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PRODUCT DESCRIPTION

The SINOX Portable EV Charging Cable is a convenient, portable, and 
plug-and-play way to Power your Electric Car. This product is 
independently researched and accordance with all the latest national 
standards. It can be used on any EV cars. This cable delivers a high 
performance when charging with the reassurance of advanced electric
protections and direct human-computer interaction interface. The control 
box enjoys an ergonomic surface design which makes the shell become 
both solider and stronger.

APPEARANCE

16A Adjustable EV Charger with EU Schuko Plug
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SPECIFICATION

Item

Model

Install

Output Current

Rated power

Input Voltage AC

Waterproof Degree

Output Detection

1. Short circuit protection
2. Over and under frequency protection
3. Over Current Protection
4. Leakage Current Protection (restart recover)
5. Over Temperature Protection
6. Overload protection (self-checking recover)
7. Ground Protection
8. Over voltage and under-voltage protection

Operating 
Temperature -25 ~+55

Storage Temperature -40 ~+80

Operating Humidity 20%-85%

200(L)x93(W)x51.5(H)mm 

Cable Length 5.0m

2.3kg Weight

Standard

Carton Measure 42*42*8cm

IEC 62752,  IEC 61851

EV Charger Box
Dimension  

Mode 2 EV Charger Cable 16A

SXEC1615S

Portable, Plug & Play

6A, 8A,10A,13A,16A Max.

3.6KW Max

110V~250V   50Hz/60Hz

IP66
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LED DISPLAY

Green(One)

Light on

Light on

Light on Light on Light on

Lights Out Lights Out Lights Out

Lights Out Lights Out Lights Out

Lights Out Lights Out

Lights Out

Lights Out

Twinkle(1S)

Twinkle

Racing Light Racing Light Racing Light

Green(Two) Green(Three) Fault(Red)

Fault(Red)

Condition

Initial Mode

Connected Mode

Charging Mode

Finished Mode

LED Display Status
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HOW TO ADJUST SETTING

Use the switch button to select the maximum charging.
Select the required charging current for your car before inserting the
charging plug(check CAUTION on page 7).

OPEARATING INSTRUCTION

How to start charging
Step 1. Take out the charger and firmly insert the plug into your Power

socket-outlet.
Step 2. Remove the cap on the connector and completely plug the vehicle

connector into vehicle inlet.
Step 3. The device will start charging automatically when the READY/
             CHARGE, POWER indicators are all green.
Step 4. Press the button of "CURRENT SETTING" to adjust to the required 
            amperes - max. 16 ampere.
Step 5. We recommend that the charging cable is not used for more than 2 
            hours if you use higher ampere than 6A/8A. If a qualified electrician has                
            approved you charging socket and cable for higher ampere usage for a               
            longer time, the above recommendation does not apply.
            (check CAUTION on page 7).

How to stop charging
Step 1. Stop the charging (follow your car manufacturer's instructions) and 
             disconnect the vehicle connector from the vehicle inlet. 
Step 2. Close protective cap of vehicle inlet and put on the protective cap of 
             the vehicle charging connector.
Step 3. Disconnect the plug from the Power source socket-outlet.
Step 4. Pack up the EV charger cable and put it into the bag.

WARRANTY
This Charging equipment has been subjected to high pressure inspection testing, 
and extensive product trial, so the customer can be assured of the highest quality 
and performance.
This product is covered by a one year Warranty to cover product failure or quality 
problems. Any product issues due to improper handling, installation,
use and maintenance negligence which might lead to product damage or to a 
situation where the product cannot be used properly, are not included in this 
warranty. The warranty is only valid to the original purchaser and is not 
transferable.
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CAUTION
Have a professional electrician check that each Power source socket- 
outlet to which the cable is to be connected complies with the 
applicable standards and regulations in your country, and in particular 
that it has:
- A HFI / PHFI relay, which only supplies outlets for chargers
- A fuse / aut. fuse that only supplies outlets to the charger
- Earth
- Cable with a cross-sectional area that can supply the charger
- A Power source socket with dedicated connection without switch
- HFI relay
Before connecting the cable, check the nominal voltage and make sure
that the socket and the mains have sufficient power to charge your car.
The maximum rated voltage varies between countries and suppliers.
Do not use a connector that shows signs of wear, overheating, damage,
or discoloration.
Keep the charging cable out of the reach of children.
Do not use extension cords, connectors, or adapters.
Avoid touching the cable connector, the socket, or the vehicle's
charging connector.
The cable must not be disassembled or modified in any way.
Do not use the charging cable near water, in case of corrosion or if there
are foreign objects in the cable connector.
If a malfunction or anomaly occurs, or if the ERROR warning light
comes on or flashes, stop using the cable immediately. See the guide on
the meaning of the indicators.
Do not use the cable if parts are broken, frayed, open or show other
signs of damage.
Use the cable gently, avoid dropping it, run over it and do not pull hard
on it.    

