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Parabéns pela compra 
Do seu ZAPTEC Pro! 

O ZAPTEC Pro é um sistema de carregamento 
elétrico norueguês. O sistema é compatível com 
todas as redes elétricas e com todos os tipos de 
veículos eletricos. * 

ZAPTEC Pro permite que carregue o seu veículo com 
segurança, simplicidade e eficiência. A estação de 
carregamento distribui a corrente de carregamento 
disponível equititivamente entre as estações de 
carregamento.

Use o seu ZAPTEC Pro com um cartão RFID de 
carregamento ou através da nossa aplicação ZAPTEC 
Portal para registar novos utilizadores, entre outros. O 
Portal fornecerá uma visão detalhada do seu histórico de 
carregamento.

Ao adquirir o ZAPTEC Pro, você adquiriu uma estação de 
carregamento que recebe regularmente atualizações de 
software para garantir que seu carregador esteja sempre 
atualizado. 

* Desde que o veículo suporte o tipo de rede elétrica em 
questão.

Este manual do utilizador destina-se apenas aos utilizadors da estação de carregamento. Para 
obter informações sobre como configurar e instalar o carregador, consulte nosso manual de insta-
lação. Você encontrará a versão mais recente deste manual de instalação em zaptec.com/support.

O número da versão deste manual do utilizador é mostrado na última página.

i
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Instruções de segurança

AVISO!
Antes de usar ou manter este produto, é importante ler as 
seguintes instruções de segurança. Se você não seguir e 
implementar todas as instruções e procedimentos especificados, 
invalidará a garantia e o Zaptec Charger AS não será 
responsável por nenhuma revindicação de compensação.

! Leia estas instruções cuidadosamente e examine o 
equipamento para se familiarizar com o produto antes de 
usá-lo.

! Este equipamento só pode ser instalado, reparado e mantido 
por pessoal qualificado. (NEK400)

! Todos os regulamentos locais, regionais e nacionais 
aplicáveis devem ser seguidos ao instalar, reparar e manter 
este equipamento.

! Não use este produto se estiver danificado. Consulte a seção 
Suporte e reparações para obter mais informações.

! Não use um fio de extensão no cabo de carregamento.

! Não toque nos plugues nem insira objetos estranhos neles.

! Não insira pinos de medição, fios ou qualquer outra coisa 
no conector de liberação rápida na estação de carrega-
mento. Entre em contato com seu eletricista para testar o 
equipamento se assim desejar.
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O ZAPTEC Pro é uma estação de carregamento 
montada em parede ou coluna de corrente 
alternada, de acordo com a IEC 61851-1, 
modo EVSE 3.

Dimensões e peso
A: 392 mm L: 258 mm P: 112 mm
Peso: aprox. 5 kg (incluindo placa traseira)
 
Circuito de instalação  
Capacidade máx. 63A fusível no circuito de 
instalação para estações de carregamento.

Caixa de junção
2,5-10 mm2 cabo de seção
Diâmetro do cabo 10-20mm2 

Redes de Instalação,Tensões              
TN, IT e TT
230 VCA ± 10%
400Vca ± 10%
 
Max. potência e saída de carga
7,36kW * em 32A / monofásica
22kW * em 32A / trifásica (aplicável apenas 
a redes TN)
5W em modo de espera

Fusíveis                        
Embutidos 3 x 40A fusíveis tipo C
 
Ponto de carregamento

EC 62196-2 Tipo 2 Fêmea com   
tampa integrada de fecho automático

 
Proteção contra falta à terra
Incorporada do RCD tipo B calibração e 
autoteste são realizados antes do início de 
cada ciclo de carregamento. O RCD pode ser 
redefinido automaticamente desconectando-o 
do conector de carregamento.

eMeter
EMeter integrado, aprovado pela classe A do 
MID.
 
Proteção contra roubo
A tampa frontal do ZAPTEC Pro só pode ser 
aberta usando uma ferramenta especial. 

O cabo de carregamento pode ser 
travado permanentemente na estação de 
carregamento. 

Balanceamento de fases 
Num circuito com outras estações de 
carregamento ZAPTEC Pro, será possível gerir 
essa estação de carregamento para que possa 
selecionar uma fase ou iniciar o carregamento 
trifásico.
 
