
Voordat u wegrijdt: 

ie instrumenten op het daslil>o;irrl l h! ~ ~ l > ~ i o l ~ l ~ i ~  ~* I I  l i 4 6 1  :~:ir~t;iI i~islrti~iieti- 

~forniereti u erierzijds over de wi.rkiiig ~ P I I  is i~il~i~i~kt!Il~k i f i l l l  lict i n o t l t ~ l  v11 (IC 

aii de  auto zelf, anderzijds dieiicii ze r i i o i c i i ~ i i l t v c i c ~ ~ ~ I ~ i ~ ~  Soiiiiiil~c I ' i i i i v i i r . ~  zijri 

rvoor oni atidere weggebruikers ic  allct!~i s~;ii~(l~~:iril voor 1)cp:i;iI~tc i i i i b ~ I ( ! l ~ ~ i t -  

~forniereri over uru aanweziglicid i11 het vticriiigcii ol'xijii iiIIi>i!ii iils riiccriiIivt~r~- 

erkeer. Veiligheid is steeds het slcu tel- ring vt!rkri j~tia;ii: 

roord. 

1 Deurliendei 

2 Van binnenuitverstelbare buiten- 
spiegels 

3 Schakelaar voor elektrisclie zijruit- 
bediening 

4 Schakelaar voor centrale vergren- 
deling 

5 Instrurnenrerivertichtiiig 

Lic1itburideIhoogeverstelling 

6 Luchtroosters 

7 Lichtschakelaar 

8 Heridel voor richtingaatiwijzers, 
dimlicht en groot licht 

9 Instrunient'eiipaneel: 

Iiistriimenteri 

Contr~Ielanipjes 

Display boordcomputer 

Navigatiesysteem 

10 Claxon (functioneert alleen bij 
ingeschakeld c~n t ac t )  

11 Ruiteriwisser en -sproeierhendel 

Bediening boordconipurer 

12 Bedietiiiig van IinkerstoeIve~rarniing 

13 Liichtroosters 

14 Liichtraosters 

15 Schakelaar voor alariniuiipperlichteti 

16 Schakelaar voor aclitermitver- 
warniing 

17 Bediening van rechterstoel- 
venuarniing 

18 Blikjeshouders 

19 Radio of navigatiesysteeni niet radio 

20 Bedieningselenienten 

..,voorvenvmning/ventilat~e 

... voor aircoriditionirig 

... voor Cliniatronic 

21 Airbag voor de  voorpassagier 

22 Dashboardkastje 

23 Motorkapontgrendeling 

24 Zekeringenkastje 

25 Hendel voor 1ioogteverstelling 
stuurkoloni 

26 Airbag voor de besmurder 

27 Contactslot 

28 Asbak met sigaretrenaaiistekerlstop- 
coiitact 

29 VersnelIingsheridel (haidgesciiakelde 
bak) 

Keuzehelide[ (automaat) 

30 Halidremhendel 

3 1 Tankkleporitgrendeling 

32 Dociiinenterivakje 



Richting aangeven 

Tdkens wanneer ti van richiiiig vcciiiitiwrt, 

deelt B dat mee aan deoverigo vurkc~vs- 

deelnemem door ~jdig  m duiddijkc rilgiiii- 

kn te $even met de r l c h ~ ~ a n w l j ~ m ,  

I 
k o r  roehts 

I k.wt.cmg de rid1ti~wijzmhende1 
iii(!i di- liitkerhand naar b m i ,  zbndek her 
sliirir Iirp 1~ lat= Daannewchakelt u de 

rli;Iiiirr~~anwijr~rsvmren achter naar 
rc~~l i ts  ill. 

Naar hnks 

I 
Wan neer u de hendel tiaar beneden 

l i r ~ c w g ~ ,  sch;rkeEi u de richtingamwtm 
Iliiks iii. 

Long knipperen 

Controklampie 

W:iiiiiccr rle richtingaanwijzers zijn 
I t i ~ r ; c l i t i  kcld, knippen ook de groene 

rli:lkrliigldjl oplici irastrumentenpand, 

Urn de richtingaanwijzers lang ie I i i r~ .~i  

kiiipperen, bijvoorbeeld wanneer li eeii 

afslag neem t, beweegt u de hendel voorlii i 
v 

liet drukputit naar boven of benedeli. 

Wnniieer u weer rechtuit rijdt, keert de 

hendel autoiiiatisch terug naar de mid- 

denstand. Sonis is her in flauwe bochten 

noodzakelijk om de heridel handmatig 

rerug te zerreii. 

