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Hoofdstuk 1. Inleiding
2021-01-11

Definitie van symbolen

Gevaaraanduidingen
! Opmerking: Geeft een mogelijke situatie aan die, indien die niet wordt vermeden, materiële schade, 

een ongewenst resultaat of een ongewenste toestand tot gevolg kan hebben.

! Opgelet: Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien die niet wordt vermeden, een licht 
of matig letsel tot gevolg kan hebben.

! Waarschuwing:  Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, indien die niet wordt vermeden, 
een ernstig of fataal letsel tot gevolg kan hebben.

! Gevaar:  Geeft een dreigende gevaarlijke situatie aan die, indien die niet wordt vermeden, een 
ernstig of fataal letsel tot gevolg zal hebben.

Andere
i Tip: Geeft een snelkoppeling of een andere nuttige aanwijzing aan.

i Belangrijk: Geeft een belangrijk element aan waarmee rekening moet worden gehouden.

! Opgelet: Geeft een element aan dat extra aandacht vereist, niet noodzakelijk een gevaar.

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
! Opgelet:

- Lees dit document zorgvuldig door voordat u de Mobile Black  installeert, gebruikt of ermee 
communiceert. Dit document moet worden bewaard voor toekomstige referentie. Indien u nog 
vragen hebt, gelieve contact op te nemen met ons.
- Zorg ervoor dat u de informatie en de instructies van uw elektrisch voertuig hebt gelezen.

! Opmerking:
- De Mobile Black  mag alleen worden gebruikt voor het opladen van uw elektrisch voertuig.
- Om te bepalen of het voertuig is uitgerust met een laadconnector, raadpleeg de handleiding van 
de wagen.
- Verwijder geen enkel etiket van het toestel.
- Gebruik de Mobile Black  alleen op een vast stopcontact.
- Een verkeerd gebruik van de Mobile Black  kan leiden tot storing en/of materiële schade.
- De Mobile Black  moet periodiek worden geïnspecteerd om te controleren op schade aan de 
bekabeling en het toestel. Gebruik de Mobile Black  niet als het product defect is of beschadigd 
lijkt. In dat geval contacteert u ons  voor advies.
- Wanneer u de Mobile Black  niet gebruikt, bewaar deze dan op een veilige en droge plaats.
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! Opgelet:
- Ontkoppel de Mobile Black  altijd via de stekkers en niet via de kabel.
- Sluit de Mobile Black  alleen aan als de connectoren van de kabel overeenkomen met deze van 
het voertuig. Vermijd te veel spanning op de kabels.
- Stap niet op de Mobile Black  en vouw of knoop de kabels niet.
- Gebruik de Mobile Black  niet met opgerolde kabels.
- Oefen geen ongebruikelijke mechanische druk uit op de Mobile Black.
- Laat de Mobile Black  niet vallen of plaats er geen zwaar voorwerp op.
- Schuif de Mobile Black  niet over scherpe randen of ruwe oppervlakken.
- Loop niet over de stekkers van de Mobile Black, het toestel of de elektrische kabels.
- Plaats de Mobile Black  niet in de buurt van vuil, water of van objecten op hoge temperatuur.
- Plaats de Mobile Black  niet in een behuizing tijdens een laadsessie, vanwege een risico op 
oververhitting.
- Gebruik de Mobile Black  niet buiten het toegestane omgevingstemperatuurbereik van -25 °C en 
+50 °C. Lagere of hogere temperaturen kunnen het apparaat beschadigen.

