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Hoofdstuk 1. Inleiding
Versie: 2021/07

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.

Veiligheidsinstructies
! Opgelet:

- De volgende veiligheidsinstructies zijn bedoeld om gevaarlijke situaties en/of schade aan de 
apparatuur te voorkomen. Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan leiden tot 
een elektrische schok, brand en/of ernstige lichamelijke letsels.
- Lees dit document aandachtig door vóór u de Home  , gebruikt of er interacties mee opzet.  Houd 
dit document bij om het later te kunnen raadplegen. Als u nog vragen hebt, neem dan contact op 
met uw leverancier.

! Opmerking:
- Verwijder nooit labels van het apparaat.

! Opgelet:
- Controleer op externe schade voor u het apparaat installeert. Is een onderdeel van het apparaat 
beschadigd, installeer het dan niet en neem contact op met uw leverancier.
- Gebruik het product nooit met vochtige of natte handen of werktuigen.
- Leun niet op de houder of op de kabels die naar de houder leiden, stapel er niets op en hang 
er niets aan.
- De kabels mogen niet te gespannen staan.
- Vermijd plooien en knopen en ga niet op de kabels staan. Gebruik de kabels nooit als een touw.
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- Gebruik het product of de kabel nooit nabij een warmtebron.
- Gebruik het product of de kabel nooit in de nabijheid van ontvlambare stoffen.

! Waarschuwing:
- Bij gevaar of in het geval van een ongeval moet u een bevoegd persoon vragen de stroom uit 
te schakelen.
- De Home  mag uitsluitend worden gebruikt om een elektrisch voertuig te laden.
- Dit product mag alleen door gekwalificeerd personeel worden geïnstalleerd, hersteld en 
onderhouden. Een gekwalificeerd persoon is iemand die bekend is met de installatie, configuratie, 
bediening of het onderhoud van de apparatuur en de daaraan verbonden gevaren. Als het 
laadtoestel in bedrijf moet worden gesteld en opgestart moet worden, dan moet de persoon kennis 
hebben van elektrische voertuigen, onder meer de ISO 61851-1-norm.
- Het product mag niet worden gebruikt door jonge kinderen of andere personen die de risico's 
niet kunnen inschatten. Laat geen kinderen op of met dit apparaat spelen.
- Oefen geen kracht uit wanneer u de laadconnector opnieuw vastmaakt aan de houder.

Beperking van de aansprakelijkheid
! Opgelet:

- Powerdale doet afstand van alle aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van 
inspectiefouten of gebrek aan onderhoud, schokken, vocht, corrosie, vervuiling, hitte of als gevolg 
van het feit dat de producten voor andere doeleinden zijn gebruikt dan waarvoor ze oorspronkelijk 
bedoeld waren.
- Powerdale is in geen geval aansprakelijk voor winstderving of stopzetting van activiteiten, voor 
verlies van gegevens (met inbegrip van maar niet beperkt tot welke kosten dan ook voor het 
recupereren en herstellen van gegevens), verlies van contracten, verlies van activiteit, verlies van 
goede wil, financiële kosten, verlies van financieel belang of enige indirecte of gevolgschade, 
ongeacht de oorzaak van de actie of de rechtsgrond waarop deze vordering is gebaseerd.
- De gecumuleerde aansprakelijkheid van Powerdale met betrekking tot het toepassingsgebied 
van deze voorwaarden, voor zowel contractuele als buitencontractuele schade, zal in ieder geval 
beperkt zijn tot € 250.000 (tweehonderdvijftigduizend euro) of tot de verkoopprijs indien deze lager 
is.

Copyright
Geen enkel deel van dit document, noch uittreksels daarvan, mag zonder schriftelijke toestemming van 
Powerdale NV/SA worden verspreid naar enige andere partij.
Onder voorbehoud van wijzigingen, zonder voorafgaande waarschuwing. De laatste versie van deze 
handleiding vindt u op www.powerdale.com/documentation.
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Hoofdstuk 2. Beschrijving apparaat

Productoverzicht
De Home  is een oplaadoplossing om een elektrisch voertuig thuis gemakkelijk en veilig op te laden en 
tegelijkertijd de oplaadsnelheid en het beschikbare vermogen te optimaliseren.

Home  set-up

Home  Type 2
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Eén apparaat voor elk soort huis en elk soort voertuig
De Home  kan worden geïnstalleerd in elk huis en kan worden gebruikt in elk type netaansluiting, waardoor 
hij volledig compatibel is met elke elektrische configuratie:

- Eenfasig
- Driefasig
- Driefasig met nulleider

Bovendien is het apparaat compatibel met alle autofabrikanten en alle soorten voertuigen:
Plug-in hybride Full EV

Type 1 connector

Type 2 connector

Past zich aan het gedrag van de gebruiker aan voor meer veiligheid
De Home  zal zich automatisch aanpassen aan het gedrag van de gebruikers om u gemoedsrust te geven. 
U hoeft geen acht te slaan op het oplaadproces bij het inschakelen van andere huishoudapparaten. Het 
apparaat houdt rekening met alle bronnen van elektriciteitsverbruik en past zich aan om het voertuig te 
blijven opladen, terwijl de huishoudapparaten altijd blijven werken.

Klaar voor de smart grid en zuinig
Door gebruik te maken van een vermogensoptimaliseringsalgoritme injecteert de Home  geen vermogen 
op het net. De lokale elektriciteitsproductie gaat naar eigen verbruik om de laadkosten te optimaliseren. 
Kies uit twee oplaadmodi:

- Max Mode  maximaliseert de oplaadsnelheid door:
- Maximaal beschikbaar netvermogen te combineren met lokale productie.
- Laadvermogen dynamisch aan te passen door steeds rekening te houden met de fysieke 
grenzen van de elektrische installatie voor een maximale veiligheid.

- Eco Mode  zorgt voor een economisch zo voordelig mogelijk elektriciteitsverbruik door:
- Maximaal gebruik te maken van nacht- en weekendtarieven.
- Eigen verbruik van de lokale productie te optimaliseren.

Verbonden
De Home  is verbonden via Bluetooth Low Energy (BLE 4.2) en wordt beheerd via Nexxtmove. De app 
wordt gebruikt om:

- Gegevens te synchroniseren met cloudopslag.
- Software en protocollen te updaten.
- Verbeterde en/of nieuwe functies toe te voegen.

Het apparaat is klaar voor wifi. Een toekomstige update (vanop afstand) zal de ingebouwde wifi-module 
activeren en een bijkomende connectiviteitsmethode bieden, met de volgende voordelen:
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- Een permanente verbinding tussen het apparaat en de cloudopslag voor een continue 
synchronisatie.
- Eenvoudigere software- en protocolupdates: directe verbinding met het internet in plaats van via 
de bluetoothverbinding op een smartphone.
- Activering van nieuwe diensten, zoals de mogelijkheid om externe tokens toe te laten zodat andere 
gebruikers de lader kunnen gebruiken.

Flexibele en gemakkelijke toegang
Kies of combineer verschillende toegangsmodi voor meer gemak:

Toegangsmodus Beschrijving

Open access mode Geen identificatie of authenticatie: het opladen begint wanneer de stekker in 
het voertuig wordt gestoken.

Nexxtmove(app)
1. App als sleutel: het apparaat detecteert de smartphone en begint automa
tisch op te laden wanneer de connector wordt aangesloten.
2. Startknop op de app: keuze tussen Eco of Max laadmodus.

Badge Gewoon met een badge swipen om te beginnen met opladen(1)  wanneer de 
connector insteekt.

Inhoud van de doos
De Home  doos bevat het volgende:

Het Type 2  Home  pakket bevat:
1. Het Home  apparaat.
2. De Type 2  houder voor de connector, om de connector te plaatsen wanneer het apparaat niet in 

gebruik is.
3. Universele plug verankeringen:

- Vier schroeven en vier muurpluggen (8x40 mm) om het apparaat te bevestigen.
- Vier schroeven en vier muurpluggen (8x40 mm) om de houder te bevestigen.

4. De laadkabel met Type 2  connector.
(1) De badge moet voor gebruik worden toegevoegd en geconfigureerd via de app, bijvoorbeeld om altijd de Max Mode in te schakelen (zie: Configureren 

(op pagina 18)).
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5. Drie stroomtransformatoren (CT) + RJ45-connector(2):
- Gebruikt voor energiemeting in gebouwen en aangesloten op de adapter.
- De adapter voorziet in een RJ45-interface die verbinding maakt met de Home.

6. Twee RFID-badges, klaar voor configuratie en geschikt om aan een sleutelhanger te bevestigen.

Ook in de doos (niet afgebeeld hierboven)
- Documentatie:

- Een korte handleiding om de bestuurder te helpen bij het eerste gebruik van het apparaat.
- In de doos zit een QR-code die verwijst naar een snelgids die de installateur door het 
installatieproces leidt.

