CITROËN Berlingo
Instructieboekje van de wagen: in het opbergvak boven op het dashboard links
Brandstof : Benzine
Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

Achteruitversnelling

Trek de ring onder
de pookknop
omhoog en beweeg
de
versnellingshendel
eerst naar
links en dan naar
voren.

Airco/verwarming

1. Knop om temperatuur in te stellen.
2. Knop om blazer harder of zachter te zetten.
3. Knop om in te stellen waar er lucht moet geblazen.
4. Knop om luchttoevoer van buiten af te sluiten (vb in tunnels).
5. Knop om airco aan/uit te zetten.

Buitenspiegels instellen
Bediening met de knop links van het stuur onderaan op het dashbord:
1. Zet de knop naar links of rechts om de linker- of rechterspiegel te
selecteren.
2. Duw de knop in de 4 richtingen om de spiegel af te stellen naar wens.
3. Zet de knop weer in het midden.

Cruise control (snelheidsregelaar)
1. Selecteren/uitschakelen van de snelheidsregelaar.
2. Verlagen van de ingestelde snelheid.
3. Verhogen van de ingestelde snelheid.
4. Onderbreken/hervatten van de snelheidsregeling.

Speed limit (snelheidsbegrenzer)
1. In-/uitschakelen van de snelheidsbegrenzer.
2. Verlagen van de ingestelde snelheid.
3. Verhogen van de ingestelde snelheid.
4. Inschakelen/onderbreken van de snelheidsbegrenzing.

Stuurslot

Elektrische parkeerrem
Dit systeem zorgt ervoor dat de
parkeerrem automatisch wordt
aangetrokken bij het afzetten van de
motor en automatisch wordt vrijgezet bij
het wegrijden.

Om het stuurslot uit te
zetten, draai je de
contactsleutel en dan het
stuur.

Dit lampje gaat zowel op het
instrumentenpaneel als op de knop
branden om te bevestigen dat de
parkeerrem is aangetrokken.

Koffer openen
Normale bediening. Het slot
klikt open als je op de knop
onder de sierlijst drukt. De
nieuwste modellen hebben
twee knoppen in de
handgreep van de koffer.
De rechtse knop dient om
het koffervenster
apart te openen, de middenste knop
om de koffer te openen. Opgelet, als het
koffervenster niet goed toe is, gaat de koffer zelf
niet open. Bovendien kan je in dat geval ook de
wagen niet afsluiten.

GPS (touchscreen)

Deze wagen heeft een
ingebouwde GPS met
touchscreen.
Gebruik de toets “NAV”
om het hoofdmenu te openen
en volg de instructies om je
bestemming in te voeren.

Reservewiel
Onder de wagen
midden achteraan.
De krik en de wielsleutel
vind je in het opbergvak
onder de voorstoel
toegankelijk aan de
achterzijde.
Het reservewiel bevindt zich in een houder midden onder de auto achteraan. Met de
wielsleutel moet je daarvoor de houder van binnenuit losdraaien tot de reservewielhouder
laag genoeg hangt om het reservewiel eruit te kunnen halen.

Lichten/Mistlichten

Lichten: Draai de knop op het einde van de hendel
links aan het stuur twee keer naar voren om de
dimlichten (normale lichten om in het donker te
rijden) aan te zetten.
Trek de hendel naar je toe om de grootlichten (ook wel
“phares”) aan of uit te zetten.
Op het instrumentenpaneel duidt een controlelampje
aan welke lichten je op hebt staan.
Groen is voor de dimlichten, blauw voor de
grootlichten.

Mistlichten: Vooraan: draai de ring één stand naar
voren om de mistlichten vooraan aan te zetten.
Op het instrumentenpaneel verschijnt een
controlelampje.
Achteraan: draai de ring twee standen naar voor
om de mistlichten achteraan aan te zetten.
Op het instrumentenpaneel verschijnt een tweede
controlelampje.

Ruitenwissers
Ruitenwissers PAGE 77-79

Ruitenwissers vooraan:
Klik de hendel rechts aan het stuur naar
boven in volgende mogelijke standen:
0 = uit
I = interval
1 = normale snelheid (matige neerslag)
2 = hoge snelheid (hevige neerslag)
Omlaag = 1 x wissen.
Trek de hendel naar je toe om te sproeien en te wissen.
De ruitenwissers werken automatisch in de stand AUTO,
waarbij de snelheid van de wissers aan de hoeveelheid
neerslag wordt aangepast.
Ruitenwissers achteraan:
Draai de ring op het einde van de hendel één stand naar
voren om de ruitenwissers achteraan te activeren
(interval). Draai nog een stand verder om achteraan te
sproeien en te wissen.

12 volt aansluiting

Links achteraan.
Openen door links aan
de tankklep te trekken.
Nadien open je de dop
met de sleutel.

Tankdop

SOS-knop
Er bevindt zich een 12V
aansluiting vooraan op het
dashboard (de aansteker
eruit halen) en er is er ook
een in de laadruimte.

De SOS-knop en
Assistance-knop op het
dashboard niet gebruiken
aub. In geval van pech of
ongeval kan je cambio bellen
met de gele toets op de
boordcomputer.

