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Dit instructieboekje is samengesteld op basis van de voor de auto  
leverbare uitrusting (zowel de standaard als de als extra leverbare uitrusting)  
en de technische specificaties die gelden voor de af fabriek geleverde auto.

Het uitrustingsniveau van uw auto hangt af van de uitvoering,  
de gekozen extra’s en het verkoopland van uw auto.

Bepaalde in dit instructieboekje genoemde uitrustingen  
kunnen pas in de loop van het jaar beschikbaar zijn.

Aansprakelijkheid voor de gegeven beschrijvingen en illustraties wordt niet aanvaard.
AUTOMOBILES CITROËN behoudt zich het recht voor tussentijds  

wijzigingen aan te brengen in de door haar gevoerde modellen en de bijbehorende  
uitrusting, zonder dat daarvan melding wordt gemaakt in dit instructieboekje.

De CITROËN ORGANISATIE, die is samengesteld uit hooggekwalificeerde, vakbekwame 
medewerkers, staat te allen tijde tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden.

Wij wensen u goede reis in uw CITROËN

Dit instructieboekje maakt onlosmakelijk deel uit van uw auto.
Bewaar het op de daarvoor bestemde plaats  

zodat het gemakkelijk terug te vinden is.
Vergeet niet dit boekje bij doorverkoop van  
uw auto aan de nieuwe eigenaar te geven.
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Wij danken u voor de aankoop van deze auto en feliciteren u met uw keus.

Lees, alvorens u gaat rijden, dit boekje aandachtig door.

Het bevat alle nodige informatie over het gebruik en  
de uitrusting van uw auto evenals belangrijke aanbevelingen.  

U wordt geadviseerd deze aanbevelingen nauwgezet op te volgen.

Tevens vindt u in dit boekje alles wat u dient te weten over het onderhoud van uw 
nieuwe CITROËN om de veiligheid en betrouwbaarheid van uw auto te kunnen 

garanderen en om de optimale staat van uw nieuwe aanwinst te kunnen behouden.

Leer uw auto goed kennen: u zult er des te meer plezier van hebben!

Afhankelijk van de uitvoering van uw auto, de geleverde extra’s en het verkoopland, kan het 
voorkomen dat bepaalde uitrustingen of functies die in dit boekje  worden genoemd, niet op uw 

auto aanwezig zijn.
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1 Zijventilatierooster  
(rechts en links)

2 Bedieningsorganen :

 • Verlichting
 • Richtingaanwijzers

3 Instrumentenpaneel

4 Bestuurdersairbag

5 Bedieningsorganen :
 • Ruitenwissers voor
 • Ruitensproeier
 • Boordcomputer

6 Centrale ventilatieroosters

7 Airconditioning of  
verwarming / ventilatie

8 Uitklapbaar schrijftafeltje

9 Autoradio

10 Verplaatsbare asbak

11 Gekoeld handschoenenkastje

12 Passagiersairbag

13 Luidspreker (Tweeter)  

(rechts en links)

14 Zijventilatierooster (rechts en 

links)

15 Opbergvak (rechts en links)

16 Handschoenenkastje

17 Sigarenaansteker

18 12-volts accessoire-

aansluiting (max. 180 W)

19 Centrale vergrendeling/

ontgrendeling van de 

portieren en de laadruimte

20 Schakelaar alarmverlichting

21 Centraal opbergvak

22 Bedieningsorganen :
 • Mistlampen
 • Mistachterlichten

23 Versnellingshendel

24 Handgreep voor 
stuurkolomverstelling 

25 Claxon

26 Bedieningsorganen voor 
optionele functies

27 Schakelaar van de 
snelheidsregelaar

28 Programmeerbare 
verwarming

29 Toegang tot de zekeringkast 

30 Bedieningsorganen :
 •  Verstelling van de 

koplampen
 •  Regeling 

dashboardverlichting

31 Openen van de motorkap 

B E S T U U R D E R S P L A A T S
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I N S T R U M E N T E N P A N E E L

Display

Snelheidsmeter

Toerenteller
Instrumenten

Display instrumentenpaneel 
basisuitvoering

Display instrumentenpaneel 
comfortuitvoering
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I N S T R U M E N T E N P A N E E L

Koelvloeistoftemperatuurmeter.

Waarschuwingslampje 
koelvloeistoftemperatuur
Wijzer in het middelste gebied: 
normale werking.
Bij zware gebruiksomstandighe-
den in combinatie met warm weer 
kan de wijzer het rode gebied 
naderen.
Mocht de wijzer in het rode 
gebied komen, of mocht het 
waarschuwingslampje gaan 
branden, stop dan onmiddellijk 
en zet het contact af. De 
koelventilator kan nog enige tijd 
werken: laat de motor afkoelen en 
neem de voorzorgsmaatregelen 
beschreven in hoofdstuk IV – 
Onderhoud - “Niveaus, controles”.
Een te hoge koelvloeistoftempe-
ratuur kan diverse oorzaken heb-
ben: raadpleeg het dichtstbijzijnde, 
door CITROËN erkende bedrijf.

Brandstofmeter
Zodra het lampje van de 
minimumhoeveelheid brandstof 
permanent brandt wanneer de 
auto zich in horizontale stand 
bevindt, zit er nog ongeveer 11 
liter brandstof in de tank (bij een 
tankinhoud van ongeveer 90 
liter).

Inhoud brandstoftank:
Circa 90 liter.
Optioneel zijn tanks beschikbaar 
met afwijkende inhouden (60 en 
125 liter).

Display
Afhankelijk van het type 
instrumentenpaneel, geeft het 
display verschillende informatie 
weer.

Instrumentenpaneel basis:
- Tijd,
- Afgelegd aantal kilometers,
- Actieradius,
- Verbruik,
- Gemiddelde snelheid,
- Hoogte-instelling van de 

koplampen,
- Programmeerbare waar-

schuwing te hoge snelheid.

Instrumentenpaneel comfort:
- Tijd,
- Datum,
- Buitentemperatuur,
- Afgelegd aantal kilometer,
- Actieradius,
- Verbruik,
- Gemiddelde snelheid,
- Hoogte-instelling van de 

koplampen,
- Programmeerbare waar-

schuwing te hoge snelheid,
- Radio (frequentie van de 

beluisterde radiozender).
De waarschuwingsmeldingen 
worden ook in het bovenste deel 
weergegeven.
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Waarschuwingslampje 
aangetrokken handrem, 
remvloeistofniveau 
en storing van de 

remkrachtverdeling
Bij draaiende motor geeft dit lamp-
je aan dat de handrem is aange-
trokken of niet goed is vrijgezet, of 
dat het remvloeistofniveau onvol-
doende is.
Als het lampje blijft branden terwijl 
de handrem is vrijgezet, moet 
u onmiddellijk stoppen en het 
dichtstbijzijnde, door CITROËN 
erkende bedrijf raadplegen (Zie 
“Remmen”).

Waarschuwingslampje 
niet-gedragen 
autogordel bestuurder

Het lampje brandt als de autogor-
del van de bestuurdersplaats niet 
wordt gedragen bij het aanzet-
ten van het contact en een snel-
heid tussen 0 en 20 km/h. Boven 
20 km/h knippert het lampje in com-
binatie met een geluidssignaal gedu-
rende ongeveer 90 seconden. Ver-
volgens blijft het lampje branden.

Waarschuwingslampje 
motoroliedruk
Als het gaat branden tijdens 
het rijden moet de motor wor-

den afgezet. Controleer het niveau 
en vul zonodig olie bij (Zie hoofdstuk 
“Niveaus”).
Als het lampje blijft branden bij een 
correct olieniveau, dient u het dichtst-
bijzijnde, door CITROËN erkende 
bedrijf te raadplegen.
Als het lampje gedurende ongeveer 
5 seconden knippert in combinatie 
met een melding op het display, wordt 
aangegeven dat een onderhouds-
beurt van uw auto vereist is (zie de 
onderhoudsintervalindicator).

Waarschuwingslampje 
geopend portier
Dit lampje brandt bij 
draaiende motor en geeft 

aan dat een portier, de motorkap 
of de laadruimte geopend is.
Het branden van het lampje gaat 
vergezeld van een melding op het 
display.

Waarschuwingslampje 
SERVICE 
Dit waarschuwingslampje 
blijft branden bij een 

melding van een ernstige storing. 
Raadpleeg direct het dichtstbij-
zijnde, door CITROËN erkende 
bedrijf.
Dit waarschuwingslampje brandt tij-
delijk bij minder ernstige storingen. 
Raadpleeg een door CITROËN 
erkend bedrijf.

Waarschuwingslampje 
laadstroom
Het lampje moet doven zo-
dra de motor draait. Raad-

pleeg een door CITROËN erkend 
bedrijf als het blijft branden.

Waarschuwingslampje 
stuurbekrachtiging
Dit lampje gaat branden 
bij een storing in het 

systeem.
Raadpleeg direct het dichtstbij-
zijnde, door CITROËN erkende 
bedrijf.

Waarschuwingslampje  
koelvloeistoftemperatuur 
Dit lampje brandt bij het 
aanzetten van het contact 

gedurende enkele seconden.
Wanneer dit lampje gaat branden 
bij draaiende motor, geeft het 
aan dat de temperatuur van de 
koelvloeistof een te hoge waarde 
heeft bereikt.
Stoppen is noodzakelijk.
Controleer het koelvloeistofni-
veau.
Raadpleeg direct het dichtstbij-
zijnde, door CITROËN erkende 
bedrijf.

C O N T R O L E L A M P J E S
Het branden van de waarschuwingslampjes kan vergezeld gaan van een melding en/of een geluidssignaal
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Waarschuwingslampje 
motorwerking 
(zelfdiagnose)
Als dit lampje knippert 

of tijdens het rijden gaat 
branden, wordt een storing in de 
emissieregeling aangegeven. 
Raadpleeg direct het dichtstbijzijn-
de, door CITROËN erkende bedrijf.

Waarschuwingslampje mini-
mumbrandstofvoorraad 
Als het lampje minimum-
brandstofvoorraad gaat bran-

den in combinatie met een geluidssig-
naal en een melding op het display, is 
nog ongeveer 11 liter brandstof aan-
wezig in de tank (90 liter). 

Richtingaanwijzer 
rechts
Zie “Signalering”.

Als een van de gloeilampen 
defect is, brandt het 
waarschuwingslampje.
Een melding op het display 

geeft aan welke lamp(en) het 
betreft; controleer de verlichting. 
Vervang de defecte lamp(en) of 
raadpleeg een door CITROËN 
erkend bedrijf.

Controlelampje 
uitgeschakelde frontairbag 
aan passagierszijde

Zie “Airbags”.

Anti-blokkeersysteem 
(ABS)
Het controlelampje van 
het ABS gaat branden bij 

het aanzetten van het contact en 
moet na enkele seconden doven.
Als het controlelampje niet dooft 
kan een storing in het systeem 
aanwezig zijn (Zie “Remmen”).

Controlelampje van 
het voorgloeisysteem 
dieselmotor
Zie de instructies voor het 

starten van de motor.
Zie hoofdstuk “Rijden”.

Waarschuwingslampje 
water in brandstoffilter
(diesel)
Het waarschuwingslampje 

gaat branden als zich water in het 
dieselbrandstoffilter bevindt.
Het branden van het lampje gaat 
vergezeld van een melding op het 
display.
Raadpleeg direct het dichtstbij-
zijnde, door CITROËN erkende 
bedrijf.

Waarschuwingslampje 
gecodeerde startbeveiliging
Zie “Sleutels”.

Richtingaanwijzer links
Zie “Signalering”.Parkeerhulp

Het controlelampje geeft 
aan dat de parkeerhulp 
defect is.

Raadpleeg een door CITROËN 
erkend bedrijf.

ASR-systeem
Het controlelampje gaat 
branden, in combinatie 
met een geluidssignaal en 

een melding, bij een storing in het 
ASR-systeem.
Raadpleeg een door CITROËN 
erkend bedrijf.

Snelheidsregelaar
Het controlelampje brandt 
bij ingeschakelde snel-
heidsregelaar.

C O N T R O L E L A M P J E S

Waarschuwingslampje 
storing frontairbag / 
zijairbag
Dit lampje brandt bij 

het aanzetten van het contact 
gedurende enkele seconden. Als 
het knippert of tijdens het rijden 
gaat branden, wordt een storing 
van de airbags aangegeven. 
Raadpleeg direct het dichtstbijzijnde, 
door CITROËN erkende bedrijf.
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Grootlicht
Zie “Signalering”.

Mistlampen voor
Zie “Signalering”.

Mistachterlicht
Zie “Signalering”.

C O N T R O L E L A M P J E S

Storingsmeldingen
Een storing in de auto wordt als volgt op het display weergegeven:
- met de overeenkomstige waarschuwingslamp (indien van toepassing)
- met de overeenkomstige melding van de storing
- met het symbool “Werkplaats” (steeksleutel) of met meldingen die 

aangegeven wat de bestuurder moet doen.
De storingen worden afhankelijk van hun prioriteit weergegeven:
- zeer ernstige storing: zich continu herhalende meldingen, die alle andere 

meldingen onderbreken en worden weergegeven zodra het contact wordt 
aangezet, totdat de storing is verholpen.

- ernstige storingen en minder ernstige storingen: een meldingscyclus 
van 20 seconden zodra het contact wordt aangezet, totdat de storing is 
verholpen.

- gedetecteerde storingen bij draaiende motor. Het gaat hierbij om 
de signalen “Waarschuwingslampje onvoldoende laadstroom”, 
“Waarschuwingslampje onvoldoende oliedruk” en “Storing 
emissieregeling”.

Waarschuwingslampje 
ijsvorming
Dit lampje waarschuwt de 
bestuurder voor mogelijke 

ijsvorming bij een gemeten 
buitentemperatuur lager dan of 
gelijk aan 3 °C door weergave 
op het instrumentenpaneel type 
Comfort:
- de waarschuwingsmelding “Ge-

vaar ijsvorming” met het over-
eenkomstige icoon verschijnt 
(symbool “sneeuwvlok”),

- de weergave van de temperatuur 
knippert,

- deze omstandigheden worden 
ook aangegeven door een 
geluidssignaal.

