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De DS 9 E‐TENSE 4x4 360 beschikt over de DS ENERGY COACH ‐app,
beschikbaar op het touchscreen van het navigatiesysteem.

DS ENERGY COACH helpt u tijdens het remmen zoveel mogelijk
energie terug te winnen, waardoor de energiezuinigheid van de auto
toeneemt.

Wij hebben sinds 2015 Formula E‐expertise ingewonnen die ons in
staat heeft gesteld deze app te ontwikkelen samen met ons DS
Performance race team. De app helpt u bij uw dagelijkse ritten.

Dit document helpt is een introductie tot de DS ENERGY COACH
gebruikershandleiding.

EEN APP OM MAXIMAAL ENERGIE TERUG TE WINNEN TERWIJL U 
REMT
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Ontdek de DS ENERGY COACH‐app in vier stappen op het touchscreen van uw auto*.

* Beschikbaar in het eerste halfjaar van 2022 via een automatische update van de telematica‐eenheid

Stap 1 – Inloggen in de app

Selecteer “Connected Apps” in het menu van uw DS 9 E‐TENSE 4x4
360’s touchscreen.

Klik op het icoon voor de DS ENERGY COACH‐app op het touchscreen
van uw auto.

GEOPTIMALISEERDE INSTALLATIE
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Stap 2 – Ontdek de app

Volg de adviezen op van Jean‐Éric Vergne, tweevoudig Formule E‐
kampioen, om zo veel mogelijk energie terug te winnen.

Stel de automatische programmering van de app in vanaf het opstarten.

Stap 3 – Sla uw beste scores op

Bekijk uw prestaties om energie terug te winnen.

Daag uzelf iedere rit opnieuw uit en vergelijk de resultaten met uw
beste scores.

EEN TUTORIAL OVER HET MONITOREN VAN UW PRESTATIES
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Figuur 1

Figuur 2

Stap 4 – E‐Booster functie

Maak gebruik van de E‐booster functie om maximaal energie terug te
winnen tijdens verschillende remacties.

Als u niet te hard remt, gebruikt u alleen de E‐booster en wordt
maximaal energie teruggewonnen [figuur 1].

Als u harder remt, treedt het mechanische remsysteem in werking en
energie die hierdoor wordt opgevangen, gaat verloren door warmte. In
termen van het terugwinnen van energie is dit geen optimale remactie
[figuur 2].

Advies voor maximaal terugwinnen van energie tijdens het remmen:

• Beter anticiperen op langzamer rijden, afhankelijk van uw omgeving
en het verkeer.

• Rem met de versnelling in de B‐stand (rem), vooral in de stad.

LEER OVER REGENERATIEF REMMEN
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1. G‐METER

2. LAATSTE REMACTIE

3. REM HISTORIE

4. ReGen SCORE
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FUNCTIE INDEX
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G‐METER
G‐METER laat zien hoe hard u remt.

REM HISTORIE
Elke balk toont de behaalde score tijdens het remmen. Een balk van 100% geeft aan dat u alleen
E‐Booster hebt gebruikt tijdens het remmen. De eerste balk aan de linkerkant vertegenwoordigt
de meest recente remactie en schuift 1 plaats naar rechts op elke keer dat u remt. Alleen de
laatste 10 remacties worden op dit staafdiagram weergegeven.

ReGen SCORE
Gemiddelde score van uw verschillende remacties tijdens dezelfde rit.




