Elektromobilitás felhasználók tájékoztatása:
Az elektromos töltőállomás üzemeltetője, engedélyes:
Debreceni Shopping Center Kft. H-1121 Budapest, Zugligeti út 41.

Az elektromos gépjármű töltőberendezés üzemeltetését engedélyező hatóság, az
engedély száma, nyilvántartás kódja:
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Határozat száma;

H 2536/2020

MEKH nyilvántartás kódja;

DSCKE

Az elektromos gépjármű töltőberendezés üzemeltetésének helye, GPS koordináta,
plusz kód:
Malompark Bevásárlóközpont,

H-4027 Debrecen, Füredi út 27.

GPS koordináta;

É-K 47.5418396” 21.6198611”

Plusz kód:

GJRC+R2 Debrecen

Az elektromos gépjármű töltőberendezés (csatlakozók) száma, típusa, teljesítménye,
csatlakozói:
4 db ABB EVLunic_Pro_M_W22-T-R-0 falitöltő EN62196-2 Type 2-aljzat
8 db ABB EVLunic_Pro_S_W22-T-R-0

falitöltő EN62196-2 Type 2-aljzat

Az elektromos gépjármű töltőberendezés általános használati feltétele (ÁSZF):
1. A töltőállomás nyilvános, az(ok) csak elektromos jármű akkumulátorának töltési
céljával, legfeljebb a töltés idejére foglalható el!
2. A töltőállomás igénybevétele (elektromobilitás szolgáltatás) ingyenes!
3. A töltőállomás kizárólag a bevásárlóközpont nyitvatartási időtartamán belül
vehető igénybe!
4. Úgy álljon be, hogy azzal másokat ne akadályozzon!
5. A töltőkábel csatlakoztatása után ellenőrizze, hogy elindult-e a töltés, és a
csatlakozó(k) reteszelése megtörtént!
6. Hagyja el a töltőhelyet, amikor a töltés befejeződött, vagy a folyamat bármilyen
oknál fogva megszakadt!
Technikai segítség, hibajelentés; +36/20/458-1363, vagy

malompark@malompark.hu

Üzemeltetési útmutató:
1. Kijelző (LED sor) és működtető felület;







sötét;
villogó
villogó
villogó
zöld;
villogó

zöld (3 másodpercenként);
kék (3 másodpercenként);
zöld (a csatlakoztatás után);
zöld (1 másodpercenként);

nincs tápellátás, vagy a töltőberendezés hibás,
üzemre kész, vagy az engedélyezés elvégezve,
a töltőállomás engedélyezésre vár,
a kábelcsatlakozó reteszelése töltőcsatlakozóba,
a csatlakoztatott kábel reteszelve, a töltés elkezdődhet,
a töltési folyamat végrehajtása,

 villogó zöld (3 másodpercenként);

a töltés befejeződött, a csatlakozó retesz kioldott,

 villogó narancs (5 másodpercenként);
 kék és narancs;

túl magas hőmérséklet, a töltési folyamat leállt, önteszt,
a töltőállomás (újra) indult,

 villogó piros, kék/piros, piros/fehér;

HIBA (hívja a +36/20/458-1363 mobilszámot!).

2. Töltési folyamat INDÍTÁSA, LEÁLLÍTÁSA;
INFORMÁCIÓ;

a töltési folyamat indítása függ attól, hogy töltőállomáshoz szükséges
engedélyezés, vagy nem, (LÁSD fentebb ismertetett jelzések!).

A TÖLTÉSI FOLYAMAT INDÍTÁSA;
 csatlakoztassa a töltőkábelét a töltőállomáshoz, megtörténik az automatikus reteszelés,
 csatlakoztassa a töltőkábelt a járművéhez,
 a töltési folyamat elindul.
A TÖLTÉSI FOLYAMAT LEÁLLÍTÁSA;
 fejezze be a járművön a töltést, vagy várja meg a folyamat automatikus befejezését,
 húzza ki a csatlakozó kábelt a járműből, a töltőállomás csatlakozó retesze kiold,
 húzza ki a töltőkábelt a töltőállomásból.
A töltőállomást minden felhasználó saját felelősségére a fentebb ismertetett szabályok és utasítások betartásával
veheti igénybe. A felhasználói eszközökben keletkezett esetleges károkért az üzemeltető felelősséget nem vállal.
A töltőállomás igénybevételével és a töltési folyamat indításával a jármű használója az előzőeket elfogadja,
tudomásul veszi.
Malompark Bevásárlóközpont Üzemeltetés

