
BEDIENINGSHANDLEIDING 
VAN DE STREETPLUG 

MET AFSTANDSBEDIENING (HOMELINK)

STAP 1 Koppel laadkabel aan vervoersmiddel
STAP 2 Richt de homelink richting StreetPlug en druk op de knop in het midden 
 Voor een goede werking van de homelink raden wij u aan een afstand van max. 10 meter  
 in acht te nemen.

STAP 3 Deksel van de StreetPlug gaat open
 Groene druppel knippert

STAP 4 Koppel laadkabel aan de StreetPlug
STAP 5 Sluit handmatig deksel van de StreetPlug, laadtransactie start 
 Druppel wordt blauw

STAP 1 Richt de homelink richting StreetPlug en druk op de knop in het midden 
 Laadtransactie stoppen alleen mogelijk met de homelink

STAP 2 Deksel van de StreetPlug gaat open
STAP 3 Ontkoppel laadkabel van StreetPlug en vervoersmiddel
STAP 4 Sluit handmatig deksel van de StreetPlug, gereed voor volgende  
 laadsessie
 Druppel wordt groen

LET OP! Homelink is een afstandsbediening waarmee alléén een StreetPlug in een privé 
omgeving kan bediend worden, voor openbare toepassingen is dit niet mogelijk. Deze 
wordt bij aanvraag al geconfigureerd op een specifieke StreetPlug en is niet te gebruiken 
op een andere StreetPlug. 

De StreetPlug kent verschillende statussen, die zijn als volgt: 

Groene druppel StreetPlug klaar voor laden of gekoppelde  
vervoersmiddel volgeladen
Groen knipperende druppel StreetPlug wacht op laadkabel
Blauwe druppel StreetPlug aan het laden
Rode druppel StreetPlug is verbinding aan het maken met netwerk
Rood knipperende druppel StreetPlug staat in storing

LAADTRANSACTIE STARTEN

LAADTRANSACTIE STOPPEN

Aanwijzing: Indien deksel van de StreetPlug langer dan 30 sec. open staat zonder 
aangekoppelde laadkabel, dan gaat de StreetPlug in de reset modus voor 2.5 min. Sluit de 
deksel, groene druppel knippert niet meer. Nu is er bij homelink bediening korte pieptoon  
maar geen actie. StreetPlug is na 2.5 min. gereed om te bedienen.

STATUSSEN VAN LICHTGEVENDE DRUPPEL OP DEKSEL
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