Asiakastuki: 0400 263 960

Ympärivuorokautinen tieturvapalvelu vastaa toimistoaikojen
ulkopuolella

VUOKRAUKSEN ALOITUS

Jotta et joutuisi vastuuseen mahdollisista aiemmista vaurioista,
ota kuva vaurioista ennen ajoon lähtöä ja lähetä ne sähköpostilla osoitteeseen info@ekorent.fi

1. Irrottaminen latauksesta

a)
Avaa
auton
latauspistokkeen lukitus
ratin vasemmalla puolella
olevasta napista, jossa on
bensapumpun kuva.

b) Irrota latauskaapeli
autosta
painamalla
käsiosassa olevaa sinistä
vapautusnappia
ja
samanaikaisesti vetämällä
kaapelia poispäin autosta.

2. Moottorin
käynnistäminen

Käynnistä

moottori

jarrupoljinta
virtapainiketta

d) Laita
latauskaapeli auton
tavaratilaan.

3. Seisontajarrun käyttäminen

painamalla

samanaikaisesti

sekä ratin oikealla puolella olevaa
.

4. Vaihteiden
vaihtaminen

c) Irrota latauskaapeli
lataustolpasta.

Vaihteenvalitsin
sijaitsee kuskin
oikealla puolella.

HUOM:
VAIHTEET EIVÄT
TOIMI, JOS AUTO
EI OLE KÄYNNISSÄ!

Seisontajarrua käytetään vasemmalla jalalla ja se
sijaitsee jarrupolkimen vasemmalla puolella.
Ota
seisontajarru
pois
päältä
painamalla
seisontajarrupoljinta ja antamalla sen vapautua ylös.
Seisontajarru laitetaan päälle painamalla poljinta
alas.

Vaihde valitaan vetämällä vaihteenvalitsinta kuskin suuntaan
(vasemmalle) ja sen jälkeen työntämällä valitsinta taakse
(ajettaessa eteenpäin) tai eteen (peruuttaessa). Muut valinnat
näkyvät alla.
R
= peruutusvaihde
N
= vapaa
D ja B = ajo eteenpäin
P
= pysäköinti (paina
vaihdekepin nappia “P”)

5. Turvallista matkaa!
Pidä silmällä akun varaustilaa. Auto ilmoittaa äänimerkillä, kun akun varaustila on niin alhainen, että se pitää ladata.
Suosittelemme, että autoa ajetaan matalan kulutuksen ECO-tilassa. ECO-tilan saa päälle painamalla ratin oikeassa
laidassa olevaa ”ECO”-nappia. Kun ECO-tila on päällä, mittaristossa näkyy teksti ”ECO”.

Tieturvapalvelu 24h: 093 747 7440

VUOKRAUKSEN LOPETUS

Soita aina ensimmäisenä asiakastukeemme 040 026 3960

1. Kytkeminen lataukseen
HUOM: TARKISTA,
ETTÄ AUTO
LATAUTUU!
a)
Avaa
auton
latausluukku
ratin
vasemmalla puolella
olevasta
napista,
jossa
on
bensapumpun kuva.

b) Ota
latauskaapeli
auton
tavaratilasta.

c) Kytke
latauskaapeli
autoon.

2. Auton sammuttaminen

d) Kytke
latauskaapelin
toinen pää
lataustolppaan.

Latauksen ollessa
käynnissä tuulilasin
alareunan siniset LEDvalot alkavat vilkkua.

3. Ovien lukitseminen
a) Varmista, että olet poistanut
omat tavarasi autosta.

Sammuta auto ratin
oikealla puolella
olevasta
virtapainikkeesta.

b) Lukitse auton ovet.
c) Palauta avain takaisin
avainlokeroon.
HUOM: ÄLÄ KOKEILE KAHVASTA, ONKO
AUTO LUKITTU!
Ovet ovat lukittuna, kun tuulilasin punainen
hälytinvalo syttyy.

AKKU TYHJENTYMÄSSÄ?
Etsi lähellä olevia latauspisteitä joko osoitteesta latauskartta.fi
tai auton omalta latauspistekartalta, joka löytyy Zero Emissionnappia painamalla.

