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Introduktion

Introduktion
Indledning
Deres bil er en designbaseret
kombination af avanceret teknologi,
sikkerhed, miljøvenlighed og
økonomi.
Denne instruktionsbog giver Dem
alle de oplysninger, der er
nødvendige, for at De kan køre
Deres bil sikkert og effektivt.
Gør Deres passagerer
opmærksomme på, at forkert brug af
bilen kan føre til uheld og
legemsbeskadigelse.
De skal altid overholde gældende
love og bestemmelser i det land, De
befinder Dem i. Disse kan afvige fra
oplysningerne i denne
instruktionsbog.

Når instruktionsbogen angiver, at
man bør opsøge en reparatør,
anbefaler vi, at De opsøger en
autoriseret Chevrolet-reparatør.
Alle autoriserede
Chevrolet-reparatører yder
førsteklasses service til rimelige
priser. Værkstedernes erfarne
mekanikere, som er uddannet hos
Chevrolet, arbejder efter Chevrolets
særlige anvisninger.
Kundelitteraturen bør altid opbevares
lettilgængelig i bilen.
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Brug af denne
instruktionsbog
 Denne instruktionsbog beskriver
alt ekstraudstyr og alle
funktioner, som fås til denne
model. Visse beskrivelser,
herunder dem om display- og
menufunktioner, gælder måske
ikke for Deres bil som følge af
modelvariant,
landespecifikationer,
specialudstyr eller tilbehør.
 De vil få et indledende overblik
ved at læse afsnittet "Kort og
godt".
 Indholdsfortegnelsen i
begyndelsen af
instruktionsbogen og i de enkelte
kapitler viser, hvor man kan finde
de forskellige oplysninger.
 Ved hjælp af stikordsregisteret
kan man søge efter specifikke
oplysninger.
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Introduktion

 Instruktionsbogen anvender
fabrikkens motorbetegnelser. De
tilsvarende salgsbetegnelser
findes i kapitlet "Tekniske data".
 Retningsangivelser i
beskrivelserne som f.eks. højre
og venstre eller for og bag
henviser altid til kørselsretningen.
 Det er ikke sikkert, at bilens
displayskærme understøtter
Deres specifikke sprog.

Oplysninger om fare,
advarsler og forsigtighed
{Fare
Tekster mærket med ? Fare
angiver, at der er risiko for
livstruende skader. Manglende
overholdelse af instruktionerne kan
være forbundet med livsfare.

{Advarsel
Tekster mærket med ? Advarsel
angiver, at der er risiko for ulykker
eller personskader. Manglende
overholdelse af instruktionerne kan
medføre legemsbeskadigelse.

Forsigtig
Tekster mærket med Forsigtig
angiver, at der kan være risiko for
skade på bilen. Manglende
overholdelse af instruktionerne kan
medføre beskadigelse af bilen.
God tur
Chevrolet

Kort og godt

Kort og godt

Indledende
kørselsoplysning
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Sædeindstilling
Sædeposition

Oplåsning af bilen
Fjernbetjening

1968931

C11E2076A

1. LOCK-knap (Låseknap)
2. UNLOCK-knappen
3. Knap til RUDE I BAGKLAP
Se Fjernbetjening på side 18.
Se Centrallås på side 26.

Sædet flyttes fremad eller bagud ved
at trække i grebet og skyde sædet til
ønsket position.
Slip håndtaget og kontroller, at
sædet er fastlåst i positionen.
Se Sædeindstilling på side 48.
Se Sædeposition på side 47.
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Kort og godt

Sæderyglæn

Sædehøjde

C11E2053A

Sædelændestøtte

C11E2054A

Træk i grebet, indstil hældningen og
slip grebet. Lad sædet går hørbart i
hak.

Pumpning af armen på ydersiden af
sædet, indtil sædet er indstillet i den
ønskede position.

Læn Dem ikke mod ryglænet under
indstillingen.

Sædet sænkes ved at trykke armen
ned flere gange.
Sædet løftes ved at trække op i
armen flere gange.

C11E2055A

Flyt armen frem eller tilbage for at
hæve eller sænke førersædets
lændestøtte.

Kort og godt

Indstilling af hovedstøtte
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Sikkerhedssele

Vandret indstilling

Højdejustering

C11E1010A
C11E1015A

Træk hovedstøtten opad.
Støtten flyttes ned ved at trykke på
udløseren og skubbe hovedstøtten
nedad.
Se Hovedstøtter på side 45.

Træk hovedstøtten fremad.
Hovedstøtten flyttes tilbage ved at
trække den fremefter. Derefter flyttes
den tilbage automatisk.

MD033

Træk sikkerhedsselen ud af tromlen
og før den uden snoninger over
kroppen og klik låsetungen på plads i
låsen.
Spænd hofteselen jævnligt under
kørslen ved at trække i skulderselen.
Se Sikkerhedsseler på side 58.

6

Kort og godt

Spejlindstilling

Indstilling af rat

Sidespejle

Bakspejle

2178629

Ved at trække i grebet på spejlhusets
underside mindskes blændingen.

Vælg det spejl, der skal indstilles,
ved at bevæge vælgerkontakten til
"L" for venstre spejl eller "R" for højre
spejl.

Se Manuelt bakspejl på side 37.

Se Fjernbetjente spejle på side 36.

C11E3008A

C11E3010A

Træk håndtaget nedad, indstil rattet,
skub derefter håndtaget opad og
kontroller, at det er gået i hak. Indstil
ikke rattet medmindre bilen står stille.

Kort og godt
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Oversigt over instrumentpanel
Venstrestyret bil

C3E1001A
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Kort og godt

Højrestyret bil

C3E1002A

Kort og godt

1. Ventilationsåbninger
2. Blink og vognbane/Udvendig
lygtestyring
3. Horn
4. Instrumentbræt
5. Forrudevisker/sprinkler
6. Katastrofeblink/ ESC OFF
(tænd/sluk) kontakt
7. Midterste opbevaringskasse
8. DCS-kontakt / Eco (stop/start)
kontakt eller
parkeringsassistentkontakt
9. Kombinationskontakt
10. Kortholder
11. Møntrum
12. Greb til udløsning af motorhjelm
13. Audiokontakter på rattet
14. Fartpilot/klimastyringsknapper
15. Klimastyringer
16. Gearstang
17. Kontakt for elektrisk
parkeringsbremse (EPB)
18. Eco-kontakt

19. Lighter
20. Audiosystem
21. Handskerum
22. Selehukommelseslampe for
forreste sikkerhedssele/indikator
for passagerairbag FRA
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Udvendig belysning

2238127

De udvendige lygter tændes eller
slukkes ved at dreje på
lyskontaktknappen. Lyskontakten har
følgende fire positioner:
P (FRA): Alle lygter slukkes ved at
dreje knappen i stillingen OFF.
Alle lygter er slukket, og knappen
sættes tilbage til udgangsstilling
AUTO.
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Kort og godt

AUTO: Udvendige lygter og
instrumentpanellamper tændes eller
slukkes automatisk afhængigt af
lysforholdene udendørs.

Skifter forlygter
(nærlys/fjernlys)

Havariblink

;: Baglygter,
nummerpladebelysning og
instrumentpanelets lamper lyser.
2: Forlygterne og alle de førnævnte
lamper lyser.
Se Betjeningsknapper til udvendig
belysning på side 125.
C11E2050A
C11E2071A

Der skiftes fra nærlys til fjernlys ved
at trykke armen fremefter.
Der skiftes til nærlys ved at trykke
armen fremad igen eller ved at
trække den ind mod rattet.
Se Skifter til forlygter
(nærlys/fjernlys) på side 127.
Se Blink for at overhale på side 128.

Aktivering med knap |.
Se Havariblink på side 129.

Kort og godt

Horn

Blinklys og
vognbaneskiftsignal

11

Sprinkler- og
viskersystemer
Forrudevisker

C11E2039A

2268202

arm op = højre blinklys
arm ned = venstre blinklys
Se Blinklys og vognbaneskiftsignal
på side 129.

Tryk på Y
2238054

Forrudeviskerne betjenes ved at
dreje tændingen på ON og føre
grebet til forrudevisker-/sprinkler
opad.
HI: Konstant viskerbrug ved hurtig
hastighed.
LO: Konstant viskerbrug ved lav
hastighed.
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Kort og godt

INT: Intermitterende funktion.