Balanceamento de carga
Juntamente com outras estações de 
carregamento ZAPTEC Pro, a energia 
disponível na instalação será distribuída 
automaticamente entre os dispositivos.

Interface de comunicação e Cloud conexão 
/ rede
4G LTE-M1 (subscrição exigida)
Wi-Fi de 2,4 GHz, IEEE 802.11 b / g / n 
(canais 1-11)
Powerline (PLC) - HomePlug Verde PHY®, 10 
Mbit / s
 
Identificação e configuração
Bluetooth Low Energy (BLE 4.1)
Leitor RFID / NFC, Mifare Classic,tipo A
PLCpara interface de veículo para serviços 
futuros, conforme definido pelas ISO15118

Normase e aprovações
Conformidade CE de acordo com a Diretiva 
de equipamento de rádio 2014/53/ EU 
e a Diretiva ROHS 2011 / 65 / EU, e 
conformidade com IEC 61851-1 (TUV SÜD) e 
IEC 61851-22

Faixa de temperatura
–30 ° C a + 50 ° C

Grau de proteção
IP54, uso interno e externo
Proteção contra impacto IK10
Classificação de inflamabilidade UL94 de 5VB
Resistente a UV
Proteção elétrica 
Classe de proteção II (4kV CA e impulso 
de6kV, isolamento)
Categoria de sobretensão III (4kV)

Especiaficações técnicas
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Serviços
Alternativas de integração de terceiros
(API, Webhooks)
OCPP 1.6J
assinatura de mensagens

* 32A está disponível, mas pode ser restringida 
pelas condições da bateria do veículo e 
pela temperatura a aumentar na estação de 
carregamento.

Especiaficações técnicas
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ZAPTEC Pro

Indicadores de estado sobre Estação de carregamento

O status da estação de carregamento é mostrado pelo indicador de status (Z), usando as seguintes 
cores:

Indicador de status (Z)

Zona RFID

Tomada elétrica 
IEC62196-1 / 2, Modo 3 Tipo 2

Tampa protetora Auto-fecho 

Abra a tampa frontal aqui

SmartKey

Coluna SmartKey

Cor Contínuo Piscando

VERDE Claro

Carregamento completo

Autenticação OK

BLUE Connected para um veículo e 
pronto para carregar

Em carregamento

VERMELHO Erro(consulte a seção Solução 
de problemas para obter mais 
detalhes)

A autenticação falhou (consulte a seção 
Solução de problemas para obter mais detal-
hes)

AMARELO Arranque do sistema
Aguardando autenticação
Aguardando ZAPTEC Portal
Veículo adicionado à fila

ROXO Atualizando firmware
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Cable

ZAPTEC Pro precisa de um ponto de carregamento tipo 2 para poder carregar.

Como iniciar o carregamento
1. Verifique se o indicador de status (Z) está aceso em verde.

2. Remova a tampa protetora para obter acesso à tomada elétrica.

3. Conecte o conector de carregamento ao ZAPTEC Pro.

4. Conecte o conector de carregamento ao seu veículo.

5.  O indicador de status pisca em azul quando o carregamento é iniciado.

       A corrente de carregamento pode variar dependendo da capacidade da instalação e do 
número de estações de carregamento ativas. i

Como iniciar o carregamento com autenticação 

O carregamento com autenticação exige que você registre um perfil de utilizador através do Portal 
ZAPTEC e que seu perfil de utilizador tenha acesso concedido (via Portal ZAPTEC) à estação / 
instalação de carregamento. O cartão de carregamento está vinculado ao seu utilizador. 

Para detalhes sobre como configurar isso, consulte a seção Conectando um cartão de 
carregamento ao seu utilizador.

