- Instructiekaart Volkswagen T2b panoramabus 1 Rijden
1. De bus is bijna 40 jaar oud. Het verkeer was in deze periode onvergelijkbaar met het huidige, dus let hier
op met het rijden. De bus zal niet zo snel optrekken en remmen als een moderne auto ook het weg en
stuurgedrag is onvergelijkbaar.
2. Bij het wegrijden dient de koppeling heel rustig opgelaten te worden zonder veel gas te geven, nadat de
bus rijdt kunt u langzaam gas bij geven.
3. LET OP dat u de oldtimer niet met het contact aan laat staan als de motor niet draait. De oldtimer kan
hierdoor in het vervolg lastig of zelfs niet starten, omdat de contactpuntjes inbranden.
2 Sleutels
1. De sleutels van de deuren en het contactslot zijn eenzijdig! Het is dus niet zo als bij een moderne auto
dat u de sleutel op elke manier in het slot kunt steken. Alle sloten werken soepel! Dus als de sleutel niet
wil omdraaien is dit meestel het gevolg van het verkeerde gebruik van de sleutel.
2. Voor de sloten van de voorportieren dient de sleutel (sleutel met het rode label) met het puntje naar
achter in het slot te worden gestoken.
3. Voor het slot van de zijdeur dient de sleutel (sleutel met het rode label) met het puntje naar voren in het
slot te worden gestoken.
4. Voor het contactslot dient de sleutel (sleutel met het zwarte hoesje) met het puntje naar boven in het
slot te worden gestoken.
3 Schakelen
1. De eerste vier versnellingen zitten in de gebruikelijke positie.
2. De achteruit zit naast de 2 (druk de pookknop in om de achteruit in te schakelen).
4 Verlichting:
1. De verlichting kan worden ingeschakeld door twee maal de knop op het dashboard links van het stuur
uit te trekken.
2. LET OP!: vergeet de verlichting niet uit te zetten, er klinkt GEEN pieptoon als u het vergeet.
5 Ruitenwissers
1. De ruitenwissers kunnen worden ingeschakeld door middel van de hendel aan de rechterzijde van de
stuurkolom.
2. Deze hendel kan een of twee maal naar boven worden bewogen afhankelijk van de gewenste snelheid
van de ruitenwissers.
6 Open en sluiten van de zijdeur
1. De zijdeur wordt geopend door de grote hendel aan de buitenzijde (of aan de binnenzijde) naar
beneden te bewegen en de deur vervolgens zachtjes naar achteren te schuiven.
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2. De zijdeur wordt gesloten door de deur zachtjes naar voren te schuiven en vanaf de buitenzijde met een
hand aan het handvat en een hand aan de achterzijde van de deur de deur dicht te duwen. Vanaf binnen
kunt u de deur sluiten door deze naar voren te trekken en in de vergrendeling te laten vallen.
7 Openen en sluiten van het schuifdak
1. Openen van het schuifdak
a Draai de hendel een klein stukje linksom (tegen de wijzers van de klok in). Zodra het dak op een
kiertje openstaat helpt u het dak met één hand mee naar achterteren terwijl u met de hendel het dak
zachtjes verder linksom opendraait.
LET OP! Het dak kan niet helemaal open en zal altijd circa 15 cm zichtbaar blijven.
LET OP! Het is van groot belang dat u het schuifdak helpt bij het openen en sluiten en voorzichtig en
rustig omgaat met de hendel. Het dak zal anders kapot gaan en reparatie is erg duur!
2. Sluiten van het schuifdak
a Draai de hendel een klein stukje rechtsom (met de wijzers van de klok mee) en help het dak met één
hand mee naar voren terwijl u met de hendel het dak zachtjes verder rechtsom dichtdraait. Het dak is
gesloten als de hendel weer in de houder past.
LET OP! Het is van groot belang dat u het schuifdak helpt bij het openen en sluiten en voorzichtig en
rustig omgaat met de hendel. Het dak zal anders kapot gaan en reparatie is erg duur!
8 Tanken
1. U opent de tankdop door deze linksom los te draaien.
2. U tankt Euro 95 (slang diep in de vulopening steken).
3. Sluit de tankdop door deze dicht te draaien.
9 Ongeregeldheden
Problemen en/of ongeregeldheden dient u direct aan We Love Oldtimers BV te melden op onderstaand
telefoonnummer.
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