
 

 

 

Rode waarschuwingslampjes 

 

Acculampje 

Bij het starten zal dit lampje oplichten en kort daarna weer uitgaan. Als het 

lampje blijft branden geeft dit aan dat de accu niet goed wordt opgeladen. Er 

kan er iets mis zijn met de dynamo, stroomkabels of een aandrijfsnaar. Stop op 

een veilige plek en neemt contact op met een garage of huldienst. 

 

 

Remsysteem 

Controleer eerst of de handrem eraf is. Blijft het lampje branden dan kan zijn 

dat er te weinig remvloeistof aanwezig is of dat slijtage aan de remblokken. 

Stop de auto direct op een veilige plek, doorrijden kan gevaarlijk zijn. Neem 

contact op met een garage of hulpdienst. 

 

 

Koelsysteem 

Er is iets mis met je koelsysteem, de motor kan overhit raken en ernstige schade 

oplopen. Stop op een veilige plek en controleer of er nog voldoende 

koelvloeistof in het reservoir zit en vul deze indien nodig bij. Neem contact op 

met een garage of hulpdienst indien het lampje blijft branden. 

 

 

Oliedruk 

De oliedruk is te laag of de olie is te warm, dit kan ernstige schade opleveren 

aan de motor. Pijl de olie met de oliepeilstok en vul indien nodig de olie bij. 

Blijft het lampje toch branden, rijdt dan niet verder en neem dan contact op het 

een garage of huldienst. 

 

 

Veiligheidssysteem 

Dit lampje duidt op een storing in de airbag of het gordelspansysteem of dat 

de airbag buiten werking is gesteld. Neem direct contact op met een garage of 

hulpdienst als dit lampje blijft branden en je niet zelf de airbag hebt 

uitgeschakeld aan de passagierszijde (bijvoorbeeld voor een kinderzitje voorin). 

 

 

Gordelherkenning 

Veel personenauto`s hebben een gordel herkenningssysteem ingebouwd. 

Wanneer je de gordel niet om hebt gaat dit lampje branden eventueel 

ondersteund met een geluidsignaal. Doe de gordel om op een veilige plek! 

  



 

 

 

 

Stuurbekrachtiging 

Als dit lampje op het dashboard brandt dan is er iets mis met de 

stuurbekrachtiging. Het kan zijn dat de stuurbekrachtiging uitvalt. Je kunt nog 

steeds sturen maar dit zal alleen veel zwaarder gaan. We raden je aan om 

contact op te nemen met een garage. 

 

  

Motormanagement 

Er is iets mis met de emissieregeling van je motor welke wordt aangestuurd 

door het motormanagement. Rijdt niet te lang door met deze indicatie op je 

dashboard. Neem contact op met je garage om het probleem te verhelpen. 

 

 

Gloeispiraal 

Dieselmotoren hebben een zogenoemd gloeispiraal die voor het starten de 

motor voorgloeit, dit helpt de motor bij een koude start. De motor dient pas 

gestart te worden wanneer het lampje is gedoofd.  

 

 

Olieniveau melding 

Bij een geel oliekannetje wordt je al bestuurder geattendeerd op een te laag 

olieniveau. Dit lampje gaat alleen branden als de oliepijl op of onder het 

minimum staat en zal zo snel mogelijk moeten worden bijgevuld. Pijl de olie 

met de oliepeilstok en vul de olie bij. 

 

 

ABS 

Storing in het ABS remsysteem (Anti-Blokkeer-Systeem). Neem direct contact 

op met je garage om het probleem te verhelpen. 

 

 

ESP-BAS 

Dit lampje duidt op een storing in het elektronische stabiliteitsprogramma (ESP) 

of de remassistent. Neem contact op met je garage om dit probleem te 

verhelpen. 

 

 

Antislipregeling 

Dit lampje duidt op een storing in de antislipregeling of dat je de 

antislipregeling hebt uitgeschakeld.  

 

 

Cruisecontrole 

Dit lampje gaat branden als de cruisecontrole is ingeschakeld. 

 



 

 

 

 

Dimlichten 

Bij het inschakelen van de dimlichten gaat dit controlelampje branden. 

 

 

 

Grootlicht 

Bij het inschakelen van het grootlicht gaat dit controlelampje branden. 

 

 

 

Stadslichten 

Controlelampje stadlichten.  

 

 

 

Richtingaanwijzers 

Controlelampje richtingaanwijzers. 

 

 

 

Mistlampen voor 

Bij het inschakelen van de mistlampen voor zal dit controlelampje branden. 

 

 

 

Mistlampen achter 

Bij het inschakelen van de mistlampen achter zal dit controlelampje branden. 

 

Controlesysteem bandenspanning 

Dit lampje gaat branden als het controlesysteem een lek in de band heeft 

geconstateerd. Stop de auto en controleer de bandenspanning. Mocht het 

noodzakelijk zijn om een reparatie uit te voeren of de band te verwisselen, zorg 

er dan voor dat je dit op een veilige plek doet. Blijft de lamp branden, neem 

dan contact op met de garage. 

 

 

Lamp kapot 

Er is een defecte lamp geconstateerd. Controleer en vervang de defecte lamp.  

 

 

 

Tankniveau te laag 

Als dit lampje gaat branden wordt de reservetank van de auto aangesproken en 

dien je op korte termijn te tanken. Vaak kun je nog maximaal 50 kilometer 

rijden als dit lampje gaat branden. 

 