Sinox Europe A/S
Troensevej 11. DK-9220 Aalborg

SXEC1615S

16A Portable EV Charger

(Mode 2)

Product Manual (EN)

Please read all instructions before using, operating or maintaining. 
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SXEC1615S

16A sähköauton latauslaite säätimellä

(Mode 2)

KÄYTTÖOHJEET (FI)

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä tai huoltoa.
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TUOTEKUVAUS  

Sinox kannettava EV sähkäauton latauslaite on kätevä ja helppo tapa 
ladata sähkö-, tai ladattava hybridiautosi. Tuote on kehitetty 
viimeisimpien standardien mukaan ja sitä voi käyttää kaikkien em. 
autojen kanssa. Tämä latauslaite antaa hyvän lataustehon ja 
varmuuden edistyksellisistä sähköisistä suojauksista ja suoran 
ihminen-tietokone käyttöliittymän. Säätimessä on ergonominen 
pintamuotoilu, joka vahvistaa sitä entisestään.

OMINAISUUDET

16A Säädettävä sähköauton latauslaute EU Suko (Schuko) liittimellä
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SPECIFICATIE

Tuote

Malli

Asennus

Ulostulo

Nimellisvirta

Tulojännite AC

Vesitiiveys

Ulostulon huomiot

1. Oikosulkusuoja
2. Yli- ja alitaajuussuojaus
3. Ylivirtasuoja
4. Vuotovirtasuojaus (uudelleenkäynnistys
    palautuminen)
5. Ylikuumenemissuoja
6. Ylikuormitussuoja (itsetarkistava

palautuminen)
7. Maadoitus
8. Yli- ja alijännitesuoja

Käyttölämpötila -25 ~+55

Säilytyslämpötila -40 ~+80

Käyttökosteus 20%-85%

200(L)x93(W)x51.5(H)mm 

Kaapelin pituus 5.0m

2.3kg Paino

Standardi

Laatikon mitat 42*42*8cm

IEC 62752,  IEC 61851

Säätimen mitat

Mode 2 EV latauslaite 16A

SXEC1615S

Kannettava, kytke ja toimii (Plug & Play)

6A, 8A,10A,13A,16A Max.

3.6KW Max

110V~250V   50Hz/60Hz

IP66
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LED-NÄYTTÖ

Vihreä (1.) 

Valo päällä

Valo päällä

Valo päällä Valo päällä Valo päällä

Valo pois Valo pois Valo pois

Valo pois Valo pois Valo pois

Valo pois Valo pois

Valo pois

Valo pois

Vilkkuu (1s)

Vilkkuu

Kilpavalo Kilpavalo Kilpavalo

Vihreä (2.) Vihreä (3.)
Virhe 
(Punainen)

Virhe (Punainen)

Tila

Alkutila

Liitettytila

Lataustila

Valmistila 

LED-näytön tila
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MITEN SÄÄTÄÄ ASETUSTA
Valitse napista maksimilatausteho. Säädä arvo halutuksi kun kytket 
laturin seinään, ennen kuin kytket kaapelin autoon. 
(Huomio HUOMIO-kohdat sivulta 7)

