
BMW i3 Deelauto
Instructie





BMW i3 – De verschillende laadpalen

Deze laadpalen staan o.a. 
op onderstaande locaties:

-  IBN Uden (voorzijde Kwekerij Uden)
-  Gemeentehuis Uden (Markt)
-  Area Wonen (Leeuweriklaan 12, Uden)

Laadpas nodig: JA

Deze laadpalen staan o.a. 
op onderstaande locaties:

-  IBN Uden, achterzijde
-  IBN Cuijk, voorkant

Laadpas nodig: NEE

Deze laadpalen staan o.a. 
op onderstaande locaties:

-  IBN Oss
-  IBN Uden, achterzijde (midden berm)
-  IBN Veghel

Laadpas nodig: JA



BMW i3 – De Laadpas

1
De laadpas ligt in het dashboardkastje
van de BMW. Deze open je door op het
aangegeven knopje te drukken

2
Het dashboardkastje gaat nu open.



BMW i3 – Vertrekken vanaf de paal

1
Het groene lampje op de laadpaal geeft
aan dat de auto vol is. Gebruik de
laadpas om het opladen te stoppen,
deze ligt in het dashboardkastje van de auto.

3
Haal de stekker uit de BMW en stop de
dop terug in de auto. 
De kabel kun je achterin de auto kwijt.

2
Gebruik de laadpas om het opladen te
stoppen, door deze tegen het lampje
aan te houden. Je hoort een piepje, 
de stekker kan verwijderd worden.



BMW i3 – Vertrekken vanaf de paal

4
Zorg ervoor dat je de dop goed
terugdoet, anders hangt deze er zo bij.

6
Zet de auto in de juiste versnelling door
de hendel naar voren of achter te
bewegen. Let op: druk de rem in, anders
kun je niet schakelen!

5
Start de auto middels de START/STOP
knop aan het stuur. Het streepje kleurt
nu blauw.



BMW i3 – Parkeren

1
Stop de auto door op de START/STOP
knop aan het stuur te drukken. De
BMW zal hem automatisch op zijn Pstand
zetten (parkeren). Het streepje
kleurt nu rood.

2
Indien gewenst kun je ook de handrem
gebruiken, deze vind je op het
middenconsole tussen beide
voorstoelen. Het rode lampje betekend
dat de handrem actief is.



BMW i3 – Opladen

1
De bovenste kabel gaat in de BMW (hier zit ook
een dop bij), de onderste kabel gaat in de
laadpaal.

3
Stop de andere kant in de laadpaal.
Haal het laadpasje langs de paal af om
het laden te activeren. Het pasje ligt in
het dashboardkastje van de BMW.

2
Druk op het klepje om het te openen.
Stop de kabel (met dop) in de bovenste
aansluiting in de BMW.



BMW i3 – Opladen

4
De laadpaal is actief. Er zal een groen
lichtje verschijnen, dit zal veranderen in
een blauw licht (laden is nu actief).
Let op: leg de laadpas terug in de auto.



BMW i3 – Telefoon koppeling

1
Dit is de menu-knop, hiermee kun je alle opties
op het scherm bedienen. Deze knoppen tref je
aan tussen de bestuurders- en bijrijdersstoel.

3
Ga vervolgens met behulp van de
menu-knop naar ‘Bluetooth-apparaten’.

2
Scroll middels de menu naar de optie
‘Telefoon’.



BMW i3 – Telefoon koppeling

4
Koppel je telefoon door te kiezen voor
‘Nieuw apparaat toevoegen’ en wacht
tot je telefoonnaam in beeld verschijnt.

6
De telefoon is gekoppeld en laat zien
wat er verbonden is.

Telefoon 1: hiermee kan de BMW
telefoonfuncties gebruiken

Bluetooth audio: hiermee wordt geluid
over de luidsprekers van de auto
afgespeeld.

5
Wanneer je jouw telefoon ziet
verschijnen selecteer je deze. De
verbinding wordt tot stand gebracht.
Let op: het kan zo zijn dat je telefoon
om een pincode vraagt, deze wordt op
het scherm weergegeven tijdens het
koppelen.



BMW i3 – Telefoon koppeling

7
Het koppelen is gelukt.

8
Zo ziet het eruit wanneer je een gesprek voert
in de auto. Het beëindigen van het gesprek doe
je middels de menu-knop.



BMW i3 – Accessoires – 
     Navigatie gebruiken

1
Dit is de menu-knop, hiermee kun je alle opties
op het scherm bedienen. Deze knoppen tref je
aan tussen de bestuurders- en bijrijdersstoel.

3
Selecteer de optie ‘Bestemmingsinvoer’
indien je een nieuwe bestemming wilt
invoeren, of kies een van de andere opties.

