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Rijden in een EQV met automaat is gelijk aan rijden met elke andere 
auto met automaat. Hieronder een aantal praktische toevoegingen  
met betrekking tot de EQV.

Starten
• Zorg dat de autosleutel in het contact zit.
• Druk het rempedaal in en draai de sleutel om.
• Voertuig is gereed om te rijden als “READY“ in het instrumentenpaneel vermeld staat. 
• Selecteer met de hendel aan het stuurwiel, de stand “D”. Dit doet u door deze naar beneden te drukken.
• De hendel zit aan de rechterkant aan het stuurwiel en in het display verschijnt een “D”.
• Ontgrendel indien nodig de handrem.
 
Rijden
• Let extra goed op andere weggebruikers, vooral voetgangers, omdat het voertuig weinig geluid maakt.  
 Tot 30 km/u geeft de EQV een geluidssignaal dankzij de geluidsgenerator.
• Het remgedrag wordt beïnvloed door de ingestelde recuperatiemodus. 
 Gedetailleerde informatie over recuperatie: zie ommezijde.

Rijden in winterse omstandigheden:
• Laat de recuperatiemodus in de “D”-stand staan. Deze stand geeft het meeste grip op de weg.
• Gebruik de “defrost”-toets in de middenconsole voor snel ontdooien van de voorruit.
• Gebruik bij voorkeur de stoelverwarming in plaats van de interieurverwarming (lager energieverbruik).

Parkeren
• Zet de hendel in de “P”-stand, gebruik eventueel de handrem door het indrukken van de parkeerrem  
 en verwijder de contactsleutel.

1.  Ontgrendel de laadpaal met de laaddruppel, laadpas via MBUX/Media Display, met de Mercedes me Charge  
  laadpas of via de Mercedes me app.
2.  Pak de laadkabel uit de EQV en steek de stekker in het stopcontact van het laadstation (alleen nodig bij  
  AC laden, gebruik voor DC laadstations een geïntegreerde laadkabel). 
3.  Open de klep bij de laadverbinding aan de linkervoorzijde (voertuig is ontgrendeld) en sluit de connector aan.
4.  Vergrendel het voertuig en controleer het lichtsignaal op de oplaadaansluiting van de EQV  
  (zie overzicht hieronder).
5.  Staat van laden (SOC) wordt weergegeven op het instrumentenpaneel en in de Mercedes-Benz me app.
6.  Laadproces gereed: ontgrendel het voertuig en voer het proces in omgekeerde volgorde uit.
7.  De betaling wordt op de achtergrond afgehandeld via Mercedes me Charge wanneer er wordt opgeladen bij  
  publieke laadpalen, indien gebruik wordt gemaakt van Mercedes me Charge.

Lichtsignalen op de oplaadaansluiting:

Benodigde laadtijd:
• Wallbox Type 2:  ca. 10 u2 (0-100%) (3 x 16 A | 11 kW)
• Snellaadstation: ca. 45 min.3 bij max. 110 kW laadvermogen.
• Stopcontact: ca. 20/26 u2   (1 x 10 A | 2,3 kW)
 

EQV verkorte handleiding.

Starten, rijden & parkeren.

Laden en Mercedes me Charge.

EQV.
Vermogen 150 kW / max. 362 Nm (70 kW permanent) 
Max. snelheid 140 km/u (Optie: 160 km/h)
Aandrijving Elektrisch / voorwielaandrijving
Accucapaciteit 90 kWh
Actieradius1  356 km WLTP gecombineerd1  
Laadtijd  AC-laden, circa 10 uur bij 11 kW laadcapaciteit (0-100%)
  DC-laden, met max. 110kW circa 45 min. (10-80%)
  

1) Actieradius en stroomverbruik zijn gebaseerd op EU verordening 2017/1151/EU (WLTP) en zijn afhankelijk van de voertuigconfiguratie, met name 
 van de keuze van de snelheidsbegrenzing. De werkelijke actieradius is afhankelijk van de individuele rijstijl, de weg- en verkeersomstandigheden,  
 de buitentemperatuur, het gebruik van het klimaatcontrole-/verwarmingssysteem enzovoort en kan afwijken.

Uw contactpersoon.

MBUX & Mercedes me services.
• Navigatie met Electric Intelligence: Bestemming invoeren in MBUX navigatie. De beste route wordt getoond, incl.  
 de benodigde laadstops en relevante info over laadstations en de laadtijd. De laadstops worden slim berekend.  
 De gewenste laadstatus bij aankomst op het laadstation of bestemming kan worden aangepast via  
 “Route-instellingen”. Als alternatief kan de route ook in de Mercedes me-app worden gepland.
• Bereik op kaart: zelfs zonder een navigatiebestemming in te voeren, kunt u altijd uw actieradius zien zonder te 
 stoppen om op te laden.
• EQ menu: laadinstellingen (bijv. laadtoestand of laadstroom beperken) en de voorklimatisering activeren.
• Voorconditionering: via het EQ menu, de Mercedes me app, via the “Pre-conditionerings knop” irechts van de  
 airconditioning bediening via deze knop        of (na activatie) via de autosleutel. Voorklimatisering terwijl de  
 laadkabel nog is aangesloten zorgt voor het volledige bereik wanneer u gaat rijden (voorwaarde: voldoende laadtijd  
 en vermogen).

2) De laadtijden zijn indicaties en zijn onderhevig aan diverse situatie-afhankelijke factoren.
3) Minimale laadtijd van 10 tot 80% in optimale conditie bij DC laadstation met voedingsspanning 400 volts, huidig 300 amps.; de laadtijd kan  
 verschillen afhankelijk van verschillende factoren zoals de buitentemperatuur, temperatuur van de accu en het gebruik van elektrische verbruikers  
 zoals de verwarming. 