Parkeerlicht en dimlicht
Zie “Signalering”.
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Richtingaanwijzers 
Links, omlaag.
Rechts, omhoog.
Druk, bij het veranderen van 
richting, de schakelaar door de 
weerstand heen. De schakelaar 
wordt automatisch uitgeschakeld 
bij het terugdraaien van het stuur.

Optisch signaal / Lichtsignaal 
Door de schakelaar kort naar u 
toe te bewegen.
Bij afgezet contact wordt door 
korte bediening van de schakelaar 
de Follow-me-home-verlichting 
ingeschakeld.

Claxon 
Druk op het middendeel van het 
stuur.

Alarmverlichting 
Gelijktijdige bediening van alle 
richtingaanwijzers. 
Gebruik deze verlichting 
uitsluitend indien sprake is 
van gevaar, bij een noodstop of 
bij rijden onder ongebruikelijke 
omstandigheden. 
Deze verlichting werkt ook bij 
afgezet contact.

S I G N A L E R I N G

Zolang u met 
alarmverlichting rijdt, werken 

de richtingaanwijzers niet.

Alle lampen gedoofd 

Bediening van de verlichting 
1 Dimlicht / Grootlicht
2 Parkeerlicht
3 Uit
4 Automatische verlichting

Draai de ring naar boven. 

Parkeerlicht 
ingeschakeld

Draai de ring naar boven.

Dimlicht / grootlicht 
ingeschakeld
Trek de schakelaar naar u 
toe om te wisselen tussen 

dimlicht/grootlicht.
Lichtsignaal: trek de schakelaar 
naar het stuur, ongeacht de stand 
van de ring.
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Automatische 
inschakeling van de 
koplampen
Het parkeerlicht en het 

dimlicht worden automatisch 
ingeschakeld als het donker wordt 
en bij continu, op de hoge snelheid, 
ingeschakelde ruitenwissers.
De verlichting wordt uitgeschakeld 
als de lichtsterkte weer voldoende 
is of na uitschakeling van de 
ruitenwissers.

Om de functie te activeren:
Draai de ring in stand “4” (“zie 
bladzijde 11”): hierdoor wordt de 
automatische inschakeling van 
het parkeerlicht en het dimlicht 
geactiveerd.
Zorg ervoor dat de lichtsensor aan 
de bovenzijde in het midden van 
de voorruit niet wordt afgedekt.

Let op: de verlichting dooft 
automatische zodra het contact 
wordt afgezet.

S I G N A L E R I N G

Parkeerlicht - afgezet contact
Druk op schakelaar B en draai 
gelijktijdig de sleutel in de 
tegengestelde richting van de 
startstand (Stand “PARK”).

Dankzij deze voorziening kun-
nen de parkeerlichten blijven 
branden terwijl het contact uit 
staat en de sleutel uit het con-
tactslot is verwijderd. 

Follow-me-home-verlichting 
Deze functie maakt het mogelijk 
de koplampen in te schakelen, 
bijvoorbeeld bij het verlaten van een 
parkeerplaats. 

Werking: 
Zet, met de contactsleutel in de stand 
STOP of verwijderd uit het contactslot, 
de ring van de verlichtingsschakelaar 
in stand 1 of 4 (“zie bladzijde 11”).
Trek vervolgens de schakelaar naar 
het stuur en bedien de schakelaar 
binnen twee minuten na het afzetten 
van de motor.
Bij elke bediening van de schakelaar 
wordt de inschakelduur van de ver-
lichting met 30 seconden verlengd, 
tot maximaal 210 seconden. Na af-
loop van deze tijd wordt de verlich-
ting automatisch uitgeschakeld.
Bij de eerste bediening van de 
schakelaar brandt de controlelamp 
“parkeerlicht en dimlicht” op het in-
strumentenpaneel gelijktijdig met de 
melding op het display (zie hoofd-
stuk “Waarschuwingslampjes en 
signalering”).

Uitschakelen
Houd de verlichtingsschakelaar in 
de richting van het stuur geduren-
de minstens 2 seconden.

Bij mist, als de lichtsterkte onvoldoende is om de automatische 
verlichting in te schakelen, kunt u handmatig het dimlicht en de 

mistlampen inschakelen.
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Auto’s uitgerust met 
MISTLAMPEN EN 
MISTACHTERLICHTEN
1 Voor
2 Achter

Deze verlichting werkt met 
ingeschakeld parkeerlicht, dimlicht 
of grootlicht.
Druk schakelaar 1 of 2 in voor het 
inschakelen van de mistlampen.

Let op: de mistachterlichten 
mogen alleen worden gebruikt bij 
dichte mist of sneeuwbuien.

Verstelling van de koplampen 
Afhankelijk van de belading van 
uw auto, wordt aanbevolen de 
hoogte van de lichtbundels van de 
koplampen te corrigeren. 
Door achtereenvolgens schake-
laars 3 en 4 op het dashboard te 
bedienen, kan de hoogte van de 
koplampen worden versteld. 
Een controlelamp op het display 
geeft de gekozen stand aan (0, 1, 
2, 3).

Let op: deze functie is 
beschikbaar in de standen 
dimlicht en grootlicht.

S I G N A L E R I N G
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Ruitenwissers voor 
De ruitenwissers werken uitslui-
tend met de contactsleutel in de 
stand rijden “MAR”.

A Uitgeschakeld
B Interval wissen of 

automatisch wissen
C Continu wissen, langzaam
D Continu wissen, snel
E Eén keer wissen (door kort 

naar boven verplaatsen)

Interval wissen
In stand B kunt u, door ring F te draaien, vier wissnelheden voor het interval 
wissen kiezen:
- wissen met zeer lang interval
- wissen met lang interval
- wissen met normaal interval
- wissen met kort interval

Automatisch wissen (auto’s uitgerust met een regensensor)
De inschakeling van deze functie wordt bevestigd met een wisslag.
Het wisinterval wordt automatisch ingesteld aan de hand van de 
regenintensiteit.
Door ring F te verdraaien, is het verhogen van de gevoeligheid van de 
regensensor mogelijk.

LET OP:
Zorg ervoor dat de regensensor niet wordt afgedekt; deze bevindt zich 
aan de bovenzijde van de voorruit, in het midden.
Zet bij het wassen van de auto het contact uit of schakel de functie 
automatisch wissen uit.

R U I T E N W I S S E R S



K
O

R
T

E
 H

A
N

D
L

E
ID

IN
G

I

15 

A - Ruitensproeier voor 
Wanneer u de schakelaar 
minstens 1 seconde naar u toe 
trekt, worden de ruitensproeiers 
met een tijdsafhankelijke wisslag 
ingeschakeld. Tevens werken dan 
de koplampsproeiers, mits het 
dimlicht is ingeschakeld.

Controleer bij gebruik van deze functie of  
de ruitenwisserarmen vrij kunnen bewegen  

en niet worden gehinderd door ijs of sneeuw.
Verwijder alle sneeuw aan de onderzijde van de voorruit.

R U I T E N W I S S E R S

Vervangen van een 
ruitenwisserblad
De opstap die zich in de 
voorbumper bevindt, zorgt voor 
een goede bereikbaarheid van de 
ruitenwisserbladen.
Voor het vervangen van een 
ruitenwisserblad:
- breng de arm omhoog.
- maak het blad los uit de klem 

door de knop in te drukken en 
het blad naar de buitenzijde te 
trekken.

- breng het nieuwe wisserblad aan 
en zorg ervoor dat dit correct is 
vergrendeld.
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BELANGRIJK
Verricht, met het oog op de veiligheid,  

deze afstellingen nooit tijdens het rijden.

Verstellen van het stuur 
Het stuur is in diepte verstelbaar.
Zet, BIJ STILSTAND, eerst uw stoel in de gewenste stand (zie 
“Bestuurdersplaats”).
Ontgrendel het stuur door hendel A naar u toe te trekken. 
Stel de diepte van het stuur in en vergrendel vervolgens de stuurkolom 
door de hendel geheel terug te drukken. 
Zorg ervoor dat u een goed overzicht houdt op het instrumentenpaneel.

Hoogteverstelling van de 
autogordel
De gordel dient over het midden van 
de schouder te lopen (zie hoofdstuk 
GEBRUIKSVOORZORGEN).
U kunt de gordel afstellen door de 
knop van de gordelverankering  
ingedrukt te houden en de gordel 
in hoogte te verstellen.

S T U U R V E R S T E L L I N G
V E R S T E L L I N G  V A N  D E  A U T O G O R D E L
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Hoofdsteun
Druk op de lip om de hoogte van de 
hoofdsteun te verstellen. 
Verwijderen: druk op de lippen en til de 
hoofdsteun op.
Verstelbare armleuning
Verdraai de kartelknop onder het uiteinde 
van de armleuning.

Lendensteun
Verdraai kartelknop 1.

Kanteling van de rugleuning
Verdraai kartelknop 2 voor het verstellen 
van de hoek van de rugleuning.

Verstelling van de zithoogte
Licht handgreep 3 op om de voorzijde van 
de stoel omhoog of omlaag te verstellen.
Licht handgreep 4 op om de achterzijde 
van de stoel omhoog of omlaag te 
verstellen.
Verstelling in lengterichting
Licht bedieningsstang 5 onder de zitting 
op en stel de gewenste stand van de 
stoel in.

Stoelverwarming
Met schakelaar 6 kan de stoelverwarming worden in- 
en uitgeschakeld.

Stoel met variabele demping
Met schakelaar 7 kan de demping van de stoel 
afhankelijk van het gewicht van de bestuurder worden 
ingesteld.

V O O R S T O E L E N
( B e s t u u r d e r )
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Elektrische bediening 
Met de schakelaars op het 
portier kunnen, vanaf de 
bestuurdersplaats, de voorruiten 
van de auto worden bediend.
Aan passagierszijde kan met 
de schakelaar de portierruit aan 
passagierszijde worden bediend.

LET BIJ HET BEDIENEN VAN DE RUITEN  
OP IN DE AUTO AANWEZIGE KINDEREN.

Verwijder bij het verlaten van de auto altijd de sleutel uit het 
contact, ook wanneer u de auto slechts gedurende korte tijd verlaat.

Als u als bestuurder de ruiten van de passagiers bedient, moet 
u er zeker van zijn dat de passagiers op geen enkele manier het 

dichtgaan van de ruiten belemmeren.
U dient erop te letten dat de passagiers de bediening van het 

ruitmechanisme op de juiste manier gebruiken.
Als een ruit klemt, dient u de ruit de andere kant op te laten 
bewegen. Daarvoor moet u op het andere uiteinde van de 

schakelaar drukken.

R U I T B E D I E N I N G

Bestuurderszijde 
(tiptoetsbediening)
Wanneer de schakelaar lang wordt 
ingedrukt, kan de ruit volledig 
worden geopend of gesloten. 
Bij opnieuw indrukken wordt de 
beweging van de ruit gestopt.
Wanneer de schakelaar kort wordt 
ingedrukt, wordt de ruit geopend 
of gesloten tot de schakelaar 
wordt losgelaten.

Passagierszijde
Wanneer de schakelaar wordt 
ingedrukt wordt de ruit geopend of 
gesloten tot de schakelaar wordt 
losgelaten.
Wanneer de schakelaar lang wordt 
ingedrukt, wordt de ruit volledig 
geopend. Bij opnieuw indrukken 
wordt de beweging van de ruit 
gestopt.
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Buitenspiegels
Er zijn twee gedeelten:
A Bovenste spiegeldeel
B Onderste spiegeldeel
Het glas van de buitenspiegels 
is bol waardoor het gezichtsveld 
naar de zijkant wordt verruimd. 
De beelden die u in de spiegel 
waarneemt zijn in werkelijkheid 
dichterbij dan ze lijken. Houd 
hiermee rekening om afstanden 
correct in te kunnen schatten.

Binnenspiegel
Met het palletje aan de onderzijde 
kan de spiegel in twee standen 
worden gezet: 
Normale stand: het palletje is niet 
zichtbaar. 
Nachtstand (tegen verblinding): 
het palletje is zichtbaar. 

Elektrische bediening
Verdraai de schakelaar om de 
spiegel te selecteren.
Spiegel bestuurderszijde:
A Bovenste spiegeldeel
B Onderste spiegeldeel.
Spiegel passagierszijde:
C Bovenste spiegeldeel
D Onderste spiegeldeel.
Verplaats vervolgens de schake-
laar in de gewenste richting.

Elektrische inklapfunctie
Bedien schakelaar E.

S P I E G E L S
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Luchtstroom naar de voeten, de voorruit 
en de zijruiten. 

Ontwaseming - Ontdooiing 
Luchtstroom naar de voorruit en de 
zijruiten. 

Luchtstroom naar de beenruimte.

Luchtstroom recht van voren en naar de 
beenruimte.

Luchtstroom recht van voren.

Toevoer van buitenlucht
Aanbevolen stand voor ontwaseming.

2 - Interieurlucht
Zet de binnenste schakelaar in de gewenste stand.

1 - Luchtverdeling
Draai de buitenste ring tot de gewenste stand

Luchtrecirculatie
In deze stand wordt het interieur afgesloten 
voor onaangenaam ruikende lucht of rook 
vanaf de buitenzijde. 

Deze stand moet zo snel mogelijk weer worden 
verlaten om verse lucht toe te laten in het interieur en 
het beslaan van de ruiten te voorkomen.
3 - Regeling van de aanjagersnelheid 
De aanjager werkt uitsluitend bij draaiende motor. 
Voor aangename omstandigheden in de auto mag 
deze schakelaar niet in stand 0 blijven staan.