Bagrudevisker/vasker

OFF: System slukket.

Visker

LO: Konstant viskerbrug ved lav
hastighed.

MIST: Fugtning af rude.

Se Bagrudevisker/vasker på side 91.

Se Forrudevisker/sprinkler på side 88.

Sprinkler

Sprinkler

2274836

C11E2006A

Træk armen mod rattet.
Se "Forrudsprinkler" under
Forrudevisker/sprinkler på side 88.
Se Sprinklervæske på side 307.

Bagrudeviskeren betjenes ved at
dreje tændingen på ACC eller ON og
dreje enden af grebet til
forrudevisker/sprinkler opad.
Visker i bagklap har disse tre
indstillinger:

C11E2007A

Tryk på knappen for enden af armen,
indtil sprinkleren begynder.

OFF: System slukket.

Når du slipper knappen, stopper
sprinklervæsketilførslen, men
viskerne visker endnu ca. tre gange.

INT: Intermitterende funktion.

Se Bagrudevisker/vasker på side 91.
Se Sprinklervæske på side 307.

Kort og godt

Klimastyring

Afdugning og afisning af ruder

El-bagrude, el-opvarmede
sidespejle
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Gearkasse
Manuel gearkasse

C11E4005A

Indstil luftfordelingsknappen på
DEFROST 5,
C3D2007A

Betjenes ved at trykke på
knappen =.
Se El-opvarmede spejle på side 37.
Se El-bagrude / afrimning af
forrudevisker på side 41.

Se "Afrimning af forrude" under
Opvarmnings- og ventilationssystem
på side 229.
Se "Afdugning af forrude" under
Klimaanlæg på side 232.

2457824

Gearskift: Tryk koblingen i bund, sæt
gearstangen i gear og slip langsomt
koblingen.
For at sætte i bakgear, tryk på
knappen bag på skifteknoppen,
mens gearstangen sættes i bakgear.
Se Manuel gearkasse på side 261.
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Kort og godt

Automatisk gearkasse

C12E9003A

Træd bremsepedalen i bund og tryk
på udløserknappen for at skifte.
Skift, der kræver, at du trykker på
udløserknappen, som angivet med
pilene.
C3D3004A

C11E3002A

P (PARKERING): Blokerer
forhjulene. Vælg kun P, når bilen står
stille og håndbremsen er trukket.
R (BAKGEAR): Vælg kun R, når
bilen står stille.
N (NEUTRAL): Frigear.
D: For alle normale kørselsforhold.
Giver gearkassen mulighed for at
skifte til alle 6 fremadgående gear.
+, -: Position for manuel funktion.

MD173
MD174

Tryk på udløserknappen for at skifte.
Pilene angiver skift, der ikke kræver,
at du trykker på udløserknappen.

Frit gearskift.

Kort og godt

Kom godt i gang
Inden man begynder at køre,
skal følgende kontrolleres:

Start af motor med
tændingskontakten
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 Dieselmotor: drej nøglen til
stilling ON til forvarmning, indtil K
slukker
 Drej nøglen til position START,
mens koblingspedalen og
fodbremsen trædes ned, og slip
derefter nøglen, når motoren
kører

 Dæktryk og dækkenes tilstand.
 Motoroliestand og væskestande.
 At samtlige ruder, spejle, lygter
og nummerplader virker og er fri
for snavs, sne og is.

Inden startproceduren gentages,
eller hvis motoren skal standses:
Drej nøglen tilbage til LOCK.

 At sæder, sikkerhedsseler og
spejle er indstillet korrekt.
 Afprøv bremserne ved lav
hastighed. Det gælder især, hvis
der er fugt på bremserne.

Parkering
C11E3021A

 Drej nøglen til position ACC.
Bevæg rattet lidt for at frigøre
ratlåsen
 Manuel gearkasse: Træd
koblingen ned
 Automatisk gearkasse: Sæt
gearvælgeren i P eller N
 Træd ikke på speederen

 Bilen må ikke stilles på en let
antændelig overflade. Der kan
opstå brand som følge af de høje
temperaturer fra udstødningen.
 Træk altid parkeringsbremsen
uden at trykke på
udløserknappen. Træk
håndbremsen så meget som
muligt på en skråning eller en
stigning. Træk samtidig på
bremsen for at reducere den
nødvendige aktiveringskraft.
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Kort og godt

 Sluk for motor og tænding. Rattet
drejes, indtil ratlåsen aktiveres.
 Hvis bilen holder på et plant
underlag eller en stigning, skal
der skiftes til 1. gear eller P, før
tændingen slås fra. På en
stigning drejes forhjulene
desuden væk fra kantstenen.
Hvis bilen holder ned ad bakke,
skal der skiftes til bakgear, før
tændingen slås fra. Desuden
drejes forhjulene ind mod
kantstenen.
 Luk vinduerne.
 Lås bilen.

Nøgler, døre og vinduer

Nøgler, døre og
vinduer

Nøgler og låse
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Nøgle med nøglekam, der kan
foldes ud

Nøgler
Ekstra nøgler

Nøgler og låse ...............................17
Døre ..............................................28
Bilsikkerhed ...................................30
Sidespejle ......................................36
Bakspejle.......................................37
Ruder.............................................39

Nøglens nummer er angivet på en
aftagelig mærkat.
Nøglenummeret skal opgives ved
bestilling af ekstra nøgler, da nøglen
er en del af startspærresystemet.
Se "Lås" under Udvendig pleje på
side 347.

Tag ................................................42
C11E2075A

Tryk på knappen for at udvide.
Nøglen foldes sammen ved at trykke
på knappen og folde nøglen sammen
manuelt.
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Nøgler, døre og vinduer

Fjernbetjening

Katastrofeblinket blinker to
gange, og tyverisikringen
deaktiveres.
I visse lande skal der trykkes en
gang på knappen UNLOCK for at
oplåse førerdøren.
For at oplåse alle døre, tryk på
UNLOCK-knappen igen inden for
3 sekunder.
3. TAILGATE WINDOW
(bagklaprude) knap: Frigør ruden
i bagklappen, når den holdes
nede i ca. 1 sekund.

Bruges til at betjene:
 Centrallås
 Tyverialarm
 Bagklaprude

Bemærk

C11E2076A

1. LOCK-knap: Låser alle døre.
Katastrofeblinket blinker én gang,
og tyverisikringen aktiveres.
2. UNLOCK-knap: Oplåser alle
døre.

Knapperne LOCK, UNLOCK og
TAILGATE WINDOW fungerer
ikke, når nøglen er i
tændingskontakten.

Bemærk
Når du trykker på knappen
UNLOCK på fjernbetjeningen,
tænder lamperne i
instrumentpanelet automatisk i ca.
30 sekunder, indtil
tændingskontakten er i stillingen
ACC.
Fjernbetjeningen har en rækkevidde
på ca. 6 meter. Rækkevidden kan
variere afhængigt af omgivelserne.
Havariblinket aktiveres ved
betjening.
Fjernbetjeningen skal behandles
med omhu og beskyttes mod fugt og
høje temperaturer. Undgå unødig
betjening.

Nøgler, døre og vinduer

Fejl
Hvis centrallåsen ikke kan betjenes
ved hjælp af fjernbetjeningen, kan
det skyldes følgende:
 Rækkevidden er overskredet.
 Batterispændingen er for lav
 Fjernbetjeningen er blevet
aktiveret gentagne gange
umiddelbart efter hinanden uden
for dens rækkevidde. Synkroniser
fjernbetjeningen igen.
 Centrallåsen er blevet aktiveret
gentagne gange umiddelbart
efter hinanden, hvorved systemet
er blevet overbelastet.
Strømforsyningen afbrydes
kortvarigt.
 Forstyrrelser på grund af
radiobølger fra andre kilder med
høj effekt.

Udskiftning af batteri til
fjernbetjeningen
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Nøgle med nøglekam, der kan
foldes ud

Udskift straks batteriet, når
rækkevidden forringes mærkbart.
Batterier hører ikke hjemme i
husholdningsaffaldet. De skal
afleveres i hertil indrettede
indsamlingskasser eller på
genbrugsstationer.

