
Checken voor het wegrijden 
1) Ligt er iets of iemand voor, onder of achter de auto.
2) Ramen.

a) Geen scheuren of gaten in raam.
3) Glas koplampen / achterlichten.
4) Olie pijl (15/20min wachten na stilstand).

a) Als je gereden hebt zit de olie door de motor heen dit moet eerst even zakken.
5) Remvloeistof.
6) Koelvloeistof (15/20min wachten).

a) Als je gereden hebt is de koelvloeistof heet. Het zit in een gesloten systeem die druk opbouwt door de warmte. Als je de dop opendraait vlak na het rijden spuit de hete 
koelvloeistof eruit en kan over je heen komen waardoor je lelijke brandwonden kan oplopen. Dus bij opendraaien ook na 15 tot 20 min goed op blijven letten!!!!!

7) Banden.
a) Profiel diepte.

a) Zomer 1,6mm
b) Winter  4mm

b) Uitdroging/scheuren.
c) Ventieldopje.

a) Bij geen dopje kan het vuil in het ventiel komen waardoor het ventiel open kan blijven staan en langzaam kan leeglopen.
d) Bouten.

a) Roest of olie strepen kan betekenen dat er een bout los zit. Check deze door hem na te trekken met een wielsleutel.
e) Optische bandenspanning.

8) Remmen/rem druk
a) Check dit door bij het wegrijden licht te remmen.
b) Bij stilstand pompend remmen kijken of de druk op het pedaal opbouwt.

9) Verlichten.
a) Remlichten (spiegelende oppervlakte bijvb. raam, auto lak, plas etc.).
b) Richting aanwijzer (deze check je alleen door de handel naar links en rechts aan te zetten).
c) Gevaren lichten.
d) Lampen voor en achter.
e) Kentekenplaat verlichting.

10) In de winter.
a) Ramen goed/compleet ijsvrij maken.
b) Sneeuw van de auto (niet alleen van de ramen ook van het dak, motorkap kofferbak, etc.  verwijderen. 



1) Schakelpook.
1) Achteruit: indrukken naar link en naast de 1e versnelling
2) 6 andere versnellingen.
3) 1e versnelling is alleen voor het optrekking.

2) Parkeerrem 
1) Indrukken = uitschakelen 

i. Dit kan ook door bij het wegrijden eerst ligt gas te geven en de koppeling omhoog te 
laten komen.

2) Omhoog trekken = in schakelen.

3) Auto hold = hulp bij helling en verkeerslichten. 
i. De auto heeft ook op een helling een twee seconden vertraging. Dit houd in dat hij de 

remmen twee seconden vast houd na het loslaten van de rem. Hierdoor kan je op 
beide manieren op de normale wijze wegrijden op een helling.

4) Radio

5) Home knop

6) Navigatie

7) Terug

8) Scrolfunctie (radio & navigatie) & bevestigen

9) Favorieten

10) Volume
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1) Alarmlichten aan / uit.
2) Start knop 

1) Alleen in combinatie met de rem en het 
koppelingspedaal .

3) Stuurverwarming.
4) Gordels achterbank.
5) Passagiersairbag aan. 
6) Passagiersairbag uitgeschakeld.
7) Stoelverwarming (links).
8) Aan uit knop.
9) Lucht gefilterd van buiten.
10) Lucht gefilterd van binnen.
11) Ont waseming / ontdooiing voorraam. 
12) Ont waseming / ontdooiing  achterraam.
13) Stoelverwarming (rechts).
14) Warmte regeling links.
15) Warmteregeling rechts.
16) Airco aan/uit.
17) Ventilator langzamer.
18) Ventilator sneller.
19) Lucht verdeler.
20) Digitale warmte links & rechts.
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1) Toerenteller.
2) Snelheidsmeter.
3) Warmte meter.
4) Benzine meter.
5) Richting aanwijzer & verlichting.

a) Handel omlaag naar links.
b) Handel omhoog naar rechts.
c) Handel naar voren groot licht aan.
d) Handel naar je toe seinen groot licht.
e) Uiteinde links draaien omhoog

i. Standaard: licht uit
ii. Auto licht (niet geschikt bij mist)
iii. Stadslicht
iv. Dimlicht

6) Mistlicht.
7) Ruitenwisser

a) Handel 1e tik naar beneden interval.
b) Handel 2e tik naar beneden rustig continu 
c) Handel 3e tik naar beneden snel continu. 
d) Handel naar je toe halen ruitensproeier voor.
e) Uiteinde rechts draaien

i. Standaard: ruitenwisser uit.
ii. Omhoog ruitensproeier achter. 
iii. Ruitenwisser interval.
iv. Ruitenwisser continu.