V E N T I L A T I E  
H A N D B E D I E N D E  A I R C O N D I T I O N I N G

4 - Regeling van de temperatuur van de 
aanjagerlucht

Draai de buitenste ring in de gewenste stand.
5 - Airconditioning
Druk op schakelaar 5 om de airconditioning in- of uit 
te schakelen. De aanjagersnelheid moet minimaal 1 
zijn.
6 - Ontdooiing - Ontwaseming van de 

achterruiten en de spiegels 
Druk op schakelaar 6 om de ontdooiing - ontwaseming 
van de achterruiten en de spiegels in te schakelen.
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Aanbevelingen voor een correct gebruik van het systeem:

Bediening  
van...

Voor...

Schakelaar 
luchtverdeling

Schakelaar tem-
peratuurregeling

Schakelaar 
luchtstroom

Schakelaar 
airconditioning

Schakelaar 
luchttoevoer 
buitenlucht / 

luchtrecirculatie

Koeling

Eerst maximale 
koeling en 
vervolgens 
persoonlijke 
instellingen

Eerst 
maximaal en 
vervolgens 
persoonlijke 
instellingen

ON Eerst 
luchtrecirculatie

Verwarming

Eerst maximale 
warmte en 
vervolgens 
persoonlijke 
instellingen

Eerst 
maximaal en 
vervolgens 
persoonlijke 
instellingen

- Eerst 
luchtrecirculatie

Ontdooiing
Ontwaseming

Maximale 
verwarming Max ON Toevoer 

buitenlucht

H A N D B E D I E N D E  A I R C O N D I T I O N I N G



K
O

R
T

E
 H

A
N

D
L

E
ID

IN
G

I

22 

Dit hulpsysteem bij het rijden maakt het mogelijk te rijden met een snelheid 
naar keuze zonder bediening van het gaspedaal.
Dit systeem is werkzaam boven circa 40 km/h in de hoogste 
versnellingen.
Schakelaar A van de snelheidsregelaar bevindt zich onder de schakelaar 
van de verlichting en de signalering.

Keuze van de functie
Draai kartelknop 1 in de stand “ON”.
Controlelampje B gaat branden en een melding bevestigt de inschakeling 
van het systeem.

Selectie van een kruissnelheid
Bij selectie van de functie met kartelknop 1 wordt nog geen kruissnelheid 
opgeslagen.
Druk, zodra de gewenste snelheid is bereikt door bediening van het 
gaspedaal, schakelaar A even omhoog.
De snelheid wordt vastgelegd. 
U kunt vervolgens het gaspedaal loslaten. De auto blijft automatisch rijden 
met de gekozen snelheid.

Opmerking: de snelheid van uw auto kan licht afwijken van de opgeslagen 
snelheid, bijvoorbeeld bij sterke afdalingen of bij een zwaar beladen auto.

Instellen van de kruissnelheid bij ingeschakelde regelaar
U kunt:
- de snelheid stapsgewijs verhogen, door korte bedieningen van de 

schakelaar naar boven; of continu verhogen door de schakelaar naar 
boven gedrukt te houden,

- de snelheid stapsgewijs verlagen, door korte bedieningen van de 
schakelaar naar beneden; of continu verlagen door de schakelaar naar 
beneden gedrukt te houden.

S N E L H E I D S R E G E L A A R
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De snelheidsregelaar mag uitsluitend worden gebruikt als de rijomstandigheden een constante 
snelheid toelaten.
Gebruik de regelaar niet in druk verkeer, op heuvelachtig terrein, op gladde wegen of onder andere 
moeilijke rijomstandigheden.

De bestuurder moet oplettend blijven en altijd de volledige controle houden over de auto.
Aanbevolen wordt de voeten altijd in de buurt van de pedalen te houden.

Tijdelijk overschrijden van de kruissnelheid
Met ingeschakelde regelaar is het altijd mogelijk, 
door het gaspedaal te bedienen, de kruissnelheid te 
overschrijden (bijvoorbeeld bij het inhalen).

Uitschakeling van de snelheidsregelaar
- Door het indrukken van het rempedaal of het 

koppelingspedaal.
- Door het bedienen van schakelaar 2 “RES”.
- Door ingrijpen van de systemen ESP of ASR.
Hierdoor wordt de kruissnelheid niet gewist.

Let op: de snelheidsregelaar wordt uitgeschakeld 
als de versnellingshendel zich in de neutraalstand 
bevindt.

Opnieuw inschakelen van de regelaar
Breng de auto op de gewenste snelheid en bedien 
schakelaar 2 “RES”.

Uitschakeling van de functie
- Draai ring A in de stand “OFF”.
De eerder gekozen kruissnelheid wordt niet 
opgeslagen.
Controlelampje B dooft.

Bij een storing wordt het systeem automatisch 
uitgeschakeld en dooft controlelampje B.

S N E L H E I D S R E G E L A A R
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Let op: het gelijktijdig gebruik van 
overige hoogfrequente apparatuur 
in de directe omgeving van de auto 
(bijvoorbeeld mobiele telefoons 
of huisalarminstallaties) kan de 
werking van de afstandsbediening 
tijdelijk verstoren.
Wanneer de werking van de 
afstandsbediening permanent 
verstoord is, dient u deze 
te reïnitialiseren (zie vorige 
bladzijde).

Centrale ontgrendeling
Door toets 1 kort in te drukken wordt het interieur van uw auto ontgrendeld. 
De richtingaanwijzers knipperen twee keer.
Door toets 3 in te drukken wordt de laadruimte ontgrendeld.
Tijdens deze handeling licht diode F op.

Centrale vergrendeling
Door toets 2 kort in te drukken wordt uw auto vergrendeld.
Tijdens deze handeling licht diode F op. De richtingaanwijzers knipperen 
één keer.
Als een van de portieren geopend is of niet goed gesloten, wordt de 
centrale vergrendeling niet uitgevoerd.

A F S T A N D S B E D I E N I N G
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In- en uitklappen van de sleutel
Met toets A kunt u metalen 
sleuteldeel B uitklappen.
Voor het inklappen van metalen 
sleuteldeel B:
- houd toets A ingedrukt en klap 

metalen deel B in,
- laat toets A los en druk 

metalen deel B verder in tot hij 
vastklikt.

Als u toets A hierbij niet indrukt, 
kan het mechanisme beschadigd 
raken.

Lege batterij van de afstandsbediening
Als bij bediening van een van de toetsen van de afstandsbediening lampje 
F knippert, moet de batterij worden vervangen.
Batterijtype: CR2032.

Vervangen van de batterij van de afstandsbediening
- druk op toets A en zet metalen sleuteldeel B in de opengeklapte stand,
- draai schroefje C van de gesloten stand naar de geopende stand met 

een kleine platte schroevendraaier,
- open batterijhouder D en vervang batterij E waarbij op de polariteit moet 

worden gelet,
- druk batterijhouder D in de sleutel en blokkeer hem door schroefje C aan 

te draaien.
Let op: noteer de nummers van de sleutels en de afstandsbediening op 
de ASSISTANCE-kaart. Bewaar de kaart op een veilige plaats.
Gooi gebruikte batterijen niet weg. Lever ze in bij een door CITROËN 
erkend bedrijf of bij een ander verzamelpunt (fotozaak, etc.).

Behalve tijdens de reïnitialisatieprocedure,  
functioneert de afstandsbediening niet als de sleutel in  

het contactslot steekt, ook niet bij uitgeschakeld contact.
Let op: bediening van de afstandsbediening  

in bijvoorbeeld uw broek- of jaszak kan tot ongewenste 
ontgrendeling van de portieren leiden.

Let op: als een verkeerd type batterij wordt gebruikt  
kan de afstandsbediening worden beschadigd.

Gebruik alleen hetzelfde type batterij, of een type dat 
gelijkwaardig is aan het type batterij dat CITROËN voorschrijft.

A F S T A N D S B E D I E N I N G
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Elektronische startbeveiliging
Door de ELEKTRONISCHE STARTBEVEILIGING wordt het 
brandstofsysteem van de motor vergrendeld.
Het systeem wordt automatisch ingeschakeld zodra de contactsleutel 
wordt verwijderd uit het contactslot.
Alle sleutels zijn voorzien van een elektronische startbeveiliging.
Nadat het contact is aangezet vindt er communicatie plaats tussen de 
sleutel en de elektronische startbeveiliging.
Wanneer de sleutel niet wordt herkend is het starten van de motor 
onmogelijk.

Dit controlelampje bevindt zich op het instrumentenpaneel.

• Wanneer dit lampje na aanzetten van het contact dooft, is de contactsleutel 
herkend en kunt u de motor starten.

• Wanneer het lampje na aanzetten van het contact blijft branden, duidt dit 
op een storing.

U kunt in dit geval niet met uw auto rijden; raadpleeg het dichtstbijzijnde, 
door CITROËN erkende bedrijf.

Met de sleutel kunnen alle sloten 
van de auto worden vergrendeld 
en ontgrendeld en kan de motor 
worden gestart.

Centrale vergrendeling met de 
sleutel
De auto wordt vergrendeld door 
een korte bediening van de 
sleutel.

S L E U T E L S
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CODE-kaart
Bij aflevering van de auto wordt
een kaart met vertrouwelijke 
gegevens geleverd. 
Deze kaart bevat een toe-
gangscode waarmee een door 
CITROËN erkend bedrijf onder-
houd aan de elektronische start-
beveiliging kan uitvoeren. 
Bij verlies kan de betrouwbaar-
heid van de elektronische startbe-
veiliging niet meer worden gega-
randeerd.

Wijzig op geen enkele wijze het elektrische circuit van de 
elektronische startbeveiliging. Een wijziging zou er toe  

kunnen leiden dat uw auto niet meer kan worden gestart.

Bij doorverkoop van de auto is het absoluut noodzakelijk dat de CODE-
kaart wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar.
Laat de kaart nooit in de auto liggen.

Advies

Voor alle wijzigingen met betrekking tot de sleutels (toevoegen, het 
vervallen of vervangen van een sleutel) is het noodzakelijk dat u zich 
met uw codekaart en alle in uw bezit zijnde sleutels wendt tot een door 
CITROËN erkend bedrijf.
Bovendien kan bij elke handeling aan de elektronische systemen van uw 
auto, een door CITROËN erkend bedrijf u naar deze kaart vragen.

C O D E K A A R T
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Uitschakelen van het anti-
inbraakalarm met de sleutel
Ontgrendel de portieren met de 
sleutel en stap in de auto.

Uitschakelen van het 
anti-inbraakalarm met de 
afstandsbediening
Het uitschakelen van de sluimer-
stand vindt plaats bij ontgrendeling 
van de auto (indrukken van toets 
B van de afstandsbediening).

Uw auto kan zijn uitgerust met een 
ANTI-INBRAAKALARM.
Deze biedt:
• Een uitwendige beveiliging via 

sensoren op de opengaande 
delen (portieren, motorkap) en 
op de elektrische voeding.

• Een beveiliging bij optakelen van 
de auto.

Het systeem bevat verder een 
sirene en lampje 1, dat zichtbaar 
is vanaf de buitenzijde en drie 
mogelijke toestanden van het anti-
inbraakalarm aangeeft:
• Alarm niet actief (sluimerstand 

uitgeschakeld); het lampje is 
gedoofd.

• Alarm actief (in sluimerstand); 
het lampje knippert langzaam.

• Alarm in werking (inbraaksignaal); 
het lampje knippert snel bij 
ontgrendeling van de auto. Dit 
stopt zodra het contact wordt 
aangezet.

A N T I - I N B R A A K A L A R M
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Inschakelen van het anti-inbraakalarm
Controleer eerst of alle opengaande delen correct 
zijn gesloten.
U schakelt het anti-inbraakalarm in door toets A van 
de afstandsbediening in te drukken.
Wanneer het anti-inbraakalarm is ingeschakeld, treedt 
bij elke inbraakpoging de sirene in werking, vergezeld 
van het branden van de richtingaanwijzers.
Het anti-inbraakalarm keert terug naar de sluimerstand 
maar de inbraakpoging wordt opgeslagen en 
aangegeven door het snel knipperen van lampje 1 
zodra het anti-inbraakalarm wordt uitgeschakeld.
Het anti-inbraakalarm treedt ook in werking bij 
uitschakeling van de elektrische voeding; in dit geval 
keert het systeem terug in de sluimerstand zodra de 
voeding wordt hersteld.

Let op: als u de auto wilt vergrendelen zonder 
inschakeling van het anti-inbraakalarm, kunt u de auto 
met de sleutel vergrendelen.

Let op: als het anti-inbraakalarm is afgegaan tijdens 
uw afwezigheid, stopt het knipperen zodra het contact 
wordt aangezet.

A N T I - I N B R A A K A L A R M
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• STOP: Stuurslot
 Beweeg, voor het ontgrendelen van de stuurinrichting, het stuurwiel iets 

en draai tegelijkertijd de sleutel om zonder kracht te zetten.

• MAR: Contactstand
In deze stand kunnen bepaalde elektrische accessoires worden gebruikt.

Het doven van het lampje “Sleutel elektronische 
startbeveiliging” geeft aan dat de motor kan worden gestart.

• AVV: Startstand
Laat de sleutel los zodra de motor loopt. Schakel deze stand nooit in bij 
draaiende motor.

• PARK: Parkeerstand
In deze stand kunnen de parkeerlichten worden ingeschakeld bij afgezet 
contact (zie “Parkeerlichten - afgezet contact”).

Deze controlelampjes worden getest met de sleutel in de 
contactstand
(ABS, storing airbag, uitschakeling passagiersairbag voor, emissieregeling, 
acculading, olie, snelheidsregelaar, handrem, voorgloeien, hoeveelheid 
brandstof, aanwezigheid water in het brandstoffilter, koelvloeistoftempera-
tuur, onderhoud, stuurbekrachtiging.)

Tijdens de test van deze lampjes, wordt de melding “controle bezig” 
weergegeven op het instrumentenpaneel type comfort.
Als de lampjes niet branden, is een storing opgetreden.
Raadpleeg een door CITROËN erkend bedrijf.

