
Starta laddning
1. Koppla in kontakten i uttaget
2. Scanna uttagets QR-kod (Under Sessioner i appen), eller knappa in uttagsnumret
3. Acceptera villkoren
4. Avsluta: Stäng av laddningen i bilen eller stäng av i appen genom at klicka på sessionen 

och välj Avsluta
5. Dra ur kontakten

Kom igång
1. Ladda ner gratis-appen EpSpot från Google Play eller Apple Appstore (Är stolpen öp-

pen för publik laddning behövs ingen app. QR-koden skannas med mobiltelefonens 
kamera)

2. Skapa ett konto i appen
3. Bekräfta din e-postadress
4. Logga in i appen
5. För anläggning som valt Accesskontroll: Godkända användare läggs till i administra-

tions-gränsnittet
6. Om ägaren kräver betalning via EpSpot-konto, fyll vid behov på med pengar via appen. 

Under Profil väljer du EpSpot konto > Fyll på >Välj belopp >Gå vidare till betalning
7. Efter att kontokortet registrerats och kontot är påfyllt genom inbetalning kan laddnin-

gen påbörjas

L A D D A  B I L E N  M E D  E C O  O N E  E P S P O T

EpSpot är den 100 % molnbaserade tjänsten som gör det enkelt att styra, mäta och ta betalt. Oavsett om det handlar om publika tjänster, till anställda eller för  

medlemmar. Visst låter det för bra för att vara sant? Du kan läsa mer om alla funktioner på eldoninstallation.se.
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010 206 77 11 

Funktioner
 Med hjälp av appen kan användare enkelt interagera med Ep-
Spot RTTS tjänsten: 
• Hitta lediga eluttag 
• Starta el-sessioner för laddning, motorvärme eller annat sy-

fte 
• Övervaka och fjärrstyra elsessioner 
• Se historik 
• Fylla på pengar via kreditkort eller swish
• Ändra inställningar 
• Få push notifieringar vid händelser 
• Få hjälp och tips i samband vid fel. 
• Betala  via kreditkort eller Swish
• Appen ger användarna tillgänglighet och kontroll över ses-

sioner och uttag
• Publika användare behöver ingen app, betalning sker med 

Swish
• Lastbalansering och köfunktion
• Realtidskartor
• Push-notiser vid start och slut av sessioner

Användare av publika laddstationer med EpSpot-tjänsten kan 
scanna uttagets 
QR-kod direkt i mobiltelefonens kamera och betala med Swish.


