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 Laaddruppel
Pak de gele keycord met de laaddruppel uit het dashboardkastje of uit de
middenconsole.
3 Stekker uit de laadpaal
Stop eerst de laadsessie. Houd de laaddruppel tegen de markering (zonnetje)
van de laadpaal om de kabel te ontgrendelen. Je kunt de stekker nu uit de
laadpaal halen.
4 Stekker uit auto
Je kunt de stekker ook uit de auto trekken. Lukt dit niet? Druk op het knopje links
van het stuur om de laadkabel uit de auto te ontgrendelen (blauwe lichtje moet
aan zijn). Haal de kabel nu uit de auto en sluit de klepjes.
Neem de laadkabel altijd mee in de achterbak.
5 Starten: houd je voet op de rem en druk op de startknop. Als de auto niet
meer start (met de melding 'sleutel niet gevonden’), dan zit de startonderbreker
er weer op, meestal na ca 2 minuten. Druk dan in de app nogmaals op sluiten
en openen. Je kunt weer starten.
Veilige reis!
6 Terugkomen
Parkeren bij de laadpaal. Druk op de knop voor de P- stand. Druk op de start/
stop-knop om de auto uit te zetten.
7 Kabel aansluiten: druk op de laadklep om te openen en maak met de hand
het bovenste klepje open. 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 keycard met laaddruppel weer terug in het dashboardkastje of
middenconsole. Sluit zelf alle deuren. Doe de deuren in de app op slot.
Druk daarna op ‘Beëindig reservering’ om de auto beschikbaar te maken.
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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 yellow keycord with the charging key from the center console or
glovebox.
3 Disconnect charger
Stop the charging session. To unlock the cable, hold the 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
You can also pull the plug from the car. Does this not work? Press the charging icon
on the left side of the steering wheel to unlock the charging cable from the car
(blue light must be on). Now remove the cable from the car. Close the charge port
manually. 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 press the start button at the right and the car will
start.
D for Drive, R for Return. If the car does not start and you get the message 'key not
in the vehicle', the immobilizer is on again. Please unlock the doors with the app,
and put your foot on the brake again.
6 Return journey
Park the car near the charging station. Shift into Park and Handbrake. Push the
button start/stop to power oﬀ the car.
7 Connect charger
Press the bottom of the charge port door or the charging icon on the left side, 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 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 glovebox of 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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