Flatåseggen Borettslag
El. bil og hybrid bil ladestasjoner.
Hvordan få tilgang til og bruke ladestasjonene i borettslaget?
Under her finner du fremgangsmåten med å registrere deg å hvordan
få tildelt RFID-kort som en trenger for og bruke ladestasjonene.
1. Via nettet går man til siden www.ladeinorge.no/ny-bruker her registrere
en seg som bruker.

2. Når du er registrert og logget inn på siden skal mann så registrere
betalingskort en vil bruke for å betale for ladding på ladestasjonene. Se
bilde under for fremgangsmåte.

3. Du kan nå kontakte vaktmester i Flatåseggen borettslag for og få tildelt
RFID-kort. Og følgende opplysninger må registreres hos vaktmester for
tildeling/utlevering av RFID-kort:
- Navn:
- Adresse:
- Mobil nr: (Det som er brukt for registrering hos www.ladeinorge.no)

- E-post:
RFID-kort ordner vaktmester i arbeidstiden som er kl.07:00-15:00.

4. Når du har mottatt RFID-korte er du klar til å legge dette til på profilen
din hos www.ladeinorge.no se bilde under for fremgangsmåte.

5. VIKTIG. Før du nå går videre kobler du ladekabelen i bilen så til kontakten
på ladestasjonen.

6. Skriv inn navnet på ladepunktet du er koblet til.
(Dette finner du på ladestasjonen. I front eller over kontakt du er til koblet)

7. Når du har skrevet inn ladepunktet trykke en på «Legg til RFID» Da er det
klart for og holde RFID-kortet over ladestasjonens RFID sensor.
(Se bilde under)

8. RFID-kort er nå knytta opp til din profil i www.ladeinorge.no og er nå
klart for bruk.

9. Du kan nå starte ladestasjonen fra følgende måte:
-

Profilen din hos www.ladeinorge.no
RFID-kortet.
SMS.

(Starte med sms: Ladestasjonen/kontakten sitt navn til nr: 59440063. eks.: fla101 til nr:
59440063.)

Hvordan gjøre Ladeinorge til app. på mobilen.
Android:
1. Åpne Chrome og skriv inn www.ladeinorge.no
2. Innstillinger.
3. Legg til på startside.

IOS:
1. Åpne Safari og skriv inn www.ladeinorge.no
2. Instillinger.
3. Legg til på hjem-skjerm.

Generell info til brukerne av ladestasjonene:
Det er bare 4 ladepunkter pr. d.d. så vi håper at den som lader bilen flytter
den fra ladestasjonen når bilen er fyll ladet. Da blir plassen ledig for neste
mann og flere for benyttet dette tilbudet.
Ladestasjonene er ikke offentlig så for å bruke ladestasjonen må en være
registrert hos www.ladeinorge.no og fått utlevert RFID-kort fra Flatåseggen
borettslag og koble dette til brukerprofilen din hos ladeinorge.

Support:
Trenger du bistand eller hjelp med å registrere deg eller knytte RFID-kortet til
din bruker profil hos ladeinorge kan en ta kontakt med styrets nestleder.
Kontakt info:
Nestleder
Tlf. 90924514
E-post: flataseggen@gmail.com
Eller via Messenger på Flatåseggen Borettslag på facebook.
Med vennlig hilsen:
Styret i Flatåseggen Borettslag.

