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ZapCharger Portable er 
verdens første ladekabel 
som er sikker i bruk på alle 
elektriske strømnett i verden. 

ZapCharger Portable er konstruert for å 
være værbestandig og tåle hardhendt 
behandling slik at brukerne får den mest 
robuste og pålitelige bærbare ladeløsnin-
gen som finnes. Den ble utviklet med vår 
patenterte transformatorteknologi for å gi 
et ekte galvanisk skille. 

Denne nye klassen med fast transformator 
er opptil 10 ganger lettere og mer kompakt 
enn en tradisjonell transformator. Den 
opererer på en mye høyere frekvens ved å 
benytte banebrytende teknologi basert på 
silisiumkarbid.

Beskyttelsesenheten som er plassert rett 
ved strømnettet, slår av strømmen fra nettet 
hvis det oppstår en feil som kan være en 
fare for brukeren eller omgivelsene. De 
lysende lampene gir statusinformasjon til 
brukeren.

Isolasjonsenheten sørger for et galvanisk 
skille slik at det blir mulig å lade et elektrisk 
kjøretøy uavhengig av topologien i 
strømnettet, som f.eks. i nærheten av en 
ubekreftet jordforbindelse
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Sikkerhetsanvisninger

ADVARSEL!
Før dette produktet skal tas i bruk eller vedlikeholdes, er det 
viktig å lese de nedenstående sikkerhetsanvisningene. Hvis 
ikke alle de omtalte anvisningene og prosedyrene følges og 
iverksettes, vil garantiene bli ugyldige, og Zaptec Charger AS 
vil bli fritatt for alle erstatningskrav.

! Produktet må brukes innenfor de grensene som er beskrevet i 
avsnittet Tekniske spesifikasjoner.

! For å unngå alvorlige personskader eller dødsulykker på 
grunn av støt fra høyspent elektrisk utstyr må kapslingen ikke 
åpnes.

! Ikke bruk skjøteledning. Støpselet skal bare settes rett inn i en 
fastmontert husholdningskontakt.

! For å forhindre brann skal produktet ikke brukes i et gammelt 
ledningsnett av ukjent kvalitet.

! Ikke bruk et produkt med skader. Se informasjon i avsnittet 
Feilsøking. 

! Ikke dekk til luftehullene i isolasjonsenheten.

! Ikke la produktet stå ute på permanent basis.

! Ikke utsett produktet for sprut eller støv.

! Ikke ta på kontaktene til EV pluggen, og ikke før 
fremmedlegemer inn i dem.

! Ikke bruk produktet der det er fare for gass- eller støv- 
eksplosjoner. Dette produktet er ikke beskyttet mot antenning.

! Unngå at det finnes kjemikalier, syntetiske komponenter eller 
tekstiler i den umiddelbare nærheten av produktet.
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Anvisning for sikker bruk 

• Påse at støpselet er koblet fra vegguttaket før produktet forflyttes

• Ikke plassere tunge objekter på kablene og unngå at de blir utsatt for overdrevet bøying.

• Produktet skal håndteres i henhold til illustrasjonen under. 
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Lading midlertidig stanset*Klar

BlinkendeKontinuerlig

Aktiv lading
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ZapCharger Portable

Statusindikatorer på beskyttelsesenheten
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* Lading midlertidig stanset på grunn av eksterne faktorer. Dersom lading ikke gjennopptas etter rimelig tid, kontakt kundeservice 
som beskrevet i kapittelet Støtte og reparasjon.
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Tilkobling av beskyttelsesenhet 