S T U U R S L O T  -  C O N T A C T  -  S T A R T M O T O R
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Stuurslot
• STOP: na het verwijderen van de sleutel wordt het stuurslot bediend en de stuurinrichting vergrendeld; de 
vergrendeling kan plaatsvinden in diverse standen van het stuurwiel. De sleutel kan alleen worden verwijderd in 
de stand STOP.
• MAR: Contactstand.
De stuurinrichting is ontgrendeld (draai de sleutel in de stand STOP; beweeg indien nodig het stuurwiel iets).
• AVV: Startstand.
Voor starten en afzetten van de motor. Zie “Starten”.
• PARK: Parkeerstand
In deze stand kunnen de parkeerlichten worden ingeschakeld bij afgezet contact.

VERWIJDER DE SLEUTEL NOOIT UIT HET CONTACT  
VOORDAT DE AUTO VOLLEDIG STILSTAAT.

HET IS NOODZAKELIJK OM ALTIJD MET DRAAIENDE  
MOTOR TE RIJDEN ZODAT DE BEKRACHTIGING VAN HET 

REMSYSTEEM EN DE STUURINRICHTING BESCHIKBAAR IS
(om te voorkomen dat de stuurinrichting wordt  

vergrendeld en de veiligheidsvoorzieningen niet werken).
Beweeg, na het verwijderen van de sleutel uit het contactslot, 
 indien nodig het stuurwiel iets, om er zeker van te zijn dat de 

stuurinrichting wordt vergrendeld.

S T U U R S L O T  -  C O N T A C T  -  S T A R T M O T O R
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Controleer of de neutraalstand is ingeschakeld 

Starten van de motor
Draai de sleutel tot in de contactstand. Bedien vervolgens de startmotor tot de motor aanslaat.
Zet, als de motor niet aanslaat, het contact uit en herhaal de startprocedure.
Druk, bij temperaturen lager dan 0°C, het koppelingspedaal tijdens het starten in, om de startprocedure te 
vergemakkelijken. Laat vervolgens het koppelingspedaal langzaam opkomen.

Let op: raak tijdens het starten het gaspedaal niet aan.
Bij het starten is het motortoerental voor de motoren met 100 en 120 pk, begrensd tot 2500/2800 t/min.

Afzetten van de motor

Advies

Laat de motor, alvorens deze af te zetten, altijd enkele seconden stationair draaien om het toerental van de 
turbocompressor te laten terugvallen tot de normale waarde.
“Even gasgeven” tijdens het afzetten van de motor kan de turbocompressor ernstig beschadigen.

LAAT DE MOTOR NOOIT DRAAIEN IN EEN AFGESLOTEN OF ONVOLDOENDE GEVENTILEERDE RUIMTE.

S T A R T E N
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Regeling dashboardverlichting
De regelweerstand is 
werkzaam bij ingeschakelde 
koplampverlichting.
Gebruik schakelaars 2 en 
3 voor het instellen van de 
verlichtingssterkte.
U beschikt over 8 instelniveaus.

Door bediening van de toets 
“TRIP” op het uiteinde van de 
ruitenwisserschakelaar, kunt u de 
volgende informatie oproepen:
- Actieradius
- Afstand A
- Gemiddeld brandstofverbruik A
- Momenteel verbruik A
- Gemiddelde snelheid A
- Rijtijd A
Als trip B is geactiveerd:
- Afstand B
- Gemiddeld brandstofverbruik B
- Gemiddelde snelheid B
- Rijtijd B

Menu’s van de boordcomputer
Met het bedieningspaneel links 
van het stuur kunt u de volgende 
menu’s oproepen:
1 Geluidssignaal snelheid
2 Sensor koplampen (sensor 

lichtsterkte)
3 Activering TRIP B
4 Instelling tijd
5 Instelling datum
6 Weergave radio
7 Autoclose (automatische 

vergrendeling)
8 Eenheid metingen
9 Taal
10 Volume van de meldingen
11 Volume van de toetsen
12 Service
13 Airbag passagier
14 Menu verlaten
Uit veiligheidsoverwegingen 
zijn bepaalde menu’s alleen 
beschikbaar met het contact 
afgezet.

B O O R D C O M P U T E R
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Met deze toets kan:
• toegang worden verkregen tot de menu’s en submenu’s,
• een keuze worden bevestigd, binnen een menu
• een menu worden verlaten.
• Door de toets lang in te drukken keert u terug naar het beginscherm.

Met deze toets kan:
• een menu opwaarts worden doorlopen,
• een waarde worden verhoogd.

Met deze toets kan:
• een menu neerwaarts worden doorlopen,
• een waarde worden verlaagd.

Gekozen
menu...

Druk
op...

Gekozen
submenu…

Druk
op… Kiezen…

Beves-
tigen en 
beëindi-

gen
Functie...

1 Piep 
snelheid Mode

ON Mode Verhogen Mode Activeren/deactiveren 
van het geluidssignaal 
overschrijding gepro-

grammeerde snelheid en 
kiezen van de snelheid

Verlagen Mode

OFF Mode

2 Sensor kopl. Mode

Verhogen Mode
Instellen van de 

gevoeligheid van de 
lichtsterktesensor

Mode

Verlagen Mode

3 Gegev. 
Trip B Mode

ON Mode
Zichtbaar maken van 

de tweede afstand 
“Trip B”

OFF Mode

B O O R D C O M P U T E R
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menu…

Druk
op...

Gekozen
submenu…

Druk
op… Kiezen…

Beves-
tigen en 
beëindi-

gen
Functie...

4 Stel uur in Mode

Uur Mode

Verhogen Mode

Instelling klokje

Verlagen Mode

Formaat Mode

24 Mode
Kiezen van de 

weergave van het 
klokje

12 Mode

Mode

5 Stel dag in Mode
Jaar /  

Maand / 
Dag

Mode

Activeren Mode
Instelling van de 

datum
Deactiveren Mode

6 Zie radio Mode

ON Mode
Weergave van de 
frequentie van de 
beluisterde zender

OFF Mode

B O O R D C O M P U T E R
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menu…

Druk
op...

Gekozen
submenu…

Druk
op… Kiezen…

Beves-
tigen en 
beëindi-

gen
Functie...

7 Autoclose Mode In bewe-
ging Mode

ON Mode Activeren/deactiveren 
van de automatische 
vergrendelfunctie van 
de portieren (boven 

20 km/h)OFF Mode

8 Meeteen-
heid Mode

Afstanden Mode

Km Mode
Keuze van de eenheid 
voor weergave van de 

afstand
Miles Mode

Mode

Verbruik Mode

km/l Mode Keuze van de  
eenheid voor 
weergave van  
het verbruikmpg Mode

9 Taal Mode
Lijst met 

de be-
schikbare 

talen
Mode Keuze van de 

weergavetaal

10 Wrsch. Gel Mode

Verhogen Mode
Verhogen/verlagen 

van het geluidsniveau 
van de meldingen

Verlagen Mode

B O O R D C O M P U T E R
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menu…

Druk
op...

Gekozen
submenu…

Druk
op… Kiezen…

Beves-
tigen en 
beëindi-

gen
Functie...

11 Toets gel Mode

Verhogen Mode
Verhogen/verlagen 

van het geluidsniveau 
van de toetsen

Verlagen Mode

12 Service Mode

Service 
(Km tot 

verversen)
Mode

Weergave van de 
resterende kilometers 
tot de eerstvolgende 

onderhoudsbeurt

Mode

Olio Mode Weergave van het 
olieniveau

13 Bag 
passagier Mode

ON Mode

Ja Mode

Activeren / 
deactiveren 

passagiersairbag

Nee Mode

OFF Mode

Ja Mode

Nee Mode

14 Sluit Menu 
af Mode Verlaten

B O O R D C O M P U T E R
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U wordt geïnformeerd over het moment waarop de eerstvolgende onderhoudsbeurt moet worden uitgevoerd 
overeenkomstig het onderhoudsboekje. Deze informatie wordt bepaald aan de hand van het aantal gereden 
kilometers sinds het laatste onderhoud.

Werking
Bij het aanzetten van het contact wordt gedurende enkele seconden de onderhoudssleutel weergegeven; het 
display van de kilometerteller geeft het aantal nog te rijden kilometers weer tot het eerstvolgende onderhoud (op 
honderd kilometer nauwkeurig).
Voorbeeld: u kunt nog rijden tot het eerstvolgende onderhoud:

Enkele seconden later geeft de kilometerteller weer de normale informatie weer en is op het display de totaal- of 
dagkilometerstand zichtbaar.

Functie “Vermindering van de motoroliekwaliteit” (motoren 100 en 120 pk)
Het onderhoudsinterval van uw auto is 40 000 km bij normaal gebruik. 
Vanaf 30 000 km test de motormanagementcomputer de teruggang van de kwaliteit van de motorolie.
Bij gebruik van uw auto onder zware omstandigheden wordt u bij elke start gewezen op de teruggang van de 
motoroliekwaliteit, door het knipperen van de controlelamp van de motorolie en de weergave van een melding op 
het instrumentenpaneel comfort.
Het onderhoud moet in dat geval zo snel mogelijk worden uitgevoerd.

O N D E R H O U D S I N T E R V A L I N D I C A T O R
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5-versnellingsbak 6-versnellingsbak

Achteruitversnelling
Til kraagring A op voor het inschakelen van de achteruitversnelling.
Schakel de achteruitversnelling pas in als de auto volledig stilstaat.
De schakelbeweging moet rustig worden uitgevoerd om kraken van de 
achteruitversnelling te voorkomen.

Let op: de parkeerhulp wordt in de achteruitversnelling ingeschakeld; dit gaat vergezeld van een geluidssignaal 
aan de buitenzijde van de auto.

V E R S N E L L I N G S H E N D E L
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Zie het document dat bij uw auto 
is geleverd.

Snelheidsbegrenzer
Afhankelijk van de uitvoering of gemonteerde opties, kan de topsnelheid 
van uw auto zijn begrensd op 90 of 100 km/h. Deze topsnelheid mag niet 
worden gewijzigd.
Op een sticker in het interieur wordt deze topsnelheid aangegeven.

S N E L H E I D S B E G R E N Z E R
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Handrem
De handrem wordt bediend bij stilstaande auto door de hendel stevig aan 
te trekken, vooral op een helling.
Schakel in alle gevallen als voorzorgsmaatregel de eerste versnelling in. 
Draai op steile hellingen de voorwielen naar het trottoir.
Druk, voor het vrijzetten van de handrem, op het uiteinde van de hefboom 
terwijl u hem iets omhoog trekt; druk vervolgens de hefboom volledig naar 
beneden.

Dit controlelampje brandt bij aangetrokken of niet goed vrijgezette handrem.
Als de handrem is vrijgezet, geeft het branden van dit lampje aan dat het remvloeistofniveau te laag is, of 
dat een storing in het remsysteem is opgetreden.

Doorrijden is niet toegestaan. 
Raadpleeg direct het dichtstbijzijnde, door CITROËN erkende bedrijf.

De handrem mag niet worden gebruikt voor  
het stoppen of het afremmen van een rijdende auto.

Slijtage van de remschijven en remtrommels
Raadpleeg voor controle van de slijtage van de remschijven en remtrommels een door CITROËN erkend bedrijf.

R E M M E N
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ABS-systeem - antiblokkeersysteem
Dit systeem verhoogt de veiligheid door blokkering van de wielen te voorkomen bij abrupt remmen of onder 
omstandigheden met verminderde wielgrip.

Hierdoor blijft de auto beter onder controle.
Alle elektrische componenten die essentieel zijn voor het ABS worden voor en tijdens het rijden op hun goede 
werking gecontroleerd door een elektronisch controlesysteem. Het controlelampje van het ABS brandt bij het 
aanzetten van het contact en moet na enkele seconden uitgaan.
Als het controlelampje niet dooft, is het ABS-systeem uitgevallen vanwege een storing. Ook wanneer het 
controlelampje tijdens het rijden gaat branden, is het ABS-systeem niet actief. In deze twee gevallen blijft de 
normale werking van het remsysteem behouden, zoals bij auto’s zonder ABS. Om de correcte werking van het ABS 
en de daarmee samenhangende veiligheid te herstellen, dient het ABS echter onmiddellijk te worden nagekeken 
door een door CITROËN erkend bedrijf.
Op gladde wegen (grind, sneeuw, ijzel, enz.) blijft voorzichtig rijden geboden.

Remassistent bij een noodstop
Dit systeem zorgt er bij een noodstop voor dat de optimale remdruk sneller wordt bereikt, waardoor de remweg 
wordt verkort. Het systeem wordt afhankelijk van de bedieningssnelheid van het rempedaal geactiveerd, waardoor 
de weerstand wordt verminderd. Om de remassistent bij een noodstop actief te houden: houd uw voet op het 
rempedaal.

R E M M E N
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VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN
Het ESP-systeem biedt een 
toename van de veiligheid bij 
normaal rijden, maar de bestuurder 
mag nooit extra risico nemen of 
gaan rijden met onverantwoorde 
snelheden.
De werking van dit systeem kan 
alleen worden gegarandeerd als 
aan de voorschriften van de con-
structeur met betrekking tot de 
banden wordt voldaan (banden 
en wielen), de onderdelen van 
het remsysteem, de elektronische 
componenten, alsmede de correc-
te reparatie- en montageprocedu-
res van het CITROËN-netwerk.
Laat na een aanrijding het systeem 
door een door CITROËN erkend 
bedrijf controleren.

Dynamische stabiliteitsregeling (ESP) en Antislipregeling (ASR)
Deze systemen zijn verbonden met en aanvullend op het ABS-systeem. 
Bij afwijkingen tussen het door de auto gevolgde traject en het door de 
bestuurder gewenste traject, grijpt het ESP-systeem automatisch in op het 
remsysteem van één of meer wielen om de auto op het gewenste traject te 
krijgen. Het ASR-systeem optimaliseert de aandrijving, zodat doorslippen 
van de wielen wordt voorkomen, door in te grijpen op de remmen van de 
aangedreven wielen en op de motorregeling. Het systeem zorgt ook voor 
een verbeterde stuurstabiliteit van de auto bij het accelereren. Alleen het 
ASR-systeem kan worden ingeschakeld/uitgeschakeld.

