
OP WEG MET DE RENAULT ZOË

Voor de start van je rit

Controleer de wagen op nieuwe schade, open de 
auto met je cambio-kaart en volg de instructies op 
de cambio-boordcomputer

Laadkabel correct afkoppelen

Stap 1

Stap 2

Scan eerst de laadpas (in zijdeur van 
de wagen) aan de laadpaal om de 
laadsessie af te sluiten (1).

Sluit de laadkleppen (binnenste en 
buitenste klep, vooraan de wagen) en 
plaats de laadkabel in de koffer.

Koppel de laadkabel los van de 
laadpaal (uittrekken) (1).

Koppel de laadkabel los van de wagen 
(2) met behulp van het knopje op de 
sleutel (4) of het knopje linksonder het 
stuur (3).
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Start de wagenStap 3

Plaats de sleutelkaart volledig in de 
gleuf.

b. Druk het knopje (2) onder de 
selectiehendel (1) in en schakel naar 
de gewenste stand

Zet bij volgende handelingen je 
rechtervoet op de rempedaal.

a.  Druk op de start/stop-knop.                        
De melding READY brandt op het 
dashboard

1

2

Vergeet niet de handrem uit te schakelen.3

Laat het rempedaal geleidelijk opkomen en trap langzaam het 
gaspedaal in.
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D = rijden
R = achteruit
P = parkeren
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Na je rit

Stoppen - auto correct afsluiten

Laadkabel correct aansluiten

Zet de selectiehendel in stand P (Parkeren).

Neem de laadkabel uit de koffer en koppel hem aan de laadpaal 

Aanmelden aan de laadpaal met laadpas (in zijdeur van de wagen)

Laadkabel aan wagen koppelen (met 
behulp van het knopje op de sleutel (4) of 
het knopje linksonder het stuur (3) open je 
de laadklep).

Activeer de handrem.

Druk op de start/stop-knop.

Haal nu pas de sleutelkaart uit de gleuf.
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Groen = beschikbaar
Blauw = aan het laden
Rood   = fout

LED-lampjes op laadpaal

Stap 1

Stap 2

Goed om te weten

De ECO-modus is een functie die de actieradius van de auto optimaliseert, 
maar impact heeft op snelheid, versnelling, verwarming, etc… Zo is vb 
maximumsnelheid beperkt tot 90km/h. Als eco-modus is ingeschakeld 
kleurt het onderste deel van het dashboard.

Je (des-)activeert eco-modus met de 
ECO-knop naast de selectiehendel (1).
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Als je de kabel correct aankoppelt, 
hoor je een licht gezoem, begint het 
ZE-logo (4) te pinken en zie je dit op 
het dashboard.

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
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