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ข้อมูลสําคญัด้านความปลอดภยัที

อ่านคาํแนะนาํทั้งหมดก่อนใชง้านผลิตภณัฑน้ี์ บนัทึกคาํแนะนาํเหล่าน้ีไว ้Wall Connector มี RCD Type A + DC 6mA ในตวั

คู่มือน้ีมีคาํแนะนาํท่ีสาํคญัสาํหรับWall Connector Tesla Gen 3 ท่ีตอ้งปฏิบติัตามในระหวา่งการติดตั้ง การใชง้าน และการบาํรุงรักษา โปรดศึกษาคาํเตือนและขอ้ควรระวงัทั้งหมดก่อนติด
ตั้งและใชง้าน Wall Connector

คาํเตือน: เม่ือใชง้านผลิตภณัฑไ์ฟฟ้า ควรปฏิบติัตามขอ้ควรระวงัพื้นฐานเสมอ รวมถึงขอ้ปฏิบติัต่อไปน้ี

คาํแนะนําเกีย่วกบัความเส่ียงจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

คาํเตือน: หา้มติดตั้งหรือใชง้าน Wall Connector ใกลก้บัวสัดุ สารเคมี หรือไอระเหยท่ีไวไฟ ระเบิดได ้เป็นอนัตราย หรือติดไฟได้

คาํเตือน: ตดัไฟท่ีสวติชเ์บรกเกอร์ก่อนท่ีจะติดตั้งหรือทาํความสะอาดหวั Wall Connector 

คาํเตือน

คาํเตือน: อุปกรณ์น้ีควรมีผูดู้แลเม่ือใชง้านใกลก้บัเดก็

คาํเตือน: Wall Connector ตอ้งต่อสายดินผา่นระบบสายไฟถาวรหรือผา่นตวันาํท่ีต่อสายลงดินของอุปกรณ์

คาํเตือน: ใช ้Wall Connector เม่ือตวัแปรสาํคญัในการทาํงานเป็นไปตามท่ีระบุเท่านั้น

คาํเตือน: อยา่ฉีดนํ้าหรือของเหลวอ่ืนใดโดยตรงไปท่ีกล่องควบคุมท่ีติดตั้งบนผนงั อยา่ฉีดของเหลวใด ๆ ลงบนท่ีจบัชาร์จหรือจุ่มท่ีจบัชาร์จลงในของเหลว เกบ็ท่ีจบัชาร์จไวใ้นช่องเพื่อป้องกนั
การปนเป้ือนหรือความช้ืนโดยไม่จาํเป็น

คาํเตือน: อยา่ใช ้Wall Connector หากมีขอ้บกพร่อง มีรอยร้าว หลุดลุ่ย แตกหกั หรือเสียหายในรูปแบบอ่ืน หรือใชง้านไม่ได้

คาํเตือน: อยา่ใช ้Wall Connector หากสายไฟหรือสายเคเบิลแบบยดืหยุน่หลุดลุ่ย แตกหกั หรือเสียหายในรูปแบบอ่ืน หรือใชง้านไม่ได้

คาํเตือน: อยา่พยายามถอดแยกช้ินส่วน ซ่อมแซม งดัแงะ หรือดดัแปลง Wall Connector ผูใ้ชไ้ม่สามารถซ่อมแซม Wall Connector เองได ้ติดต่อ Tesla เพื่อดาํเนินการ
ซ่อมแซมหรือการดดัแปลงใด ๆ

คาํเตือน: เม่ือขนยา้ย Wall Connector ใหด้าํเนินการดว้ยความระมดัระวงั อยา่ใชแ้รง กระแทกอยา่งหนกั หรือดึง บิด พนั ลาก หรือเหยยีบท่ีหวัชาร์จติดผนงั เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิด
ความเสียหายต่ออุปกรณ์หรือส่วนประกอบต่าง ๆ

คาํเตือน: อยา่สมัผสัปลายขั้วต่อของ Wall Connector ดว้ยน้ิวหรือวตัถุโลหะแหลมคม เช่น ลวด เคร่ืองมือ หรือเขม็

คาํเตือน: อยา่สอดน้ิวหรือวตัถุแปลกปลอมเขา้ไปในส่วนต่าง ๆ ของ Wall Connector 

คาํเตือน: อยา่พบัหรือออกแรงกดส่วนต่าง ๆ ของ Wall Connector หรือทาํใหเ้สียหายดว้ยของมีคม
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คาํเตือน: การใชง้าน Wall Connector อาจส่งผลกระทบต่อหรือทาํใหก้ารทาํงานของอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ทางการแพทยห์รือแบบฝังในร่างกายบกพร่อง เช่น เคร่ืองกระตุน้หวัใจ
แบบฝังในร่างกายหรือเคร่ืองกระตุกหวัใจแบบฝังในร่างกาย สอบถามผูผ้ลิตอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ของคุณเร่ืองผลกระทบของการชาร์จท่ีอาจมีต่ออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าวก่อนใชง้าน 
Wall Connector 

ข◌้อม◌ูลส◌ําค◌ัญด◌้านความปลอดภ◌ัยท◌ี
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ข้อควรระวงั

ขอ้ควรระวงั: อยา่ใชเ้คร่ืองกาํเนิดไฟฟ้าส่วนตวัเป็นแหล่งพลงังานในการชาร์จ

ขอ้ควรระวงั: การติดตั้งและการทดสอบ Wall Connector ท่ีไม่ถูกตอ้งอาจทาํใหแ้บตเตอร่ี ส่วนประกอบของรถ และ/หรือตวัหวัชาร์จติดผนงัเองเสียหายได ้ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิด
ข้ึนจะไม่รวมอยูใ่นการรับประกนัรถใหม่แบบจาํกดั และการรับประกนัอุปกรณ์ชาร์จแบบจาํกดั

ขอ้ควรระวงั: อยา่ใชง้านหวัชาร์จติดผนงัเม่ืออยูน่อกช่วงอุณหภูมิในการทาํงาน -30˚C ถึง 50˚C (-22˚F ถึง 122˚F)

ขอ้ควรระวงั: Wall Connector ควรติดตั้งโดยบุคลากรท่ีผา่นการฝึกอบรมและมีคุณสมบติัในการทาํงานเก่ียวกบัระบบไฟฟ้าเท่านั้น

ขอ้ควรระวงั: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ Wall Connector อยูใ่นอุณหภูมิการจดัเกบ็ท่ีเหมาะสมเม่ือเคล่ือนยา้ย ขนส่ง หรือจดัเกบ็

ข◌้อม◌ูลส◌ําค◌ัญด◌้านความปลอดภ◌ัยท◌ี
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ข้อมูลจําเพาะของผลติภณัฑ์

คู่มือน้ีใชก้บั Wall Connector ท่ีมีหมายเลขอะไหล่ 1529455-**-*

แรงดนัไฟฟ้าและการต่อสายไฟ
230 V 1 เฟส L-N

230 V 3 เฟส L-L

400 V 3 เฟส L-L

ช่วงกระแสไฟฟ้าขาออก สูงสุด 32 A (ผูติ้ดตั้งสามารถปรับได)้

แผงขั้วต่อ
ตีเกลียว: 4-25 มม.2 ทองแดงเท่านั้น

เสน้เด่ียว: 1.5-20 มม.2 ทองแดงเท่านั้น

รูปแบบการต่อสายดินท่ีรองรับ TN/TT/IT

ความถ่ี 50/60 Hz

ความยาวสาย 7.3 ม. (24 ฟุต)

ขนาดของ Wall Connector
ความสูง: 345 มม. (13.6 น้ิว)

ความกวา้ง: 155 มม. (6.1 น้ิว)

ความลึก: 110 มม. (4.3 น้ิว)

ขนาดของตวัยดึกล่องสายไฟ
ความสูง: 250 มม. (9.8 น้ิว)

ความกวา้ง: 120 มม. (4.7 น้ิว)

ความลึก: 50 มม. (2.0 น้ิว)

นํ้าหนกั (รวมกล่องสายไฟ) 6.8 กก. (15 ปอนด)์

อุณหภูมิในการทาํงาน -30˚C ถึง 50˚C (-22˚F ถึง 122˚F)

อุณหภูมิในการจดัเกบ็ -40˚C ถึง 85˚C (-40˚F ถึง 185˚F)

มาตรฐานโครงสร้างภายนอก IP 44

การระบายอากาศ ไม่จาํเป็น

วธีิยกเลิกการเช่ือมต่อ สวติชเ์บรกเกอร์ยอ่ยภายนอก

การตรวจจบักระแสไฟฟ้าเกิน มีในตวั (Type A + DC 6 mA)

Wi-Fi 2.4 GHz, 802.11b/g/n

การรับรอง CE, IEC 61851-1 CB
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ฉลาก WALL CONNECTOR

Wall Connector แต่ละตวัมีฉลากท่ีดา้นนอกพร้อมขอ้มูลเฉพาะของผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่:

• TPN: หมายเลขอะไหล่ของ Tesla
• TSN: หมายเลขซีเรียลของ Tesla
• กาํลงัไฟขาเขา้: กาํลงัไฟขาเขา้สูงสุด
• กาํลงัไฟขาออก: กาํลงัไฟขาออกสูงสุด
• MAC: MAC address ท่ีกาํหนดเฉพาของ Wall Connector
• SSID: จุดเขา้ใชง้าน Wi-Fi เฉพาะของ Wall Connector
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แหล่งจ่ายไฟ

สาํหรับการใชง้านพื้นฐาน Wall Connector จาํเป็นตอ้งเช่ือมต่อไฟฟ้ากบัสาย Line 1, สายนิวทรัล และสายดิน (PE) รองรับการเช่ือมต่อกบั Line 2 และ Line 3