Werking:
Als het ASR-systeem werkzaam is, knippert het ASR-lampje (zie 
“Waarschuwingslampjes”).

Uitschakeling
Onder uitzonderlijke omstandigheden (in modder of sneeuw vastgelopen 
auto, met sneeuwkettingen, op losse ondergrond…), kan het noodzakelijk 
zijn het ASR-systeem uit te schakelen om met doorslippende wielen de 
auto te verplaatsen naar een wegdek met meer grip.
- Druk op schakelaar A, het controlelampje in de schakelaar brandt. Het 

ASR-systeem is niet meer actief.

Het ASR-systeem wordt weer ingeschakeld door opnieuw schakelaar A te 
bedienen.

Bij een storing
Wanneer in het systeem een storing optreedt, gaat het controlelampje 
ASR branden, klinkt een geluidssignaal en verschijnt een melding op het 
multifunctioneel display. (zie “Waarschuwingslampjes”).
Raadpleeg een door CITROËN erkend bedrijf voor controle van het 
systeem.

D Y N A M I S C H E  S T A B I L I T E I T S R E G E L I N G
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Parkeerhulp
Tijdens het achteruitrijden wordt u door middel van een 
systeem met afstandssensoren in de achterbumper, 
door een geluidssignaal geïnformeerd over de 
aanwezigheid van een obstakel in de achter de auto 
gelegen detectiezone.

Opmerking: bij installatie van een trekhaak wordt de 
parkeerhulp automatisch uitgeschakeld.
Raadpleeg een door CITROËN erkend bedrijf voor 
installatie van een trekhaak.

Bij het inschakelen van de achteruitversnelling, wijst een kort geluidssignaal u op inschakeling van het systeem, 
- hoe dichter de auto het obstakel nadert, hoe sneller de geluidssignalen elkaar opvolgen.
- zodra de auto minder dan 20 centimeter van het obstakel verwijderd is, verandert het geluidssignaal in een 

doorlopend signaal.
De afstandssensoren kunnen echter geen obstakels net onder de bumper detecteren. Een object zoals een 
bermpaaltje, kan aan het begin van de parkeermanoeuvre nog wel worden gedetecteerd, maar niet meer als de 
auto te dicht genaderd is.

Uitschakeling
Het systeem wordt uitgeschakeld zodra de versnellingshendel niet meer in de achteruitrijstand staat.

Detectiezone

P A R K E E R H U L P
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P O R T I E R E N

Als u besluit te rijden met vergrendelde portieren,  
moet u beseffen dat in een noodgeval hulpverleners  

moeilijker toegang tot de auto zouden kunnen hebben.

Automatische vergrendeling 
van de portieren
Wanneer met de auto wordt gere-
den kan het systeem automatisch 
de portieren vergrendelen, zodra 
een snelheid van circa 20 km/h 
wordt bereikt.

Let op: als een portier wordt 
geopend wordt dit opnieuw 
automatisch vergrendeld bij een 
snelheid van circa 20 km/h.

Inschakeling / Uitschakeling 
van de functie
Zie “Boordcomputer, menu 
Autoclose, bladzijde 36”.

Vergrendelen van binnenuit
Door bediening van schakelaar 
A kan de auto centraal worden 
vergrendeld, door bediening 
van schakelaar B kan de auto, 
bij gesloten portieren, centraal 
worden ontgrendeld.
De portieren kunnen altijd van 
binnenuit worden geopend.
Als een van de portieren geopend 
is of niet goed gesloten, wordt 
de centrale vergrendeling niet 
uitgevoerd.
Het controlelampje van schakelaar 
A  kan 2 toestanden aangeven:
- Het controlelampje brandt bij 

ingeschakelde vergrendeling en 
zodra het contact is aangezet.

- Het controlelampje is gedoofd 
als de opengaande delen niet 
zijn vergrendeld.

Vergrendeling van de 
laadruimte
Met schakelaar C kan uitsluitend 
de laadruimte worden vergrendeld 
en ontgrendeld.
Als de laadruimte is vergrendeld, 
brandt het controlelampje in de 
schakelaar.
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Werking van buitenaf
Trek voor het openen de 
handgreep eerst naar u toe en 
vervolgens naar achteren.
Zorg ervoor dat de schuifdeur 
volledig wordt geopend zodat 
het blokkeersysteem aan de 
onderzijde van de deur in werking 
treedt.

Werking van binnenuit
Druk voor het ontgrendelen 
en openen de handgreep naar 
achteren.
Zorg ervoor dat de schuifdeur 
volledig wordt geopend zodat 
het blokkeersysteem aan de 
onderzijde van de deur in werking 
treedt.
Trek voor het deblokkeren en 
sluiten van de deur aan de 
handgreep en schuif de deur 
dicht.

Rijd nooit met de 
zijschuifdeur geopend.

Draai voor het ontgrendelen 
of vergrendelen van het 
bestuurdersportier de sleutel 
in het slot, of gebruik de 
afstandsbediening.
Trek voor het openen van het 
portier de handgreep naar u toe.

P O R T I E R E N

VOORPORTIEREN ZIJSCHUIFDEUR
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Werking van buitenaf (rechter 
deur)
Trek voor het openen van het 
portier de handgreep naar u toe.

P O R T I E R E N

Werking van de andere deur
Open eerst de rechter deur door de 
handgreep naar u toe te trekken.
Trek aan hendel A voor het openen 
van de linker deur.
Sluit bij het afsluiten eerst de linker 
zijde.
Sluit vervolgens de rechter deur.

ACHTERDEUREN

Openen op 180°
Druk op knop A terwijl de deur 
wordt geopend.
Bij het sluiten van de deur neemt 
de grendel automatisch de 
vergrendelstand in.

Wees voorzichtig met het openen van de deuren bij rukwinden.
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V E N T I L A T I E  -  A I R C O N D I T I O N I N G
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Luchttoevoer
Zorg ervoor dat het luchtinlaatrooster en het 
luchtinlaatkanaal onder de voorruit van de auto schoon 
zijn (vrij van bladeren, sneeuw, etc..).
Bij het reinigen van de auto met hogedruk 
reinigingsapparatuur moet worden voorkomen dat 
de reinigingsstraal op de het luchtinlaatrooster wordt 
gericht.

Luchtroosters
De luchttoevoeropeningen in het dashboard zijn 
voorzien van roosters waarmee de luchtstroom kan 
worden gericht (hoog-laag, rechts-links) en van 
draaiknoppen voor instelling van de luchthoeveelheid.

Luchtcirculatie
Aangename omstandigheden in het interieur worden 
verkregen door een goede luchtverdeling.
Zorg, in verband met  een optimale werking van de 
ventilatie, ervoor dat de luchtroosters niet worden 
afgedekt.

Extra verwarming
De auto’s kunnen zijn voorzien van automatische 
extra verwarming voor het verder verbeteren van het 
comfort.
Het is niet abnormaal als u af en toe enige geuren 
waarneemt, vooral bij stationair draaiende motor of 
stilstaande auto.

Airconditioning
Ongeacht het jaargetijde kan de airconditioning nuttig 
worden gebruikt omdat de luchtvochtigheid en de wa-
semvorming in de auto worden verminderd. De tem-
peratuur in het interieur kan niet lager worden dan de 
buitentemperatuur als de airconditioning niet is inge-
schakeld.
Voor een optimale werking van de airconditioning 
moeten de ruiten gesloten zijn. Als, na langdurige 
stilstand in de zon, de temperatuur in de auto sterk is 
opgelopen, kan de auto met de ruiten geopend even 
worden geventileerd, waarna de ruiten weer moeten 
worden gesloten.
Om ervoor te zorgen dat de compressor van 
de airconditioning niet gaat lekken, moet u de 
airconditioning minstens één keer per maand  
inschakelen.
Bij het trekken van een zware aanhangwagen en een 
zeer hoge buitentemperatuur, wordt de airconditioning tij-
delijk uitgeschakeld als de motorkoeling in gevaar komt.
Het condenswater van de airconditioning wordt via een 
speciale opening afgevoerd; hierdoor kan onder de 
stilstaande auto een plasje water worden gevormd.
Aanbevolen wordt het airconditioningssyteem regelma-
tig te laten controleren (zie het onderhoudsboekje).
De airconditioning gebruikt tijdens de werking energie 
van de motor. Hierdoor zal het brandstofverbruik toe-
nemen.

V E N T I L A T I E  -  A I R C O N D I T I O N I N G

Laat de motor nooit draaien in een  
afgesloten of slecht geventileerde ruimte.
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1 - Instelling van de luchtverdeling
Draai de buitenste ring in de gewenste stand.

Luchtstroom recht van voren.

Luchtstroom recht van voren en naar de 
beenruimte.

Luchtstroom naar de beenruimte.

Luchtstroom naar de voorruit en de 
zijruiten.

2 - Toevoer buitenlucht / Luchtrecirculatie
In deze stand wordt het interieur afgesloten voor onaangenaam ruikende lucht of rook vanaf de buitenzijde. 
Deze stand moet zo snel mogelijk weer worden verlaten om verse lucht toe te laten in het interieur en het 
beslaan van de ruiten te voorkomen.

Luchtstroom naar de voorruit, de voorste 
zijruiten en naar de beenruimte.

H A N D B E D I E N D E  A I R C O N D I T I O N I N G
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4 - Temperatuurinstelling
Draai de ring om de gewenste temperatuur in te stellen.

5 - Airconditioning (waarschuwingslampje brandt =airco ingeschakeld)
De airconditioning werkt alleen bij draaiende motor. Druk op de schakelaar op het dashboard.
Voor een goede werking van de airconditioning mag de schakelaar van aanjager 3 niet in de nulstand 
staan.
De airconditioning werkt met menging van warme en koude lucht. Met de schakelaar “Temperatuurin-
stelling” 4 kan de airconditioning worden ingesteld als schakelaar 5 is bediend.

6 - Ontdooiing - Ontwaseming van de achterruiten en de spiegels.
Werkt alleen bij draaiende motor.
Door indrukken van schakelaar 6 wordt de elektrische ontdooiing - ontwaseming van de achterruiten en 
de spiegels ingeschakeld.
Opnieuw indrukken onderbreekt de ontwaseming.
Bij weer indrukken wordt de ontwaseming weer geactiveerd.

Opmerking: als de motor wordt afgezet voordat de ontdooiing is beëindigd, wordt de werking onderbroken 
en weer geactiveerd na het starten van de motor.

3 - Regeling van de aanjagersnelheid
De aanjager werkt uitsluitend bij draaiende motor. Voor aangename omstandigheden in de auto mag 
deze schakelaar niet in stand 0 blijven staan.

H A N D B E D I E N D E  A I R C O N D I T I O N I N G
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De programmeerbare verwarming 
werkt onafhankelijk van de motor. 
Met de motor afgezet, kan het 
interieur worden verwarmd, 
kunnen de ruiten worden ontdooid 
en wordt het koelvloeistofcircuit 
voorverwarmd zodat de motor de 
optimale temperatuur heeft bij het 
starten.
De programmeerbare verwarming 
kan met de programmeerfunctie 
direct worden ingeschakeld of op 
elk gewenst tijdstip.

Bedieningspaneel / Programmapaneel
Het bedieningspaneel van de programmeerbare verwarming bevindt zich 
aan de linkerzijde van het dashboard.
1 Controlelampje verwarmingscyclus
2 Displayverlichting
3 Weergave van het nummer van het geselecteerde programma
4 Toets tijdweergave
5 Toetsen tijdinstelling
6 Selectie van het opgeslagen programma
7 Toets voor directe inschakeling van de verwarming
8 Controlelampje voor instelling en uitlezen van de tijd

P R O G R A M M E E R B A R E  V E R W A R M I N G
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INSCHAKELEN VAN DE VERWARMING
Controleer voordat de verwarming wordt aangezet of:
- de schakelaar voor de temperatuurinstelling van de verwarming/ventilatie 

van het interieur op “Warme lucht” staat.
- of de schakelaar van de elektrische aanjager van de verwarming/ventilatie 

van het interieur op stand 2 staat.

Direct gebruik
Druk op toets 7.
Het scherm en controlelampje van 
verwarmingscyclus 1 lichten op en 
blijven branden bij ingeschakelde 
verwarming.

Uitschakelen van de 
verwarming
Druk op toets 7.
Het controlelampje van de 
verwarmingscyclus en display 1 
gaan uit.

P R O G R A M M E E R B A R E  V E R W A R M I N G
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Geprogrammeerde 
inschakeling
Voordat een inschakeltijd wordt 
geprogrammeerd moet het klokje 
op tijd worden gezet.

Tijdinstelling
Druk op toets 4; het display en 
instelsignalering 8 gaan branden.
Bedien binnen tien seconden de 
twee insteltoetsen 5 tot de exacte 
tijd is ingesteld.
Druk op “>” voor het vooruitzetten 
van de tijd en op “<” om de tijd 
terug te zetten.
Wanneer u de toetsen ingedrukt 
houdt, vindt een versnelde 
verstelling plaats. 

Weergave van de tijd
Druk op toets 4; controlelampje 8 
gaat branden en de tijd wordt circa 
tien seconden weergegeven.

P R O G R A M M E E R B A R E  V E R W A R M I N G
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Programmeren van de 
inschakeltijd
De inschakeltijd kan tussen 1 
minuut en 24 uur van te voren 
worden geprogrammeerd.
U kunt drie inschakeltijden 
programmeren waarvan er één 
geactiveerd kan worden.

Let op: als u de verwarming 
elke dag op een vast tijdstip wilt 
inschakelen, kunt u volstaan 
met het dagelijks oproepen 
van de voorgeprogrammeerde 
inschakeltijd.