! Waarschuwing:
- Ontkoppel de stekker van de Mobile Black  niet tijdens het opladen. Koppel het voertuig altijd 
eerst los.
- Verkeerd geïnstalleerde stopcontacten kunnen leiden tot een elektrische schok of brand bij het 
opladen van het voertuig.
- Bedien de Mobile Black  alleen in goed geaarde netwerken.
- De voor het opladen gebruikte stopcontact moet altijd worden aangesloten op een beschermde 
elektrische kring die voldoet aan de lokale wetten en normen.
- Het stopcontact moet worden beschermd door een functionerende differentieel.
- Gebruik de Mobile Black  niet als deze beschadigd of vervuild is. Controleer de kabel en de 
connector voor gebruik.
- Gebruik geen stopcontact dat beschadigd is. De stekker moet stevig in een stopcontact zitten 
dat geïnstalleerd is in overeenstemming met alle lokale regels en verordeningen.
- Het aansluiten van de Mobile Black  op een beschadigd stopcontact kan leiden tot ernstig letsel 
of brand.
- De Mobile Black  is onderhoudsvrij. Open het apparaat niet. De Mobile Black  bevat geen door 
de gebruiker te onderhouden onderdelen. Laat alle onderhoudstaken over aan gekwalificeerd 
personeel. Neem contact op met ons  voor advies.
- Breng geen overspanning aan op de Mobile Black. Voor de stopcontactspanningen die geschikt 
zijn voor het apparaat, verwijzen wij u naar de specificaties.
- Raak geen onderdelen in de voertuigconnector aan.
- Gebruik geen verlengsnoeren, kabeltrommels, stekkerdozen, reisadapters, timers, enz.
- Raak de contacten van de voertuigconnector en van de Mobile Black  niet aan.
- Plaats geen voorwerpen in de voertuigconnector of in de Mobile Blacke.
- Houd stopcontacten, stekkeraansluiting en de Mobile Black  vrij van vocht, water, sneeuw, ijs en 
andere vloeistoffen. De Mobile Black  is weerbestendig. De Mobile Black  is bestand tegen zware 
regen, echter, niet onderdompelen een deel in het water. Vermijd dat de Mobile Black  in een plas 
ligt tijdens slecht weer. Dompel de Mobile Black  nooit onder water.
- Koppel de Mobile Black  los van zijn voeding tijdens een onweersbui.
- Maak de Mobile Black  alleen schoon als deze volledig is losgekoppeld van het elektriciteitsnet 
en van het voertuig.
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- De Mobile Black  mag niet worden bediend door personen onder invloed van drugs, alcohol of 
medicijnen.
- De Mobile Black  mag niet worden bediend door personen die niet bekend zijn met het gebruik 
ervan of die de gebruikershandleiding niet hebben gelezen.
- Houd de Mobile Black  uit de buurt van personen met een handicap en van kinderen die de 
gevaren van het gebruik niet kunnen inschatten.
- Tijdens het onbeheerd opladen mag de Mobile Black  niet toegankelijk zijn voor onbevoegden 
(bijvoorbeeld spelende kinderen).
- De Mobile Black  bevat een Bluetooth Low Energy module die om veiligheidsredenen niet in direct 
contact mag komen met personen die een hartstimulator hebben.

! Gevaar:
- Gebruik de snellaadoptie (haas) van de Mobile Black  niet op onbekende stopcontacten. 
Snelladen mag alleen worden gebruikt als het elektrische beschermingsniveau is gewaarborgd.
- Het gebruik van een beschadigde of defecte Mobile Black  of een beschadigd of defect 
stopcontact, het oneigenlijk gebruik van de laadapparatuur of het niet naleven van de 
voorzorgsmaatregelen kan leiden tot kortsluiting, elektrocutie, explosies, brand en brandwonden.
- Onderdelen van de Mobile Black  kunnen vonken veroorzaken en brandbare of explosieve 
dampen ontsteken.
- Gebruik de Mobile Black  niet in een mogelijk explosieve omgeving.
- Gebruik de Mobile Black  alleen voor voertuigen die geen ventilatie nodig hebben tijdens het 
opladen.
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Hoofdstuk 2. Beschrijving van het toestel
De Mobile Black  is een eenvoudige manier om elektromobiliteit en de terugbetaling van de kosten voor 
het laden thuis en onderweg te combineren: sluit de Mobile Black  aan op een standaard stopcontact van 
240 V met behulp van de adapter, sluit uw auto aan en u bent klaar.
De Mobile Black  stuurt het energieverbruik draadloos door en met één muisklik stelt u uw periodieke 
onkostennota op.
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Onderdelen
Figuur 1: Mobile Black  Type  2