Hoofdonderdelen van het apparaat

1. Status-led  die de huidige modus van het apparaat aangeeft (zie LED lichtcodes  (op pagina 
13))

2. RFID-lezer  waarmee de gebruiker zich kan identificeren en het opladen kan starten door te swipen 
met een geconfigureerde RFID-badge

3. Laadkabel  met een Type 2  connector  die de Home  verbindt met het voertuig
4. Stroomkabelingang  die de Home  verbindt met de elektriciteitsvoorziening van de gebouwen
5. Ethernetkabelingang (RJ45)  voor aansluiting op de externe connector van de meter (+ ingang 

voor het signaal voor het afwerpen van de belasting)(3)

(2) De RJ45-kabel zelf is niet inbegrepen.
(3) Bijvoorbeeld Smarty slimme elektriciteitsmeter (gebruikt in Luxemburg).
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Technische gegevens
KENMERKEN
Laadpunten 1

Toegangsmodus RFID-lezer of via de Nexxtmove
Nexxtmove  app (compatibel met Android 5.0 en hoger & iOS 8 en hoger)

Geheugen Gegevensback-up op basis van gemiddeld één laadsessie/dag: tot een maand 
laadsessies en tot een week metingen en evenementen

Meten Geïntegreerde klasse 1
Klasse 1 t/m 80 A verstrekt door het apparaat voor de meting van de hoofd
voeding

Slim laden Twee modi:
- Max: oplaadsnelheid maximaliseren
- Eco: het verbruik van lokale productie optimaliseren en gebruikmaken van 
het nacht-/weekendtarief (indien van toepassing)

Gebruikersinterface Status LED indicator

ELEKTRISCH
Type laadkoppeling Type 2  connector op geïntegreerde kabel

Kabellengte 4 m or 7 m (optie)

Laaduitgangs
stroom

32 A driefasig

Ingangsspanning 3 x 400 V AC + N en 1 x 230 V AC

Netfrequentie 50 Hz

Laadvermogen (out
put)

Van 1,4 (eenfasig) of 4,1 (driefasig) tot 22 kW
Kan beperkt worden tot 11 kW om te voldoen aan de lokale regelgeving

Verbruik in stand-by 5 W

Oplaadmodus Modus 3 conform IEC 61851-1:2017

Elektrische veilig
heid

Aardlekbewaking conform IEC 62752:2016 (AC 30 mA - DC 6 mA)

COMMUNICATIE
Connectiviteit Bluetooth Low Energy (BLE 4.2)

! Opgelet: De Bluetooth-connectiviteit kan per telefoon verschillen. Raad
pleeg de FAQ-pagina op de Powerdale  website voor meer informatie.

Het apparaat is klaar voor wifi. Een toekomstige update (vanop afstand) zal de 
ingebouwde wifi-module activeren en een bijkomende connectiviteitsmethode 
bieden
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MECHANISCH
Materiaal ABS-PC & PC

Gewicht 3 kg(4)

Afmetingen (HxBxD) 25 x 25 x 6 cm

Ingangsbeveiliging IP 55

MILIEU
Bedrijfstemperatuur -25 °C tot + 40 °C

Bedrijfsvochtigheid Tot 95% niet-condenserend

ONDERHOUD
Update op afstand Een software-update kan op afstand worden uitgevoerd via Nexxtmove

De technische kenmerken kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Certificeringen
De Home  is gecertificeerd.

- IEC 62196-1, Stopcontacten, contactdozen, voertuigstopcontacten en voertuigcontactdozen - Het 
via een leiding opladen van elektrische voertuigen - Deel 1: Algemene eisen
- IEC 62196-2, Stopcontacten, contactdozen, voertuigstopcontacten en voertuigcontactdozen - 
Het via een leiding opladen van elektrische voertuigen - Deel 2: Eisen aan afmetingen voor de 
aansluitbaarheid en uitwisselbaarheid voor met pennen en bussen uitgeruste aansluitmiddelen voor 
gebruik met wisselspanning
- IEC 61851-1:2010, Laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen - Deel 1: 
Algemene eisen
- IEC 61851-1:2017, Laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen - Deel 1: 
Algemene eisen
- IEC 60364-7-722, Laagspanningsinstallaties - Deel 7-722: Bepalingen voor bijzondere installaties, 
ruimten en terreinen - Voorzieningen voor elektrische voertuigen
- IEC 62335: 2008, Circuitverbrekers – Geschakelde draagbare reststroomtoestellen met 
beschermende aarding voor klasse I en voertuigapplicaties op batterijen
- IEC 60309-1:1999, Stopcontacten voor industrieel gebruik – Deel 1: Algemene eisen

Mechanische gegevens
De mechanische afmetingen en plaatsing van de behuizing van de Home.

(4) Geschat verzendgewicht

8



9



Figuur 13: Opengewerkte afbeelding

1. Behuizing
2. Binnenste afdekking (doorschijnend)
3. Buitenste afdekking
4. Klemmenblok
5. Ethernetpoort (externe meteraansluiting)
6. Digitale invoer voor belastingbeheer
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Slimme oplaadmogelijkheden
Max Mode
Dit is de snelste oplaadmodus, die tegelijkertijd een veilige stroomtoevoer naar alle huishoudapparaten 
garandeert.
In de Max Mode laadt de Home  elk elektrisch voertuig dynamisch op met stroom van het net plus lokale 
productie(5), min wat het gebouw al verbruikt (magnetron, vaatwasser, oven, wasmachine ...).
Praktijkvoorbeelden van het opladen in de Max Mode:

Dag Avond & nacht

Situatie: een elektrisch voertuig laadt op en er is 
minder verbruik door huishoudapparaten. De zon 
schijnt en er is veel lokale productie (bijvoorbeeld 
van zonnepanelen).
Resultaat: het voertuig wordt opgeladen door de 
lokale productie plus alle beschikbare netstroom 
die het gebouw niet verbruikt.

Situatie: een elektrisch voertuig laadt op, en 
meerdere bewoners zijn thuis en koken, kijken tv, 
gebruiken computers. De zon is onder, er is geen/
minder lokale productie.
Resultaat: het voertuig wordt opgeladen door alle 
netstroom (aan nachttarief) die het gebouw niet 
verbruikt.

Figuur 14: Visuele weergave van max. laadmodus

(5) Indien van toepassing: voor de lokale productie van elektriciteit zijn zonnepanelen, wind- of waterkrachtinstallaties of warmtekrachtkoppeling nodig. De 
externe meteraansluiting moet ver genoeg stroomopwaarts liggen om de lokale productie en het huishoudelijk verbruik te integreren.
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Pictogram Beschrijving

's Nachts (gebruikt goedkoper nachttarief(6))

Overdag (meer lokale productie)

Hoeveelheid laadvermogen beschikbaar voor de auto

Hoeveelheid stroom verbruikt door het huis

Overschot lokale productie beschikbaar voor de auto

Stroom

Tijd

Lokale productie door de tijd heen

Eco Mode
Dit is de meest economische oplaadmodus, die ofwel het overschot van de lokale productie (overdag), 
ofwel het goedkopere nacht-/weekendtarief gebruikt.
In Eco Mode laadt de Home  het elektrische voertuig op met stroom van het net (wanneer het goedkopere 
nacht-/weekendtarief van toepassing is) plus de lokale productie verminderd met wat het gebouw al 
verbruikt. Deze laadoptie is ecologisch en economisch de meest interessante.
Praktijkvoorbeelden van het opladen in de Eco Mode:

Dag Avond & nacht

Situatie: een elektrisch voertuig laadt op en er is 
minder stroomverbruik door huishoudapparaten. 
De zon schijnt en er is veel lokale productie (bij
voorbeeld van zonnepanelen).
Resultaat: het opladen wordt tot een minimum be
perkt en het voertuig wordt alleen door lokaal ge
genereerde stroom opgeladen(7).

Situatie: een elektrisch voertuig laadt op, en 
meerdere bewoners zijn thuis en koken, kijken tv, 
gebruiken computers. De zon is onder, er is geen/
minder lokale productie.
Resultaat: het voertuig wordt opgeladen door alle 
netstroom (aan nachttarief) die het gebouw niet 
verbruikt.

(6) Geldt 24/24 tijdens het weekend
(7) Er wordt altijd minstens 6 A voorzien om te voorkomen dat het accumanagementsysteem van de auto de laadsessie onderbreekt.
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Figuur 15: Visuele weergave van Max. laadmodus

Geen dag-/nachtmeter?
Er zijn twee mogelijkheden als u geen gebruik kunt maken van het nacht-/weekendtarief:

- Configureer de Eco Mode niet: laad op bij een geregelde maximumsnelheid zonder Eco Mode.
- Configureer Eco Mode  met specifieke tijdvensters voor snel opladen.

LED lichtcodes
De ledlampjes op de externe behuizing geven u informatie over de actuele toestand van de Home.

Led Toestand

Gloeit langzaam
Gloeit snel

Opladen - langzaam
Opladen - snel (Max Mode of Eco Mode 's nachts)

Knippert Einde van oplaadsessie
Blauw

Blauw en knippert niet Aangesloten maar laadt niet op

Groen en knippert niet Beschikbaar
Groen

Knippert Oplaadsessie toegestaan (Bluetooth gedetecteerd, bad
ge geswipet ...)

Rood en knippert niet Fout (alle types, behalve indien elders in deze tabel be
schreven)Rood

Knippert Fout (RCM(8)  geactiveerd)

(8) Reststroommonitor
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Led Toestand

Oranje en knippert niet Fout (communicatie)
Oranje

Knippert Fout (RFU(9))

Wit Wit en knippert niet Firmware-upgrade

(9) Voorbehouden voor toekomstig gebruik
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Hoofdstuk 3. Hoe beginnen

De app instellen

Downloaden
1. Voor iOS-gebruikers:

a. Ga naar de Apple App Store.
b. Zoek naar Nexxtmove.
c. Tik op Downloaden.

Resultaat: Het downloaden zal beginnen.
2. Voor Android-gebruikers

a. Ga naar de Google Play Store.
b. Zoek naar Nexxtmove.
c. Tik op Downloaden.

Resultaat: Het downloaden zal beginnen.

Aanmelden en registreren
Inhoud: 
Om een nieuwe gebruikersaccount aan te maken en de Home  te registreren:
1. Open de Nexxtmove  app.
2. Tik op Nieuwe gebruiker.
3. Kies de gewenste taal en tik op Volgende.
4. Lees de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid en selecteer het selectievakje naast 'Ik heb 

de servicevoorwaarden gelezen en ga ermee akkoord'.
5. Tik op Volgende.
6. Vul de benodigde persoonlijke gegevens in:

a. Vereist:  Gebruikersnaam, Wachtwoord en Bevestig wachtwoord
b. Vereist:  Contactgegevens
c. Optioneel:  Adres

7. Selecteer Home  in de lijst met apparaten en tik op Volgende.
8. Voer het serienummer van de Home  in en tik op Volgende.

i Tip: U vindt het serienummer (SN) op de sticker rechts onderaan het apparaat.
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Figuur 16: Voorbeeld van een serienummer

i Tip: U kunt ook de QR-code aan de rechterkant van de sticker scannen.