Druk op toets 6; het display 
licht fel op. Symbool (A) of 
de laatstingestelde tijd en het 
nummer (B) van de opgeroepen 
voorkeuze verschijnen gedurende 
tien seconden.

Let op: druk, als u de andere 
voorkeuzetijden wilt oproepen, 
binnen tien seconden verscheidene 
keren op toets 6.
Bedien binnen tien seconden de 
insteltoetsen 5 voor het selecteren 
van de gewenste inschakeltijd.

Het vastleggen van uw instelling 
wordt bevestigd doordat de 
inschakeltijd van het display 
verdwijnt, evenals het nummer 
van de voorkeuze (B) en de felle 
verlichting van het display.

P R O G R A M M E E R B A R E  V E R W A R M I N G
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Opheffen van de ingestelde tijd
Druk kort op toets 6 om de 
geprogrammeerde inschakeltijd 
te wissen. De displayverlichting 
en nummer (B) van de voorkeuze 
gaan uit.

Oproepen van een van de 
voorkeuzetijden
Druk herhaaldelijk op toets 6 
tot nummer (B) verschijnt, dat 
overeenkomt met de gewenste 
inschakeltijd.
Na tien seconden verdwijnt de tijd 
maar blijft deze geprogrammeerd 
in het systeem, zolang nummer 
(B) en het display verlicht blijven.

Let op: u kunt de gekozen 
tijd wijzigen of opheffen via de 
bovenstaande procedure.

Onderhoud
Laat de extra verwarming 
minstens één keer per jaar, aan 
het begin van de winter, door een 
door CITROËN erkend bedrijf 
controleren.
Wend u voor onderhoud of 
reparaties uitsluitend tot het 
CITROËN-netwerk. Gebruik 
uitsluitend originele onderdelen.

LET OP
De extra verwarming is voorzien van een thermische begrenzer. Deze 
zorgt ervoor dat de verwarming bij oververhitting door een gebrek aan 
koelvloeistof wordt onderbroken. Wanneer u in zo’n geval koelvloeistof 
bijvult, moet u de schakelaar van de programmaselectie bedienen 
voordat u de verwarming inschakelt. Raadpleeg bij koelvloeistoflekkage
een door CITROËN erkend bedrijf.
Om elk risico van vergiftiging en verstikking uit te sluiten, mag de extra 
verwarming nooit worden gebruikt indien de auto in een afgesloten 
ruimte staat, zoals een werkplaats of garage zonder afzuiginstallatie 
voor uitlaatgassen, zelfs niet voor korte duur.
Schakel de extra verwarming uit wanneer u brandstof tankt, teneinde 
het risico van brand of explosie uit te sluiten.
Parkeer de auto nooit op een licht-ontvlambare ondergrond (gedroogd 
gras, dorre bladeren, papier...); hierdoor zou brand kunnen ontstaan.
De temperatuur in de nabijheid van de verwarming mag nooit 120°C 
overschrijden. Een hogere temperatuur kan de componenten van de 
elektronische circuits beschadigen.
De extra verwarming wordt gevoed door de brandstoftank van de 
auto. Controleer vóór het gebruik of u nog over voldoende brandstof 
beschikt.

P R O G R A M M E E R B A R E  V E R W A R M I N G
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De passagiersairbag kan worden 
uitgeschakeld.

Uitschakeling van de 
passagiersairbag
Als u een kinderstoeltje met de 
rugleuning in de rijrichting op de 
passagiersstoel voorin plaatst, 
moet u de airbag voor de passa-
gier uitschakelen. Zie “Boord-
computer, menu Passagiersair-
bag, bladzijde 37”.
Een controlelampje op het 
instrumentenpaneel geeft de 
uitgeschakelde airbag aan.

A I R B A G S

Als u op de passagierplaats voorin een kind in een kinderzitje 
met de rugleuning in de rijrichting vervoert, moet u de frontairbag 
van de passagiersplaats voorin uitschakelen. Doet u dat niet, dan 
kan, wanneer de airbag afgaat, het kind ernstig gewond raken of 

gedood worden.



58 

III

De volgende tabel, die conform de Europese wetgeving is opgesteld (Richtlijn 2000/3), toont per zitplaats van de 
auto op welke manier er een kinderzitje kan worden geplaatst dat vastgezet kan worden met de autogordel en dat 
“universeel” gehomologeerd is voor een bepaalde gewichtsgroep.
Raadpleeg het gedeelte “Gebruiksvoorzorgen”, hoofdstuk “Veiligheidsvoorziening voor kinderen” achterin 
dit boekje, voor meer informatie over het veilig vervoeren van kinderen.

Zitplaats
Wettelijke gewichtsindeling

< 13 kg**  
(groepen 0 et 0+)

9 - 18 kg  
(groep 1)

15 - 25 kg  
(groep 2)

22 - 36 kg  
(groep 3)

Voorin* opzij U U U U

Voorin* midden U U U U

U: zitplaats geschikt voor de montage van zowel een universeel kinderzitje met de rug in de rijrichting als een 
universeel kinderzitje met het gezicht in de rijrichting.

* Raadpleeg, voordat een kind op de passagiersstoel rechtsvoor geïnstalleerd wordt, wat de geldende 
wetgeving in het desbetreffende land is m.b.t. het vervoeren van kinderen op deze zitplaats.

** Groep 0: vanaf de geboorte tot 13 kg

K I N D E R B E V E S T I G I N G S M I D D E L E N
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Plafondlamp voor
Deze bevindt zich in het midden 
van het dak.
Hij kan worden ingeschakeld:
- met de schakelaars op de 

plafondlamp,
- bij het openen of sluiten van een 

van de voorportieren,
- bij de ontgrendeling van de 

auto.
De plafondlamp dooft automatisch 
na enkele minuten als de portieren 
geopend blijven of bij het aanzetten 
van het contact.

Leeslampjes
Deze worden bediend door de 
schakelaars.

Verlichting “laadruimte”
Boven de deuren aan de achter- 
en zijkant bevinden zich één of 
twee plafondlampen.
Deze kunnen worden ingescha-
keld:
- door het kantelen van de lamp 

(naar links of naar rechts),
- bij het openen of sluiten van de 

achter- of zijdeuren.
Deze verlichting dooft automatisch 
na enkele minuten als de portieren 
geopend blijven.

B I N N E N V E R L I C H T I N G
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Middelste opbergvak
Aan de onderzijde van het 
dashboard bevindt zich een 
opbergvak.
Deze ruimte kan worden vergren-
deld met de contactsleutel.

Schrijftafeltje (uitklapbaar)
Trekken / drukken aan de 
bovenzijde voor het uitklappen / 
inklappen.

Handschoenenkastje

Indien een passagiersairbag 
aanwezig is, kunt u het 

paneel niet in de schrijfstand 
zetten (het oplichten van het 

paneel is niet mogelijk).

Gekoeld handschoenenkastje
Dit bevindt zich bovenaan rechts 
van het dashboard.
Klep A kan worden geopend 
en gesloten. De lucht die in 
het handschoenenkastje wordt 
geblazen is dezelfde als die uit de 
ventilatieroosters.

C O M F O R T  I N  H E T  P A S S A G I E R S 
C O M P A R T I M E N T
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Zonneklep
Om verblinding tegen te gaan, 
kunt u de zonneklep naar beneden 
klappen.
In de zonneklep zijn steekvakjes 
aanwezig voor uw papieren.

Middelste handgreep
Deze is bedoeld voor de passagier 
in het midden, bij de uitvoering met 
voorbank met twee zitplaatsen.

Aansteker
Druk de aansteker in en wacht 
even tot hij automatisch naar 
buiten komt.

12-volts accessoireaansluiting 
(180 W max)
Naast de aansteker bevindt zich 
de accessoireaansluiting.

C O M F O R T  I N  H E T  P A S S A G I E R S  
C O M P A R T I M E N T

Verplaatsbare asbak
Legen van de asbak: open de 
asbak en trek hem naar boven uit 
de behuizing.
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Sjorogen
Om de bagage in de laadruimte 
beter te kunnen vastzetten, zijn 
acht sjorogen beschikbaar. Zes 
sjorogen bevinden zich op de 
vloer, twee op de wand achter het 
interieur.

Voor de veiligheid bij sterk 
afremmen, wordt aanbevolen 

zware voorwerpen zo ver 
mogelijk aan de voorzijde 

van de laadruimte te 
plaatsen.

C O M F O R T  I N  D E  L A A D R U I M T E

Steun voor verankeringsrail
U kunt aan beide zijden van 
uw auto een verankeringsrail 
aanbrengen.

12-volts accessoireaansluiting 
(180 W max)
In de laadruimte is een 12-volts 
aansluiting beschikbaar.
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O P E N E N  V A N  D E  M O T O R K A P

Controleer of de motorkap goed is vergrendeld.
Wees voorzichtig met het openen van de motorkap bij rukwinden.

Deze handeling mag alleen wor-
den verricht bij stilstaande auto 
en geopend bestuurderspor-
tier.
Trek voor het ontgrendelen van de 
motorkap de hendel aan de zijkant 
van het dashboard naar u toe.

Licht de motorkap iets op, druk de 
pal naar rechts en open vervolgens 
de motorkap.

Motorkapsteun: maak de steun 
los uit de klem en kantel hem om 
hem aan te brengen in inkeping 
nr. 1, vervolgens in inkeping nr. 2 
(zie de pijl).

Sluiten van de motorkap
Laat de motorkapsteun zakken.
Laat de motorkap zakken en laat 
hem aan het einde van de slag 
los.
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M O T O R  2 . 2  H D I  ( 1 0 0  p k  e n  1 2 0  p k )
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Luchtfilter
Zie “Het onderhoudsboek-
je”. 

Tijdens verrichtingen onder de motorkap  
bij warme motor kan, zelfs bij afgezet contact,  

de koelventilator elk moment in werking treden.
Controleer tussen de normale onderhoudsbeurten regelmatig het 

oliepeil, vooral vóór aanvang van een lange rit.

Koelvloeistof motor 
Het koelvloeistofniveau 
moet zich tussen de 
merktekens MINI en MAXI 

op het expansievat bevinden. 
Wacht bij warme motor 15 minu-
ten. 
Specificatie: zie “Het onder-
houdsboekje”.
Voer nooit handelingen uit aan 
het koelcircuit als de motor 
warm is (Zie “Niveaus”). 

Motorolie 
Controleer het oliepeil op 
een horizontale onder-
grond nadat de motor min-

stens tien minuten niet heeft ge-
draaid. 
Specificatie: zie “Het onder-
houdsboekje”.

Remvloeistof 
Het vloeistofniveau moet 
zich tussen de merktekens 
MINI en MAXI op het 

reservoir bevinden. 
Specificatie: zie “Het onder-
houdsboekje”.
Als het controlelampje tijdens het 
rijden gaat branden, stop dan 
onmiddellijk en raadpleeg een 
door CITROËN erkend bedrijf. 

Pollenfilter
Zie “Het onderhoudsboek-
je”.

Trek de oliepeilstok naar 
buiten. 
Het niveau moet zich 
tussen de merktekens 
MINI en MAXI op de 
peilstok bevinden. 

Het niveau mag zich 
nooit boven het 

maximum of onder het 
minimum bevinden. 

N I V E A U S 

Sproeiervloeistof 
voorruit en koplampen 

Gebruik bij voorkeur 
door CITROËN goedgekeurde 
producten. 
Inhoud: zie “Inhoud reservoirs”.

MAXI
MINI

R a a d p l e e g  h e t  h o o f d s t u k  G e b r u i k s v o o r z o r g e n

Stuurbekrachtigings-
vloeistof

Raadpleeg een door CITROËN 
erkend bedrijf
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Radiateur - koelvloeistof 
De controle van het niveau en het 
bijvullen van koelvloeistof moeten 
plaatsvinden bij koude motor. 

Warme motor 
Wacht een kwartier of tot de 
temperatuur lager is dan 100°C en 
draai vervolgens de dop langzaam 
los zodat de druk kan ontsnappen; 
bescherm uzelf hierbij met een 
doek of iets dergelijks. 

Bijvullen van motorolie 
Verwijder vóór het bijvullen de 
oliepeilstok. Controleer het niveau 
na het bijvullen. 
Het niveau mag zich nooit boven 
het maximum bevinden. 
Draai de olievuldop vast vóór het 
sluiten van de motorkap. 
Specificatie: zie “Het onder-
houdsboekje”. 

Tijdens verrichtingen onder de motorkap kan bij  
warme motor, zelfs bij afgezet contact, de koelventilator  

elk moment in werking treden.

Bijvullen van 
koelvloeistof 
Het koelvloeistof-
niveau moet zich 
tussen de merkte-
kens MINI en MAXI 
op het expansievat 
bevinden. 

Vul koelvloeistof bij. Als meer dan 
1 liter moet worden bijgevuld, 
moet het koelcircuit door een door 
CITROËN erkend bedrijf worden 
gecontroleerd. 
Zorg voor een goede 
vergrendeling van de dop. 
Let op: als regelmatig koelvloeistof 
moet worden bijgevuld is een 
storing in het koelsysteem 
aanwezig en moet de auto zo snel 
mogelijk worden gecontroleerd.

N I V E A U S



67 

IV
Ruitensproeiervloeistof vóór
Gebruik voor een optimale 
reiniging en maximale veiligheid, 
bij voorkeur door CITROËN 
goedgekeurde producten. 
Inhoud: Contactslot “Inhoud 
reservoirs”.

Remvloeistof 
De synthetische remvloeistof garandeert een goede bescherming 
tegen corrosie en een optimale werking van het remsysteem, ongeacht 
de omstandigheden. Gebruik uitsluitend door CITROËN aanbevolen 
producten. De remvloeistof moet regelmatig worden ververst. 
De verversingsvoorschriften die beslist in acht genomen moeten worden, 
staan vermeld in het onderhoudsboekje van uw auto. 
Specificatie: zie “Het onderhoudsboekje”. 