Comece a carregar com uma etiqueta RFID de autenticação / cartão de carregamento: 

1. Siga as etapas 1 a 4 em Como iniciar o carregamento.

5. O indicador de status (Z) agora pisca em amarelo para indicar que está aguardando 
autenticação.

6.  Mantenha o cartão de carregamento na zona RFID; veja a ilustração na seção ZAPTEC Pro.

7.  O indicador de status piscará em verde quando a autenticação for aprovada. 

8.  O indicador de status pisca em azul quando o carregamento é iniciado.

Se o indicador de status estiver piscando em vermelho, consulte a seção Solução de problemas 
para obter mais detalhes.
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Comece a carregar com autenticação pela solução / operadora de pagamento 
automático

1.  O utilizador deve ser criado / ativado para a solução / operador de pagamento em questão.

2.  Siga as instruções da solução / operadora de pagamento aplicável para autenticação e para 
começar a carregar.

Como parar o carregamento

1. Para interromper o processo de carregamento: Interrompa o carregamento conforme 
recomendado no manual do utilizador do seu carro.

2. Desconecte o conector de carregamento do veículo.

3. Desconecte o conector de carregamento da estação de carregamento.

4. Coloque a tampa protetora sobre o ponto de carregamento para limitar a exposição a poeira 
e chuva.

Conexão de um cartão de carregamento ao seu utilizador

O ZAPTEC Pro suporta os cartãos de carregamento mais usados (Mifare Classic). Se você tiver um 
código legível visualmente, ele poderá ser adicionado via ZAPTEC Portal ou digitalizando o cartão 
de carregamento usando a estação de carregamento conforme descrito abaixo. Seu perfil de 
utilizador deve ter acesso à instalação que você deseja usar. Isso deve ser feito pelo administrador 
/ proprietário da instalação no Portal ZAPTEC.

1. Faça o download do aplicação ZAPTEC na App Store / Google Play.

2. Registre-se como utilizador e efetue login no aplicação ZAPTEC.

3. Vá para o menu, selecione o perfil do utilizador e adicione um novo cartão de carregamento. 
Em seguida, siga as instruções na aplicação ZAPTEC.

Como monitorar a estação de carregamento (portal ZAPTEC) 
 
Você pode efetuar login através do Portal ZAPTEC para ver todas as suas estações de 
carregamento e todas as estações de carregamento em que está registrado. Se você é o 
proprietário de uma instalação, pode monitorar todo o uso e usar essas informações para 
compartilhar o custo da eletricidade de maneira justa. A instalação ou o proprietário da instalação 
deve incluí-lo como utilizador da instalação para que possa ver as informações. 
Faça login ou registre-se como um novo utilizador em https://portal.zaptec.com
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Adicionando utilizadors à instalação  

O proprietário da instalação pode adicionar utilizadors do sistema dando ‘access’. Aqui, novos 
utilizadors podem ser adicionados, convidados ou removidos do sistema. Isso pressupõe que a 
autenticação (controle do utilizador) foi ativada na instalação.

Prendder o cabo de carregamento da estação de carregamento

O cabo de carregamento pode ser presa permanentemente na estação de carregamento. Este 
recurso é ativado pelo aplicação ZAPTEC. 

1. Faça login no aplicação ZAPTEC (pode ser baixado na App Store / Google Play).

2. Vá para configurações e selecione a estação de carregamento desejada.

3. Digite o código PIN da estação de carregamento em questão e ative o bloqueio do cabo para 
esta estação de carregamento.

Atualmente, esta função está disponível apenas na versão Android do aplicação ZAPTEC. 

Definir intensisade iluminação para o indicador de status 

• Faça login na aplicação ZAPTEC.

• Clique na roda dentada no canto superior direito da página inicial da aplicação.

• Selecione a estação de carregamento para a qual deseja alterar as configurações.

• Digite o código PIN da estação de carregamento.

• A intensidade da iluminação pode ser ajustada usando o controle deslizante em ‘Força da 
iluminação para o indicador de status’.

Entender códigos de erro

• Faça login na aplicação ZAPTEC.

• Clique na roda dentada no canto superior direito da página inicial do aplicação.

• Selecione a estação de carregamento para a qual deseja visualizar o código de erro.
• Depois que o aplicação estiver conectado à estação de carregamento, um campo vermelho 

será exibido quando o carregador tiver códigos de erro ativos. Clique neste campo para mostrar 
os detalhes dos códigos de erro ativos.
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Solução de problemas Os
Avisos / mensagens de erro são exibidos no ZAPTEC Portal / ZAPTEC App.

