
Οδηγίες Εγγραφής 

1 Κατέβασε την εφαρμογή Blink Charging Mobile, από Android ή iOS. 

2 

BlinkCharging.gr ~ 210 7232862 

3 

4 

Σε ευχαριστούμε που είσαι μέλος της Blink! 

- Προσωπικές Πληροφορίες
- Πληροφορίες Οχήματος 
- Στοιχεία Χρέωσης

Scan Me! 

Tip 

Άνοιξε την εφαρμογή και συμπλήρωσε το email σου. Θα λάβεις ένα μήνυμα επιβεβαίωσης 
και θα χρειαστεί να ακολουθήσεις το link για να ορίσεις τον κωδικό πρόσβασης. Στη 
συνέχεια επέστρεψε στην εφαρμογή, επίλεξε ‘Συνεχίστε τη Σύνδεση΄και συμπλήρωσε τα 
στοιχεία σου.   

Συμπλήρωσε τα προσωπικά σου στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία. Επίλεξε ‘Αποθηκεύστε 
και Επόμενο’.   

Επίλεξε ‘Other’, στην περίπτωση 
που το όχημά σου δεν υπάρχει 
στη λίστα. 

Tip 

Συμπλήρωσε τα στοιχεία της χρεωστικής/πιστωτικής σου κάρτας και αν θες, επίλεξε 
αυτόματη ανανέωση του υπολοίπου σου για μεγαλύτερη ευκολία. Επίλεξε ‘Προσθήκη 
Blink Cash’ και το προφίλ σου είναι έτοιμο. 

Ολοκληρώνοντας την εγγραφή 
σου μην ξεχάσεις να 
συμπληρώσεις το αίτημα για να 
αποκτήσεις δωρεάν τη δική 
σου κάρτα μέλους Blink και να 
απλοποιήσεις τον τρόπο που 
θα φορτίζεις το όχημά σου.



Οδηγίες Φόρτισης
Μέσω της εφαρμογής Blink 
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Για να γίνεις μέλος στη Blink ή για περισσότερες πληροφορίες,
επισκέψου τη σελίδα μας www.BlinkCharging.gr  
επικοινώνησε στο +30 210 7232862 ή στείλε email στο Support@BlinkCharging.gr 

Tip 

Για να ξεκινήσεις τη φόρτιση, σύνδεσε το καλώδιο φόρτισης στο αυτοκίνητο και στην υποδοχή του 
φορτιστή και περίμενε έως ότου η λυχνία LED γίνει κίτρινη. 

Επίλεξε από το χάρτη τον σταθμό 
φόρτισης στον οποίο βρίσκεσαι.

Επίλεξε την πρίζα στην οποία έχεις συνδέσει το 
καλώδιο φόρτισης και στη συνέχεια ‘Έναρξη 
φόρτισης’. Η λυχνία γίνεται μπλε και η φόρτιση 
ξεκινά.

Για να ολοκληρώσεις τη φόρτιση, επίλεξε το κουμπί πάνω αριστερά με τον μπλε κεραυνό και στη 
συνέχεια επίλεξε να σύρεις για τερματισμό το πορτοκαλί βέλος.

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης μπορείς να 
επιλέξεις το κουμπί με τον μπλε κεραυνό για να 
δεις τη διάρκεια φόρτισης και τις kWh που έχεις 
καταναλώσει. 



Οδηγίες Φόρτισης
Χρησιμοποιώντας την κάρτα Blink 
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Σύνδεσε το καλώδιο φόρτισης στην υποδοχή του φορτιστή και στο αυτοκίνητο και περίμενε έως  
ότου η λυχνία LED γίνει κίτρινη.

Σε λίγα δευτερόλεπτα, η λυχνία LED από κίτρινη γίνεται μπλε και η φόρτιση ξεκινά!

Πλησίασε την κάρτα Blink στον καρταναγνώστη.  

Για να ολοκληρωθεί η φόρτιση, πλησίασε ξανά την κάρτα Blink στον καρταναγνώστη. Η λυχνία  LED 
γίνεται ξανά κίτρινη, το καλώδιο απασφαλίζει και μπορείς πλέον να το αφαιρέσεις από το όχημα.  


