
                                              
 
 
CHECKLIST VOOR UW MOVE CITYCAR 
Optimaal genieten van uw Move Citycar? Check deze gebruikerstips! 
 
 

• Hoe zorgt u voor uw accu?  
Om de levensduur en kwaliteit van uw accu te verlengen, is het van groot belang dat u uw 
Move Citycar regelmatig minimaal 8 uur lang oplaadt via het reguliere stroomnet.  
 
Bent u onderweg? Dan kunt u uw Citycar opladen via een laadpaal. Houdt u er svp 
rekening mee dat de laadpaal de accu niet helemaal vol laadt. 

 
Staat uw Citycar voor langere tijd stil, bijvoorbeeld wanneer u op vakantie gaat? Zorg er 
dan voor dat de accu vooraf aan deze periode volledig is opgeladen. Door de interne 
weerstand van de accu verliest deze ook stilstaand spanning wanneer u uw Citycar niet 
gebruikt.  
    

• Praktische tips! 

Hoe haal ik de handrem van de Citycar? De handrem moet hiervoor in verticale positie 

staan met de tekst ‘Press’ boven. Aan de achterkant van de handrem drukt u de drukknop 

in, draait u vervolgens de hendel naar rechts en duwt u de hendel daarna naar voren.  

 

Om het achterraam te openen, drukt u 5 seconden de middelste knop van de 

afstandsbediening in. U hoort een klik en het achterraam kunt u vervolgens verder openen. 

Om het achterraam te sluiten, duwt u het raam weer naar gesloten positie totdat u een 

duidelijke klik hoort.  

 

• Wat als? 

  Doet uw Citycar niets meer wanneer u het contact aanzet? Check dat altijd als eerste of de 

rode knop aan de linkerkant van het stuur in de juiste positie staat.  

 

Let op bij harde wind! In uw Citycar zit u heerlijk warm en droog tijdens onstuimige dagen, 

wees echter extra alert bij harde wind tijdens het openen van het portier. De deuren en 

scharnieren van uw Citycar zijn gevoelig en kunnen makkelijk beschadigen indien de wind 

de deur te ver openklapt. Schade die hieruit voortkomt, valt niet onder garantie! 

 

 

Wij wensen u heel veel fijne kilometers toe! 

Hartelijke groet, 
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