
 
 

 
Instrukcja Obsługi Stacji Ładujących działających w systemie 

Galactico.pl 

1. Podejdź do stacji ładującej, gdzie na wyświetlaczu widoczny będzie ekran początkowy 

przedstawiający rodzaje gniazd i ich dostępnośd bądź reklamy. 

2. Zbliż kartę do czytnika znajdującego się w prawym dolnym rogu wyświetlacza. Zbliżenie karty 

do czytnika powoduje rozpoczęcie procesu autoryzacji. 

3. W przypadku pozytywnej autoryzacji karty Użytkownika kolejny krokiem jest wybór gniazda, 

które zostanie użyte do ładowania pojazdu (obok nazwy każdego gniazda widoczny jest jego 

symbol określający typ gniazda). 

4. Po wybraniu gniazda nastąpi otwarcie drzwiczek, a następnie rozpocznie sie oczekiwanie na 

podłączenie wtyku przez Użytkownika. Niepodłączenie wtyku w ustalonym czasie spowoduje 

przejście do widoku początkowego pkt 1. 

5. Podłączenie wtyku do gniazda spowoduje zablokowanie klapki gniazda i przejście w stan 

oczekiwania na gotowośd pojazdu. Jeżeli pojazd nie zgłosi gotowości przez ustalony czas 

wówczas nastąpi odblokowanie drzwiczek gniazda i przejście do widoku początkowego pkt 1. 

6. Po zgłoszeniu przez pojazd gotowości rozpocznie się proces ładowania przy zablokowanych 

drzwiczkach gniazda.  

7. Po rozpoczęciu ładowania, Użytkownikowi zaprezentowany zostanie Profil Użytkownika, 

przedstawiający informacje dotyczące ładowania. Po ustalonym czasie następuje przejście do 

ekranu początkowego, na którym wybrane gniazdo zostanie oznaczone jako zajęte. 

8. W celu zakooczenia ładowania zbliż kartę do czytnika analogicznie do pkt 2, wówczas na 

ekranie powtórnie pojawi się Profil Użytkownika z widokiem pozwalający na wybranie jednej 

z dwóch opcji „Zakoocz ładowanie” lub „Kontynuuj”. 

9. Po wybraniu opcji „Zakoocz ładowanie”, aplikacja otworzy drzwiczki dla wybranego wcześniej 

gniazda co pozwoli na odłączenie wtyku przez Użytkownika. Zakooczenie ładowania 

spowoduje przejście aplikacji do widoku początkowego pkt 1. 

10. Po odłączeniu wtyku należy dokładnie zamknąd klapkę gniazda. 

 

Podczas ładowania w przypadku braku aktywności ze strony Użytkownika przez ustalony czas, na 

ekranie prezentowane będą reklamy ustalone przez zarządcę. Wciśnięcie przycisku spowoduje 

przejście do ekranu początkowego pkt 1, natomiast przyłożenie karty rozpocznie autoryzacje pkt 2. 

 

UŻYTKOWNIK ODPOWIADA ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z NIEPRZESTRZEGANIEM 

INSTRUKCJI OBSŁUGI STACJI ŁADUJACYCH 