ขอ้ควรระวงั: หวัชาร์จติดผนงัรองรับแรงดนัไฟฟ้า 230 V L-N (+/- 10%) การต่อสายนิวทรัลท่ีมีแรงดนัไฟฟ้า >264V เขา้กบั PE ในลกัษณะท่ีไม่ถูกตอ้งอาจทาํให ้Wall 
Connector เสียหายได้

Wall Connector สามารถใชง้านไดก้บัแหล่งจ่ายไฟสามเฟส หรือแหล่งจ่ายไฟเฟสเดียว

ตารางท่ี 1. ลกัษณะการติดตั้งท่ีพบบ่อยท่ีสุด
การกาํหนดค่าการต่อสายไฟสําหรับห้าสาย: Line 1, Line 2, Line 3, สายนิวทรัล, PE

ลกัษณะประเภทระบบไฟฟ้า:
• วายแบบสามเฟส 400 V

ขอ้ควรระวงั: ตรวจสอบอีกคร้ังวา่การเช่ือมต่อ N ท่ีกล่องสายไฟคือ 
230 V L ถึง N ก่อนทาํการจ่ายไฟ

หมายเหตุ: สายนิวทรัลใชสี้นํ้าเงินตามมาตรฐาน IEC ในบางประเทศ มาตรฐานสายตวันาํสายนิวทรัลและ Line อาจใชสี้อ่ืนเป็น
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ตารางท่ี 2. ลกัษณะการติดตั้งท่ีพบบ่อยท่ีสุดเป็นอนัดบั 2
ลกัษณะการกาํหนดค่าการต่อสายไฟสําหรับสามสาย: Line 1, สายนิวทรัล, PE

ลกัษณะประเภทระบบไฟฟ้า:
• 230 V Line ถึงสายนิวทรัล
• 230 V Line ถึง Line

หมายเหตุ: สาํหรับการเช่ือมต่อแบบ Line ถึง Line 230V 
โดยไม่มีสายนิวทรัล ใหต่้อ Line หน่ึงเสน้เขา้กบัขั้วต่อสายนิวทรัล
ของกล่องสายไฟ

ขอ้ควรระวงั: ตรวจสอบอีกคร้ังวา่การเช่ือมต่อ N ท่ีขั้วต่อของกล่อง
สายไฟคือ 230 V L ถึง N ก่อนทาํการจ่ายไฟ

แหล◌่งจ◌่ายไฟ
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การใช้ WALL CONNECTOR

1. เปิดพอร์ตชาร์จของรถโดยกดปุ่ มบนท่ีจบัชาร์จ กดท่ีฝาปิดพอร์ตชาร์จ ใชแ้อปมือถือ ใชห้นา้จอสมัผสัของรถ หรือโดยกดปุ่มเปิดกระโปรงรถบนกญุแจรีโมตคา้งไว้
2. เสียบท่ีจบัชาร์จเขา้กบัพอร์ตชาร์จของรถ
3. ตรวจสอบการควบคุมรถเพื่อตรวจสอบการชาร์จ
4. หากตอ้งการถอดท่ีจบัชาร์จออกจากรถ ใหก้ดปุ่มบนท่ีจบัคา้งไวเ้พื่อปลดลอ็กพอร์ตชาร์จ

หมายเหตุ: ตอ้งปลดลอ็กรถก่อนจึงจะสามารถถอดท่ีจบัชาร์จได้

5. ถอดท่ีจบัชาร์จออกจากพอร์ตชาร์จของรถ
6. พนัสายชาร์จทวนเขม็นาฬิการอบ Wall Connector แลว้เสียบท่ีจบัชาร์จเขา้ไปในซองหนงั
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ฟีเจอร์

การเช่ือมต่อ
Wall Connector มี Wi-Fi ติดตั้งมาดว้ยเพื่อส่ือสารกบัอินเตอร์เนตเราเตอร์ของ รถ อุปกรณ์เคล่ือนท่ี Wall Connector ตวัอ่ืน ๆ และผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ของ Tesla

 

จุดเช่ือมต่อสัญญาณ
Wall Connector ปล่อยเครือข่ายสญัญาณ Wi-Fi แบบ 802.11, 2.4 GHz, WPA2 เพื่ออาํนวยความสะดวกในการติดตั้งและเช่ือมต่อกบัอุปกรณ์อ่ืนๆ

ช่ือเครือข่าย Wi-Fi SSID และรหสัผา่น WPA2 พิมพไ์วอ้ยูบ่นฉลากท่ีดา้นหลงัของ Wall Connector และบนปกหนา้ของคู่มือเร่ิมตน้ใชง้านท่ีแนบมาในกล่อง

เช่ือมต่อเครือข่าย
การเช่ือมต่อ Wall Connector กบัเครือข่าย Wi-Fi ช่วยให ้Wall Connector สามารถรับการอปัเดตเฟิร์มแวร์แบบไร้สาย เขา้ถึงการวนิิจฉยัระบบ และสามารถติดตามขอ้มูลการใชง้าน
ได ้สถานท่ีท่ีใชฟี้เจอร์ authentication วางบิล และการจดัการทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ จาํเป็นตอ้งมีการเช่ือมต่อ Wi-Fi

หมายเหตุ: จะมีการเพิ่มฟีเจอร์และฟังกช์นัใหม่ ๆ อยูต่ลอด

Wall Connector รองรับเฉพาะเครือข่ายโหมดโครงสร้างพื้นฐาน 802.11 แบบ 2.4 GHz ท่ีมีการป้องกนัดว้ย WPA2/3 เท่านั้น

หมายเหตุ: ไม่รองรับเครือข่ายท่ีไม่มีการป้องกนัดว้ยรหสัผา่น Wall Connector จะไม่แสดงเครือข่ายท่ีไม่มีการป้องกนัดว้ยรหสัผา่นในรายการตวัเลือกWall Connector ไม่
รองรับเครือข่ายแบบเปิดท่ีไม่มีรหสัผา่นและจะไม่เห็นเครือข่ายเหล่านั้น

หมายเหตุ: และจะมีการรองรับ WPA Enterprise ในการอปัเดตเฟิร์มแวร์ในอนาคต
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หมายเหตุ: จะมีการเปิดการใชง้านฟีเจอร์สาํหรับบริหารจดัการทรัพยสิ์นผา่นการอปัเดตเฟิร์มแวร์ในอนาคต

Residual Current Device (RCD)

Wall Connector features built-in RCD Type A + DC 6mA. The benefit of this protection is that RCD Type B 
are not required when installing Gen 3 Wall Connectors, consult local regulations on the type of breaker 
required.

AC earth fault interruption automatically detects an AC current mismatch between power delivery 
conductors that would indicate that current is flowing through the earth conductor. AC fault protection will 
trip at 20 mA.

DC earth fault interruption automatically detects DC leakage through earth. DC fault protection will trip at 6 
mA.

User interaction such as pressing the cable button or unplugging from vehicle is required to clear this fault. If 
fault continues, consult with an electrician to review power supply.

ตวัตดัตวัตรวจสอบสายดนิ
ตวัตรวจสอบสายดินช่วยใหผู้ติ้ดตั้งสามารถเลือกลกัษณะตวัตรวจสอบล่วงหนา้ไดห้ลายแบบ Wall Connector จะตรวจหาการต่อสายดินท่ีปลอดภยัอยา่งต่อเน่ือง และทาํการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดโดย
อตัโนมติั เคร่ืองตรวจสอบสายดินจะทาํงานโดยส่งกระแสไฟจาํนวนเลก็นอ้ยเขา้ไปในสายดินเพื่อตรวจวดัความตา้นทานระหวา่งสายไฟกบัพื้นดิน หากตรวจพบความตา้นทานสูง Wall Connector 
จะลอ็กการชาร์จ และแสดงรหสัขอ้ผดิพลาดเป็นไฟสีแดงสอง (2) ดวงกะพริบ โปรดดูรายการรหสัขอ้ผดิพลาดทั้งหมดท่ี รหัสข้อผิดพลาด

เพื่อใหเ้คร่ืองตรวจสอบสายดินสามารถทาํงานดว้ยไฟฟ้าส่วนกลาง TN ได ้ขาขา้งหน่ึงของหมอ้แปลงไฟฟ้าระบบจาํหน่ายตอ้งเช่ือมต่อกบัสายดิน (สายนิวทรัล) ควรเช่ือมต่อสายดินท่ีตาํแหน่งเดียวเท่านั้น
ในระบบไฟฟ้าของสถานท่ีหน่ึง ๆ

เคร่ืองตรวจสอบสายดินของ Wall Connector อาจปรับเปล่ียนไดใ้นประเทศท่ีมีการกาํหนดค่าไฟฟ้าส่วนกลางเป็น TT หรือ IT และสามารถปิดใชง้านไดใ้นขั้นตอนการทดสอบการตั้งค่า

ฟีเจอร์ตวัตดัตวัตรวจสอบสายดินจะตรวจสอบการต่อสายดินของ Wall Connector เลือกรูปแบบท่ีถูกตอ้งโดยอา้งอิงตามระบบการต่อสายดินและความตา้นทานสายดินของการติดตั้ง

สามารถเลือกใชง้านไดส้ามรูปแบบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัประเทศท่ีติดตั้ง:
• เปิดใชง้าน: จะมีการตรวจสอบการต่อสายดิน และหากพบความตา้นทานสูงท่ีสายดิน Wall Connector จะปิดลง การตั้งค่าน้ีเป็นการตั้งค่าท่ีแนะนาํเพื่อใหมี้การป้องกนัท่ีเหมาะสม ควร

