
Starten walstroom: 
Download de app
of: www.parklineaqua.nl

Bij vragen of storingen: 
+31 (0)88 468 5440 of www.parklineaqua.nl

Shorepower connection

Starting shorepower: 
+31 (0)88 468 5440
or: www.parklineaqua.nl

For any questions or to report an interruption: 
+31 (0)88 468 5440 or www.parklineaqua.nl

Voor de levering van Walstroom zijn de algemene voorwaarden van Park-line Aqua 
van toepassing.

Mocht blijken dat de storing veroorzaakt is door een onjuist gebruik en/of door uw 
schip, dan worden de kosten van de servicemonteur aan u doorgerekend. 

Voor meer informatie: 
www.parklineaqua.nl

For the delivery of shorepower the general conditions of Park-line Aqua are 
applicable in combination with the port regulations.

Should there arise a failure due to faulty usage and/or because of your ship, 
then you will be charged for the costs made by a service mechanic.

More information:
www.parklineaqua.nl

03001501

Sign up for Park-line by downloading the Park-line Aqua App 
(Android and iPhone) or register via our website.

Meld u aan via de gratis Park-line Aqua App. Beschikbaar voor iPhone 
en Android of via de website.

Zo makkelijk werkt het:
Plaats de stekker in een vrije aansluiting en start de autorisatie via de 
app, website of door te bellen.

Druk na autorisatie (het groene lampje knippert) op de blauwe knop 
(RE)START om de stroomvoorziening te activeren. Let op: de groene 
ledlamp bij de stekker moet knipperen voor u op de (RE)startknop kunt 
drukken. De groene lamp brandt daarna continue.

Stop de stroomtoevoer via de app, website, door te bellen of te sms’en 
en verwijder vervolgens de stekker.

Wat te doen bij foutmeldingen?
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Is de groene lamp bij de stekker niet groen? Uw stekker is niet goed 
aangesloten. Let op: de stekker moet volledig in het stopcontact gestoken 
worden, om zo aan te geven dat er een aansluiting wordt aangevraagd aan deze 
walstroomkast. Probeert u het alstublieft opnieuw.

De groene lamp ‘stroom’ knippert betekent: uw autorisatie is goedgekeurd. 
Indien de groene lamp ‘stroom’ continu brandt, dan ontvangt u stroom. Mocht dit 
niet het geval zijn dan adviseren wij u de stappen hierboven te volgen en anders 
contact met ons op te nemen.

De rode lamp ‘schip’ knippert: Fout op schip (differentiële fout of
overbelasting). Herstel de fout en druk op de blauwe knop (RE)START.
U kunt een beperkt aantal keer (RE)starten zonder dat de transactie verbroken 
wordt, tot de rode lamp continue brandt.

De rode lamp ‘schip’ brandt continu: Definitieve fout op schip. Verwijder de
stekker uit het stopcontact.

De rode lamp ‘aansluitpunt’ brandt continu: Fout bij aansluitpunt.
Onze servicediensten zijn op de hoogte gebracht. U hoeft geen contact
op te nemen.

De rode lamp ‘draadloze verbinding’ brandt continu: Geen ontvangst.
Onze servicediensten zijn op de hoogte gebracht. U hoeft geen contact
op te nemen.

Fault indications:

Easy to use:
Start your authorisation via app, phone, or website. 

Upon authorisation (green light flashes) you can press the blue (RE)
START button to activate your electricity. Please note: the green 
light next to the plug should be flashing before you can press the 
(RE)start button. The green lamp then will light up continuously.

Deactivate the power supply via your preferred method (app, 
website, phone or sms) and unplug your power cable. 

The green ‘socket’ light is not lit? Your plug is not connected properly. 
Please note: the plug must be fully inserted into the socket to indicate that a 
connection is being requested for this shore supply box. Please try again.

Flashing green ‘power’ light. Your authorisation is approved. If  ‘power’ light 
continues green, you receive electricity. If not, we advice you to go trough 
the previous steps. Still an error, please report a disruption.

Flashing red ‘boat’ light: The fault is on board (differential fault or overload). 
Repair the fault and press the blue (RE)START button. You can start a limited 
number of times without interrupting the transaction, until the red lamp lights 
up continuously.

Continuous red ‘boat’ light: Onboard fault. Unplug the connection from the 
socket.

Continuous red ‘socket’ light: Faulty connection. Our technical service has been 
alerted. It’s not necessary to contact us.

Continuous red ‘wireless connection’ light: Out of network coverage. 
Our technical service has been alerted. It’s not necessary to contact us.
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