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Verlichting
ALGEMENE INFORMATIE

Bi-xenonkoplampen gebruiken voor zowel
groot- als dimlicht een xenonlamp, terwijl voor
aanvullend grootlicht een halogeenlamp wordt
gebruikt. Een sluiter, die door een solenoïde
bediend wordt, verandert de richting van de
xenon-lichtbundel om dim- of grootlicht te
verkrijgen.
De gebruiksduur van een bi-xenonlamp is
aanzienlijk langer dan die van een
conventionele lamp of halogeenlamp.

Verlichting

Er zijn drie soorten koplampsystemen:
• Koplampen met halogeen groot-/dimlicht,
met daarnaast een aanvullende
halogeenlamp voor grootlicht
• Koplampen met bi-xenon groot-/dimlicht,
met daarnaast een aanvullende
halogeenlamp voor grootlicht
• Adaptieve bochtverlichting (AFS)
Raadpleeg ADAPTIEVE
BOCHTVERLICHTING (AFS)
(bladzijde 100).

Dagverlichting
In bepaalde markten gaan de stadslichten,
kentekenplaatverlichting en dimlichten
branden terwijl de motor loopt en de
hoofdverlichtingsschakelaar uit staat.
De verlichting van de instrumentengroep blijft
uit.
Tenzij de dagverlichting wettelijk
verplicht of verboden is, kunt u de
dagverlichting door een
Land Rover-dealerbedrijf/erkende reparateur in
of uit laten schakelen.

Condensatie
Onder bepaalde atmosferische
omstandigheden kan er condensatie van de
lamplenzen optreden. Dit heeft geen invloed op
de prestaties van de lampen en verdwijnt bij
normale werking.

Halogeenkoplampen
De halogeenlampen zijn praktisch gelijk aan de
standaard gloeilampjes die in de stads- of
achterlichten zijn aangebracht. Door kleine
hoeveelheden halogeen binnen in de lamp is hij
10 tot 20% efficiënter dan een standaard
gloeilampje met dezelfde spanning en hetzelfde
vermogen. De levensduur van halogeenlampen
is twee tot drie keer langer dan die van een
standaard gloeilampje.

Remlichten
De remlichten zullen gaan branden wanneer u
op het rempedaal trapt.
De remlichten gaan eveneens branden wanneer
de afdalingsregeling het voertuig afremt of
tijdens de dynamische werking van de
elektronische handrem.
Raadpleeg ELEKTRONISCHE HANDREM (EPB)
(bladzijde 168).

Bi-xenonkoplampen
Sommige voertuigen zijn voorzien van
koplampen met xenon dim-/grootlicht.
Het zicht bij gebruik van xenonlampen is
aanzienlijk beter, vooral tijdens slechte weersen rijomstandigheden.

Achteruitrijlichten
Wanneer u de transmissiehendel in de
achteruitrijversnelling zet, gaan de
achteruitrijlichten branden.
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BEDIENING VAN DE VERLICHTING

Grootlicht

Hoofdverlichtingsschakelaar

E81026

1

2

Draai eerst de hoofdverlichtingsschakelaar
naar stand 3 en het contact naar stand II en
duw daarna de stuurkolomhendel van het
stuurwiel af om het grootlicht in te schakelen.

3
4

Wanneer u het grootlicht hebt
ingeschakeld, gaat er in de
instrumentengroep een blauw
waarschuwingslampje branden.

AUTO

U kunt het grootlicht uitzetten door de hendel
naar het stuurwiel toe te trekken.

E81025

U kunt met het grootlicht knipperen door de
hendel even naar het stuurwiel toe te trekken.

1. Uit
2. Stadslichten

N.B. U mag geen grootlicht gebruiken wanneer
u er andere weggebruikers mee kunt
verblinden.

3. Dimlichten
4. Automatische inschakeling van
verlichting

Koplampvertraging bij uitstappen

Stadslichten

De koplampen kunnen nog even blijven
branden nadat het voertuig is geparkeerd.
Schakel het contact uit terwijl de
hoofdverlichtingsschakelaar in de stand 2 of 3
staat.

De stadslichten en kentekenplaatverlichting
gaan branden zodra u de hoofdschakelaar naar
stand 2 of 3 draait, ongeacht de stand van het
contact.
Wanneer de stadslichten
ingeschakeld zijn, gaat er in de
instrumentengroep een groen
waarschuwingslampje branden.