1. Serienummer (op de achterkant van het toestel)
2. Statusleds en aanraaktoets
3. Autostekker: type 2 laadkabel
4. Stroomtoevoerstekker: thuisstekker
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Technische gegevens

LAADSPECIFICATIE
Voertuiginterface Type 2   laadaansluiting

Voltage en Stroomsterkte 230 V AC bij 6 A of 10 A

Netfrequentie 50 Hz

Maximaal laadvermogen (output) Eenfasig: 2,3 kW

Stroomtoevoerstekker Schuko®  CEE 7/7

IEC-conform Modus 2 conform IEC 62752:2018

BEDRIJFSOMSTANDIGHEDEN
Omgeving Control box: IP64

Connector: IP54

Bedrijfsvochtigheid Tot 95% niet-condenserend

Bedrijfstemperatuur -25 °C tot +50 °C

Bedrijfshoogte Maximum 2000 m boven zeeniveau

Stroomverbruik in stand-by 3 W

MECHANISCHE SPECIFICATIES
Externe behuizing Polyamide

Kabellengte Kant stroomtoevoerstekker:  1,7 m  - Kant voertuig: 
4,00 m

Geschat verzendgewicht 3 kg

Afmetingen (HxBxD) 380 x 117 x 68 mm

CERTIFICERINGEN
Veiligheid Aardlekbewaking conform IEC 62752:2018 (AC 

20 mA DC 6mA)

Communicatie Sigfox readyTM

Product Product verklaring van overeenstemming - CE-
markering

EXTRA FUNCTIES
Connectiviteit Sigfox, BLE (Bluetooth Low Energy 5.0)

Geheugen Data laadbeurten (datalogging laadbeurten)

Locatie GPS (tijdens het laden)

Interne batterij Voor interne klok en Sigfox-messaging

Knop Aanraaktoets om stroomuitgang (output) te selec-
teren

Status Statusledindicator

Beheerplatform Nexxtmove

Remote upgrade Een software-upgrade kan op afstand worden uit-
gevoerd via Nexxtmove
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Communicatie

Sigfox

Beschrijving
Sigfox  is een kostenefficiënt communicatienetwerk dat dient om smart voorwerpen met het internet te 
verbinden. De Mobile Black  gebruikt het Sigfox-netwerk om verbruiksgegevens door te sturen naar het 
beheerplatform Nexxtmove.

Aansluiting en gegevensback-up
Een kleine batterij kan de communicatie-eenheid van de Mobile Black  van stroom voorzien wanneer die 
losgekoppeld en onderweg is. Om de 15 minuten stuurt de Mobile Black  - met behulp van een kleine, 
zuinige module - een bericht naar Nexxtmove  servers via het Sigfox  netwerk.

! Opmerking: Als er binnen een kwartier korte laadbeurten worden uitgevoerd, zullen er enkele start- 
en stopberichten worden gemist. De absolute index wordt echter opgeslagen in het geheugen van het 
toestel, zodat het energieverbruik steeds volledig wordt opgevolgd. Verscheidene korte laadbeurten 
kunnen met andere woorden in één grotere laadbeurt worden gebundeld om het totale verbruik correct 
bij te houden.

Deze berichten bevatten informatie over laadbeurten (tijd, verbruik, plaats).).

Dekking
Hoewel het Sigfox  netwerk zich intussen over het grootste deel van West-Europa uitstrekt, wordt 
het momenteel nog steeds verder uitgerold. Een overzicht van de Sigfox-dekking vindt u op https://
www.sigfox.com/coverage.

Bluetooth Low Energy

Beschrijving
Bluetooth Low Energy (afgekort 'BLE') is een draadloze persoonlijke netwerktechnologie die tot 
doel heeft het stroomverbruik en de kosten fors te verminderen, met behoud van een vergelijkbaar 
communicatiebereik als bij conventionele Bluetooth-technologie. De Mobile Black  maakt gebruik van de 
BLE-verbinding van uw telefoon en uw internetverbinding om verbruiksgegevens door te sturen naar 
het beheerplatform Nexxtmove.
Voor meer informatie over Nexxtmove, zie Over Nexxtmove  (op pagina 12).