เลือกใชเ้ม่ือคาดวา่การต่อสายดินจะมีกระแสไฟแรง (เช่น ในกรณีท่ีใชเ้ครือข่าย TN และเครือข่าย TT ส่วนใหญ่) และเม่ือมีระเบียบขอ้บงัคบักาํหนดใหใ้ช้
• ปิดใชง้าน: จะไม่มีการตรวจสอบการต่อสายดิน ควรเลือกตวัเลือกน้ีเม่ือไม่ไดท้าํการต่อสายดิน (เช่น ในกรณีท่ีใชเ้ครือข่าย IT) หรือในกรณีท่ีกระแสไฟท่ีเกิดจากการตรวจสอบน้ีอาจเป็นปัญหา 

(เช่น ในกรณีท่ีใชเ้ครือข่าย TT บางเครือข่ายท่ีมีอุปกรณ์กระแสไฟตกคา้งท่ีอาจร่ัว)

ปัญหาชัว่คราว เช่น ขอ้ผดิพลาดของสายดินหรือปัญหาไฟกระชากจากระบบสาธารณูปโภคจะไดรั้บการแกไ้ขโดยอตัโนมติั

ไฟฟ้าดบั
หากไฟฟ้าดบัในขณะท่ีหวัชาร์จติดผนงักาํลงัชาร์จรถ ระบบจะกลบัมาชาร์จต่อโดยอตัโนมติัภายใน 1 ถึง 3 นาทีหลงัจากไฟฟ้ากลบัมาจ่ายตามปกติ Wall Connector จะแสดงไฟสีนํ้าเงินสวา่งน่ิง
บนแผงดา้นหนา้เพื่อระบุวา่กาํลงัส่ือสารกบัรถและกาํลงัรอใหไ้ฟกลบัมาชาร์จอีกคร้ัง หรืออีกวธีิหน่ึง หากกดปุ่มบนท่ีจบัชาร์จหลงัจากไฟฟ้ากลบัมาตามปกติจะทาํให ้Wall Connector กลบัมาชาร์จ
ต่อทนัที

การอปัเดตเฟิร์มแวร์
Wall Connector จะอปัเดตเฟิร์มแวร์โดยอตัโนมติัเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆใหก้บัผูใ้ช ้และแนะนาํฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่ือมต่อ Wall Connector กบั Wi-Fi เพื่อรับการอปัเดตเฟิร์มแวร์
ล่าสุด ดู ขัน้ตอนการตั้งค่า

ฟ◌ีเจอร◌์
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การตรวจสอบระดบัความร้อน
Wall Connector จะทาํการตรวจสอบอุณหภูมิในหลาย ๆ ตาํแหน่งอยูเ่สมอขณะท่ีชาร์จอยูเ่พื่อใหม้ัน่ใจวา่เซสชนัการชาร์จมีความเสถียร มีเซนเซอร์อุณหภูมิอยูท่ี่รีเลย ์ไมโครคอนโทรลเลอร์ ท่ีจบั
ชาร์จ และดา้นหลงัของเคร่ืองหลกัเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของขั้วต่อในกล่องสายไฟ

ในสภาพอากาศท่ีร้อน หวัชาร์จติดผนงัอาจลดกระแสไฟและความเร็วในการชาร์จเพื่อปกป้องตวัเคร่ืองเอง เม่ือกระบวนการน้ีเกิดข้ึน ไลตบ์าร์บนแผงดา้นหนา้จะยงัคงแสดง "ไฟสีเขียวสวา่งวาบ" และจะ
แสดงไฟสีแดงกะพริบสามคร้ังเพื่อเป็นรหสัระบุวา่ระดบัการชาร์จลดลงเน่ืองจากอุณหภูมิสูง หากอุณหภูมิยงัคงเพิ่มสูงข้ึน Wall Connector จะหยดุชาร์จและแสดงรหสัไฟสีแดงกะพริบสามคร้ัง

หมายเหตุ: ดูรายการรหสัขอ้ผดิพลาดทั้งหมดไดท่ี้ รหัสข้อผิดพลาด

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ใหติ้ดตั้งหวัชาร์จติดผนงัในบริเวณท่ีมีอุณหภูมิแวดลอ้มตํ่ากวา่ 50˚C (122˚F) ในบางกรณีท่ีพบไม่บ่อยนกั Wall Connector อาจเร่ิมลดค่ากระแสไฟฟ้าลงเม่ือ
อุณหภูมิแวดลอ้มเป็น 35˚C (95˚F) การปรับค่ากระแสไฟฟ้าจะเป็นไปโดยอตัโนมติั ผูใ้ชไ้ม่จาํเป็นตอ้งดาํเนินการเอง และห ัWall Connector จะกลบัไปใชก้ระแสไฟฟ้าเร่ิมตน้เม่ืออุณหภูมิ
ลดลง

ฟ◌ีเจอร◌์
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ส่วนประกอบภายนอกของ WALL CONNECTOR

"Wall Connector" หมายถึงผลิตภณัฑท์ั้งหมด

1. แผงดา้นหนา้
2. ไลตบ์าร์ (แนวตั้ง)
3. เคร่ืองหลกั
4. ปุ่มท่ีจบัชาร์จ
5. ท่ีจบัชาร์จ
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ส่วนประกอบภายในของหัวชาร์จตดิผนัง

1. ใบมีดสมัผสั
2. เซนเซอร์อุณหภูมิ
3. ขั้วตวันาํไฟฟ้า
4. ตวัช่วยยดึสายรัดแบบซิป
5. ตวัสมัผสัแบบเล่ือน
6. ช่องระบายนํ้าของกล่องสายไฟ (เปิดใชง้านการป้องกนั )
7. สายนิวทรัล
8. Line 1
9. Line 2

10. Line 3
11. สายดิน
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ในกล่อง

เคร่ืองหลกั
กล่องสายไฟ

แม่แบบสาํหรับติดตั้งกล่องสายไฟ

หวับิตหกเหล่ียม (4 มม.)

สายรัดแบบซิป (x1)
ตวัยดึหวัชาร์จติดผนงักบักล่องสายไฟ (x4)

ตวัยดึกล่องสายไฟกบัผนงั (x2)

4.0 x 50 มม. (PZ2)

(#8 x 2 น้ิว)

คู่มือเร่ิมตน้ใชง้าน (มีสติกเกอร์พร้อมช่ือเครือข่าย SSID และรหสั
ผา่นเฉพาะ)

หมายเหตุ: หวับิตหกเหล่ียม สายรัดแบบซิป และตวัยดึจะอยูใ่นถุงพลาสติกดา้นในกล่องสายไฟซ่ึงแนบมากบัตวัเคร่ืองหลกัของ Wall Connector

หมายเหตุ: ไม่มีปลัก๊ติดผนงัให ้หากติดตั้งบนคอนกรีตหรือวสัดุอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั ใหใ้ชป้ลัก๊ติดผนงัขนาด 6 มม.
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เคร่ืองมือ

เคร่ืองมือทีจ่าํเป็น

หมายเหตุ: ขนาดดอกสวา่นสาํหรับการติดตั้งบนพื้นผวิไม ้หากติดตั้งบนคอนกรีตหรืออิฐก่ออ่ืนๆ ใหป้รึกษาช่างไฟฟ้าเพื่อเลือกขนาดรูนาํท่ีเหมาะสมท่ีสุด

ไขควงทอร์ก (5.6 Nm, 50 lbf . in)
มลัติมิเตอร์

เคร่ืองหาโครงคร่าว

(หากติดตั้งบนผนงัไม)้
สายวดัระยะ

ตวัปอกสายไฟ

ดอกสวา่น 5 มม. (3/16 น้ิว)

(หากติดตั้งบนผนงัไม)้

ดอกสวา่น 2.5 มม. (3/32 น้ิว)

(หากติดตั้งบนผนงัไม)้

ไขควงบิต

เคร่ืองวดัระดบั

สมาร์ทโฟน (พร้อม Wi-Fi) สวา่นไฟฟ้า

 

เคร่ืองมือเสริม

หวับิตทรงเจดีย ์29 มม. (1-1 /8 น้ิว) หวับิตทรงเจดีย ์35 มม. (1-3 /8 น้ิว)
คอมพิวเตอร์ (พร้อม Wi-Fi)
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ข้อควรพจิารณาในการตดิตั้ง

Wall Connector สามารถติดตั้งบนพื้นผวิเรียบแนวตั้งท่ีสามารถรองรับนํ้าหนกัได ้(เช่น ผนงั แท่น เป็นตน้) Wall Connector (กล่องสายไฟ แผงดา้นหนา้ และสายยาว) หนกั 6.8 
กก. (15 ปอนด)์

การเลือกตาํแหน่ง
ติดตั้ง Wall Connector ในตาํแหน่งท่ีสายชาร์จสามารถเสียบกบัพอร์ตชาร์จของรถไดโ้ดยไม่ทาํใหส้ายตึง พื้นท่ีติดตั้งท่ีแนะนาํสาํหรับ Wall Connector ท่ีมีสายยาว 7.3 ม. (24 
ฟุต)24 ฟุต (7.3 ม.):

ติดตั้ง Wall Connector ในตาํแหน่งท่ีมีระยะห่างเพียงพอทุกดา้น เพื่อใหค้ลอ้งสายชาร์จรอบตวัเคร่ืองได ้และสามารถใส่ท่ีจบัชาร์จในช่องดา้นขา้งไดพ้อดี

หมายเหตุ: หากมีพื้นท่ีจาํกดั สามารถติดตั้งท่ีเกบ็สายไวใ้กลก้บั Wall Connector 
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การเลือกความสูง