Verwijder de sleutel uit het contact en draai de
hoofdverlichtingsschakelaar naar stand 1.
De koplampen zullen maximaal 240 seconden
blijven branden. U kunt deze vertraging zelf
instellen. Raadpleeg BOORDCOMPUTER
(bladzijde 137).

Dimlichten
De dimlichten gaan branden zodra de
hoofdschakelaar naar stand 3 wordt gedraaid
en terwijl de contactschakelaar in de stand II
staat.
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ACHTERMISTLICHTEN

De vertraging bij uitstappen kunt u te allen tijde
annuleren door het contact naar stand I of II,
of de hoofdverlichtingsschakelaar naar stand 1
of 2 te draaien.
N.B. Als de automatische inschakeling van de
verlichting is geactiveerd, zal de vertraging bij
uitstappen automatisch in werking treden.

AUTO

Automatische inschakeling van
verlichting
Wanneer de hoofdverlichtingsschakelaar in
stand 4 en het contact in stand II staat, zullen
de stadslichten, mistlichten en
kentekenplaatverlichting automatisch gaan
branden, zodra de omgevingslichtsterkte onder
een van tevoren gedefinieerd niveau daalt.

E81029

1

2

3

Met de stadslichten of dimlichten aan, trekt u
de schakelaar naar stand 3 om de
achtermistlichten in te schakelen.
Als er geen voormistlichten aanwezig zijn, gaan
de achtermistlichten aan wanneer de
schakelaar in stand 2 wordt gezet.

Zodra de omgevingslichtsterkte boven dat
niveau komt, gaat alle verlichting uit.

VOORMISTLICHTEN

U ziet een oranje
waarschuwingslampje in de
instrumentengroep wanneer de
achtermistlichten zijn
ingeschakeld.

AUTO

Als u de mistlichten wilt uitzetten, zet u de
schakelaar weer in stand 1.

KOPLAMPEN: IN HET BUITENLAND
RIJDEN
E81028

1

2

Afstelling van koplamplichtbundel –
xenon

Met de stadslichten of dimlichten aan, trekt u
de schakelaar naar stand 2 om de
voormistlichten in te schakelen.

De in de afbeelding aangegeven hendel kan aan
de linker- of rechterkant van de opening voor
het koplampgloeilampje zitten.

U ziet een groen
waarschuwingslampje in de
instrumentengroep wanneer de
voormistlichten zijn ingeschakeld.

Als u in landen rijdt waar aan de andere kant
van de weg wordt gereden, verandert u het
lichtbundelpatroon met de hendel.

Als u de mistlichten wilt uitzetten, zet u de
schakelaar weer in stand 1.

98

LR Odyssey Handbook (v210) application (Euro)

R

Verlichting
Schakelaarstand

Instelling

0

Alleen bestuurder of bestuurder
en voorpassagier

0,5

Bij een voertuig met 5 stoelen
zijn alle stoelen bezet en bij een
voertuig met 7 stoelen zijn alle
stoelen voorin en op de derde
rij bezet

1

Bij een voertuig met 7 stoelen
zijn alle stoelen bezet

1,5

Alle stoelen zijn bezet in een
voertuig dat tot het maximaal
toelaatbare totaalgewicht
beladen is

2

Alleen de bestuurder in een
voertuig dat tot het maximaal
toelaatbare totaalgewicht
beladen is

E81158

Hiervoor zult u de koplamp moeten
verwijderen. Raadpleeg EEN KOPLAMP
VERWIJDEREN (bladzijde 103). Zet de hendel
omlaag wanneer u rijdt in landen met het stuur
links en omhoog in landen met het stuur
rechts.

KOPLAMPHOOGTE-INSTELLING
Voertuigen met veerophanging hebben een
koplamphoogte-instelling die met de hand
wordt bediend, zodat de verlichting bij een
ongelijkmatig geladen voertuig kan worden
gecompenseerd.

ALARMKNIPPERLICHTEN

AUTO

2

E80817

3

Druk op de toets om de alarmknipperlichten
aan te zetten. Alle richtingaanwijzers knipperen
tegelijkertijd.

E81502

Gebruik dit alleen in geval van nood om andere
weggebruikers te waarschuwen. Bijvoorbeeld
als uw stilstaande voertuig een wegversperring
vormt of als zich een gevaarlijke situatie
voordoet. Vergeet niet om de lichten uit te
zetten voordat u weer gaat rijden.

