Fiat 500
Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje
Brandstof: Benzine EURO95/E10
Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

Start/Stop
Start/Stop functie is actief zodra je de motor hebt gestart en
minstens 10km/u rijdt.
Om de start/stop functie te desactiveren druk je op de oranje
omcirkelde knop.
Hoe werkt het:
1. De motor stopt als je stil staat en als je op de rem duwt.
2. De motor start weer als je de rem los laat.
Opgelet: Als de motor gestopt is bij stilstand, mag je de hendel
zeker niet op neutraal « N » zetten!
Staat de hendel toch op « N », moet je op de rem duwen en de
hendel in een versnelling zetten om te kunnen (her)starten.
Als je vergeet op de rem te duwen, zal de motor wel aanslaan
maar je blijft vast zitten in neutraal.
In dat geval moet je op de rem duwen, terug in « N » zetten,
terug in versnelling zetten en een tikje gever naar de « + ».

Versnellingsbak (half)- automaat

Vol Automaat: de hendel volledig naar links.
Half-automaat: de hendel in het midden. Om naar een hogere versnelling te schakelen
een duwtje geven op de hendel richting « + », om in een lagere versnelling te gaan een
duwtje op de hendel naar “-“.

Achteruit

Airco/verwarming

Druk de rem in
en schakel de
versnellingspook
naar R.
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!

A. Draaiknop voor luchttemperatuur
(rood = warm / blauw = koud)
B. Draaiknop voor sterkte blazer
Tevens, als je de knop indrukt,
schakelt de airco aan (lampje aan)
C. Draaiknop voor luchtrecirculatie
binnen/buiten
D. Draaiknop voor luchtverdeling
E. Knop voor in-/uitschakeling
achterruitverwarming

Koffer openen

De achterklep open
je met de
afstandbediening op
de sleutel. Als de
deuren ontgrendeld
zijn kan je ook
gewoon de
handgreep
gebruiken.
Tankdop

De tankdop bevindt
zich rechts achteraan.
Je opent hem met de
contactsleutel.

Lichten/mistlichten
Lichten: Draai de knop op het
einde van de hendel links aan
het stuur een 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 te zetten.
Mistlichten: Vooraan: Druk 1 keer op het knopje in het midden van het dashboard rechts
van de “4-richtingaanwijzers”-toets.
Achteraan: Druk 2 keer op dezelfde knop. Als je 3 keer drukt zet je alles terug uit.

Ruitenwissers
Vooraan
Met behulp van de hendel selecteer de snelheid:
A = uit
B = interval
C = normaal (matige regenval)
D = hoge snelheid (hevige regenval)
E = eventjes wissen zonder vergrendelen.
Trek de hendel naar je toe om de ruitensproeier te
activeren.
Achteraan
Draai de ring één keer naar voren om de achterruitwisser aan te zetten. Om de
achterruitsproeier te gebruiken moet je de hendel naar het dashboard duwen
(onvergrendelde stand).

Buitenspiegels instellen
Bediening aan het handvat van het chauffeursportier:
A= Stel de spiegels bij in elke richting met deze knop.
B= Selecteren van linker - of rechterspiegel. Zet daarna de
knop terug in het midden.

Stuurslot

12 volt aansluiting
De 12V aansluiting
bevindt zich in de
middenconsole, links
onder de
versnellingspook.

Reservewiel

Draai aan het stuur terwijl je
ook de sleutel draait.

Opmerkingen
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Het reservewiel, de krik en
de wielsleutel bevinden zich
onder de kofferplaat.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