2207429

Bemærk
Udskift det med et batteri af typen
CR2032 (eller tilsvarende).
1. Åbn dækslet til fjernbetjeningen.
2. Tag det brugte batteri ud. Undgå
at røre ved det trykte kredsløb
eller andre komponenter.
3. Isæt det nye batteri. Pas på, at
minuspolen (-) vender mod
bundpladen.
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Nøgler, døre og vinduer

4. Luk dækslet til fjernbetjeningen.
5. Kontroller, at fjernbetjeningen
fungerer sammen med bilen.

Undgå at tabe fjernbetjeningen.

Fast nøgle
Udskiftning af batteri bør foretages af
en reparatør.

Hold fjernbetjeningen borte fra
vand og direkte sollys. Hvis
fjernbetjeningen bliver våd, skal
den tørres af med en blød klud.

Forsigtig

Åbn og start-system

Anbring ikke tunge ting oven på
fjernbetjeningen.

Undgå at sætte fingrene på
batteriets flade. Berøring forkorter
batteriets levetid.
Bemærk
Brugte litium-batterier er skadelige
for miljøet.
Følg de lokale bestemmelser for
aflevering/genanvendelse.
Smid ikke batteriet ud sammen
med normalt husholdningsaffald.
Bemærk
Følg disse retningslinjer for at
sikre, at fjernbetjeningen altid
virker:

C3D2013A

Hvis bilen har nøglefri adgang, er der
en tynd knap (A) nederst på
fjernbetjeningen, som bruges til at
tage nøglen ud.
Tryk på knappen (A), og træk nøglen
ud. Træk ikke nøglen ud uden at
trykke på knappen (A).
Nøglen inde i fjernbetjeningen
bruges til førerdørens nøglecylinder,
hvis nøgleringen er løbet tør for
batteri eller i en nødsituation.

Nøgler, døre og vinduer

Henvend dig til en forhandler, hvis du
har brug for en ny nøgle.

C3D2010A

1. Q (Lås): Tryk én gang for at låse
alle døre. Blinklysene blinker én
gang eller hornet lyder én gang
for at bekræfte låsning.
2. K (Lås op): Tryk én gang for at
låse alle døre op. Blinklysene
blinker to gange, og
tyverisikringen deaktiveres. I
nogle lande skal der alt efter
bilens udstyr trykkes én gang på
UNLOCK-knappen for at låse
førerdøren op. For at låse alle
dørene op skal du derefter trykke
på UNLOCK-knappen igen inden
for 5 sekunder.
Kabinelyset kan blive tændt.
3. 8 (Bagklaprude): Tryk og hold
i ca. ét sekund for at låse
bagklapruden op.
4. L (Find bilen/Panikalarm):
Tryk og hold i ca. to sekunder for
at finde bilen. Blinklysene blinker
tre gange, og hornet lyder tre
gange.
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Nøglefri oplåsning

J3D2002A

Med den nøglefri fjernbetjening inden
for 1 m skal du gå hen til fordøren og
trykke på knappen på dørhåndtaget
for at låse døren op og åbne den.
Hvis fjernbetjeningen genkendes, vil
døren låses op og åbnes.
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Tændingsknappen kan drejes til fire
forskellige positioner.

Forsigtig
Knappen på dørhåndtaget bruges
udelukkende til funktionen nøglefri
oplåsning. Når du forlader bilen,
skal du låse alle døre ved at trykke
på låseknappen på den nøglefri
fjernbetjening, eller sørge for at
aktivere funktionen nøglefri
låsning.

C3D3002A

Den nøglefri fjernbetjening skal være
inde i bilen, når du forsøger at dreje
tændingsknappen.
1: LOCK (Fra)
2: ACC (Stands motor)
3: ON
4: START
• Manuel gearkasse: Træd
koblingen ned. Drej
tændingsknappen til
START-positionen, træd
koblingspedalen ned og slip
Elektrisk parkeringsbremsekontakten med bremsepedalen
trådt ned, når motoren kører.
• Automatisk gearkasse: Flyt
gearstangen til P (Parkering) eller
N (Neutral). Motoren kan ikke
starte i en anden position. For at
genstarte motoren, når bilen er i
bevægelse, kan du kun bruge N
(Neutral).

Hvis bilen har nøglefri adgang,
skal din fod være på
bremsepedalen for at starte
motoren.
• Dieselmotor: Drej
tændingsknappen til positionen
ON for forvarmning, indtil K
slukker.
Drej tændingsknappen til
START-positionen.
Når motoren begynder at trække,
skal du slippe tændingsknappen.
Den vender tilbage til positionen ON.
Hvis tændingsknappen ikke drejer,
kan du prøve at trykke knappen ind
og dreje igen.
Hvis fjernbetjeningen ikke er i bilen,
eller noget forstyrrer
fjernbetjeningen, vil
førerinformationscentret (DIC) i
midten af instrumentbrættet vise
ELECTRONIC KEY NOT
DETECTED (elektronisk nøgle ikke
registreret).

Nøgler, døre og vinduer

Nøglefri låsning
Dørene låses efter nogle sekunder,
hvis tændingen er slået fra, alle døre
er lukket og mindst én nøglefri
fjernbetjening er blevet fjernet fra
bilens kabine.
Hvis føreren på en tankstation med
selvservice forlader bilen med den
nøglefri fjernbetjening, vil alle døre,
herunder tankklap og bagklap, blive
låst automatisk efter nogle sekunder.
Tryk på knappen på dørhåndtaget
eller tryk på oplåsningsknappen på
den nøglefri fjernbetjening for at låse
alle døre op, herunder tankklap og
bagklap, under påfyldning af
brændstof, eller når påfyldningen er
færdig.

Programmering af
fjernbetjeninger til bilen
Kun nøglefri fjernbetjeninger, der er
programmeret til bilen, vil virke. Hvis
en fjernbetjening mistes eller bliver
stjålet, kan en ny købes og
programmeres via en forhandler.
Bilen kan omprogrammeres, så tabte
eller stjålne fjernbetjeninger ikke
længere virker.
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Starte bilen med en
fjernbetjening med svagt
batteri

C3D2017A

24
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Udskiftning af batteri

4. Sæt det nye batteri i med den
positive side nedad. Udskift med
et CR2032 eller tilsvarende
batteri.
5. Saml fjernbetjeningen igen.
6. Sæt nøglen ind i fjernbetjeningen
igen.

Dørlåse
{Advarsel
C3D2016A

Hvis fjernbetjeningens batteri er
svagt, kan DIC i midten af
instrumentbrættet vise
ELECTRONIC KEY NOT
DETECTED (elektronisk nøgle ikke
registreret). For at starte bilen skal
du placere fjernbetjeningen i rummet
til fjernbetjeningen i midterkonsollen
med knapperne opad. Med bilen i P
(Parkering) eller N (Neutral) skal du
derefter træde på bremsepedalen og
dreje tændingsknappen. Udskift
fjernbetjeningens batteri så hurtigt
som muligt.

2201493

1. Tag nøglen ud af
fjernbetjeningen ved at trykke på
den tynde knap nederst på
fjernbetjeningen og trække
nøglen ud. Træk ikke nøglen ud
uden at trykke på knappen.
2. Skil fjernbetjeningen ad med en
flad, tynd genstand indsat i
åbningen på siden af
fjernbetjeningen.
3. Tag det gamle batteri ud.

Temperaturen inde i bilen kan stige
hurtigt og blive meget højere end
udenfor.
Efterlad aldrig børn eller kæledyr i
bilen uden opsyn.
Det kan medføre alvorlige skader
eller dødsfald.
Børn kan betjene elruder, andre
knapper eller sætte bilen i gang.
Efterlad aldrig nøglen i en bil
sammen med børn.
Det kan medføre alvorlige skader
eller dødsfald.

Nøgler, døre og vinduer
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Forsigtig
Lås alle døre og tag nøglen med,
når du forlader bilen uden opsyn.
Uaflåste biler indbyder til tyveri.

Manuelle dørlåse

C3D2008A

Lås eller oplås førerdøren manuelt
ved at dreje nøglen i nøglehullet.

C11E2032A

Alle døre kan låses indefra ved at
trække i dørens låseknap.
Alle døre kan låses op indefra ved at
trykke på dørens låseknap.