9. Optioneel:  Voer een bankrekeningnummer (IBAN) in.(10)

10. Tik op Opslaan  om het registratieproces na controle van de samenvatting te voltooien.

Inloggen
Inhoud: Als u de app al heeft gebruikt of eerder een account heeft aangemaakt op het cloudplatform, 
kunt u direct inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord en het apparaat registreren.
1. Open de Nexxtmove  app.
2. Voer de gegevens om in te loggen in.

i Tip:
- Als u ze vergeten bent, kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen (zie: Ik ben mijn 
Nexxtmove wachtwoord vergeten  (op pagina 43)).
- Gebruikersnamen en wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.

3. Tik op Inloggen.
4. Voltooi de registratieprocedure zoals beschreven in Aanmelden en registreren  (op pagina 15).

Koppelen aan een smartphone
Inhoud: 
Om een apparaat aan een smartphone te koppelen, moet het worden Geregistreerd  op een bestaande 
account. U kunt een nieuw apparaat direct vanuit de app registreren op de pagina Geregistreerde 
apparaten.
1. In het venster Mijn toestellen  selecteert u een toestel.
2. Tik onder de statusregel op Mijn apparaat koppelen.
3. Lees de Belangrijke veiligheidsinstructies en bevestig dat u ze begrepen hebt.
4. Tik op Mijn apparaat koppelen.

i Belangrijk: Als u een Android-telefoon gebruikt, slaat u stap 5 over.

5. Voer, wanneer dit wordt gevraagd, de pincode in het pop-upvenster in.

(10) Deze stap verschijnt alleen bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker en als het apparaat de optionele vergoedingsdienst heeft.

16



Resultaat: Het apparaat is nu via Bluetooth gekoppeld met uw telefoon en is klaar om gegevens te 
synchroniseren.
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Hoofdstuk 4. Dagelijks gebruik

Configureren

Basisinstellingen
Alvorens te starten: Zorg ervoor dat uw laadtoestel volgens uw behoeften door uw installateur is 
geconfigureerd. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met uw installateur om dit correct te doen.
Inhoud: De volledige initiële set-up van de Home  wordt door de installateur uitgevoerd. De bestuurder 
kan altijd de volgende basisinstellingen aanpassen:

- App als sleutel activeren.
- Standaard oplaadmodus wijzigen.
- Parameters van de gebruiksduur wijzigen.
- Naam van de badge wijzigen.

1. App als sleutel activeren:
a. Open het configuratiemenu in de app.
b. Tik op app als sleutel  om dit te activeren.

Resultaat: Opladen is mogelijk als de smartphone zich in de buurt van de Home  bevindt.
2. Standaard oplaadmodus wijzigen:

a. Open het configuratiemenu in de app.
b. Tik op Modus.
c. Druk op de gewenste Modus om deze te activeren.

Modus Beschrijving

Open Eco Er is geen identificatie of authenticatie nodig om een lading in Eco Mode 
te starten

Open Max Er is geen identificatie of authenticatie nodig om een lading in Max Mode 
te starten

Privé Eco Er is een geconfigureerde badge of een app nodig om een lading in Eco 
Mode te starten.

Privé Max Er is een geconfigureerde badge of een app nodig om een lading in Max 
Mode te starten.

a. Tik op OK.
Resultaat: De standaard oplaadmodus is gewijzigd.

3. Parameters van de gebruiksduur wijzigen:
a. Open het configuratiemenu in de app.
b. Tik op Weekdagen.
c. Tik op Start  om het begin van een weekdag te wijzigen met de klokinterface.
d. Tik op Einde  om het einde van een weekdag te wijzigen met de klokinterface.
e. Tik op OK  om op te slaan.
f. Tik op Weekend  en herhaal de stappen c, d en f.

4. Naam van de badge wijzigen:
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a. Tik op de badge die u wilt wijzigen.
b. Typ de naam van de badge in.
c. Tik op Bijwerken.

Resultaat: De naam van de badge is opgeslagen.

Badges

Toegangsinstellingen
De Home  heeft twee verschillende toegangsinstellingen:

- Open toegang: er is geen identificatie of authenticatie nodig om een lading te starten.
- Private toegang: er is een geconfigureerde badge of een app nodig om een lading te starten.

Een badge toevoegen
Alvorens te starten: Er kunnen maximaal 10 badges worden toegevoegd aan de witte lijst in de app.
1. Open de Nexxtmove  app.
2. Selecteer uw laadtoestel uit de lijst.
3. Ga naar Configuratie
4. Tik op Een badge toevoegen.
5. Selecteer een modus in het pop-upscherm:

- Standaard: gebruikt de configuratie van het apparaat (Max of Eco) zonder deze 
te overschrijven.
- Max: Gebruikt maximale oplaadsnelheid.(11)

6. Optioneel:  Stel een aangepaste naam in voor de badge.
7. Tik op Valideren.

Resultaat: De badge kan nu gebruikt worden om een oplaadbeurt te starten.

Een badge configureren
1. Open de Nexxtmove  app.
2. Selecteer uw laadtoestel in de lijst.
3. Ga naar Configuratie.
4. Tik op Bewerken  naast de bestaande badge.
5. Wijzig de parameters die u liever wilt aanpassen en tik op Opslaan.

Resultaat: U kunt nu de geconfigureerde badge(s) gebruiken.
Volgende stappen: Start een laadbeurt met een badge.

Opladen

Een laadbeurt starten in open modus
Alvorens te starten: Zorg ervoor dat de Home  is geconfigureerd in open access. Zie: Basisinstellingen 
(op pagina 18).

i Belangrijk: De open access mode is niet compatibel met andere oplaadmethoden.

(11) Als u een badge gebruikt die in Max Mode is geconfigureerd, wordt het laadproces in Max Mode gestart, zelfs als het apparaat op Eco Mode is 
geconfigureerd.
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Een laadbeurt starten in open modus:
1. Neem de connector uit de houder.
2. Steek de connector in de laadpoort van het voertuig.

Resultaat: De laadsessie begint onmiddellijk.

Een laadbeurt starten met de app
Inhoud: 

i Belangrijk: Het opladen met de app is niet compatibel met opladen in de open access mode.

Via Bluetoothdetectie
Alvorens te starten:

- Zet de smartphone aan en schakel Bluetooth in.
- Activeer App als sleutel  via de app (zie: Basisinstellingen  (op pagina 18))

Inhoud:
- Deze toegangsmethode gebruikt de app als sleutel.
- U heeft 30 seconden om de laadkabel aan te sluiten.

1. Sluit de laadkabel aan.
2. Begeef u met uw telefoon tot op enkele meters van de Home.

Resultaat: De telefoon wordt gedetecteerd via Bluetooth.
Resultaat: De laadsessie begint.

Via de startknop
Inhoud:
1. Open de Nexxtmove.
2. Tik op Start  (standaardmodus) of tik op Max Mode.
3. Sluit de laadkabel aan.

i Belangrijk: U heeft 30 seconden om de laadkabel aan te sluiten.

Resultaat: De laadsessie start in de geselecteerde modus.

Een laadbeurt met een badge starten
Alvorens te starten: Alleen geconfigureerde badges worden geaccepteerd.

i Belangrijk: Het opladen met een badge is niet compatibel met opladen in de open access mode.

Inhoud: Elke badge kan een configuratie hebben die gekoppeld is aan een laadmodus
- Met standaardconfiguratie: De configuratie van de Home  wordt gebruikt.
- Met Max Mode: Wat de configuratie ook is, de Max Mode wordt gebruikt (overschrijft elke huidige 
laadconfiguratie met de Max Mode tot het einde van de laadsessie).

1. Swipe een badge op de Home.
2. Sluit de laadkabel aan (u kunt ook met deze stap beginnen).
3. U heeft 30 seconden om de laadkabel aan te sluiten.

Resultaat: De laadsessie start op basis van de badgeconfiguratie.
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Een laadbeurt stoppen
Inhoud:
1. Stoppen door de kabel te verwijderen:

a. Ontgrendel de auto.
b. Verwijder de laadkabel en steek de connector weer in de houder.

Resultaat: De laadbeurt stopt. U kunt De gegevens synchroniseren  (op pagina 21)  met 
de app.

2. Stoppen in de app:
a. Open de Nexxtmove  app.

Resultaat: Tijdens het opladen wordt het Oplaadscherm  met de statistieken van de 
sessie getoond.

b. Druk op de knop Laadbeurt stoppen.
Resultaat: Het opladen stopt.

Oplaadsnelheid tijdens een laadbeurt wijzigen.
Inhoud: Om vele redenen kan het wenselijk zijn om de laadsnelheid tijdens het laden te wijzigen. Ga 
als volgt te werk terwijl het laadproces aan de gang is:
1. Open de Nexxtmove  app.

Resultaat: Tijdens het opladen wordt het Oplaadscherm  met de statistieken van de sessie 
getoond.

2. Tik op de schakelaar om over te schakelen van Max  naar Eco  of omgekeerd.
Resultaat: Het laadproces wordt onmiddellijk aangepast.

Visualisatie van geactualiseerde gegevens
Inhoud: Tijdens het opladen toont de visualisatie van Geactualiseerde gegevens  de actuele 
laadstroom van uw auto en het verbruik van uw huis in real time.
1. Tik op Geactualiseerde gegevens  onder de grafiek.
2. Visualiseer uw realtime oplaadgegevens.