Schakel de koplampen in en draai het
duimwieltje omhoog of omlaag om de verticale
bundelrichting af te stellen.
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ADAPTIEVE BOCHTVERLICHTING
(AFS)

Het voordeel van AFS

1

Adaptieve bochtverlichting (AFS) is een
verlichtingssysteem waarmee de bestuurder
beter kan zien. Het bestaat uit twee
hoofdonderdelen: een zwenkkoplamp en een
statische buiglamp met een lichtstraal die staat
ingesteld op 45 graden vanaf de middellijn van
het voertuig.
De koplamp kan naar links of naar rechts
draaien om de lichtspreiding in bochten te
verbeteren. Deze functie kan bij alle snelheden
worden gebruikt. De lichten reageren ook op
remmen of optrekken op een verticaal vlak,
zodat ze optimaal functioneren. Bijkomende
verlichting wordt geleverd door de statische
buiglampen bij snelheden tussen
30 en 70 km/h (18 en 44 mijl/h). Als de hogere
snelheid wordt overschreden, wordt de
statische buiglamp pas weer geactiveerd als de
snelheid zakt naar 60 km/h (37 mijl/h).
Deze koplampen maken de lichtstraal van de
koplampen breder bij het nemen van bochten.

2

Het systeem wordt gestuurd door de
wegsnelheid en de stuurhoek van het voertuig,
op basis waarvan de benodigde horizontale
zwenking wordt vastgesteld. De zwenking is
het grootste bij lage snelheden en de hoek
wordt kleiner bij hogere snelheden.

E80820

De statische buiglampen functioneren wanneer
het systeem een stuurwielrotatie van 70 graden
of meer opmerkt.

1. Dit is de lichtspreiding van een voertuig
zonder AFS.
2. Dit is de lichtspreiding van een voertuig
met AFS.

Als de achteruitrijversnelling is gekozen, keren
de lichten terug naar de middenstand en wordt
de zwenkfunctie uitgezet.
Als er een fout met de AFS wordt
opgemerkt, gaat er een oranje
waarschuwingslampje in de
instrumentengroep branden. Laat deze storing
onmiddellijk door een erkende reparateur
verhelpen.
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Lichten voor het nemen van bochten

1

Deze lichten verbreden de straal van de
koplampen wanneer tijdens gewoon
nachtrijden een bocht wordt genomen.
Bijkomende verlichting wordt geleverd door de
statische buiglampen met een lichtstraal die is
ingesteld op 45 graden vanaf de middellijn van
het voertuig.
Het systeem schakelt het licht aan als er een
signaal wordt ontvangen van de
richtingaanwijzer van het voertuig. Als het
systeem door deze ontsteking wordt gestuurd,
zullen de lichten niet blijven branden, ook niet
als het voertuig wordt geparkeerd met de
richtingaanwijzer in de geactiveerde stand.

2

Alleen het licht aan dezelfde kant als de
geactiveerde richtingaanwijzer gaat aan.
Als u de richtingaanwijzers gebruikt, dan wordt
ook het bijbehorende licht geactiveerd.
Als de achteruitrijversnelling is gekozen, keren
de lichten terug naar de middenstand en wordt
de zwenkfunctie uitgezet, tenzij de
richtingaanwijzers worden gebruikt.

E91464

1. Dit is de lichtspreiding van een voertuig
zonder lichten voor het nemen van
bochten.
2. Dit is de lichtspreiding van een voertuig
met lichten voor het nemen van bochten.
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RICHTINGAANWIJZERS

BINNENVERLICHTING
Binnenverlichting voorin

E81079

E80816

U kunt elke lamp in- of uitschakelen door de
schakelaar naast de gewenste lamp in te
drukken.

Draai de contactschakelaar naar stand II en zet
de hendel omhoog of omlaag om de
richtingaanwijzers te gebruiken.

Als de automatische inschakeling van de
verlichting is geactiveerd, gaat de verlichting
automatisch branden zodra u een portier
opent.

Een groen lichtje in de
instrumentengroep geeft aan welke
richtingaanwijzer functioneert:
links of rechts.

U kunt de automatische inschakeling activeren
door de middelste schakelaar langer dan drie
seconden in te drukken. Op het message centre
zal de mededeling INTERIOR LIGHTS
AUTOMATIC (binnenverlichting automatisch)
knipperen.

