RENAULT ZOE
Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje
Brandstof: 100% Elektrisch
Luchtdruk banden: Zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant.

Achteruit

Buitenspiegels instellen
Bediening aan het handvat van het
chauffeursportier:
A= afstellen van de linkerspiegel
C= afstellen van de rechterspiegel

Druk het knopje
onder de selectiehendel in en
schakel naar
stand R (reverse)

B= neutrale stand

Airco/verwarming
A. Automatische werking en regeling
luchttemperatuur
B. Functie ‘helder zicht’
C. Airco in/uitschakelen
D. Regeling van de ventilatiesnelheid

Starten
Start/stop-knop
Plaats de sleutelkaart zo ver mogelijk in de gleuf (2)
Zet bij volgende handelingen je rechtervoet op de rempedaal
Druk op de start/stop-knop (1). De melding READY brandt op het
dashboard en er klinkt een kort geluid.

Opladen

Uw auto beschikt aan de
voorkant over een
laadcontact.
Laadkabel vooraan 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

Snelheidsbegrenzer/cruise controle

Zowel de snelheidsbegrenzer als de snelheidsregelaar
(cruise controle) schakel je aan/uit naast de selectiehendel/versnellingspook (1)
Beide functies bedien je met deze knoppen:
2: inschakelen, in het geheugen opslaan en verhogen
van de snelheid
3: verlagen van de snelheid
4: uitschakelen van de functie (blijft in geheugen)
5: inschakelen met oproepen van de in het geheugen
opgeslagen snelheid

Eco-Modus
De ECO-modus is een functie die de actieradius
van de auto optima-liseert, maar impact heeft op
snelheid, versnelling, verwarming, etc… Als
eco-modus is ingeschakeld kleurt het onderste van
het dashboard groen.
Je (des-)activeert eco-modus met de ECO-knop
naast de selectie-hendel.

Reservewiel
Er is geen reservewiel
voorzien, maar onder de
kofferplaat bevindt zich een
reservekit, met oa de krik en
de wielsleutel.

Buitenspiegels instellen
Bediening aan het handvat
van het chauffeursportier:
A= afstellen van de
linkerspiegel
B= neutrale stand
C= afstellen van de
rechterspiegel

Lichten/Mistlichten
Lichten: De verlichting schakelt automatisch in overdag
zonder dat u de schakelaar 1 hoeft te bedienen bij het
starten van de motor en schakelt uit bij het stoppen van
de motor.
Draai de middelste ring tot het symbool bij het merkteken
O staat.
Met gewone lichten aan, trekt u de lichtschakelaar 1
naar u toe om de grootlichten te activeren.
Mistlichten: Mistlicht achteraan:
Draai de middelste ring van de hendel links van het stuur
zo dat het symbool bij het merkteken staat en laat dan
los.

Ruitenwissers
Vooraan:
Met behulp van de hendel rechts achter het stuur
activeer je de ruitenwissers. Klik de middelste ring
tot het icoontje om aan te zetten, tot het – om uit
te zetten.
Trek de hendel naar je toe om de ruitensproeier
te activeren.
Achteraan:
Duw tegen de hendel om de ruitenwissers achteraan te activeren.

Versnellingsbak - automaat

Voetgangersclaxon

Automaat: enkel
rechtervoet gebruiken.
Het dashboard
informeert u over de
stand van de versnelling.
P: parkeren
R: achteruitrijden
N: neutraal
D: vooruitrijden
Om de selecteurhendel uit stand P te verplaatsen,
moet u het rempedaal indrukken voordat u het
ontgrendelknopje indrukt.

Opmerkingen

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

Elektrische auto’s zijn
bijzonder stil. Met dit systeem
kunt u voetgangers en fietsers
waarschuwen. Het systeem
wordt automatisch
ingeschakeld wanneer de
auto tussen 1 en 30 km/u rijdt.
Druk na het starten van de
motor de schakelaar (1) in om
de functie in/uit te schakelen.
Het geïntegreerd controlelampje (2) geeft aan of deze
functie aan staat.

