
QUICK GUIDE TIL
RENAULT ZOE



KØRSEL
Bilen startes ved at trykke på ”start/stop” 
knappen. I nogle Zoe modeller skal nøglekortet 
i en sprække for at kunne køre.

Ligesom ved biler med automatgear kan gear- 
vælgeren kun flyttes, når bremsen holdes ned:

P = Parkering, bilen skal altid stå i P, inden 
den slukkes

D = Drive, køre fremad

N = Frigear (bruges ikke)

R = Bakgear



VARME
Der er et effektivt klimaanlæg. Tryk på AUTO -
herefter indstiller anlægget selv luft og tempera-
tur. Ønskes en anden temperatur, vælges denne 
ved at dreje på knappen. 



RÆKKEVIDDE
Bilen kører mellem 100 og 140 km på en oplad-
ning. Kørsel med hastighed over 90 km/h bruger 
ekstra strøm.

I displayet vises rækkevidden i km. Visningen er 
baseret på de sidste 30 km kørsel og kan derfor 
være upræcis, hvis din kørestil er meget forskellig 
fra den tidligere kører.

Hvis bilen er ved at køre tør for strøm, kan den 
til sidst kun køre 50 km/t, men det er stadigvæk 
muligt at køre 2-3 km, inden den stopper helt.



KØRSEL I “ECO” MODE
ECO mode aktiveres ved tryk på knappen ved 
gearvælgeren. Når bilen er i ECO mode, er top-
farten begrænset til 95 km/t.



OPLADNING
Dækslet åbnes ved at trykke på knappen på nøg-
len med ledningssymbol. Bilen lades altid fra 
samme stik i bilen uanset ladeeffekt. Når bilen 
lader, høres en hyletone.

Du kan tjekke om bilen lader ved at se på bilens 
display, hvor ringen i venstre side skal bevæge sig 
op og ned, og %-tallet skal blive højere ca. hvert 
minut.



ZOE kan lades fra alle ladestandere der har Type 
2 stik. På Clever.dk/app kan du downloade deres 
APP og under stiktyper vælges Type 2. Clevers 
kort som sidder ved nøglekortet kan bruges til alle 
offentlige Clever-standere.

Clevers standere på 22kW kan lade bilen helt op 
på ca. 1½ time. 11kW tager 2½ time og ved en hus- 
holdnings stikkontakt tager det ca. 8 timer at lade 
op. I bagagerummet ligger et såkaldt “mormor” 
kabel til opladning fra stikkontakt. Succesfuld op-
ladning kræver en trebenet stikkontakt med rigtig 
god jordforbindelse.



  