• ความสูงสูงสุด (เม่ือติดตั้งในอาคาร และนอกอาคาร): 1.52 ม. (60 น้ิว)
• ความสูงท่ีแนะนาํ: ~1.15 ม. (~45 น้ิว)
• ความสูงขั้นตํ่าเม่ือติดตั้งนอกอาคาร: 0.6 ม. (24 น้ิว)
• ความสูงขั้นตํ่าเม่ือติดตั้งในอาคาร: 0.45 ม. (18 น้ิว)

การเพิม่ระดบัการรับสัญญาณ Wi-Fi ให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด
ควรเช่ือมต่อ Wall Connector กบัเครือข่าย Wi-Fi เพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิภาพการทาํงานสูงสุด เพื่อใหรั้บสญัญาณไดสู้งสุด ใหห้ลีกเล่ียงการติดตั้ง Wall Connector ท่ีอยูค่นละฝ่ังของ
คอนกรีต อิฐก่อ โครงคร่าวโลหะ และส่ิงกีดขวางทางกายภาพอื่น ๆ ท่ีอาจกีดขวางการรับสญัญาณ Wi-Fi

หมายเหตุ: หากอุปกรณ์เคล่ือนท่ีสามารถเช่ือมต่อกบั Wi-Fi ในตาํแหน่งท่ีตั้งนั้นได ้ถือเป็นขอ้บ่งช้ีท่ีดีวา่ Wall Connector กจ็ะสามารถเช่ือมต่อไดเ้ช่นกนั

ข◌้อควรพ◌ิจารณาในการต◌ิดต◌ั◌้ง
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ลกัษณะการต่อสายไฟ

กล่องสายไฟของ Wall Connector มีลกัษณะการต่อสายไฟหลายแบบ เลือกช่องทางการต่อสายไฟหน่ึงเสน้ทาง และทาํตามคาํแนะนาํในการติดตั้งตามช่องทางการต่อสายไฟท่ีเลือก

1. ตาํแหน่งการต่อสายไฟจากดา้นบน
2. ตาํแหน่งการต่อสายไฟจากดา้นหลงั (ซา้ยหรือขวา)
3. ตาํแหน่งการต่อสายไฟจากดา้นล่าง

ข◌้อควรพ◌ิจารณาในการต◌ิดต◌ั◌้ง
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ขั้นตอนการตดิตั้ง
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ขั้นตอนที ่4: การกาํหนดความยาวและการเดนิสายไฟตวันํา
ดึงสายไฟส่วนเกินออกก่อน แลว้จึงตดัใหไ้ดค้วามยาวท่ีเหมาะสม ใชต้วัปอกสายไฟตดัสายตวันาํแต่ละเสน้อยา่งเหมาะสมตามจุดต่อสายและตาํแหน่ง ต่อท่อร้อยสาย/ขอ้ต่อ และเดินสายตวันาํแต่ละเสน้
เขา้ไปในกล่องสายไฟแลว้ต่อลงท่ีขั้วต่อท่ีถูกตอ้ง

หมายเหตุ: สีของฉนวนสายไฟฟ้าอาจแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่ยัมาตรฐานของประเทศนั้นๆ

สาํหรับการต่อสายไฟดา้นบน

ความยาว/สัดส่วนของสายไฟท่ีแสดงไม่ตรงกับอัตราส่วนของจริง

สาํหรับการต่อสายไฟดา้นล่าง (1) ดา้นหลงัซา้ย (2) หรือดา้นหลงัขวา (3)

ความยาว/สัดส่วนของสายไฟท่ีแสดงไม่ตรงกับอัตราส่วนของจริง

ขั้นตอนที ่1, 2, 3: การเตรียมการและการตดิตั้งกล่องสายไฟ
ขั้นตอนน้ีมี 4 รูปแบบท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัลกัษณะการต่อสายไฟท่ีเลือก แต่ลาํดบัขั้นตอนโดยทัว่ไปในการต่อสายไฟจะเหมือนกนัทั้งหมด:

ข◌ั◌้นตอนการต◌ิดต◌ั◌้ง
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1. เจาะรูขนาด 5 มม. ท่ีกล่องสายไฟ* หากจะเดินสายไฟสาํหรับการต่อดา้นหลงั ใหใ้ชห้วับิตทรงเจดีย์
2. ใชแ้ม่แบบกระดาษแขง็เพื่อวางแผนหรือเจาะรูนาํในพื้นผวิท่ีจะติดตั้ง* สาํหรับพื้นผวิส่วนใหญ่ ขอแนะนาํใหใ้ชรู้นาํขนาด 2.5 มม.

หมายเหตุ: หากติดตั้งบนคอนกรีต อิฐก่อ หรือวสัดุท่ีคลา้ยกนั ใหเ้จาะรูนาํใหใ้หญ่ข้ึนเพื่อรองรับปลัก๊ติดผนงัขนาด 6 มม.

หมายเหตุ: ตวัติดตั้งสามารถปรับขนาดรูนาํตามพื้นผวิท่ีจะติดตั้งได้

หมายเหตุ: ใชเ้คร่ืองวดัระดบัเพื่อใหแ้น่ใจวา่แม่แบบไดร้ะดบัพอดี

3. ติดกล่องสายไฟเขา้กบัพื้นผวิท่ีจะติดตั้งโดยใชต้วัยดึท่ีใหม้าดว้ยซ่ึงมีแหวนรองในตวั หวัตวัยดึใชไ้ดก้บัทั้งไขควงหวัแฉก #2 และบิตหวัเหล่ียม #2 ต่อท่อร้อยสาย/ขอ้ต่อแลว้ใส่สายตวันาํเขา้
มา*

หมายเหตุ: ผูติ้ดตั้งจะตอ้งรับผดิชอบในการเลือกท่อร้อยสาย/ขอ้ต่อท่ีเหมาะสมสาํหรับการติดตั้ง

*ตาํแหน่งท่ีแน่นอนขึน้อยู่กับลกัษณะการต่อสายไฟ
ตารางท่ี 3. สาํหรับการต่อสายไฟจากดา้นบน

สําหรับการต่อสายจากด้านบน 1 2 3

ตารางท่ี 4. สาํหรับการต่อสายไฟจากดา้นล่าง
สําหรับการต่อสายไฟจากด้านล่าง 1 2 3

ข◌ั◌้นตอนการต◌ิดต◌ั◌้ง
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ตารางท่ี 5. สาํหรับการต่อสายไฟจากดา้นหลงัซา้ย
สําหรับการต่อสายไฟจากด้านหลงัซ้าย 1 2 3

ตารางท่ี 6. สาํหรับการต่อสายไฟจากดา้นหลงัขวา
สําหรับการต่อสายไฟจากด้านหลงัขวา 1 2 3

ขอ้ควรระวงั: Wall Connector มีมาตรฐานการป้องกนัระดบั IP 55 และไม่จาํเป็นตอ้งอุดรูร่ัวแต่อยา่งใด งดเวน้การใชส้ารยดึติด ยาแนว หรือกาวร่วมกบัการติดตั้ง Wall 
Connector สกรูท่ีใหม้ามีแหวนรองตวัซีลซ่ึงใหก้ารซีลมีประสิทธิภาพในการอุดรูร่ัวท่ีเพียงพอ

ผูติ้ดตั้งมีหนา้ท่ีจดัหาตวัยดึ ขอ้ต่อ และท่อร้อยสายท่ีเหมาะสมเพื่อยดึแหล่งจ่ายไฟขาเขา้กบักล่องสายไฟของ Wall Connector การต่อสายดา้นบนและดา้นล่างจะมีเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 
28 มม. เม่ือถอดปลัก๊ซีลออก หากจาํเป็น สามารถใชห้วับิตทรงเจดียข์ยายช่องต่อสายดา้นล่างได ้แต่อยา่ขยายช่องต่อสายดา้นบน

ข◌ั◌้นตอนการต◌ิดต◌ั◌้ง
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ขั้นตอนที ่5: การปอกและการยดึสายไฟในขั้วต่อกล่องสายไฟ
1. ใชต้วัปอกสายไฟปอกปลายสายไฟแต่ละเสน้ใหเ้หลือประมาณ 12 มม.

2. เสียบสายไฟท่ีปอกแลว้เขา้กบัขั้วต่อท่ีถูกตอ้ง

หมายเหตุ: หากใชส้ายไฟตีเกลียวขนาดเลก็กวา่ 4 มม.2 ใหใ้ชป้ลอกยางท่ีมีขนาดถูกตอ้งเพื่อใหส้ามารถต่อปลายสายไดอ้ยา่งปลอดภยั

3. ใชห้วับิตท่ีใหม้าดว้ยในการหมุนขั้วต่อแต่ละอนัใหไ้ด ้5.6 Nm (50 lbf.in) ใชส้ายรัดแบบซิปยดึสายไฟใหอ้ยูใ่นช่องวา่งทางดา้นซา้ยของกล่องสายไฟ

ข◌ั◌้นตอนการต◌ิดต◌ั◌้ง
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4. ใชก้รรไกรตดัพลาสติกส่วนเกินออกจากสายรัดแบบซิปหลงัจากยดึเขา้ท่ีแลว้ ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไม่มีสายไฟหรือส่ิงอ่ืน ๆ กีดขวางสกรูแผงขั้วต่อก่อนดาํเนินการขั้นตอนถดัไป

หมายเหตุ: ท่ีดา้นหลงัของ Wall Connector มีเซนเซอร์สาํหรับตรวจสอบแผงขั้วต่อ หากมีส่ิงกีดขวางใด ๆ จากการเดินสายไฟหรือสายรัดแบบซิปอาจรบกวนการทาํงาน
ของ Wall Connector ได้

ข◌ั◌้นตอนการต◌ิดต◌ั◌้ง
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ขั้นตอนที ่6: ยดึตวัเคร่ืองเข้ากบักล่องสายไฟ
1. ติดตั้วเคร่ืองเขา้กบักล่องสายไฟ