1.  Fjerne beskyttelsesdekselet fra pluggen på isolasjonsenheten. 

2. Sett pluggen fra isolasjonenheten inn i kontakten til beskyttelsesenheten.

3. Påse at pluggen er godt festet ved at kontaktlåsen er festet i låsesporet.

Koble fra beskyttelsesenheten 

1. Trykk inn kontaktlåsen for å løse ut isolasjonsenhetens plug fra beskyttelsesenheten. 

2.  Dra ut pluggen fra beskyttelsesenheten.

3.  Sett beskyttelsesdekselet på pluggen til isolasjonsenheten.

Beskyttelsesenhet

Isolasjonsenhet

Beskyttelsesdeksel

Plugg Kontakt

Isolasjonsenhet

Beskyttelsesdeksel

Plugg

Kontaktlås

Kabel
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Starte lading 

1. Plasser isolasjonsenheten på en jevn overflate i et ventilert område, og påse at luftehullene  
ikke er blokkert.

2.  Sett støpselet godt inn i vegguttaket.

3. Vent til den grønne lampen begynner å lyse kontinerlig i beskyttelsesenheten som tegn på at 
produktet er klart.

4. Sett EV pluggen godt inn i det elektriske kjøretøyet.

5. Vent til den blå lampen begynner å blinke i beskyttelsesenheten som tegn på at ladingen  
har startet.

6. Når ladingen er ferdig, vil den grønne lampen i beskyttelsesenheten begynne å lyse.

7. For å stanse ladingen eller etter avsluttet lading fjern først pluggen fra det elektriske kjøretøyet.

8. Trekk deretter støpselet ut av vegguttaket.

Feilsøking 
 
Følg trinnene under hvis produktet ikke starter, hvis den røde lampen lyser, eller hvis det elektrisk 
kjøretøyet ikke begynner å lade.

1. Fjern EV pluggen fra det elektriske kjøretøyet.

2. Tilbakestill produktet ved å trekke støpselet ut av vegguttaket.

3. Kontroller at det ikke er synlige tegn til overoppheting på produktet.

4. Kontroller at det elektriske kjøretøyet er konfigurert for å starte lading umiddelbart etter tilkobling.

5. Kontroller at sikringen til vegguttaket ikke er gått.

6. Koble til produktet igjen som beskrevet i avsnittet Starte lading.

7. Dersom problemet fortsetter, forsøk å koble produktet til en annen kurs.

8. Noter deg serienummeret til produktet som vist under, for eksempel ZM000123-1-123456  
før du kontakter oss som beskrevet i kapittelet Støtte og Reperasjon.

Beskyttelsesenhet Isolasjonsenhet

Serienummer
Eks. ZM000123-1-123456
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Zaptec Charger AS kan bruke en dataforbindelse via et mobiltelefonnett for å innhente 
produktspesifikke diagnoserapporter og levere trådløse fastvareoppdateringer. Du finner mer 
informasjon om våre retningslinjer for personvern på privacy.zapcharger.com

Oppbevaring og vedlikehold

Produktet skal oppbevares i et tørt rom med dekselet til EV pluggen lukket.

Kablene, støpselet og pluggen må periodevis kontrolleres for å se etter skader og fremmedlegemer. 
Viften og luftehullene i isolasjonsenheten må holdes frie for fremmedlegemer som beskrevet i 
trinnene nedenfor.

1. Påse at EV pluggen og støpselet er frakoblet henholdsvis kjøretøyet og vegguttaket.

2. Plasser isolasjonsenheten vannrett på en jevn overflate med naturlig drenering.

3. Hell en jevn strøm av rent ferskvann inn i lufteinntaket inntil det vannet som renner ut av 
lufteuttakene er fritt for fremmedlegemer.

4. Tøm isolasjonsenheten ved å la den stå loddrett i noen minutter.

Garanti

Vi garanterer at enheten er fri for feil i materialer og utførelse i tråd med det som er angitt i lover og 
forskrifter om forbrukervern i det landet der produktet er kjøpt, eller der forbrukeren bor. Det er mer 
informasjon om rettighetene som gis av forbrukervernlovene på zaptec.com/warranty. 

Støtte og Reparasjon

Dersom det oppstår problemer, se avsnittet Feilsøking før du kontakter oss på zaptec.com/support. 

Lufteinntak

LufteuttakLufteuttak

Plasser på en jevn overflate

i
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Fysiske mål 
33cm x 10cm x 7cm