C11E2031A
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Centrallås
Du kan aktivere centrallåsen fra
førerens dør. Med dette system kan
du låse alle døre fra førerens dør og
låse dem op sammen med
bagklappen, enten med nøglen eller
med den nøglefri fjernstyring (udefra)
eller med dørens låseknap. (Indefra)

Tryk på den højre del af kontakten
for at låse dørene.
Dørene åbnes ved at trykke på den
venstre del af kontakten.
Døren åbnes indefra eller udefra ved
at trække i dørhåndtaget.
Bemærk
Dørene skal smøres. Kontroller lås
og hængsler regelmæssigt, eller
hvis der høres støj ved åbning eller
lukning af døren eller under kørsel.

Centrallåsknap

Førerdøren og
forsædepassagerdøren kan åbnes
ved at trække i dørhåndtaget fra
indersiden, selv om dørene er låst
med låseknappen.

C11E2065A

Du kan også låse dørene eller låse
dem op med låsekontakterne på
indersiden af førerdøren.

Baglås
Som yderligere beskyttelse kan du
fastlåse dørene, når du forlader
bilen, hvis din bil har ekstra
tyverisikring.
Med baglås opnår du elektronisk
blokering af alle elektriske låse, så
der ikke kan åbnes nogle døre, heller
ikke selv om der smadres en rude.

{Advarsel
Gør ikke brug af baglåsen, hvis der
er passagerer i bilen. Dørene kan
ikke låses op indefra.
Gør følgende for at aktivere
baglåsen:
 Tryk to gange efter hinanden på
knappen LOCK. Tryk én gang på
knappen LOCK for at låse bilen,
og tryk derefter på den igen
(inden 3 sekunder) for at tilkoble
startspærren.
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 Sæt nøglen ind i førerdørens lås,
og drej nøglen to gange
vedvarende mod bilens bagende.
Nemlig én gang for at låse
dørene, og én gang til for at
aktivere baglåsen.

Sikkerhedslåse

{Advarsel
Brug børnesikringerne i dørene,
når der sidder børn på bagsædet.
Du kan anvende en nøgle eller en
passende skruetrækker.

Tryk på knappen UNLOCK på
nøglen for at deaktivere baglåsen.
Så låses dørene op.

Børnesikringen i døren aktiveres ved
at dreje den i vandret stilling.

Bemærk

Hvis en bagdør skal åbnes, når
børnesikringen er aktiveret, åbnes
døren udefra.

Baglåsfunktionen virker kun, når
alle døre og bagklappen er lukket.
Bemærk
Baglåsen deaktiveres, når dørene
låses op på normal vis.
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2058864

Forsigtig
Undlad at trække i det indvendige
dørhåndtag, mens børnesikringen i
døren er i låst stilling. Det vil kunne
beskadige det indvendige dørgreb.

Børnesikringen i døren deaktiveres
ved at dreje den i lodret stilling.
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Døre

{Advarsel

Bagklap
Bagklappen kan låses eller låses op
med centrallåsen.
Se Centrallås på side 26.
Pas på at hænder og andre
legemsdele (og andres) er helt klar af
det område, hvor klappen lukkes.

Forsigtig
Sørg for, at bagklappen ikke
rammer forhindringer, når den
åbnes eller lukkes.

Hvis man kører med bagklappen
eller ruden i denne åben, kan der
trænge udstødningsgasser ind i
kabinen.
Kør ikke med åben bagklap.
Udstødningsgasser er i reglen
giftige og kan medføre skader eller
døden.
C3D2015A

Hvis en bil med nøglefri adgang er
låst, skal den nøglefri fjernbetjening
være inden for 1 m fra bagklappen
for at blive genkendt. Bagklappen
kan derefter åbnes med
udløserknappen til bagklappen over
nummerpladen.

Nøgler, døre og vinduer

Forsigtig
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Udløserknap til bagklaprude

Når bagklappen låses op med
udløserknappen til bagklappen, vil
alle døre også blive låst op. Efter
lukning af bagklappen skal du
sørge for at trykke på låseknappen
på den nøglefri fjernbetjening af
hensyn til bilens sikkerhed.

C11E2064A
C11E2068A

Du kan også åbne ruden i
bagklappen ved at trykke på
knappen til denne i førerdøren.
Ruden i bagklappen kan også åbnes
ved at trykke på knappen til denne
på fjernbetjeningsnøglen. Se
Fjernbetjening på side 18.

Hold efter åbning fast i håndtaget på
ruden i bagklappen, og løft den.
Ruden i bagklappen lukkes ved at
trykke den ned, til den går i indgreb.
Den låses automatisk.
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Forsigtig
Knappen til åbning af ruden i
bagklappen må ikke betjenes,
mens bilen er i bevægelse.
Kør ikke med åben rude i
bagklappen.

Bilsikkerhed
Tyverialarm

Sikkerhedskontrollampen tænder,
når du låser dørene med
fjernbetjeningen eller nøglen.

Konstruktionstype 1

Dørlås og alarmfunktion

Sikkerhedskontrollampen

Aktivering

C11E2070A

Viser, at tyverisikringen virker.
Sikkerhedskontrollampen slukker,
når dørene låses op med
fjernbetjeningen eller med nøglen.

1. Luk alle vinduer.
2. Drej tændingsnøglen på LOCK
og tag nøglen ud.
3. Lad alle passagerer stige ud.
4. Luk alle døre motorhjelm og
bagklap.
5. Tryk på knappen LOCK på
fjernbetjeningen, og slip den
igen.
Dioden på fjernbetjeningen
blinker.
 Alle døre låses.
 Advarselslamperne blinker én
gang.
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 Tyverisikringen er aktiveret
efter ca. 30 sekunder.
Hvis nøglen sidder i
tændingskontakten, kan
fjernbetjeningen ikke bruges
til at betjene tyverisikringen.
Bemærk
Systemet kan aktiveres, selv om
vinduerne er åbne. Luk alle
vinduer og døre, inden du forlader
bilen.
Bemærk
Hvis du trykker på knappen LOCK
på fjernbetjeningen, når alle døre,
motorhjelm og bagklap ikke er helt
lukkede, er tyverialarmen i åben
tilstand, og sikkerhedskontrollampen blinker hurtigt.

Tyverisikringen springer til den
lukkede tilstand, når alle døre,
motorhjelm og bagklap er helt
lukkede. Sikkerhedskontrollampen
lyser konstant i den lukkede
tilstand. Hvis du trykker på
knappen LOCK, når alle døre,
motorhjelm og bagklap er blevet
lukket, forbigås den åbne tilstand,
og systemet springer direkte til den
lukkede tilstand med
sikkerhedskontrollampen på
konstant.
Bemærk
Tyverisikringen aktiveres, uanset
om dørene låses manuelt eller
med fjernbetjeningen.
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1. Bekræft, at
sikkerhedskontrollampen blinker
langsomt, efter at have være
tændt i ca. 30 sekunder fra det
tidspunkt, systemet er gået over i
låst tilstand. Hvis du trykker på
LOCK-knappen på
fjernbetjeningen en gang til,
aktiveres tyverisikringen med det
samme og omgår forsinkelsen på
30 sekunder.
Sikkerhedskontrollampen sidder i
højre side af uret.

{Advarsel
Du må ikke låse bilen, hvis nogen
bliver siddende i den.
Lad aldrig børn eller kæledyr blive i
bilen uden opsyn. Temperaturen
inde i bilen kan stige hurtigere og
blive meget højere end udenfor.
Det kan medføre alvorlige skader
eller døden.
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Horn

Sirenelyd

Bemærk

Systemet sørger for visuelle tegn
(udvendige lamper blinker) og lyden
fra hornet i ca. 30 sekunder, hvis en
af dørene, bagklappen eller
motorhjelmen åbnes uden brug af
nøgle eller ved at trykke på knappen
UNLOCK på fjernbetjeningen.

Hvis din bil har ekstra tyverisikring
relateret til Thatcham forsikring, har
den indtrængningsføler,
hældningsføler og
rudebrudregistreringsføler.

Bank let på nøglehullet eller varm
nøglen op, hvis døren ikke kan
åbnes på grund af et tilfrossent
nøglehul i koldt vejr.

Systemet overvåger kabinepladsen
gennem disse følere og aktiverer
sirenen, hvis der registreres en
indtrængning i passagerkabinen,
dækkene stjæles eller der sker
utilsigtet bugsering.