Koit knlppmm 

Om een kort dgnaai r n ~  dekhtinga- 

anwijzm te geven, btfvoorbeeld wanneer 

u van rijstmok wissekt, b- u de 

heiidel licht naar boven ofbeneden tot 

aan het drukpunt - de groene richtingpijl 

. mwt meehipperen. De richtIngaanwij- 

zeis\bipperen tcrt u de hendel weer 

loslaat. 





I Overschakelen van dimlicht op grootlicht 

en andersom 

Oiii iivcr te schakelen van dinilicht op 

grrriii~ir:Iii, iiioet ti de richtingaanwijzer- 

Iicridrt v;in LI af bewegen, voorbij het 

driikliiirii. Vuii grootlicht schakelt u [enig 

riii;ir tliiiilictit door de hendel naar u toe te 

p m Ii'ckkcri. 

Urn het grootlicht kort te gebrui- 

keil (vricir ccii lichtsignaai), trekt u 

dWelfde fieiidel kori naar u tw. 

Rij ingeschakeld grwtlicht gaat 

I wil L ~ I ~ I I w  ~~l~tmlelarnpje OP hei dssli bo- 

l lei grootlicht zorg voor ver- 

liclii iiig v;iii een gio ter wegolipervlak. Let 

er st~ietls op dat t i  iijdig naar diinlicht 

ter~igscliakelt o m  tegemoetkomend 

verkeer nf voorliggers niet te verblinden. 

Instrumenten\rehichh'ng 

en Liehtbundelhoogtevemtslling 

Met het linker geribde draaiwieltje R 
kunt u bij ingeschakelde verlichting de 

helderheid vati de insrrumentenver- 

lichting traploos verstellen. 

Hei rectlier geribde draaiwieltje $0 is  

voorde IIchtbuiidclhoogteversteIling. , 

Met de lichtbuiidelhoogteverstellitig 

kan de stand vaii de koplampen traploos 

worden aangepast aan de belndingstoe- 

stand. Dit vaarkoiiit dat tegetiliggers 

wordeii verblind. Gelijktijdig wordt door 

de juiste afstelling van de koplanipen het 

zicht voor de bestuurder optiniaal. 

Mistachterlicht 

Door de lichtschakelaar in de stand 

dimlichrlgrootlicht te draaien ei1 vervol- 

gens uit te trekken, schakelt u het 

mistachterlicht in. Dat deze brandt, wordt 

7 op het dashboard aangegeven iiiet hef 

I k i n w e g e h d v s l b l i n h  
&-het- 
awem d e n  in+W 
m d i i  bij m'kí d meeuwml hel 
zichikperkterlrttuteen 
&d imn mindei don 50 
mrdw. 3ii ragen m q  kd mi+ 
achkinrhf niet gebniilrt worden. 



Waarschuwingssignalen 

Devolkwagen Golf heeft drie soorten 

waarschuwingasignalen die u kunt benut- 

ten. Let we[ op de wettelijke bepaliiigeii 

voor tier gebruik ervan. 

Bediening van de claxon 

Wiiitieer u bij ingeschakeld caii tact 

op I i r i  cciitrale deel van het stiiumiel 

I i l r i i k i .  Iioort u de claxon. Let er wel op dut 

I 11 1ii.t riiiiir<riidertussen goedblijft vast- 

I 
Bediening van hei lichtsignaal 

Wiiiiiic.er U de richtirignniiwijze1'11eti- 

dcl hij iiiigeschakelde verliclitiiig nf bij 

1 i*~gcsrli;tkeld di l~~l icbt  tot aan het druk- I 

I p11 t i l  I I ~ I ~ I T  11 toe beweegt, zal het grootlicht 1 
t 

tireiidcii tot u de hendel weer loslaat. 

Gelij kiijdig ziet ii het blauwe mnrrole- 

laiii~ijc up het dashboard oplichten. 

Alarmknipperllchten inschakslsn 

Wanneer de auto oiiverhoopt stilvalt 

of wanneer LI bijvoorbeeld een file op de 

snelweg naderi en sterk moet afreili trieii, 

kunt ti het overige verkeer waarschuwen 

door de alartiiktiipperlichreii iii te schake- 

Ieii lnet de driikkiiop in het midden van 

het daslibonrd. De alarniknipperlichten , 

hiictionereii ook bij uitgeschakeld 

contact. 

