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Remember: always start & stop charging session 
using the same method.

1. Connect the selected plug to your car.

2. Make sure that the cable is plugged into the socket 
correctly.

3. To start a charging session, scan the QR code above 
the connector or hold your RFID card over the reader

4. The QR code will direct you to Charge Assist app, you 
do not need to create an account, if you already have 
the application, charging will start automatically.

5. To stop, click “Stop” in the app or hold your RFID card 
over the reader again.

The charging price is listed in the Charge Assist app and on the 
charging station screen. If you use a RFID card from another 
operator, the charging price will be shown in their system.

Remember to leave the parking lot after charging is 
finished.

In case of any problems related to the charging process 
or detected irregularities in the charging station, please 
contact us. We make every effort to provide you with the 
highest quality services.

(+48)221042777 support@powerdot.pl



Instrukcja obsługi

Pamiętaj: zawsze kończ ładowanie tą samą 
metodą którą rozpocząłeś.

1. Podłącz wybrany przewód do samochodu.

2. Upewnij się, że kabel został włożony do gniazda 
poprawnie.

3. Aby rozpocząć ładowanie  zeskanuj kod QR znajdujący 
się nad złączem bądź przyłóż kartę RFID do czytnika. 

4. Kod QR przekieruje Cię do Charge Assist, nie musisz 
zakładać konta, jeżeli już miałeś aplikację, to 
rozpocznie się ładowanie.

5. Aby zakończyć ładowanie kliknij “zatrzymaj” w aplikacji 
lub ponownie zbliż kartę do czytnika.

Cena za ładowanie jest podana w aplikacji Charge Assist lub na 
ekranie stacji ładowania. Jeżeli korzystałeś z karty RFID innego 
operatora cena podana jest w jego systemie.

Pamiętaj o opuszczeniu miejsca parkingowego po 
zakończeniu ładowania.

W przypadku problemów związanych z ładowaniem lub 
wykrytymi nieprawidłowościami dotyczącymi stacji 
ładowania bardzo prosimy o kontakt. Dokładamy 
wszelkich starań aby świadczyć Państwu usługi 
najwyższej jakości.

+48 123 456 789 support@powerdot.pl