Aansluiting en gegevensback-up
BLE wordt geactiveerd wanneer de stekker van de Mobile Black  in het stopcontact zit. Door een toestel 
via BLE met een telefoon te koppelen, kunt u de gegevens van uw toestel synchroniseren met uw 
telefoon en vervolgens van uw telefoon met Nexxtmove. Als er geen dekking is via het Sigfox-netwerk, 
ontvangt Nexxtmove  op deze manier nog steeds laadgegevens (charging data records of CDR) van uw 
toestel via de BLE-verbinding van uw telefoon.
Die laadgegevens bevatten informatie over de laadbeurt (tijd, verbruik, plaats).
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Dekking
Om de BLE-functie te optimaliseren, moet u ervoor zorgen dat uw telefoon zich tijdens het 
synchroniseren en koppelen binnen 2 meter van het aangesloten toestel bevindt.

Gelijktijdig gebruik van Sigfox en Bluetooth Low Energy
De Mobile Black  heeft twee soorten ingebouwde communicatie:

- Sigfox, een kostenefficiënt communicatienetwerk dat dient om smart voorwerpen met het internet 
te verbinden. Voor meer informatie over Sigfox, zie Sigfox  (op pagina 7).
- Bluetooth Low Energy, of kortweg BLE, een draadloze persoonlijke netwerktechnologie. Voor meer 
informatie over BLE, zie Bluetooth Low Energy  (op pagina 7).

Deze communicatiemiddelen werken samen om een optimale beleving te bieden, gekoppeld aan een 
online beheerplatform.

1. Sigfox. De Mobile Black  gebruikt het Sigfox  netwerk om een bericht te sturen naar het 
beheerplatform Nexxtmove.

2. Firmware-updates. Nexxtmove  stuurt de firmware-update naar de telefoon en uploadt die 
vervolgens naar de gekoppelde Mobile Black  via de BLE-verbinding van de telefoon.

3. BLE. De Mobile Black  gebruikt de BLE-verbinding van de telefoon om een bericht te sturen naar 
het beheerplatform Nexxtmove.

i Tip:
- Deze berichten bevatten informatie over laadbeurten (tijd, verbruik, plaats).
- Dit proces verloopt volledig onafhankelijk van de gegevensoverdracht via sigfox. Dit 
betekent dat het beheerplatform Nexxtmove  nog steeds verbruiksgegevens ontvangt, zelfs 
als een van de twee communicatiemiddelen buiten het bereik of de dekking valt.
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Accessoire
Zachte tas voor Mobile Black
In deze tas blijft uw Mobile Black  beschermd en veilig opgeborgen.

Certificeringen
De Mobile Black  lader voldoet aan alle toepasselijke IEC- en EN-normen en voorschriften van de nationale 
wetgeving en aan de Europese en internationale regelgeving. Indien nodig kan de bijbehorende verklaring 
van overeenstemming beschikbaar worden gesteld.
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Hoofdstuk 3. Gebruik van een Mobile Black

Registreren van een Mobile Black
Inhoud: Voordat u de Mobile Black  voor het eerst gebruikt, moet u die koppelen om toegang te krijgen 
tot het e-mobility beheerplatform.
1. Ga naar https://www.nexxtmove.me/pairing.
2. Hebt u al een account?

- Als u al een account hebt, voer dan uw gebruikersnaam en uw wachtwoord in en 
klik op Aanmelden.
- Als u nog geen account hebt, klik dan op Nieuwe gebruiker  om een nieuw account 
aan te maken.

3. Volg de instructies op het scherm om het toestel te registreren.
Resultaat: Uw Mobile Black  is nu geregistreerd en gekoppeld met uw gebruikersprofiel en u kan 
verbinding maken met Nexxtmove.

i Tip: Als u een kaart bij uw Mobile Black  heeft ontvangen, kan u die eveneens koppelen via https://
www.nexxtmove.me/pairing.

Aansluiten van een Mobile Black
Samenvatting:
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1. Steek de stekker in een stopcontact.