Problema Solução

Não é possível fazer logon 
no ZAPTEC Portal

Redefina a senha clicando em ‘Senha esquecida‘

Não é possível criar a 
instalação através do Portal 
ZAPTEC

Fale com o Suporte ZAPTEC para ter acesso a criar instalações. 

A estação de carregamento 
não está on-line,  instalação 
4G

• Verifique se a estação de carregamento não está coberta por 
nada.

• Teste a cobertura no local da instalação usando seu próprio 
celular. Um celular com um Telenor SIM deve ser usado para 
medições precisas.

A estação de carregamento 
não está on-line, 

Instalação do PLC

• Verifique a configuração da rede no roteador ou modem.

• Verifique se a Internet está funcionando, conectando o 
computador diretamente ao router ou modem.

• Não configurado.

• Verifique se o módulo PLC foi instalado de acordo com o 
diagrama de circuitos e no mesmo L1 e N da (s) estação (s) de 
carregamento.

A estação de carregamento 
não está on-line, a  

instalação WiFi

• Verifique a configuração da rede no router ou modem.

• Verifique se a Internet está funcionando, conectando o 
computador diretamente ao router ou modem.

• Desconecte outros dispositivos conectados ao WiFi que possam 
atrasar a velocidade da banda larga  

• Verifique se o SSID e a senha do WiFi estão corretos. 

• Verifique se 2,4 GHz está ativado para que o ZAPTEC 
Pro obtenha uma conexão de rede. Consulte Requisitos de 
instalação, página 11.

• Digite o SSID e a senha manualmente, selecionando Outros na 
lista de redes.

O carregamento não inicia Verifique se o perfil do utilizador tem acesso para carregar na 
estação de carregamento

Não há energia fornecida na 
estação de carregamento

• Siga as instruções na seção ‘Verificando os fusíveis na estação 
de carregamento’  

• Verifique o fusível principal na instalação
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Número de série,
por exemplo, ZPR123456

Se a estação de carregamento tiver sido desconectada da rede elétrica, levará de 2 a 3 
minutos antes de a estação de carregamento reiniciar.i

Problema Solução

Não é possível fazer logon 
no ZAPTEC Portal

Redefina a senha clicando em ‘Senha esquecida‘

Não é possível criar a 
instalação através do Portal 
ZAPTEC

Fale com o Suporte ZAPTEC para ter acesso a criar instalações. 

A estação de carregamento 
não está on-line,  instalação 
4G

• Verifique se a estação de carregamento não está coberta por 
nada.

• Teste a cobertura no local da instalação usando seu próprio 
celular. Um celular com um Telenor SIM deve ser usado para 
medições precisas.

A estação de carregamento 
não está on-line, 

Instalação do PLC

• Verifique a configuração da rede no roteador ou modem.

• Verifique se a Internet está funcionando, conectando o 
computador diretamente ao router ou modem.

• Não configurado.

• Verifique se o módulo PLC foi instalado de acordo com o 
diagrama de circuitos e no mesmo L1 e N da (s) estação (s) de 
carregamento.

A estação de carregamento 
não está on-line, a  

instalação WiFi

• Verifique a configuração da rede no router ou modem.

• Verifique se a Internet está funcionando, conectando o 
computador diretamente ao router ou modem.

• Desconecte outros dispositivos conectados ao WiFi que possam 
atrasar a velocidade da banda larga  

• Verifique se o SSID e a senha do WiFi estão corretos. 

• Verifique se 2,4 GHz está ativado para que o ZAPTEC 
Pro obtenha uma conexão de rede. Consulte Requisitos de 
instalação, página 11.

• Digite o SSID e a senha manualmente, selecionando Outros na 
lista de redes.

O carregamento não inicia Verifique se o perfil do utilizador tem acesso para carregar na 
estação de carregamento

Não há energia fornecida na 
estação de carregamento

• Siga as instruções na seção ‘Verificando os fusíveis na estação 
de carregamento’  

• Verifique o fusível principal na instalação

Cor Significado

Nenhuma luz A Estação de carregamento não foi ativada no ZAPTEC Portal, nenhuma energia do 
circuito de energia, conexão incorreta ou falha do produto. Verifique a proteção 
serial no armário de distribuição.

ROXO Não atualizado durante o carregamento.