{Advarsel

Sådan standses lyden af hornet:
 Tryk på fjernbetjeningens knap
LOCK eller UNLOCK.
 Førerdøren låses op med en
nøgle.
(I visse lande standses hornlyden
ikke, selv om dette gøres. Trykl
på LOCK eller UNLOCK-knappen
for at standse lyden) Hvis
uautoriseret adgang fortsætter,
vil alarmlyden aktiveres med
periodisk gentagelse.
Hvis systemet ikke fungerer som
beskrevet ovenfor, skal det efterses
af en reparatør. Vi anbefaler en
autoriseret reparatør.

For at stoppe sirenen:
 Tryk på fjernbetjeningens knap
LOCK eller UNLOCK.
Hvis der stadig er uautoriseret
adgang, aktiveres sirenelyden med
en periodisk gentagelse.
Bemærk
Alarmen vil lyde, hvis en dør åbnes
med en nøgle, når
tyverialarmfunktionen er aktiveret.
Åbn døren vha. knappen UNLOCK
på fjernbetjeningen.

Brug ikke fjernbetjeningen til at
låse bilen, hvis der sidder nogen
derinde.
Fjernbetjeningen aktiverer
kabinebeskyttelsen, som vil udløse
sirenen, hvis der registreres en
bevægelse inde i bilen.
Lad aldrig børn eller kæledyr blive
alene i bilen.
Temperaturen inde i bilen kan stige
hurtigere og blive meget højere
end udenfor.
Det kan medføre alvorlige skader
eller døden.
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C11E2034R

Hvis du ønsker at slå den ekstra
tyverisikring fra, tryk på knappen, der
befinder sig på loftsbetrækket.
Kontrollampen for tyverisikring
deaktiveret o vil blive tændt.
Når du aktiverer den ekstra
tyverisikring ved at trykke på
knappen igen, slukkes kontrollampen
for tyverisikring fra.
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Døroplåse- og alarmfunktion

Automatisk genlåsning af døre

Deaktivering

Hvis døren ikke åbnes eller motoren
ikke startes inden 30 sekunder efter,
at systemet er slået fra ved hjælp af
fjernbetjeningen, låses alle døre
automatisk, og alarmen aktiveres
igen.

1. Førerdøren låses op med en
nøgle. Eller
2. Tryk på knappen UNLOCK på
fjernbetjeningen, og slip den
igen.
 Dioden på fjernbetjeningen
blinker.
 Alle dørene låses op.
 Advarselslamperne blinker to
gange.
 Den elektroniske alarmen er
deaktiveret.
I visse lande kan oplåsning af
førerdøren med en nøgle aktivere
alarmen. Sørg for at trykke på
UNLOCK-knappen på
fjernbetjeningen for at oplåse
dørene.

Konstruktionstype 2
Aktivering
For at aktivere systemet skal du
trykke på låseknappen på den
nøglefri fjernbetjening.
Tyverialarmen aktiveres ca.
30 sekunder efter brug af funktionen
nøglefri låsning.
For at aktivere systemet skal du
sørge for, at alle døre, motorhjelm og
bagklap er låst.
For at undgå at sætte alarmen i
gang, når du åbner bagklappen, skal
du trykke på udløserknappen til
bagklappen over nummerpladen.
Den nøglefri fjernbetjening skal være
inden for 1 m fra bagklappen.
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Forsigtig
Hvis bagklappen på en bil med
nøglefri adgang låses op med
udløserknappen til bagklappen, vil
alle døre også låses op, når den
nøglefri fjernbetjening er inden for
1 m fra bagkofangeren. Efter
lukning af bagklappen skal du
sørge for at trykke på låseknappen
på den nøglefri fjernbetjening af
hensyn til bilens sikkerhed.
Deaktivering
Gør ét af følgende for at deaktivere
systemet:
• Tryk på oplåsningsknappen på
den nøglefri fjernbetjening.
• Med den nøglefri fjernbetjening
inden for 1 m skal du gå hen til
fordøren og trykke på knappen
på dørhåndtaget.
• Start motoren.

Startspærre
Konstruktionstype 1
Den indbyggede elektroniske
startspærre er en ekstra
foranstaltning til at hindre tyveri, idet
din bil ikke kan startes af
uvedkommende. En fungerende
nøgle til en bil med startspærre er en
tændingsnøgle med en indbygget
transponder, som er kodet
elektronisk. Senderen er usynligt
indbygget i tændingsnøglen.
Motoren kan kun startes med en
gyldig tændingsnøgle.
Ugyldige tændingsnøgler kan højst
åbne dørene.
Motoren spærres automatisk, når
nøglen er drejet til LOCK og er taget
ud af tændingskontakten.
Hvis startspærresystemet registrerer
en fejl, når tændingskontakten står i
positionen ON, blinker
startspærrelampen, eller den lyser,
og motoren kan ikke starte.

Få bilen tjekket, vi anbefaler en
autoriseret reparatør.
Bemærk
Bank let på nøgleslidsen eller varm
nøglen op, hvis døren ikke kan
åbnes på grund af en tilfrossent
nøgleslids i koldt vejr.
Konstruktionstype 2
Systemet skal ikke aktiveres eller
deaktiveres manuelt. Bilen spærres
automatisk, når tændingsknappen
drejes til LOCK/OFF.
Startspærresystemet slås fra, når
tændingsknappen drejes til ON, og
en godkendt fjernbetjening er
registreret i bilen.
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Hvis den nøglefri fjernbetjening
beskadiges, vil du muligvis ikke
kunne starte bilen.
Startspærrelampen på
instrumentbrættet tændes, hvis der
er et problem med at slå
tyverisikringssystemet til eller fra.
Når du forsøger at starte bilen,
tændes startspærrelampen
kortvarigt, når tændingen slås til.
Hvis motoren ikke starter, og
startspærrelampen forbliver tændt,
er der et problem med systemet. Slå
tændingsknappen fra, og prøv igen.

Hvis tændingsknappen ikke drejer,
og den nøglefri fjernbetjening ser ud
til at være ubeskadiget, kan du prøve
igen. Hvis motoren ikke starter, og
startspærrelampen forbliver tændt,
kan du prøve en anden nøglefri
fjernbetjening. Hvis
tændingsknappen drejer rundt, kan
den første fjernbetjening være
defekt. Eller du kan prøve at placere
fjernbetjeningen i rummet til
fjernbetjeningen, der sidder under
midterkonsollen.
Hvis tændingsknappen stadig ikke
drejer med den anden fjernbetjening,
eller hvis tændingsknappen ikke
drejer, når fjernbetjeningen placeres i
rummet til fjernbetjeningen, skal bilen
til service. Henvend dig til en
forhandler, som kan servicere
tyverisikringssystemet, og få en ny
nøglefri fjernbetjening programmeret
til bilen.

35

Lad ikke nøglen eller enheden, der
slår tyverisikringssystemet til eller
fra, ligge i bilen. Startspærren låser
ikke dørene. Sørg altid for at låse
bilen for at aktivere tyverialarmen,
når du forlader bilen.
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Sidespejle

Fjernbetjente spejle

Foldespejle
Manuel foldning (kun Rusland)

Hvælvet spejl

Af hensyn til fodgængernes
sikkerhed vil sidespejlene svinge ud
af deres normale monteringsposition,
hvis de rammes med tilstrækkelig
kraft. Sæt spejlet tilbage på plads
ved at trykke let på spejlhuset.

Det konvekse sidespejl mindsker den
døde vinkel. Spejlets form får
genstande til at se mindre ud, og
dette påvirker evnen til at bedømme
afstande.

Elektrisk foldning

2178629

Vælg det spejl, der skal indstilles,
ved at bevæge vælgerkontakten til
"L" for venstre spejl eller "R" for højre
spejl.
Juster det valgte spejl op, ned, til
venstre eller til højre ved at trykke på
den tilsvarende kant af
spejlindstillings-kontakten.

Nøgler, døre og vinduer

{Advarsel
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Bakspejle

El-opvarmede spejle

Manuelt bakspejl

Sørg for, at spejlene altid er korrekt
indstillet, og brug dem under
kørslen for at få bedre overblik
over genstande og andre
trafikanter i nærheden. Kør ikke
med et sidespejl, der er vippet
tilbage.

Forsigtig
Aktivér ikke spejlene kontinuerligt,
når motoren ikke kører.
Det vil tappe batteriet.

