
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Kaip įkrauti SPARK elektromobilį 

 

VW e-Up! 

1. Atidarykite elektromobilio įkrovimo dangtelį ir nuimkite viršutinę plastikinę lizdo apsaugą. 

Jei apsauga nenusiima, paspauskite atrakinimo mygtuką ant elektromobilio užvedimo 

rakto; 

2. Prieikite prie SPARK stotelės ir paimkite įkrovimo laidą; 

3. Įkrovimo laidą įjunkite į elektromobilio įkrovimo lizdą (užsidegs geltona LED lemputė); 

4. Aktyvuokite SPARK įkrovimo stotelę plastikiniu mėlynu žetonu, prisegtu prie 

elektromobilio rakto; 

5. Elektromobilis įkraunamas, kai užsidega žalia LED lemputė prie įkrovimo lizdo ir mėlyna 

LED lemputė įkrovimo stotelėje; 

6. Kai įkrovimo stotelės LED lemputė užsidega žaliai, elektromobilis yra pilnai įkrautas; 

7. Jeigu nepavyksta ištraukti įkrovimo laido iš elektromobilio įkrovimo lizdo, paspauskite 

atrakinimo mygtuką ant elektromobilio užvedimo rakto. 

VW e-GOLF 

1. Atidarykite elektromobilio įkrovimo dangtelį. Jei dangtelis neatsidaro, paspauskite 

atrakinimo mygtuką ant elektromobilio užvedimo rakto; 

2. Prieikite prie SPARK stotelės ir paimkite įkrovimo laidą; 

3. Įkrovimo laidą įjunkite į elektromobilio įkrovimo lizdą (užsidegs geltona LED lemputė); 

4. Aktyvuokite SPARK įkrovimo stotelę plastikiniu mėlynu žetonu, prisegtu prie 

elektromobilio rakto; 

5. Elektromobilis įkraunamas, kai užsidega žalia LED lemputė prie įkrovimo lizdo ir mėlyna 

LED lemputė įkrovimo stotelėje; 

6. Kai įkrovimo stotelės LED lemputė užsidega žaliai, elektromobilis yra pilnai įkrautas; 

7. Jeigu nepavyksta ištraukti įkrovimo laido iš elektromobilio įkrovimo lizdo, paspauskite 

atrakinimo mygtuką ant elektromobilio užvedimo rakto. 

VW ID.3 

1. Atidarykite elektromobilio įkrovimo dangtelį jį paspausdami; 

2. Prieikite prie SPARK stotelės ir paimkite įkrovimo laidą; 

3. Įkrovimo laidą įjunkite į elektromobilio įkrovimo lizdą (užsidegs geltona LED lemputė); 

4. Aktyvuokite SPARK įkrovimo stotelę plastikiniu mėlynu žetonu, prisegtu prie 

elektromobilio rakto; 

5. Elektromobilis įkraunamas, kai užsidega žalia LED lemputė prie įkrovimo lizdo ir mėlyna 

LED lemputė įkrovimo stotelėje; 

6. Kai įkrovimo stotelės LED lemputė užsidega žaliai, elektromobilis yra pilnai įkrautas; 



 

  

 

 

7. Jeigu nepavyksta ištraukti įkrovimo laido iš elektromobilio įkrovimo lizdo, paspauskite 

atrakinimo mygtuką ant elektromobilio užvedimo rakto. 

Nissan Leaf 40 

1. Atidarykite elektromobilio įkrovimo lizdo dangtelį spausdami elektromobilio salone esantį 

atidarymo jungiklį arba ant raktelio esantį mygtuką; 

2. Prieikite prie SPARK stotelės ir paimkite įkrovimo laidą; 

3. Įkrovimo laidą įjunkite į elektromobilio įkrovimo lizdą; 

4. Aktyvuokite SPARK įkrovimo stotelę plastikiniu mėlynu žetonu, prisegtu prie 

elektromobilio rakto; 

5. Elektromobilis įkraunamas, kai pradeda mirksėti įkrovimo būsenos indikatoriaus 

lemputės (esančios po priekiniu elektromobilio langu) ir užsidega mėlyna LED lemputė 

įkrovimo stotelėje; 

6. Kai įkrovimo stotelės LED lemputė užsidega žaliai, elektromobilis yra pilnai įkrautas; 

7. Jeigu nepavyksta ištraukti įkrovimo laido iš elektromobilio įkrovimo lizdo, paspauskite 

elektromobilio salone esantį atidarymo jungiklį arba ant raktelio esantį mygtuką. 

