
Quick Guide

electrify Charge Control 
(eCC)

Ta aplikacja pomaga kontrolować i konfigurować hesotec elec-
trify stacji ładowania / wallbox(es). Electrify Charge Control jest 
zarejestrowaną aplikacją hesotec electrify gmbh.

Zainstaluj aplikację electrify Charge Control 
Aplikacja eCC jest dostępna w Google Play Store i Apple App Store. Wystarczy użyć odpowiedniego kodu QR do instalacji lub 
wyszukać electrify Charge Control w danym sklepie.

Google Play Store

Aplikację eCC for Android
Dla smartfonów

i tabletów
z systemem
Android 5.0

lub wyższym

Apple App Store

Aplikację eCC for iOS iPhonów i 
iPadów

z systems
iOS 13

lub wyższym
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Utworzenie połączenia z hotspotem
Zakończyłeś instalację strukturalną i elektryczną oraz sprawdziłeś swoją stację ładowania / skrzynkę ścienną (zwaną dalej punk-
tem ładowania).

1.  Włączyć zasilanie punktu ładowania.
2.  Dioda LED stanu 360° świeci się na zielono. Punkt ładowania jest gotowy do pracy i ustawia hotspot WiFi.
3.  Podłącz swój smartfon do hotspotu WiFi (-> Settings -> Wireless & Networks -> WLAN -> Available networks; więcej in-

formacji można znaleźć w instrukcji obsługi smartfonu; Uwaga: ponieważ hotspot WiFi nie ma połączenia z Internetem, 
niektóre smartfony automatycznie przeskakują z powrotem do sieci 4G. W związku z tym należy potwierdzić notatkę „Ten 
dostęp WiFi nie ma dostępu do Internetu“ poprzez „i tak połącz się“!). Wymagane dane dostępowe (hotspot SSID i hasło) są 
wymienione w przepustce urządzenia.

4.  Połączenie pomiędzy Twoim smartfonem a punktem ładowania zostało zakończone.

Konfi guracja punktu ładowania w aplikacji eCC

1.  Twój smartfon i punkt ładowania są połączone za pomocą hotspotu WiFi i zainstalowana jest aplikacja eCC.
2.  Otworzyć aplikację eCC.
3.  Naciśnij ikonę        .
4.  Wybierz element Połącz hotspot.
5.  W razie potrzeby wyregulować nazwę lub pozycję.
6.  Wprowadź użytkownika i hasło (zob. Device Pass).
7.  Nacisnąć przycisk „Połączenie testowe Wyświetlany jest stan połączenia. Jeśli połączenie nie powiedzie się, proszę sprawdzić 

wpisy w punkcie 6 lub połączenie z hotspotem.
8.  Po udanym połączeniu z hotspotem można skonfi gurować dodatkowe połączenie z siecią domową, ale jest to również możliwe 

później. Wprowadź dane dostępu (WLAN SSID i hasło) do swojej sieci. Połączenie jest testowane i wyświetlany jest stan 
połączenia.

9.  Kliknij „Utwórz punkt ładowania“, aby zapisać swoją konfi gurację i zakończyć konfi gurację.

Podłączenie punktu ładowania do sieci domowej (retrospektywnie)
Zalecamy również podłączenie punktu ładowania do sieci domowej za pomocą sieci WLAN.

1. Wybierz swój punkt ładowania w aplikacji eCC.
2. W tym celu należy nacisnąć symbol         , a następnie w przeglądzie danych nacisnąć przycisk Ustawienia          .
3. Wybrać pozycję podmenu „Sieć“.
4. Wprowadź dane dostępu (WLAN SSID i hasło) do swojej sieci.
5. Zakończyć konfi gurację za pomocą opcji „Zapisz“.
6. Połączenie między siecią domową a punktem ładowania zostało zakończone.

Zmiany w konfi guracji można dokonać w dowolnym momencie za pomocą ekranu współdzielenia punktów ładowania. W tym 
celu należy nacisnąć symbol      � , a następnie symbol         w przeglądzie danych.
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