Tijdens verrichtingen onder de motorkap kan bij warme motor, 
zelfs bij afgezet contact, de koelventilator elk moment in werking 

treden.

Remvloeistofreservoir 
Controleer regelmatig het niveau. 
Het vloeistofniveau moet zich 
tussen de merktekens mini en 
maxi op het reservoir bevinden. 
Als het controlelampje tijdens het 
rijden gaat branden, stop dan 
onmiddellijk en raadpleeg een 
door CITROËN erkend bedrijf. 

N I V E A U S
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De HDi-motoren zijn het resultaat van  
de meest vooruitstrevende technologie.

Het verrichten van werkzaamheden aan deze  
motoren vereist specialistische kennis waarover  

een door CITROËN erkend bedrijf beschikt.

Aftappen van water uit het 
brandstoffilter
Het water moet regelmatig worden 
afgetapt (bij elke olieverversing 
of bij het branden van het 
waarschuwingslampje). 
Draai de aftapplug onder het filter
los om het water af te tappen. 
Wacht tot al het water naar buiten 
is gestroomd. 
Draai de aftapplug vervolgens 
vast.

B R A N D S T O F S Y S T E E M  D I E S E L
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Uw auto is voorzien van een veiligheidssysteem dat de elektrische voeding en de brandstoftoevoer kan 
onderbreken.
Dit is een aanvullende veiligheidsvoorziening bij een aanrijding.

Schakelaar van de brandstoftoevoer
Deze schakelaar bevindt zich in het interieur, onder het handschoenenkastje (aan passagierszijde).
Om de brandstoftoevoer, na onderbreking daarvan, weer te herstellen, drukt u op bovenzijde A van de schakelaar 
zoals afgebeeld.

Controleer, vóór het aanzetten van het contact,  
of geen brandstoflekkage aanwezig is en of geen  

brandstofgeur wordt waargenomen.

B L O K K E R I N G  V A N  D E 
B R A N D S T O F T O E V O E R

Schakelaar van de elektrische voeding
Deze schakelaar bevindt zich onder de bodemplaat, op de accu (aan bestuurderszijde).
Bij uitschakeling kan de elektrische voeding als volgt worden hersteld :
- bedien de schakelaar van de brandstoftoevoer,
- druk op knop B.
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Ruitensproeiervloeistof 5,5

(1) Na olie aftappen en vervanging van het oliefilter

Motortype Hoeveelheid motorolie  
(in liters) (1)

Motor 2.2 HDI 100 pk 6,4

Motor 2.2 HDI 120 pk 6,4

I N H O U D  R E S E R V O I R S
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Starten met een hulpaccu 
Als de accu ontladen is, kan een hulpaccu worden 
gebruikt of de accu van een andere auto. 
A Plusaansluiting op de auto met accupech (onder 

de motorkap).
B Hulpaccu.
C Metalen deel van de auto met accupech.
Controleer of de hulpaccu de juiste spanning heeft  
(12 volt). 
Zet, wanneer u de accu van een andere auto gebruikt, 
de motor van die andere auto af. De twee auto’s mogen 
elkaar niet raken. 
Sluit de kabels in volgorde (A, B, C) volgens de 
afbeelding aan. Zorg dat de kabelklemmen goed 
vastzitten, om vonken te voorkomen. 

Gebruik nooit open vuur en voorkom vonken in  
de buurt van de accu (knalgas: explosiegevaar).

De accu bevat verdund zwavelzuur dat sterk corrosief is.
Bescherm bij elke handeling uw ogen en uw gezicht.

Bij contact met de huid moet onmiddellijk en  
rijkelijk met helder water worden gespoeld

Advies 

Raak de klemmen niet aan tijdens 
deze handelingen. 
Buig u niet met uw bovenlichaam 
over de accu’s. 
Neem de kabels in omgekeerde 
volgorde los en zorg ervoor dat ze 
elkaar niet raken. 

Start de auto die de stroom levert. Laat de motor ongeveer een minuut draaien met een iets verhoogd toerental. 
Start vervolgens de stroomontvangende auto. 

Let op: bij elke handeling aan de auto waarbij de accu moet worden losgekoppeld, moet een wachttijd van 
drie minuten in acht worden genomen na het afzetten van het contact. Verricht gedurende deze wachttijd geen 
handelingen waardoor u het elektrische systeem van de auto activeert (openen/sluiten van een portier of achterklep, 
bediening van de afstandsbediening…). 

A C C U
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Goed Defect

Vervangen van een zekering 
Voordat u een defecte zekering vervangt, moet eerst 
de oorzaak van de storing worden opgespoord en 
verholpen. De nummers van de zekeringen zijn 
aangegeven op de zekeringkast.
Let op: vervang de defecte zekering altijd door een 
zekering met hetzelfde ampèrage (dezelfde kleur).

Z E K E R I N G E N

Zekeringen onder het dashboard 
(bestuurderszijde)
Verwijder voor toegang tot de zekeringen de schroeven 
en kantel de zekeringkast.

Zekeringkast 
In de auto zijn drie zekeringkasten aangebracht; 
op het dashboard (bestuurderszijde), in de stijl aan 
passagierszijde en onder de motorkap.

Zekeringen onder het dashboard 
(bestuurderszijde)
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Nummer Ampèrage Functies
F12 10 A Dimlicht rechts
F13 10 A Dimlicht links - Koplampverstelling
F31 7,5 A Voeding relais - Achteruitrijcamera
F32 10 A Binnenverlichting (minibus)
F33 15 A 12-volts aansluiting achter
F34 - Vrij
F35 7,5 A Snelheidsregelaar - Achteruitrijverlichting- Sensor water in de brandstof
F36 20 A Computer vergrendeling/ontgrendeling van de portieren
F37 10 A Remlichtschakelaar - Derde remlicht - Instrumentenpaneel
F38 10 A Interieurrelais

F39 10 A Autoradio - Diagnose-aansluiting - Sirene anti-inbraakalarm - Bediening program-
meerbare verwarming - Bediening airconditioning - Tachograaf

F40 15 A Ontwaseming: achterruit (links), spiegel (bestuurderszijde)
F41 15 A Ontwaseming: achterruit (rechts), spiegel (passagierszijde)
F42 7,5 A Computer en sensoren ABS - Sensoren ESP - Remlichtschakelaar
F43 30 A Motor ruitenwisser vóór
F44 20 A Aansteker - 12-volts aansluiting achter

F45 7,5 A Ruitbediening en spiegelbediening (bestuurderszijde) - Ruitbediening 
passagierszijde

F46 - Vrij
F47 20 A Motor ruitbediening bestuurderszijde
F48 20 A Motor ruitbediening passagierszijde

F49 10 A Parkeerhulp - Regen-/lichtsterktesensor - Motor ruitbediening bestuurderszijde - 
Stoelverwarming - Achteruitrijcamera

F50 7,5 A Computer airbagsysteem en gordelspanners
F51 7,5 A Stuurbekrachtiging - Tachograaf
F52 7,5 A Relais interieur
F53 10 A Instrumentenpaneel - Mistachterlicht

Z E K E R I N G E N T A B E L 
Z e k e r i n g e n  o n d e r  h e t  d a s h b o a r d
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Nummer Ampèrage Functies

F54 - Vrij

F55 15 A Stoelverwarming

F56 15 A 12-volts aansluiting achter - Aansteker

F57 10 A Motor verwarming achter

F58 10 A Richtingaanwijzers

F59 7,5 A Computer veersysteem

F60 - Vrij

F61 - Vrij

F62 - Vrij

F63 10 A Additionele bediening airconditioning

F64 - Vrij

F65 30 A Aanjager achter 

Z E K E R I N G E N T A B E L 
Z e k e r i n g e n  i n  d e  s t i j l  a a n  p a s s a g i e r s z i j d e

Zekeringen in de stijl aan 
passagierszijde
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Z E K E R I N G E N T A B E L 
Z e k e r i n g e n  o n d e r  d e  m o t o r k a p

Nummer Ampèrage Functies

F1 40 A Voeding pomp ABS/ESP
F2 50 A Computer voorgloeisysteem
F3 30 A Contactslot
F4 20 A Brander programmeerbare verwarming

F5 20 A Relais bediening programmeerbare 
verwarming

F6 40/60 A Koelventilatorunit (hoge snelheid)
F7 40/50 A Koelventilatorunit (lage snelheid)
F8 40 A Airconditioning
F9 20 A Pomp ruitensproeier vóór

F10 15 A Claxon
F11 15 A Computer en relais voorgloeisysteem
F14 10 A Grootlicht rechts
F15 10 A Grootlicht links
F16 7,5 A Motormanagement (computer)
F17 10 A Motormanagement (computer)
F18 7,5 A Motormanagement (computer)
F19 7,5 A Compressor airconditioning
F20 30 A Pomp koplampsproeiers
F21 15 A Voeding brandstofpomp
F22 20 A Motormanagement (computer)
F23 30 A Voeding elektrokleppen ABS/ESP
F24 15 A Vrij
F30 15 A Mistlampen

Zekeringen onder de motorkap
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B R A N D S T O F

Trek de klep van de brandstoftank 
open bij de uitsparing.

Tankdop met slot 
- Houd de dop tegen,
- Draai de sleutel een derde slag 

rond,
- Draai vervolgens de dop los. 
Plaats tijdens het tanken de dop 
op de steun aan de binnenzijde 
van de klep.

Wanneer per vergissing de verkeerde brandstof  
voor uw auto wordt getankt, moet de tank beslist  

worden afgetapt voordat de motor mag worden gestart.

DIESEL

BRANDSTOFSOORT 
Op de brandstoftankdop bevindt zich een sticker waarop de toegestane 
brandstofsoorten zijn vermeld.
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V E R V A N G E N  V A N  D E  L A M P E N

 Richtingaanwijzers

 Dimlicht / Parkeerlicht

 Grootlicht

- Open de motorkap.
- Plaats voor toegang tot de lampen uw hand achter de koplampunit, zoals 

is aangegeven in de afbeelding.
- Trek de beschermingen weg zodat de gloeilampen bereikbaar zijn

KOPLAMPUNIT VOOR
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V E R V A N G E N  V A N  D E  L A M P E N

A. Dimlicht
- Trek de beschermkap weg.
- Maak de stekker los.
- Druk op de twee klemmen.
- Verwijder de lamphouder.
- Vervang de defecte gloeilamp.

B. Parkeerlicht
- Trek de beschermkap weg.
- Trek de lamphouder los voor 

toegang tot de gloeilamp.

C. Grootlicht
- Trek de beschermkap weg.
- Maak de stekker los.
- Druk op de klemmen.
- Verwijder de lamphouder
- Vervang de defecte gloeilamp.

D. Richtingaanwijzers
- Draai lamphouder D een 

kwartslag en trek hem los.
- Vervang de defecte gloeilamp.

Mistlampen
Raadpleeg een door CITROËN 
erkend bedrijf.

Zijknipperlicht
- Verplaats met de hand het 

bovenste spiegelglas van de 
achteruitkijkspiegel zodat de 
schroeven bereikbaar zijn.

- Verwijder de twee schroeven.
- Trek het huis los.
- Verwijder de lamphouder
- Vervang de defecte lamp.

Bij het vervangen van halogeen lampen moet  
de verlichting minstens enkele minuten uitgeschakeld zijn 
(risico van ernstige verbranding). Raak de lamp niet met  

de vingers aan maar gebruik een niet-pluizende doek.
Controleer na vervanging van een  

gloeilamp of de verlichting goed werkt.
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Achterlicht

 Remlicht / Parkeerlicht

 Richtingaanwijzers

 Achteruitrijverlichting

 Mistachterlicht

V E R V A N G E N  V A N  D E  L A M P E N

Verwijderen
- Stel vast welke gloeilamp defect 

is.
- Trek de beschermkap weg.
- Maak de stekker los.
- Draai de twee schroeven los met 

de speciale sleutel.
- Maak de unit los.
- Vervang de defecte lamp.

Kentekenplaatverlichting
- Maak de transparante afdekking 

los met de schroevendraaier uit 
de gereedschapsset (onder de 
stoel van de voorpassagier).

- Trek de lamphouder los.
- Vervang de defecte lamp.
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3e Remlicht
- Draai de twee schroeven los 

(vanaf de buitenzijde van de 
auto). 

- Maak de stekker los.
- Trek de lamphouder los door de 

twee klemmen in te knijpen.
- Trek de defecte lamp los en 

vervang hem.

Voer voor het monteren, de 
handelingen in omgekeerde 
volgorde uit.

V E R V A N G E N  V A N  D E  L A M P E N

Plafondlampen
- Maak de plafondlamp met een 

schroevendraaier los en licht het 
deksel op om de gloeilamp te 
kunnen bereiken.
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Houd u aan de toegestane gewichten. 
Maximaal toegestane daklast: zie “Algemeen”.

Imperiaal
Het ontwerp van de auto vereist, voor uw veiligheid en om beschadiging van het dak te voorkomen, het gebruik 
van een door CITROËN goedgekeurde imperiaal.

Aanbevelingen:
- Zorg voor een gelijkmatige verdeling en voorkom overbelasting aan één kant.
- Plaats de zwaarste lading zo dicht mogelijk bij het dak.
- Sjor de lading goed vast en markeer buiten de auto stekende lading.

V E I L I G H E I D S A A N B E V E L I N G E N

Trekhaak
Wij adviseren u de montage van deze voorziening over te laten aan een door CITROËN erkend bedrijf, aangezien 
deze bekend is met de sleepcapaciteiten van de auto. Hij beschikt tevens over de benodigde informatie met 
betrekking tot de montage van een dergelijke accessoire.
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Gereedschap
Het benodigde gereedschap is 
opgeborgen in een vak onder de 
voorpassagiersstoel.

Opmerkingen:
Met de wielsleutel kunnen alle handelingen voor het los- en vastmaken van de steun gemakkelijker en sneller 
worden uitgevoerd.
Bij de chassis-cabineversies is het reservewiel bereikbaar onder het chassis bij het rechter achterwiel.

