
OPEL Vivaro

Trek de ring naar
boven en
schakel de
versnellingspook
naar links vooraan. 

Achteruitversnelling

Brandstof: Diesel

Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

Afmetingen laadruimte: Max diepte: 2400 / Max breedte:  1690  / Max hoogte : 1387 

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

stellen. Zet de knop terug in de middelste stand als je klaar bent.
De onderste spiegels zijn niet te verstellen. 

Buitenspiegels instellen

Elektrisch met de bediening op de 
armleuning van het portier van de 
chauffeur.
De betreffende buitenspiegel 
selecteren door de knop naar links of 
rechts te schakelen en vervolgens de 
knop te verdraaien om de spiegel af te 

Om de airco te activeren druk je op de knop 
“A/C” (in de nieuwste Vivaro’s bevindt dat 
knopje zich naast de display). 
Je kan ervoor kiezen om geen lucht van buitenaf 
aan te voeren (bijv in tunnels). Als dit aanstaat 
brandt er een ledje op de knop (ventilator).
Met de draaiknop rechts kan je de gewenste 
temperatuur instellen.
Met de draaiknop in het midden kies je hoeveel 
lucht er wordt geblazen.
Met de draaiknop links kan je kiezen waar er 
lucht wordt geblazen (voorruit, voetenruimte, ...).

Airco/verwarming



12 volt aansluiting

Er zitten 12 V-aansluitingen 
op het instrumentenbord 
en achter in de auto.Om het stuurslot uit te 

zetten, draai je tegelijk 
aan het stuur en aan 
de contactsleutel.

Stuurslot

De tankklep zit aan de 
linkerkant van de auto. De 
tankvulklep kan  alleen worden 
geopend als de auto 
ontgrendeld is en de linkerdeur 
wordt geopend. Trek aan de 
klep om te openen.
Om de tankdop te openen, 
deze linksom draaien. Bij het 
tanken de tankdop in de steun 
op de tankklep hangen. 

Tankdop
Trek aan de buitenste 
handgreep om de linker- 
achterdeur te openen. 
De rechterachterdeur 
wordt geopend met de 
hendel aan de binnenkant.

Koffer openen

Om de handrem af te zetten, trek 
de handrem een klein beetje 
omhoog en druk de knop op het 
uiteinde 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! 

Handrem

Links van het stuur, 
onder de
ventilatierooster 
bevindt zich het knopje 
om de cruise control 
aan te zetten. Met +
en – op het stuur kan je 
de snelheid verhogen 
of verlagen.

Cruise control (snelheidsregelaar)

Speed limit (snelheidsbegrenzer)
(enkel nieuwe modellen) Links van het stuur, onder de 

ventilatierooster bevindt zich 
het knopje om de snelheids-
begrenzer aan te zetten. 
(Zelfde knop als voor de 
cruise control.)
Met + en – op het stuur kan 
je de snelheid verhogen of 
verlagen.

Reservewiel

Dit bevindt zich onderaan 
de wagen. Om de 
reservewielhouder los te 
maken, bout 1 losdraaien, 
maar nog niet 
verwijderen. Bout 2 
daarna verwijderen, de 
houder naar links trekken 
zodat bout 1 vrijkomt en 
de houder omlaagbren-
gen. Krik en wielsleutel 
vind je in een koffertje 
met gereedschap onder 
de bestuurdersstoel.   



Ruitenwissers

Ruitenwissers vooraan: 
Klik de hendel rechts aan het stuur
naar beneden in volgende mogelijke
standen:
0 = uit 
1 = interval wissen
2 = normale snelheid (matige neerslag)
Auto : regensensoren bepalen de activatie en de snelheid.
Ruitensproeier:
Trek de hendel naar je toe om te sproeien en te wissen.

Ruitenwissers achteraan:
Aan hendel draaien:
0 : uit
1e stand om te wissen
2e stand om te sproeien. 

Lichten/mistlichten

Lichten: Draai de knop op het uiteinde van de richtingaanwijzer twee standen naar voren 
om 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. 
Er is ook een stand “AUTO” op de Vivaro vanaf 2016. Op die stand bepalen sensoren 
wanneer je dimlichten aan of af springen.

Mistlichten: Op oude modellen enkel achteraan: draai de binnenste ring op het uiteinde 
van de hendel naar voren om de mistlichten op te zetten. Op het instrumentenpaneel 
verschijnt een controlelampje.
Op nieuwe modellen ook vooraan: binnenste ring naar  boven draaien.

Het systeem wordt automatisch geactiveerd als de 
achteruitversnelling wordt ingeschakeld. Een kort 
geluidssignaal geeft aan dat het systeem gereed is voor 
gebruik.
Een obstakel wordt aangegeven door pieptonen en, 
afhankelijk van de auto, wordt ook weergegeven op het 
infodisplay. De pieptonen klinken steeds sneller 
naarmate de auto het obstakel nadert. Is de afstand 
kleiner dan 30 cm, dan klinkt er een ononderbroken 
geluidssignaal. 
Je kan de parkeerhulp evenwel uitschakelen door op de 
knop te drukken links van het stuur.

Parkeerhulp (Vivaro vanaf 2016)


