
Når du åbner Monta appen, vil den som regel åbne på Kort (1) i 
bunden. Her skal du vælge Ladere (2) i stedet, derefter Teams (3) i 
toppen af skærmen og så kan du vælge dit eget team, som vil være 
dit navn (4).

Når du åbner dit team, vil du 
i toppen af siden kunne se 
din Team Wallet (5). Det er 
her din serviceaftale bliver 
trukket og afgiftsrefusionen 
bliver udbetalt, såfremt 
dette indgår i din service- 
aftale og såfremt du er 
berettiget til dette.

Under Team medlemmer 
(6) er det muligt at invitere 
flere til dit team. Bemærk at 
de skal være administrator 
for at kunne bruge 
ladeboksen på samme 
måde som dig. 

Du finder din ladeboks (7) 
længere nede på siden, tryk 
på denne når du vil lade. 

Guide Monta

Du ender nu på opladningssiden, hvor du kan starte opladningen. 
Hvis du vil starte opladningen med det samme, retter du blot 
lademængden (8) og swiper i bunden for at starte opladningen (9).

Hvis du ønsker at planlægge opladningen eller ønsker at benytte 
SmartCharge, så se næste side.
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SmartCharge
Når du vil benytte SmartCharge (10), er det vigtigt, at du sikrer at 
Lademængde (11) stemmer med virkeligheden. Hvis ikke, skal du 
redigere, så det passer med hvor meget strøm, der er tilbage på 
bilen, og hvor meget du ønsker, den lader op til.

Sluttidspunkt (12) skal være den tid, du ønsker, bilen er færdig til. 

Herefter swiper du i bunden for at starte SmartCharge (13).

Det er vigtigt, at du ikke har Auto SmartCharge slået til (14).

Hvis du ikke har mulighed for at vælge SmartCharge, så skal dette 
aktiveres. Det gør du ved at gå en gang tilbage i appen (15), så du 
ender tilbage i dit team, hvor ladeboksen ligger. 

Tryk på det lille røde tandhjul (16), så på Adgangsindstillinger (17), 
herefter Privat (18) – her kan du aktivere SmartCharge (19).
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Vigtig info om Auto SmartCharge 
Har du en Etrel-ladeboks, understøtter den ikke Auto 
Smart Charge. Aktiver derfor kun Smart Charge. 

Har du en Easee ladeboks, skal din bil være integreret. 
Kan du se dit batteri-niveau under ”Mine biler”, er du 
integreret, ellers vælg ”Tilslut din bil”. 
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Planlagt opladning
Når du ønsker at lade i et bestemt tidsrum, skal du i stedet for 
SmartCharge benytte Planlæg (20).

Her vælger du det klokkeslæt (21), hvor du ønsker, at opladningen 
skal starte og slutte. 

Herefter swiper du i bunden af siden, for at planlægge opladningen 
(22).
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