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Návod ako nabiť vaše vozidlo na GWI rýchlo nabíjacích staniciach  

pomocou smarfónu alebo RFID karty 

Poznámka: v procesoch sú menšie odchýlky, preto je potrebné vedieť názov stanice, aby nabíjanie mohlo 

prebehnúť hladko  

 
Nabíjacia stanica EFACEC pomocou RFID karty: 

 
1. Uistite sa, že vaše vozidlo nie je pripojené k nabíjacej stanici 

2. Priložte vašu GreenWay kartu k RFID čítačke pod displejom 

3. Zvoľte a potvrďte typ konektora 

4. Nasledujte inštrukcie na displeji a nabite vaše vozidlo 

5. Na ukončenie nabíjania priložte opäť vašu GreenWay kartu na čítačku a nasledujte inštrukcie na 

ukončenie nabíjania 

 
Nabíjacia stanica EFACEC pomocou WEB-aplikácie: 

 

1. Prejdite na driver.greenway.sk a prihláste sa do svojho účtu 

2. Na mape zvoľte lokalitu, kde sa chcete nabíjať (ak nevidíte mapu, nájdete ju v: Menu-> Stanice) 

3. Zvoľte “Zobraziť konektory” a zvoľte, ktorý si prajete použiť kliknutím na: “Vybrať” 

4. Teraz môžete začať nabíjať zvolením: “Spustiť nabíjanie” 

5. Nasledujte inštrukcie na displeji (zasuňte konektor do auta a potvrďte na stanici) 

Na ukončenie nabíjania zvoľte: “Zastavenie nabíjania” v okne s prehľadom o nabíjaní (Menu-> 

Momentálne nabíjanie) 

Nabíjacia stanica DBT pomocou RFID karty: 
 

1. Uistite sa, že vaše vozidlo nie je pripojene k nabíjacej stanici 

2. Zvoľte a potvrďte typ konektora 

3. Zvoľte druh identifikácie (identifikáciu kartou) 

4. Priložte vašu GreenWay kartu k RFID čítačke pod displejom  

5. Nasledujte inštrukcie na displeji a nabite vaše vozidlo (zasuňte konektor do auta a potvrďte na 

stanici) 

6. Na ukončenie nabíjania priložte opäť vašu GreenWay kartu na čítačku a nasledujte inštrukcie na 

ukončenie nabíjania 

 

Nabíjacia stanica DBT pomocou WEB-aplikácie: 
 

1. Prejdite na driver.greenway.sk a prihláste sa do svojho účtu 

2. Na mape zvoľte lokalitu, kde sa chcete nabíjať (ak nevidíte mapu, nájdete ju v: Menu-> Stanice) 

3. Zvoľte “Zobraziť konektory” a zvoľte, ktorý si prajete použiť kliknutím na: “Vybrať” 

4. Pripojte požadovaný konektor do auta 

5. Teraz môžete začať nabíjať zvolením: “Spustiť nabíjanie” 

Na ukončenie nabíjania zvoľte: “Zastavenie nabíjania” v okne s prehľadom o nabíjaní (Menu-> 

Momentálne nabíjanie) 


