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CONSELLS CÀRREGA A L'APARCAMENT CÀRREGA DURANT TRAJECTE

Activa el Bluetooth per obrir i tancar  
portes si la senyal d’Internet és feble

En una parada intermèdia pots tancar el  
cotxe amb l'APP deixant la clau dins o 
tancar amb clau i endur-te-la

És un cotxe automàtic, el peu esquerre 
sempre està en repòs. Només es fa 
servir el peu dret pel pedal de fre i 
accelerador

Si vols maximitzar l’autonomia:

- No utilitzes l'aire condicionat (AC-off)
- Condueix fluïdament i sense acceleracions 
brusques
- Ves a una velocitat reduïda
- Utilitza el mode ECO
- Utilitza el control de creuer

Si falla alguna cosa amb l’APP es pot fer 
un “reset” usant el botó      del navegador.

Els cotxes porten endoll USB on pots 
carregar el mòbil.

Si et quedes sense bateria de mòbil, pots 
obrir el cotxe amb el mòbil d'una altra 
persona, des d'un ordinador amb Internet 
o telefonant al telèfon d'assistència 
d'Alternacoop

Descarrega l’App

Buscar el carregador tipus 2 Mennekes

Identifica’t amb el clauer d’Electromaps
o amb la APP corresponent.

mobil itat elèctrica compartida

Obri la finestreta de càrrega polsant el 
botó amb el símbol            a la clau o a 
l'interior del cotxe

Endolla el cable de càrrega que trobaràs 
al maleter i activa la càrrega amb la 
targeta que trobaràs a la guantera.

Per acabar la càrrega desactiva la càrrega 
amb la targeta i torna a polsar 

Trau el cable de càrrega i guarda'l al 
maleter.

Telèfon d’assistència en carretera
(Arç cooperativa / Generali)

900 404 028
[24 hores / 365 dies]

Telèfon d’assistència batería Renault 

934 888 064
Telèfon d’Alternacoop 

atés per voluntàries

722 745 398

Abans de posar-te en ruta
és important que planifiques les parades

que necessitaràs per a recarregar
la bateria del vehicle

Durant la càrrega el cable queda
bloquejat: no el tragues mai amb força!
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COM ENGEGAR EL COTXE COM PARAR I TANCAR EL COTXE COM FINALITZAR L'ÚS

Obri el cotxe fent servir l'APP.

Trau la clau de la guantera i introdueix-la 
a la consola central.

Xafa el pedal de fre (SEMPRE amb la 
cama dreta. L’esquerra NO l’has de fer 
servir MAI)

Deixa anar el fre de mà.

Encén el motor polsant el
botó Start / Stop. Apareixerà
la indicació READY al panell
de control.

Mou la palanca de canvis:
en posició D (enDavant)
en posició R (enRere)
en posició N (puNt mort)

VIGILA!  Alçant el pedal de fre el cotxe ja es 
mou lentament

(Alguns cotxes
funcionen
sense clau)

Posa palanca de canvis en
posició P (Pàrquing).

Posa el fre de mà (amb moderació).
Atura el motor (Polsar botó Start / Stop)

Trau la clau i deixa-la a la guantera.

Ix i tanca el cotxe amb l'APP.

(pots fer-ho per Bluetooth
si no hi ha cobertura d'Internet)

(Alguns cotxes
funcionen
sense clau)

No podràs encendre
el cotxe amb la clau

si tens el cotxe
tancat amb l’APP!

Posa el cotxe a carregar. Comprova al 
panell de control que el cotxe s'està 
carregant.

Fes la comprovació:

La palanca de canvis està en P
El fre de mà està posat
La clau és a la guantera

Ix i tanca el cotxe amb l'APP.

Finalitza la reserva amb l'APP.

Cooperativa valenciana per a una mobilitat elèctrica compartida

@alternacoop        http://bit.do/alternavlc (València)


