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DS ENERGY COACH
INFORMAÇÃO DETALHADA

EXCLUSIVA PARA DS 9 E-TENSE 4X4 360
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O DS 9 E-TENSE 4x4 360 está a lançar a aplicação DS ENERGY
COACH, disponível no seu ecrã central.

O DS ENERGY COACH permite ao condutor maximizar a
recuperação de energia durante a travagem e, assim, melhorar
a eficiência energética do veículo.

A experiência acumulada desde 2015 na Fórmula E permitiu
desenvolver esta aplicação em colaboração com a nossa equipa
de corrida DS Performance, para ajudá-lo durante os seus
trajetos diários.

Este documento apresenta o guia do utilizador do DS ENERGY
COACH.

UMA APLICAÇÃO PARA MAXIMIZAR A RECUPERAÇÃO DE 
ENERGIA DURANTE A TRAVAGEM



PAGE 4

Explore os segredos da aplicação DS ENERGY COACH em quatro etapas no ecrã do seu carro*.

*Disponível a partir do primeiro trimestre de 2022 por atualização automática através da unidade de telemática.

Etapa 1 – Entrar na aplicação

Escolha “Connected Apps” no menu do ecrã do seu DS 9 E-TENSE
4x4 360.

Encontre o ícone da aplicação DS ENERGY COACH no ecrã do seu
carro.

INSTALAÇÃO OTIMIZADA E MELHORADA
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Etapa 2 – Explore a aplicação

Siga os conselhos de Jean-Éric Vergne, bicampeão da Fórmula E,
para saber como maximizar a recuperação de energia do seu carro.

Configure a programação automática da aplicação desde o início.

Etapa 3– Registe suasmelhores pontuações

Veja o seu melhor desempenho de recuperação de energia.

Desafie-se em cada trajeto e compare os seus resultados com a
suas melhores pontuações.

UM TUTORIAL EXPLICATIVO PARA ACOMPANHAR O SEU DESEMPENHO
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Screen 1

Screen 2

Etapa 4 – E-Booster function

Use apenas a função E-Booster para maximizar a recuperação de
energia durante os diferentes tipos de travagem.

Caso a travagem não seja tão brusca, apenas o E-Booster é usado,
portanto, a recuperação de energia é maximizada [imagem 1].

Em travagens mais fortes, o sistema de travagem mecânica entra
em ação e a energia capturada será perdida pelo calor. Em termos
de recuperação de energia, essa não é a travagem ideal [imagem
2].

Conselhos para maximizar a recuperação de energia durante a
travagem:

• Melhore a antecipação da desaceleração dependendo do
ambiente e do tráfego.

• Trave com a alavanca de velocidades na posição B (Travão),
especialmente em cidade.

APRENDA SOBRE TRAVAGEM REGENERATIVA
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1. G-METER

2. LAST BRAKING

3. BRAKING HISTORIC

4. ReGen SCORE
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FUNÇÃO INDEX
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G-METER
O G-METERmostra a força da travagem atual.

HISTÓRICO DE TRAVAGEM
Cada barra mostra a pontuação alcançada durante a travagem. Uma barra de 100%
mostra que foi usado apenas o E-Booster durante a travagem.
A primeira barra localizada à esquerda representa o episódio de travagem mais recente e
move para a direita todas as travagem anteriores. Apenas os últimos 10 episódios de
travagem são exibidos neste gráfico de barras.

ReGen SCORE
Pontuaçãomédia de seus diferentes tipos de travagem namesma viagem.




