CITROËN C4 Cactus
Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje
Brandstof : Benzine E10/EURO95
Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

Achteruitversnelling

Buitenspiegels instellen
De bediening bevindt zich op het
dashboard, links van het stuur.

Ring omhoog trekken
en naar links voor
drukken.

1. Selecteren van de linker of
rechterbuitenspiegel.
2. Dan de spiegel afstellen door in de
richting van de pijltjes te bewegen.
Tip: Als je klaar bent zet je de knop terug
in het midden.

Airco/verwarming
Stel de airco en verwarming in via het touchscreen door links
op het scherm op de onderste toets te duwen.
Bepaal op het scherm:
• De sterkte van de ventilatie.
• De gewenste temperatuur.
• De regeling van de luchtverdeling (voorruit, voeten,etc.)
• Inschakelen airco.
• Toevoer externe lucht of luchtrecirculatie (vb in tunnels).
• Ontwasemen van voorruit – knop onder touchscreen.
• Ontwasemen van achterruit – knop onder touchscreen.

Stuurslot

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

12 volt aansluiting
Deze bevindt zich in
het midden onderaan
het dashboard aan
de linkerkant.

Handrem

Om de handrem af te
zetten, trek de handrem
een klein beetje omhoog
en druk de knop op het
einde in. Daarna kan je de
handrem laten zakken. Als
de handrem nog opstaat
terwijl je rijdt, verschijnt er
een rood signaal op het
instrumentenpaneel. Zet
in dit geval meteen de
handrem af!

GPS (touchscreen)

Activeer de GPS op het
touchscreen door links op
het scherm op de
middenste toets te duwen.
Adres invoeren via “Menu”.

Cruise control (snelheidsregelaar)
Bediening links aan het stuur:
1. Selecteer cruise control
(wieltje naar beneden
draaien).
2. Verlagen van de ingestelde
snelheid.
3. Verhogen van de ingestelde
snelheid.
4. In/uitschakelen van het
cruise control.
5. Cruise control actief/pauze.
De informatie van de cruise control wordt weergegeven
op het display op het instrumentenpaneel. Zie ook
handleiding van de wagen.
Als je remt, schakelt de cruise control zich uit.

Speed limit (snelheidsbegrenzer)

Bediening links aan het stuur:
1. Selecteer de snelheidsbegrenzer door aan het wieltje
naar boven te draaien.
2. Sla de geprogrammeerde snelheid op.

Ruitenwissers
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)
3 Auto = springt aan waneer er neerslag valt
4 Omlaag = 1 x wissen
Trek de hendel naar je toe om te sproeien en te wissen.
Ruitenwisser achteraan:
Draai de ring één stand naar voren/boven om de ruitenwisser achteraan te activeren
(interval).
Draai nog een stand verder om achteraan te sproeien en te wissen.

Lichten/mistlichten

Lichten: Draai de knop op het einde van de hendel links aan het stuur in de correcte stand:
• Automatisch
• Alleen parkeerlicht
• Dimlicht
Trek de hendel naar je toe (in stand dimlicht) om de grootlichten (ook wel “phares”) aan of uit
te zetten.

Mistlichten:
Vooraan: draai de ring één stand naar voren/boven om de mistlichten vooraan aan te zetten.
Op het instumentenpaneel verschijnt een controlelampje.
Achteraan: draai de ring twee standen naar voren/boven om de mistlichten achteraan aan
te zetten. Op het instrumentenpaneel verschijnt een tweede controlelampje. Uitzetten kan
door dezelfde ring terug naar beneden te draaien.

Reservewiel

Het volwaardige
reservewiel bevindt zich
in de koffer onder de
vloerplaat. Daar vind je
ook de wielsleutel en de
krik. Voor meer
instructies, kijk in het
instructieboekje van de
wagen.

Koffer openen

Normale bediening. Het
slot klikt open als je aan
de handgreep trekt
onderaan de kofferklep.

Tankdop

De tankdop bevindt zich links (kant chauffeur)
achteraan. Tijdens het tanken kan je de tankdop in
de houder op de tankklep plaatsen.

Parkeerhulp

Deze wagen is uitgerust
met parkeerhulp
achteraan. Als je achteruit
rijdt zal een bieptoon
sneller gaan klinken als je
dichter bij een object
achter je komt. Deze info
wordt ook visueel
weergegeven op het
scherm in de
middenconsole.
Let erop dat je tijdig stopt!

SOS-knop

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.

