CONSELLS

En una parada intermèdia es pot tancar el
cotxe amb l'APP deixant la clau dins o
tancar amb clau i endur-se-la.
És un cotxe automàtic, el peu esquerre
sempre està en repòs. Només es fa servir
el peu dret pel pedal de fre i accelerador.
Si voleu maximitzar l’autonomia:
No feu servir aire condicionat (AC-oﬀ)
Conduiu ﬂuidamant i sense acceleracions
brusques.
Aneu a velocitat baixa
Utilitzeu el mode ECO

O
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CARREGAR EL COTXE

1 Habiliteu el punt de càrrega
(tipus 2 Mennekes)

Els cotxes porten endoll USB on podeu
carregar el mòbil
Si et quedes sense bateria de mòbil, pots
obrir el cotxe amb el mòbil d'una altra
persona, des d'un ordinador amb internet
o trucant al número d’assistència de
SomMobilitat

LA COOPERATIVA
D'ENERGIA VERDA

2 Obriu ﬁnestreta de càrrega prement el botó
amb símbol
cotxe

a la clau o a l'interior del

3 Endolleu mànega de càrrega.
4 Per acabar la càrrega torneu a prémer
5 Treure la mànega de càrrega
Durant la càrrega la mànega queda
bloquejada, mai la tragueu amb
força!

Utilitzeu el control de creuer

Si falla alguna cosa amb l’APP es pot fer
un “reset” usant el botó
del navegador.

INFORMACIÓ RENAULT ZOE

COMPARTEIX VEHICLE ELÈCTRIC
www.sommobilitat.coop

Grua:

934 888 081

Manual de l’APP

(Assistència Renault)

Assistència SomMobilitat
Telegram / WhatsApp

681 608 314

!

no podràs engegar el
cotxe amb la clau sense
la reserva activa

linea de corte

COM ENGEGAR EL COTXE

COM PARAR I TANCAR EL COTXE

1 Poseu palanca de canvis en posició P

1 Obre el cotxe fent servir l'APP

(Pàrquing)

COM FINALITZAR L’ÚS

1 Feu la comprobació:
La palanca de canvis està en P
El fre de mà està posat
La clau és a la guantera

2 Treu la clau de la guantera i introdueixla a la consola central

2 Poseu el fre de mà (amb moderació)

Atura el motor (Prémer botó Start / Stop)

START
STOP

el pedal de fre (SEMPRE amb
3 Trepitja
la cama dreta. L’esquerra NO l’has de
fer servir MAI)

4 Deixa anar el fre de mà
el motor prement el
5 Encén
botó Start / Stop.

Surt i tanca el cotxe amb l'APP

3

Acaba la reserva amb l'APP

3 Treu la clau i guarda-la a la guantera

START
STOP

Apareixerá la indicació READY
al taulell. de control.
la palanca de canvis:
6 Mou
en posició D (enDavant)

2

READY

4 Surt i tanca el cotxe amb l'APP

en posició R (enRere)
en posició N (puNt mort)
VIGILA! Aixecant el pedal de fre
el cotxe ja es mou lentament.
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