Toegang tot het reservewiel
- Open de deur van de laadruimte 180 graden (zie “Opengaande delen”),
- verwijder de beschermdop aan de buitenzijde van het achterste deel van 

bodemplaat,
- breng de wielsleutel aan,
- draai de sleutel linksom zodat het reservewiel volledig naar beneden kan 

zakken,
- maak het wiel los met de sleutel,
- draai borgbout A los en verwijder de steun van wiel B.

V E R W I S S E L E N  V A N  E E N  W I E L
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Demonteren
1 - Parkeer de auto op een horizontale ondergrond. Zet de handrem vast.
2 - Zet het contact af en schakel de eerste versnelling in (op een neerwaartse helling of op een vlakke weg) of de 

achteruitversnelling (op een opwaartse helling).
3 - Plaats krik 1 op een van de vier kriksteunpunten E aan de onderzijde van de auto in de buurt van de wielen en 

draai de krik omhoog met gereedschap 2.
4 - Verwijder de wieldop.
5 - Draai de wielbouten los met wielsleutel 3.
6 - Draai de krik verder omhoog tot het wiel enkele centimeters los is van de grond.
7 - Verwissel het wiel.

V E R W I S S E L E N  V A N  E E N  W I E L
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Monteren
1 - Breng het wiel correct aan op de naaf.
2 - Draai de bouten aan maar zet ze nog niet definitief vast.
3 - Draai de krik in en verwijder hem.
4 - Zet de wielbouten vast met de wielsleutel.
5 - Breng de wieldop aan.

Opmerkingen: 
- Monteer na reparatie zo snel mogelijk het originele wiel.
- Breng de gerepareerde band op de juiste spanning en laat de wielbalans controleren.

Bandenspanning
De bandenspanning is aangege-
ven op een sticker op de binnenstijl 
van het voorportier. Zie “IDENTI-
FICATIE” en “GEBRUIKSVOOR-
ZORGEN”.

LET OP
Begeef u nooit onder de auto als die  

slechts wordt ondersteund door een krik.
ZORG DAT ALLE BANDEN, INCLUSIEF HET  

RESERVEWIEL, VOORTDUREND IN GOEDE STAAT  
VERKEREN EN DE JUISTE SPANNING HEBBEN.

V E R W I S S E L E N  V A N  E E N  W I E L
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Terugplaatsen van het reservewiel in de drager
- breng de drager aan op het wiel,
- zet de borgbout vast,
- plaats het wiel onder de auto,
- draai de sleutel rechtsom zodat het wiel volledig omhoog wordt gebracht.

Advies
De wielbouten zijn specifiek voor het type wiel.
Informeer, wanneer u de andere wielen monteert, eerst bij een door CITROËN erkend bedrijf, of de bouten geschikt 
zijn voor de nieuwe wielen.

De krik is specifiek voor uw auto: gebruik  
dit gereedschap niet voor andere doeleinden.

V E R W I S S E L E N  V A N  E E N  W I E L
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Slepen 
Gebruik een geschikte sleep-
stang.

Met de motor afgezet zijn de stuur- en rembekrachtiging niet 
werkzaam.

Bij het slepen van een andere auto moet deze onbelast kunnen 
rijden (versnellingsbak in de neutraalstand).

Zorg ervoor dat noch de bumper noch de voor- of achterkant van 
de auto beschadigd kan worden.

S L E P E N  –  G E S L E E P T  W O R D E N

Advies
Het slepen op lage snelheid 
over een geringe afstand is 
bij uitzondering toegestaan 
(afhankelijk van de plaatselijke 
wetgeving).
In alle andere gevallen is het 
vereist de auto te verplaatsen 
met geschikte transportmidde-
len (autoambulance).

Gesleept worden
Breng het sleepoog aan.
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VIHoud u aan het toegestane aanhangergewicht van uw auto.
U wordt geadviseerd zich aan de wettelijk voorgeschreven aanhangergewichten te houden van het land waarin u 
zich bevindt. Raadpleeg een door CITROËN erkend bedrijf voor informatie over de mogelijkheden met betrekking 
tot het gebruik van een aanhanger en het totale treingewicht.
Zie de homologatiegegevens of het individuele goedkeuringsbewijs voor de exacte gegevens.

Belading en aanhangergewichten
Raadpleeg uw kentekenbewijs.
Daklast:
25 kg per bevestigingspunt.

DIESELMOTOREN Motor 2.2 HDI 
100 pk

Motor 2.2 HDI 
120 pk

Cilinderinhoud (cm3) 2198 2198

Fiscaal vermogen 7 7

Maximum theoretische snelheid (km/h): 

H1 140 155

H2 135 150

H3 130 145

A L G E M E E N
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A F M E T I N G E N
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A F M E T I N G E N

Uw Jumper is verkrijgbaar in 4 verschillende lengtes en 3 verschillende hoogtes.

Lengte L1 L2 L3 L4
Hoogte H1 H1 H2 H2 H3 H2 H3

Wielbasis (A) 3000 3450 4035 4035

Overhang, voor (C) 948 948 948 948

Overhang, achter (D) 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015

Totale lengte (B) 4963 5413 5998 6363

Totale hoogte (H) 2137 2137 2408 2408 2645 2408 2645

Totale breedte (zonder spiegels) (G) 2050 2050 2050 2050

Spoorbreedte, voor (E) 1810 1810 1810 1810

Spoorbreedte, achter (F) 1790 1790 1790 1790

Hoogte van de zijschuifdeuren 1485 1485 1755 1755 1755

Breedte van de zijschuifdeuren 1068 1238 1238 1238

Nuttige hoogte achterdeuren 1524 1524 1789 1789 2034 1789 2034

Nuttige breedte achterdeuren 1568 1568 1568 1568

Volume (m3) 8 10 11,5 13 15 15 17
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Constructeursplaatje
1 : Nummer Europese typegoedkeuring.
2 : VIN-nummer.
3 : Totaal toelaatbaar gewicht.
4 : Totaal treingewicht.
5 : Maximumaslast vooras.
6 : Maximumaslast achteras.

De lakcode staat vermeld op een sticker die onder de motorkap is aangebracht.
Elk vervangingsonderdeel is exclusief voor het merk CITROËN.
Om redenen van veiligheid en garantie adviseren wij u voor uw auto uitsluitend originele onderdelen te gebruiken 
en enig ander onderdeel te weigeren. Indien u niet-originele onderdelen of componenten monteert of laat monteren, 
kunt u wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor zover sprake is van strijdigheid met de “Wegenverkeerswet”.

I D E N T I F I C A T I E
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A A N T E K E N I N G E N



T R E F W O O R D E N R E G I S T E R

94 

A A.B.S. ............................42-XIII
 Aanbevelingen  

m.b.t rijden ........................... X
 Aanhangergewichten .....89-XVI
 Aansteker ...................... 4-5-61
 ABS-systeem .................42-XIII
 Accessoires,  

elektrische ......................XVIII
 Accessoirestekker  

(12-volt) ..................4-5-61-62
 Accu ......................71-XIV-XXIII
 Accupech ..............................71
 Achterruitver- 

warming ................... 20-21-51
 Achteruitversnelling ..............39
 Afmetingen ..................... 90-91
 Afstandsbediening .......... 24-25
 Airbags ................... 57-V  VII
 Airconditioning ..20-21-48  51
 Alarmverlichting ....................11
 Algemeen .............................89
 Anti-inbraakalarm ........... 28-29
 Asbak ....................................61
 ASR uitschakelen .................43
 Autogordelinstelling .....16-III-IV
 Autogordels .................16-III-IV
 Automatische inschakeling 

koplampen ..........................12

B Banden ................. 83  86-XV
 Banden (onderhoud) ...........XV
 Bandenslijtage ....................XVI

B Bandenspanning .....85-XV-XVI
 Batterij vervangen ................71
 Bediening verlichting .......11-12
 Belading en aanhanger ......XVI
 Bescherming van  

kinderen .................. 58-VIII-IX
 Bestuurdersplaats .............. 4-5
 Binnenverlichting ..................59
 Boordcomputer ........... 34  37
 Brandstofkwaliteit .................77
 Brandstofmeter .......................7
 Brandstoftankklep .................77
 Brandstoftoevoer 

(onderbreking) ..............69-XII
 Brandstoftoevoer, 

onderbreking ................69-XII

C Claxon ..................................11
 CODE-kaart ..........................27
 Constructeursplaatje ............92
 Contactslot ..................... 30-31
 Controlelampjes ........... 8  10

D Dashboard .......................... 4-5
 Datum ...................................35
 Derde remlicht ......................81
 Detectie niet-gedragen 

autogordel ............................8
 Dieselinspuitsysteem ............68
 Dimlicht ............................11-79
 Displays .............................. 6-7
 Dynamische  

stabiliteitsregeling (ESP) ....43

E Elektrisch systeem, 
uitschakeling .......................69

E Elektronische  
startbeveiliging ...................26

 ESP ......................................43

F Follow-me-home- 
verlichting ...........................12

G Gebruiksvoorzorgen ...I  XXIII
 Gekoeld  

handschoenenkastje ..........60
 Geluidssignaal ......................11
 Gewichten ............................89
 Gloeilampen  

(vervangen) .............. 78  81
 Gordelspanners .....................III
 Grootlicht ................... 11-78-79

H Handbediende  
versnellingsbak ...................39

 Handgeschakelde 
versnellingsbak ...................39

 Handgreep ............................61
 Handschoenenkastje ............60
 Hoofdsteunen ................... 17-II
 Hulpaccu ..............................71

I Identificatie van de auto .......92
 Imperiaal ...............................82
 Indicator koelvloeistof-

temperatuur ........... 7-64  66
 Inhoud reservoirs ..................70
 Inrijden ................................XIX
 Instrumentenpaneel ............ 6-7
 Interieur ...................... 45  62
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K Katalysator ........................XVII
 Kinderen veilig  

vervoeren ............... 58-VIII-IX
 Kinderstoeltjes .......... 58-VIII-IX
 Koelcircuit ....................... 65-66
 Koelvloeistof ............ 7-64  66
 Koplampen (afstelling) ..........13
 Koplampen  

(bediening) ....................11-12
 Korte  

gebruiksaanwijzing ..... 4  23
 Krik ............................. 83  86

L Lakcode ................................92
 Lampen vervangen ..... 78  81
 Leeslampje ...........................59
 Lekke band ..........................XV
 Lichtsignaal ..........................11
 Luchtfilter ..............................71
 Luchtrecirculatie ........ 20-21-50
 Luchtverdeling ................ 20-50

M Menu’s ........................ 34  37
 Milieu .................................. XIII
 Milieubescherming ...........XXIII
 Mistlampen ...........................13
 Motorkap ..............................64
 Motorolie .........65-66-70-XII-XX

N Niveaus ...................... 65  67

O Olie versnellingsbak ............XX
 Onder de motorkap ..............64
 Onderhoud ................. 63  76
 Onderhoud (indicator) ..........38
 Onderhoud banden .............XV

O Onderhoud carrosserie .......XXI
 Onderhoud interieur ..........XXII
 Ontdooiing -  

Ontwaseming .....22-23-56-57
 Ontluchten brandstoffilter .....68
 Ontwaseming  

achterruit ................. 20-21-51
 Opbergvak ............................60
 Opengaande  

carrosseriedelen ....... 45  47

P Parkeerlicht ............... 11-78-79
 Plafondlamp ................... 59-81
 Portieren ......................... 46-47
 Praktische wenken ..... 77  88

R Radiateur (niveau) ................66
 Recycling en milieu ............ XIII
 Recycling materialen ........XXIII
 Regeling  

verlichtingssterkte ...............33
 Remassistent ........................42
 Remblokken (Controle) ...... XIII
 Remblokslijtage .................. XIII
 Remlicht ......................... 80-81
 Remsysteem .................42-XIII
 Remvloeistof .............65-67-XIII
 Richtingaan- 

wijzers .................. 11-78  80
 Rijden ......................... 24  44
 Rijhouding ..............................II
 Ruitbediening .......................18
 Ruitensproeiers ....15-65-67-70
 Ruitenwissers ................. 14-15

S Signalering ..................11  13
 Sjorogen ...............................62

S Sleepoog ..............................87
 Slepen ...........................87-XVI
 Sleutel gecodeerde 

startbeveiliging ...................26
 Sleutels .................................26
 Snelheid (regelaar) ......... 22-23
 Snelheidsbegrenzer  

(vast) ...................................40
 Snelheidsmeter ......................6
 Snelheidsregelaar .......... 22-23
 Spiegels ................................19
 Starten ..................................32
 Startmotor ....................... 30-31
 Stoelen met variabele  

demping ..............................17
 Stoelverstelling ................. 17-II
 Stoelverwarming ...................17
 Stuurslot ......................... 30-31
 Stuurverstelling .....................16

T Tachograaf ............................40
 Tankdop ................................77
 Tanken ..................................77
 Temperatuur- 

regeling .................... 20-21-57
 Tijd ........................................35
 Tijdsinstelling ........................35
 Toerenteller .............................6
 Trekhaak ...............................82

U Uitlaatgas ..................... XI-XVII

V Veiligheid  
(maatregelen) ................XI-XII

 Veiligheid kinderen ...............58
 Veiligheidsaan- 

bevelingen ............... 82-XI-XII
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V Ventilatie ...............20-21-48  51
 Ventilatieroosters ................ 4-5
 Verbruik ................................92
 Vergrendeling,  

automatisch .................. 24-45
 Verlichting .................... 11-12-X
 Versnellingsbak,  

handbediend .......................39
 Vervangen van  

de batterij van de 
afstandsbediening ..............25

 Vervangen van  
lampen ...................... 78  81

 Verwisselen  
van wiel .................... 83  86

 Voorstoelen ..........................17
 Voorverwarming diesel ...........9

W Wiel verwisselen ......... 83  86
 Wintervoorzorgen ................XX

Z Zekeringen ................. 72  75
 Zicht .............................14-15-X
 Zonneklep .............................61