2. Optioneel:  Selecteer de laadsnelheid door op het vierkant  te klikken: snel  of langzaam .

i Tip: U kan kiezen voor langzaam laden:
- Om piekstroomverbruik te vermijden.
- Als er op datzelfde moment andere toestellen met een hoog energieverbruik in gebruik 
zijn, bijvoorbeeld een wasmachine of een oven.

Resultaat: Een ledindicator naast de symbolen  en  geeft aan welke instelling werd 
geselecteerd.

3. Sluit aan op uw elektrische auto.

! Opgelet: Controleer voor u vertrekt of de Mobile Black  voldoende beveiligd is tegen 
wegrollen en of er geen risico is op bewegen tijdens het laden.

Resultaat: Het laden is begonnen.
! Opgelet: Als de laadcyclus klaar is, haalt u eerst de stekker van de auto uit het stopcontact en 

daarna de stekker van het toestel zelf (zie Afkoppelen van een Mobile Black  (op pagina 12)).
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Afkoppelen van een Mobile Black
Alvorens te starten: We raden u aan de verbinding te verbreken wanneer het laden klaar is.

! Opgelet: Koppel het toestel af door aan de aansluiting en niet aan de kabel te trekken, anders kan 
u deze beschadigen.

1. Haal de stekker van de auto uit de Mobile Black  (daarvoor moet uw auto ontgrendeld zijn).
2. Haal de stekker van de Mobile Black  uit het stopcontact.

Betekenis van statusledkleuren
Kleur Beschrijving

Groen Mobile Black  Vrije aansluiting klaar voor laden.

Geel Het elektrische voertuig (EV) is aangesloten en staat stand-by.

Blauw EV is aan het laden.

Rood Fout Verbreek de verbinding en verbind de Mobile Black  opnieuw aan beide kanten. 
Neem contact met ons op als de fout blijft aanhouden.

Over Nexxtmove

Doel
Nexxtmove  is een softwareplatform waarmee u uw elektrische voertuigen en laadinfrastructuur optimaal 
kunt benutten.
U volgt hiermee nauwgezet uw

- laadbeurten
- energieverbruik
- kosten
- helpdesktickets op

Nexxtmove  helpt alles overzichtelijk te houden voor eindgebruikers, of het nu gaat om het vinden van 
een laadpunt in de buurt of het controleren van het gebruik van de infrastructuur. Terwijl de meeste 
platformen zich slechts op één deel van de hele keten toespitsen, bijvoorbeeld MSP, CPO of clearing 
house, combineert Nexxtmove  deze verschillende toepassingen om klanten een coherent gebruiksmodel 
te garanderen. We slaan de brug tussen eigenaars en gebruikers van laadinfrastructuren en helpen hen 
hun toestellen te gebruiken en in te schakelen in verschillende netwerken over de hele wereld

Toegankelijkheid
U kan Nexxtmove  op eender welke webbrowser gebruiken, ook op uw smartphone.
U hoeft enkel naar https://www.nexxtmove.me  te gaan en u aan te melden. Als u nog geen account 
hebt, klik dan op Nieuwe gebruiker.
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Compatibiliteit
Nexxtmove  is niet beperkt tot laadstations van Powerdale. U kunt het toestel koppelen met eender welk 
station, zolang het voldoet aan de volgende normen:

- OCCP 1.2
- OCCP 1.5.

Meer informatie over Nexxtmove
Voor meer informatie over Nexxtmove  kunt u onze volledige handleiding raadplegen (ga naar https://
www.powerdale.info/documentation/  om de handleiding te downloaden).
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Onderhoud en afdanking
De Mobile Black  is onderhoudsvrij. We adviseren om uw toestel regelmatig te controleren op eventuele 
externe schade. Als u schade zou opmerken, mag u het toestel niet langer gebruiken.