De gegevens synchroniseren
Alvorens te starten:

- Zet de smartphone aan en schakel Bluetooth in.
- Het toestel moet worden gekoppeld met een smartphone (zie: Koppelen aan een smartphone 
(op pagina 16)).
- Als u de meest recente gegevens wilt synchroniseren met de cloudopslag, moet de telefoon 
verbonden zijn met het internet.

Inhoud: 
De update zal meestal automatisch gebeuren, maar soms kan het besturingssysteem van de smartphone 
dit proces onderbreken. Volg in dat geval deze stappen om de synchronisatie opnieuw te starten.
1. In het venster Mijn toestellen  selecteert u het toestel waarmee u wilt synchroniseren.
2. Om te synchroniseren kunt u:

21



- Onder de grafiek op Synchroniseren  tikken.
- Op het scherm naar onder swipen.

Resultaat: De gegevens worden gesynchroniseerd met de cloudopslag. Omwille van de nabewerking 
verschijnen ze na enkele minuten in de grafieken.
Volgende stappen: Als u wilt weten wanneer de gegevens voor het laatst zijn gesynchroniseerd, kunt 
u deze informatie naast het bluetoothlogo bekijken.

De software bijwerken
Inhoud:

- Updates voor de Home  zullen worden geïnstalleerd via de Bluetoothverbinding van de smartphone.
- Voor de beste gebruikerservaring en optimale veiligheid moet u altijd de nieuwste versie van de 
software downloaden.

1. Selecteer in het venster Mijn apparaten  het apparaat dat u wilt bijwerken.
2. Tik onder de status van het apparaat op Technische informatie.

i Tip: Een blauwe tekst zal verschijnen om u op de hoogte te stellen van de beschikbaarheid 
van de nieuwe software.

3. Tik op Nieuwe software downloaden.
4. Houd uw telefoon in de buurt van het laadapparaat tot de laadcirkel op 100% staat.

i Belangrijk: Blijf tot het einde van het proces op hetzelfde scherm om onderbreking te 
voorkomen (maximaal 10 minuten).

5. Laat het apparaat automatisch opnieuw opstarten.
Resultaat: Het apparaat zal opnieuw opstarten en is dan uitgerust met de laatste versie van de software.

App

Uitloggen
1. Tik op het gebruikerspictogram onder de grafiek.
2. Tik op Uitloggen.

Resultaat: U bent uitgelogd uit de app.
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Hoofdstuk 5. Onderhoud, reiniging en afdanking
De Home  heeft wanneer gebruikt zoals voorgeschreven geen onderhoud nodig. We adviseren om uw 
toestel regelmatig te controleren op eventuele zichtbare schade. Als er schade wordt geconstateerd, 
gebruik het apparaat dan niet en neem contact op met uw installateur.

Reiniging
Gebruik, als u het apparaat wilt schoonmaken, een vochtige doek. Vermijd reinigingsproducten met 
oplosmiddelen en stel het niet bloot aan ontvlambare of agressieve chemicaliën of dampen.

Afdanking
De verpakking van de Home  moet worden afgevoerd volgens de geldende plaatselijke en regionale 
voorschriften. De Home  mag niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid maar moet volgens de 
richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur worden verwijderd. Gelieve te 
recycleren waar faciliteiten bestaan. Neem contact op met de lokale overheid of de detailhandelaar voor 
advies over recycling.
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Hoofdstuk 6. Reparatie
Als uw Home  niet meer functioneert en u deze situatie met de Troubleshooting Home  (op pagina 32) 
niet kunt oplossen, neem dan contact op met uw installateur.
Als uw klant contact met u opneemt over een defecte Home, volg dan de volgende stappen om het apparaat 
te repareren of te vervangen.
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Beperkte Fabrieksgarantie van Powerdale
Opmerking: deze beschrijving van de Beperkte Fabrieksgarantie van Powerdale N.V./S.A. (hierna 
"Powerdale") is van kracht en geldt voor alle aankopen uitgevoerd na 8 juli 2017 van de hieronder vermelde 
producttypes.
In dit opzicht dient deze beschrijving te worden gelezen als een uitleg van de Algemene Voorwaarden 
van Powerdale. Indien er sprake is van een dubbelzinnigheid of discrepantie in de documenten, 
prevaleren de Algemene Voorwaarden. De Beperkte Fabrieksgarantie van Powerdale is geen garantie 
voor duurzaamheid en omvat niet de beschikbaarheid van het apparaat.
Ze is uitsluitend van toepassing op:

- Nieuwe apparaten van de volgende producttypes: Mobile (Black) Type 1, Mobile (Black) Type 2, 
Mobile Red (pakket), Wallbox Base Single / Dual, Wallbox Advance Single / Dual, Pole Base Single / 
Dual, Pole Advance Single / Dual, Home, Protection Box Wall Dual, NexxtGEM, Cluster, Direct, Access 
Terminal;
- Onderdelen van de bovengenoemde producttypes die na afloop van de Fabrieksgarantie voor 
Producten worden geïnstalleerd om defecte apparaten te repareren.

Garantieverlener
De garantieverlener is Powerdale. Powerdale behoudt zich het recht voor de in deze Beperkte 
Fabrieksgarantie genoemde diensten te laten uitvoeren door partners die geautoriseerd zijn door 
Powerdale.

Datum Versie Actie

20/01/2020 Powerdale Productgarantie (2.0) Goedkeuring

21/05/2020 Powerdale Productgarantie (2.1)

Update begindatum van de garantie, 
noodzaak van inbedrijfstellingsverslag 
vervangen door noodzaak van serie
nummer, transportkosten verduidelijkt.

15/09/2020 Powerdale Productgarantie (2.2)

Update over het gebruik van de instal
lateursapp en/of het inbedrijfstellings
document voor de inbedrijfstelling van 
de apparaten om de geldigheid van de 
garantie te garanderen

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de 
garantie
De personen die in aanmerking komen om aanspraken te doen gelden op deze Beperkte Fabrieksgarantie 
van Powerdale zijn alleen (i) kopers die de apparaten zelf hebben gekocht en ze voor de eerste keer 
in gebruik hebben genomen (hierin "Eerste Gebruiker") en (ii) kopers die de apparaten rechtmatig en 
zonder wijzigingen van de Eerste Gebruiker of de rechtsopvolger(s) van de Eerste Gebruiker hebben 
aangeschaft. De personen die in aanmerking komen voor deze Beperkte Fabrieksgarantie van Powerdale 
worden hierin aangeduid als "garantieaanvrager". Andere personen zijn niet bevoegd om aanspraak te 
maken op de Beperkte Fabrieksgarantie van Powerdale. De garantieaanvrager kan echter een derde 
aanwijzen om zijn aanspraken op deze Beperkte Fabrieksgarantie te doen gelden. Het bewijs van deze 
aanwijzing dient bij alle briefwisseling met betrekking tot dergelijke aanspraken te worden gevoegd. 
Toewijzing en/of overdracht van deze rechten aan andere personen is niet toegestaan.
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Garantieperiode
Voor alle bovengenoemde producten, met inbegrip van hun standaardaccessoires en opties die tegelijk 
met het (de) desbetreffende product(en) worden aangeschaft, ontvangt de garantieaanvrager een 2-jarige 
Beperkte Fabrieksgarantie van Powerdale.
De fabrieksgarantieperiode begint op het moment dat het apparaat voor het eerst door of voor de eerste 
garantieaanvrager wordt gebruikt of 6 maanden nadat het genoemde apparaat door of voor rekening van 
Powerdale is verzonden, afhankelijk van welke datum het eerst valt.
Voor de geldigheid van deze Beperkte Fabrieksgarantie van Powerdale is het noodzakelijk dat het 
apparaat:
1. geïnstalleerd is in overeenstemming met de installatiehandleiding van de fabrikant die van toepassing 

is op het apparaat in kwestie.
2. in bedrijf is gesteld volgens het standaarddocument van de fabrikant en/of de installateursapp.

Indien er structurele of ongeoorloofde wijzigingen aan het apparaat zijn aangebracht en Powerdale niet 
om deze wijzigingen heeft verzocht, zal de Beperkte Fabrieksgarantie van Powerdale worden beëindigd 
op de datum waarop deze structurele of ongeoorloofde wijzigingen zijn aangebracht, ongeacht de 
hierboven vermelde perioden. Bij schade aan structureel gewijzigde apparaten die niet op verzoek van 
Powerdale zijn gewijzigd, vallen de kosten die gemaakt zijn om de schade te herstellen, ongeacht of deze 
structurele wijzigingen de oorzaak zijn van deze schade, niet onder deze Beperkte Fabrieksgarantie van 
Powerdale. Powerdale zal de garantieaanvrager vooraf informeren over deze kosten. De reparatie zal 
worden uitgevoerd afhankelijk van de toestemming van de garantieaanvrager om deze kosten te dekken.

