Rijden in de deelauto met een badge
Een deelauto van SDMZ kan je ook gebruiken met een badge of een kaart zoals
bijvoorbeeld je OV-kaart of betaalpas. Op deze manier heb je geen smartphone
nodig. Wanneer je vooraf een reservering maakt via het GoodMoovs portaal op de
computer kan je vervolgens gaan rijden met de badge of kaart. Wil jij ook gaan
rijden op deze manier? Neem contact op met info@duurzame-mobiliteit-zeeland.nl
en wij helpen je op weg.
Openen met de badge
Houd de badge kort (1 sec) voor de kaartlezer. De eerste keer duurt een paar
seconden, omdat de kaartlezer de reservering binnenhaalt. De led knippert nu
blauw. Als de reservering is opgehaald knippert de led kort groen. Dan klikt de auto
open. Let op: als je de badge lang (5 sec) voor de lezer hebt gehouden is de
reservering gelijk weer beëindigd en moet je ons noodnummer bellen (sticker
daarvan zit in de auto).
Wil je zien hoe het werkt? Kijk even deze video:
https://www.youtube.com/watch?v=gzpLYhVDMVs&feature=youtu.be
Tussendoor de deuren op en van slot
Houd de badge kort (1 sec) voor de kaartlezer. Dan gaan de deuren op of van slot.
Let op: als je de badge lang (5 sec) voor de lezer hebt gehouden is de reservering
gelijk weer beëindigd en moet je ons noodnummer bellen (sticker daarvan zit in de
auto).
Start de auto niet?
Zegt het dashboard van de auto ‘kaart invoeren’? Dan zit de startonderbreker er
weer op. Oplossing: houd de badge er een keer voor (deuren op slot) en nog een
keer (deuren van slot). Dan gaat de startonderbreker er weer af. Dit kan ook van
binnenuit.
Wil je zien hoe het werkt? Kijk even deze video:
https://www.youtube.com/watch?v=w4_-pAkPLGw&feature=youtu.be
Reservering stoppen
Pas als je de auto weer terug in op de standplaats aan de laadpaal hebt gezet en
de portieren dicht hebt gedaan kan je de reservering stoppen. Dit doe je door de
badge lang (5 sec) voor de kaartlezer te houden. De led knippert nu blauw. Nu
stopt de reservering en heb je geen toegang meer tot het voertuig.
Wil je zien hoe het werkt? Kijk even deze video:
https://www.youtube.com/watch?v=s6dt49hbf_Q&feature=youtu.be

