Gebruiksaanwijzing Renault ZOE
In deze gebruiksaanwijzing lees je alles over het starten, rijden, sluiten en opladen van
de Renault ZOE.
Elektrische voertuigen zijn bijzonder stil. Je bent er mogelijk nog niet aan gewend, maar
andere weggebruikers zijn dat evenmin. Voor hen is het moeilijk om te horen of de auto in
beweging is. Wij raden je dus aan hier rekening mee te houden. Omdat de motor vrijwel
geen geluid maakt, hoor je geluiden die je niet gewend bent (geluid van de wind, banden
enz).
Openen, starten en rijden met de Renault ZOE
1. De Renault ZOE dient gereserveerd te worden via
https://mywheels.nl. Indien je binnen het tijdslot van
reservering naast het voertuig staat en in de MyWheels app of
website van MyWheels op het groene sleuteltje drukt, springen
de portieren open. De sleutel (Renault Card) en het laadpasje
liggen in het dashboardkastje.

2. Steek de Renault Card zo diep mogelijk in de kaartlezer welke
zich in het midden van het dashboard bevindt.

3. Starten van de auto:
a. Zet de versnellingshendel in stand P
b. Houd je voet op het rempedaal
c. Druk op de startknop rechts van het stuur
d. De melding READY brandt op het
instrumentenpaneel in combinatie met een
geluidssignaal. De melding verdwijnt als de
snelheid boven 5km/u gaat.

4. De verschillende letters en standen van de
versnellingshendel:
a. P = Parkeerstand
b. R = Reverse (achteruit)
c. N = Neutraal (vrij, bijvoorbeeld lang wachten bij
het stoplicht)
d. D = Drive (vooruit)

5. Wegrijden met de auto:
Alvorens je kunt wegrijden, dien je de auto van de handrem te halen. Deze vind je
rechts naast de bestuurdersstoel. Trek de handrem iets omhoog, waarna je de knop
indrukt en vervolgens de handgreep omlaag duwt.
a. Zet de versnellingshendel in de ‘D’ stand. Op het dashboard is af te lezen in
welke stand de auto staat.
b. Zodra je de rem los laat, begint de auto te rollen/rijden.
c. Om de auto uit te schakelen dien je de versnellingshendel in stand ‘P’ te
zetten. Aansluitend druk je de start/stop knop in en zet je de auto op de
handrem.
Opladen
Oplaadpunt vinden
Op steeds meer parkeerterreinen/plaatsen is een oplaadpunt beschikbaar. Alle
oplaadpunten kun je vinden via het navigatiesysteem in de auto en daarnaast via de
website www.oplaadpalen.nl. De meegeleverde laadpas kan op alle openbare punten
gebruikt worden.

1. Steek de stekker in de voedingsbron/laadpaal.

2. Sluit de andere stekker aan op de auto. Het controlelampje
Z.E. knippert snel. Controleer nadat je een klik hebt gehoord of
het laadsnoer goed is vastgeklikt. Trek zachtjes aan de
handgreep om de vergrendeling te controleren.

3. Pak de laadpas uit het dashboardkastje in de auto. Houd het
pasje drie seconden voor het leesvak op de laadpaal.

4. De Renault ZOE is aan het opladen wanneer het
controlelampje Z.E. langzaam blauw knippert. Tijdens het
opladen is de volgende informatie zichtbaar op het
instrumentenpaneel:
● Het energieniveau op het controlelampje van de batterij
● Het laadniveau van de batterij
● Een schatting van de resterende laadtijd
● Het instrumentenpaneel knippert blauw

5. Wanneer je tijdens het opladen de auto verlaat, sluit alle
deuren en sluit de auto af met behulp van de MyWheels app of
website van MyWheels. Je kunt ook je OV-chipkaart
gebruiken.

Het loskoppelen van het laadsnoer
1. Druk op het meest rechtse knopje van de Renault Card of op de schakelaar links van
het stuur om het laadsnoer van de auto los te kunnen koppelen.
2. Grijp het handvat van de laadsnoer.
3. Ontkoppel het laadsnoer van de auto.
4. Sluit de oplaadklep en druk erop om hem te kunnen vergrendelen. Het rode
waarschuwingslampje op het instrumentenpaneel dooft.
5. Ontkoppel het snoer van de voedingsbron.
6. Ruim het snoer op in de opbergzak en leg deze in de bagageruimte.

Zuinig rijden met de Renault ZOE
Renault geeft aan dat de ZOE 300 km kan rijden op een volle batterij. Het uiteindelijke bereik
op een batterijlading hangt echter van diverse zaken af. Zoals de rijstijl, het weer en
snelweggebruik.
1) De accu van een elektrische auto voorziet niet alleen in voortstuwing, maar ook om
alle ondersteunende functies (dashboard, verlichting, radio) van stroom te voorzien.
2) Hoe meer apparaten/functies (radio, airconditioning) je aanzet, des te kleiner de
actieradius. Oftewel: hoe minder kilometers je kunt rijden.
3) Rij relaxed, accelereer kalm en laat je niet verleiden tot tussensprintjes (al kan de
ZOE dat als de beste). Hoe gelijkmatiger de snelheid, hoe gunstiger het verbruik.

4) Kijk vooruit, laat de auto uitrollen door tijdig je voet van het snelheidspedaal te halen.

5) Met de knop ECO haal je meer kilometers uit de ZOE. Met deze functie gebruikt de
ZOE minder energie voor koelen/verwarmen en is de topsnelheid begrensd tot 95
km/u.

6) Indien je toch niet genoeg kilometers kunt rijden om de bestemming te halen, zoek
dan een oplaadpunt. Achterin de bagageruimte vind je het oplaadsnoer.