Als u de hendel even omhoog of omlaag tegen
de veerdruk in drukt en meteen weer los laat,
knipperen de richtingaanwijzers driemaal.
U gebruikt dit om aan te geven dat u van rijbaan
verandert.
Een Land Rover-dealerbedrijf/
erkende reparateur kan deze
functie in- of uitschakelen.

De automatische inschakeling van de
instapverlichting kunt u uitschakelen door op
de middelste schakelaar te drukken. Op het
message centre zal de mededeling INTERIOR
LIGHTS OFF (binnenverlichting uit) knipperen.
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EEN KOPLAMP VERWIJDEREN

Binnenverlichting achterin

De grille verwijderen

E81080

U kunt elke lamp in- of uitschakelen door de
schakelaar naast de gewenste lamp in te
drukken.

Verlichting instrumentengroep
De sterkte van de verlichting is instelbaar via de
dimschakelaar voor instrumentenverlichting.
E80618

1. Druk de vier bovenste klemmen omlaag en
druk de twee onderste klemmen omhoog.
2. Til de grille uit de Land Rover en leg hem
ergens neer waar hij niet beschadigd kan
worden.
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De koplamp verwijderen

1

De koplamp terugplaatsen

1

1

3

3

2

2
E80619

E80628

1. Wip de twee vergrendelingen voorzichtig
omhoog.

1. Koppel de kabelboomstekker weer vast.

2. Ontkoppel de kabelboomstekker van de
achterkant van de lamp en verwijder de
koplamp uit de Land Rover.

3. Druk de twee vergrendelingen omlaag.

3. Leg de lamp met de lens naar beneden op
een vlakke ondergrond bedekt met zacht
materiaal, om te voorkomen dat de
koplamplens beschadigd wordt.

1. Breng de grille aan door de bovenste en
onderste klemmen voor hun uitsparingen
te houden en ze vervolgens op hun plaats
te drukken.

2. Plaats de koplamp terug.

De grille terugplaatsen

2. Zorg dat de klemmen op hun plaats zijn
gesprongen, zodat de grille goed vastzit.
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EEN ACHTERLICHT VERWIJDEREN

EEN GLOEILAMPJE VERVANGEN

U dient de koplamp helemaal uit de Land Rover
te verwijderen om een van de gloeilampjes te
kunnen vervangen.

VOORZICHTIG
Vervang gloeilampjes altijd door
gloeilampjes van het juiste type en met
de juiste specificatie. Neem bij twijfel
contact op met uw dealerbedrijf/erkende
reparateur voor advies.

1

N.B. In sommige landen is het wettelijk
verplicht reservelampjes bij u te hebben. Bij uw
dealerbedrijf/erkende reparateur is een pakket
met vervangingslampjes als goedgekeurd
accessoire verkrijgbaar.

2

Controleer voordat u met de Land Rover gaat
rijden dat alle buitenverlichting werkt.

1
E80591

1. Doe eerst de achterklep open en verwijder
de twee schroeven uit de rand van het
achterlicht vlakbij de achterklepopening.
2. Trek het achterlicht van het voertuig af.
3. Ontkoppel de multistekker voor de
kabelboom en verwijder het achterlicht van
de Land Rover. Leg het achterlicht met het
voorvlak omlaag op een vlakke ondergrond
dat met zacht materiaal bedekt is,
om beschadigingen te voorkomen.
4. Volg de instructies voor verwijderen in
omgekeerde volgorde om de lamp terug te
plaatsen.
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Toegang tot gloeilampjes

Koplampgloeilampje (halogeen)

WAARSCHUWING

VOORZICHTIG

Probeer een gloeilampje niet te
vervangen terwijl de verlichting is
ingeschakeld. Als u de verlichting net
hebt uitgeschakeld, moet u de gloeilampjes
eerst laten afkoelen. Het hanteren van lampjes
terwijl zij heet zijn kan letsel tot gevolg hebben.

Zorg dat u dit type gloeilampje niet met
uw vingers aanraakt. Gebruik altijd een
doek om ze vast te houden. Maak het
gloeilampje zo nodig schoon met spiritus om
vingerafdrukken te verwijderen.
N.B. Dimlicht afgebeeld in de volgende
procedure.