Voor onderdelen van de bovengenoemde producttypes die na afloop van de 
Fabrieksgarantie voor Producten worden geïnstalleerd om defecte apparaten te 
repareren
Voor deze producten gaat de fabrieksgarantieperiode in wanneer het apparaat door of voor de eerste 
garantieaanvrager wordt geïnstalleerd (in overeenstemming met het interventieverslag) of 6 maanden na 
de factuurdatum van het genoemde apparaat van Powerdale, afhankelijk van welke datum het eerst valt.
Het interventieverslag dient binnen 60 dagen na ontvangst van de goederen door de garantieaanvrager 
naar behoren te worden ingevuld, ondertekend en teruggestuurd naar Powerdale en de factuur dient te 
worden voldaan overeenkomstig de algemene verkoopvoorwaarden, anders vervalt de Fabrieksgarantie 
van Powerdale.
De geldigheid van deze Beperkte Fabrieksgarantie van Powerdale vereist dat het onderdeel wordt 
geïnstalleerd en getest in overeenstemming met de installatiehandleiding van de fabrikant die van 
toepassing is op het onderdeel in kwestie. Indien er structurele of ongeoorloofde wijzigingen aan 
het onderdeel zijn aangebracht en Powerdale niet om deze wijzigingen heeft verzocht, zal de 
Beperkte Fabrieksgarantie van Powerdale worden beëindigd op de datum waarop deze structurele of 
ongeoorloofde wijzigingen zijn aangebracht, ongeacht de hierboven vermelde perioden. Bij schade aan 
structureel gewijzigde onderdelen die niet op verzoek van Powerdale zijn gewijzigd, vallen de kosten 
die gemaakt zijn om de schade te herstellen, ongeacht of deze structurele wijzigingen de oorzaak 
zijn van deze schade, niet onder deze Beperkte Fabrieksgarantie van Powerdale. Powerdale zal de 
garantieaanvrager vooraf informeren over deze kosten. De reparatie zal worden uitgevoerd afhankelijk 
van de toestemming van de garantieaanvrager om deze kosten te dekken.

Geografisch toepassingsgebied
Deze Beperkte Fabrieksgarantie van Powerdale is wereldwijd van toepassing. De garantiedekking kan 
verschillen in de Landen met Eerstelijnsondersteuning van Powerdale. Dat zijn: België, Luxemburg, 
Nederland (met uitzondering van de bijbehorende eilanden en overzeese gebieden).
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Garantiedekking
De Beperkte Fabrieksgarantie van Powerdale dekt de kosten voor reparaties en/of vervangende 
onderdelen gedurende de vastgestelde garantieperiode als onderdeel van en in overeenstemming met 
de hierin gestelde voorwaarden vanaf de datum waarop de garantieperiode begint. Indien een apparaat 
gedurende de gedefinieerde garantieperiode defect raakt, wordt het apparaat (naar het oordeel van 
Powerdale):

- Vervangen door een apparaat van gelijke waarde qua producttype en leeftijd, of
- Ter plaatse gerepareerd door Powerdale of een door Powerdale aangewezen servicepartner 
(wanneer Powerdale redelijkerwijs concludeert dat het geografisch gebied waarin het systeem wordt 
geëxploiteerd, te riskant wordt geacht om diensten ter plaatse te verlenen, worden de verplichtingen 
van Powerdale om deze diensten voor dat gebied te verlenen, opgeschort voor de periode waarin 
dat risico redelijkerwijs wordt geacht aanwezig te zijn), of
- Gerepareerd in de vestiging van Powerdale door Powerdale of een door Powerdale aangewezen 
servicepartner, of
- Voor producten onder een Uitgebreide Fabrieksgarantie van Powerdale kan de juiste marktwaarde 
van het defecte apparaat (die door Powerdale wordt bepaald op basis van de marktwaarde die het 
apparaat zou hebben als het niet defect was) worden vergoed.

De garantieaanvrager moet een vervangend apparaat van gelijke waarde qua type en leeftijd van het 
product accepteren, zelfs als het cosmetische gebreken vertoont die geen invloed hebben op de correcte 
werking of de naleving van de veiligheidsvoorschriften. Powerdale zal, naar eigen oordeel, bij de reparatie 
of vervanging van het apparaat van de garantieaanvrager gebruik maken van nieuwe en/of gelijkwaardig 
aan nieuwe onderdelen met een origineel of verbeterd ontwerp.

Specifieke informatie indien Powerdale ervoor kiest om een apparaat ter plaatse 
te repareren
Indien Powerdale beslist om het defecte apparaat ter plaatse te repareren (reparatie door Powerdale 
of door een door Powerdale aangewezen servicepartner), dekt de Beperkte Fabrieksgarantie van 
Powerdale de kosten van het reparatiemateriaal en de arbeidskosten voor het verwijderen en vervangen 
van het onderdeel of het vervangende apparaat.
Geen andere kosten - met inbegrip van, maar niet beperkt tot, transport, exportcertificaten, inspecties, 
douanerechten, kosten voor veilige toegang tot apparaten, kosten voor hefuitrusting, reis- of 
verblijfkosten, de kosten van eigen werknemers van de garantieaanvrager of de kosten van derden 
die niet door Powerdale geautoriseerd zijn - worden gedekt door de Beperkte Fabrieksgarantie van 
Powerdale.
Indien het apparaat echter in een Land met Eerstelijnsondersteuning van Powerdale (zie hieronder) 
geïnstalleerd is, dekt de Beperkte Fabrieksgarantie van Powerdale ook de transportkosten die verband 
houden met de reparatie door Powerdale of de door Powerdale aangewezen servicepartner.

Specifieke informatie indien Powerdale ervoor kiest om een apparaat te repareren 
in de vestiging van Powerdale
Indien het apparaat bij Powerdale moet worden gerepareerd, dient de garantieaanvrager het defecte 
apparaat te verwijderen en op eigen risico in een voor het transport geschikte verpakking naar de 
maatschappelijke zetel van Powerdale in België te sturen.
Retourzendingen worden niet geaccepteerd zonder een geldige RDO-code (Repair & Demo Order) van 
Powerdale die duidelijk zichtbaar wordt aangebracht op de verpakking van de geretourneerde artikelen.
Zodra het apparaat gerepareerd is bij Powerdale, zal Powerdale het gerepareerde apparaat terugsturen 
naar de garantieaanvrager. De kosten voor verwijdering en vervanging van het apparaat, alsmede de 
kosten voor verzending van het apparaat naar Powerdale op de maatschappelijke zetel in België en 
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het retourneren aan de garantieaanvrager, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, transportkosten, 
exportcertificaten, inspecties en douanerechten, zijn volledig voor rekening van de garantieaanvrager.
Indien het apparaat echter in een Land met Eerstelijnsondersteuning van Powerdale (zie hieronder) 
geïnstalleerd is, zal Powerdale ook zorgen voor het transport van het apparaat naar de vestiging van 
Powerdale en voor de terugzending ervan naar de garantieaanvrager. In dit geval stuurt Powerdale de 
afhaalautorisatiedocumenten naar de garantieaanvrager, die het apparaat met deze documenten klaar 
houdt voor afhaling door een koeriersbedrijf.

Specifieke informatie indien Powerdale ervoor kiest om een vervangend apparaat 
te leveren
Indien Powerdale beslist om het apparaat te vervangen, zal Powerdale naar eigen oordeel ofwel vooraf 
een vervangend apparaat sturen ofwel een vervangend apparaat sturen na vooruitbetaling van de waarde 
van het vervangende apparaat en de kosten van de levering ofwel een vervangend apparaat sturen na 
ontvangst van het defecte apparaat.
Zoals vereist door Powerdale dient de garantieaanvrager het defecte apparaat op eigen risico in een 
verpakking die geschikt is voor het transport te retourneren naar een door Powerdale bepaald adres dat 
zich in hetzelfde land bevindt als dat waar het vervangende apparaat vandaan komt. Retourzendingen 
worden niet geaccepteerd zonder een geldige RDO-code (Repair & Demo Order) van Powerdale 
die duidelijk zichtbaar is aangebracht op de verpakking van de geretourneerde artikelen. De kosten 
voor verwijdering en vervanging van het apparaat, alsmede de transportkosten voor de verzending 
van het vervangende apparaat en het retourneren van het defecte apparaat (met inbegrip van, maar 
niet beperkt tot, exportcertificaten, inspecties en douanerechten), zijn volledig voor rekening van de 
garantieaanvrager.
Indien het apparaat echter in een Land met Eerstelijnsondersteuning van Powerdale (zie hieronder) 
geïnstalleerd is, zal Powerdale ook zorgen voor het transport van het apparaat naar de vestiging van 
Powerdale en voor de terugzending ervan naar de garantieaanvrager. In dit geval stuurt Powerdale de 
afhaalautorisatiedocumenten naar de garantieaanvrager, die het apparaat met deze documenten klaar 
houdt voor afhaling door een koeriersbedrijf.
Indien de garantieaanvrager het defecte apparaat meer dan dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van 
het vervangende apparaat terugstuurt, heeft Powerdale het recht om de kosten voor het beheer van de 
achterstallige RDO-rekening aan de garantieaanvrager in rekening te brengen.
Powerdale behoudt de eigendom van het geleverde vervangende apparaat totdat Powerdale het defecte 
apparaat heeft ontvangen.
Indien Powerdale heeft beslist om de garantieaanvrager te vragen om vooruitbetaling van de waarde van 
het vervangende apparaat vóór de levering van het vervangende apparaat, zal Powerdale het van de 
garantieaanvrager ontvangen bedrag als vooruitbetaling van de waarde van het vervangende apparaat 
aan de garantieaanvrager terugbetalen zodra de garantieaanvrager het defecte apparaat aan Powerdale 
heeft geretourneerd en dit defecte apparaat geen verdere gebreken meer vertoont die niet eerder kenbaar 
zijn gemaakt aan Powerdale.

