
 

 

 

 

Инструкции за зареждане 

 

В багажника на всеки автомобил на SPARK ще намерите два кабела за зареждане. Един за 
стандартен контакт Шуко и един за зарядна станция TYPE 2. За да заредите на зарядна станция 
от мрежата на Eldrive (безплатно за ползватели на SPARK), следвайте стъпките по-долу. 

За зарядна станция TYPE 2: 
1. Извадете кабела за зарядна станция TYPE 2 и го включете към входа за зареждане.  

 

 За VW e-UP!: входа за зареждане е на мястото на входа на резервоара отзад. 
Ако черната капачка за зареждане не е освободена, натиснете бутона за 
отключване на дистанционното. Същото важи, ако след зареждане, кабелът е 
заключен към колата. 
 

 За Nissan Leaf: входа за зареждане е отпред при ембмлемата. За да го отворите, 
натиснете в ляво от волана бутона с бензинова колонка. 
 

2.  Доближете Eldrive RFID картата (в документите на колата) до символа, изобразен на 
зярядната станция (важи само за станции, посочени в мобилната апликация). 

 

3. След разпознаване на Eldrive RFID картата, от зарядната станция, включете кабела към 
съответния контакт на станцията. 

 

4. За да прекратите зареждането, доближете отново Eldrive RFID картата до символа.  

 

5. След прекратяване на сесията по зареждане, моля, приберете кабела обратно в 
багажника. (за освобождаване, виж Стъпка 1) 
 

 

За бързо-зарядни станции ( CCS / CHAdeMO ):  

1. Доближете Eldrive RFID картата (в документите на колата) до символа, изобразен на 
зярядната станция (важи само за станции, посочени в мобилната апликация).   
 

2. След разпознаване на Eldrive RFID картата, от зарядната станция, извадете CCS кабела, 
който е прикрепен към станцията и го включете към входа за зареждане (виж Стъпка 1 от 
инстуркцията за зярядна станция TYPE 2 по-горе).  
 

3. За да прекратите зареждането, доближете отново Eldrive RFID картата до символа.   
 

4. След прекратяване на сесията по зареждане, моля, върнете  CCS кабела обратно в 
гнездото на станцията. (за освобождаване, виж Стъпка 1 в инструкците за зарядна 
станция TYPE 2 по-горе). 


