
Nissan Leaf

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

Motorisatie: 100% elektrisch

Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

Versnellingspook

Starten

De rem moet altijd ingeduwd worden om van versnelling 
te veranderen. 
- Duw de schakelpook naar links en naar voor om achteruit 
te rijden. 
- Duw de schakelpook naar links en dan naar achter 
om vooruit te rijden (D) en nogmaals naar achter om in 
regeneratieve stand (B) te rijden. 
- Duw op de knop op de pook om de wagen in 
parkeerstand te zetten (P).

Druk op de startknop op de middenconsole terwijl 
je op de rem duwt. Het dashboard zal oplichten. 

Vergeet de handrem niet uit te zetten voor je 
vertrekt.
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Handrem
De handrem wordt bediend door 
middel van de pedaal links van de 
rempedaal. Duw de pedaal in om 
de handrem in - of uit te schakelen.

Airco/verwarming
Stel airco en 
verwarming in via het 
bedieningspaneel 
onder het display van 
de middenconsole. 
De AUTO-modus kan in elk 
seizoen worden gebruikt omdat 
het systeem automatisch naar 
een constante temperatuur, 
luchtstroomverdeling en ventilatie 
streeft.
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Cruise control / Snelheidsbegrenzer
De schakelaars voor de cruise
control zitten op het stuur.
1. RES/+ schakelaar (verhogen van de 
ingestelde snelheid)
2. CANCEL
3. SET/- schakelaar (verlagen van de 
ingestelde snelheid)

Tik met uw voet licht op het rempedaal/gebruik de CANCEL-knop om de cruise 
control functie uit te schakelen.

Activeer door op de knop te duwen. Nu kan je met 1 
pedaal rijden. 

Bij het lossen van de gaspedaal zal de auto vanzelf 
remmen en bij stilstand blijven stilstaan.

Laadaansluiting

E-pedal

Laadklepaansluiting 

Openen laadklep 

Duw op de knop op het dashboard links van het stuur om de laadklep te openen.  
De laadklep is een groot paneel op de voorbumper, deze kan je dan omhoog 
klappen. Open dan de rechter aansluiting. 
De linker aansluiting is enkel voor speciale DC snellaadpalen. 
De laadklep doe je terug toe door ze toe te duwen.
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Lichten/Mistlichten

Ruitenwissers

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.

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

Door 1 keer aan de middelste ring te draaien gaan de 
voorste mistlampen aan. 
Door nogmaals te draaien gaat het achterste mistlicht 
ook aan.

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

Reservewiel
Er is geen reservewiel, maar wel een 
reparatieset voor een lekke band. 
Deze bevindt zich links in de koffer 
achter een plastieken paneel.

ECO-knop
De ECO-knop bevindt zich in de middenconsole voor 
de versnellingspook.

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.
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