Reiniging
Maak de Mobile Black  lader alleen schoon als de bedieningskast volledig losgekoppeld is van het 
stroomnet en van het voertuig. Gebruik een droog doek voor de reiniging

Afdanking
De verpakking van de Mobile Black  moet worden afgevoerd volgens de geldende plaatselijke en regionale 
voorschriften.
Lege of defecte batterijen moeten afzonderlijk worden verwijderd in overeenstemming met de nationale 
en plaatselijke voorschriften inzake milieubescherming en recycling. De Mobile Black  mag niet als 
gewoon afval worden behandeld en moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van 
de elektronische onderdelen. Voor meer informatie kan u contact opnemen met uw gemeente of een 
plaatselijke afvalverwijderingsdienst.
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Hoofdstuk 5. Garantie
Op elke Mobile Black  zijn de algemene voorwaarden van toepassing. We garanderen de bruikbaarheid en 
functionaliteit van onze producten. Als een product een defect vertoont als gevolg van een productiefout, 
wordt een beroep gedaan op de wettelijke garantie.

Defecten die niet onder de garantie vallen:
- Waterschade en onderdompeling in water
- Elk product waarvan het serienummer is beschadigd of verwijderd
- Verlies of diefstal
- Ongevallen en natuurrampen
- Cosmetische schade veroorzaakt door de eigenaar
- Schade veroorzaakt door niet toegelaten producten of onderdelen van derden
- Schade veroorzaakt door misbruik en verkeerd gebruik van het product
- Defecten als gevolg van normale slijtage
- Als aan het item wijzigingen werden aangebracht zonder toestemming van Powerdale
- Als de gebruiker niet kan bewijzen dat hij/zij de bevoegde gebruiker van het product is
- Of een van de gebruiksgevallen uit de veiligheidsvoorschriften.

Retourprocedure
Alvorens te starten: Raadpleeg problemen oplossen  (op pagina 16)  om eventuele problemen zelf 
op te lossen, tenzij u al schade aan de Mobile Black  hebt opgemerkt.
Inhoud: Als een product beschadigd of defect is, kan u een beroep doen op uw garantie.
1. Contacteer ons  (op pagina 20)

i Belangrijk: We zorgen ervoor dat uw product bij u wordt opgehaald.

2. Wanneer u ons bevestigingsbericht ontvangt, plaatst u de Mobile Black  in een postpakket.
3. Druk uw contactformulier af (ontvangen via e-mail).

i Tip: Als u deze niet hebt ontvangen, controleer dan uw map met ongewenste mail voordat 
u contact met ons opneemt.

4. Leg uw contactformulier in het pakket.
5. Op de afgesproken dag komt GLS uw product ophalen. Zorg ervoor dat u aanwezig bent, volgens 

de afspraak. Na ophaling wordt uw pakket bij ons afgeleverd.
Resultaat: Zodra we uw pakket hebben ontvangen, ontvangt u een bevestiging via e-mail.

- Als de garantie van toepassing is, ontvangt u uw herstelde toestel of een vervangend toestel binnen 
de 5 werkdagen na ontvangstbevestiging.
- Is de garantie niet van toepassing, dan krijg u van ons een offerte. Na uw goedkeuring wordt het 
artikel hersteld of vervangen.
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Hoofdstuk 6. Problemen oplossen

Mijn toestel schakelt niet in wanneer ik de stekker in het 
stopcontact steek

Situatie
De Mobile Black  schakelt niet in. U hebt het toestel aangesloten, maar de ledindicator van uw Mobile 
Black  brandt niet en er is geen geluid te horen.

Oorzaak
De stekker van het laadtoestel zit niet goed in het stopcontact.

Oplossing
-  Steek de stekker van uw Mobile Black  correct in het stopcontact (zie Aansluiten van 
een Mobile Black  (op pagina 10)).

Andere mogelijke oorzaken
- Uw elektrische installatie levert geen stroom.
- De stroomonderbreker of de aardlekschakelaar is geactiveerd.

Oplossing
1. Controleer uw stroomonderbreker en aardlekschakelaar.

Dit zijn de elektrische beveiligingen van uw installatie. In bepaalde situaties schakelen 
ze de stroom van uw installatie uit en sluiten ze de stroomtoevoer naar uw installatie 
af om die te beschermen.

Als een van uw elektrische beveiligingen is uitgeschakeld, controleer dan of 
er geen toestel met een hoog verbruik is ingeschakeld en zet uw elektrische 
beveiligingen weer aan voordat u uw toestel opnieuw aansluit.

2. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact met ons op  (op pagina 20).

Mijn elektrische beveiligingen worden geactiveerd wanneer ik 
mijn toestel aansluit op het stopcontact

Situatie
Wanneer u de stekker van uw Mobile Black  in het stopcontact steekt, wordt de stroomonderbreker 
geactiveerd en wordt de stroom naar uw installatie onderbroken.
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Mogelijke oorzaak
De Mobile Black  verbruikt standaard . Als uw stroomkring al met een ander stroomverbruikend 
toestel (wasmachine, droogmachine, kookplaat enz.) is geladen, kan de stroomkring overbelast 
raken en wordt de stroomonderbreker geactiveerd om uw elektrische installatie te beschermen.

Oplossing
1. U kan uw stroomverbruik heel eenvoudig verminderen:

- Gebruik een stekker op een aparte kring of op een kring waarop geen 
andere stroomverbruikers zijn aangesloten.
- Als u dat nog niet gedaan hebt, verlaagt u het verbruik van uw Mobile 

Black  door te kiezen voor langzaam laden in plaats van snel laden 
(zie Laadsnelheid aanpassen  (op pagina 11)). Langzaam laden verbruikt 
immers minder stroom (6 A per fase).

2. Laad uw elektrische auto wanneer er minder stroomverbruikende toestellen zijn 
aangesloten, bijvoorbeeld 's nachts.

Ik krijg geen details te zien voor sommige van mijn laadbeurten 
Nexxtmove

Situatie
Voor sommige laadbeurten worden details weergegeven, maar voor andere niet.

Mogelijke oorzaak
De Mobile Black  gebruikt het Sigfox  netwerk om verbruiksgegevens door te sturen naar 
Nexxtmove. Het is mogelijk dat u laadt op een plaats met geen of een beperkte dekking.

Oplossing
1. Uw toestel kan gegevens doorsturen tot enkele uren na uw laadbeurt. Wacht indien 

mogelijk tot uw Mobile Black  zich in een overdekte ruimte bevindt.

! Opmerking: Nexxtmove  Het toestel zal dan alleen het totale verbruik met de 
bijbehorende tijdstempels ontvangen. Dit wordt op uw dashboard aangegeven als 
een hoeveelheid elektriciteit, zonder details.
Het is met andere woorden mogelijk dat er tussen de vorige en de laatst 
gerapporteerde laadbeurt verscheidene ladingen hebben plaatsgevonden. Omdat 
het online platform de details niet heeft ontvangen, zal het die als één enkele 
laadbeurt rapporteren. De totale hoeveelheid energie is echter correct en zorgt 
ervoor dat ook de terugbetaling correct blijft verlopen.

2. Uw toestel kan gegevens van laadbeurten doorsturen naar Nexxtmove  via de BLE-
verbinding van uw telefoon. Zie Synchroniseren van de gegevens van uw Mobile Black 
(op pagina ).
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Mijn oplaadbeurten verschijnen niet op Nexxtmove

Situatie
De verbruiksgegevens worden niet weergegeven op Nexxtmove.

Mogelijke oorzaak
De Mobile Black  gebruikt het Sigfox  netwerk om verbruiksgegevens door te sturen naar 
Nexxtmove. Het is mogelijk dat u laadt op een plaats met geen of een beperkte dekking.

Oplossing
1. Uw toestel kan gegevens doorsturen tot enkele uren na uw laadbeurt. Wacht indien 

mogelijk tot uw Mobile Black  zich in een overdekte ruimte bevindt.

! Opmerking: Nexxtmove  Het toestel zal dan alleen het totale verbruik met de 
bijbehorende tijdstempels ontvangen. Dit wordt op uw dashboard aangegeven als 
een hoeveelheid elektriciteit, zonder details.
Het is met andere woorden mogelijk dat er tussen de vorige en de laatst 
gerapporteerde laadbeurt verscheidene ladingen hebben plaatsgevonden. Omdat 
het online platform de details niet heeft ontvangen, zal het die als één enkele 
laadbeurt rapporteren. De totale hoeveelheid energie is evenwel correct.

