
Gebruikershandleiding

Hoe te gebruiken
eDock stations?



3.1 Ik vind het station waarin ik geïnteresseerd ben op de
kaart
3.2 Ik zet mijn fiets of scooter op slot
3.3 Ik laad mijn fiets of scooter op
3.4 Ik wil mijn plaats reserveren voor mijn aankomst

2. Voordat u een eDock gebruikt

2.1 Ik download de eDock-applicatie en maak een account
aan
2.2 Ik informeer naar de beschikbaarheid van standplaatsen

3. Mijn aankomst bij het eDock

4. Ik krijg mijn fiets of scooter terug

4.1 Ik ontgrendel mijn fiets of scooter 
4.2 Ik gebruik de eigendomsoverdracht

5. Andere kenmerken

5.1 Ik sla mijn favoriete zenders op
5.2 Ik wil mijn Gebruiksgeschiedenis zien en/of downloaden
5.3 Ik neem contact op met de bijstand 

1. De eDock station

Inhoudsopgave



1 - Multimodaal : geschikt voor alle soorten fietsen en scooters

4 - Hangslot: draait om een verticale as en draait 180°

3 - Led: laat toe de status van de locaties te kennen

2 - Robuustheid: dik stalen omhulsel

8 - Netwerkantenne: station verbonden met een mobiele toepassing

7 - Veiligheid: onze stations zijn onbeweeglijk en verankerd in de grond 

5 - Opladers: verschillende oplaadpunten (Segway, Bosch, Xiaomi)

6 - Schuimbescherming: om het frame van de fiets of scooter te beschermen 
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1. De eDock station
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Als de LED groen is, is de sleuf beschikbaar.

Als de LED rood is, is de sleuf bezet.

Als de LED blauw is, is de sleuf gereserveerd.

Als de LED uit is, is de sleuf in onderhoud.

Nadat ik de applicatie heb gedownload, moet ik een
account aanmaken om de eDock stations te kunnen
gebruiken.

2.1 Ik download de eDock-applicatie en
maak een account aan

2.2  Ik informeer naar de beschikbaarheid
van standplaatsen

2. Voordat u een eDock
gebruikt
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Ik kan de
openingstijden
van het station
zien door hier

te klikken

Informatie n°1
Ik zoek op de kaart van de
applicatie naar het station
waarin ik geïnteresseerd
ben en klik erop.

Informatie n°2
Ik kijk of het station
open is en of er vrije
plaatsen zijn.

3.1 Ik vind het station waarin ik
geïnteresseerd ben op de kaart

3. Mijn aankomst bij het eDock
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Informatie n°3
Door op deze knop te klikken vanuit de
stationsinformatie, kan ik mijn begeleidingsapplicatie
activeren om op mijn bestemming te komen.
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3.2 Ik zet mijn fiets of scooter op slot

Ik zet mijn fiets in een vrije
ruimte 

Ik pas de hoek en de
hoogte van het slot aan. 

Ik sluit het slot handmatig.

Stap 1
 

Stap 2
 

Ik zet mijn fiets of scooter
op slot via de app.
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Stap 1
 

Om het opladen te gebruiken, moet ik mijn fiets of
scooter vergrendelen vanuit de applicatie.

3.3 Ik laad mijn fiets of scooter op

Wij ondersteunen het opladen voor Bosch, Segway
en Xiaomi.

Stap 2
 

Een lader met verschillende hulpstukken wordt
op elke sleuf aangesloten. Dus ik kies de juiste tip voor
mijn fiets of scooter. 
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3.4 Ik wil mijn plaats reserveren voor mijn
aankomst

Als ik mijn locatie heb
gekozen, druk ik op de
knop "Boek".

De reserveringstijd kan variëren
afhankelijk van het station. Om
de reserveringstijd te weten te
komen, hoef ik alleen maar naar
de dienstregeling van het station
te gaan.

Het lampje van de gereserveerde ruimte wordt blauw en
kan alleen door mij worden ontgrendeld. Zodra de
reserveringstijd voorbij is, wordt de LED weer groen en kan
een andere gebruiker hem gebruiken.

De functie "Boek een staanplaats" is ideaal om ervoor te
zorgen dat u een beschikbare staanplaats vindt wanneer u
aankomt op de locatie!
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Stap 1
Om mijn fiets te
ontgrendelen, ga ik
naar de applicatie.

Stap 2
Ik bevestig de ontgrendeling
via de applicatie. 

4.1 Ik ontgrendel mijn fiets of scooter

4. Ik krijg mijn fiets of scooter
teru
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Stap 2

Ik klik op " Overdracht 
 eigendom " en dan kies
ik op welke manier ik de
code van mijn reservering
wil overdragen: sms, e-
mail of andere.

Stap 1
 

Daarvoor ga ik naar het
onderdeel "Parkeren" in het
toepassingsmenu onderaan
het scherm.

4.2 Ik gebruik de eigendomsoverdracht

Het slot gaat niet automatisch open, ook al volg ik
de bovenstaande instructies. 
Geen paniek. Ik probeer het opnieuw en deze
keer begeleid ik de ontgrendeling van het slot
handmatig.

Dankzij de functie "Overdracht van eigendom" kan
iemand in mijn omgeving mijn fiets of scooter voor mij
ontgrendelen. Ideaal als ik mijn fiets of scooter niet zelf
kan ophalen of als ik hem wil uitlenen zonder naar het
station te hoeven gaan. 
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De persoon ontvangt
een code die hij/zij in de
applicatie moet invoeren
door te klikken op de
menuknop linksboven en
vervolgens op "Voer een
code in".

Zodra de code is ingevoerd, wordt de persoon eigenaar van
de locatie en kan hij het slot van het eDock ontgrendelen.
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Om toegang te krijgen tot
mijn favoriete zenders, klik
ik gewoon op het hartje in
het menu onderaan het
scherm.

Met de functie "Favorieten" kan ik mijn favoriete
zenders opslaan, zodat ik ze gemakkelijker kan vinden
wanneer ik de toepassing open.

5.1 Ik sla mijn favoriete zenders op

5. Andere kenmerken

11



Om toegang te krijgen tot
mijn favoriete zenders, klik ik
gewoon op het hartje in het
menu onderaan het scherm.
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5.2 Ik wil mijn Gebruiksgeschiedenis zien
en/of downloaden

Het is mogelijk om mijn reisgeschiedenis te
raadplegen. Daarvoor hoef ik alleen maar naar de
applicatie te gaan en op het menu te klikken en dan
op "Geschiedenis".

Ik kan mijn
parkeergeschiede
nis hier bekijken

Ik kan ook mijn
reisgeschiedenis downloaden
via de knop rechtsboven in
mijn scherm. Er wordt een
csv-bestand gedownload en ik
heb de mogelijkheid om het
per e-mail te versturen als ik
het naar mijn werkgever wil
sturen om de fietsvergoeding
te krijgen.

5.3 Ik neem contact op met de bijstand

Gebruik de "Chat" toegankelijk vanuit het menu
"Open een ticket" via het menu

Om contact op te nemen met de ondersteuning van de
applicatie, heb ik twee oplossingen:
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We secure, We charge, You park!