Als de alarniknipperlichten zijn iirge- 

schakeld. knipperen alle richtingaa~iwij- 

zers van de auto tegelijk. 

Bovendien knippert ook een lampje in 

deze d nikknop, en bij ingeschakeld 

cotitnci knipperen ook de beide groene 

richtiiigspijlen voor de richtingaanwijzers 

op het Instrumentenpaneel. 



i j  zicht 

Iluitenwissm incehabhn 

Iieweeg de ruitenwissertiendel rechts 

6o+ dt- i n  stuurhouding 

Wanlieet u het ahluwiel met belde 

I hnnden net boven de bovensre stuunviel- v;iii het stuurwiel naar boven. In stand 1 

scli:ikell u de intenralstand in. In stand 2 

ticwcgen de rultenwissers laiigzaam, in 

spaken vas tiioudt ('kwart mor drie'), heb t 

u de beste controleover de auto en kunt u 

gemakelijkde richtingaanwijzers of de si;irid 3 snel. Warineer u de hendel kort 

iiiiiir beneden duwt, maken de ruiteiiwis- B m ruinnwhers bedienen. Ook in lange 

&uwe bachren kunt u het stuurwiel het sus éért wisbeweging. 

b ~ r  op deze manier vasthouden. 
Bediening vun d i  ru î îenyrd i r  

Als u de ruitenwisserhendel naar 11 toe 

beweegt, activeert u de ruitensproeiers. 

Uit twee dubbel uitgevoerde cproeierkop- 

pen komt de sproeivloeistof dan op de 

voorruit. Na het loslaten werkeii de wis- 

I Meen h e e r  u afsiaat of in scher- 

pere bochten - wanneer u het stuurwiel . 
verder moer draaien - & 'ompaken' of 

'doorgeven' met de hahden raadzaam. 

sers iiog ongeveer 4 seconde11 door. 

n 
Achterruitwisser insc hokelen 

Drukt u de ruiteriwisserhendel kart 

vaii tier stiitirwiel af, dan ~vordi de achter- 

q ruitwisser i~qp~hakeid. Wanneer u de 

I~eiidcl veideidoordrukt. zal ook de 

sproeier voor de acliterruit in werkiiig 

treden. Door de ruitenwisserhendel rerug 
Ruftsnwirrmn i n  iproi l i r i  w i t h n  allien btl 
ingsrchaksîd contact. liaar het stuurwiel te bewegen, wordt de 

rui teriwisser weer uitgeschakeld. I van u w vrf je tijd @B - 



Wat vraagt uw examinator over  ets uw kennis. 
I .  de Volkswagen Golf? 

iii het achteniihltden mami ik 
ioar achteren Liiken. 

)p de voorwielen letten. 
INSTRUMENTEN 

L)e ~ilaoiring wn de Iiistrumnten hm@ afvan 
de bet~~endefyps- en rnoinniitwering. lii hef &mit inporkeren i n & t  de 

O I -Tocreiiteller 
2 - Didtale kl&olmultl-functie-indicatie 
3 - lioelvlneisioTiemperatuur 
4 - Rrdiidsiafmeter 
5 - Displayveld van de keuze hehdelbtanden 
G - Snelheidsmeter 
7 - KikimetesreUer met servlm-Interval-indiatie 

ion de wxirziide uit. 

ian de achterriide uit. 

)a keuzehendelstand 'P' betekent 

pauze'. 

pork'. 

loordat ik uitstap moei ik 
je sleutel uit het slot nemen en het stuur- 
I vervolgens in het slot draaien. 

ie keuzehendel in de stand '2' zetten. 

Dc i~ltiatsingmn de r n n m h p w  hangt af 
vali de type-enmot~ruitvoarlng.DeInde 
v o l ~ e : c n d e ~ ~ ~  symbolen xljn 
ook c y de ~ ~ i g e  conmlelarnpjes 
ilUI h g ~ b ~ l ~ t .  

lii het ulmppen moet ik 
ip de stoep letten. 

ip het verkeer op de weg letten. 4 - Stadslicht 
5 - Elcktmniache wegrijblokkmhg 
R - Kiilpwl~hfen 
7- Gi~t l lcht  
H - Voorgloeisysteem tdbeImmr1 of mBtorm 

[leliiig (b&zinemotorJ 
Y - Aaiidrijisllp~ing of elektronisch stabi& 

tel ia program^ 
10 - Anilblokkeemysteem - .  
I l - Handrem 
12 - Dynaiiio 
13 - Waarschi~wingslampje wiii~eidsgordeh 
14 - ~elvloelst~empe~tuurlk~elvbelmlIpeil 
15 - Motdiedruk 
16- Hemsysteem 
17 - RuitmspmeiervI~eistciC 
I43 - f3mnd8mmieter 

