
Brandstof: Elektriciteit

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

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

NISSAN e-NV200 

Achteruitvernselling

Cruise control (snelheidsregelaar)

De schakelpook van deze auto is zo 
ontworpen dat het rempedaal moet 
worden ingetrapt voordat u van P 
(parkeren) naar een rijstand kunt 
schakelen. Druk de knop 1 in terwijl u het 
rempedaal intrapt. Schakel de hendel 
vanuit P      R (achteruit)

Airco/verwarming

Stel airco en verwarming in via het 
bedieningspaneel onder het display van 
de middenconsole. De AUTO-modus 
kan in elk jaar getijde worden gebruikt 
omdat het systeem automatisch naar 
een constante temperatuur, 
luchtstroomverdeling en blazer streeft.

De schakelaars voor de cruise 
control zitten op het stuur. 
1.  RES/+-schakelaar
2. SET/-schakelaar
3. CANCEL
4. Snelheidsbegrenzer (AAN)
5. Cruise control
Tik met uw voet licht op het 
rempedaal/gebruik de cancel-knop 
om de cruise control functie uit te 
schakelen.

Speed limit (snelheidbegrenzer)

De schakelaars voor de snelheids-
begrenzer zitten op het stuur. 
1.  RES/+-schakelaar
2. SET/-schakelaar
3. CANCEL
4. Snelheidsbegrenzer (AAN)
5. Cruise control



ECO-knop

In de ECO-rijmodus verbruikt de motor 
minder stroom. Daardoor kan het rijbereik 
van de auto vergroot worden, maar worden 
de prestaties (versnelling, snelheid) 
beperkt.

Handrem
Klassieke handrem: Om 
de parkeerrem vrij te 
geven, trap je het 
rempedaal goed in en 
hou je hem ingetrapt. 
Trek de parkeerremhendel iets omhoog, 
druk op de knop bovenaan de hendel en 
breng de hendel helemaal omlaag.

Lichten/Mistlichten

Wanneer de startknop op ON en de 
koplampschakelaar in de AUTO-stand staat, gaan de 
koplampen, de stadslichten, de dashboardverlichting, 
de achterlichtgroepen en de overige verlichting 
automatisch branden afhankelijk van de helderheid 
van de omgeving.

Reservewiel

Er is geen reservewiel, maar wel een 
reparatieset voor lekke band. Deze haal 
je uit de opbergtas onder de stoel van 
de voorpassagier.

Zet de mistlampen vooraan aan door het 
middelste deel van de lichtschakelaar op de 

juiste stand te zetten.

Achteruitkijkmonitor: wanneer de 
schakelpook in de R-stand (achteruit) 
wordt gezet, toont de monitor het zicht 
achter de auto.

Parkeerhulp

Laadaansluiting

Laadklepaansluiting (6)

Openen laadklep (23)

Druk de hendel naar beneden om de ruitenwissers 
op de verschillende snelheden te laten werken. 
Gebruik bij voorkeur de AUTO-stand.

Ruitenwissers


