
Quick Guide

electrify Charge Control 
(eCC)

Denna applikation hjälper dig med kontroll och konfiguration 

av din hesotec electrify laddningsstation / wallbox. 

electrify Charge Control är en registrerad tillämpning av 

hesotec electrify gmbh.

Installera electrify Charge Control app 

eCC-appen är tillgänglig i Google Play Store och Apple App Store. För installation använd enkelt 

QR-koden nedan eller sök efter electrify Charge Control i respektive butik.

Google Play Store

eCC App för Andoid

För smartphones och surfplattor 

från Android 5.0

Apple App Store

eCC App för iOS 

För iPhone och iPads 

från iOS 13
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Upprätta hotspot-anslutning 

Du har installerat och kontrollerat din laddstation/wallbox (nedan kallad laddningspunkten) när det gäller konst-

ruktion och el.

1.  Slå på laddningsplatsens strömförsörjning. 

2. 360° LED-indikatorn tänds „grön“. Laddningspunkten är klar att använda och ställer in en WiFi-hotspot. 

3. Anslut din smartphone till WiFi-hotspoten. (-> Inställningar -> Trådlösa och nätverk -> WiFi -> Tillgängligt nät- 

fungerar; ytterligare information fi nns i bruksanvisningen för din smartphone; Obs: eftersom WiFi-hotspoten 

inte har en internetanslutning, hoppar vissa smartphones automatiskt tillbaka till 4G-nätet. Bekräfta därför 

anmärkningen „Denna Wi-Fi-åtkomst har ingen tillgång till Internet“ med „fortfarande ansluta“!). De nödvändi-

ga åtkomstdata (hotspot SSID och lösenord) visas i enhets-ID: t. 

4. Anslutningen mellan din smartphone och laddningspunkten är klar.

Konfi gurera laddningspunkt i eCC-appen

1.  Din smartphone och laddningspunkten är anslutna via WiFi hotspot och eCC-appen är installerad. 

2. Öppna eCC-appen. 

3. Tryck på      symbolen. 

4. Välj objektet „Anslut hotspot“.

5. Justera vid behov namnet eller positionen. 

6. Ange användaren och lösenordet (se enhets-ID). 

7. Tryck på knappen „Testanslutning „. Anslutningens status visas. Om anslutningen misslyckas, kontrollera dina 

poster under punkt 6 eller anslutningen till hotspot. 

8. Efter en lyckad anslutning till hotspot, kan du ställa in en ytterligare anslutning till ditt hemnätverk, men detta 

är fortfarande möjligt senare. Ange åtkomstdata (WLAN SSID och lösenord) i nätverket. Kopplingen testas och 

anslutningsstatusen visas. 

9. Med „Skapa laddningspunkt „ sparar du din konfi guration och slutför installationen.

Anslut laddningspunkten (senare) till hemnätverket

Vi rekommenderar att du även ansluter laddningspunkten till ditt hemnätverk via WiFi.

1.  Välj laddningspunkt i eCC-appen. 

2. För att göra detta, tryck på      symbol och sedan       inställningarna i dataöversikten.

3. Välj underobjektet „Nätverk“.

4. Ange åtkomstdata (WLAN SSID och lösenord) i nätverket. 

5.  Slutför konfi gurationen med „Spara“.

6. Anslutningen mellan ditt hemnätverk och laddningspunkten är klar.

Du kan när som helst ändra konfi gurationen via frigöringsskärmen för laddningspunkten. För att göra detta,

tryck     och sedan       symbolen i dataöversikten.
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