
Οδηγίες Εγγραφής
Μέσω της εφαρμογής της Blink

1 Blink Mobile Κατέβασε την εφαρμογή από Android ή iOS.

2 Άνοιξε την εφαρμογή και κάνε Εγγραφή
επιλέγοντας από το κεντρικό μενού 
Λογαριασμός και Εγγραφή.

3 Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου 
στα πεδία που θα εμφανιστούν.

- Όνομα
- Επώνυμο
- Διεύθυνση Ηλεκτρονικού
  Ταχυδρομείου
- Κωδικός Πρόσβασης 
- Αριθμός Τηλεφώνου 
- Ταχυδρομικός Κώδικας
- Επιλογή Γλώσσας 
- Ημερομηνία Γενεθλίων 

5 Συμπλήρωσε τα στοιχεία της τραπεζικής σου κάρτας 
και επέλεξε το ποσό που επιθυμείς να πιστώσεις 
στον λογαριασμό σου.

BlinkCharging.gr ~ 210 7232862

4 Επέλεξε Επόμενο

6 Επέλεξε Ολοκλήρωση

Σε ευχαριστούμε που είσαι μέλος της Blink!



Οδηγίες Φόρτισης
Σταθμός Φόρτισης Mode 3 - AC
Μέσω της εφαρμογής της Blink

1 Για να ξεκινήσεις τη φόρτιση, σύνδεσε το καλώδιο φόρτισης στην υποδοχή του φορτιστή και στο 
αυτοκίνητο και περίμενε έως ότου η λυχνία LED γίνει κίτρινη.  

2 Επέλεξε από το χάρτη τον σταθμό φόρτισης 
στον οποίο βρίσκεσαι. 3 Επέλεξε την πρίζα στην οποία έχεις συνδέσει 

το καλώδιο φόρτισης.  Η λυχνία γίνεται μπλε 
και η φόρτιση ξεκινά. 

4 Για να ολοκληρώσεις τη φόρτιση, πάτησε Τερματισμός Φόρτισης, επιλέγοντας από το μενού πάνω 
αριστερά Δραστηριότητα. 

Για να γίνεις μέλος στη Blink ή για περισσότερες πληροφορίες,
επισκέψου τη σελίδα μας www.BlinkCharging.gr  
επικοινώνησε στο +30 210 7232862 ή στείλε email στο Support@BlinkCharging.gr



Οδηγίες Φόρτισης
Σταθμός Φόρτισης Mode 3 - AC 
Χρησιμοποιώντας την RFID κάρτα σας

1 Σύνδεσε το καλώδιο φόρτισης στην υποδοχή του φορτιστή και στο αυτοκίνητο και περίμενε έως 
ότου η λυχνία LED γίνει κίτρινη. 

2 Πλησίασε την RFID κάρτα στον καρταναγνώστη, που βρίσκεται πάνω στην πρίζα του φορτιστή.  

3 Σε λίγα δευτερόλεπτα, η λυχνία LED από κίτρινη γίνεται μπλε και η φόρτιση ξεκινά! 

4 Για να ολοκληρωθεί η φόρτιση, πλησίασε ξανά την κάρτα RFID στον καρταναγνώστη. Η λυχνία 
LED γίνεται ξανά κίτρινη, το καλώδιο απασφαλίζει και μπορείς πλέον να το αφαιρέσεις από το όχημα.  