2. ยดึตวัเคร่ืองเขา้กบักล่องสายไฟดว้ยสกรู 4 ตวัท่ีแนบมาในกล่อง ใชไ้ขควงขนัยดึใหแ้น่นดว้ยมือ

ข◌ั◌้นตอนการต◌ิดต◌ั◌้ง
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ขั้นตอนการตั้งค่า

ขั้นตอนการตั้งค่า สาํหรับ Wall Connector เป็นการตั้งต่าขนาดเบรกเกอร์ เช่ือมต่อ Wi-Fi และกาํหนดค่าไฟฟ้าร่วมในกรณีท่ีแชร์ไฟฟ้ากบั Wall Connector ตวัอ่ืนๆ Wall 
Connector ตอ้งผา่นการตั้งค่าก่อนเร่ิมใชง้าน

1. เปิดสวติชเ์บรกเกอร์ยอ่ย เพื่อจ่ายไฟให ้Wall Connector 
2. ใชอุ้ปกรณ์ท่ีสามารถเช่ือมต่อกบั Wi-Fi เช่น สมาร์ทโฟน เช่ือมต่อกบัสญัญาณ SSID Wi-Fi ท่ีปล่อยจาก Wall Connector การเช่ือมต่อกบัสญัญาณ Wi-Fi ของ Wall 

Connector สามารถทาํไดโ้ดยการสแกน QR โคด้ ท่ีสติกเกอร์บนหนา้ปกคู่มือเร่ิมตน้ใชง้าน หรือเลือกเครือข่ายดว้ยตวัเอง แลว้พิมพร์หสัผา่น WPA2 (พิมพอ์ยูบ่นสติกเกอร์บนหนา้
ปกคู่มือเร่ิมตน้การใชง้าน)

หมายเหตุ: SSID จะปล่อยสญัญาณเป็นเวลา 15 นาที

 

หมายเหตุ: หากคุณไม่สามารถเช่ือมต่อกบั SSID ของ Wall Connector ได ้ใหปิ้ดฟังกช์นั cellular data บนอุปกรณ์ของคุณแลว้ลองอีกคร้ัง

หมายเหตุ: หาก Wall Connector ยงัไม่ไดต้ั้งค่า ไฟสีเหลืองสวา่งน่ิงจะแสดงขึ้น เพื่อระบุวา่พร้อมสาํหรับการตั้งต่าแลว้

3. สแกน QR โคด้ดา้นล่างดว้ยอุปกรณ์ท่ีเช่ือมต่อกบั Wall Connector เพื่อเขา้ถึงหนา้ต่างการตั้งค่าบนเวบ็เบราวเ์ซอร์ หรือพิมพท่ี์อยู ่URL (http://192.168.92.1) ลงใน
เวบ็เบราวเ์ซอร์

4. และใส่ขอ้มูลตามขั้นตอนท่ีแสดงบนหนา้จอของเวบ็เบราวเ์ซอร์

หมายเหตุ: หากตอ้งการให ้Wall Connector เผยแพร่ SSID อีกคร้ัง ใหก้ดปุ่มบนท่ีจบัชาร์จคา้งไว ้5 วนิาที หรือปิดสวติชเ์บรกเกอร์แลว้เปิดอีกคร้ัง
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การใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกนั

การใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกนั
ฟีเจอร์การใชก้ระแสไฟฟ้าร่วมกนัผา่นเฟิร์มแวร์ ทาํใหส้ามารถติดตั้ง Wall Connector ไดสู้งสุด 6 ตวัในสถานท่ีเดียวกนั ระบบสามารถแชร์ไฟฟ้าผา่น Wi-Fi ไดแ้บบเคร่ืองต่อเคร่ือง การ
ทาํงานเช่นน้ีช่วยลดความจาํเป็นในการอปัเกรดระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะเพื่อการชาร์จรถหลายคนัพร้อมกนั

ในระหวา่งขั้นตอนตั้งค่าการทาํงาน
• Wall Connector ติดตั้งเป็นวงจรยอ่ย (แต่ละวงจรส่งผา่นกระแสไฟฟ้าไดสู้งสุด 60 แอมป์)
• ไฟฟ้าทั้งหมดจะไดรั้บการจดัสรรไปยงักลุ่ม Wall Connector ท่ีเช่ือมต่อกนั

หมายเหตุ: สาํหรับการตั้งค่าเครือข่ายการใชก้ระแสไฟฟ้าร่วมกนัของ Wall Connectors โปรดดูท่ีการใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกันของ Wall Connectors Gen 3

กระแสไฟฟ้าขาออกทั้งหมดของ Wall Connector ท่ีใชก้ระแสไฟฟ้าร่วมกนัจะไม่เกินกาํลงัไฟฟ้าท่ีจดัสรรของสถานท่ีนั้น ๆ

1. จ่ายไฟดว้ยไฟฟ้ากระแสสลบั (แผงเซอร์วสิ)
2. การใชก้ระแสไฟฟ้าร่วมกนัผา่น Wi-Fi
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Breaker and Branch Circuit Setup

Power sharing circuits may be installed in an electrical panel that supports other loads. If space is limited or 
the main power supply is far from the Wall Connectors, installing a dedicated load center may be prudent.

See below for examples of Wall Connector power sharing diagrams (one with sub-panel and one without). 
Each individual Wall Connector in below examples is capable of providing 48 amps when it is the only one in 
use. As more Wall Connectors begin plugging into vehicles, the system will automatically distribute power 
based on the total power allocated to the site.

Power Sharing Setup with Sub-Panel

1. Wall Connector

2. 60 A branch circuit

3. 100 A sub-panel / feeder breaker

Power Sharing Setup Without Sub-Panel

1. Wall Connector

2. 60 A branch circuit

การใช◌้กระแสไฟฟ◌้าร◌่วมก◌ัน
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ข้อควรพจิารณาสําหรับการใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกนั
Wall Connector สามารถใชก้ระแสไฟฟ้าร่วมกนัไดแ้บบไร้สาย

เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรติดตั้ง Wall Connector ภายในเครือข่ายการใชก้ระแสไฟฟ้าร่วมกนัภายในระยะท่ีมองเห็นกนัและกนัทุกคร้ังท่ีทาํได้

หมายเหตุ: แนะนาํใหติ้ดตั้งอยูใ่นแนวสายตา การส่ือสารแบบไร้สายสามารถติดต่อไดข้า้มผนงัคอนกรีต แต่ระยะของเครือข่ายอาจลดลง

หลีกเล่ียงการวาง Wall Connector ไวค้นละฝ่ังของคอนกรีต อิฐก่อ โครงคร่าวโลหะ และส่ิงกีดขวางอ่ืน ๆ ท่ีอาจกระทบกบัสญัญาณ Wi-Fi

หมายเหตุ: หากอุปกรณ์เคล่ือนท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัเครือข่าย Wi-Fi ของ Wall Connector ตวัหลกัได ้แสดงวา่ Wall Connector ตวัอ่ืนๆ กจ็ะสามารถเช่ือมต่อไดเ้ช่นกนั

การคาํนวณความต้องการใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกนัสําหรับระบบทีม่อียู่
ใหใ้ชส้มการต่อไปน้ีเพื่อคาํนวณความตอ้งการของแหล่งจ่ายไฟต่อจาํนวน Wall Connector สาํหรับระบบไฟฟ้าท่ีมีอยู:่

ค่ากระแสต่อเน่ืองท่ีพร้อมใชง้าน: จาํนวน Wall Connector: ค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดต่อหวั Wall Connector เม่ือใชง้าน 100%:

_____________________ ÷ ________________________ = ________________________

หมายเหตุ: จาํนวน Wall Connector สูงสุดท่ีใชก้ระแสไฟฟ้าร่วมกนัไดคื้อ 6 ตวั

หมายเหตุ: เม่ือคาํนวณค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุดต่อ Wall Connector ในการใชง้าน 100% จะตอ้งมีกระแสไฟมากกวา่ 6 แอมป์เพื่อดาํเนินการใชก้ระแสไฟฟ้าร่วมกนั หากค่ากระแส
ไฟฟ้าสูงสุดมากกวา่ 48 แอมป์ กไ็ม่จาํเป็นตอ้งใชก้ระแสไฟฟ้าร่วมกนั

สาํหรับสถานท่ีขนาดใหญ่ ใหพ้ิจารณาเวลาจอดรถท่ีคาดไวใ้หมี้ความสมัพนัธ์กบัอตัราการใชง้าน 100%

เวลาจอดรถทีค่าดไว้ (ช่ัวโมง) ตวัอย่างเช่น ค่ากระแสไฟฟ้าทีแ่นะนําต่อ Wall Connector ทีก่ารใช้งาน 100%

6+ (ระยะยาว) การจอดรถระยะยาว การจอดรถขา้มคืน 12+ แอมป์

3-5 (ระยะกลาง) สถานท่ีทาํงาน ร้านอาหาร 24+ แอมป์

1-2 (ระยะสั้น) ศูนยก์ารคา้และศูนยอ์าหารอาหาร 32+ แอมป์

หมายเหตุ: การสถาณการณืท่ี Wall Connector ทุกตวัถูกใชง้าน ความเร็วในการชาร์จของ Wall Connector แต่ละตวัจะชา้ท่ีสุด เพราะไฟฟ้าถูกแชร์ไปยงัรถแต่ละคนั ใน
สถานการณ์ส่วนใหญ่ Wall Connector บางตวัอาจไม่ไดช้าร์จรถอยู ่ซ่ึงจะทาํใหอ้ตัราชาร์จรถท่ีเหลือไดเ้ร็วข้ึน

