
Quick Guide

electrify Charge Control 
(eCC)

Deze applicatie helpt u om uw hesotec electrify laads-

tation(s) / wallbox(es) te controleren en te configureren. 

Electrify Charge Control is een geregistreerde toepassing 

van hesotec electrify gmbh.

Installeer de electrify Charge Control app 

De eCC app is beschikbaar in de Google Play Store en de Apple App Store. Gebruik gewoon de bijbehorende QR-

code voor de installatie of zoek naar eCC in de betreffende winkel.

Google Play Store

Voor smartphones

en tablets

met Android 5.0

of hoger

Apple App Store

Voor iPhones

en iPads

met iOS 13

of hoger
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Hotspotverbinding tot stand brengen 

U hebt de bouwkundige en elektrische installatie voltooid en uw laadstation / wallbox (hierna genoemd laadpunt) 

gecontroleerd.

1.  Schakel de voeding van het oplaadpunt in.

2.  De 360° status-LED brandt „groen“. Het oplaadpunt is klaar voor gebruik en zet een WiFi-hotspot op.

3.  Sluit uw smartphone aan op de WiFi-hotspot (-> Instellingen -> Wireless & Networks -> WLAN -> Beschikbare 

netwerken; raadpleeg de gebruikershandleiding van uw smartphone voor meer informatie; Opmerking: omdat 

de WiFi-hotspot geen internetverbinding heeft, springen sommige smartphones automatisch terug naar het 

4G-netwerk. Bevestig daarom de opmerking „Deze WiFi-toegang heeft geen internettoegang“ met „maak toch 

verbinding“!). De vereiste toegangsgegevens (hotspot SSID en wachtwoord) staan vermeld in de apparaatpas.

4.  De verbinding tussen uw smartphone en het oplaadpunt is voltooid.

Confi guratie van het laadpunt in de eCC app

1.  Uw smartphone en het oplaadpunt zijn verbonden via een WiFi-hotspot en de eCC-app is geïnstalleerd.

2.  Open de eCC app.

3.  Druk op het     symbool.

4.  Selecteer het item Connect Hotspot.

5.  Pas de naam of de positie aan indien gewenst.

6.  Voer de gebruiker en het wachtwoord in (zie Apparaatpas).

7.  Druk op de knop „Testverbinding“. De status van de verbinding wordt weergegeven. Als de verbinding uitvalt, 

controleer dan uw gegevens onder punt 6 of de verbinding met de hotspot.

8.  Na een succesvolle verbinding met de hotspot kun je een extra verbinding met je thuisnetwerk opzetten, maar 

dit kan ook later. Voer de toegangsgegevens (WLAN SSID en wachtwoord) van uw netwerk in. De verbinding 

wordt getest en de verbindingsstatus wordt weergegeven.

9.  Klik op „Laadpunt aanmaken“ om uw confi guratie op te slaan en de installatie te voltooien.

Aansluiting van het oplaadpunt op uw thuisnetwerk (met terugwerkende kracht)

Wij raden u aan om het oplaadpunt ook via WLAN op uw thuisnetwerk aan te sluiten.

1.  Selecteer uw oplaadpunt in de eCC app.

2.  Druk hiervoor op het      symbool en vervolgens op      Instellingen in het gegevensoverzicht.

3.  Selecteer het submenu-item „Netwerk“.

4.  Voer de toegangsgegevens (WLAN SSID en wachtwoord) van uw netwerk in.

5.  Vul de confi guratie aan met „Opslaan“.

6.  De verbinding tussen uw thuisnetwerk en het oplaadpunt is voltooid.

U kunt te allen tijde wijzigingen aanbrengen in uw confi guratie via het scherm voor het delen van oplaadpunten. 

Druk hiervoor op het      symbool en vervolgens op het      symbool in het gegevensoverzicht.
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