C3D2007A

Betjenes ved at trykke på
knappen +.
Varmen fungerer under motorgang,
og den slås automatisk fra efter
nogle få minutter eller ved fornyet
tryk på knappen.

C11E3008A

Ved at trække i grebet på spejlhusets
underside mindskes blændingen.
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{Advarsel
Gengivelsen i spejlet kan blive lidt
uskarp, når det indstilles til nat.

Bakspejl med automatisk
nedblænding
Nedblændeligt bakspejl

Du slår EC-spejlet fra ved atter at
trykke på knappen.

Forsigtig

Pas på, når du bruger bakspeljet,
hvis det er indstillet til ’nat’.

Der sidder to lysfølere, som
registrerer lyset udenfor og
genskæret fra de bagvedkørende.

Hvis du ikke har klart udsyn bagud
under kørslen, kan det føre til et
sammenstød, med risiko for skade
på bilen eller anden tingskade
og/eller kvæstelser.

Undgå at dække følerne eller
hænge ting på EC-spejlet.
Det kan begrænse EC-spejlets
funktion, så du ikke får nogen
glæde af det.

C11E3009A

Bilen kan forsynes med
nedblændeligt bakspejl (EC spejl),
der automatisk reducerer reflekserne
fra bagvedkørende biler, så
lysniveauet opleves som ensartet.
Du slår EC-spejlet til ved at trykke på
knappen på spejlhuset.
Kontrollampen tændes. Tændingen
skal stå på ON.
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Ruder
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Betjening
Elruderne kan betjenes, når
tændingskontakten står på ON, ved
hjælp af kontakterne til elruder på
hvert dørpanel.

Elruder
{Advarsel

Ruden åbnes ved at trykke ned på
kontakten.

Elruderne skal betjenes forsigtigt.
Der er risiko for
legemsbeskadigelse - det er især
farligt for børn.
Hvis der er børn på bagsædet, så
tænd for børnesikringssystemet til
elruderne.

Ruden lukkes ved at løfte op i
kontakten.
Slip kontakten, når ruden har nået
den ønskede stilling.
C11E2066A

Hold godt øje med ruderne, når de
lukkes.

Elruder kan betjenes, når tændingen
står på ON.

Sørg for, at intet kommer i klemme
i dem, når de køres op.

De enkelte ruder åbnes og lukkes
ved at trykke hhv. trække i den
pågældende kontakt.

{Advarsel
Legemsdele, der rager ud af bilen,
kan blive ramt af passerende
genstande. Hold alle legemsdele
inde i bilen.
Børn kan betjene elruder og
komme i klemme i dem.
Efterlad ikke nøgler eller børn uden
opsyn i bilen.
Forkert brug af elruder kan
forårsage alvorlige skader eller
dødsfald.
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Auto down

Auto op/ned
Førerruden har en automatisk
op-/nedrulningsfunktion
For at åbne ruden helt automatisk
trykkes kontakten helt ned. For at
lukke ruden helt automatisk trækkes
kontakten helt op. Ved automatisk
drift vil ruden åbnes eller lukkes, selv
om du slipper kontakten.

C11E2067A

Førerruden har en automatisk
nedrulningsfunktion (auto down).
Tryk hårdt ned på kontakten, og slip
den derefter for at åbne ruden.
Ruden åbner automatisk, indtil den
er helt åben. Tryk på kontakten igen
for at standse ruden, mens den er
ved at åbne.
Træk op i kontakten, og hold den
oppe for at lukke ruden. Slip
kontakten for at standse ruden.

For at standse ruden i den ønskede
position, mens vinduet er i
bevægelse, skal du trække i
kontakten eller trykke den ned og
slippe den i modsatte retning af
bevægelsen.
Anti-klemmefunktion
Såfremt der registreres en
forhindring, mens førerruden lukkes
automatisk, vil ruden blive åbnet
automatisk mindst 11 cm af
sikkerhedsårsager.

{Advarsel
Anti-pinch-funktionen fungerer
måske ikke efter seks aktiveringer
efter hinanden. Undlad at betjene
rudekontakten, hvis der ikke er
grund til det.
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Børnesikring for bagruder

El-bagrude / afrimning af
forrudevisker
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Forsigtig
Brug ikke skarpe instrumenter eller
rudepudsemidler med skureeffekt
på for- eller bagruden.
Pas på ikke at ridse eller
beskadige afrimningskredsløbet,
når du pudser eller foretager andet
vedligehold omkring for- eller
bagruden.

C11E2069A

Tryk på knappen v for at deaktivere
betjeningen af elbagruderne.
De aktiveres ved at trykke på v igen.

C3D2007A

Betjenes ved at trykke på knappen +.
Varmen fungerer under motorgang,
og den slås automatisk fra efter
nogle få minutter eller ved fornyet
tryk på knappen.
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Nøgler, døre og vinduer

Solskærme

{Advarsel
Anbring ikke solskærmen på en
sådan måde, at den spærrer for
udsynet til vejen, trafikken eller
andre ting.

2326151

Når solskærmen vippes ned og
eventuelt drejes ud mod siden,
beskytter den mod blænding.
Hvis der er et indbygget spejl i
solskærmen, bør spejlafdækningen
lukkes under kørslen.

Tag
Soltag
{Advarsel
Soltaget skal betjenes med omhu.
Der er risiko for
legemsbeskadigelse, især for
børn.
Hold omhyggeligt øje med de
bevægelige dele, når de betjenes.
Sørg for, at intet kommer i klemme
i dem, når de køres op.
Soltaget kan betjenes, når
tændingen er slået til.

Nøgler, døre og vinduer

Åbne/Lukke
For at åbne soltaget trækkes
kontakten let bagud. Som første trin
åbnes det manuelt.
Når du trækker kontakten kraftigere
bagud, åbnes det automatisk og helt
(andet trin).
For at lukke soltaget skal kontakten
holdes skubbet fremad eller nedad,
indtil det er helt lukket (kun manuel
betjening).
C11D2018A

Bliv ved med at trykke kontakten op
for at vippe soltaget op.
Bliv ved med at trykke kontakten
nedad for at vippe soltaget ned.
Slip kontakten, når soltaget har nået
den ønskede stilling.
Bemærk
Soltaget kan betjenes i op til
10 minutter, eller indtil en dør
åbnes, når tændingsnøglen i er
positionen LOCK eller taget ud af
tændingen.
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Forsigtig
Kontroller regelmæssigt
styreskinnen for snavs, og rens
den, hvis der har samlet sig snavs.
Hvis der er snavs omkring
gummiet på soltaget, kan der opstå
støj, når soltaget betjenes.
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Nøgler, døre og vinduer

Solafskærmning
Solafskærmningen betjenes
manuelt.
Solafskærmningen lukkes og åbnes
ved at skyde den frem og tilbage.
Når soltaget er åbent, er
solafskærmningen altid åben.

{Advarsel
Legemsdele, der rager ud af bilen,
kan blive ramt af passerende
genstande. Hold alle legemsdele
inde i bilen.
Forkert brug af soltag kan
forårsage alvorlige skader eller
dødsfald.

Sæder, støtter

Sæder, støtter

45

Nakkestøtter
Hovedstøtter
Hovedstøtternes position

Nakkestøtter ..................................45
Forsæder .......................................47
Sikkerhedsseler .............................58
Airbagsystem.................................62
Barnesæder...................................67

{Advarsel
Kør kun med hovedstøtten
indstillet i den rigtige position.
Hvis nakkestøtterne er fjernet eller
er forkert indstillet, kan det
medføre alvorlige skader på hoved
og nakke i tilfælde af et
sammenstød.
Sørg for, at hovedstøtten indstilles
igen inden kørsel.

MD024

Midten af hovedstøtten skal være i
højde med øjnene. Hvis personen er
for høj til, at dette er muligt, skal
hovedstøtten være i højest mulige
position, og hvis personen ikke er
tilstrækkelig høj til, at hovedstøtten
kan være i højde med øjnene, skal
hovedstøtten være i lavest mulige
position.
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Sæder, støtter

Højdejustering

Aktive hovedstøtter

Vandret indstilling

Ved påkørsel bagfra vippes de aktive
hovedstøtter på forsæderne
automatisk fremad. Hovedet støttes
mere effektivt af hovedstøtten, og
risikoen for skader som følge af
hyperextension i halshvirvelområdet
reduceres.