Vekt 
0.7kg

Isolasjonsenhet
Ev plug
 

  IEC 62196-2 Type 2 Female
  Maks. 16A
 Maks. 3.6kW

Topologi 
TN-S

Elektrisk beskyttelse 
• Overvåking av jordstrøm
• Mykstart av lading

Fysiske mål 
54cm x 12cm x 12cm

Vekt 
3.7kg

Beskyttelsesenhet
Plugg for vegguttak

 IEC 60309 CEE Blue
 Maks. 16A
  Maks. 3.6kW

 IEC 62196-2 Type 2 Male
 Maks. 16A
 Maks. 3.6kW

 Legrand Green’Up
 Maks. 14A
 Maks. 3.2kW

 Schuko CEE 7/7 
 Maks. 10A
 Maks. 2.3kW

Topologi 
IT, TN, TT

Elektrisk beskyttelse 
• Sikringer
• Redundant RCD
 

Generelt

Tilførselspenning
230VAC ±10%

Fase
1-Fase

Frekvens  
50/60Hz

Driftstemperatur 
-25°C til +40°C

Total Vekt
7 kg

Oppbevaringstemperatur
-40°C til +70°C

Elektrisk beskyttelse 
• Klasse II apparat
• Overvåkning av transformatorisolasjon
• Overtemperaturvern
• Overstrømsvern
• Overspenningsvern

Kapslingsgrad 
IP54

Termisk beskyttelse
Kjølevifte

Tekniske spesifikasjoner
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ZapCharger Portable is the 
world’s first charging cord 
that can be safely used on 
any electrical grid in the 
world. 

ZapCharger Portable is designed to 
be weatherproof and withstand rough 
handling to give users the most robust, 
reliable and portable charging solution 
possible. It is developed with our patented 
transformer technology to provide true 
galvanic isolation.

This new class of solid-state transformer is 
up to 10 times lighter and more compact 
than a traditional transformer. It operates  
at a much higher frequency using state of 
the art Silicon Carbide technology.

The Protection Unit located close to the 
mains, shuts down mains power in the 
event of a fault representing a hazard to 
the user or the environment. The glowing 
lights provide status information to the user. 

The Isolation Unit provides a galvanic 
isolation barrier to allow charging of 
electric vehicles  independent of the 
electrical grid topology, such as in the 
presence of an unconfirmed protective 
earth connection.
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The latest version of this publication can be found at zaptec.com/support.

Table of contents

Safety Instructions 13

Handling Instructions 14

ZapCharger Portable 15

Status Indicators on the Protection Unit 15

Connecting the Protection Unit 16

Disconnecting the Protection Unit 16

How to Start Charging 17

Troubleshooting 17

Storage and Maintenance 18

Warranty 18

Support & Repair 18

Technical Specification 19

 General 

 Protection Unit

 Isolation Unit

i



13

EN

Safety Instructions

WARNING!
Before operating or performing maintenance of this product, 
please read the safety instructions below. Failure to adhere to 
and implement all prescribed instructions and procedures will 
void all warranties and absolve Zaptec Charger AS from all 
claims of liability.

! Use the product within the limits described in the Specification 
section.

! Do not open the enclosure to avoid serious injury or death 
from high voltage electrical shock.

! Do not use an extension cord, only connect the mains plug 
into a fixed mains socket.

! To prevent fires from overheating, do not use the product in 
old electrical wiring of unknown quality.

! Do not operate a damaged product. Refer to the Support and 
Repair section for information.

! Do not cover the air vents on the isolation unit.

! Do not permanently place the product outdoors.

! Do not expose the product to spray or dust.

! Do not touch the EV plug contacts or introduce foreign 
objects into them.

! Do not use the product where there is a risk of gas or dust 
explosions. This product is not ignition protected.

! Avoid the presence of chemicals, synthetic components, or 
textiles in the immediate vicinity of the product.
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Handling Instructions 

• Ensure that the mains plug is disconnected prior to moving the product.

• Do not damage the cables by bending it excessively or placing a heavy object on top.

• The product shall be handled according to the illustration below.



15

EN

Is
ol

at
io

n 
U

ni
t

EV Plug

Pr
ot

ec
tio

n 
un

it

IEC 60309 
CEE Blue

Legrand 
Green’Up

Schuko  
CEE 7/7

Lights

Plug to the 
Protection Unit

ZapCharger Portable

Charging temporarily suspended*Ready

FlashingContinuous

Charging

Ground FaultFault

Ground Fault 
Warning

Colour

Status Indicators on the Protection Unit

BLUE

RED

YELLOW

GREEN

IEC 62196-2 
Type 2 Male

607 cm

15
7 

cm

17
cm

* Charging temporarily suspended due to external factors. If charging does not restart within reasonable time please 
contact customer support as described in the Support and repair section.
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Connecting the Protection Unit 