2. Uw toestel kan gegevens van laadbeurten doorsturen naar Nexxtmove  via de BLE-
verbinding van uw telefoon. Zie Synchroniseren van de gegevens van uw Mobile Black 
(op pagina ).

Mijn Mobile Black  is niet gekoppeld met mijn telefoon

Situatie
Uw toestel verschijnt niet als Gekoppeld  op de Nexxtmove.

Mogelijke oorzaken
- Iemand anders is al met dit toestel gekoppeld.

Oplossing
1. Zorg ervoor dat er niemand anders met dit toestel gekoppeld is.

Andere mogelijke oorzaken
- Het toestel staat uit.
- Het toestel bevindt zich buiten bereik wanneer u het probeert te koppelen.
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Oplossing
1. Zorg ervoor dat uw toestel correct is aangesloten. Als het toestel is aangesloten, maar niet 

steeds niet aan staat, raadpleeg Mijn toestel schakelt niet in wanneer ik de stekker in 
het stopcontact steek  (op pagina 16).

2. Zorg ervoor dat u niet meer dan 2 meter van het toestel verwijderd bent.

Mijn toestel synchroniseert niet met mijn telefoon

Situatie
U hebt uw toestel aangesloten, het is ingeschakeld en u bent gekoppeld met uw toestel, maar uw 
gegevens worden niet gesynchroniseerd.

Mogelijke oorzaken
- U bevindt zich niet binnen bereik.
- U hebt uw Bluetooth-verbinding verbroken.
- De stekker van uw toestel zit niet correct in het stopcontact.

Oplossing
1. Blijf in de buurt van uw laadtoestel en klik op sync.
2. Ga naar de Instellingen  van uw telefoon en schakel uw Bluetooth  in. Probeer de 

verbinding met uw laadtoestel te verbreken en probeer vervolgens opnieuw verbinding te 
maken. Klik daarna op sync.

3. Controleer of uw toestel correct is aangesloten en aan staat.

Mijn Mobile Black  is niet geregistreerd op mijn account

Situatie
Uw toestel wordt niet weergegeven op het scherm Mijn laders  op Nexxtmove.

Mogelijke oorza(a)k(en)
- De stappen voor een correcte registratie werden niet voltooid.

Oplossing

1. Controleer of u alle instructies voor het koppelen van uw toestel hebt opgevolgd. 
Raadpleeg Registreren van een Mobile Black  (op pagina 10)  voor meer informatie over 
het correct koppelen van een toestel.
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Hoofdstuk 7. Ondersteuning
Er zijn verschillende manieren om ondersteuning te krijgen wanneer u in deze handleiding geen oplossing 
hebt gevonden voor uw probleem.

- Neem contact op met uw fleetmanager of leasemaatschappij.
- Neem contact op met de leverancier van uw apparaat.
- Maak een ticket aan  (op pagina 20)  via Nexxtmove.
- Neem via het e-mailadres operations@powerdale.com of via ons contactformulier   contact op met 
ons supportteam.
- Contact opnemen met de klantendienst  (op pagina )  via Nexxtmove.
- Bel ons supportteam op +32 2 647 38 79  via Powerdale.

Een ticket aanmaken in Nexxtmove
1. Open het menu Tickets.
2. Klik op Een nieuw ticket aanmaken  in de rechterbovenhoek.
3. Voer een specifieke titel in die betrekking heeft op uw probleem.

Aanbevolen: Gebruik gerichte titels om sneller hulp te krijgen.
4. Geef een gedetailleerde beschrijving van uw probleem onder Bericht.
5. Optioneel:  Selecteer, indien van toepassing, het juiste laadpunt uit de lijst. Dit kan alleen wanneer het 

laadpunt aan u werd toegewezen. Als u een laadpunt in uw netwerk gebruikt, voegt u eenvoudigweg 
een referentienummer toe in de beschrijving (indien beschikbaar).

6. Klik op Opslaan.
Resultaat: Uw ticket wordt naar het Powerdale  supportteam gestuurd en kan door alle Nexxtmove 
managers in uw bedrijf worden bekeken. U ontvangt zo snel mogelijk een reactie.
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