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Benodigheden
•
•

Laadkabel: in de achterbak van de auto
Laadpas: bij de console in de auto

Laadkabels
In de achterbak liggen twee verschillende laadkabels. [1] is geschikt voor het laden bij een laadpaal; [2] is
geschikt voor het laden via een stopcontact.

Laadkabel 1 (laadpaal)

Laadkabel 2 (stopcontact)
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Handleiding opladen elektrisch vervoer bij een laadpaal
1. Laadklep
Druk links van het stuur op de oplaadknop. Deze opent de
laadklep aan de voorkant van de auto. Deze kun je
omhoogduwen.
2. Contactdoos
Nu zie je aan de rechterkant een oranje klepje.
Druk opzij van het oranje beschermkapje om de contactdoos te openen. Als deze geopend is duw je
de goede laadstekker erin totdat je een klikgeluid hoort.

3. Andere uiteinde laadkabel
Het andere uiteinde van de laadkabel kun je nu in de laadpaal drukken. Druk deze er stevig in.
N.B. voor opladen bij een stopcontact kan het andere uiteinde van de laadkabel in het
stopcontact worden gedrukt (ga in dit geval verder naar stap 5).
4. Laadpas
Pak nu de laadpas en houd deze voor de laadpaal. Als deze goed is ingeplugd
zal het groene vinkje veranderen in een blauwe zandloper. Tot slot geeft deze
een blauwe batterij aan.
5. Lampen in auto
De blauwe lampjes aan de binnenkant van de wagen, bovenop het
dashboard, zullen beginnen knipperen. Dit is het teken dat de wagen
goed ingeplugd is en het laden gestart is.
6. Afsluiten
U kunt de auto nu afsluiten met de app (dus sluit de auto niet af met de
sleutel. Deze blijft in de console liggen).
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Handleiding ontkoppelen laadkabel
1. Laadpas
Houd de laadpas, die in de console van de auto ligt, voor de
laadpaal. Wacht even totdat aangegeven wordt dat de laadkabel
eruit kan worden gehaald. Vervolgens kun je de laadkabel uit de
laadpaal halen.
2. Laadkabel
Haal daarna de laadkabel uit de auto en leg de kabel in de
achterbak.
3. Starten
U kunt nu de auto gebruiken.
N.B. Voor het ontkoppelen van de laadkabel uit een stopcontact is geen laadpas nodig. Deze laadkabel
kan uit het stopcontact en de auto worden gehaald. Leg de laadkabel terug in de achterbak alvorens er
gereden kan worden.

Let op!
Als de laadkabel niet ontkoppeld kan worden,
dan is de laadkabel waarschijnlijk nog vergrendeld. Dat
kun je zien aan de knop die links van het stuur nog oranje brandt
(zoals te zien is op de afbeelding hiernaast weergegeven). Deze
knop moet vervolgens uitgezet worden zodat de laadkabel uit de
auto kan worden gehaald.
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