1.  Remove the cap from the plug. 

2. Insert it into the socket on the Protection Unit.

3. Ensure that the lock snaps securely into place.

Disconnecting the Protection Unit 

1. Press the lever to unlock the plug from the Protection Unit.

2.  Remove cable from the Protection Unit by pulling the plug.

3.  Place the cap on the plug.

Protection Unit

Isolation Unit

Cap

Plug Socket

Isolation Unit

Cap

Plug

Lever

Cable
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How to start charging 

1. Place the Isolation Unit on a flat surface in a ventilated area and ensure the vents are not 
blocked.

2.  Insert the mains plug into the mains socket securely.

3. Wait for a green light to continuously glow in the Protection Unit to indicate that the product  
is ready.

4. Insert the EV plug into the electric vehicle securely.

5. Wait for a blue light to flash in the Protection Unit to indicate that charging has started.

6. Once charging is completed, the green light in the Protection Unit will continuously glow.

7. To stop charging or after completion, first remove the EV plug from the electric vehicle.

8. Thereafter, remove the mains plug from the mains socket.

Troubleshooting 
 
Follow the steps below if the product does not power up, red light is glowing or the electric vehicle 
does not start charging. 

1. Remove the EV plug from the electric vehicle.

2. Reset the product by removing the mains plug from the mains socket.

3. Verify that there are no visible signs of overheating on the product.

4. Verify that the electric vehicle is configured to charge instantly.

5. Verify that the mains socket fuse is not blown.

6. Reconnect the product as described in the How to start charging section after a few minutes.

7. If the problem persists, try a different mains socket.

8. Note the serial number on your product as shown below, e.g. ZM000123-1-123456,  
before contacting us as described in the Support and Repair section. 

Protection Unit Isolation Unit

Serial number
e.g. ZM000123-1-123456
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Zaptec Charger AS may use a cellular network data connection to gather product specific 
diagnostic reports and provide over-the-air firmware updates. More information on our privacy 
policy can be found at zaptec.com/privacy.

Storage and Maintenance

The product should be stored in a dry space with the EV plug cover shut.

The cables, mains plug and EV plug must be inspected for damages and foreign debris periodically. 
The fan and vents of the Isolation Unit must be kept free of foreign debris as described by the steps 
below.

1. Ensure that the mains plug and EV plug are disconnected.

2. Place the Isolation Unit horizontally on a flat surface with natural drainage.

3. Pour a steady stream of fresh water into the inlet vent until the water leaving from the outlet vents 
are free from debris.

4. Drain the Isolation Unit for a few minutes by placing it vertically.

Warranty

We warrant that the unit will be free from defects in materials and workmanship as stipulated by 
consumer protection laws or regulations in the country of purchase or residence. More information 
on rights provided by consumer law can be found at zaptec.com/warranty.

Support and Repair

If a problem is discovered, refer to the Troubleshooting section prior to contacting us at  
zaptec.com/support.

Inlet Vent

Outlet VentOutlet Vent

Place on a flat Surface

i
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Size 
33cm x 10cm x 7cm

Weight 
0.7kg

Isolation Unit
Outlet Plug
 

  IEC 62196-2 Type 2 Female
  Max. 16A
 Max. 3.6kW

Grid Type 
TN-S

Electrical Protection 
• Ground Current Monitor
• Soft Start of EV

Size 
54cm x 12cm x 12cm

Weight 
3.7kg

Protection Unit
Inlet Plug 

 IEC 60309 CEE Blue
 Max. 16A
  Max. 3.6kW

 IEC 62196-2 Type 2 Male
 Max. 16A
 Max. 3.6kW

 Legrand Green’Up
 Max. 14A
 Max. 3.2kW

 Schuko CEE 7/7 
 Max. 10A
 Max. 2.3kW

Grid Type 
IT, TN, TT

Electrical Protection 
• Fuses
• RCD with Redundancy
 

General

Voltage Rating
230VAC ±10%

Phases
1-Phase

Frequency 
50/60Hz

Operating Temperature 
-25°C to +40°C

Total Weight
7 kg

Storage Temperature
-40°C to +70°C

Electrical Protection 
• Class II Appliance
• Transformer Isolation Monitor
• Over Temperature Protection
• Over Current Protection
• Over Voltage Protection

Environmental Protection 
IP54

Thermal Protection 
Cooling fan

Technical Specification
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