
WAT HOE WAAROM 

Instappen Via de voorzijde als de auto aan de rechterzijde staat. Voor de 
auto het verkeer links en rechts observeren. 
Indien vrij, dan instappen. 

Voor veiligheid zonder overige ver-
keer te hinderen. 

Autogordel omdoen. Pak de gordel en doe hem om. Als hij vergrendeld zit dient 
men hem strak aan te halen, ook het heup gedeelte. 

Voor optimale veiligheid. 

Stoel afstellen. Bij het intrappen van het koppelingspedaal moet het linker-
been licht gebogen zijn. Bij een geheel aangesloten rug inde 
rugleuning moet men de pols bovenop het stuurwiel kunnen 
leggen. 

Voor een goede voertuigbeheersing. 

Hoofdsteun afstellen. De bovenkant van de hoofdsteun moet gelijk zijn met de bo-
venkant van het hoofd. 

Om lichamelijk letsel te beperken bij 
een aanrijding. 

Afstellen binnenspiegel. Met de rechterhand de spiegel zo verdraaien dat zoveel moge-
lijk door de achterruit te zien is.  

Voor een zo goed mogelijk zicht 
achter de auto. 

Rechterbuitenspiegel afstel-
len. (gebeurt op contact) 

Via de knop met vier pijltjes op het linkerportier de spiegel zo 
afstellen dat men in de linker onderhoek het handvat van het 
portier volledig kan zijn. (i.v.m. Bijzondere verrichtingen) 

Voor een goed zicht rechts, naast 
en achter de auto. 

Linkerbuitenspiegel afstellen. 
(gebeurt op contact) 

Via de knop met vier pijltjes op het linkerportier de spiegel zo 
afstellen dat men in de rechter onderhoek het handvat van het 
portier volledig kan zijn. (1/4 horizon in spiegel zien) 

Voor een goed zicht links, naast en 
achter de auto. 

Starten. Koppeling volledig intrappen, controleer of de versnellingspook 
in de vrij staat. Start de motor door de sleutel te draaien en los 
te laten als de motor draait. Controleer lampjes op dashboard. 
Controleer remdruk (rempedaal indrukken), koppeling los laten 
tenzij men direct gaat schakelen. 

Voor de veiligheid . 

Verlichting inschakelen. Op uiteinde van de linker hendel achter het stuur, de knop 
twee standen naar voren draaien, om het dimlicht in te schake-
len. 

Voor de veiligheid , en beter zicht. 
(gezien worden) 

Motor uitzetten. Auto op parkeerrem zetten. Schakelpook in de vrij zetten en 
de koppeling langzaam los laten. Verlichting uitzetten, en de 
sleutel linksom draaien om de motor uitschakelen. 

Deze volgorde in verband met de 
veiligheid. 

Uitstappen. De sleutel uit het contact halen, daarna overige verkeer naast 
en achter te auto observeren. Indien vrij het portier openen en 
uitstappen. Portier sluiten en afsluiten en via de achterzijde 
naar het trottoir lopen. 

Voor de veiligheid. 

VOORBEREIDINGS EN  CONTROLEHANDELINGEN 