VERDE • Verifique se o cabo de carregamento foi inserido corretamente na estação de 
carregamento.

• Verifique se o veículo foi configurado para começar a carregar imediatamente.

AZUL • Comunicaçãoestá ocorrendo entre a estação de carregamento e o veículo.

• Verifique se o veículo está configurado para começar a carregar 
imediatamente.

VERMELHO
 

Luz vermelha piscando 

• Falha na autenticação - Verifique se a etiqueta RFID / cartão de carregamento 
está conectada ao seu perfil de utilizador.

• Falha na autenticação - Verifique no Portal ZAPTEC que seu utilizador tem 
acesso para carregar na estação de carregamento e / ou instalação em 
questão. 

Luz vermelha constante

• Desconecte o cabo de carregamento. Se o indicador de status acender 
em verde, poderá conectar o cabo de carregamento novamente. Se o 
carregamento não iniciar e o indicador acender novamente em vermelho, pode 
haver uma falha no carregamento do cabo ou veículo.

• Se a luz indicadora de status não ficar verde depois que o cabo de 
carregamento for desconectado, verifique os fusíveis conforme descrito no 
capítulo ‘Verificando os fusíveis na estação de carregamento’.

• Falha na autenticação - Verifique se a etiqueta RFID / cartão de carregamento 
está conectada ao seu perfil de utilizador.
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Verificação dos fusíveis na estação de carregamento

1. Remova a tampa frontal usando a ferramenta especial (SmartKey) fornecida com a estação de 
carregamento e retire a tampa frontal.

2. Verifique se os fusíveis na janela de fusíveis não dispararam (todos devem estar voltados para 
cima).

3. Se algum dos fusíveis tiver disparado, remova a tampa do fusível e vire-o novamente. Coloque 
a tampa do fusível como na etapa 2 e prenda a tampa frontal novamente.

* Se a estação de carregamento estiver montada em uma coluna ZAPTEC, use a coluna SmartKey (fornecida 
com a coluna de carregamento) para abrir a estação de carregamento.

1 2 3

Armazenamento e manutenção

O produto deve ser mantido em uma sala seca com temperatura estável. A tampa protetora deve 
estar sempre posta se o produto não estiver em uso.

Recomenda-seguinte manutenção periódica:  
• Limpe a estação de carregamento com um pano humido.

• Verifique se o conector de carregamento está livre de todos os materiais estranhos.

• Verifique se a estação de carregamento não apresenta danos físicos externos.

No caso de instalações acessíveis ao público, uma inspeção anual deve ser realizada por pessoal 
qualificado, de acordo com a legislação e os regulamentos noruegueses. (Ref. NEK400)
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Garantia

Garantimos que o dispositivo está livre de falhas materiais e está em conformidade com as leis e 
proteção ao consumidor aplicáveis no país em que o produto foi adquirido ou o consumidor reside. 
Mais informações sobre seus direitos sob a legislação do consumidor estão disponíveis em  
zaptec.com/privacy.

Suporte e reparações 

Se você encontrar um problema, leia a seção Solução de problemas antes de entrar em contato 
com seu distribuidor / instalador.

O Zaptec Charger AS coleta dados do produto via rede. Mais informações sobre nossas 
diretrizes de privacidade podem ser encontradas em zaptec.com/privacy.i
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Congratulations on your purchase 
of a ZAPTEC Pro! 

A Norwegian charging system. The system is 
compatible with all power grids and with all types of 
rechargeable vehicles.*

ZAPTEC Pro enables you to charge your vehicle safely, 
simply and efficiently. The charging station distributes the 
available charging current between a number of charging 
stations.

Use your ZAPTEC Pro with a charging pass or through our 
ZAPTEC app to approve users in the installation. This will 
provide you with an overview of your charging history via 
our cloud-based service (ZAPTEC Portal).

When you purchase ZAPTEC Pro, you have purchased a 
charging station which regularly receives software
updates from our cloud-based service to ensure that your 
charger is always updated. 

* Provided that the vehicle supports the type of power grid 
concerned.

This user manual is intended for users of the charging station only. For information on how to 
configure and set up the charger, see our installation manual. You will find the latest version of this 
installation manual at zaptec.com/support.

