
Quick Guide

electrify Charge Control 
(eCC)

Esta aplicação ajuda-o a controlar e configurar a sua

hesotec electrify estação(s) de carregamento / caixa(s) de

parede. Electrify Charge Control é uma aplicação registada

de hesotec electrify gmbh.

Instalar a aplicação electrify Charge Control 

A aplicação eCC está disponível na Google Play Store e na Apple App Store. Basta usar o código QR correspondente 

para instalação ou procurar por eCC na respectiva loja.

Google Play Store

Apêndice eCC para Andoid

Para smartphones e tablets com 

Android 5.0 ou superior

Apple App Store

Apêndice eCC para iOS

Para iPhones e iPads com iOS 13 

ou superior
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Estabelecer ligação ao hotspot 

Concluiu a instalação estrutural e eléctrica e verifi cou o seu posto de carga / caixa de parede (a seguir designado 

por ponto de carga).

1.  Ligar a alimentação eléctrica do ponto de carga.

2.  O LED de estado 360° acende „verde“. O ponto de carregamento está pronto para funcionar e está a criar um 

hotspot WiFi.

3.  Ligue o seu smartphone ao hotspot WiFi (-> Defi nições -> Wireless & Networks -> WLAN -> Redes disponíveis; 

consulte o manual do utilizador do seu smartphone para mais informações; Nota: como o hotspot WiFi não 

tem ligação à Internet, alguns smartphones voltam automaticamente para a rede 4G. Portanto, confi rme a nota 

„Este acesso WiFi não tem acesso à Internet“ com „ligar de qualquer forma“!). Os dados de acesso necessários 

(hotspot SSID e senha) estão listados no passe do dispositivo.

4.  A ligação entre o seu smartphone e o ponto de carregamento está concluída.

Confi guração do ponto de carregamento na aplicação eCC

1.  O seu smartphone e o ponto de carregamento estão ligados através de um hotspot WiFi e a aplicação eCC está 

instalada.

2.  Abrir a aplicação eCC.

3.  Prima o ícone     .

4.  Seleccione o item Connect Hotspot.

5.  Ajustar o nome ou a posição, se desejado.

6.  Introduza o utilizador e a palavra-passe (ver Passe do Dispositivo).

7.  Pressione o botão „Test connection É apresentado o estado da ligação. Se a ligação falhar, verifi que as suas ent-

radas no ponto 6 ou a ligação com o hotspot.

8.  Após uma ligação bem sucedida com o hotspot, pode estabelecer uma ligação adicional à sua rede doméstica, 

mas isso também é possível mais tarde. Introduza os dados de acesso (WLAN SSID e password) da sua rede. A 

ligação é testada e o estado da ligação é apresentado.

9.  Clique em „Criar ponto de carregamento“ para guardar a sua confi guração e completar a confi guração.

Ligação do ponto de carregamento à sua rede doméstica (retrospectiva)

Recomendamos que também ligue o ponto de carregamento à sua rede doméstica através da WLAN.

1.  Seleccione o seu ponto de carregamento na aplicação eCC.

2.  Para o fazer, prima o símbolo      e, em seguida, prima      Settings no resumo dos dados.

3.  Seleccione o submenu „Rede“.

4.  Introduza os dados de acesso (WLAN SSID e password) da sua rede.

5.  omplete a confi guração com „Guardar“.

6.  A ligação entre a sua rede doméstica e o ponto de carregamento está concluída.

Pode fazer alterações à sua confi guração em qualquer altura através do ecrã de partilha do ponto de carregamen-

to. Para o fazer, prima o símbolo      e depois o símbolo      na vista geral dos dados.
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