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Chcete byť súčasťou nabíjacej siete ejoin GO?

Čo pre to treba urobiť?

Pomocou jednoduchej registrácie sa zapojte do našej rýchlo sa rozvíjajúcej komunity. Po vyplnení 
formuláru obdržíte správu o úspešnej registrácii, nasledovanú dočasným autorizačným heslom.

Toto heslo má platnosť 30 dní od registrácie a pomocou neho sa autorizujete na našich verejne 
prístupných AC nabíjacích staniciach. Do tohto termínu vám bude zaslaná RFID karta, ktorú 
budete následne využívať na spustenie nabíjania na AC aj DC staniciach.

Aktivácia a doručenie karty na adresu je spoplatnené sumou 5 €.

Ako spustiť nabíjanie na pomalej AC stanici?

• Zapojte nabíjací kábel do vozidla.
• Na klávesnici nabíjacej stanice stlačte ľubovoľnú klávesu.
• Následne si šípkami hore/dole zvoľte jazyk a spôsob autorizácie a potvrďte klávesou OK.

* Pri autorizácii kartou RFID priložte kartu.
* Pri autorizácii pomocou dočasného hesla ho zadajte a potvrďte klávesou OK.

• Nabíjacia stanica inicializuje nabíjanie a na displeji sa zobrazí čas nabíjania a informácie o 
nabíjaní.

• V prípade nabíjacej stanice s viacerými konektormi, druhý zákazník zopakuje všetky predošlé 
body a nabíjanie bude spustené.

• Nabíjanie zrušíte pomocou príslušného tlačidla vo vašom vozidle, v aplikácii od elektromobilu 
alebo na kľúči.

Ako spustiť nabíjanie na rýchlej DC stanici?

• Vyberte požadovaný konektor zo stojana a zapojte do vozidla.
• Na displeji nabíjacej stanice vyberte zvolený konektor.
• Autorizácia prebieha pomocou RFID karty. Urobíte tak jej priložením ku čítačke kariet.
• Nabíjacia stanica inicializuje nabíjanie a na displeji sa zobrazí čas nabíjania a informácie o 

nabíjaní.
• V prípade nabíjacej stanice s viacerými konektormi, druhý zákazník zopakuje všetky predošlé 

body a nabíjanie bude spustené.
• Nabíjanie ukončíte pomocou tlačidla na displeji stanice a následným priložením karty.
• Konektor z auta odomknete pomocou príslušného tlačidla vo vašom vozidle, v aplikácii od 

elektromobilu alebo na kľúči.
• V prípade akýchkoľvek problémov je možné nabíjanie kedykoľvek zrušiť tlačidlom Emergency 

STOP, ktoré aktivujete pomocou zatlačenia. Nezabudnite v prípade použitia tohto tlačidla ho 
točivým pohybom uviesť do pôvodného stavu.