Specifieke informatie over de dekking van andere kosten
Powerdale zal de garantieaanvrager op de hoogte brengen van alle kosten (met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot, transport, waarde van het vervangende apparaat, exportcertificaten, inspecties, 
douanerechten, reis- of verblijfskosten) waarvoor vooruitbetaling van de reparatiehandeling vereist is.
De reparatie zal worden uitgevoerd afhankelijk van de toestemming van de garantieaanvrager om deze 
kosten te dekken.
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Uitsluitingen van de garantie
De Beperkte Fabrieksgarantie van Powerdale dekt geen schade of prestatieproblemen die optreden als 
gevolg van:

- Schade aan het product als gevolg van onjuiste behandeling, transport, opslag of herverpakking,
- Normale slijtage,
- Het niet in acht nemen van de technische documenten en handleidingen en/of de daarin opgenomen 
protocollen en/of vereisten,
- Onjuiste installatie of inbedrijfstelling die niet door Powerdale is uitgevoerd,
- Schade veroorzaakt door een natuurramp, ongeval, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde 
toepassing, verwaarlozing, onjuiste ventilatie en eventuele daaruit voortvloeiende thermische 
schade, waterinfiltratie en/of onderdompeling, stroomschommelingen en/of -pieken, corrosie door 
blootstelling aan agressieve atmosferen of omgevingsomstandigheden buiten het toepassingsgebied 
van het ontwerp, en gebruik van het product buiten de aanbevolen parameters en/of omgeving,
- Schade veroorzaakt door service, met inbegrip van upgrades en uitbreidingen, uitgevoerd door 
iemand die geen door Powerdale geautoriseerde dienstverlener is,
- Wijzigingen, veranderingen of pogingen tot reparatie die niet toegestaan zijn door Powerdale,
- Het niet in acht nemen van de geldende veiligheidsvoorschriften,
- Onjuist gebruik of onjuiste bediening (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onjuiste in- en 
uitschakeling en stroom-/spanningsmodulatie door software van derden),
- Overmacht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: overspanning, blikseminslag, overstromingen, 
branden, aardbevingen, stormschade en schade door ongedierte.

Onderstaande artikelen vallen uitdrukkelijk niet onder deze Beperkte Fabrieksgarantie van Powerdale:
- Alle artikelen die niet oorspronkelijk door Powerdale zijn verkocht, met inbegrip van, maar niet 
beperkt tot, geïnstalleerde kabels, stroomtransformatoren (ST's), spanningstransformatoren (VT's) 
en communicatieapparatuur.
- Transportkosten in verband met storingen of defecten die niet worden gedekt door de Garantie van 
Powerdale.

Invloed van de garantiedekking op de (overblijvende) 
garantieperiode
Als het gehele apparaat wordt vervangen onder de Beperkte Fabrieksgarantie van Powerdale, wordt de 
rest van de garantieperiode overgedragen aan het vervangende apparaat. Indien onderdelen van het 
apparaat worden vervangen of gerepareerd onder deze Beperkte Fabrieksgarantie van Powerdale, zullen 
de gebruikte onderdelen gedekt worden voor hetzelfde overblijvende deel van de garantieperiode als het 
gerepareerde apparaat.

Procedure voor de uitoefening van de rechten in het 
kader van deze Fabrieksgarantie van Powerdale
De garantieaanvrager moet Powerdale op de hoogte brengen van een fout of defect in het apparaat 
binnen de gedefinieerde garantieperiode. Om vast te stellen of het apparaat onder de beperkte 
fabrieksgarantie van Powerdale valt, moet de garantieaanvrager - naast de hieronder vermelde eisen - 
het modeltype en het serienummer van het defecte apparaat overleggen.
Powerdale behoudt zich het recht voor om een kopie van andere documenten op te vragen, met inbegrip 
van, maar niet beperkt tot, de aankoopfactuur, die het serienummer van het apparaat moet bevatten. 
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Powerdale aanvaardt alleen documenten in de volgende talen: Nederlands, Engels, Frans en Duits. Een 
beëdigde vertaling in een van de genoemde talen wordt ook aanvaard. Het typeplaatje op het apparaat 
moet volledig leesbaar zijn. Indien niet volledig aan bovenstaande eisen wordt voldaan, is Powerdale niet 
verplicht tot het nakomen van enige verplichting in het kader van de Fabrieksgarantie van Powerdale.
De garantieservice is beschikbaar door contact op te nemen met de operationele afdeling van 
Powerdale via operations@Powerdale.com  of +32 2 647 38 79. De garantieaanvrager of zijn bevoegde 
vertegenwoordiger moet een storing melden via de volgende procedure:

- Neem contact op met Powerdale en identificeer het apparaat aan de hand van het modeltype en 
het serienummer, en geef een korte beschrijving van het probleem,
- Voor een correcte foutdiagnose kan het nodig zijn dat een gekwalificeerde servicetechnicus op de 
locatie van het apparaat aanwezig moet zijn met het vereiste gereedschap zoals gespecificeerd in 
de handleiding van het Powerdale-apparaat.
- De gekwalificeerde servicetechnicus ter plaatse kan worden gevraagd om metingen te verrichten en 
foutcodes te verstrekken van het apparaat. Er kan aanvullende informatie vereist zijn, met inbegrip 
van, maar niet beperkt tot:

- Naam van de installatieplaats,
- SN/SF-nummer voor mobiele apparaten,
- Naam en contactgegevens van de contactpersoon,
- Een kopie van het inbedrijfstellingsverslag,
- Specifieke configuratie-instellingen,
- Informatie over het (de) softwareplatform(en) of andere apparaten waarop het Powerdale 
apparaat aangesloten is,
- Beschrijving van eventuele wijzigingen die op het apparaat zijn uitgevoerd,

- Powerdale zal eerst proberen om de garantieaanvrager te helpen bij het oplossen van kleine 
problemen via de telefoon of via e-mail. Indien wordt vastgesteld dat het probleem niet op die 
manier kan worden opgelost en Powerdale ervoor kiest het apparaat niet ter plaatse te repareren, 
zal Powerdale een RDO-code (Repair & Demo Order) uitgeven en contact met u opnemen om de 
levering van het vervangende product te regelen.
- De gekwalificeerde servicetechnicus ter plaatse kan worden gevraagd om de stroom- en 
interfacebekabeling veilig te verwijderen van het terug te sturen apparaat en deze te bewaren voor 
herinstallatie op het vervangende apparaat.
- Indien een onderdeel of product wordt geretourneerd en vervolgens geacht wordt geen fouten of 
defecten te hebben die onder deze garantie vallen, kan Powerdale alle kosten en uitgaven in verband 
met het verstrekken van de garantie aanrekenen aan de garantieaanvrager.

Indien en voor zover diensten kosteloos worden verleend door Powerdale overeenkomstig deze Beperkte 
Fabrieksgarantie van Powerdale, zijn deze slechts kosteloos indien en voor zover de gang van zaken 
vooraf met Powerdale is overeengekomen en schriftelijk door Powerdale is bevestigd. Schriftelijke 
documenten en elektronische berichten, waaronder, maar niet beperkt tot, brieven of e-mail, voldoen aan 
de eis van schriftelijke bevestiging. Alle kosten die door de garantieaanvrager worden gemaakt om zijn 
rechten in het kader van deze Beperkte Fabrieksgarantie van Powerdale uit te oefenen zijn voor rekening 
van de garantieaanvrager.

Definitieve geldigheid
De in deze Beperkte Fabrieksgarantie van Powerdale genoemde rechten weerspiegelen de exclusieve 
rechten van de garantieaanvrager in overeenstemming met deze Beperkte Fabrieksgarantie van 
Powerdale. Geen andere aanspraken - met inbegrip van, maar niet beperkt tot, aanspraken op vergoeding 
van directe of indirecte schade veroorzaakt door het defecte apparaat, aanspraken op vergoeding van 
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kosten die voortvloeien uit demontage of installatie, en/of verlies van oplaaddiensten of winst - worden 
gedekt door de Beperkte Fabrieksgarantie van Powerdale.
Indien de garantieaanvrager onnodige of ongerechtvaardigde servicewerkzaamheden en/of 
vervangingen van Powerdale aanvraagt onder deze Beperkte Fabrieksgarantie van Powerdale, is 
Powerdale gerechtigd de kosten die hierdoor ontstaan aan te rekenen aan de garantieaanvrager.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Alle aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met deze Beperkte Fabrieksgarantie van 
Powerdale zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
De exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze 
Beperkte Fabrieksgarantie van Powerdale is Brussel, België.
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Troubleshooting Home

Bluetooth-koppelingsoplossingen

Ik kan niet koppelen via Bluetooth
Situatie
Je voert de SN van het apparaat met succes in, maar je zit vast bij de stap van de Bluetooth-verbinding.
Door hun speciale Bluetooth-chipinstellingen hebben bepaalde telefoons enige moeite om via Bluetooth 
verbinding te maken met een ander apparaat. Zoals:

- Huawei P10
- Huawei P20
- Huawei P30
- Xiaomi Note 10
- Motorola G8
- Samsung S20

i Tip: zorg ervoor dat uw Home-apparaat altijd is bijgewerkt met de nieuwste firmware. Raadpleeg 
De software bijwerken  (op pagina 22).

Mogelijke oorzaak
De Bluetooth is niet geactiveerd op uw telefoon.

Oplossing
Activeer Bluetooth op uw telefoon. Probeer het opnieuw.

Mogelijke oorzaak
U bent te ver van de Home verwijderd.

Oplossing
Zorg dat u zich binnen een straal van 2 meter van de Home bevindt. Probeer het opnieuw.

Mogelijke oorzaak
Je hebt geen internet op je telefoon.

Oplossing
Zorg ervoor dat je de internetverbinding op uw telefoon activeert. Maak een zoekopdracht met 
uw browser om uw internetverbinding te controleren. Probeer het opnieuw.

Mogelijke oorzaak
Een andere telefoon is al aangesloten op de Home.
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Oplossing
Zorg ervoor dat alle smartphones in de buurt hun Bluetooth-verbinding hebben verbroken 
tijdens het koppelingsproces.

Mogelijke oorzaak
Wijzig de Bluetooth-voorkeuren op uw telefoon

Oplossing
1. Ga naar uw Bluetooth-instellingen op uw telefoon.
2. Ontkoppel de HOME van uw telefoon (klik op HOME en klik op Unpair).
3. Controleer of er geen ander apparaat in Bluetooth met uw telefoon is verbonden.
4. Keer terug naar de app en probeer het opnieuw.

Mogelijke oorzaak
Geolocatie is uitgeschakeld op uw smartphone.

