CITROËN C4
Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje
Brandstof: Diesel
Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

Achteruitversnelling

Buitenspiegels instellen
De bediening bevindt zich op de
armleuning van het portier van de
chauffeur:
1. Selecteer de linker of rechter
buitenspiegel.
2. Regel de spiegel.
3. Plaats de knop terug in het midden.

Schakel de
versnellingspook
naar rechts
onderaan.

Airco/verwarming
1. Met de knop Auto zal het systeem
automatisch proberen de gewenste
temperatuur te bereiken
2. Temperatuurregeling bestuurszijde
(draaiknop).
3. Temperatuurregeling passagierszijde
(draaiknop)
4. Ontwasemen
5. Airco aan/uit
6. Regeling luchtverdeling
7. Regeling luchtopbrengst
8. Toevoer van buitenlucht/luchtcirculatie
9. “Rest”functie, ventilatie bij afgezette motor
Stuurslot

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

12 volt aansluiting

Deze bevindt zich in het
midden onder de
airco/verwarming
knoppen aan de rechter
kant. Er is ook een
aansluiting achteraan op
de armleuning en in de
koffer aan de linker kant.

Handrem

Manuele handrem.
Omhoog trekken om
te activeren.
Druk op het knopje en
duw hem naar
beneden om hem af
te zetten.

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.

Cruise control (snelheidsregelaar)

Bediening links op het stuur:
1. Knop naar beneden om cruise control te selecteren.
2. Toets voor het verlagen van de ingestelde snelheid.
3. Toets voor het verhogen van de ingestelde snelheid.
4. Toets voor het onderbreken/hervatten van de
snelheidsregeling.
5. Toets voor het weergeven van de geprogrammeerde
snelheden.
6. Snelheidsbegrenzing ingeschakeld/onderbroken.
7. Snelheidsbegrenzer geselecteerd.
8. Ingestelde snelheid.
9. Selectie van geprogrammeerde snelheid.
Speed limit (snelheidsbegrenzer)

Bediening links op het stuur.
1. Knop voor het selecteren van de snelheidsbegrenzer
(wieltje naar boven)
2. Toets voor het verlagen van de ingestelde snelheid
3. Toets voor het verhogen van de ingestelde snelheid
4. Toets voor het inschakelen/ pauzeren van de
snelheidsbegrenzer
5. Toets voor het weergeven van de geprogrammeerde
snelheden
6. Snelheidsbegrenzing ingeschakeld/onderbroken
7. Snelheidsbegrenzer geselecteerd
8. Ingestelde snelheid
9. Selectie van geprogrammeerde snelheid

Koffer openen

Parkeerhulp
Normale bediening.
Het slot klikt open als je
aan de handgreep (1)
trekt onderaan de
kofferklep.

Tankklep
Rechts achteraan.
De tankklep open je binnen
in de wagen door op het
knopje uiterst links te duwen
(naast de deur van de
chauffeur).

Deze wagen is uitgerust met
parkeerhulp achteraan.
Hoe korter een achterliggend voorwerp, hoe sneller
de bieptoon.

Lichten/mistlichten

Lichten: In de stand Auto gaan je lichten automatisch aan als het donker is en uit als het
licht genoeg is.
Draai de knop (A) op het einde van de hendel (B) links aan het stuur twee keer naar voren
om manueel de dimlichten (normale lichten om in het donker te rijden) aan te zetten.
Trek de hendel (B) naar je toe om de grootlichten (ook wel “phares”) aan of uit te zetten.
Mistlichten: Vooraan: draai de ring (C) één stand naar voren om de mistlichten vooraan
aan te zetten. Op het instrumentenpaneel verschijnt een controlelampje.
Achteraan: draai de ring (C) twee standen naar voor om de mistlichten achteraan aan te
zetten. Op het instrumentenpaneel verschijnt een tweede controlelampje.

Reservewiel

Dit bevindt zich onder de
wagen achteraan. Krik en
wielsleutel bevinden zich in
een opbergvak achter de
chauffeursstoel. Voor meer
instructies, kijk in het
instructieboekje van de
wagen.

GPS (touchscreen)

Druk op de toets NAV om de navigatie te activeren.
Nadien kan je op het touchscreen alle instellingen
ingeven.

Ruitenwissers
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 = 1x wissen of Auto (ruitenwissers gaan automatisch aan bij regenweer). Om
de automatische wisfunctie uit te schakelen, duw de hendel omhoog en zet hem
daarna in de stand 0.
Trek de hendel naar je toe om te sproeien en te wissen.
Ruitenwissers achteraan:
Draai de ring (B) één stand naar voren om de ruitenwissers achteraan te activeren
(interval). Draai nog een stand verder om achteraan te sproeien en te wissen.

