Op weg met de elektrische Renault Zoe
Voor de start van je rit
Stap 1 Controleer de wagen op nieuwe schade, open de auto met je
cambio-kaart en volg de instructies op de cambio-boordcomputer
Stap 2 Koppel de laadkabel los
1. Gebruik de laadpas om je af te melden aan de laadpaal (1)
2. Koppel de laadkabel los van de laadpaal (uittrekken) (1)
Indien de laadkabel geen duidelijk handvat heeft en vast
hangt aan de laadpaal is dit een vaste kabel die je in de
houder van de laadpaal kan leggen.

Stap 3 Start de wagen
1. Plaats de sleutelkaart zo ver mogelijk in de gleuf
2. Zet bij volgende handelingen je rechtervoet op de rempedaal
a. Druk op de start/stop-knop. De melding READY brandt op
het dashboard
b. Druk het knopje onder de selectiehendel in en schakel
naar de gewenste stand ( D=rijden | R=achteruit )

3. Koppel de laadkabel los van de wagen (2) met behulp van het
knopje op de sleutel (4) of het knopje linksonder het stuur (3)
4. Plaats de laadkabel in de koffer (er is een tas voorzien)
3. Vergeet niet de handrem uit te schakelen
4. Laat het rempedaal geleidelijk opkomen en trap langzaam
het gaspedaal in om de auto in beweging te brengen.

Stap 4
1.
2.
3.
4.

Stoppen - auto correct afsluiten
Zet de selectiehendel in stand P (Parkeren).
Activeer de handrem
Druk eerst op de start/stop-knop,
haal dan pas de sleutelkaart uit de gleuf

Stap 5 Laadkabel correct aansluiten
1. Aanmelden aan de laadpaal met laadpas (in zijdeur van de
wagen)
2. Volg de procedure op de laadpaal
3. Neem de laadkabel uit de koffer en koppel hem aan de laadpaal
4. Laadkabel aan wagen koppelen (met behulp van knopje op de
sleutel (4) of het knopje linksonder het stuur (3)
Als je de kabel correct aankoppelt hoor je een licht gezoem

5. Plaats de laadpas terug in de zijdeur en sluit de wagen (na de
sleutel terug te plaatsen in de cambio-boordcomputer) met je
cambio-kaart.

Goed om weten:
Schakelen
Schakelen doe je in stilstand met ingedrukte rem.
P: parkeren
R: achteruitrijden
N: neutraal
D: vooruitrijden
ECO-modus
De ECO-modus is een functie die de actieradius van de auto optimaliseert,
maar impact heeft op snelheid, versnelling, verwarming, etc… Als ecomodus is ingeschakeld kleurt het onderste van het dashboard groen.
Je (des-)activeert eco-modus met de ECO-knop naast de selectiehendel.