De koplamp bevat vijf lampjes. U dient de
koplamp helemaal uit de Land Rover te
verwijderen om een van de gloeilampjes te
kunnen vervangen. Raadpleeg EEN KOPLAMP
VERWIJDEREN (bladzijde 103).

1

1. Verdraai de bolle dop en til hem van de
lamp af.

3

2

4

2

E80623

4

3
2. Trek de stekker uit de lamp.

E80620

3. Maak de veerklem los waarmee het
gloeilampje op zijn plaats vastzit.

1. Richtingaanwijzer
2. Dimlicht/xenon

4. Verwijder het gloeilampje.

3. Grootlicht

5. Steek een nieuw gloeilampje in de stekker
en herhaal de procedure hierboven in
omgekeerde volgorde. Bij het aanbrengen
van de dop lijnt u de pijlpunten op de dop
uit met het huis van de koplamp.

4. Stadslicht en bochtverlichting
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Koplampgloeilampje (xenon)
WAARSCHUWING
Bi-xenonlampjes werken bij een zeer
hoge temperatuur. Zorg dat de
lampjes voldoende zijn afgekoeld,
voordat u ze probeert aan te raken.

2

1

De xenonlampjes bevatten kwik.
Kwik is giftig en kan uitermate
schadelijk zijn.

3

Voor het ontsteken van het gas en de
metaaldamp, die voor het laten
branden van xenonlampjes worden
gebruikt, is hoogspanning nodig.
Het aanraken van deze spanning kan ernstig
letsel veroorzaken.

3

4

Het vervangen of onderhouden van
xenonlampjes mag alleen worden
uitgevoerd door voor dat werk
deskundig personeel.

E80624

1. Verdraai de bolle dop en til hem van de
lamp af.

Vraag bij een Land Roverdealerbedrijf/erkende reparateur of
uw plaatselijke autoriteiten om
advies over de juiste
afvalverwerking van xenonlampjes.

2. Draai de stekkerdop linksom om hem te
ontgrendelen. Trek hem los van de
gloeilamp.
3. Maak de veerklem los waarmee het
gloeilampje op zijn plaats vastzit.
4. Verwijder het gloeilampje.
5. Steek het nieuwe gloeilampje in de stekker
en voer de procedure hierboven in
omgekeerde volgorde uit. Controleer dat
de lippen op de dop de onderkant van het
gloeilampje raken.
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Gloeilampje van bochtverlichting

Gloeilampje van stadslicht voor

1. Verdraai de bolle dop en til hem van de
lamp af.

1. Verdraai de bolle dop en til hem van de
lamp af.

4

3

3
2

2

E80626

2. Verwijder het gloeilampje tezamen met de
stekker.
3. Trek het gloeilampje uit de stekker.
4. Steek het nieuwe gloeilampje in de stekker
en voer de procedure hierboven in
omgekeerde volgorde uit. Lijn de
pijlpunten op de dop uit met het huis van
de koplamp.

E80625

2. Verdraai de lamphouder om hem te
ontgrendelen.
3. Verwijder het gloeilampje tezamen met de
stekker.
4. U kunt het gloeilampje loshalen door de
twee vergrendelingen in te knijpen en
daarna aan de stekker te trekken om hem
te verwijderen.
5. Steek het nieuwe gloeilampje in de stekker
en voer de procedure hierboven in
omgekeerde volgorde uit. Lijn de
pijlpunten op de dop uit met het huis van
de koplamp.
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Gloeilampje van richtingaanwijzer voor

3

2
E80627

2. Draai de stekker linksom om hem te
ontgrendelen.
E80621

3. Trek het gloeilampje uit de stekker.
4. Steek het nieuwe gloeilampje in de stekker
en voer de procedure hierboven in
omgekeerde volgorde uit. Lijn de
pijlpunten op de dop uit met het huis van
de koplamp.

1. Verwijder de vergrendeling van de
koplamp, verdraai de bolle dop en til de
dop eraf.
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Gloeilampje van voormistlicht
VOORZICHTIG
Zorg dat u dit type gloeilampje niet met
uw vingers aanraakt. Gebruik altijd een
doek om ze vast te houden. Maak het
gloeilampje zo nodig schoon met spiritus om
vingerafdrukken te verwijderen.

1

2

1

2

E80595

3. Verdraai de lamphouder linksom om hem
te ontgrendelen, waarna u het gloeilampje
tezamen met de stekker eruit trekt.

2

E80594

4. U kunt het gloeilampje loshalen door de
twee vergrendelingen in te drukken
(opgevulde pijlen in afbeelding) en het
gloeilampje daarna uit de houder te
trekken.

