
Quick Guide

electrify Charge Control 
(eCC)

Tämä sovellus auttaa sinua ohjaamaan ja konfiguroimaan heso-

tec electrify latausaseman / wallboxin. electrify Charge Control 

on hesotec electrify gmbh:n rekisteröity sovellus.

Asenna electrify Charge Control sovellus 

eCC-sovellus on saatavilla Google Play Storessa ja Apple App Storessa. Käytä asentamiseen joko allaolevaa 

QR-koodia tai hae electrify Charge Control vastaavasta myymälästä.

Google Play Store

eCC-sovellus Android

Älypuhelimille ja tableteille

palvelusta Android 5.0 :sta

Apple App Store

eCC-sovellus iOS:lle 

iPhonelle ja iPadille 

palvelusta iOS 13 :sta
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Hotspot-yhteyden muodostaminen 

Olet asentanut ja tarkistanut latausaseman / wallboxin (jäljempänä latauspiste) rakentamisen ja sähkön osalta.

1.  Kytke latauspisteen virtalähde päälle.

2.  360°:n LED-merkkivalo syttyy „vihreäksi“. Latauspiste on käyttövalmis ja perustaa WiFi-hotspotin.

3.  Liitä älypuhelin WiFi-hotspotiin. (-> Asetukset -> Langattomat ja verkot -> WiFi -> Käytettävissä olevat verkot; 

lisätietoja on älypuhelimen käyttöohjeessa; Huomautus: koska WiFi-hotspotissa ei ole internet-yhteyttä, jotkin 

älypuhelimet siirtyvät automaattisesti takaisin 4G-verkkoon. Siksi vahvista huomautus „Tämä Wi-Fi-yhteys ei 

ole internet-yhteys“ ja „vielä yhteydessä“!). Tarvittavat käyttöoikeustiedot (hotspot-SSID ja salasana) näkyvät 

laitetunnuksessa.

4.  Älypuhelimen ja latauspisteen välinen yhteys on valmis:

Latauspisteen lataaminen eCC-sovelluksessa

1.  Älypuhelin ja latauspiste on yhdistetty WiFi-hotspotin kautta ja eCC-sovellus on asennettu.

2.  Avaa eCC-sovellus.

3.  Paina      symbolia.

4.  Valitse kohde „Connect hotspot“.

5.  Säädä tarvittaessa nimeä tai asentoa.

6.  Anna käyttäjä ja salasana (katso laitteen tunnus).

7.  Paina „Test connection“-painiketta. Yhteyden tila tulee näkyviin. Jos yhteys epäonnistuu, tarkista kohdan 6 mer-

kinnät tai yhteys hotspotiin.

8.  Onnistuneen hotspot yhteyden jälkeen voit muodostaa lisäyhteyden kotiverkkoon. Tämän voit myös tehdä myö-

hemmin. Anna verkon käyttötiedot (WLAN SSID ja salasana). Yhteys testataan ja yhteyden tila näytetään.

9.  Kun „Luo latauspiste“ tallennat asennuksen ja suoritat asetukset loppuun:

Latauspisteen (myöhemmin) liittäminen kotiverkkoon

Suosittelemme, että liität latauspisteen myös kotiverkkoon Wi-Fi-yhteyden kautta.

1.  Valitse latauspiste eCC-sovelluksesta.

2.  Paina     Àsymboli ja sitten      asetukset tietojen yleiskatsauksessa.

3.  Valitse alakohta „Verkko“.

4.  Anna verkon käyttötiedot (WLAN SSID ja salasana).

5.  Suorita kokoonpano loppuun „Tallenna“.

6.  Kotiverkon ja latauspisteen välinen yhteys on valmis.

Voit tehdä muutoksia kokoonpanoon milloin tahansa latauspisteen vapautusnäytön kautta. Voit tehdä tämän

painamalla      symbolia ja sitten       symbolia tietojen yleiskatsauksessa.
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