
Opel Corsa

Brandstof: Benzine E10/EURO95

Luchtdruk banden: zie infoplaatje in de deurstijl aan de chauffeurskant

Instructieboekje van de wagen: in het handschoenkastje

Achteruitversnelling

Om het stuurslot u it te zetten, 
draai je de contactsleutel en dan 
het stuur.

Stuurslot Buitenspiegels instellen

Bediening aan het handvat 
van het chauffeursportier: 
- selecteer de spiegel met 
behulp v an d e schakelaar 
A e n verstel hem m et de 
knop B in de gewenste 
stand. Zet d e schakelaar 
terug in de neutrale stand 
na het instellen.

Ruitenwissers

Duw de hendel van je weg om te sproeien en te wissen. Draai 
aan de ring op het uiteinde van de hendel om de ruitenwisser 
achteraan te activeren.

HI: snel
LO: langzaam
AUTO: automatisch
OFF: uit
1x: 1 slag
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Schakel de 
versnellingspook 
naar rechts 
onderaan.



GPS (touchscreen)

Activeer d e GPS o p het 
touchscreen door links 
op het scherm o p de 
middenste toets te duwen. 
Adres invoeren via MENU.

Handrem

Om d e handrem a f te 
zetten, trek d e handrem 
een klein beetje o mhoog 
en druk d e knop o p het 
einde 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!

Cruise control (snelheidsregelaar)

Bediening links aan het stuur:

1. Selecteer cruise control
 a .  snelheid verhogen   

b. snelheid verlagen/cruise control activeren
2. Snelheidsbegrenzer selecteren

a. snelheid verhogen
b. snelheid verlagen/snelheidsbegrenzer activeren

De informatie van de cruise control wordt weergegeven op 
het display op het instrumentenpaneel. Zie ook handleiding 
van de wagen.
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Lichten/mistlichten achter

Bediening op dashboard links van het 
stuur. M et draaiknop selecteer j e 
automatische stand, standlichten en 
dimlichten. 
A. Via deze knop activeer je   
 de mistlichten achteraan.

Airco/verwarming

Activeer d e airco door o p knop “A/C” te 
duwen. Met de linker draaiknop bepaal je 
de temperatuur met de rechter raaiknop 
bepaal je de sterkte.

Ontwasemen voor – en achterruit via 
knoppen:
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Reservewiel

Dit bevindt zich in de koffer onder de vloerplaat. 
Daar v ind je ook d e wielsleutel e n de krik. 
Voor meer instructies, kijk in het instructieboekje 
van de wagen.

12 volt aansluiting

Deze bevindt zich onderaan 
het dashboard a an de 
linkerkant.

Handgreep koffer zit onder het 
merkteken op het kofferdeksel.

Koffer openen

Links achteraan.
Tijdens het tanken kan je 
de tankdop in de houder 
op d e tankklep plaatsen 
(zie illustratie).

Tankdop (altijd BENZINE EURO95/E10 tanken!)

Deze w agen is uitgerust m et p arkeerhulp 
achteraan. A ls je achteruit r ijdt z al een 
bieptoon sneller gaan klinken als je dichter bij 
een object achter je komt. Deze info wordt ook 
visueel w eergegeven o p het scherm in de 
middenconsole.

Let erop dat je tijdig stopt!

Parkeerhulp
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