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Belangrijke regels voor gebruik
1. De gebruiker van de auto behoort de auto te besturen en te behandelen zoals een zorgvuldig
gebruiker betaamt, en zal de auto terugbrengen in de staat waarin de gebruiker de auto ook
heeft ontvangen bij aanvang van het gebruik, de auto schoon terug te brengen en te allen tijde
op slot achter te laten. De gebruikers is dus verantwoordelijk om vuil dat gedurende de rit (zowel
binnen- als buitenkant van de auto) is ontstaan, schoon te maken (zoals veel vliegjes op de
voorruit). Periodieke grote schoonmaak doet EasyDriving
2. Open en sluit de auto altijd vanuit de app. Alleen bij tussentijds openen en sluiten gedurende de
reservering kan de auto in noodgevallen worden afgesloten met de sleutel (ligt in de
middenconsole)
3. De gebruiker dient de auto bij terugkomst te allen tijde op te laden bij de laadpaal. Als er zich
problemen voordoen met het opladen, lees dan eerst de handleiding door
4. Verder belangrijk om te weten: de deelauto heeft een effectieve actieradius van 350 kilometer,
maar dit varieert afhankelijk van het rijgedrag. De auto past de actieradius automatisch aan op
het rijgedrag gedurende de rit

1. Ontkoppelen van de laadkabel
1.
2.
3.
4.
5.

Ontgrendel de auto via de app, zodat je de laadkabel kunt ontkoppelen
Houdt de laadpas (ligt in de middenconsole in de auto) voor de laadpaal
De paal geeft groen licht
Ontkoppel de laadkabel eerst van de laadpaal en haal deze daarna uit de auto*
Berg de laadkabel op in de kofferbak van de auto
* als dit niet lukt, kijk dan op pagina 5 (problemen met het opladen van de auto)

2. Navigatie
1. Druk op de knop map op het hoofdscherm om de navigatie te openen
2. Via het touchscreen zijn alle functies te bedienen

3. Rijden
1. Houd je rechtervoet op de rem en druk vervolgens op de Power-knop
2. Houd je rechtervoet op de rem om de juiste versnellingsstand te kiezen:
• D = Drive = vooruitrijden
• R = Reverse = achteruitrijden
• N = Neutral = vrij
• P = Parking = uit de versnelling en automatisch op de rem
3. Klaar voor vertrek? Plaats de keuzestand op ‘D’ of ‘R’. Laat de rem los, geef een beetje gas en rij
weg
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4. Tussenstop maken (en tussentijds laden)
1. Zet de versnelling in de P-stand (voet op de rem)
2. Zet de auto uit door te drukken op de Power-knop
3. Voor tussentijds laden:
• Druk op het klepje aan de voorzijde van de auto om de laadklep te openen
• Sluit de laadkabel (ligt in de achterbak) aan op de auto en de laadpaal
• Pak de eigen laadpas* en houdt deze voor de laadpaal
• De laadpaal geeft een blauwe kleur, het dashboard geeft aan hoe lang het laden duurt
4. Controleer of alle ramen en deuren dicht zijn
5. Sluit de auto af via de app. Alleen in noodgevallen kan er tussentijds afgesloten worden met de
sleutel
* Extern laden zit niet bij de kosten inbegrepen. Schaf hiervoor een eigen laadpas aan.

5. Parkeren en opladen
1. Zorg dat je de auto op de thuislocatie voor de gereserveerde laadpaal parkeert
2. Laad de auto op:
• Druk op het klepje aan de voorzijde van de auto om de laadklep te openen
• Sluit de laadkabel (ligt in de achterbak) aan op de auto en de laadpaal
• Pak de laadpas (middenconsole) en houdt deze voor de laadpaal
• De laadpaal geeft een blauwe kleur, het dashboard geeft aan hoe lang het laden duurt
3. Controleer of alle ramen en deuren dicht zijn
4. Laat de sleutel in de auto liggen en sluit de auto af via de app
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Problemen
PROBLEMEN MET DE APP, DE VERBINDING OF HET OPENEN OF SLUITEN VAN DE AUTO
De app kan vertraagd worden als deze contact zoekt met een wifinetwerk. We raden aan om wifi uit te
zetten en de internetbundel aan zodat de app het beste werkt. Zet locatievoorziening aan.
•

De app opent niet of het scherm blijft wit
Start de app opnieuw op. Als het dan nog niet lukt, start dan je telefoon opnieuw op

•

De reservering is begonnen, maar de auto gaat niet open
Start de app opnieuw op. Als het dan nog niet lukt kun je contact opnemen met de helpdesk van
WeGo: +31 (0)20 705 5187

•

Ik kan geen locatie selecteren
Neem contact op met EasyDriving (tel: 0594 580 601)

PROBLEMEN MET DE BESTURING VAN DE AUTO
Zie hoofdstuk 2 ‘navigatie’ en hoofdstuk 3 ‘rijden’ voor uitleg over besturing (pagina 3). Daarnaast ligt In
het dashboardkastje de uitgebreide handleiding van de auto.
•

Rijstrookherkenning
De auto staat automatisch ingesteld op
rijstrookherkenning zodra de auto aan wordt gezet. Deze
functie is bedoeld om te corrigeren als de auto niet binnen
de strepen van de weg rijdt. In Nederland zijn er veel
wegen waarbij geen middenstreep op de weg is geplaatst.
Op zulke wegen corrigeert de auto zonder dat het nodig is.
Zet deze dus uit als je deze functie niet wenst te gebruiken.
Op de afbeelding hiernaast zie je om welke knop het gaat
(een auto met strepen van de weg).

PROBLEMEN MET HET OPLADEN VAN DE AUTO
•

De laadkabel ontkoppelt niet uit de auto
Zie hoofdstuk 1 ‘ontkoppelen van de laadkabel’ (pagina 3)
wat je precies moet doen.
Als het dan nog niet lukt, dan is de laadkabel waarschijnlijk
vergrendeld zodat deze niet uit de auto kan worden
gehaald om diefstal te voorkomen. Dit is te verhelpen
door de laadkabel vergrendelingsknop aan de linkerzijde
van het stuur te bedienen.
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Let op!
−
−

Als de laadkabel niet binnen 10 seconden uitgenomen wordt, dan wordt de laadkabel
automatisch vergrendeld
Als de auto op slot wordt gedaan, dan wordt de laadkabel automatisch vergrendeld

Lukt het nog steeds niet?
Neem tijdens kantooruren (ma-za 08:00-18:00 uur) contact op met 0594 580 601 en mail buiten
kantooruren naar info@easy-driving.eu. Sluit de auto altijd af!
•

De laadpaal reageert niet of geeft een foutmelding
Neem contact op met de aanbieder van de laadpaal (telefoonnummer staat op de laadpaal)
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