3 M k t d h d w  
Nahsch&i?b van hoi iiiinuii~Fiir*riiïlii gaat het 

@t 
contralelmqJ~ brandrrn, Niitltrit. ;iaiiwiizinpstaan 
ook op bladzijde I B, 

4 S h â s l l e k t  M 
Het conm)elainpje brtiiidi 14 Iiwwiwkeld stadslicht. 

i ~ h t p p d c h i i n  09 
Afhankelijk van d i  In~(iwliiiki.lili. kiilliperricbhg 
ImIppert het mhwr ufliiii Uiiki*i.~~i~iiirrilelampje in- 

&&i1 knlppdlclil tli!bini is. Is ili. kiiiliperimpuls 
0-r -til m aiiiml. I ili gvlrll i i ia bÎj het rijden 
rneteenaunbmqwa~~ii. aim tiiih Iiliitlxijtb 8 en 9. 



CONTROLELAMPJES 

circa li secotideti branden, als heriiirieriiig dat 
de veiligtieidsgordels riioeten wurderi onige- 
geslil. 
Iridicii dc veiligtieidsgordels niet ivordeii 
oniggespt, klitikt na tiet iiischakelen vaii het 
coiii;ict eeii akoestiscli signaal. Uit verstonit ria 
tiei oirigeslieii van de veiligheidsgordels of na 
circ;i li seconden. 
Zie ouk Iiliidzijde 23. 

7 Grootlicht $0 
Het blauwe controlelanipje bratidt bij inge- 
schaketd grootlicht of bij het grootlichtsignaal. 

8 Voorgloeisysteem V r  
(alleen dieselmotoren) 
Bij koude inotor gaat het controlelaitipje bij 
inschakelen van de rijstand (contact aan) 
branden. 
Als Iiet cotitrolclaiiipje liiet gaat branden, is er 
een fout iii het voorgloeisysteem. Eeii vahnan 
te hulp roepen! 
Na het uitgaan vaii het lanipje de niotor direct 
starten. 
Bij bedrijfswarme motar gaat het voorgloei- 
controlelatiipje niet brntiden - de inotor kali 
direct worden gestart. 

11 Handrem EJ 
Bij aangetrokken handrem en ingeschakeld 
contact brandt tiet cotitrolelanipje. Het moet 
uitgaan, als de handrem is losgezet. 

12 Dynamo n 
Het controlelampje gaat bij het inschakelen 
vari het contact branden. Het tnoet na Iiet 
aaiislaaii van de motor uitgaan. 
De dyiianio wordt aangedreven door eeii 
geribde rieni met een lange Ievensdiiur. 
Gaat het controlelampje tijdeiis de rit branden; 
stoppen, motor &eiten. 

13 Gordelwaarschrrwingslomp~e d 
Het controlelanipje (atleeri voor enkele landen) 
gaat na inschakelen van het contact gediireride 

14 Kaelvloeisto~emperatu~r/koeI~I~ei~to~eIl  L- 
ttet coirtrrilelaiiipje gaat voorcoritrole van de 
werkiiig liij iiischakeleii van het coniact etikele 
secriiideii branden. 
Ititlicti I~ct Iniiipje daarna nier dooft of tijdens 
de ril g a t  branden of hiippere~i, kan de 
koclvlricistofteniperatuur te hoogzijn of het 
koclvloeistofpeil te laag. Als extra waarschu- 
wiiig kli i iki  3 keer een akoestisch signaal: 
Sloppen, motor a h t t e n  en koelvloeistofpeil 
corirrulcrcri. Zo nodig aiitivrieslwater bijrul- 
I~t l .  

15 Motoroliednik w. 
l lei coiitrolelampje gaai voor de conirole van 
tlc werking bij irischakelen van liet contract 
cii kelc sccoiiden branden, 
Al:: Iiei coiitrolelampje niet uitgaat, klinkt als 
exlr:i cvnarsctiuwing 3 keer een akoesiisch 
sigiin;il. Motor niet starten! 

16 Remsysteem a 
flei ctiiitrolelatiipje brandt bij te laag remvloei- 
siarlieil. 
Hei contact moet hierbij zijn ingescliakeld. 