The version number for this user manual is shown on the last page.

i
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Safety Instructions

WARNING!
Before using or maintaining this product, it is important to 
read the following safety instructions. If you fail to follow and 
implement all the specified instructions and procedures, you will 
invalidate the warranty and Zaptec Charger AS will not be liable 
for any claims for compensation.

! Read these instructions carefully and examine the equipment 
to familiarise yourself with the product prior to use.

! This equipment may only be installed, repaired and main-
tained by qualified personnel. (NEK400)

! All applicable local, regional and national regulations must 
be followed when installing, repairing and maintaining this 
equipment.

! Do not use this product if it is damaged. See the section 
Support and Repairs for further information.

! Do not use an extension lead on the charging cable.

! Do not touch the plugs or insert foreign objects into them.

! Do not insert measuring pins, wires or anything else into the 
quick-release connector on the charging station. Contact 
your electrician for testing.
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ZAPTEC Pro is an alternating current wall 
or column-mounted charging station in 
accordance with IEC 61851-1, EVSE mode 3.
 
Dimensions and weight
H: 392 mm W: 258 mm D: 112 mm
Weight: approx. 5 kg (including backplate)

Installation circuit 
Max. 63A serial fuse on installation circuit
for charging stations.

Junction box
Cable cross section 2.5–10 mm2

Cable diameter 10–20mm2

Installation network, Voltages              
TN, IT and TT
230VAC ±10%
400VAC ±10%

Max. power and charging output
7.36kW* at 32A/1-phase
22kW* at 32A/3-phase (applicable to TN 
networks only)
5W at standby

Fuses           
Built-in 3 x 40A fuses type C
 
Charging point
 EC 62196-2 Type 2 Female with  
 integrated self-closing cover
 

Earth fault protection
Built-in type B RCD
Calibration and a self-test are carried out 
before the start of every charging cycle. RCD 
can be automatically reset by disconnecting 
from the charging connector.

eMeter
MID class A-approved, integrated eMeter.
 
 

Theft protection
The front cover of the ZAPTEC Pro can only be 
opened using a special tool. The charging cable 
can be locked permanently to the charging 
station.
 
Phase balancing 
In a system with other ZAPTEC Pro charging 
stations, it will be possible to manage this 
charging station so that it can select a phase or 
start 3-phase charging.
 
Load balancing 
Together with other ZAPTEC Pro charging 
stations, available power in the installation 
will be distributed automatically between the 
devices.
 
Communication interface and Cloud 
connection/network
4G LTE-M1 (subscription required)
Wi-Fi 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n (channels 1-11)
Powerline (PLC) – HomePlug Green PHY®, 10 
Mbit/s

Identification and configuration
Bluetooth Low Energy (BLE 4.1)
RFID/NFC reader, Mifare Classic, Type A
PLC for vehicle interface for future services as 
defined by ISO15118

Standards and approvals
CE compliance in accordance with the Radio 
Equipment Directive 
2014/53/EU and ROHS Directive 2011/65/
EU, and compliance with IEC 61851-1 (TUV 
SÜD) and IEC 61851-22

Temperature range
–30°C to +50°C
 
Degree of protection
IP54, indoor and outdoor use
IK10 impact protection
UL94 5VB flammability rating
UV resistant

Technical Specifications
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Electrical protection
Protection class II (4kV AC and
6kV impulse, insulation)
Overvoltage category III (4kV)
 
Integration services
Third-party integration alternatives
(API, Webhooks)
OCPP 1.6J
Message subscription

*32A is available but may be restricted by 
the condition of the vehicle’s battery and any 
temperature increases at the charging station.
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ZAPTEC Pro

Status Indicators on the Charging Station

The status of the charging station is shown by the status indicator (Z) using the following colours:

Status indicator (Z)

RFID sone

Electrical outlet 
IEC62196-1/2, Mode 3 Type 2

Self-closing protective cover  

Open the front cover here

SmartKey

SmartKey Column

Colour Continuous Flashing

GREEN Clear

Charging complete

Authentication OK

BLUE Connected to a vehicle and 
ready to charge

Charging

RED Error (see the Troubleshooting 
section for further details)

Authentication failed (see the Troubleshooting 
section for further details)

