
Stacja 
ładowania 
Enelion Stilo

1. Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay

2. Ładowanie za pomocą karty RFID

3. Ładowanie za pomocą Portalu Klienta
      znajdującego się na stronie internetowej greenwaypolska.pl

Mennekes
(Type 2)

greenwaypolska.pl

Pamiętaj: zawsze kończ ładowanie 
tą samą metodą, którą rozpocząłeś.



Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay

Zaloguj się do aplikacji mobilnej GreenWay Polska. Jeżeli musisz ją najpierw pobrać, 
odszukaj ją w App Store lub Google Play pod nazwą GreenWay Polska, 
lub zeskanuj jeden z poniższych kodów QR. 

1.1

Na mapie, kliknij w pinezkę lokalizacji, która Cię interesuje, a następnie rozwiń szczegóły 
dotyczące tej lokalizacji klikając w strzałkę znajdującą się obok jej nazwy.1.2
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Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay

W aplikacji wybierz złącze, do którego się 
podłączyłeś a następnie wybierz 
„Rozpocznij ładowania”.

1.4
Po rozpoczęciu ładowania masz 
możliwość obserwacji jego przebiegu 
w mobilnej aplikacji. Uzyskasz tam 
informacje na temat czasu i mocy 
ładowania oraz stanu naładowania 
baterii.
Informacją o rozpoczęciu ładowania 
będzie również zaświecenie się 
na zielono paska LED znajdującego się 
na samej górze stacji ładowania

1.5

Podłącz odpowiedni przewód Typ 2 do pojazdu.
1.3

Mennekes
(Type 2)

WAŻNE! Pamiętaj, że po przekroczeniu 
80% pojemności baterii prędkość 
ładowania znacznie spada.
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Ładowanie za pomocą aplikacji GreenWay

Odłącz przewód od pojazdu.
1.7

WAŻNE! Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu 
poprzez blokowanie go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd 
lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.

Aby zakończyć ładowanie, w aplikacji kliknij 
Zatrzymaj.1.6

Mennekes
(Type 2)



Przyłóż i potrzymaj kartę RFID do panelu 
znajdującego się w górnej części stacji 
ładowania. 

2.1

5

greenwaypolska.plKARTA DOSTĘPU

do sieci punktów ładowania

Ładowanie za pomocą karty RFID2.

Podłącz odpowiedni przewód Typ 2 do pojazdu.
2.2

Mennekes
(Type 2)



Ładowanie rozpocznie się automatycznie. 
Informacją o rozpoczęciu ładowania będzie 
zaświecenie się na zielono paska LED 
znajdującego się na samej górze stacji ładowania.

2.3
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Ładowanie za pomocą karty RFID

WAŻNE! Pamiętaj, że po przekroczeniu 
80% pojemności baterii prędkość 
ładowania znacznie spada.

Aby zakończyć ładowania, ponownie 
przyłóż i przytrzymaj kartę RFID do panelu 
znajdującego się w górnej części stacji 
ładowania. 

2.4
greenwaypolska.plKARTA DOSTĘPU

do sieci punktów ładowania
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Ładowanie za pomocą karty RFID

Odłącz przewód od pojazdu.
2.5

WAŻNE! Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu 
poprzez blokowanie go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd 
lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.

Mennekes
(Type 2)



Wejdź na stronę driver.greenwaypolska.pl
a następnie zaloguj się do swojego 
konta poprzez wybranie opcji „Log in” 
znajdującej się po lewej stronie ekranu.

Jeżeli nie posiadasz konta, 
dokonaj rejestracji wybierając
opcję „Zarejestruj się tutaj”.

3.1

Na mapie, kliknij w pinezkę lokalizacji, która Cię 
interesuje. Następnie wybierz przewód, za pomocą 
którego chcesz ładować poprzez kliknięcie opcji 
„Wybierz” znajdującej się obok nazwy przewodu. 

3.2
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Ładowanie za pomocą Portalu Klienta
znajdującego się na stronie 
internetowej www.greenwaypolska.pl

3.



Podłącz odpowiedni przewód Typ 2 
do pojazdu.3.3
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W Portalu Kierowcy wybierz opcję 
„Rozpocznij ładowanie”.3.4

Po rozpoczęciu ładowania masz 
możliwość obserwacji jego przebiegu 
w Portalu Kierowcy. Uzyskasz tam 
informacje na temat czasu i mocy 
ładowania oraz stanu naładowania 
baterii.
Informacją o rozpoczęciu ładowania 
będzie również zaświecenie się na 
zielono paska LED znajdującego się 
na samej górze stacji ładowania

3.5

Ładowanie za pomocą Portalu Klienta
znajdującego się na stronie 
internetowej www.greenwaypolska.pl

Mennekes
(Type 2)

WAŻNE! Pamiętaj, że po przekroczeniu 
80% pojemności baterii prędkość 

ładowania znacznie spada.
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Aby zakończyć ładowanie, 
w Portalu Klienta kliknij Zatrzymaj.3.6

Ładowanie za pomocą Portalu Klienta
znajdującego się na stronie 
internetowej www.greenwaypolska.pl

Odłącz przewód od pojazdu.
3.7

WAŻNE! Jeżeli pojazd uniemożliwia odłączenie przewodu 
poprzez blokowanie go wewnątrz pojazdu, odblokuj pojazd 
lub potwierdź odłączenie złącza bezpośrednio w pojeździe.

Mennekes
(Type 2)


