
 
 
 

Registreren van uw ICU EZ account 
 
U bent in het bezit van een intelligent laadpunt dat met behulp van een simkaart kan communiceren via een 

GPRS signaal. Uw oplaadpunt is vooraf geconfigureerd om direct verbinding te maken met een draadloos 

netwerk. Het enige dat u nodig heeft om de gegevens van uw laadpunt in te zien, is een account om in te loggen 

op het beheersysteem ICU EZ. De stappen hieronder begeleiden u door de registratie. 

 

Stap 1 
 
Ga naar  www.icu-charging-stations.com/ez/. Vul het digitale formulier volledig in en klik vervolgens op ‘Verzenden’. 

 
Let op: Nadat u het formulier heeft verzonden volgt een pagina met belangrijke informatie over uw 

netwerkinstellingen. Wij adviseren u deze pagina aandachtig door te lezen. 

 

Stap 2 
 
ICU verwerkt het formulier en activeert uw account. Uw inloggegevens worden u daarna zo spoedig 

mogelijk toegestuurd. 

 

Stap 3 
 
Via de website  www.icu-ez.com kunt u met de toegezonden gegevens inloggen. Uw prepaid periode gaat in zodra de 

voedingskabel is aangesloten. Dit is het moment wanneer het laadpunt met het netwerk gaat communiceren. 

 

Stap 4 
 
Wanneer uw prepaid periode op korte termijn verloopt of reeds is verlopen, kunt u deze verlengen bij het ICU 

verkooppunt:  shop.vanleeuwenoplaad.nl. Het is van belang dat u uw serienummer, dat wordt getoond op de 

zwarte typesticker (bijvoorbeeld 12345R001), aan het verkooppunt door te geven zodat ICU uw account van 

afstand kan verlengen of activeren. 

 
Als uw prepaid is verlopen, verliest het laadpunt de verbinding met het netwerk. Dit kunt u herkennen doordat 

nieuwe laadtransacties niet meer in het overzicht van ICU EZ verschijnen. Uiteraard kunt u gewoon gebruik blijven 

maken van uw oplaadpunt. Tevens worden de transacties lokaal opgeslagen, zodat gegevens niet verloren gaan 

als de verbinding wegvalt. 

 

Let op: 
 

 Bij het verlopen van uw prepaid gaat het laadpunt terug naar de standaard instellingen waarbij alle RFID 
passen worden geaccepteerd. Dus ook passen van onbekende gebruikers; 


 Indien storingen aan het laadpunt zich voordoen, kunt u deze melden bij het verkooppunt waar 

het laadpunt is aangeschaft. 

 

Netwerkinstellingen ICU EZ 
 
Om uw oplaadpunt en ICU EZ met een bedrade verbinding te kunnen gebruiken, dienen de instelling van uw 

netwerk te worden aangepast. Onderstaand vindt u de benodigde gegevens om toegang via uw netwerk 

mogelijk te maken. 

 
 IP adres ICU-EZ: 93.191.128.6 

 Poort: 9090  
 Uitgaand – Ingaand 
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