YELLOW System starting up
Awaiting authentication
Awaiting ZAPTEC Portal
Vehicle added to queue

PURPLE Firmware updating
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Cable

ZAPTEC Pro needs a Type 2 charging point in order for you to be able to charge

How to Start Charging 

1. Check that the status indicator (Z) is illuminated green.

2. Remove the protective cover to gain access to the electrical outlet.

3. Attach the charging connector to the ZAPTEC Pro.

4. Attach the charging connector to your vehicle.

5.  The status indicator will flash blue once charging has started.

       Charging current may vary depending on the capacity of the installation and the number of 
active charging stations. i

How to Start Charging with Authentication

Charging with authentication requires you to have registered a user profile via ZAPTEC Portal 
and for your user profile to have had access granted to them (via ZAPTEC Portal) to the charging 
station/facility. The charging pass is linked to your user. 

For details on how to set this up, see the section Connecting a Charging Pass to Your User.
The recommended authentication method is to use a charging pass. 

Start charging with an authentication RFID tag/charging card: 

1. Follow steps 1–4 in How to Start Charging.

5. The status indicator (Z) will now flash yellow to indicate that it is awaiting authentication.

6.  Hold the charging pass up to the RFID zone; see the illustration in the section ZAPTEC Pro.

7.  The status indicator will flash green once authentication is approved. 

8.  The status indicator will flash blue once charging has started.

If the status indicator is flashing red, see the Troubleshooting section for further details.
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Start charging with authentication for automatic payment solution/operator

1.  The user must be created/activated for the payment solution/operator concerned.

2.  Follow the instructions from the applicable payment solution/operator for authentication and to 
start charging.

How to Stop Charging 

1. To interrupt the charging process: Stop charging as recommended in your car’s user manual.

2. Disconnect the charging connector from the vehicle.

3. Disconnect the charging connector from the charging station.

4. Place the protective cover over the charging point to limit exposure to dust and rain.

Connecting a Charging Pass to your User

ZAPTEC Pro supports the most commonly used charging passes (Mifare Classic). If you have a 
visually readable code, this can be added via ZAPTEC Portal or by scanning the charging pass 
using the charging station as described below. Your user profile must have access to the installation 
you wish to use. This must be done by admin/installation owner in ZAPTEC Portal.

1. Download the ZAPTEC app from App Store/Google Play.

2. Register as a user and log in to the ZAPTEC app.

3. Go to the menu, select user profile and add a new charging card. Then follow the instructions in 
the ZAPTEC app.

How to Monitor the Charging Station (ZAPTEC Portal)

You can log in via ZAPTEC Portal to see all your charging stations and all the charging stations that 
you are registered to use. If you are the owner of an installation, you can monitor all use, and you 
can use this information to share the electricity cost fairly. The installation or owner of the installation 
must add you as a user of the installation in order for you to be able to see the information.
Log in or register as a new user at https://portal.zaptec.com

Adding Users to the Installation

The installation owner can add users of the system by going to ‘access’. Here, new users can be 
added, invited or removed from the system. This assumes that authentication (user control) has been 
activated on the installation.



25

EN

Locking the Charging Cable for the Charging Station

The charging cable can be locked permanently to the charging station. This feature is activated via 
the ZAPTEC app. 

1. Log in to the ZAPTEC app (can be downloaded from App Store/Google Play).

2. Go to settings and select the desired charging station.

3. Enter the PIN code for the charging station concerned and activate Lock cable for this charging 
station.

This function is currently only available in the Android version of the ZAPTEC app.

Set Lighting Strength for the Status Indicator

• Log in to the ZAPTEC app.

• Click on the cog in the top right hand corner of the app home page.

• Select the charging station that you wish to amend the settings for.

• Enter the PIN code for the charging station

• The lighting strength can be adjusted by using the slider under ‘Lighting strength for status 

indicator’.

Reading Error Codes

• Log in to the ZAPTEC app.

• Click on the cog in the top right hand corner of the app home page.

• Select the charging station that you want to view the error code for.

• Once the app has connected to the charging station, a red field will be displayed when the 
charger has active error codes. Click on this field to show the details of the active error codes.
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Troubleshooting
Warnings/error messages are displayed in the ZAPTEC Portal /ZAPTEC App.