การใช◌้กระแสไฟฟ◌้าร◌่วมก◌ัน
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ไฟ LED ของ WALL CONNECTOR

รหัสของไฟ

การเปิดเคร่ือง

เม่ือจ่ายไฟท่ีสวติชเ์บรกเกอร์ ไฟ LED ทุกดวง (มีทั้งหมดเจด็ดวง) บนแผงดา้นหนา้จะสวา่งข้ึนสูงสุดหา้วนิาที

อ่ืน ๆ

หลงัจากเปิดเคร่ือง กาํลงัรอการตั้งค่า สแตนด์บาย รอเสียบปลัก๊ กาํลงัชาร์จอยู่ กาํลงัเผยแพร่ SSID พร้อมสําหรับการตั้ง
ค่า รอชาร์จ กาํลงัส่ือสารกบัรถ

ไฟสีเหลืองสวา่งน่ิง (ไฟสีเขียว + ไฟสีแดง) ไฟสีเขียวดา้นบนสวา่งน่ิง ไฟสีเขียวทุกดวงสวา่งวาบ ไฟสีเขียวกะพริบ ไฟสีนํ้าเงินสวา่งน่ิง

หมายเหตุ: หากจุดสีแดงปรากฏขึ้น ใหเ้ช่ือมต่อกบัการทดสอบการทาํงานของ Wall Connector หรือดูรหสัขอ้ผดิพลาดทั้งหมดในตารางถดัไป
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รหัสข้อผดิพลาด

รหัสไฟสีแดงกะพริบ หยุดหน่ึงวนิาท ีจากน้ันกะพริบซ้ํา

ไลต์บาร์ ความหมาย รายละเอยีด

ไม่มีไฟสวา่ง ปัญหาเก่ียวกบัแหล่งจ่ายไฟ การชาร์จถูก
ปิดใชง้าน

ตรวจสอบวา่แหล่งจ่ายไฟเปิดอยู ่หากยงัคงมีปัญหาอยู ่ใหช่้างไฟฟ้าถอดตวัเคร่ือง Wall Connector ออกจากกล่องสายไฟ
แลว้ใชม้ลัติมิเตอร์ตรวจยนืยนัวา่มีแรงดนัไฟฟ้าอยูท่ี่แผงขั้วต่อ บนัทึกขอ้มูลตรวจวดัท่ีขั้วต่อของกล่องสายไฟ

สีเหลืองสวา่งน่ิง หวัชาร์จติดผนงัพร้อมสาํหรับการตั้งค่า
การทาํงาน

โปรดดูท่ี ขัน้ตอนการตั้งค่า เพื่อทดสอบการทาํงานของ Wall Connector

ไฟสีแดงสวา่งน่ิง ขอ้ผดิพลาดภายใน การชาร์จถูกปิดใช้
งาน

ปิดสวติชเ์บรกเกอร์ รอ 5 วนิาที แลว้เปิดใหม่ หากไฟสีแดงสวา่งน่ิงยงัไม่หายไป ใหบ้นัทึกหมายเลขอะไหล่ และหมายเลขซีเรียล 
แลว้ติดต่อ Tesla

ไฟสีแดงหน่ึง (1) 
ดวงกะพริบ

สายดินเกิดการลดัวงจรผดิปกติเน่ืองจาก
การใชง้านอาจไม่ปลอดภยั ระบบชาร์จจะ
ถูกปิดใชง้าน

ตรวจสอบท่ีจบัชาร์จ สายเคเบิล Wall Connector และพอร์ตชาร์จของรถเพื่อคน้หาจุดเสียหาย หรือร่องรอยนํ้าซึมเขา้ ถา้
หากตรวจสอบและยนืยนัวา่แหล่งจ่ายไฟติดตั้งถูกตอ้ง โปรดติดต่อ Tesla 

ไฟสีแดงสอง (2) 
ดวงกะพริบ

เคร่ืองตรวจสอบสายดินเกิดขอ้ผดิพลาด 
ตรวจพบความตา้นทานสูงในสายดิน การ
ชาร์จถูกปิดใชง้าน

ตรวจสอบวา่ Wall Connecto ต่อต่อสายดินอยา่งถูกตอ้ง การต่อสายดินตอ้งเช่ือมต่อกบัแหล่งจ่ายไฟตน้ทางเพื่อการทาํงาน
ท่ีเหมาะสม ตรวจสอบการเช่ือมต่อทางกายภาพทั้งหมด รวมถึงขั้วต่อกล่องสายไฟ แผงไฟฟ้า และกล่องรวมสญัญาณ หากเช่ือมต่อ
กบัหมอ้แปลงไฟฟ้าแบบ ใหติ้ดต่อผูผ้ลิตหมอ้แปลงไฟฟ้าเพื่อขอคาํแนะนาํเก่ียวกบัวธีิการเช่ือมต่อสายดิน หากชาร์จดว้ยไฟฟ้าส่วน
กลาง IT หรือ TT ใหต้รวจสอบการตั้งค่าตวัตรวจสอบสายดิน

ไฟสีแดงสาม (3) 
ดวงกะพริบ

หากตรวจพบอุณหภูมิสูง การชาร์จจะถูก
จาํกดัหรือปิดใชง้าน

ตรวจสอบวา่ Wall Connector เช่ือมต่อกบั Wi-Fi อยูแ่ละอปัเดตเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชนัล่าสุด เพื่อใหก้ารตรวจจบั
อุณหภูมิแม่นยาํมากข้ึน ตรวจสอบวา่แผงดา้นหนา้และท่ีจบัสายมีความร้อนมากเกินไปหรือไม่ ใหช่้างไฟฟ้าถอด Wall 
Connector ออกจากกล่องสายไฟและตรวจสอบวา่ตวันาํท่ีใชมี้ขนาดถูกตอ้งแ ละขนัยดึแผงขั้วต่อดว้ยแรงบิดตามขอ้กาํหนด 
เช่ือมต่อหวัชาร์จติดผนงักบั Wi-Fi เพื่อใหเ้ฟิร์มแวร์สามารถอปัเดตเป็นเวอร์ชนัล่าสุดได ้หากเฟิร์มแวร์ไม่อปัเดตโดยอตัโนมติั 
ให ้ขัน้ตอนการตั้งค่า เพื่อเขา้ถึงหนต่้างการตั้งค่าและอปัเดตเฟิร์มแวร์ดว้ยตนเอง หากยงัไม่สามารถแกปั้ญหาได ้โปรดติดต่อฝ่าย
ลูกคา้

ไฟสีแดงส่ี (4) ดวง
กะพริบ

การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตขาดหาย ฟีเจอร์
ออนไลนถู์กปิดใชง้าน

ตรวจหาวตัถุท่ีอาจรบกวนสญัญาณ Wi-Fi ในพื้นท่ี ยนืยนัวา่เราเตอร์ Wi-Fi ในพื้นท่ีใชง้านได ้หากเพิ่งเปล่ียนรหสัผา่น Wi-
Fi ใหเ้ขา้ถึงหนา้ต่างการตั้งค่าบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีของคุณ เพื่ออปัเดตการตั้งค่า Wi-Fi

ไฟสีแดงหา้ (5) ดวง
กะพริบ

มีปัญหาในการส่ือสารเพื่อใชก้ระแส
ไฟฟ้าร่วมกนั ระดบัการชาร์จลดลง

ตรวจหาวตัถุท่ีอาจรบกวนสญัญาณ Wi-Fi ในพื้นท่ี ทาํตามขั้นตอนการตั้งค่าการทาํงานบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีของคุณ เพื่อเช่ือมต่อ 
Wall Connector เขา้ดว้ยกนัอีกคร้ังสาํหรับการใชก้ระแสไฟฟ้าร่วมกนั

ไฟสีแดงหก (6) 
ดวงกะพริบ

ตรวจพบแรงดนัไฟฟ้าเกินหรือคุณภาพ
ของไฟฟ้าไม่ดี การชาร์จถูกปิดใชง้าน

เช่ือมต่อกบั Wall Connector โดยใชข้ั้นตอนการทดสอบการทาํงานเพื่อดูขอ้มูลแรงดนัไฟฟ้าขณะนั้น หากยงัคงมีปัญหาอยู ่
ใหช่้างไฟฟ้าถอด Wall Connector ออกจากกล่องสายไฟและใชม้ลัติมิเตอร์เพื่อตรวจยนืยนัวา่ค่าแรงดนัไฟฟ้าท่ีแผงขั้วต่อ
เป็นไปตามท่ีคาดไว ้บนัทึกค่าแรงดนัไฟฟ้าท่ีขั้วต่อ

ไฟสีแดงเจด็ (7) 
ดวงกะพริบ

ตรวจพบวา่กระแสไฟของรถเกิน ลดการตั้งค่ากระแสไฟชาร์จของรถลง หากปัญหายงัคงอยูแ่ละรถท่ีเช่ือมต่อดงักล่าวผลิตโดย Tesla ใหบ้นัทึก VIN ของรถและ
เวลาโดยประมาณท่ีเกิดขอ้ผดิพลาด จากนั้นติดต่อ Tesla หากรถคนัดงักล่าวไม่ไดผ้ลิตโดย Tesla โปรดติดต่อผูผ้ลิตรถดงั
กล่าว

