CITROËN Jumpy
Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje
Brandstof: Diesel
Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant
Afmetingen laadruimte: Max diepte: 2254 | Max breedte: 1600 | Max hoogte : 1449

12 volt aansluiting

Er zijn verschillende
12V-aansluitingen
naargelang het
model van de
wagen.
Hoe dan ook 2
vooraan en
minstens 1 in de
laadruimte.

Airco/verwarming

A/C = airco (als actief brand het lampje op de knop)
Draaiknop links = luchtopbrengst (harder of minder hard blazen)
Draaiknop rechts = temperatuur instellen
Duwknop uiterst links = invoer buiten-/binnenlucht *
* Toevoer van buitenlucht/ luchtrecirculatie
De recirculatiestand dient om de luchttoevoer af te sluiten bij stank
en stofoverlast. Schakel zo snel mogelijk de toevoer van buitenlucht
weer in om te voorkomen dat de luchtkwaliteit in het interieur
achteruitgaat en de ruiten beslaan.
De resterende drie duwknoppen = luchtverdeling (voorruit,
aangezicht, voeten )

Buitenspiegels instellen
De bediening bevindt zich op de deur van de chauffeur:
A. Beweeg de schakelaar naar rechts of links om de desbetreffende
buitenspiegel te selecteren.
B Beweeg de schakelaar in de vier richtingen om de spiegel af te stellen.
Tip : Zet de schakelaar A weer in de middenstand;

Cruise control (snelheidsregelaar)
Bediening links aan het stuur:
1. Selecteer/stop cruise control (draai het wieltje naar
beneden).
2. Vermindering van de ingestelde snelheid
3. Verhoging van de ingestelde snelheid
4. Pauze/hervatten van de instellingen
De modus cruise control wordt op het dashboard weergegeven.

Speed limit (snelheidsbegrenzer)
Links aan het stuur.
1. Selecteren van de begrenzer (wieltje naar boven)
2. Verminderen van de ingestelde snelheid
3. Verhogen van de ingestelde snelheid
4. Instellen/pauze snelheidsbegrenzer

Reservewiel

Dit bevindt zich achteraan
onder de wagen. Krik en
wielsleutel vind je onder de
zetel van de chauffeur.

Koffer openen

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!

Trek aan het handvat op
de rechterdeur. Om de
andere deur te openen
druk je op het klepje aan
de binnenkant van de
linkerdeur (ter hoogte
van het handvat van de
rechterdeur).
Om te sluiten sluit je eerst de linkerdeur, daarna de
rechterdeur.

Tankdop
Links achteraan (boven
het achterwiel), trek de
tankklep open en open
de dop met de sleutel.

Parkeerhulp

Deze wagen is uitgerust met
parkeerhulp voor- en
achteraan. Afhankelijk van
het signaal bevindt er zich
een obstakel voor of achter
de wagen. Let er op dat je
tijdig remt!

Stuurslot

Achteruitversnelling

Ring omhoog trekken en naar
links voor drukken.

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

Lichten/mistlichten
Lichten: Draai de knop helemaal naar onder om handmatig
de dimlichten (normale lichten om in het donker te rijden)
aan te zetten.
Om de grootlichten (ook wel “phares” genoemd) op te
zetten, trek je de hendel naar je toe.
Op AUTO bepaalt de sensor wanneer de lichten aan/uit
gaan.
Mistlichten: Draai de ring 1 stand naar voren om de
mistlichten vooraan aan te zetten, en 2 standen
naar voren om de mistlichten achteraan aan te
zetten. Op het instrumentenpaneel verschijnt een
controlelampje.

Ruitenwissers

Ruitenwisser vooraan:
Met behulp van de hendel
kies de snelheid:

SOS-knop

0 = uit
I = interval wissen
1 = normale snelheid
2 = snel (zware neerslag)
Naar beneden = wist 1 keer
Auto = sensoren bepalen of en op welke snelheid de
ruitenwissers geactiveerd worden.
Ruitensproeier: Trek de hendel naar je toe.
Ruitenwisser achteraan: Draai de ring een stand naar
beneden om te wissen en twee standen om te sproeien
en te wissen.

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.

Opmerkingen
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