Oplossing
Schakel de locatie op uw smartphone in:
1. Op IOS-apparaten:

a. Ga naar Instellingen  > Privacy  > Locatiediensten.
b. Schakel "Locatiediensten" in.
c. Scroll naar beneden door de lijst met apps en selecteer de app.
d. Schakel de locatie "Altijd" in.
e. Keer terug naar de app en probeer het opnieuw.

2. Op Android-toestellen:

a. Ga naar Instellingen  > Locatie  > App permissies.
b. Zoek de app of scroll naar beneden door de lijst met apps.
c. Selecteer de app.
d. Activeer de locatie "Laat de hele tijd toe".
e. Keer terug naar de app en probeer het opnieuw.

Mogelijke oorzaak
U hebt uw firmware bijgewerkt (1.3.4 of hoger) waardoor de Bluetooth-verbinding opnieuw 
wordt opgestart.

Oplossing
1. Ga naar uw Bluetooth-instellingen op uw telefoon.
2. Vergeet alle Home-apparaten op uw telefoon: klik op Home  en klik op Vergeten
3. Verwijder de applicatie op uw telefoon en installeer deze opnieuw.
4. Ga terug naar de toepassing en probeer het opnieuw.

Mogelijke oorzaak
De Bluetooth-chip moet opnieuw worden opgestart op uw telefoon.
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Oplossing
1. Sluit uw telefoon af.
2. Zet uw telefoon aan.
3. Ga naar de app en probeer het opnieuw.

Laadoplossingen

Het opladen begint niet
Situatie
Het opladen begint niet.

Mogelijke oorzaak
Er is een probleem met Bluetooth op uw smartphone.

Oplossing
Controleer of er mogelijke Bluetooth-oplossingen zijn: Ik kan niet met de app opladen  (op 
pagina 34).

Mogelijke oorzaak
Er is een probleem met de configuratie (badge, app ...).

Oplossingen
-  Controleer Hoe beginnen  (op pagina 15).
-  Controleer Dagelijks gebruik  (op pagina 18).

Ik kan niet opladen met mijn badge
Situatie
Het houden van een badge tegen de Home  start het oplaadproces niet.

Mogelijke oorzaak
De gebruikte badge is niet geconfigureerd.

Oplossingen
-  Voer de configuratie van de badge opnieuw uit (zie Een badge configureren  (op 
pagina 19)).
-  Gebruik een andere (geconfigureerde) badge.

Ik kan niet met de app opladen
Situatie
Het starten van het laadproces lukt niet met de app.
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Mogelijke oorzaak
Er treden Bluetooth-problemen op. Zie: Bluetooth-koppelingsoplossingen  (op pagina 
32)

Oplossing
1. Activeer Bluetooth in de instelling van uw smartphone.
2. Probeer opnieuw.

Mijn elektrische beveiligingen worden geactiveerd wanneer ik 
laad
Situatie
Door het aansluiten van de Home-laadkabel op het elektrische voertuig wordt de stroomonderbreker 
geactiveerd en wordt de stroom van (een deel van) de installatie uitgeschakeld.

! Opgelet: De elektrische installatie moet volgens de normen altijd minstens 6 A leveren.

Mogelijke oorzaak
De regeling van de Home  is niet correct geconfigureerd.

Oplossing
Contacteer uw installateur om dit op te lossen.

Mogelijke oorzaak
De configuratie van het I EVSE-apparaat  is hoger dan de I Max  van de stroomonderbreker.

Oplossing
Contacteer uw installateur om dit op te lossen.

Mogelijke oorzaak
De CT's zijn met opzet niet geplaatst. Als de CT voor energiemetingen wordt losgekoppeld, 
kan de Home het huishoudelijk verbruik niet in real time monitoren.

Oplossing
1. Geef aan dat de CT niet aanwezig is in de configuratie van de Nexxtender Installer app.
2. Stel de I max. apparaatstroom in op een waarde die geschikt is voor de infrastructuur 

van de klant.

i Tip: 
Powerdale adviseert het minimum van 6 A. Op die manier kan de regeling zonder 
CT worden gewaarborgd.

Mogelijke oorzaak
De elektrische installatie zorgt niet voor een minimum van 6 A.
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Oplossing
De elektrische installatie moet worden herzien om te zorgen voor een minimum van 6 A 
volgens de normen voor elektromobiliteit.

De stroomtransformator is losgekoppeld
Situatie
De energiemetingen van de CT zijn niet via een LAN-kabel met het de Home  verbonden. Als gevolg 
daarvan kan de regeling het maximaal beschikbare vermogen voor de elektrische auto niet in real time 
berekenen.

Mogelijke oorzaak
Kabel- of connectorstoring, als gevolg van mislukte CT-lengteverhoging.

Oplossing
Contacteer uw installateur om dit op te lossen.

Mogelijke oorzaak
De CT's zijn met opzet niet geplaatst. Als de CT voor energiemetingen wordt losgekoppeld, 
kan de Home het huishoudelijk verbruik niet in real time monitoren.

Oplossing
1. Geef aan dat de CT niet aanwezig is in de configuratie van de Nexxtender Installer app.
2. Stel de I max. apparaatstroom in op een waarde die geschikt is voor de infrastructuur 

van de klant.

i Tip: 
Powerdale adviseert het minimum van 6 A. Op die manier kan de regeling zonder 
CT worden gewaarborgd.

De regeling werkt niet goed
Situatie
De regeling van de Home  lijkt niet goed te werken.

Mogelijke oorzaak
In 3 x 230 V (zonder nulleider) is de voedingskabel L2 niet aangesloten op de nulleider van 
de woning.

Oplossing
Bevestig de kabels voor de Home, maar nu met L2 op neutraal van het apparaat 
(overeenkomend met de rastertopologie).

Mogelijke oorzaak
De configuratie neutraal/zonder neutraal is niet correct ingesteld .
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Oplossing
Contacteer uw installateur om dit op te lossen.

De voedingskabel zit te los
Situatie
De voedingskabel zit te los in het apparaat en kan lichtjes van de ene naar de andere kant bewegen.

Mogelijke oorzaak
Als de voedingskabel een doorsnede heeft die gelijk is aan of kleiner is dan 2,5 mm², moet 
de plastic houder die de voedingskabel strak houdt, op de juiste manier worden geplaatst.

Oplossing
Neem contact op met uw installateur om dit probleem op te lossen.

Het opladen wordt onderbroken (led gaat uit)
Situatie
Het laadproces wordt onderbroken, de led gaat uit.

Oorzaak
De elektrische beveiligingen worden geactiveerd.

Oplossing
Zie: Mijn elektrische beveiligingen worden geactiveerd wanneer ik laad  (op pagina 
35)

Mogelijke oorzaak
Er is een probleem met de stroomaansluiting.

Oplossing
Controleer de aansluiting van de voedingskabels van de elektriciteitskast naar de Home

Mogelijke oorzaak
Er is een probleem met de stroomvoorziening.

Oplossing
Neem contact op met uw verdeler.

Het opladen wordt onderbroken (led kleurt rood)
Situatie
Het laadproces wordt onderbroken, de led kleurt rood.

Mogelijke oorzaak
De RCM is geactiveerd en de Home  heeft een handmatige herstart nodig.
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Oplossing
1. Trek de stekker uit de auto.

Resultaat: De led wordt weer groen.
2. Steek de stekker weer in de auto.

Mogelijke oorzaak
Er verschijnt een foutmelding in de toepassing.

Oplossing
Zie Foutmeldingen  (op pagina 43).

Onverwacht gedrag tijdens het laden
Situatie
Tijdens het laadproces wordt onverwacht gedrag opgemerkt:

- Langzaam opladen in Max-modus.
- Snel opladen in Eco-modus.
- ...

Mogelijke oorzaak
Er is een probleem met de instelling van de Home.

Oplossing
Vraag uw installateur om uw installatie te controleren op problemen met de regeling. Zie: De 
regeling werkt niet goed  (op pagina 36)

Mogelijke oorzaak
U bent vergeten hoe de laadmodi Eco/Max precies werken en hoe ze te configureren.

Oplossing
Zie Dagelijks gebruik  (op pagina 18)  en Productoverzicht  (op pagina 3)  voor meer 
informatie.

Mogelijke oorzaak
Je hebt een badge gebruikt om te beginnen met laden, maar er was een ongewenst laadprofiel 
geconfigureerd.

Oplossingen
-  Wijzig de configuratie van de badge in de Nexxtmove  app. Zie: Een badge 
configureren  (op pagina 19)
-  Gebruik een andere methode of een andere badge om te beginnen met opladen. Zie: 
Opladen  (op pagina 19)
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Mijn energieverbruik lijkt inconsistent
Situatie
Als bestuurder lijkt het energieverbruik van sommige laadsessies die in mijn applicatie worden 
weergegeven, inconsistent (een klein aantal kWh voor meerdere uren laden).

Oplossing
Werk de firmware van uw Home-apparaat bij met de nieuwste versie. Het bijwerken van de 
firmware lost dit probleem op.

Onmogelijk te laden met Renault Zoé
Situatie
De lading wil niet starten. De LED blijft groen.

Mogelijke oorzaak
De installatie heeft geen neutraal.

Oplossing
De Renault Zoé kan alleen op het netwerk laden met een neutrale geleider. Contacteer uw 
installateur om een scheidingstransformator te installeren.

Mogelijke oorzaak
De stroom is niet hoog genoeg om het laden te starten.

Oplossing
De Renault Zoé heeft een specifieke hoge stroom nodig om de lading te starten. Contacteer 
uw installateur om de EVSE te verhogen naar 32 A om opladen mogelijk te maken.

i Belangrijk: overschrijd de maximale stroomsterkte van het elektrische systeem niet.

