
GUIA DE L’USUARI

Descobreix els avantatges del cotxe elèctric 
compartit amb una reducció important de 
costos i d'emissions atmosfèriques.

Et recomanem que llegeixis amb atenció la 
guia de l'usuari de MEC. Hi trobaràs les 
indicacions bàsiques sobre l'ús del vehicle i 
la seva recàrrega. 

Si necessites més informació consulta la 
nostra Web, xarxes socials o truca'ns al 
Servei d’Atenció al Client

Et donem la 
benvinguda a MEC, 
la nova mobilitat 
sostenible.

Despreocupa’t i gaudeix 
amb total comoditat i 
tranquil·litat!

Servei d’Atenció al Client MEC
93 421 61 55
WhatsApp
686 529 498
Assegurança accidents
91 783 83 83
Averies i punxades - Nissan Assistance 
900 118 119

Abans de tancar la reserva, cal posar a carregar el cotxe, 
sempre que la plaça reservada de MEC disposi de 
carregador.

4.

COM CARREGAR EL COTXE?

Amb el cotxe apagat, prem el botó 
obertura/tancament del port, s'obrirà el port de 
càrrega situat a la part davantera del cotxe.

Aixeca la tapa situada al capó del cotxe i endolla
el cable del carregador al port petit (tapa taronja)

Si el carregador no té cable, al maleter trobaràs
el cable necessari. Hi ha dos tipus de cables:

· Càrrega ràpida: el cable està integrat a la 
electrolinera i s'endolla al port gran del cotxe.

· Càrrega lenta per endoll convencional.
· Càrrega semi ràpida per carregadors sense 
cable fix.

(Els dos cables s'endollen al port petit amb 
tapa taronja).

1.

2.

3. Apropa la targeta magnètica de rcàrrega al 
carregador (si ho requereix el carregador); la 
trobaràs al costat de la palanca de canvis. També 
podràs activar altres carregadors de xarxes de 
punts de càrrega.

www.meccarsharing.com

Et desitgem un bon viatge

RECÀRREGA MEC INCLOSA

Podràs carregar el cotxe als carregadors de la xarxa 
ENDESA X de forma gratuïta.

Descarrega’t l’App JuicePass i troba el teu punt de 
recàrrega més proper.



Els cotxes elèctrics tenen un funcionament 
molt senzill i suau, són automàtics i no has 
de fer servir el canvi de marxes ni 
l’embragatge. Seguidament descrivim el 
procés pas a pas, així conduiràs amb 
facilitat i seguretat.

Quan arribis al teu destí, agafa la clau de la guantera 
(extraient el sensor de la ranura) i tanca amb ella el 
cotxe.

Quan tornis el cotxe a la base, insereix el sensor del 
clauer en el dispositiu de la guantera i ja pots tancar 
el cotxe i la reserva amb el mòbil. Segueix les 
indicacions de l’App, és molt fàcil.

Inicia la reserva amb l’App de MEC, acosta’t 
al cotxe i obre’l amb un clic del teu mòbil.

ÚS DEL COTXE

COM FUNCIONA EL COTXE?

Abans d'arrencar desendolla el cable del 
carregador (normalment estarà endollat) 

Assegura't que tens activat
el Bluetooth del teu mòbil

Desendolla el cable del càrregador del cotxe i 
col·loca’l en el suport del carregador si es fix o bé 
guarda'l al maleter si es extraïble i no esta fixat.

Tanca la tapa del port de càrrega.

1.

2.

3.

Prem el botó d'obertura del port de càrrega 
elèctrica que es troba la part esquerra del 
tauler de instruments.

ENCÉN EL COTXE

Trepitja el pedal de fre.

Prem el botó ON/OFF, visualitzaràs el 
símbol d'encesa .

Manté la palanca de canvis en posició
P - PARKING.

Comprova el nivell de càrrega de la 
bateria i l'autonomia.

Retira la clau del cotxe de la guantera, guarda-la 
en la butxaca.

1.

2.

3.

4.

5.

CONDUCCIÓ

Molt fàcil, només amb l'accelerador i el fre.

Et recomanem prémer el botó ECO 
per incrementar l'autonomia.

1.

2.

Si surts del cotxe, prem botó ON/OFF i tanca 
amb la clau.

4.

ESTACIONAMENT (Sense tancar la reserva)

Trepitja el pedal de fre.

Prem el botó P - PARKING de la 
palanca de canvis.

Trepitja el fre d'estacionament situat en la 
posició de l'embragatge.

1.

2.

3.

Apropa la targeta magnètica si ho requereix 
el carregador (la trobaràs al costat de la 
palanca de canvis)

4.

Insereix el sensor del clauer en el dispositiu 
de la guantera. 

5.

Tanca les portes i la reserva amb el mòbil.
Tot a punt!

6.

TANCA LA TEVA RESERVA
I POSA EL COTXE A CARREGAR

Prem el botó ON/OFF per apagar el cotxe.

Obra la tapa del port de càrrega del capó i 
endolla el cable de càrrega al port petit
(tapa taronja)

1.

2.

3.

Prem el botó d'obertura del port de 
càrrega.

Trepitja el pedal de l’accelerador per modular la 
velocitat.

ARRENCA EL COTXE

Manté trepitjat el pedal de fre.

Deixa anar el pedal de fre i el cotxe arrencarà

Mou la palanca de canvis a la posició:
(sempre amb el pedal de fre trepitjat).

D - CONDUCCIÓ, desplaça la palanca a 
l'esquerra i enrere.

R - MARXA ENRERE, desplaça la palanca a 
l'esquerra i endavant (s'activa la càmera de 
visió posterior)

Allibera el fre d'estacionament trepitjant el 
pedal situat en la posició de l'embragatge.

1.

2.

3.

4.

5.


