
• Lataushistoria ja -tiedot

• Tunnisteiden hallinta (RFID)

• Maksuttomat ohjelmistopäivitykset

• Sähköautolaturin LED-valojen kirkkauden asetus

• Mahdollisuus ohjata kahta sähköautolaturia samalla 
sovelluksella

• Tarvittavan lataustehon säätö

• Latauksen aikataulutus

• Virrankulutuksen tarkistus aktiivisen latauksen 
yhteydessä

• Saatavana myös taloyhtiöille*

TAKING CHARGE -sovelluksemme ansiosta voit 
ohjata CHARGESTORM CONNECTED -yksikköäsi 
helposti suoraan matkapuhelimellasi. Sovelluksessa 
on yksinkertainen käyttöliittymä, jonka avulla pystyt 
hallitsemaan latauslaitteen ominaisuuksia ja asetuksia 
täysin.

AINA KYTKETTYNÄ
Sovellus toimii CHARGESTORM CONNECTED -laitteen 
kanssa ja on täysin maksuton kotikäyttäjille*. 
Sovelluksen käytön aloitukseen tarvitaan vain 
internet-yhteys sähköautolaturiin Ethernetin tai 3G:n 
kautta (valinnainen). 

LATAUSTEHO
Jos sähköautolaturissasi/-asennuksessa ei 
ole kuormantasausjärjestelmää, sovellus antaa 
sinun valita, kuinka paljon lataustehoa tarvitset 
sähköautoosi, ja voit säätää sitä sen mukaan, 
kuinka paljon virtaa käytät kaikkialla kodissasi. Jos 
kotisi käyttää paljon virtaa, pienennä lataustehoa 
sovelluksen avulla välttääksesi kodin sulakkeen 
ylikuormituksen. Jos haluat lisätä lataustehoa 
myöhemmin, voit tehdä sen helposti napin 
painalluksella.

OHJAA SÄHKÖAUTON LATURIA 
MATKAPUHELIMELLASI

TAKING CHARGE 
Chargestorm Connected -sovelluksen hallinta

*Sovelluksen/portaalin kustannukset suuremmille asennuksille/taloyhtiöille. Enintään kahden yhden 
pistokkeen seinälaitteen tai yhden kahden pistokkeen seinälaitteen hallinta sovelluksen avulla on 
maksutonta kotikäyttäjille. Useammasta kuin yhdestä yksiköstä veloitetaan hinnaston mukaan.
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TAKING CHARGE 
Chargestorm Connected -sovelluksen hallinta

LATAUKSEN AIKATAULUTUS
Latauksen aikataulutus-toiminto sopii loistavasti aikaperusteisiin 
tai toistuviin latauksiin. Voit esimerkiksi päättää, haluatko ladata 
sähköautoasi tietyn aikaa päivän aikana, ehkä silloin, kun sähkön 
hinta on alhaisempi, tai asettaa sen päivälataukseen, jos käytössä on 
vaihtoehtoinen virtalähde, kuten aurinkopaneelit.

OTA SÄHKÖAUTOLATURI KÄYTTÖÖN / POIS KÄYTÖSTÄ
Ihanteellinen vaihtoehto, jos laturi on asennettu avoimeen paikkaan ja 
haluat poistaa sen tilapäisesti käytöstä. Riittää, että painat sovelluksen 
painiketta. 

HISTORIA JA TIEDOT
Voit seurata lataushistoriaasi sovelluksessa päivän, kuukauden ja vuoden 
mukaan. Voit myös tarkistaa keskimääräisen energiankulutuksesi sekä 
latausaikasi ja CO2-säästöt. 

TAATTUA CTEK-LAATUA
Laatu on kaiken toimintamme ydin, 
ja turvallisuus, yksinkertaisuus ja 
joustavuus ovat ominaisia kaikille 
tuotteillemme ja ratkaisuillemme. Jos 
sinulla on kysyttävää tuotteistamme 
tai haluat lisätietoja sähköautojen 
lataamisesta, asiakastukitiimimme 
on täällä auttamassa. Olemme 
globaali markkinajohtaja 
akunhallintaratkaisuissa, ja 
toimitamme tuotteita yli 70 maahan 
ympäri maailmaa. CTEK on myös 
luotettava OEM-toimittaja monille 
maailman arvostetuimmista 
ajoneuvovalmistajista.
 
Lisätietoja on osoitteessa 
WWW.CTEKEMOBILITY.COM


