
 

ELEKTROMOBILIO ĮKROVIMO KABELIS 

„MOBILUS KABELIS“ (nuo mobile connector angl.) 

 

 

 

 

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA 

1. Paskirtis 

Mobilus kabelis, toliau kabelis, skirtas įkrauti elektromobilį iš buitinio 

tinklo 230V. Jis pilnai atitinka IEC 62196 Europinio standarto REŽIMO 2 

(MODE2) techninius reikalavimus: apsauga, įžeminimo kontrolė ir įkrovimo 

srovės nustatymas realizuojama kabelio viduje. 

2. Techniniai duomenys 

Įkrovimo režimas 2 (MODE2) 

Jungties tipas 1 (TYPE1) 

Naudojama įtampa 230V 

Maksimali srovė 13 arba 16A 

Atitinka saugos reikalavimus IP44 

Ilgis 5 metrai 

Naudojimosi temperatūros nuo -30 iki +50 

3. Valdymas, indikatoriai, jungtys 

Pajungimui prie buitinio tinklo ant kabelio sumontuota SCHUKO 

standarto vienfazė 250V 16A jungtis su apsauginio įžeminimo kontaktais. 

Pajungimui prie elektromobilio įkrovimo lizdo ant kabelio sumontuota 

IEC62196 1 tipo (TYPE1) vienfazė jungtis. Joje realizuotas 

elektromechaninis jungties fiksatorius. Jungties atjungimui nuo 

elektromobilio lizdo būtina paspausti fiksatoriaus mygtuką. Po fiksatoriaus 

mygtuko paspaudimo, elektromobilio elektronika stabdo įkrovimo procesą ir 

kabelio jungtis atrakinama iš elektromobilio lizdo. 

Kabelio komunikavimo ir apsaugos blokas turi 4 indikatorius: 

1 „Power“ raudonos spalvos indikatorius –  kabelis užmaitintas 

2 „Connected“ žalios spalvos indikatorius – kabelis pajungtas prie 

elektromobilio ir tinklo 

3 „Charging“ mėlynos spalvos indikatorius – vyksta įkrovimas 

4 „Fault“ geltonos spalvos indikatorius – gedimai, sutrikimai 

Šių indikatorių kombinacijų reikšmės yra pateiktos instrukcijos priedo 

lentelėje. 

4. Elektromobilio įkrovimas 

Pirmiausiai patikrinkite elektromobilio įkrovimo nustatymus. Daugelis 

elektromobilių turi įkrovimo taimerius (nustatymas pagal laiką, savaitės 

dieną ir pan.), patikrinkite ar teisingai nustatytas elektromobilio laikrodis. 

Prijunkite kabelį prie 230V tinklo – užsidegs indikatorius „Power“. 



Prijunkite kabelį prie elektromobilio jungties – užsidegs indikatorius 

„Connected“. Po trumpos pauzės (kol kabelio apsaugos ir komunikavimo 

modulis „susikalbės“ su elektromobilio elektronika) prasidės elektromobilio 

įkrovimas – užsidegs „Charging“ indikatorius. 

Pasibaigus įkrovimui KABELIO ATJUNGIMAS VYKSTA 

ATVIRKŠTINE TVARKA: iš pradžių, paspaudus jungties fiksatoriaus 

mygtuką, kabelis atjungiamas nuo elektromobilio, o po to nuo maitinimo 

tinklo. Tiktai toks kabelio atjungimo būdas yra saugus! 

5. Saugos informacija 

Kaip ir visi lauko įrenginiai, įkrovimo kabelis gali būti jungiamas tik per 

RCD apsaugą (nuotėkio relę), užtikrinanti įtampos atjungimą, esant 

skirtuminei srovei didesnei kaip 30mA. Maitinimo lizdo instaliavimo darbus 

gali atlikti tik atestuotas specialistas. 

Saugokite kabelio komunikavimo ir apsaugos modulį nuo drėgmės ir 

tiesioginių kritulių patekimo. Nejunkite kabelio šlapiomis rankomis, tinklo 

rozetę elektromobilio įkrovimui sumontuokite sausoje vietoje (garažas arba 

elektrine spinta po stogeliu). Organizuokite kabelio pakabinimą ar kitaip 

pritvirkinkite jį (kabliukas, lentynėlė ir pan.) šalia maitinimo lizdo, tam 

pasinaudokite komunikavimo modulio korpuse esama kilpa. Taip išvengsite 

maitinimo lizdo iškraipimo nuo apkrovos kabelio svoriu. Kontroliuokite 

kabelio maitinimo lizdo kontaktų būklę, pastebėję aukštą temperatūrą (kaista 

kabelio kištukas) arba atsiradus lydymosi požymiams, nedelsiant stabdykite 

įkrovimo procesą ir pakeiskite maitinimo lizdą. 

Neleiskite naudotis kabeliu vaikams ir asmenims nesusipažinusiems su 

instrukcijos reikalavimais. 

6. DRAUDŽIAMA: 

Naudotis pažeistu ir/ar netvarkingu kabeliu 

Įkrauti netvarkingą (sugedusį) elektromobilį 

Naudoti netvarkingą maitinimo lizdą, arba lizdą be įžeminimo 

Jungti kabelį prie netvarkingos elektros instaliacijos arba naudoti 

prailgintuvą 

 

Atminkite - 230V įtampa yra pavojinga! 

Jei nesilaikysite pateikiamų nurodymų susižeisite ar mirtinai 

susižalosite. 
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