C11E1015A

Træk nakkestøtten op for at indstille
den i en højere position. Tryk
nakkestøtten ned, mens du trykker
på udløserknappen for at indstille
positionen nedad.

C11E1010A

Vipning af forreste nakkestøtte:
1. Sæt den i lodret stilling ved at
trykke den helt frem og så give
slip.
2. Tryk forsigtigt nakkestøtten frem,
indtil den er justeret til den
ønskede stilling.

Sæder, støtter

Forsæder

 Skub bagdelen så langt tilbage
mod ryglænet som muligt.
Afstanden fra sædet til pedalerne
indstilles, så benene er let
bøjede, når pedalerne er trådt
ned. Skub passagersædet så
langt tilbage som muligt.

Sædeposition
{Advarsel
Kør kun med korrekt indstillet
sæde.

 Sid med skuldrene så langt
tilbage mod ryglænet som muligt.
Ryglænets vinkel indstilles, så
rattet let kan nås med let bøjede
arme. Når rattet drejes, skal
skulderkontakten bevares.
Ryglænet må ikke hælde for langt
bagud. Vi anbefaler en maksimal
vinkel på ca. 25.
 Indstilling af rat. Se Indstilling af
rat på side 87.

MD028

 Indstil sædet til den fornødne
højde. Der skal sikres frit udsyn til
alle sider og til alle
displayinstrumenter. Der skal
være mindst en håndsbredde
mellem hoved og loft. Lårene skal
hvile let på sædet uden at trykke.
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 Indstilling af hovedstøtte.
Se Hovedstøtter på side 45.
 Justering af sikkerhedsselens
højde. Se "Højdejustering" under
Trepunktsseler på side 60.
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Sæder, støtter

Sædeindstilling

Sædeposition

Sæderyglæn

{ Fare
Af hensyn til sikker
airbagudløsning må man ikke
sidde tættere end 25 cm på rattet.

{Advarsel
Indstil aldrig sæder under kørsel,
da de kan bevæge sig
ukontrolleret.
1968931

Sædet flyttes fremad eller bagud ved
at trække i grebet og skyde sædet til
ønsket position.
Slip armen og kontroller, at sædet er
fastlåst i positionen.

C11E2053A

Træk i grebet, indstil hældningen og
slip grebet. Lad sædet går hørbart i
hak.
Bemærk
Læn Dem ikke mod ryglænet
under indstillingen.

Sæder, støtter

Sædehøjde
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Elektrisk sædeindstilling
(kun førersæde)

Sædelændestøtte

{Advarsel
Juster ikke førersædet, mens bilen
er i bevægelse.
Der er risiko for at miste kontrollen
over bilen, med fare for kvæstelser
og materielle skader.

C11E2054A

Pumpning af armen på ydersiden af
sædet, indtil sædet er indstillet i den
ønskede position.
Sædet sænkes ved at trykke armen
ned flere gange.
Sædet løftes ved at trække op i
armen flere gange.

C11E2055A

Flyt armen frem eller tilbage for at
hæve eller sænke førersædets
lændestøtte.
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Sæder, støtter

Vandret justering af sæde

C11E1011A

Højdeindstilling af sæde

C11E1012A

Justering af ryglæn

C11E1013A

Sædet flyttes frem eller tilbage ved at
trykke på kontakten og holde den i
stilling "frem" eller "tilbage".

Forenden eller bagende af sædet
højdeindstilles ved at trykke for- eller
bagenden af kontakten op eller ned.

Ryglænet vippes frem eller tilbage
ved at føre og holde øverste del af
kontakten fremad eller bagud.

Når ryglænet har nået den ønskede
stilling, slippes kontakten.

Når ryglænet har nået den ønskede
stilling, slippes kontakten.

Når ryglænet har nået den ønskede
stilling, slippes kontakten.

Sæder, støtter

Sædevarme i forsæder

Forsigtig
Længerevarende brug på højeste
indstilling anbefales ikke til
personer med sart hud.
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Nedfældeligt ryglæn
Sammenklapning af
passagersædet
Forsigtig
Hvis du klapper ryglænet fremad
for at kunne transportere lange
genstande som f.eks. ski, må
denne bagage ikke være tæt på en
airbag.

C11E2038A

Kontakterne for sædevarme sidder
under midterkonsolboksen.
Opvarmning af sæde:
1. Sæt tændingsnøglen på "on".
2. Tryk på varmekontakten til det
sæde, du vil have varme i.
Lampen i knappen bliver tændt.
Sluk for sædevarmen ved at trykke
på knappen igen. Indikatoren i
knappen slukker.

Ved en kollision kan en airbag,
som pustes op, slynge denne
genstand hen mod en person.
Dette kan medføre alvorlige
kvæstelser, evt. med dødelig
udgang. Sørg for at sikre objektet
væk fra det område, hvor en airbag
kan pustes op.
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Sæder, støtter

Forsigtig
Ting, som du lægger på dette
ryglæn, kan kvæste passagererne
ved en pludselig opbremsning,
vending eller en kollision. Sørg for
at fjerne eller sikre alle genstande,
inden du kører.

1. Sæt nakkestøtten helt ned.
2. Træk grebet op, og hold det
under den forreste del af sædet
for at køre sædet så langt tilbage
som muligt, og slip derefter
grebet.
3. Løft helt op i grebet, som sidder
på den side af sædet, der vender
ud mod døren, og klap ryglænet
fremad, indtil det stopper i den
sammenklappede position.
For at rejse ryglænet i
passagersædet op skal du gøre
følgende:
1. Løft ryglænet, og tryk det tilbage i
den oprindelige stilling.
2. Tryk øverst på ryglænet, til låsen
går i indgreb.
3. Træk fremad i ryglænet for at
kontrollere, at det er rigtigt låst
fast.

For at klappe ryglænet i
passagersædet sammen skal du
gøre følgende:

Forsigtig
Hvis ryglænet ikke er låst, kan det
bevæge sig fremad ved en
pludselig opbremsning eller
kollision.
Det kan medføre, at den person,
der sidder dér, bliver kvæstet. Sørg
altid for at trykke på og trække i
ryglænet for at sikre dig, at det er
låst.

Sæder, støtter

Bagsæder
Nedfældning af bageste
ryglæn
{Advarsel
Stabl ikke bagage eller anden last
højere end forsæderne.
Lad ikke passagerer sidde på
sammenfoldede ryglæn under
kørslen.
Bilen har områder beregnet på
transport af henholdsvis last og
passagerer.
Ved en brat opbremsning eller en
ulykke kan bagage, der ikke er
fastspændt, eller passagerer på et
foldet ryglæn blive kastet rundt i
bilen eller blive slynget ud.
Det kan medføre alvorlige
kvæstelser eller død.
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Forsigtig
Når et bagsæde foldes sammen
med spændte sikkerhedsseler, kan
det forårsage ødelæggelse af
sædet eller sikkerhedsselerne.
Spænd altid sikkerhedsselerne op,
og før dem tilbage til deres
normale stuvningsstilling, inden et
bagsæde foldes.
C11E1019A

Bagsædernes ryglæn kan lægges
ned hver for sig:
1. Sørg for, at alle tre
sikkerhedsseler er spændt op og
ryglænene på forsæderne ikke er
lænet tilbage.
2. Tryk nakkestøtterne helt ned.
3. Løft grebet foroven på ryglænet
for at frigøre dette.
4. Vip det bageste ryglæn fremad
og læg det ned.
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Sæder, støtter

5. Træk fremad i ryglænet for at
kontrollere, at det er rigtigt låst
fast.

Justering af bagsæderyglæn

{Advarsel
Kontroller, at de bageste ryglæn er
helt på plads og gået i indgreb,
inden der køres med passagerer
på bagsædet.
Træk ikke i udløsergrebene øverst
i ryglænet under kørslen.
For at sætte de bageste ryglæn
tilbage i den oprindelig stilling:
1. Hægt sikkerhedsselerne på
holdeskinnen for at sikre, at
sikkerhedsselerne ikke klemmes
sammen.
2. Løft bageste ryglæn og tryk det
tilbage i den oprindelige stilling.
3. Hægt sikkerhedsselerne af
holdeskinnen.
4. Tryk øverst på ryglænet, til låsen
går i indgreb.

