta-

žodį. 

3. Paspauskite ant „Statios“ žymos. 

4. Iš sąrašo pasirinkite įkrovimo stotelę, kuriai norite sukurti apmo-

kestinti. 

5. Paspauskite ant „Paument“ žymos. 
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6. Atsivers apmokėjimo nustatymo langas: 

Currency - Valiuta, kuria bus skaičiuojamas mokestis. 

Initial price - Mokestis, kuris bus skaičiuojamas vien už pasijungimą 

prie įkrovimo stotelės. 

Price per minute - Kaina už kiekvieną minutę praleistą kraunant. 

Price per kWh - Kaina už kiekvieną sudegintą kilovatvalandę. 

Free minutes - Nemokamos minutės. Kai jos išnaudojamos, tuomet 

klientas apmokestinamas pagal „Price per minutes“ nustatytą mokestį. 

Free kWh - Nemokamos kilovatvalandės. Kai jos išnaudojamos, tuo-

met klientas apmokestinamas pagal „Price per kwh“ nustatytą mokestį. 

Minimum price - Minimali kaina, kurią klientas turės sumokėti, neat-

sižvelgiant nei į praleistą laiką, nei sunaudotą energiją. 

Maximum price - Maksimali kaina, kurią klientas turės sumokėti, neat-

sižvelgiant nei į praleistą laiką, nei sunaudotą energiją. 

Dėmesio: Nenustatykite „Maximum price“ per didelės. Kai kurie bankai 

taiko limitus kiek pinigų galima nuskaičiuoti naudojantis bekontakčiu 

apmokėjimu. Jei suma bus nustatyta per didelė klientas negalės pra-

dėti krovimo.  
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7. Išsaugokite nustatymus, spausdami mygtuką „Save to this“ arba 

jei norite, kad nustatymai būtų priskirti visoms stotelėms, kurios 

yra toje pačioje grupejė - spauskite mygtuką „save to group“. 

8. Spustelkite ant „edit“ žymos.  

10. Puslapio apačioje paspauskite mygtuką „Save“. Nuo šiol įkrovimo 

stotelė bus mokama ir kiekvienas vartotojas turės mokėti už krovi-

mą. 

9. Prie „Operation Mode“ pasirinkite „paid“. 
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Skyrius 6 

PROBLEMŲ SPRENDIMAS 
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Žemiau pateiktoje lentelėje pateikiami galimi problemų sprendimai: 

Dažniausiai pasitaikančios problemos su CityCharge V2 

# Problema Galima priežastis Galimas sprendimas 

1 Įkrovimo stotelė neveikia. 

Įkrovimo stotelės nieko 

nerodo 

Nėra maitinimo įtam-

pos arba automatiniai 

išjungikliai ar nuotėkio 

relės suveikė ir atsijun-

gė 

Atidarykite įkrovimo sto-

telės serviso dureles. Pa-

tikrinkite ar nesuveikė au-

tomatinis išjungiklis ar 

srovės nuotėkio relės. 

2 Įkrovimo stotelė veikia, 

tačiau viena stotelės pusė 

nešviečia ir yra tamsi 

 

Suveikė nuotėkio relė 

arba automatinis išjun-

gėjas 

Atidarykite įkrovimo sto-

telės serviso dureles. Pa-

tikrinkite ar nesuveikė au-

tomatinis išjungiklis ar 

srovės nuotėkio relės. 

3 Įkrovimo stotelė veikia, 

tačiau nepavyksta pradėti 

krovimo 

 

Ne iki galo įkištas krovi-

mo kabelis, problemos 

su automobiliu. 

Patikrinkite ar pilnai įkiš-

tas įkrovimo kabelis, tiek 

elektromobilyje tiek įkro-

vimo stotelėje. Patikrinki-

te ar automobilis užrakin-

tas, durelės uždarytos, 

raktas nepaliktas spynelė-

je. 

4 Nepavyksta sustabdyti 

krovimo. Įkrovimo kabelis 

užrakintas. 

Įkrovimo stotelė prara-

do ryšį su serveriu arba 

naudojamas ne tas 

RFID raktas su kuriuo 

buvo pradėtas krovi-

mas 

Jei pulsuoja įkrovimo sto-

telės ekranėlio rėmelis—

tai reiškią, kad stotelė 

prarado ryšį su serveriu. 

Jei prilietus RFID žymą 

užsidega raudonas apskri-

timas—tai reiškia, kad 

naudojama ne ta RFID žy-

ma su kuria buvo pradė-

tas krovimas. 
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Dažniausiai pasitaikančios problemos su CityCharge V2 

# Problema Galima priežastis Galimas sprendimas 

5 Įkrovimo stotelė vis praran-

da ryšį su serveriu 

Blogas/

nepakankamas sig-

nalas. 

Sprendimo būdas priklau-

so nuo pasirinktos komu-

nikacijos. Jei tai stotelė su 

Wi-Fi įrenkite Wi-Fi signa-

lo kartotuvą. Jei 3G/4G 

pabandykite naudoti kito 

paslaugos tiekėjo SIM 

kortelę. 

6 Pradedant krovimą stotelė 

išsijungia. 

Netvarkinga Elektro-

mobilio elektros ins-

taliacija. Arba blogas 

įkrovimo kabelis. 

Gali būti kalta netvarkin-

ga elektromobilio elekt-

ros instaliacija ar krovimo 

kabelis, dėl kurio suveikia 

srovės nuotėkio apsauga. 

