
LUMME LATAUS -APPLIKAATIOLLA 
HELPOSTI VIRTAA SÄHKÖAUTOON

Avattuasi sovelluksen näet karttapohjan ja jos olet 
antanut sovellukselle luvan käyttää sijaintitietoasi, koh-
distuu kartta automaattisesti sijaintiisi. 

Karttapohjan vihreää paikkapinniä painaessasi pääset 
tarkemmin tutustumaan latauspaikkaan. Näet mm. lii-
tintyypit ja sen, onko sen latauspisteet vapaana.  

Klikatessasi paikkapin-
nistä auennutta lataus-
paikan nimeä, pääset 
tarkkaan latauspisteen 
esittelyyn. Tällä sivulla 
näkyy latauspaikan 
tarkka osoite, hinnat, 
tehot ja liitintyypit. 

Jos latauspiste on va-
paana, tunnistat sen 
vihreästä väristä. Vara-
tun latauspisteen väri 
on sininen. Punaisella 
olevat pisteet ovat pois 
käytöstä.     

Lopeta lataus punaisesta 
Stop-painikkeesta.

Lataa Lumme Lataus -applikaatio Appstoresta tai 
Google Play -sovelluskaupasta veloituksetta.

Näin Lumme Lataus 
käytännössä toimii
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Halutessasi ladata säh-
köautosi, kytke auto la-
tauskaapelilla vapaaseen 
asemaan esim. F190 A, 
paina tätä painiketta, 
jolloin aukeaa kuvan 
mukainen näkymä ja 
harmaa painike ”Aloita 
Lataaminen”, jota paina-
malla lataus alkaa ja nä-
kymä muuttuu siniseksi.

Lumme Lataus -applikaation voi ladata tutustumista varten myös 
ilman rekisteröitymistä, tällöin käyttäjä näkee karttapohjalta lataus-
pisteiden sijainnit ja niiden tarkemmat tiedot.   

Kuulumme kattavaan Charge & Drive -verkostoon, joka mahdol-
listaa sähköautoilijalle sujuvan liikkumisen halki Suomen ja Poh-
joismaiden. Mobiiliapilla näet lähes 400 latauspisteen ja yli 1900 
laturin tyypit, hinnat ja varaustilanteen.  

Kaikkien Charge & Drive -verkostoon kuuluvien eri toimijoiden la-
tauspisteet, sovellukset ja sovelluskohtaiset RFID -tunnisteet ovat 
yhteensopivia toistensa kanssa. 

Ongelmatilanteissa Lumme Lataus- asiakkaita auttaa ilmainen 24/7 
asiakaspalvelunumero 0800 05282.

Lumme Lataus -applikaatio on maksuton App-Store - ja Goo-
gle Play -sovelluskaupoista ladattava mobiiliappi, jonka kart-
tasovellusta käytetään latauspisteiden etsintään ja maksuoh-
jelmaa sähköauton latauksen maksamiseen. 

Maksamista varten sovellukseen pitää rekisteröityä ja antaa 
luottokortin tiedot. Latauksen maksaminen suoritetaan joko 
sovelluksen latauspiste-näkymässä tai sovelluksen kautta ti-
lattavalla RFID-tunnisteella.

RFID-tunnisteella maksu tapahtuu hipaisemalla 
tunnisteella latauspisteen RFID-lukijaa. 

Latauspisteessä on selkeät ohjeet molem-
pien maksutapojen käyttöön. 

Huom! Sovellukseen tulee ajoittain päivityksiä ja tämän vuoksi kuvat 
voivat näyttää hieman erilaiselta.
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