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DASHBOARD

1 Linker hendel: bediening buitenverlichting - 2 Instrumentenpaneel - 3 Rechter hendel: bediening ruitenwissers, achterruitwisser, 
trip computer - 4 Autoradio - 5 Dashboardkastje - 6 Schakelaarpaneel - 7 Bediening verwarming/ventilatie/airconditioning

8 Versnellingspook - 9 Bedieningshendel cruise-control.



INSTRUMENTENPANEEL

A Snelheidsmeter

B Brandstofmeter

C Koelvloeistoftemperatuurmeter

D Multifunctioneel display

E Toerenteller

m c Lampjes aanwezig op Multijet-
uitvoeringen

A Snelheidsmeter 

B Brandstofmeter

C Koelvloeistoftemperatuurmeter

D Instelbaar multifunctioneel display

E Toerenteller

m c Lampjes aanwezig op Multijet-
uitvoeringen



DE SLEUTEL PORTIEREN

Kinderveiligheidsslot (achterportieren)

a portier kan van binnenuit geopend 
worden.

b portier blijft van binnenuit vergrendeld

De sleutels wordt samen met de CODE
card overhandigd.

Ë ontgrendeling portieren, achterklep
en uitschakeling diefstalalarm

Á vergrendeling portieren, achterklep
en inschakeling diefstalalarm

R op afstand openen van achterklep.

Van buitenaf ontgrendelen/openen

Druk op de knop Ë van de sleutel en trek
de handgreep omhoog.

Van buitenaf vergrendelen

Sluit het portier en druk vervolgens op de
knop Á van de sleutel.

Van binnenuit vergrendelen bij 
gesloten portieren
Druk op de knop A voor vergrendeling van
de portieren.

A



STOELEN

Het stuurwiel kan zowel in lengterichting als
in hoogte worden versteld.

a ontgrendeld (verstelling mogelijk)

b vergrendeld.

Voorstoelen met handmatige 
verstelling

In lengterichting: trek de hendel A omhoog
en schuif de stoel voor- of achteruit.

In hoogte: bedien herhaaldelijk de hendel B
zoals aangegeven door de pijl.

Rugleuningverstelling: draai de knop C.

Lendensteunverstelling: draai de knop D.

STUURWIEL

Voorstoelen met elektrische 
verstelling

Multifunctionele knop A:
– hoogteverstelling van de stoel;
– in lengterichting verplaatsen van de stoel.

Multifunctionele knop B:
– verstellen van de rugleuning;
– verstellen van de lendensteun.



HOOFDSTEUNEN VEILIGHEIDSGORDELS SPIEGELS

Voor

Omhoog verplaatsen: trek de hoofdsteun
omhoog.

Omlaag verplaatsen: druk op de knop A en
duw de hoofdsteun omlaag.

Achter

Zet de hoofdsteunen in stand “volledig uit-
getrokken”.

Omleggen: druk de gesp A in de sluiting B
totdat hij hoorbaar blokkeert.

Losmaken: druk op de knop C.

Binnenspiegel

Normale of anti-verblindingsstand: met de
hendel A.

Buitenspiegels

B keuze linker of rechter spiegel

C gekozen spiegel verstellen.



Achterruitwisser

Draaiknop F in stand '.

Ruitensproeiers

Trek de hendel naar het stuur.

Als u bij ingeschakelde dimlichten de hendel
naar het stuur trekt, schakelen ook de kop-
lampsproeiers in.

Achterruitsproeier

Duw de hendel naar het dashboard.
Ruitenwissers
A ruitenwissers uitgeschakeld
B wissen met interval
C langzaam continu wissen
D snel continu wissen
E tijdelijk wissen.

HENDELS AAN HET
STUUR

Buitenverlichting

å verlichting uitgeschakeld

6 buitenverlichting (“stadslicht”) 
ingeschakeld

2 dimlichten ingeschakeld

1 het grootlicht wordt ingeschakeld als u
de hendel naar het dashboard duwt

2A inschakeling schemersensor (automati-
sche in-/uitschakeling van de dimlichten
en de buitenverlichting op basis van de
lichtsterkte buiten).

Richtingaanwijzers (pijlen)

a rechter richtingaanwijzer
b linker richtingaanwijzer.



CRUISE-CONTROL

Draaiknop A op:

ON systeem ingeschakeld

OFF systeem uitgeschakeld

RES opgeslagen snelheid oproepen.

Iedere keer als u de draaiknop B naar + of –
draait, wordt de ingestelde snelheid respec-
tievelijk verhoogd of verlaagd met 1 km/h.

Als de hendel omhoog of omlaag wordt
gehouden, verandert de snelheid traploos.

Mistachterlicht in-/uitschakelen:
– druk op de knop A op het dashboard.

Mistlampen voor in-/uitschakelen:
– druk op de knop B op het dashboard.

WAARSCHUWINGS-
KNIPPERLICHTEN

In-/uitschakelen: 
– druk op de knop A op het dashboard.

MISTACHTERLICHTEN
MISTLAMPEN VOOR



ELEKTRISCHE 
RUITBEDIENING

Bedieningsknoppen

A openen/sluiten zijruit linksvoor

B openen/sluiten zijruit rechtsvoor

C openen/sluiten zijruit linksachter

D openen/sluiten zijruit rechtsachter

E blokkering van bedieningsschakelaars 
achter.

Benzine-uitvoeringen
– trek de handrem aan;
– versnellingspook in vrij;
– trap het koppelingspedaal geheel in;
– draai de contactsleutel in AVV en laat de

sleutel los zodra de motor is aangeslagen.

MOTOR STARTEN

Multijet-uitvoeringen
– trek de handrem aan;
– versnellingspook in vrij;
– draai de contactsleutel in MAR en wacht

tot de waarschuwingslampjes m en Y
(of het symbool op het display) gedoofd
zijn

– trap het koppelingspedaal geheel in;
– draai de contactsleutel in AVV en laat de

sleutel los zodra de motor is aangeslagen.



KLIMAATREGELING

Handbediende klimaatregeling

Inschakelen: druk op de knop √ A.

Temperatuurregeling: draai de draaiknop B.

Automatische klimaatregeling

Inschakelen: druk op de knop AUTO A.

Temperatuurregeling: draai deze knop.



VERSNELLINGSBAK 

Om de achteruit R vanuit de vrijstand in te
schakelen, moet de schuifring A onder de knop
omhoog worden getrokken en de pook naar
rechts en vervolgens naar achteren worden
verplaatst.

TANKEN

Tankdop openen

– open het klepje A;

– draai de contactsleutel linksom in het slot
en draai de dop B los;

– plaats tijdens het tanken de dop zoals 
afgebeeld.

Benzine-uitvoeringen

Tank uitsluitend loodvrije benzine met een
octaangetal van ten minste 95 RON (specifi-
catie EN228).

Multijet-uitvoeringen

Tank uitsluitend diesel voor motorvoer-
tuigen (specificatie EN590).
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Alle beschreven afstellingen mogen alleen worden uitgevoerd bij een stilstaande auto.
Wij raden u bovendien aan om het instructieboekje aandachtig te lezen voordat u met de auto gaat rijden.
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