2

1. Steek uw vinger in de uitsparing aan de
bovenkant van de sierrand om het mistlicht
en trek eraan om de sierrand te
verwijderen.

5. Let op de platte kant en het uitsteeksel op
de gloeilampmontageflens. Breng de
nieuwe gloeilamp aan.
6. Voer bovenstaande procedure omgekeerd
uit om weer te monteren.

2. Draai de drie bevestigingsschroeven uit
om het mistlicht te verwijderen. Haal het
licht voorzichtig uit de voorbumper.

7. Lijn het mistlicht met de voorbumper uit en
zet het licht met de schroeven vast.

110

LR Odyssey Handbook (v210) application (Euro)

R

Verlichting
Gloeilampje van achterlicht

2

1
E80596

2

8. Lijn de veerklem boven de vingeruitsparing
uit met de uitsparing boven in de bumper
en druk de sierrand op zijn plaats.

3

9. Duw het onderste deel van de
mistlichtsierrand op zijn plaats, waarbij u
de rand iets omhoog duwt.

4
5
E80592

1. Rem-/achterlicht
2. Richtingaanwijzer
3. Achterlicht
4. Achteruitrijlicht
5. Mistachterlicht
1. Verwijder het achterlicht. Raadpleeg EEN
ACHTERLICHT VERWIJDEREN
(bladzijde 105).
2. Elke gloeilamp is nu toegankelijk door de
dop op de elektrische aansluiting af te
draaien.
3. Bevestig het achterlicht. Raadpleeg EEN
ACHTERLICHT VERWIJDEREN
(bladzijde 105).
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Gloeilampje van
kentekenplaatverlichting

Gloeilampje van beenruimteverlichting

1

2

2
3

1
E80597
E81086

Volg de afgebeelde stappen. Breng een nieuw
gloeilampje aan en monteer de onderdelen.

Volg de afgebeelde stappen. Breng een nieuw
gloeilampje aan en monteer de onderdelen.

Gloeilampje van instapverlichting

Gloeilampje van
zijrichtingaanwijzerlamp

1

1

2

2

3

E81088

Volg de afgebeelde stappen. Breng een nieuw
gloeilampje aan en monteer de onderdelen.

E81087

Volg de afgebeelde stappen. Breng een nieuw
gloeilampje aan en monteer de onderdelen.
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Verlichting
Gloeilampje van achterklepverlichting

Gloeilampje van make-upspiegellicht

1

2
2
1
E80597

E81090

Volg de afgebeelde stappen. Breng een nieuw
gloeilampje aan en monteer de onderdelen.

Volg de afgebeelde stappen. Breng een nieuw
gloeilampje aan en monteer de onderdelen.

Gloeilampje van kaartleeslamp

1

2
E81089

Volg de afgebeelde stappen. Breng een nieuw
gloeilampje aan en monteer de onderdelen.
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L

Verlichting
TABEL MET SPECIFICATIES VAN DE
GLOEILAMPJES

Lamp

Watt

Koplampen, dimlichten en
grootlicht (halogeen)

55 (H7)

Controleer voordat u een gloeilampje
gaat vervangen eerst of zowel het
betreffende lampje als het contact zijn
uitgeschakeld. Als er stroom op het circuit
staat, kan er kortsluiting optreden, waardoor
het elektrische systeem van het voertuig
beschadigd kan worden.

Koplampen, dimlichten en
grootlicht (xenon)

55 (D2S)

Richtingaanwijzerlampen
(halogeen)

35 (H8)

Stadslichten voor

W5W

Richtingaanwijzers voor

S8

N.B. De spanning van alle lampen moet 12 V
zijn.

Richtingaanwijzers achter

P21

VOORZICHTIG

Voormistlichten (halogeen)

55 (H11)

Zijmarkeerlichten

WY5W

Achteruitrijlichten

P21

Achtermistlichten

P21

Rem- en achterlichten

P21/5

Kentekenplaatverlichting

W5W

Portier- of uitstaplichten

W5W

Binnenverlichting

W5W

Kofferruimte- of
beenruimtelichten

W5W

Kofferruimte- of achterkleplichten W5W
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Handschoenenkastjelicht

W5W

Make-upspiegellicht

1,2