• Wit -- Oplaadaansluiting is ontgrendeld, oplaadkabel kan worden losgekoppeld/verbonden. 
• Geel, knipperend -- Aangesloten met laadinfrastructuur.   
• Groen, knipperend -- Bezig met laden. 
• Groen -- Laadproces voltooid. 
• Wit, knipperend -- Fout tijdens het vergrendelen/ontgrendelen van de oplaadaansluiting. 
• Rood, knipperend -- Laaderror! Neem contact op met uw contactpersoon of dealer.
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Efficiënte rijstijl & displaymeldingen. Markeringen & aanwijzingen.

Rijprogramma’s
• Selectie via de DYNAMIC toets in het bovenste bedieningspaneel.  
• C” is actief wanneer het voertuig wordt gestart.  
• Bij voertuigen die als optie met het luchtveersysteem AIRMATIC zijn uitgerust, kan de functie “Lift” ook via de DYNAMIC-knop worden  
 geactiveerd. Hierbij wordt het voertuig in het lage snelheidsbereik met 27 mm verhoogd (het verlagen vindt plaats bij meer dan 27 km/h).

E+: Zeer zuinige rijstijl:  Max. afstand, max 80 kW, max 293 Nm, langzame koppeling, verminderd vermogen bij 
    verwarming/koeling4.

E:    Zuinige rijstijl:  Balans tussen efficiëntie en comfort, max 100 kW, max 293 Nm, langzame koppelopbouw,  
    iets verminderd vermogen bij verwarming/koeling4. 
C:   Comfortabele rijstijl:  Comfortabele rijmodus: max 150 kW, max 362 Nm, dynamische koppelopbouw,  
     verwarming/koeling4: vol vermogen (boven verbrandingsniveau). 
S:   Sport:  Sportieve rijmodus: max 150 kW, max 362 Nm, sportieve koppelopbouw, verwarming/koeling4:  
    vol vermogen (boven verbrandingsniveau).
   Lift5 Analoog aan de Comfort mode met de mogelijkheid het voertuig te verhogen.
 
Recuperatie
Terugwinning van energie door vertraging van het voertuig waarmee de actieradius wordt teruggewonnen. Wanneer er geen gas wordt gegeven, 
vertraagt het voertuig sneller of minder snel afhankelijk van de gekozen recuperatiefase. 
Selectie van het recuperatieniveau via de schakelpedalen links en rechts achter het stuur. D-Auto selecteren door 2 seconden aan een van de 
schakelpedalen te trekken. Deactivering door kort te trekken. Wanneer het voertuig wordt gestart, is “D” of “D-Auto” actief.

D-:     Maximale vertraging (-1.5 m/s2):    Maximum aan energieterugwinning door automatisch sterk afremmen.
D:      Gemiddelde vertraging (-1.0 m/s2):  Automatisch licht afremmen.
D+:     Subtiele vertraging: (-0.5 m/s2)   Automatisch licht uitrollen. 
D++:     Geen vertraging (0 m/s2):   Geen energieterugwinning, geen remwerking op de motor bij loslaten gaspedaal.
D-AUTO: Automatisch (-2.0 tot 0 m/s2):    De eVito Tourer past automatisch en voorspellend de kracht van recuperatie aan op basis van 
      informatie van de veiligheidsassistenten, camera en navigatie.  

De hoogspanningscomponenten zijn gemarkeerd met 
gele waarschuwingsstickers. De hoogspanningskabels 
zijn oranje. Aanraken van beschadigde 
hoogspanningscomponenten kan levensgevaarlijk zijn.

Procedure bij ongeval
Het elektrische systeem staat onder hoogspanning. Het aanpassen of aanraken
van beschadigde componenten kan een elektrische schok veroorzaken. 
Hoogspanningscomponenten kunnen bij een ongeval ook niet-zichtbare 
schade oplopen.

• Indien mogelijk schakelt u het hoogspanningscircuit uit door de  
 contactsleutel te verwijderen.
• Bij beschadiging en een zwaar ongeval schakelt het systeem zichzelf uit.
• Wijzig nooit iets aan het hoogspanningsboordnet.
• Raak nooit beschadigde delen aan van het hoogspanningsboordnet.
• Raak nooit hoogspanningscomponenten aan na een ongeval.
• Laat het voertuig na een ongeval wegslepen.
• Het hoogspanningsboordnet moet door een Mercedes-Benz 
 werkplaats gecheckt worden. Raadpleeg hiervoor uw contactpersoon.

Wegslepen
Alleen onder bepaalde omstandigheden kan het voertuig gesleept worden. Als het 
voertuig uitgerust is met afsleepbeveiliging, deactiveer het system.  
Lees hiervoor de gebruikershandleiding.

Wassen
Het voertuig kan door de wasstraat. Elektrische of elektronische componenten mogen 
niet vanaf een kleine afstand met hoge druk worden gereinigd.

• Batterijstatus

• Gekozen versnelling en  
 recuperatielevel 

• Gekozen  
  rijprogramma

• “Ready to Drive”

• Vermogensmeter:
  Boven “0”: vermogen  
  van de aandrijving in “%”.
  Onder “0”: energie  
  gegenereerd door  
  recuperatie.

• Resterende actieradius (continue update):   
< 50 km wordt u door een waarschuwingslampje op het display geïnformeerd.  
<10 km wordt de aandrijfkracht verminderd (symbool “schildpad”).

4) Ontdooifunctie altijd gegarandeerd. 
5) Enkel op voertuigen met AIRMATIC.