Problem Solution

Cannot log on to the ZAPTEC 
Portal

Reset password by clicking on ‘Forgotten Password’

Cannot create installation via 
the ZAPTEC Portal

Contact ZAPTEC Support to gain access to create installations. 

Charging station is not online, 
4G installation

• Make sure that the charging station is not covered by anything.

• Test the coverage at the installation site using your own mobile. 
A mobile with a Telenor SIM has to be used for accurate 
measurement.

The charging station is not 
online, 

PLC installation

• Check the network setup on the router or modem.

• Check that the internet is working by connecting the computer 
directly to the router or modem.

• Not configured.

• Check that the PLC module has been installed in accordance with 
the circuit diagram and on the same L1 and N as the charging 
station(s)

The charging station is not 
online,  

WiFi installation

• Check the network setup on the router or modem.

• Check that the internet is working by connecting the computer 
directly to the router or modem.

• Disconnect other devices which are connected to WiFi which can 
delay broadband speed  

• Check that the SSID and the password for the WiFi are correct. 

• Make sure 2.4 GHz is activated so that ZAPTEC Pro obtains a 
network connection. See Installation requirements, page 11.

• Enter the SSID and password manually by selecting Other in the 
network list..

Charging does not start Check that the user profile has access to charge on the charging 
station

No power being supplied to 
charging station

• Follow the instructions in the section ‘Checking the Fuses in the 
Charging Station’  

• Check the main fuse in the installation 
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Serial number
e.g. ZPR123456

If the charging station has been disconnected from the power network, it will take 2–3 minutes 
before the charging station starts up again.i

Problem Solution

Cannot log on to the ZAPTEC 
Portal

Reset password by clicking on ‘Forgotten Password’

Cannot create installation via 
the ZAPTEC Portal

Contact ZAPTEC Support to gain access to create installations. 

Charging station is not online, 
4G installation

• Make sure that the charging station is not covered by anything.

• Test the coverage at the installation site using your own mobile. 
A mobile with a Telenor SIM has to be used for accurate 
measurement.

The charging station is not 
online, 

PLC installation

• Check the network setup on the router or modem.

• Check that the internet is working by connecting the computer 
directly to the router or modem.

• Not configured.

• Check that the PLC module has been installed in accordance with 
the circuit diagram and on the same L1 and N as the charging 
station(s)

The charging station is not 
online,  

WiFi installation

• Check the network setup on the router or modem.

• Check that the internet is working by connecting the computer 
directly to the router or modem.

• Disconnect other devices which are connected to WiFi which can 
delay broadband speed  

• Check that the SSID and the password for the WiFi are correct. 

• Make sure 2.4 GHz is activated so that ZAPTEC Pro obtains a 
network connection. See Installation requirements, page 11.

• Enter the SSID and password manually by selecting Other in the 
network list..

Charging does not start Check that the user profile has access to charge on the charging 
station

No power being supplied to 
charging station

• Follow the instructions in the section ‘Checking the Fuses in the 
Charging Station’  

• Check the main fuse in the installation 

Colour Meaning

NO LIGHT Charging station has not been activated in the ZAPTEC Portal, no power from the 
power circuit, incorrect connection or product fault. Check the serial protection in 
the distribution cabinet.

PURPLE Not updated during charging.

GREEN • Check that the charging cable has been inserted into the charging station 
correctly.

• Check that the vehicle has been configured to start charging immediately.

BLUE • Communication is taking place between the charging station and the vehicle.

• Check whether the vehicle is configured to start charging immediately.

RED
 

Flashing red light

• Authentication failed – Check that the RFID tag/charging card is connected to 
your user profile.

• Authentication failed – Check in the ZAPTEC Portal that your user has access to 
charge on the charging station and/or installation concerned. 

Steady red light

• Disconnect the charging cable. If the status indicator illuminates green, you can 
connect the charging cable again. If charging does not start and the indicator 
illuminates red again, there may be a charging fault on the charging cable or 
vehicle.

• If the status indicator lamp does not turn green after the charging cable has been 
disconnected, you must check the fuses as described in the chapter ‘Checking 
the fuses in the charging station’.

• Authentication failed – Check that the RFID tag/charging card is connected to 
your user profile.
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