7 Krovimo procesas vyksta la-

bai ilgai. 

Sumažėjusi krovimo 

galia. 

Jei įkrovimo stotelė, anks-

čiau elektromobilį krau-

davo greičiau, o dabar 

krovimo greitis sumažėjo 

- patikrinkite elektromo-

bilio nustatymus. Galbūt 

nustatymuose sumažinta 

krovimo galia? Jei proble-

ma neišsisprendžia -- 

kreipkitės į Elinta Charge 

komandą.  

8 Įkrovimo stotelė mirksi rau-

dona spalva 

Įkrovimo stotelė pa-

tyrė vidinį gedimą 

Patikrinkite elios.cloud 

platformoje „charge log“, 

jei nepavyksta nustatyti 

stotelės neveikimo prie-

žasties kreipkitės į Elinta 

Charge komandą. 
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Skyrius 7 

GARANTIJA 
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7.1  Garantijos sąlygos 

7.2  Garantija netaikoma: 

1. Elinta Charge, UAB garantuoja aukštą tiekiamos produkcijos 

kokybę ir nemokamai šalina defektus, kurie atsirado dėl ga-

mintojo kaltės garantijos galiojimo metu. Visos garantinių įsi-

pareigojimų sąlygos taikomos pagal vartotojų teises ginančius 

įstatymus.  

2. Prieš pradėdami naudoti prekę atidžiai perskaitykite šias ga-

rantines sąlygas, kartu su preke pateikiamą vartotojo inst-

rukciją. Įrangos garantinio laikotarpio metu būtinai išsaugokite 

pirkimą įrodančią sąskaitą faktūrą arba čekį. 

3. Elinta Charge, UAB tiekiamai įrangai suteikia 24 mėnesių ga-

rantinį laikotarpį skaičiuojant nuo įrangos įsigijimo datos. 

4. Garantiją galima papildomai išsipirkti maksimaliai iki 60 mė-

nesių nuo įrangos pardavimo datos  

5. Įrangos defektų šalinimo metu atsiradusios elektronikos ir e-

lektrotechnikos atliekos (neveikiančios dalys) atitenka Elinta 

Charge, jas tinkamai utilizuoti. 

6. Garantija įsigalioja ir galioja jei įranga sumontuota laikantis 

gamintojo vartotojo instrukcijos, kuri pirkėjui pateikiama kartu 

su įranga, ir reikalavimų, numatytų Lietuvos Respublikos e-

nergetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. 

įsakymu Nr. 1-22 patvirtintose Elektros įrenginių įrengimo 

bendrosios taisyklės (su vėliausiais pakeitimais).  

1. Montavimo darbams: galios kabelio atvedimo, įrangos su-

montavimo, stotelės pritvirtinimui (tuo atveju jeigu montavimo 

darbus atliko ne Elinta Charge, UAB). 

2. Jei įranga sumontuota nesilaikant gamintojo vartotojo inst-

rukcijos, kuri pirkėjui pateikiama kartu su įsigyta įranga. 

3. Natūraliai besidėvinčioms dalims, kurių darbo trukmė priklau-

so nuo įrangos eksploatavimo intensyvumo (saugikliams, tar-

pinėms ir kitoms natūraliai besidėvinčioms dalims), išskyrus 

atvejus, kai už šių dalių gedimus yra atsakingas gamintojas ir/

ar pardavėjas. 
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4. Stiklui, plastikiniui / aliuminiui korpusui bei jo detalių natūra-

laus nudėvėjimo požymiams. 

5. Gedimams, pažeidimams atsiradusiems dėl neleistinų veiks-

mų, incidentų, vandalinių išpuolių. 

6. Jei įranga sugadinta dėl ne nuo gamintojo ir/ar pardavėjo 

priklausančių veiksnių. 

7.3  Garantija neapima 

1. Įrenginio valymo ir periodinio techninio aptarnavimo. 

2. Naudotojo mokymo. 

3. Įrangos keitimo, modifikavimo keičiantis eksploatavimo sąly-

goms (integruojant papildomus komponentus). 

4. Gedimų galios įvado grandinėje. 

7.4  Įvykus gedimui 

1. Išjunkite įkrovimo stotelę ir ja nebesinaudokite. 

2. Nusirašykite stotelės serijos numerį nuo ant korpuso esančio 

lipduko (1).  

3. Kreipkitės į Elinta Charge techninio aptarnavimo skyrių, tel. 

+370 653 66633 arba +370 615 71604. 

4. Registruodami gedimą, praneškite prieš kiek laiko įsigijote įk-

rovimo stotelę, įrenginio pavadinimą, serijos numerį, išsamiai 

apibūdinkite gedimą. 
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Elinta Charge | Partizanu str. 63M, Kaunas 50306, Lithuania | www.elintacharge.com  

7.5  Baigiamosios Nuostatos 

1. Kylant klausimams dėl įrangos eksploatavimo, kreipkitės į į-

rangą sumontavusią įmonę ar į Elinta Charge, UAB techninio 

aptarnavimo skyrių. 

2. Ši kokybės garantija nevaržo vartotojo teisių įsigijus netinka-

mos kokybės prekę (įrangą) ar paslaugą. 

3. Vartotojui pareikalavus, ši kokybės garantija jam pateikiama 

raštu popieriuje arba kitoje jam prieinamoje patvariojoje laik-

menoje. 

 

 