2
Scroll middels de menu-knop naar de
optie ‘Navigatie’.



BMW i3 – Accessoires – 
     Navigatie gebruiken

4
Vul de plaatsnaam in, selecteer de
straat en bevestig het adres door op
‘Routebegeleiding starten’ te drukken.

6
Je kunt ook kiezen om te navigeren
zonder adres in te stellen, door via het
menu naar ‘Navigatie’ te gaan.

5
De navigatie is gestart.



BMW i3 – Accessoires – 
     Navigatie gebruiken

7
Selecteer de optie ‘Kaart’.

8
Je ziet nu de huidige locatie waar je je
bevindt.



BMW i3 – Accessoires – 
     Parkeersensoren

1
Start de auto doormiddel van de
START/STOP knop aan het stuur.

3
Doormiddel van kleur wordt
aangegeven hoe dichtbij objecten zich
achter je bevinden. 
Dit is op het scherm te zien.

2
Zet de versnelling op de R (Reverse,
achteruit). Let op: druk de rem in,
anders kun je niet schakelen!



BMW i3 – Accessoires – 
     Parkeersensoren

4
Groen: object op veilige afstand.
Oranje: object dichtbij, let op.
Rood: object erg dichtbij, stop met achteruitrij-
den.
Grijs: geen object dichtbij.



BMW i3 – Accessoires – 
     Cruise control

1

Activeren van de cruise control doe je doormid-
del van de onderste knop (aan de linkerkant) op 
je stuur. 

3

Door de ‘SET’ knop in te drukken activeer je de 
cruise control. Middels de plus en min knop kun 
je de snelheid verhogen en verlagen. 
Wil je deze UITZETTEN, druk dan opnieuw op 
het onderste knopje. Het getal wordt dan weer 
rood.

2

Het groene ‘klokje’ meldt dat de cruise control 
aan staat. Het rode getal daaronder geeft aan op 
welke snelheid deze ingesteld is.
Let op: de cruise control staat AAN, maar is niet 
actief.



BMW i3 – Accessoires – 
     Overige opties

1
Rij-modus
De BMW i3 kent 3 rijstijlen:
-    Comfort: alles zoals normaal
-    Eco Pro: vermogen geoptimaliseerd voor een
     zover mogelijk KM bereik. Vermogen is hier    
     mee wat afgenomen.
-    Eco Pro +: diverse opties uitgeschakeld 
      om het verbruik nog verder te optimaliseren.    
      Maximalesnelheid is dan ook beperkt tot   
     90KM/PU.

3
USB
De USB aansluiting bevindt zich onder de 
armsteun, in het middenconsole van de BMW.

AUX
Middels een speciale AUX kabel is het mogelijk 
hierop een muziekspeler aan te sluiten.

2
Automatische ruitenwisser.
Op de voorruit bevind zich een ‘regensensor’ 
welke automatisch detecteert of (en hoeveel) 
het regent.
Deze optie kan aan de zijkant op de 
ruitenwisserhendel geactiveerd worden. 
Het streepje onder “AUTO” zal nu groen oplich-
ten.

Achterruitenwisser
Aanzetten doe je door het rechtse gedeelte van 



BMW i3 – Accessoires – 
     Overige opties

4
Automatische verlichting
De verlichting van de BMW schakelt automa-
tisch in- en uit.
Indien je daar niet van gediend bent, of je zoekt 
de knop voor de mistlampen, zit de knop 
waarmee je dit regelt linksonder het dashboard 
bij de bestuurder.

5
Achterportiergreep
De handgrepen om de achterportieren te ope-
nen
bevinden zich aan de binnenkant van de achter-
deuren. Pas op met het openen: deze gaan in te-
genovergestelde richting open (‘suicide doors’).

Het achterportier MOET gesloten worden 
alvorens het voorste portier dicht kan. 
Doe je dit niet beschadig je beide deuren.



BMW i3 – Accessoires – 
     Boordcomputer

1

Wanneer de BMW opstart zie je bovenstaand
scherm. Hierop is extra informatie beschikbaar.

3
Optie 1: 
Totale KM-stand (links). Rechts wordt
de lengte van de huidige rit weergegeven.

2
Aan de linkerkant van het stuur zit de
richtingaanwijzer, met daarop een knop
BC waarmee je de boordcomputer
opties kiest.



BMW i3 – Accessoires – 
     Boordcomputer

4
Optie 2: 
Batterij percentage.

6
Optie 4: 
Huidig verbruik per 100 KM rijden..

5
Optie 3: 
Gemiddeld verbruik per 100KM rijden.



BMW i3 – Accessoires – 
     Boordcomputer

7
Optie 5: 
Gemiddelde snelheid laatste rit.

9
Optie 7: 
Weergave van de tijd.

8
Optie 6: 
Buitentemperatuur.



BMW i3 – Accessoires – 
     Boordcomputer

10
Optie 8: 
Terug naar de standaard (lege)
weergave.



BMW i3 – Dashboard

1. Stoelverwarming bestuurder (3 standen)

2. Volumeknop (draaiknop)

3. Airconditioning 

4. Ingestelde (binnen)temperatuur airconditioning 

 (middels draaiknop te wijzigen)

5. Knoppen op een voorkeursradio zender in te stellen

6. Automatische klimaatregeling 

7. Gevarenlicht 

8. Airconditioning maximaal 

9. Hier kunnen de termen “ECO PRO” of “ECO PRO+” komen te staan 

 indien rijmodus aanstaat, momenteel in stand COMFORT staat hier niets

10. Voorruitverwarming 

11. Achterruitverwarming

12. Luchtcirculatie

13. Stoelverwarming bestuurder (3 standen)

14. Hoeveelheid lucht er door de rooster stroomt



BMW i3 – 

Mist u nog iets, geef het aan het servicepunt door, zij zullen dit melden bij de juiste personen.


