Quick Guide

electrify Charge Control
(eCC)

Dette program hjælper dig med kontrol og konfiguration
af din hesotec electrify ladestation / wallbox.
electrify Charge Control er en registreret anvendelse af
hesotec electrify gmbh.

Installer electrify Charge Control app
eCC-appen er tilgængelig i Google Play Store og Apple App Store. Du skal blot bruge til installation QR-kodeun
eller søge efter electrify Charge Control i den pågældende butik.

Google Play Store

Apple App Store

eCC-app til Android

eCC-app til iOS

Til smartphones og tablets

Til iPhones og iPads

fra Android 5.0

fra iOS 13

Opret hotspotforbindelse
Du har installeret og kontrolleret din ladestation / wallbox (i det følgende benævnt ladestander) i form af
byggeri og elektricitet.
1.

Tænd for strømforsyningen til ladestander.

2.

LED-indikatoren på 360° lyser „grøn“. Ladestanderen er klar til brug og opretter et WiFi-hotspot.

3.

Tilslut din smartphone til WiFi hotspot. (-> Indstillinger -> Trådløse og netværk -> WiFi -> Tilgængelige netværker; yderligere oplysninger findes i brugsanvisningen til din smartphone; Bemærk: Da WiFi-hotspottet
ikke har en internetforbindelse, springer nogle smartphones automatisk tilbage til 4G-netværket. Derfor skal
du bekræfte noten „Denne WiFi-adgang har ingen internetadgang“ med „stadig forbinde“!). De nødvendige
adgangsdata (hotspot SSID og adgangskode) er angivet i enheds-id‘et.

4.

Forbindelsen mellem din smartphone og ladestanden er fuldført.

Konfigurer opladningspunkt i eCC-appen
1.

Din smartphone og ladestanderen er forbundet via WiFi-hotspot, og eCC-appen er installeret.

2.

Åbn eCC-appen.

3.

Tryk på symbolet

4.

Vælg elementet „Connect hotspot“.

5.

Juster om nødvendigt navnet eller placeringen.

6.

Indtast brugeren og adgangskoden (se enheds-id).

7.

Tryk på knappen „Testforbindelse „. Forbindelsens status vises. Hvis forbindelsen mislykkes, skal du kontrollere

+.

dine indtastninger under punkt 6 eller forbindelsen til hotspottet.
8.

Efter en vellykket forbindelse til hotspottet kan du oprette en ekstra forbindelse til dit hjemmenetværk, men
dette er stadig muligt senere. Angiv netværkets adgangsdata (WLAN SSID og adgangskode). Forbindelsen testes,
og forbindelsesstatus vises.

9.

Med „Opret ladestander“ gemmer du din konfiguration og fuldfører opsætningen.

Tilslut ladestander (senere) til hjemmenetværket
Vi anbefaler, at du også tilslutter opladningspunktet til dit hjemmenetværk via Wi-Fi.
1.

Vælg dit ladepunkt i eCC-appen.

2.

For at gøre dette skal du trykke på  og derefter

3.

Vælg underelementet „Netværk“.

4.

Indtast adgangsdata (WLAN SSID og adgangskode) på dit netværk.

5.

Fuldfør konfigurationen med „Gem“.

6.

Forbindelsen mellem dit hjemmenetværk og ladestandere er fuldført.

 indstillinger i dataoversigten.

Du kan til enhver tid foretage ændringer i din konfiguration via udløserskærmen for opladningspunktet. Det kan
du gøre ved at trykke på  symbolet og derefter på

 symbolet i dataoversigten.
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