
 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Figyelmeztetések: 

1) A problémamentes töltéshez kérjük a Töltés indítása és leállítása és a Biztonsági 
figyelmeztetések pontokban felsorolt utasítások betartását. 

2) A felhasználó a töltőberendezés használatával tudomásul veszi, hogy a berendezés 
használta saját felelősségre történik. 

3) Kérjük, a töltés befejeztével lehetőleg mihamarabb hagyja el a töltőhelyet és adja 
át a helyét a soron következőnek.  

 Töltés indítása és leállítása: 

Biztonsági figyelmeztetések: 

1) A töltőberendezés belsejében feszültség alatt álló alkatrészek találhatók. Soha ne 

nyissa fel a töltőberendezést! 

2) Soha ne használja a töltőberendezést, ha a csatlakozók, a kábelek vagy a 
berendezés sérült. 

3) Áramütés elkerülése érdekében soha ne használja vizes kézzel a berendezést. 
4) Olyan személyek (beleértve gyerekek is) akik által a töltőberendezés biztonságos 

használatára nem garantált vagy nincsenek tisztában működésével, a berendezést 
csak felügyelet vagy felelős személy jelenlétében használhatják. 

Üzemzavar vagy hiba esetén értesítendő: 
+36 30 533 4539 

Együttműködését és megértését köszönjük! 

 

TÖLTÉS INDÍTÁSA TÖLTÉS LEÁLLÍTÁSA 
1. Csatlakoztassa saját Type2 

csatlakozófejjel ellátott töltőkábelét 
a járművéhez, majd ezt követően a 
töltőberendezéshez.  
Minden esetben győződjön meg a 
töltőkábel megfelelően csatlakozik. 

1. Amennyiben RFID kártyával vagy mobil 
applikációval kezdeményezte a töltés 
indítását annak megfelelően szükséges 
a töltést leállítani.  
RFID kártyás indítás esetén érintse 
kártyáját a megjelölt helyre 

 
 

2. Ha a töltés engedélyezett abban az 
esetben a csatlakoztatott oldalhoz 
tartozó töltés visszajelző a 
berendezésen zöld színre vált és a 
töltés automatikusan elindul. 

2. A töltéshez (indításkor) hozzárendeli az 
azonosító eszközt, a töltés csak 
ugyanazzal az eszközzel állítható le. 
Azaz az indításnak megfelelő kártyával 
vagy mobil applikációval állítható le a 
töltés.  
A töltés befejezését a berendezés a 
tartozó töltés visszajelző színének kék 
színről zöld színre való változtatásával 
jelzi. 

 

3. Amennyiben a töltés automatikusan 
elindult (vagy már folyamatban van) 
a csatlakoztatott oldalhoz tartozó 
töltés visszajelző a berendezésen kék 
színnel világít. 

3. Vegye le a töltőkábelét a töltő 
berendezésről majd ezt követően a 
gépjárművéről is. 

 
 
 

Ezt követően a töltés visszajelző LED a 
töltő berendezésen kialszik. 
 
 

A töltő berendezés új töltés indításra 
várakozó állapotba kerül. 

4. Amennyiben a töltés nem indul 
automatikusan, a készülék csak RFID 
kártyás vagy mobil applikációs 
indítással vehető igénybe vagy a 
töltés nem lehetséges. 

5. Érintse RFID kártyáját a megjelölt 
helyre  

 
vagy mobil applikáció segítségével 
kezdeményezze a töltést. 
Ezt követően térjen vissza a töltés 
indítás 2. pontjára. 