ไฟ LED ของ WALL CONNECTOR

32ค◌ู◌่ม◌ือห◌ัวชาร◌์จต◌ิดผน◌ัง Gen 3 



ข้อมูลการรับประกนั

ภายใตข้อ้ยกเวน้และเง่ือนไขดงัท่ีอธิบายไวด้า้นล่าง การรับประกนัอุปกรณ์ชาร์จน้ีเป็นแบบมีขอ้จาํกดั (Charging Equipment Limited Warranty) ซ่ึงครอบคลุมการคืนเงิน การ
ซ่อมแซม หรือการเปล่ียนอุปกรณ์ท่ีจาํเป็นเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องของผลิตภณัฑ ์Wall Connector ท่ี Tesla ผลิต ภายใตก้ารใชง้านทัว่ไป การรับประกนัอุปกรณ์สาํหรับระบบท่ีใชง้านส่วนบุคคล
ครอบคลุมเป็นเวลา 48 เดือน การรับประกนัอุปกรณ์สาํหรับระบบท่ีใชง้านเชิงพานิชยค์รอบคลุมเป็นเวลา 12 เดือน* การรับประกนัอุปกรณ์หวัชาร์จเคล่ือนท่ี หรืออะแดปเตอร์ชาร์จท่ี Tesla ผลิต
ครอบคลุมเป็นเวลเป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยเร่ิมนบัจากวนัท่ีออกใบแจง้หน้ีใหแ้ก่ลูกคา้สาํหรับอุปกรณ์ชาร์จนั้น ๆ หวัชาร์จหรืออะแดปเตอร์ท่ี Tesla ผลิตและใหบ้ริการท่ีรวมอยูใ่นการซ้ือคร้ังแรก
และการส่งมอบรถ Tesla โดย Tesla จะอยูใ่นความคุม้ครองภายในส่วนของการรับประกนัรถแบบจาํกดัขั้นพื้นฐาน (Basic Vehicle Limited Warranty) ของการรับประกนัรถใหม่
แบบจาํกดั (New Vehicle Limited Warranty) เป็นเวลา 4 ปีหรือระยะทาง 50,000 ไมล ์(80,000 กม.) แลว้แต่วา่กรณีใดจะเกิดข้ึนก่อน ภายใตข้อ้กาํหนดและเง่ือนไขของการ
รับประกนัรถใหม่แบบจาํกดั

*สาํหรับการเรียกร้องการรับประกนัเฉพาะสาํหรับ Wall Connector "การใชง้านเชิงพาณิชย"์ หมายถึงการใช ้Wall Connector เพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นนอกเหนือจากการชาร์จท่ีบา้นพกั
อาศยัแบบครอบครัวเด่ียว สาํหรับการใชง้านส่วนบุคคลรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการชาร์จท่ีโรงแรม สาํนกังาน ลานจอดรถ และคอมเพลก็ซ์ (รวมถึงอะพาร์ตเมนต ์คอนโดมิเนียม และท่ีอยูอ่าศยัแบบหลาย
ครอบครัวหรือท่ีพกัอ่ืน ๆ) และร้านคา้ปลีกและสถานท่ีอ่ืน ๆ ท่ีอนุญาต (รวมถึงท่ีระบุรายการไวท้างออนไลนห์รือสาธารณะ) ใหเ้รียกเกบ็เงินแบบจ่ายตามการใชง้าน หรืออยูใ่นตาํแหน่งท่ีผูใ้ชอ่ื้นท่ีไม่ใช่
เจา้ของสามารถเขา้ถึงหวัชาร์จติดผนงัไดต้ามสมควร

การรับประกนัอุปกรณ์ชาร์จแบบจาํกดัน้ี ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือการทาํงานผดิปกติใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหรือโดยออ้มจาก เน่ืองจาก หรือเป็นผลจากการสึกหรอหรือการเส่ือมสภาพตามปกติ 
การใชง้านผดิวธีิ ความประมาทเลินเล่อ อุบติัเหตุ จากการติดตั้ง การใชง้าน การบาํรุงรักษา การจดัเกบ็ หรือการขนส่งท่ีไม่เหมาะสม หรือไม่สมควร ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการกระทาํต่อไปน้ี:

การไม่ปฏิบติัตามคาํแนะนาํ การใชง้าน การบาํรุงรักษา และคาํเตือนท่ีระบุไวใ้นเอกสารท่ีจดัมาใหพ้ร้อมกบัหวัชาร์จหรืออะแดปเตอร์ของ Tesla

ปัจจยัภายนอกต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงวตัถุท่ีกระทบหวัชาร์จหรืออะแดปเตอร์ของ Tesla สายไฟหรือการเช่ือมต่อไฟฟ้าท่ีชาํรุดหรือเสียหาย ไฟฟ้าภายนอกขดัขอ้ง กล่องรวมสญัญาณ สวติชเ์บรก
เกอร์ เตา้รับหรือปลัก๊ไฟ สภาพแวดลอ้มหรือเหตุสุดวสิยั ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงไฟไหม ้แผน่ดินไหว นํ้า ฟ้าผา่ และสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ

ลกัษณะภายนอกทัว่ไปหรือความเสียหายต่อสี รวมถึงเศษแตกหกั รอยขีดข่วน รอยบุบ และรอยแตก

หากไม่ติดต่อ Tesla เม่ือพบขอ้บกพร่องท่ีอยูภ่ายใตก้ารรับประกนัอุปกรณ์ชาร์จแบบจาํกดัน้ี

การซ่อมแซม การแกไ้ข หรือการดดัแปลงหวัชาร์จหรืออะแดปเตอร์ของ Tesla หรืออะไหล่ใด ๆ หรือการติดตั้งหรือใชอ้ะไหล่หรืออุปกรณ์เสริมใด ๆ ท่ีผลิตข้ึนโดยบุคคลหรือโรงงานท่ีไม่ไดรั้บอนุญาต 
หรือไม่ไดรั้บการรับรองใหก้ระทาํเช่นนั้น และ

การติดตั้ง การซ่อมแซม หรือการบาํรุงรักษาท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่สมควร รวมถึงการใชอุ้ปกรณ์เสริมหรืออะไหล่ Tesla ท่ีไม่ใช่ของแท้

แมว้า่ Tesla จะไม่ไดก้าํหนดใหก้ารบาํรุงรักษา เขา้รับบริการ หรือการซ่อมแซมทั้งหมดท่ีศูนยบ์ริการ Tesla หรือศูนยซ่์อมท่ีไดรั้บอนุญาตจาก Tesla แต่การรับประกนัอุปกรณ์ชาร์จแบบจาํกดัน้ี
อาจเป็นโมฆะหรืออาจถูกยกเวน้ความคุม้ครองไดเ้น่ืองจากการบาํรุงรักษา เขา้รับบริการ หรือการซ่อมแซมท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่สมควร ศูนยบ์ริการ Tesla และศูนยซ่์อมท่ีไดรั้บอนุญาตจาก Tesla มี
การฝึกอบรมพิเศษ ความเช่ียวชาญ เคร่ืองมือ และวสัดุเก่ียวกบัหวัชาร์จและอะแดปเตอร์ของ Tesla และในบางกรณีอาจจา้งบุคคลเพียงคนเดียวหรือเป็นสถานท่ีเพียงแห่งเดียวท่ีไดรั้บอนุญาตหรือไดรั้บ
การรับรองใหด้าํเนินงานกบัหวัชาร์จและอะแดปเตอร์ของ Tesla Tesla ขอแนะนาํอยา่งยิง่ใหคุ้ณทาํการบาํรุงรักษา เขา้รับบริการ และการซ่อมแซมทั้งหมดท่ีศูนยบ์ริการ Tesla หรือศูนยซ่์อมท่ีได้
รับอนุญาตจาก Tesla เพื่อหลีกเล่ียงไม่ใหก้ารรับประกนัอุปกรณ์ชาร์จแบบจาํกดัน้ีเป็นโมฆะหรือถูกยกเวน้ความคุม้ครอง
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การจาํกดัความรับผดิชอบ

การรับประกนัอุปกรณ์ชาร์จแบบจาํกดัน้ีเป็นการรับประกนัโดยชดัแจง้เพียงอยา่งเดียว ซ่ึงทาํข้ึนโดยเก่ียวขอ้งกบัหวัชาร์จหรืออะแดปเตอร์ของ Tesla การรับประกนัและเง่ือนไขโดยนยัและโดยชดัแจง้ท่ี
เกิดข้ึนภายใต ้กฎหมายทอ้งถ่ิน กฎหมายของรัฐบาลกลาง หรืออ่ืน ๆ ท่ีบงัคบัใช ้ตามกฎหมายหรือตามหลกัความเป็นธรรม รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการรับประกนัและเง่ือนไขโดยนยัในเร่ืองความสามารถ
เชิงพาณิชยห์รือคุณภาพเชิงพาณิชย ์ความเหมาะสมสาํหรับวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ความทนทาน หรือการรับประกนัและเง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนจากการซ้ือขายหรือการใชง้านทางการคา้ หรือการรับประกนัใด ๆ ต่อ
ขอ้บกพร่องท่ีแอบแฝงหรือซ่อนไวจ้ะถูกปฏิเสธในขอบเขตสูงสุดท่ีกฎหมายทอ้งถ่ินของคุณอนุญาต หรือถูกจาํกดัระยะเวลาตามเง่ือนไขของการรับประกนัอุปกรณ์ชาร์จแบบจาํกดัน้ี ภายในขอบเขตสูงสุดท่ี
กฎหมายทอ้งถ่ินอนุญาต การดาํเนินการซ่อมแซมท่ีจาํเป็นและ/หรือการเปล่ียนใหม่ ปรับสภาพ หรือผลิตอะไหล่ใหม่โดย Tesla สาํหรับขอ้บกพร่องท่ีอยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองถือเป็นการเยยีวยาพิเศษภาย
ใตก้ารรับประกนัอุปกรณ์ชาร์จแบบจาํกดัน้ีหรือการรับประกนัโดยนยัใด ๆ ภายในขอบเขตสูงสุดท่ีกฎหมายทอ้งถ่ินอนุญาต ความรับผดิชอบจะจาํกดัอยูท่ี่ราคาท่ีเหมาะสม สาํหรับการซ่อมแซมหรือการ
เปล่ียนหวัชาร์จหรืออะแดปเตอร์ของ Tesla ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยตอ้งไม่เกินราคาขายปลีกท่ีแนะนาํของผูผ้ลิต การขอเปล่ียนอุปกรณ์ อาจดาํเนินการโดยใชอ้ะไหล่ท่ีมีชนิดและคุณภาพเหมือนกนั ซ่ึงรวมถึง
อะไหล่ของผูผ้ลิตท่ีไม่ใช่ของแท ้หรืออะไหล่ท่ีไดรั้บการปรับสภาพหรือผลิตซํ้ าได ้ตามความจาํเป็น การรับประกนัอุปกรณ์ชาร์จแบบจาํกดัน้ีครอบคลุมเฉพาะอะไหล่และแรงงานในโรงงานท่ีจาํเป็นในการ
ซ่อมแซม แต่ไม่รวมถึงค่าแรงนอกสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการถอนการติดตั้ง การติดตั้งใหม่ หรือการถอดอุปกรณ์ชาร์จท่ีซ่อมแซมแลว้หรือเปล่ียนใหม่ อะไหล่ท่ีซ่อมแซมแลว้หรือเปล่ียนใหม่ รวมถึงการ
เปล่ียนหวัชาร์จหรืออะแดปเตอร์ของ Tesla ภายใตก้ารรับประกนัอุปกรณ์ชาร์จแบบจาํกดัน้ีจะครอบคลุมจนกวา่ระยะเวลาการรับประกนัท่ีเก่ียวขอ้งของการรับประกนัอุปกรณ์ชาร์จแบบจาํกดัน้ีจะส้ินสุด
ลงเท่านั้น หรือตามท่ีกฎหมายท่ีบงัคบัใชก้าํหนด ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะไม่มีการขยายระยะเวลาการรับประกนัเดิมเน่ืองจากหวัชาร์จหรืออะแดปเตอร์ของ Tesla ไดรั้บการซ่อมแซมหรือเปล่ียนใหม่

