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Få oversikt over din lading med 
tjenesten My InCharge
Med InCharge Smart hjemme får du tilgang til tjenesten My InCharge. 
Der kan du som eier en tilkoblet ladestasjon få oversikt over din 
lading, og velge hvem som kan lade ved din stasjon.

Her følger en kort introduksjon på hvordan man kommer i gang.

Inloggning 

Logg inn på My InCharge via 
https://www.goincharge.com/no. Bruk den 
personlige inloggingsinformasjonen du 
mottar via e-post når du bestiller ladekort 
eller ladebrikke.
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Når du har logget inn, får du en oversikt der 
du kan se statistikk over dine ladestasjoner, 
ladekort og stasjonsbruken for de tretti siste 
dagene.

For detaljert informasjon trykker du på fliken 
Mine stasjoner eller Mine kort som du finner 
i hovedmenyen.

Under Oversikt kan du skreddersy din 
startvy ved å legge til eller ta bort widgets. 
Det gjør du ved å trykke på Administrere 
widgets.

Oversikt



Mine ladestasjoner 
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Under Mine stasjoner finner du ladestasjo-
nen din oppført, og du kan søke på og 
filtrere ladestasjoner dersom du har flere. 
Du har også mulighet til å navngi stasjonene. 
Ved å klikke på en bestemt stasjon, får du 
detaljert informasjon.

Hvordan administrerer jeg tilgangen 
til min ladestasjon? 

Under fliken Hviteliste kan du enkelt kontrolle-
re hvem som har tilgang til ladestasjonen.

For å legge til et InCharge ladekort eller brikke 
angir du ladekortetnummeret som finnes på 
hvert ladekort eller brikke, og trykker deretter 
på Legg til. 

Du kan enkelt se hvilke ladekort eller brikker 
som er lagt til, og fjerne disse om nødvendig. 
Du gjør dette ved å trykke på Fjern i listen over 
ladekort. 

Hvordan skaper jeg rapporter for min 
ladestasjon?

Under rapporter får du et sammendrag av 
stasjonene dine som bl.a viser gjennom-
snittlig ladetid og kWh per dag. Funksjonen 
Lade ned rapport lader ned statistikk 
i Excel-format basert på dine valg.



Hvordan ser vi statistikk for våre 
ladekort/brikker?

Spørsmål om InCharge?

Har du spørsmål om InCharge 
får du gjerne sende oss en e-post til 
kundeservice@goincharge.com
eller ringe vår kundeservice på 227 30 100.

Logg inn på My InCharge
https://my.goincharge.com
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Her ser du alle laddkort/laddbrikker og hvor 
mange kWh som er ladet ved din stasjon. 
Du kan også skape en sammenstillig i 
Excel-format ved å velge Rapport. 


