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Denna snabbguide anger mycket kortfattat hur en fastighetsägare kan övervaka och något styra sin 

laddare via Internet via Webb-portalen MyChargeSpace. Beställ först ditt Användar-ID från 

www.sjobrisen.com. Som namn på ditt Användar-ID ska du välja din eller en närståendes mejl. 

Inloggning: Surfa mot  https://fortum.charge.space (från PC, Mobil, surf-platta). Logga 

in med ditt Använda-ID. Om du glömt lösenordet: Klicka på länk på inloggningssidan. 

Ange Användar-ID. Du får då ett mejl med länk att återställa lösenordet. Kolla 

skräpposten om inget mejl tycks komma. 

Nedan beskrivs de menyflikar som finns, och hur du kan använda dem. 

HOME-fliken Snabb överblick, inställningar och laddning. Bilden nedan visar inställningar som är 

standard, men som du kan ändra, framför allt ”Socket” (för motorvärmning). 

• Charger= Laddsladden:  OFF=Laddning omöjligt.  

• Socket =El-uttaget under laddhuvudet: OFF=Eluttaget strömlöst. OFF by 

Schedule = Strömlöst såvida inget schema är aktivt (beroende på veckodag 

och klockslag). Det är så du kan styra motorvärmning. Schema för 

motorvärmning skapar du under REMOTE CONTROL-fliken (se nedan). 

• Light =Lampan under laddarens huvud. ON/OFF  

• LED Brightness (OFF, LOW, MED, HIGH).  

• RFID-LOCK: ON= RFID-krav (rekommenderat). OFF=RFID ignoreras. 

PROFILE-fliken Användaruppgifter. Ändra vid behov endast rutan där 

namn och mobil-nummer står.  

OBS: Ändra aldrig vänstra övre rutan, Fastighets-ID. 

Du kan ändra lösenord när du vill. 

 

STATISTICS-fliken Här ser du din laddning, välj att visa endera denna eller föregående månad, detta 

eller föregående år. 

REMOTE CONTROL-fliken Du ser (och 

kan ändra) samma värden som 

beskrevs ovan på HOME-fliken. Det du 

gör här är att skapa eller ändra dina 

scheman för motorvärmning. Klicka på 

ADD NEW SCHEDULE.  

Fyll i vidstående bild (exempel). Ge schemat ett namn. Ange ett tidsintervall. Ange vilka 

dagar som denna tid ska gälla. Vill du ha olika tider under veckan så skapar du flera 

scheman. Ange att schemat avser El-uttaget ”Socket”, men att det inte avser laddsladden 

”Charger”, ty scheman för laddsladden (Charger) är ej aktuellt i Sjöbrisen.  

Du aktiverar ett schema med reglaget högst upp, ”Active” 

HELP-FLIKEN Här har tillverkaren lagt upp svaren på ett antal frågor. 
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