Nissan e-NV200 

1. Atidarykite elektromobilio įkrovimo lizdo dangtelį spausdami elektromobilio salone esantį 

atidarymo jungiklį; 

2. Prieikite prie SPARK stotelės ir paimkite įkrovimo laidą; 

3. Adapteriu (rasite salone) sujunkite įkrovimo laidą ir elektromobilio įkrovimo lizdą; 

4. Aktyvuokite SPARK įkrovimo stotelę plastikiniu mėlynu žetonu, prisegtu prie  

elektromobilio rakto; 

5. Elektromobilis įkraunamas, kai pradeda mirksėti įkrovimo būsenos indikatoriaus 

lemputės (esančios po priekiniu elektromobilio langu) ir užsidega mėlyna LED lemputė 

įkrovimo stotelėje; 

6. Kai įkrovimo stotelės LED lemputė užsidega žaliai, elektromobilis yra pilnai įkrautas; 

7. Jeigu nepavyksta ištraukti įkrovimo laido iš elektromobilio įkrovimo lizdo, paspauskite 

elektromobilio salone esantį atidarymo jungiklį; 

8. Adapteris po įkrovimo privalo likti automobilyje. 

Hyundai IONIQ Electric 

1. Atidarykite elektromobilio įkrovimo lizdo dangtelį spausdami elektromobilio salone esantį 

atidarymo jungiklį; 

2. Prieikite prie SPARK stotelės ir paimkite įkrovimo laidą; 

3. Įkrovimo laidą įjunkite į elektromobilio įkrovimo lizdą; 

4. Aktyvuokite SPARK įkrovimo stotelę plastikiniu mėlynu žetonu, prisegtu prie 

elektromobilio rakto; 

5. Elektromobilis įkraunamas, kai pradeda mirksėti įkrovimo būsenos indikatoriaus 

lemputės (esančios po priekiniu elektromobilio langu) ir užsidega mėlyna LED lemputė 

įkrovimo stotelėje; 

6. Kai įkrovimo stotelės LED lemputė užsidega žaliai, elektromobilis yra pilnai įkrautas; 

7. Jeigu nepavyksta ištraukti įkrovimo laido iš elektromobilio įkrovimo lizdo, paspauskite  



 

  

 

 

automobilio atrakinimo mygtuką ant užvedimo pultelio. 

Hyundai KONA 

1. Atidarykite elektromobilio įkrovimo dangtelį jį paspausdami; 

2. Prieikite prie SPARK stotelės ir paimkite įkrovimo laidą; 

3. Įkrovimo laidą įjunkite į elektromobilio įkrovimo lizdą; 

4. Aktyvuokite SPARK įkrovimo stotelę plastikiniu mėlynu žetonu, prisegtu prie 

elektromobilio rakto; 

5. Elektromobilis įkraunamas, kai užsidega žalia LED lemputė prie įkrovimo lizdo ir mėlyna 

LED lemputė įkrovimo stotelėje; 

6. Kai įkrovimo stotelės LED lemputė užsidega žaliai, elektromobilis yra pilnai įkrautas; 

7. Jeigu nepavyksta ištraukti įkrovimo laido iš elektromobilio įkrovimo lizdo, paspauskite 

automobilio atrakinimo mygtuką ant užvedimo pultelio. 

Renault Zoe 

1. Atidarykite elektromobilio įkrovimo lizdo dangtelį spausdami elektromobilio salone esantį 

atidarymo jungiklį; 

2. Prieikite prie SPARK stotelės ir paimkite įkrovimo laidą; 

3. Įkrovimo laidą įjunkite į elektromobilio įkrovimo lizdą; 

4. Aktyvuokite SPARK įkrovimo stotelę plastikiniu mėlynu žetonu, prisegtu prie 

elektromobilio rakto; 

5. Elektromobilis įkraunamas, kai pradeda mėlynai mirksėti įkrovimo būsenos indikatoriaus 

lemputės (esančios prie įkrovos lizdo) ir užsidega mėlyna LED lemputė įkrovimo stotelėje; 

6. Kai įkrovimo stotelės LED lemputė užsidega žaliai, elektromobilis yra pilnai įkrautas; 

7. Jeigu nepavyksta ištraukti įkrovimo laido iš elektromobilio įkrovimo lizdo, paspauskite 

automobilio atrakinimo mygtuką ant užvedimo pultelio elektromobilio arba salone esantį 

atidarymo jungiklį. 

Peugeot e-208 

1. Atidarykite elektromobilio įkrovimo dangtelį jį paspausdami; 

2. Prieikite prie SPARK stotelės ir paimkite įkrovimo laidą; 

3. Įkrovimo laidą įjunkite į elektromobilio įkrovimo lizdą; 

4. Aktyvuokite SPARK įkrovimo stotelę plastikiniu mėlynu žetonu, prisegtu prie 

elektromobilio rakto; 

5. Elektromobilis įkraunamas, kai mirksi žalia LED lemputė prie įkrovimo lizdo ir dega 

mėlyna LED lemputė įkrovimo stotelėje; 

6. Kai įkrovimo stotelės LED lemputė užsidega žaliai, elektromobilis yra pilnai įkrautas; 

7. Jeigu nepavyksta ištraukti įkrovimo laido iš elektromobilio įkrovimo lizdo, paspauskite 

atrakinimo mygtuką ant elektromobilio užvedimo rakto. 

 

 

Linkime patogių kelionių su SPARK! 