8) Snelheid ruiterwisser interval (voor). 
9) Volume harder/zachter.
10) Auto informatie display.
11) Claxon / Toeter.
12) Distance controle/ lane assist.
13) Cruisecontrole.  
14) Telefoon aan/uit
15) Distance controle afstand afstelling.
16) Cancel.
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1) Motor olie druk
2) Parkeerrem.
3) Airbag probleem
4) Remprobleem
5) Motor management lampje (verbrandingsprobleem).
6) Waarschuwingslampje led koplampen.
7) Bandespanning.
8) ESP (electronic stability program, elektronisch stabiliteitsprogramma).
9) “Auto hold” actief
10) Waarschuwing “startstop” systeem 
11) Waarschuwingslampje “olie pijl”

Rood lampje: Stop de auto direct  en neem contact op met een reparateur.
Geel lampje: er moet iets zo snel als mogelijk worden gecontroleerd door u of de   

reparateur maar de reis kunt u nog voorzetten.
Groen lampje: geen probleem.

linker klok
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Rechter klok
1) Waarschuwingslampje laadsysteem.
2) Beveiligingssysteem indicatie lampje.
3) Waarschuwingslampje gordel (voor).
4) Beveiligingslampje deur.
5) Waarschuwingslampje ABS = Anti Blokkersysteem Systeem).
6) Waarschuwingslampje elektronische handrem.
7) SBS = Smart Break Support.
8) Waarschuwingsindicatie dodehoekmonitor.
9) Indicatielampje rijstrookassistentie.
10) TSC off. Traction Control System).
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1) Spiegel instelling
a) Puntje naar links (linker spiegel instellen).
b) Puntje naar rechts (rechter spiegel instellen).

2) Ramen blokkade 
3) Spiegel bediening

a) Omhoog uitklappen
b) Midden automatisch inklappen
c) Omlaag inklappen.

4) Bediening linker voorraam
5) Bediening rechter voorraam
6) Bediening linker achterraam
7) Bediening rechter achterraam



1) Ruitensproeiervloeistof.
2) Oliepeil stok (15/20 min wachten na stilzetten).

a) Eerst eruit halen schoonmaken met een schone doek.
b) Dan opnieuw erin zetten en eruit halen nu actuele stand.

3) Olie bijvullen. 
4) Remvloeistof. 
5) Accu.
6) Bij het aansluiten van de startkabels voor het helpen opstarten van een andere auto

a) Eerst pluspool op de plus pool zetten 
b) Dan pas  de min pool op de minpool zetten

7) Zekeringenkast.
8) Luchtfilter.
9) Koelvloeistof. (15/20 min wachten na stilzetten).
10) Hieronder de radiateur.

a) Gekoeld door rijwind en een ventilator.

Olie pijl kan pas gemeten worden na 15/20 stilstand daar de olie dan is gezakt naar het 
laagstel pijl van de motor. Door het rijden gaat de olie door de motor heen om de belangrijke 
draaien de delen te smeren.

Koelvloeistof pas open maken na 15/20min stilstand. Dit om warme vloeistoffen uitzetten en 
hierdoor druk ontstaat in het vat. Bij open draaien vat direct na het rijden kan de vloeistof 
omhoog komen en de warme koelvloeistof (+/-100 graden) over je heenkomen en dit 
veroorzaakt ernstige brandwonden.

Vloeistoffen checken:
1. Ruitesproeier vloeistof 

1. Ja geen probleem
2. Olie

1. Ja geen probleem, na 15/20 minuten checken, wel melden bij onderhoudsbeurt. 
3. Remvloeistof

1. Liever niet, mag wel, direct laten checken bij garage, is een gesloten systeem. 
4. Koelvloeistof

1. Mag wel, na 15/20 minuten checken, in de gaten houden, bij aanhoudend 
bijvullen garage dit laten checken. 
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Wat check je als je voor de auto staat:
!!! Begin altijd van boven aan de auto naar beneden. 
1) Geen scheuren in het raam.
2) Zitten de 2 spiegels erop.
3) Zitten de ruitenwissers erop.
4) Geen scheuren of gaten in het glas van de koplampen.
5) Zit de kentekenplaat erop. 
6) Licht er niets voor of onder de auto.

Wat check je als je naast de auto staat:
!!! Begin altijd van boven aan de auto naar beneden.
1) Geen scheuren in het raam.
2) Zitten de spiegel erop.
3) Geen scheuren of gaten in het glas van de koplamp.
4) Licht er niets voor, onder of achter de auto.
5) Geen scheuren in het achterlicht.
6) Banden.

Wat check je als je achter de auto staat:
!!! Begin altijd van boven aan de auto naar beneden.
1) Geen scheuren in het raam.
2) Zit de ruitenwisser erop.
3) Geen scheuren of gaten in het glas van de achterlichten.
4) Licht er niets achter of onder de auto.
5) Zit de kentekenplaat erop.

Wat check je als je naast de auto staat:
!!! Begin altijd van boven aan de band naar beneden.
1) Profiel diepte.

a) Zomerband 1,6mm.
b) Winterband   4mm.

2) Ventieldopje op het ventiel aanwezig is.
a) Tegen vuil in het ventiel bij het opblazen. 
b) Hierdoor kan het ventiel open blijven staan. 

3) Geen scheuren of uitdroging van de band zichtbaar 
is aan de zijkant.

4)   Alle wielbouten vast zitten/aanwezig zijn.
a) Roeststrepen of Oliestrepen.

5)   Optische bandenspanning

1

2

Instelling spiegels:
1) Binnenspiegel moet zo worden afgesteld dat je 

goed door het gehele achterraam kan kijken.
2) Zijkant auto op +/- 2,5 cm uit de zijkant van de auto.
3) Deurhandel op 1/3 van onderkant spiegel.