โดย Tesla จะไม่รับผดิชอบต่อขอ้บกพร่องใด ๆ ภายใตก้ารรับประกนัของอุปกรณ์ชาร์จแบบจาํกดัน้ีซ่ึงมีมูลค่าเกินมูลค่าตลาดของหวัชาร์จหรืออะแดปเตอร์ของ Tesla ท่ีเก่ียวขอ้งในเวลาก่อนท่ีจะพบ
ขอ้บกพร่อง นอกจากน้ี ผลรวมของผลประโยชนท์ั้งหมดท่ีตอ้งชาํระภายใตก้ารรับประกนัอุปกรณ์ชาร์จแบบจาํกดัน้ีจะไม่เกินราคาท่ีค่าหวัชาร์จหรืออะแดปเตอร์ของ Tesla ท่ีเก่ียวขอ้ง

Tesla ไม่อนุญาตใหบุ้คคลหรือหน่วยงานใดสร้างภาระผกูพนัหรือความรับผดิอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับประกนัอุปกรณ์ชาร์จแบบจาํกดัน้ีใหแ้ก่ Tesla ภายใตก้ฎหมายและขอ้บงัคบัทอ้งถ่ิน การตดัสิน
ใจวา่จะซ่อมแซมหรือเปล่ียนอะไหล่ หรือจะใชอ้ะไหล่ใหม่ อะไหล่ท่ีปรับสภาพ หรืออะไหล่ท่ีผลิตใหม่ จะข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของ Tesla แต่เพียงผูเ้ดียว ในบางคร้ัง Tesla อาจเสนอท่ีจะจ่ายค่า
ซ่อมแซมบางส่วนหรือทั้งหมดท่ีไม่ครอบคลุมอยูใ่นการรับประกนัอุปกรณ์ชาร์จแบบจาํกดัน้ีสาํหรับรถบางรุ่นหรือเฉพาะกิจเป็นกรณีไป Tesla ขอสงวนสิทธ์ิในการดาํเนินการขา้งตน้ไดทุ้กเม่ือโดยไม่ตอ้ง
มีภาระผกูพนัใด ๆ ในการชาํระเงินในลกัษณะท่ีคลา้ยกนัใหแ้ก่เจา้ของอุปกรณ์ชาร์จ Tesla รายอ่ืน ๆ

ภายในขอบเขตสูงสุดท่ีกฎหมายทอ้งถ่ินอนุญาต ในท่ีน้ี Tesla ขอปฏิเสธความรับผดิชอบต่อความเสียหายทางออ้ม ความเสียหายโดยบงัเอิญ ความเสียหายพิเศษ และความเสียหายอนัเป็นผลสืบเน่ืองใด 
ๆ ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจาก หรือเก่ียวขอ้งกบัหวัชาร์จหรืออะแดปเตอร์ของ Tesla รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการขนส่งไปยงัและจากศูนยบ์ริการท่ีไดรั้บอนุญาตของ Tesla การสูญหายของหวัชาร์จหรืออะแด
ปเตอร์ของ Tesla การสูญเสียมูลค่าของรถ การสูญเสียเวลา การสูญเสียรายได ้การสูญเสียการใชง้าน การสูญเสียทรัพยสิ์นส่วนบุคคลหรือเชิงพาณิชย ์ความไม่สะดวกหรือความไม่สบายใจ ความทุกข์
หรือผลกระทบทางอารมณ์ การสูญเสียเชิงพาณิชย ์(รวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงการสูญเสียผลกาํไรหรือรายได)้ ค่าลากจูง ค่ารถโดยสาร ค่าเช่ารถ ค่าโทรศพัทส์าํหรับการใชบ้ริการ ค่านํ้ามนั ค่าท่ีพกั ความเสีย
หายต่อรถลาก และค่าใชจ่้ายเลก็นอ้ยอ่ืน ๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าส่งโทรสาร และค่าไปรษณีย์

การจาํกดัและการยกเวน้ขา้งตน้จะมีผลบงัคบัใชไ้ม่วา่การเรียกร้องจะอยูใ่นสญัญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อและความประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง) การละเมิดการรับประกนัหรือเง่ือนไข 
การบิดเบือนความจริง (ไม่วา่จะเป็นความประมาทเลินเล่อหรืออ่ืน ๆ) หรืออ่ืน ๆ ตามกฎหมายหรือตามหลกัความเป็นธรรม แมว้า่ Tesla จะไดรั้บคาํแนะนาํถึงความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดความเสียหายดงั
กล่าวแลว้ หรือความเสียหายดงักล่าวสามารถคาดการณ์ล่วงหนา้ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลกต็าม

ไม่มีส่ิงใดในการรับประกนัอุปกรณ์ชาร์จแบบจาํกดัน้ีท่ีจะยกเวน้หรือจาํกดัความรับผดิของ Tesla ในทางใดกต็ามสาํหรับการเสียชีวติหรือการบาดเจบ็ส่วนบุคคลท่ีเกิดจากความประมาทเลินเล่อของ 
Tesla โดยตรง หรือของพนกังาน ตวัแทน หรือผูรั้บเหมาช่วง (ตามท่ีเก่ียวขอ้ง) การฉอ้ฉลหรือการบิดเบือนความจริงท่ีฉอ้ฉล หรือความรับผดิอ่ืนใด ในขอบเขตเดียวกบัท่ีไดรั้บการพิสูจนใ์นศาล ท่ีมี
เขตอาํนาจในการตดัสินขั้นสุดทา้ยซ่ึงไม่อาจอุทธรณ์ได ้และการรับประกนัอาจไม่ไดรั้บการยกเวน้หรือจาํกดัตามกฎหมายทอ้งถ่ิน
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การระงบัข้อพพิาท

Tesla กาํหนดใหคุ้ณตอ้งส่งเอกสารแจง้ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัขอ้บกพร่องในการผลิตภายในเวลาท่ีเหมาะสม และภายในระยะเวลาท่ีคุม้ครองท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงระบุไวใ้นการรับประกนัอุปกรณ์ชาร์จ
แบบจาํกดัน้ี และยอมใหโ้อกาสแก่ Tesla ทาํการซ่อมแซมท่ีจาํเป็นก่อนท่ีจะส่งขอ้พิพาทไปยงัโปรแกรมการระงบัขอ้พิพาทของเรา (อธิบายไวด้า้นล่าง) โปรดส่งเอกสารแจง้ท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียว
กบัการระงบัขอ้พิพาทไปยงัท่ีอยูต่่อไปน้ี:

โปรดระบุข้อมูลต่อไปนี:้

• หมายเลขอะไหล่และหมายเลขซีเรียลของ Tesla
• ช่ือและขอ้มูลการติดต่อของคุณ
• ช่ือและท่ีตั้งของ Tesla Store และ/หรือศูนยบ์ริการ Tesla ใกลคุ้ณ
• คาํอธิบายขอ้บกพร่อง
• ประวติัความพยายามแกไ้ขขอ้กงัวลท่ีคุณไดด้าํเนินการกบั Tesla หรือประวติัการซ่อมแซมหรือบริการใด ๆ ท่ี Tesla ไม่ไดด้าํเนินการ
• ในกรณีท่ีมีขอ้พิพาท ขอ้โตแ้ยง้ หรือการโตเ้ถียงใด ๆ เกิดข้ึนระหวา่งคุณกบั Tesla อนัเก่ียวขอ้งกบัการรับประกนัอุปกรณ์ชาร์จแบบจาํกดัน้ี Tesla จะสาํรวจความเป็นไปไดท้ั้งหมดท่ีจะ

ทาํใหไ้ดรั้บความเสียหายนอ้ยท่ีสุดทั้งสองฝ่าย
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