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לרכב החשמלי הנעה שקטה והוא מונע באמצעות כפתור 
"Start" הנמצא מימין להגה

 הודעת Ready על לוח המחוונים מציגה כי הרכב מונע
וניתן להתחיל בנסיעה

Ready -עם כיבוי הרכב, תיעלם הודעת ה

טווח הנסיעה ברכב נקבע בהתאם לאחוזי הסוללה

חיווי הקילומטרים ואחוז הסוללה מופיעים שניהם 
על לוח המחוונים 

הנעה שקטה וכיבוי הרכב 1

מגבלת הטווח וחיווי סוללה 2



READY



שימו לב שאתם מבצעים את 
התהליך בשלמותו ובסדר הנכון

 במקרה של הופעת נורה אדומה בעמדת הטעינה -
אין למשוך את כבל הטעינה מהעמוד ויש לדווח ישירות למוקד

פתחו את הרכב ולחצו על כפתור “שחרור מטעינה” הממוקם 
משמאל להגה

צאו לקדמת הרכב, נתקו את הכבל משקע הטעינה, סגרו היטב 
את דלתות השקע, הפנימית והחיצונית

שימו לב, במידה והדלתות יישארו פתוחות תידלק נורת אזהרה 
בלוח המחוונים

נתקו את הכבל מעמדת הטעינה והחזירו אותו מגולגל לתא 
המטען

לחצו על כפתור "שחרור מטעינה" והוציאו את הכבל מתא 
המטען

חברו את הצד הכחול של הכבל בקדמת הרכב לשקע הטעינה 
)מאחורי סמל הרנו(

חברו את הצד השני לעמדת הטעינה והעבירו את הכרטיס )צ'יפ( 
המחובר לכבל, בקורא הכרטיסים בעמדה

שחרור מטעינה

חיבור לטעינה
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לפני
הנסיעה

בסיום
הנסיעה



 כפתור כפתור
"שחרור מטעינה""שחרור מטעינה"

שקע הטעינה שקע הטעינה 
בקדמת הרכבבקדמת הרכב

שקע הטעינה שקע הטעינה 
בעמדהבעמדה



תכננו את נסיעתכם בהתאם למצב הסוללה. 
בעת ההזמנה באפליקציה, יצויין טווח הנסיעה בק"מ.

במידה ויצאתם מהעיר ומצב הסוללה אינו מאפשר לחזור 
לתחומה, באחריותכם לטעון את הרכב בעמדת טעינה 

מותאמת על מנת שתוכלו לחזור בביטחה ולסיים נסיעה 
בטוחה בעיר תל אביב

תכנון הנסיעה 6

עמדות הטעינה של חברת "מילגם" EVEDGE  מפוזרות 
 ברחבי העיר בחניונים יעודיים

הקפידו על מילוי הוראות החיבור לטעינה המופיעות בסעיף 4

רשימת החניונים הייעודיים לטעינת הרכב יופיעו באפליקציה

טעינה בתוך העיר תל אביב – יפו 5





ברכב מופעלת מערכת ECO לחיסכון בסוללה 
המאפשרת נסיעה בטוחה וירוקה

החניה מותרת בחניות אוטותל, כחול-לבן וחניות 
המותרות 24/7 בתל אביב - יפו בלבד

נסיעה חסכונית 

חניה
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ברכב החשמלי אין גלגל חלופי ולכן במקרה של פנצ'ר יש 
לעצור בזהירות בצד הדרך וליצור איתנו קשר ב-9133* )24/7(

סיימתם נסיעה? הקפידו שהרכב נקי ונעים לנוסעים שאחריכם

חל איסור מוחלט על הסעת בעלי חיים ברכבי השירות

פנצ'ר ברכב

ניקיון הרכב
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 זהו, סיימתם. זהו, סיימתם.
שתהיה נסיעה שתהיה נסיעה ירוקהירוקה  

ונעימה!ונעימה!

www.autotel.co.ilwww.autotel.co.il

כאן לשירותכם כאן לשירותכם 24/724/7

**91339133


