
Brandstof: Diesel

Bandendruk: zie informatie op de deurpost van het portier aan de bestuurders kant.

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

FIAT TIPO

Druk het knopje
onder de
versnellingsknuppel
in en verplaats de
hendel naar links
vooraan.

Achteruit

1. Selectie van de buitenspiegel dat je wenst in te 
stellen.
2. Druk de knop naar links, boven, rechts, onder om 
de spiegel in de juiste stand te zetten.

Om de 6e versnelling in te schakelen, verplaats de hendel naar 
rechts en oefen terwijl druk uit om te vermijden dat je per ongeluk in 
de 4e versnelling terecht komt. Hetzelfde geldt om van de 6e naar 
de 5e versnelling terug te gaan.

Buitenspiegels instellen

Versnellingshendel

Automatische airco

1. Draaiknop om de temperatuur te regelen. De gekozen temperatuur wordt op het 
scherm weergegeven
2. Activatieknop van de functie MAX A/C
3. Knop inschakelen/uitschakelen van de airco
4. Knop inschakelen/uitschakelen van de ontdooiing voorruit
5. Knop inschakelen/uitschakelen van de ventilatie
6. Draaiknop om de snelheid van de ventilatie in te stellen. De gekozen instelling wordt op 
het scherm weergegeven
7. Knop om de blaasrichting te kiezen
8. Knop inschakelen/uitschakelen van de ontdooiing van de achterruit
9. Knop inschakelen/uitschakelen van de buitenlucht
10. Knop om de functie AUTO in te schakelen



Connectie van de telefoon
op de centrale touchscreen
om te bellen of om jouw
muziek te beluisteren

Activeer de Bluetooth 
functie van uw telefoon. 
Druk op het scherm op het 
icoontje telefoon, ga naar 
instellingen en selecteer « 
toestel toevoegen ». Eens 
aangesloten, geef je je 
pincode in om te 
bevestigen.

Om de cruise control in te schakelen, druk op de knop 1 
rechts op het stuur. Eens de gewenste snelheid bereikt 
druk je op SET+ of SET- om die snelheid op te nemen. Je 
kan dan het gaspedaal lossen, de auto zal op dezelfde 
snelheid blijven rijden. Om de cruise control uit te 
schakelen, een kleine druk op de rem is voldoende of je 
kan ook op de knop CANC drukken rechts op het stuur.

Cruise control (snelheidsregelaar)

Start/stop functie

Wanneer deze functie actief is, stopt de motor 
telkens je stopt en slaat die terug aan als je de 
ontkoppelingspedaal indrukt. Om die functie uit te 
schakelen of in te schakelen druk op de knop @ op 
de middenconsole onder de ventilatieroosters.

Achteruitrijcamera

Die bevindt zich rechts 
achteraan de auto. Er is 

geen dop enkel een klep.
 

Tankknop

Om de handrem te 
ontgrendelen, trek 
de hendel een 
beetje omhoog en 
druk op het knopje 
om de hendel naar 
beneden te krijgen.

Handrem

Deze wagen is voorzien van 
parkeerhulp. Deze wordt 
automatisch ingeschakeld 
als je in achteruit staat. Hoe 
korter je bij een obstakel 
komt, hoe sneller het 
geluidssignaal.

Parkeerhulp

Gaat automatisch aan als 
je je in achteruit zet.



12-volt aansluiting

Er zijn twee 12V aansluitingen: één in de koffer en één onderaan de middenconsole. 
Je vindt er ook een USB fiche en een Audiopoort.

Lichten/Mistlichten

Lichten: draai de knop op het eind van de hendel links van het stuur op de gewenste 
lichten:
1. O: daglichten gaan aan
2. Draai de knop naar boven om de stadslichten aan te zetten
3. Draai de knop naar beneden om de lichten automatisch in te stellen

Mistlichten: om de mistlichten aan en uit te zetten, druk op de knop 1 van de console die 
zich onder de ventillatie bevindt links van het stuur.

Reservewiel

Bevindt zich onder de 
vloerplaat in de koffer. Je 
vindt er ook een krik en een 
gereedschapskist.

GPS

Je kan op twee manieren de GPS van de auto 
bedienen. Hetzij door de pijltjes links op het stuur te 
drukken tot je bij « Navigatie » komt op het 
dashboard, hetzij door onmiddellijk op de 
touchscreen te drukken op het icoontje « NAV », 
onderaan het scherm.

Ruitenwissers
Duw de hendel rechts van het stuur naar
boven op de gewenste snelheid:
1 = Stop
2 = Langzame interval
3 = Snelle interval
4 = Doorlopend langzaam wissen 
5 = Doorlopend snel wissen
Sproeier: Druk de hendel naar het dashboard om
de sproeier achteraan te activeren en trek hem
naar je toe voor de sproeier van de voorruit.

Ruitenwisser achteraan:
Draai de selectieknop 2 om de gewenste snelheid van de ruitenwisser achteraan te kiezen