17 Peil van de ruiten-/koplomp- sproeier- .... 
vloeistof Q 

Hei coiitr~leletiipje gaat brandeii indien het 
peil vaii de ruiten-/ koplampsproeiervloeistof 
iti Iiet reservoir te laag is. 

18 Brandstofvoorraad 
Het coiitrolelaiiipje gaat branden, wanneer de 
brandstofvoorraad nog maar 7 tot 8 liter 
bedraagt. 

KLIMAAT 

Verwarming en ventilatie 
Met het vemariiiiiigs- eti venrilatiesysieern 
kunt u in de wagcii ceii beliaaglijkc tempera- 
tiiiir insielleri. Gebruik lier verwarniirigs- en 
vetitilatiesysteciii zoals Iiierria beschreven. 
Houd er rekeiiiiig iiiee dat de gewenste 
teinpeniiiiir i i i  Iici iriierieiir niet lager kan 
zijn dati de  biiircriiiiitiperaiuiir. 
De optitiialc verw;irtiiiiig eti het stiel ijsvrij 
tiiaken vati de riiiieti kar1 alleeri worden 
bereikt, wariiieci. tlc iiiriior de I-iedrijfstempe- 
ratuur IieeTl licreiki. 

ATTE NT1 E 
Voor de verkeersveiligheid is het beFan- 
griik dat alle ruiten iis-, sneeuw- en 
wasemvrij ziin. Alleen dan is een goed 
zicht gegarandeerd. 

Zorg er daarom voor, dat u vertrouwd 
raakt met de juiste bediening van de 
verwarming en ventilatie alsmede het 
ontwasemen/ontdooien van de ruiten. 

Dmaiknop A - Temperatuurkeuze 
Reclitsom - toenemend verwarrnitigsvermoge 
1.inksoni - afneinend vemarmingsverniogen 
De draaiknop kan traploos worden verdraaid. 

Draaischakelaar B - Aaniager 
De Iiichtopbrengst kan in vier trappen worden 
afgesteld. Bij lage rijsnelheden dient de aanja- 
ger altijd in de laagste stand mee te draaien. 
Bij wagens met inte~eurluchtfilterworderi h 
iedere stand van de aanjagerschakelaar B stof, 
polleti, roet enz. door het filter tegengehouder 

Draaiknop C - Luchtverdeling 

Schakelaar Liicli tsirooni: Veel lucht iiit ruosters: Weinig lucht uit roosters: 
op symbool: 

... naar bovenlichaatn 
en naar voetriijtiite 

1 3 1 ... naar bove~ilichaani I 3,4 l - 



Interieur zo snel mogelijk verwarmen 
De volgende instelling wordt aanbevolen: 

Dmaiknop A rechtsom tot aan de aanslag. 
Draaischakelaar B in statid 3. 
Dxaaiknop C op ...................... 
Roosters 3 sliiiteii 

+2 
Rooster 4 met het kartelwieltje !gelieel of 
gedeeltelijk openen. 
Circulatiefunctie door het indnikken van 
knop D jtischakelen. 

ATTENTI E 
De circutmtiestand mag maar voor korte 
tijd worden gekozen, omdat gaen frisse 
lucht wordt aangevoerd en bii uifgescha- 
kelde airtonditiming de ruiten kunnen 
beslaan. 

Als de voorniit beslaat, draaihiop C 
in siand .............................. 

In deze stand vaii de draaiknop C is geen 
%v 

drculat iefunctie niogeiijk. 

Interieur comforteibel verwarmen 
Als de ruiten niet meer beslagen zijn en de 
geweriste bititietirettiperati~uris bereikt, is de 
volgende instellitig aan te raden: 

Draaiknop A op gewetisre verwarmingsver- 
ntogeri. 
Draaischakelaar B iri de gewenste stand 
plantseri. 

Dmnikriop C i r i  Iiei bereik lussen de standeii 
"voet ruiiiiie" en 'oiitdooieti" draaien; zie 
aíliecldirig. 
Als de vtioriiiii besfaat, draaiknop C 
i11 staritl.. ............................. 
Rutisicrs 3 sliiiien. 

w 
13ii dc roosters 4 kan de gewenste hoeveelheid 
wnrriic l~ichi en de uitstrootiirichtingworde~i 
:ifgcsield. 

