
Kort vejledning i kørsel i elbil Renault Zoe 

1. Frakoble først kabel fra elbilen til væglader 

2. Start af elbilen 

Sæt nøglekort ind i sprække i midterkonsol, og 

tryk helt i bund. 

Tryk på bremsen samtidig med at du trykker på 

start/stop kontakten til højre for rattet for at tænde 

for elbilen. ”Ready” vises i instrumentbræt. 

3. Automatgear og ECO funktion 

Træd på bremsen for at forlade ‘P’ (parkering) og sæt gearvælger i ‘R’ 

(Reverse=bakgear) for at bakke eller i ‘D’ (Drive=kør fremad).  

N’ (Neutral=frigear) bruges fx hvis elbilen skal skubbes/trækkes. Indikator for 

hhv. P, R, D og N vises i instrumentbræt. Slå ECO funktion fra (knap ved 

gearstang), hvis du vil køre mere end 90 km/t, bruge varme og air condition. 

5. Afslutte kørsel 
Sæt gearvælgeren på ”P”. Tryk på start/stop kontakten til 

højre for rattet for at slukke elbilen. Tag nøglekort ud. Træk 

håndbremsen.  

6. Almindelig hurtig- og lynladning 

Efter endt kørsel med gear i ”P” og slukket elbil åbnes 

ydre dæksel til ladestik foran på bilen ved tryk på 

nøglekortets knap (ledning med stik) eller kontakten i 

kabinen til venstre for rattet. Åbn selv indre dæksel. 

Tryk på nøglekortets knap (ledning med stik) eller 

kontakten i kabinen til venstre for rattet for at 

frakoble låsen på ladehåndtaget i ladestikket. 

Tag ladehåndtag ud af ladestik foran på bilen, og 

læg kabel på vægladeren.  

4. Elbilen har integreret  info- og navigationssystem 

Kontrollampen ”Z.E.” ,lige over ladestik, lyser blåt. Sæt ladehåndtag i ladestik 

(blåt lys blinker hurtigt). Du skal høre et lille låseklik. For at kontrollere 

låsningen trækkes der moderat i ladehåndtaget. Under opladning blinker 

kontrollampen ”Z.E.”  langsomt. 

Lynladning (80% batteriopladning på ½ time) kan foregå på særlige 

ladestandere, se www.clever.dk og download app til smartphone. Ladekort 

sidder i solskærm, og ekstra tilslutningskabel er i bagagerummet (Mennekes 

stiktype) samt ”mormorkabel” til at lade i almindelig stikkontakt. 

http://www.clever.dk/

