Quick guide til Renault Zoe

Betjeningsvejledningen giver dig et hurtigt
overblik over, hvordan du starter, kører og
stopper bilen.
En udførlig instruktionsvejledning findes i bilens
manual, der er placeret i handskerummet.
Vi ønsker dig en god køreoplevelse.

START

Sådan åbner du bilen og kommer afsted

1

Lås bilen op med TADAA! app’en.
Dørene vil nu åbne, hvis du har reserveret bilen.

2

Check om bilen har nye skader, og om den forrige
bruger har afleveret bilen i ordentlig stand.
Hvis der er noget i vejen, bedes du kontakte vores
support på telefon 41 200 700.

3

Find bilens nøgle-smartcard, der ligger i
handskerummet.
Brug fjernbetjeningen i nøglen til at oplåse
ladekablet. Tag kablet ud af laderen og læg det
i bagagerummet. Husk at lukke bilens to dæksler.

4

Bilens nøgle er elektronisk og skal indsættes i
holderen under kørslen.
Undgå at have nøglen i baglommen - du risikerer at
beskadige den.

5

Start bilen ved at trykke på Start / Stop knappen til
højre for ratstammen - tryk samtidig på bremsen.
Instrumentpanelet lyser op og viser Ready. Bilen
svarer med en startmelodi og er nu klar til kørsel.

6

7

Hold bremsen nede og sæt bilen i gear.
P

Park

Parker

R

Reverse

Bak

N

Neutral

Frigear

D

Drive

Kør

Løs parkeringsbremsen, som sidder mellem de to
forsæder.

STOP

Sådan afleverer du bilen efter endt leje

1

Når bilen holder helt stille:
1.
2.
3.

2

Hold bremsen nede
Sæt gearvælgeren i position “P”
Aktiver parkeringsbremsen ved at trække
håndtaget opad

Når bilen er parkeret, trykker du på Start / Stop
knappen til højre for ratstammen.
Ready i instrumentpanelet slukker, og bilen svarer
med en slukkemelodi.

3

Hvis du skal låse bilen under din lejeperiode, bruger
du fjernbetjeningen i nøglen.
Fjernbetjeningen kan åbne og låse bilen. Der er
også en knap til at åbne de to dæksler til opladeren.

4

OPLADNING
1

Når du skal aflevere bilen efter din lejeperiode:
1.

Sluk bilen som beskrevet på figur 1 og 2

2.

Sæt bilen til opladning i ladestanderen fra TADAA!

3.

Placer nøglen i handskerummet

4.

Luk handskerummet og bilens dør

5.

Check ud med din TADAA! app

Sådan oplader du bilen
Åbn lågen til ladestikket ved at trykke på knappen
til venstre for ratstammen - eller ved at trykke på
fjernbetjeningens ledningssymbol.
Opladningsstikket sidder forrest på bilen.

2

Anvender du EON, køres den lille nøglebrik hen over
ladestanderen for at åbne boksen. Herefter sættes
den sorte ende af ladekablet i ladestanderen og den
anden ende i bilens stik.
Opladningen starter, når du hører bip-lyden.
Bilens instrumentpanel viser, at opladningen er startet.
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SPØRGSMÅL & SVAR
Hvor er bilens nøgle? Du finder nøglen i handskerummet. Tag nøglen og læg den først
tilbage når du skal aflevere bilen igen.

Skal jeg tage ladekablet med, når jeg tager bilen? Ja, det skal altid være i bilen.

Hvorfor starter bilen ikke når jeg trykker på Start / Stop knappen? Det er vigtigt, at du
træder på bremsepedalen, samtidig med at du trykker på startknappen. Tjek også, at du har
taget ladekablet ud af ladestikket, og at nøglen er i kabinen.

Hvorfor kan jeg ikke sætte bilen i gear med gearvælgeren? Bilen kan ikke sættes i gear (D frem og R - bak), hvis ikke den er startet rigtigt. Tjek, at bilen er startet ved at holde bremsen
nede og trykke på Start / Stop knappen. Står der Ready i instrumentpanelt, er bilen startet.

Bilen er kommet i gear, men den kører ikke, når jeg trykker på speederen? Husk at løsne
parkeringsbremsen, som sidder mellem de to forsæder

Skal man skifte gear, mens man kører? Nej, bilen har automatgear. Du skal kun skifte mellem
D - frem og R - bak

Kan man stole på måleren i instrumentpanelet, der viser, hvor langt bilen kan køre på den
nuværende opladning? Antallet af km, der vises, forholder sig til mængden af strøm på
batteriet, men også til den seneste kørestil. Tallet er derfor vejledende. Antallet af km, du
reelt kan køre, afhænger af din kørestil og brug af strøm til f.eks. klimaanlæg osv.

Hvordan åbner jeg lågen til ladestikket? Ladestikket sidder forrest på bilen. Det åbnes enten
med fjernbetjeningen eller med knappen til venstre for ratstammen.

Hvad gør jeg ved et uheld, eller hvis der er noget galt med bilen? Problemer, uheld eller
havari skal rapporteres til TADAA! hurtigst muligt. Ring straks på telefon 41 200 700. I
tilfælde af punktering findes der et lappesæt under tæppet i bagagerummet

Jeg hører en lyd ved langsom kørsel, er der noget galt? Nej, bilen afgiver en sikkerhedslyd op
til 30 km/t. Det betyder, at du skal være ekstra opmærksom over for bløde trafikanter.

Hvor kan jeg få mere information? Du finder mere information om bilens betjening i den
originale brugervejledning, som findes i handskerummet. Mere information om TADAA!
finder du på vores hjemmeside: www.tadaacar.dk