Ventilatie (frisse-luchttoevoer) 
Ri j  tlc vcllgeiide instelling stroomt uit de 
rorislrrs 3 en 4 niei-wmaniide frisse luthi: 

I~rri;iikrioli A linksom, tot iegen de aarislag 
(Ir:~:iicn. 
I>rriziiscliakelaar B in de gewenste statid 
~iliiniseii. 
I?r:inikiiop C op..  ...................... 
/\la dc vr~orruit heslaat, draaiknop C 
i11 aiaiid.. ............................. 
I<ciuslcrs 3 en 4 openeri. 

w 
%o iiudig kiin de drtiaiktiop C ook in andere 
siiiridcti wnrdeti gedraaid. 

Algemene manwijzingen 
Opdat de verwarming en ventilaiie goed 
kiiiineri riinct ioneren moet de Iiichiinlaat 
v06r dc vuorriiit vrij vaii ijs, sileeuw eti 
Iiliidereii zijn. 
hllecbri d e  bedieriingselen~e~iten A en C 
kiiiirieti in eike gewenste nissenscand worden 
;iigcsield. 
(h i i  Iiet beslaan vwi de riuten te vaorkoineii, 
tlrniiisctiakelnnr B bij lage siielheden steeds in 
de  langste staiid zetteti ei] draaiknop C 
i i i  de volgende stand draaien: ........... w 
De geliniikte luchi ontsnapi door 
oiiiliiclitirigsopeningeii onder de achterniit. 
Lci er bij het wegleggeti vari kleditigs~ukken 
op de bagageruimte afdekkitig op, dat oni- 
luchririgsopeiiingen niet worden afgeslocen. 

Goede ventilafie = 
Goed zicht = VEILIGHEID !! 

K LI MAAT R 

tuchfroosterz: 
Uit alle geoperidc roosters stroomt, afhankelijk 
van de draai kiinp A, verwarmde of tiiet-ver- 
warmde frisse Iiiclit. 
De roosters woidcri riiei de draaiknop C 
gestuurd. 
De roosters 3 eii 4 ktiiineri tevens apart worden 
geopetid en gesloieii: - 0 

Roosters geopeiid: tijdclings kartelwieltje op.  2 
Roosters gesloten: aijdelitigs kartelwieltje op . . O 
Door het gehele ~iitstronniroostervaii de 
roosters3 en 4 te zweiiketi, kan de luchtstroom 
in hoogte worden vci-sield. 
Wordr Iiet karielwiclijc in een rooster naar l inks 
en rechtsgedraaid, dan kan de Iiichtstrooniiti 
zijwaartse riclititig worden versteld. 
De roosters in de vueti.iiiitite acliterin worden 
samen met de rousiers 5 geregeld. 

Voorwit en xiiruiten ontdooien 
De volgetide instelliiig wordt aanbevolen: 

Dnaiknop A rechtsom tol aan de aanslag. 
Draaisctiakelaar B op stand 3. 
Draaihiop C op. ..................... 
Roosters 3 sliijten. 

Q 
De roosters 4 zodanigrrerstellen, dat de Iiicht 
naar de zijruiten wordt geleid. 

Voorkomen dat de voorruit en zíruiten beslaan 
Als bij Iioge luchtvoclitigheid, b.v. bij regen, de 
riiiien beslaan, is  de voIgende instelling aaii te 
raden: 

Draaiknop A, indien noodzakelijk, in de 
vcrwarnii~igssiatid. 
Drnaisclinkelnar B in statid 2 of3. 
Draaiknop C op.. ..................... 
I<oosters 3 sluiten. 

w 
- 

Via de rooster4 kan extra warme lucht nadr de 
zijriiiteri worden geleid. 

MOTORKAP OPEN EN DICHT 

Ontgrendelen 
Anii de tiendel links aan de zijkant 
onder het dashboard trekken; de 
tiiotorkap springt door vecrkrnclii 
irit devergretidelitig.Tcgelijkertijd 
koiiii er eeti greep in de grille te 
voorschijti; zie aibeelding. 

Openen 
De iiiotorkap iets optillen eii daii 
de  greep in de riclititig van de pijl 
trekken - zie afbeeldiiig. Daarbij 
wordt de vangliank oii tgmtideltl. 

Motorkap oplicliten en tot aan de 
aanslag opeiicn. Dc klep wordt in 
geopende srnnd door een gasdriik- 
veer opengehoiiden. 

Sluiten 
De motorkap aan de zijde vastpak- 
keil waar de gasdrukveer is genioii- 
teerd. De kap omlaag trekketi tor de 
kracht van de gnsdriikveer is over- 
woiineii en daii de kap jn de vergreti- 
deling lareii valleii; niet riadriikkeii! 
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