KÄYTTÖOHJEET
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HUOMIOLatauksen aloittaminen
Askel 1. Ota laturi esiin ja kytke se huolellisesti SUKO-virtapistokkeeseen.
Askel 2. Poista suojatulppa Type 2 liittimestä ja liitä se auton latausporttiin.
Askel 3. Laita alkaa ladata automaattisesti, kun VALMIS/ LATAUS, VIRTA valot 
 ovat kaikki vihreitä.
Askel 4. Paina ”CURRENT SETTING” -nappia säätääksesi ampeerimäärää, maksimi on    
 16A. (Huomio HUOMIO-kohdat sivulta 7).
Askel 5. Suosittelemme, että latauskaapelia ei käytetä yli kahta tuntia yhteen menoon 
 isommalla ampeerimäärällä kuin 6A/8A. Jos valtuutettu sähkömies hyväksynyt 
 latauspistorasian ja kaapeloinnin isommalle ampeerimäärälle pidemmäksi 
 aikaa, ylläoleva suositus ei päde. (Huomio HUOMIO-kohdat sivulta 7).

. 
Latauksen lopettaminen
Askel 1. Lopeta lataus (seuraa autosi käyttöohjeita) ja irroita kaapeli ajoneuvosta.
Askel 2. Sulje auton latausluukku ja laita suojatulppa laturin liittimen päälle.
Askel 3. Ota virtajohto pistokkeesta irti.
Askel 4. Pakkaa laturi säilytyspussiin

TAKUU
Tälle latauslaitteelle on tehty korkeapainetarkastustestaus ja laaja tuotetestaus, 
joten asiakkaana voit olla varma korkeimmasta laadusta ja suorituskyvystä. Tällä 
tuotteella on yhden vuoden takuu, joka kattaa tuotevian tai laatuongelmat. Tämä 
takuu ei kata virheellisen käsittelyn, asennuksen, käytön ja huollon laiminlyönnistä 
johtuvia tuoteongelmia, jotka voivat johtaa tuotteen vaurioitumiseen tai tilanteeseen, 
jossa tuotetta ei voida käyttää oikein. Takuu on voimassa vain alkuperäiselle ostajalle, 
eikä sitä voi siirtää.

Sinox Europe A/S
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Pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa tarkistamaan, että jokainen pistorasia, 
johon kaapeli liitetään, on maassasi sovellettavien standardien ja määräysten 
mukainen, ja erityisesti, että siinä on:
- HFI/PHFI-rele, joka syöttää vain latureita
- Sulake / aut. sulake, joka syöttää vain laturin pistorasiat
- Maadoitus
- Kaapeli, jonka poikkipinta-ala riittää laturille
- Pistorasia erillisellä liitännällä ilman kytkintä
- HFI-rele
Ennen kuin liität kaapelin, tarkista nimellisjännite ja varmista, että pistorasiassa
ja verkkovirrassa on riittävästi tehoa auton lataamiseen. Suurin nimellisjännite
vaihtelee maiden ja toimittajien välillä.
Älä käytä liitintä, jossa on merkkejä kulumisesta, ylikuumenemisesta, vaurioista
tai värjäytymisestä.
Pidä latauskaapeli poissa lasten ulottuvilta.
Älä käytä jatkojohtoja, liittimiä tai sovittimia.
Vältä koskemasta kaapelin liittimeen, pistorasiaan tai ajoneuvon latausliittimeen.
Kaapelia ei saa purkaa tai muuttaa millään tavalla.
Älä käytä latauskaapelia veden lähellä, jos siinä on korroosiota tai jos kaapelin
liittimessä on vieraita esineitä.
Jos ilmenee toimintahäiriö tai poikkeavuus tai jos VIRHE (ERROR)-varoitusvalo
syttyy tai vilkkuu, lopeta kaapelin käyttö välittömästi. Katso ohjeesta valokoodien
merkitys.
Älä käytä kaapelia, jos osat ovat rikki, rispaantuneet, auki tai niissä on muita
vaurioita.
Käytä kaapelia varovasti, älä pudota sitä, aja sen yli äläkä vedä siitä lujasti.

LED-näyttö

Virta

Virta

Liitetty

Lataa

Virtapainike
Ampeerisäätö

Lataussäädin LED-näytöllä