Mijn auto laadt niet
Situatie
De laadsessie start niet. De LED op uw Home-apparaat blijft groen terwijl u de stekker in uw auto steekt 
en het opladen start.

i Tip: zorg ervoor dat uw Home-apparaat altijd is bijgewerkt met de nieuwste firmware. Raadpleeg 
De software bijwerken  (op pagina 22).

Mogelijke oorzaak
Uw toestel is ingesteld op privémodus en heeft een verificatie nodig om de lading te kunnen 
starten.

Oplossing
Open uw applicatie en start de laadsessie via de knop. Als u een Bluetooth-probleem 
ondervindt, raadpleeg dan de sectie Bluetooth-koppelingsoplossingen  (op pagina 32). 
Als u hulp nodig hebt bij de configuratie, zie Dagelijks gebruik  (op pagina 18).
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Mogelijke oorzaak
Uw netwerktopologie is driefasig zonder nulleider (3 x 230 V) en u probeert een Renault Zoé 
op te laden.

Oplossing
De Renault Zoé kan alleen op het netwerk worden opgeladen met een neutrale fysieke 
geleider. Contacteer uw installateur om een scheidingstransformator te installeren.

Mogelijke oorzaak
Uw netwerk is driefasig zonder nulleider (3 x 230 V) en u probeert een Peugeot e208  op te 
laden.

Oplossing
De Peugeot e208 is standaard geconfigureerd om te laden op een netwerk met een fysieke 
neutrale geleider. Contacteer uw Peugeot-leverancier om uw auto te configureren om op het 
netwerk te laden zonder een fysieke neutrale geleider.

Mogelijke oorzaak
Uw netwerktopologie is driefasig zonder nulleider (3 x 230 V) en u probeert een Porsche 
Taycan  op te laden.

Oplossing
De Porsche Taycan laadt niet bifasig. Contacteer uw installateur om uw Home éénfasig te 
bekabelen en de installateur dient via de installer app deze als monofasig te configureren.

Synchronisatieoplossingen

Ik kan mijn gegevens niet synchroniseren als bestuurder
Situatie
Als bestuurder die de Home  gebruikt, kan ik de gebruiksgegevens niet synchroniseren, zelfs niet na een 
aantal keer de app te hebben vernieuwd.

Mogelijke oorzaak
Het apparaat krijgt geen stroom. De LED's zijn uit.

Oplossing
1. Controleer de bekabeling en de stroomonderbreker om zeker te zijn dat de Home  stroom 

krijgt.
2. Controleer de leds van de Home: deze moeten branden (zie: LED lichtcodes  (op pagina 

13)).
3. Probeer opnieuw te synchroniseren.

Mogelijke oorzaak
De Home-lader is niet via Bluetooth met uw telefoon verbonden. De status van het apparaat 
is "buiten bereik".
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Oplossing
Zie: Bluetooth-koppelingsoplossingen  (op pagina 32)

Ik heb de gegevens gesynchroniseerd maar zie geen kosten als 
bestuurder
Situatie
Als bestuurder die de Home gebruikt, heb ik de gegevens met succes gesynchroniseerd, maar ik kan 
mijn kosten niet zien.

Mogelijke oorzaak
Er is geen rekening gehouden met de verwerkingstijd van de cloud back-end.

Oplossing
1. Wacht minstens 10 minuten na de synchronisatie om de gegevensverwerking op de back-

end van de cloud mogelijk te maken.
2. Controleer de grafiek opnieuw.

Mogelijke oorzaak
Geen internettoegang op uw smartphone: de gegevens worden lokaal gesynchroniseerd, 
maar kunnen niet worden geüpload naar de cloud back-end.

Oplossing
1. Schakel een internetverbinding in op uw smartphone.
2. Laat de systemen ongeveer 10 minuten synchroniseren.
3. Controleer de grafiek opnieuw.

Mogelijke oorzaak
U visualiseert niet de juiste periode (week/maand/...).

Oplossing
Controleer of de tijdlijn van de grafiek inderdaad op de periode (week/maand/...) staat die u 
wilt weergeven.

! Opmerking: Een lading wordt weergegeven op de week/maand/... die is begonnen. 
Bijvoorbeeld: Als u oplaadt van zondagavond tot maandagochtend (tijdens de nacht), ziet 
u de laadsessie in de grafiek van de week van de zondag. Op dezelfde manier kunt u 
bijvoorbeeld week 21 laten zien wanneer u week 22 verwacht.

Ik zie de gegevens niet live als bestuurder
Situatie
Als bestuurder die de Home gebruikt, zie ik de live-gegevens niet. Dit zijn realtime gegevens die in de 
app worden getoond.

Mogelijke oorzaak
De app moet worden vernieuwd om de meest actuele gegevens weer te geven.
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Oplossing
Ga terug naar het hoofdmenu van de app en klik nogmaals op uw oplaadapparaat.

Vergoedingsoplossingen

Waarom moet ik mijn IBAN-nummer opgeven?
Situatie
Ik begrijp ik niet waarom ik mijn bankrekeningnummer (IBAN) moet opgeven, wanneer ik als bestuurder 
de registratie doe.

Oorzaak
Uw werkgever of leasemaatschappij heeft ingetekend op een vergoedingsdienst. Dit betekent 
dat u wordt vergoed voor (een deel van) de elektriciteit die u gebruikt om uw elektrisch voertuig 
op te laden met de Home.

Oplossing
Uw IBAN-nummer wordt uitsluitend gebruikt voor de beoogde vergoeding. Als het IBAN-
nummer niet wordt ingevuld, is terugbetaling niet mogelijk en kunt u uw geld niet ontvangen.

De vergoedingsdienst is geactiveerd, maar ik krijg geen geld
Situatie
Met mijn werkgever of leasemaatschappij is overeengekomen dat ik met de vergoedingsdienst voor de 
Home  zou werken, maar ik ontvang geen betalingen op mijn bankrekening.

Mogelijke oorzaak
De dienst is (nog) niet actief.

Oplossing
Neem contact op met uw fleetmanager of leasemaatschappij om de vergoedingsdienst correct 
te activeren.

Mogelijke oorzaak
De gegevens zijn niet (goed) gesynchroniseerd.

Oplossingen
-  Zie: Ik zie de gegevens niet live als bestuurder  (op pagina 41)

Mogelijke oorzaak
Het IBAN-nummer is onjuist of ontbreekt.

Oplossing
Controleer of het IBAN-nummer (correct) is ingevoerd in uw bestuurdersprofiel.
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Mogelijke oorzaak
De verwerking van de betalingen is nog steeds aan de gang.

Oplossing
Wacht tot de betaling is verwerkt.

i Belangrijk: De gegevens worden aan het begin van de maand goedgekeurd voor 
verwerking, waarna het geld wordt overgemaakt. Het kan tot de tweede of derde week van 
de maand duren voordat het geld van de vorige maand er is. Bijvoorbeeld: de betaling voor 
januari zou er pas tegen 25 februari kunnen zijn.

Andere oplossingen

Ik ben mijn Nexxtmove  wachtwoord vergeten
Situatie
U kunt zich niet aanmelden bij de Nexxtmove-app omdat u uw wachtwoord niet meer weet.

Oplossing
1. Open de Nexxtmove  app.
2. Klik op Ik ben mijn wachtwoord vergeten
3. Voer uw gebruikersnaam  in
4. Klik op Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Resultaat: een link om een nieuw wachtwoord aan te maken, wordt naar het e-
mailadres gestuurd dat aan het account is gekoppeld.

i Tip: Als u geen e-mail heeft ontvangen, controleer dan de map met ongewenste 
e-mail / spam voordat u contact opneemt met uw leverancier.

Foutmeldingen

Ik krijg fout (1) in mijn applicatie
Situatie
De belasting stopt, de LED wordt rood en ik krijg "fout (1)" in mijn Nexxtmove-applicatie.

i Tip: zorg ervoor dat uw Home-apparaat altijd is bijgewerkt met de nieuwste firmware. Raadpleeg 
De software bijwerken  (op pagina 22).

Mogelijke oorzaak
Eén van de elektronische componenten was beschadigd op de printplaat tijdens de installatie.

Oplossing
Contacteer uw installateur om de printplaat van uw Home-apparaat te controleren. Als een 
van de elektronische onderdelen beschadigd is, moet u het Home-toestel vervangen.
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Mogelijke oorzaak
Er is een spanningsval van minder dan 190 V op één van de fasen tijdens het laden.

Oplossing
Contacteer uw installateur om de spanning van elke fase tijdens het laden te controleren. 
Als de spanning op één fase onder 190 V zakt, moet de installateur de gehele installatie 
controleren.

Ik krijg fout (8) in mijn applicatie
Situatie
Het laden stopt, de LED wordt ROOD en ik krijg "fout (8)" in app Nexxtmove.

i Tip: zorg ervoor dat uw Home-apparaat altijd is bijgewerkt met de nieuwste firmware. Raadpleeg 
De software bijwerken  (op pagina 22).

Mogelijke oorzaak
De Home  detecteert een storing in het elektrische voertuig.

Oplossing
Koppel uw auto los en sluit hem weer aan om een laadsessie opnieuw te beginnen. Als de 
fout blijft bestaan, contacteer dan uw installateur om uw installatie te controleren.

Ik krijg fout (64) in mijn applicatie
Situatie
Het laden stopt, de LED wordt rood en ik krijg de foutmelding (64) in mijn Nexxtmove-applicatie.

Mogelijke oorzaak
De interne RCM in uw Home-apparaat is geactiveerd. Er is een reststroom gedetecteerd door 
het Home-apparaat.

Oplossing
Contacteer uw installateur om uw installatie te controleren.

Mogelijke oorzaak
De interne RCM van uw Home  unit is defect.

Oplossing
Contacteer uw installateur om de RCM in uw Home-toestel te vervangen.
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