1 Openen
Haal met een internetverbinding je 'sleutel' op.
Als je dicht bij de auto staat, verbind je via blue
tooth met de auto en klik je op openen.
2 Wegrijden
Pak de sleutelbos met de laaddruppel uit de
middenconsole.
3 Stekker uit de laadpaal
Stop eerst de laadsessie. Houd de laaddruppel
aan de sleutelbos tegen de markering van de
laadpaal om de kabel te ontgrendelen. Je kunt
de stekker nu uit de laadpaal halen.
4 Stekker uit auto
Haal de kabel nu uit de auto en sluit de klepjes.
Neem de laadkabel mee in de achterbak.

5 Starten: houd je voet op de rem en beweeg
rechts van het stuur naar D om vooruit te rijden,
R voor achteruit. Als de auto niet start (met de
melding 'Tap key card’), dan zit de
startonderbreker er weer op. Druk dan in de app
nogmaals op openen. Je kunt weer starten.
Veilige reis!

Tips
1) De instellingen van de auto wijzig je via het scherm 'auto'.
2) Het laadklepje van de auto kun je ontgrendelen via
het scherm in de auto.
3) Via de Quick controls kun je bijvoorbeeld de spiegels
instellen. Gebruik het linker wieltje op het stuur.
4) Bij Locks kun je de ruiten vergrendelen of het kinderslot
van de deuren instellen.
5) De ruitenwissers kun je op automatisch zetten of
handmatig.
6) Waarschuwingslichten: knopje bij het plafond bij de
voorruit.

6 Terugkomen
Parkeren bij de laadpaal.

7 Kabel aansluiten: druk op de knop op het
scherm om de laadklep van de auto te openen.
Haal de kabel uit de achterbak en stop de stekkers
in de auto en de laadpaal. Parkeren is laden: altijd
opladen bij terugkomst, ook als je weinig gereden
hebt.
8 Opladen
Houd de laaddruppel tegen de markering op de
laadpaal om het laadproces te starten. Controleer
of de auto laadt: het lampje op de paal wordt
blauw en het dashboard geeft de laadtijd weer. Als
dat niet het geval is, wordt de auto niet opgeladen.
Probeer het dan nog eens! Lukt het opladen niet,
bel dan met de helpdesk.
9 Afsluiten
Leg de sleutelbos weer terug in de middenconsole
en sluit de deuren. Doe de deuren in de app op
slot. Druk daarna op ‘Beëindig reservering’ om de
auto beschikbaar te maken.

Helpdesk via GoodMoovs onderweg:

085-086 26 60
voor support of bij schade.
Tesla is bereikbaar via 0800-0200160
Voor vragen info@wedrivesolar.nl / 030-2671517
Zie ook je persoonlijke pagina op mijn.goodmoovs.com
en www.wedrivesolar.nl

1 Open
Get your 'virtual key' (internet required) for your
reservation. Ensure blue tooth is active at your
smartphone to connect with the car. Press 'open'.
Failure? Refresh your key/reservation at 'Mijn
Goodmoovs' again.
2 Start
Take the keycord with the charging key from the
center console.
3 Disconnect charger
Stop the charging session. To unlock the cable,
hold the black charging key on the keycord against
the marking on the charging station. You can now
remove the plug from the charging station.
4 Remove plug from car
Press the charging icon on the left side of the
touchscreen to unlock the charging cable from the
car. Now remove the cable from the car. The
charge port will close automatically. Put the cable
in the boot of the car, you must always take the
cable along.
5 Starting
Put your foot on the brake and the car will start.
D for Drive, R for Return. If the car does not start
and you get the message 'tap key card' , the
immobilizer is on again. Please unlock the doors
with the app, and put your foot on the brake again.
The gate will open automatically when you drive
towards it.

Tips
1) In the car you can use the screen for your comfort.
2) Press at the picture of the car to open parts,
press to open the charge port.
3) For Quick Controls: press icon 'car' to see the screen at the
right to adjust - the mirrors (press button and use the left
wheel on the steering wheel), open Glovebox.
4) The wipers: press on the picto left for manual or
automatic.
5) Flashlights: use button at the roof (front window).

6 Return journey
Park the car near the charging station. Shift into
Park by pressing the button on the end of the gear
selector. The car will automatically power oﬀ when
you leave it.
7 Connect charger
Press the bottom of the charge port door or the
charging icon on the touchscreen, to open the
charge port. Grab the cable from the trunk and
put the plugs in the car and the charging station.
Parking is charging: always charge when you
return, even if you haven’t driven far.
8 Charging
Hold the black charging key against the marking
on the charging station to start the charging
process. Please check that the car is charging: the
light on the charging station turns blue and the
dashboard shows the charging speed. If not, the
car will not charge. That might cause the next user
inconvenience. If the charging fails, call the
helpdesk.
9 End
Put the keycord back in the center console and
close the doors. Lock the doors in the app.
Then press ‘End reservation’ to make the
car available for the next user.
See you next time!
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