
 
Hagelkruis 49 | 5571PB | Bergeijk | the Netherlands 

www.EVshield.eu | contact@EVshield.nl 

 

 

EVshield Slot Installatiehandleiding NL Doc. No(s): 23022201.0 

 

 
 

 

InhoudsopgaveInhoudsopgaveInhoudsopgaveInhoudsopgave    

1. Disclaimer ................................................ 1 

2. Beoogd gebruikt ...................................... 1 

3. Overzicht ................................................. 1 

4. Veiligheidsvoorschriften .......................... 1 

5. Onderdelen & Accessoires ...................... 2 

6. Cijfercombinatie instellen ....................... 2 

7. Slot bevestiging ....................................... 2 

8. Afmetingen .............................................. 2 

9. Algemene kenmerken ............................. 3 

10. Onderhoud .............................................. 3 

 

 

Installatiehandleiding  

Pagina | 1 

  

Revision: 2023-02-27 

 

 

1. Disclaimer 
We hebben ernaar gestreefd de informatie in dit document 

volledig, accuraat en up-to-date weer te geven. De fabrikant 

neemt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van fouten buiten 

zijn schuld. De fabrikant kan ook niet garanderen dat wijzigingen 

in software en apparatuur die zijn aangebracht door andere 

fabrikanten en waarnaar in dit document wordt verwezen geen 

invloed hebben op de toepasbaarheid van de informatie hierin. De 

fabrikant is niet noodzakelijkerwijs aansprakelijk voor 

(software)producten die door andere bedrijven zijn gemaakt en 

die in dit document worden genoemd. Hoewel we redelijkerwijs 

alles hebben gedaan om dit document zo accuraat en nuttig 

mogelijk te maken, verlenen we geen expliciete of impliciete 

garantie met betrekking tot de accuratesse of volledigheid van de  

betreffende informatie. 

 
2. Beoogd gebruikt 

1. Voor gebruik met Laagspanning mode 2 

opladers voor voertuigen met een elektrische 

(hulp)aandrijving. 

2. Geschikt voor de EVshield DIY, EVshield 

Plug&Charge en EVshield Smart. Voor gebruik 

in huishoudelijke of professionele omgeving 

(garages, kelders, parkeerplaatsen, 

werkplaatsen, etc.) en buitenomgevingen 

(terras, tuin, kampeerplaats, etc.)  

 

 

3. Overzicht 

Dit document is van toepassing op de volgende 

artikelen: 

Artikel  EAN 

EVshield Slot  8720865767086 

 

4. Veiligheidsvoorschriften 

  

 

 
 

Lees en volg deze instructies voor de 

installatie. Onjuist installeren kan 

beschadiging van het product geven of 

tot onveilige situaties leiden. 
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5. Onderdelen & Accessoires 
 

Artikel Productcode Identificatie 

Cijferslot PN0000373 A 

Schroef PN0000262 B 

Anker PN0000191 C 

Plug PN0000263 E 

 

 
 

Reserveonderdelen kunnen besteld worden door 

contact op te nemen met: support@EVshield.nl 

 

Beschikbare accessoires: 

 

6. Cijfercombinatie instellen 

 

1) Trek de beugel uit het slot 

2) Steek één poot van de beugel is het SET-gat 

en draai tot de halfronde zijvlakken naar de 

SET-pijl wijzen 

3) Wijzig de combinatie naar de code van keuze 

4) Verwijder de beugel en monteer het hangslot 

5) Draai de getallen om het slot te vergrendelen 

 

 
 

7. Slot bevestiging 

 

Schroef het slotanker in de daarvoor geplaatste plug. 

Gebruik hiervoor altijd de boormal voor een correcte 

positionering. Vervolgens schroeft u het anker vast 

tegen de muur zoals op de afbeelding staat 

aangegeven.  

Het slot deelt u (cijferslot los van de beugel) en de 

beugel haalt u door het gemonteerde anker. Zorg dat 

deze  horizontaal hangt.   

  
 

Let op: De slotbeugel dient bij het plaatsen van de 

kabel in de EVshield omhoog gekanteld te worden om 

voldoende ruimte te maken voor het doorvoeren van 

de type-2 stekker. 

 

Boormal nodig? Download deze dan op de website 

www.Evshield.eu/Downloads 

 

 
8. Afmetingen 

 
 

Een lege EVshield Console incl. bevestigingsmaterialen 

weegt circa 2310 gram. 

  

Artikel EAN Hier te koop 

Slot 8720865767086 Webshop 

Reislader 6095824593528 Webshop 
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9. Algemene kenmerken 

 

Onderdeel Materiaal 

Cijferslot: Metaal 

Ankerbeugel: RVS 304 (1.4301) 

Plug: Nylon (PA66) 

Bevestigingsmaterialen: RVS A2 (1.4301) 

 

Gebruiksomgeving 

Opslag en gebruikstemperatuur: - 25° C tot + 50° C 

 

 

10. Onderhoud 

Regelmatig ontdoen van vuil en controleren op 

beschadigingen. Slot regelmatig (de)monteren en insmeren 

met smeermiddelen om blokkades te voorkomen. 

 

 

 
 

Test reinigingsproducten altijd eerst op 

een onopvallende plaats 

Oppervlakkige reiniging met een droge of in zeepwater 

gedrenkte doek.  