Hvis der trækkes i et udløsergreb
under kørslen, kan det forårsage
skader eller kvæstelser hos
passageren.

C11E1018A

Bagsæderyglænene kan reguleres
delvist.
For at stille ryglænene skråt skal du
løfte op i grebet foroven på
bagsæderyglænet, indtil ryglænet er
indstillet i den ønskede position.

Sæder, støtter

Dobbelt foldbart bagsæde
(kun 7-sædes model)
{Advarsel
Stabl ikke bagage eller anden last
højere end forsæderne.
Der må ikke sidde passagerer i
den bageste del af kabinen, når
bagsæderne er foldet fremad.
Ved en brat opbremsning eller en
ulykke kan bagage, der ikke er
fastspændt, eller passagerer i den
bageste del af kabinen blive kastet
rundt i bilen eller blive slynget ud.
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{Advarsel
Når et bagsæde foldes sammen
med spændte sikkerhedsseler, kan
det forårsage ødelæggelse af
sædet eller sikkerhedsselerne.
Spænd altid sikkerhedsselerne op,
og før dem tilbage til deres
normale stuvningsstilling, inden et
bagsæde foldes.
Kontroller ved dobbelt nedfældning
eller udfoldning, at
sikkerhedsselespænderne ikke
klemmes sammen af sædet.
Det kan medføre alvorlige
kvæstelser eller død.

C11E1004A

Gør følgende for ind- og udstigning
ved tredje sæderække:
1. Sørg for, at alle tre
sikkerhedsseler er spændt op og
ryglænene på forsæderne ikke er
lænet tilbage.
2. Tryk nakkestøtterne helt ned.
3. Træk grebet fremad på den side
af ryglænet, der vender ud mod
døren, og fold ryglænet sammen.
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Sæder, støtter

3. Lås bagsædet i gulvet.
Kontroller, at bagsædet sidder
ordentligt fast ved at trække det
op og ned.
4. Sæt det bageste ryglæn tilbage i
den oprindelige stilling:
Kontroller, at ryglænet sidder
ordenligt fast ved at trække det
frem og tilbage.
5. Hægt sikkerhedsselerne af
holdeskinnen.
C11E1005A

4. Sædet falder automatisk fremad,
og støttestænger med lufttryk
holder sæderne foldet.
For at sætte bagsædet tilbage i den
oprindelige stilling:
1. Hægt sikkerhedsselerne på
holdeskinnen for at sikre, at
sikkerhedsselerne ikke klemmes
sammen.
2. Før bagsædet ned.

C11E1017A

{Advarsel
Sæt ikke benene eller andre
legemsdele på gulvet under
bagsædet, når dette føres ned.
Det kan medføre alvorlige
kvæstelser.

Forsigtig
Træk ikke i håndtaget, når
ryglænet er nedfældet. Dette kan
forårsage beskadigelse på grebet
eller tilhørende dele.

Sæder, støtter

Nedfældning af tredje
sæderække

For at sætte bagsædet tilbage i den
oprindelige stilling:

57

Sædevarme i bagsæder

1. Ret ryglænet til dets oprindelige
stilling. Kontroller, at ryglænet
sidder ordenligt fast ved at
trække det frem og tilbage.
2. Tryk nakkestøtten tilbage til dets
oprindelige stilling.

C11E1006A

Sådan nedfældes ryglænene på
tredje sæderække:
1. Kontroller, at sikkerhedsselerne
er spændt op.
2. Løft grebet bag på hvert ryglæn.
3. Tryk ryglænet fremad, og fold
det.

C3D2009A

Kontakten til bagsædevarme sidder
på hvert af dørpanelerne bag.
Opvarmning af sæde:
1. Sæt tændingsnøglen på "on".
2. Tryk på den respektive kontakt til
sædevarme, alt efter om du
ønsker opvarmning af venstre
eller højre ydersæde og ryglæn.
Lampen i knappen bliver tændt.
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Sæder, støtter

Sluk for sædevarmen ved at
trykke på knappen igen.
Indikatoren i knappen slukker.

Sikkerhedsseler

{Advarsel

Sikkerhedsseler

Husk altid at spænde
sikkerhedsselen.
I tilfælde af et uheld vil personer,
der ikke er fastspændt, være til
fare for sig selv og andre personer
i bilen.
Sikkerhedsseler er kun beregnet til
én person ad gangen. De passer
ikke til personer, der er under 12 år
eller mindre end 150 cm.

MD033

Ved kraftig acceleration eller
nedbremsning blokerer selerne, så
de ikke trækkes ud og således holder
personerne fast i sæderne.

Alle dele i selesystemet skal med
jævne mellemrum kontrolleres for
skader for at sikre, at de fungerer,
som de skal.
Beskadigede dele skal udskiftes.
Efter et uheld skal selerne og
aktiverede selestrammere udskiftes
af en reparatør.

Sæder, støtter

Bemærk
Sørg for at selerne ikke bliver
beskadiget af sko eller skarpe
genstande eller kommer i klemme.
Sørg for at der ikke kan komme
snavs i selernes
oprulningsautomatik.
Selealarm >. Se Selealarmer på side
106.

Forsædepassagerer
Hvert forsæde er forsynet med
justerbart sæde og ryg med
højdejusterbare nakkestøtte,
trepunktssele til hofte og skulder,
plus ekstra sikkerhedssystem
(airbag).

Passagerer på tredje
sæderække
Den tredje sæderække er udstyret
med to sædestillinger med
trepunktsseler til hofte og skulder.

Selekraftbegrænsere
På forsæderne reduceres
belastningen på kroppen ved, at
selen slækkes gradvist under en
kollision.

59

Selestrammere
I tilfælde af kraftigere sammenstød frontalt eller fra siden eller bagfra strammes forsædernes
sikkerhedsseler.

{Advarsel
Ukorrekt håndtering (f.eks.
afmontering eller montering af
seler eller selespænder) kan
aktivere selestrammerne med
risiko for kvæstelse.
Udløsning af selestrammerne
angives ved, at kontrol

Bagsædepassagerer

lampen 9 lyser.

Bagsædet har to ydersæder og et
midtersæde med trepunktsseler til
hofte og skulder.
Hver udvendig sædeposition er
udstyret med bundforankring til
barnesæder og topankre anbragt på
bagsæderyglænet.
Se Barnesædets installationssteder
på side 69.

Se Lys for airbag og
sikkerhedsselestrammer på side
106.
Selestrammere, der har været
aktiveret, skal udskiftes af en
reparatør. Selestrammerne kan kun
aktiveres én gang.
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Sæder, støtter

Bemærk

Trepunktsseler

Der må ikke anbringes eller
monteres tilbehør eller andre
genstande, som kan forhindre
brugen af selestrammerne.

Selen tages på

Der må ikke foretages ændringer
på selestrammerkomponenter, da
dette vil betyde, at bilens
typegodkendelse bortfalder.

MD036

MD035

Træk sikkerhedsselen ud af tromlen
og før den uden snoninger over
kroppen og klik låsetungen på plads i
låsen.
Spænd hofteselen jævnligt under
kørslen ved at trække i skulderselen.

Løst eller kraftigt tøj gør, at
sikkerhedsselen ikke slutter helt til.
Anbring ikke genstande, for
eksempel en håndtaske eller en
mobiltelefon, mellem
sikkerhedsselen og kroppen.

{Advarsel
Selen må ikke hvile mod hårde
eller skrøbelige genstande i
lommerne på tøjet.

Sæder, støtter

Højdejustering
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Brug af sikkerhedssele
under graviditet

Afmontering

{Advarsel
Selen skal anbringes så lavt som
muligt hen over bækkenet for at
forhindre tryk på maven.
Sikkerhedsseler fungerer på alle,
også gravide kvinder.

C11E2059A

1. Tryk på knappen.
2. Indstil højden og lad den gå i hak.
Indstil højden, så sikkerhedsselen
ligger hen over skulderen. Den må
ikke gå hen over halsen eller
overarmen.

{Advarsel
Indstillinger må ikke foretages
under kørslen.

MD038

Sikkerhedsselen udløses ved at
trykke på den røde knap i selelåsen.

Som andre passagerer er gravide
mere udsatte for alvorlige
kvæstelser, hvis de ikke har
sikkerhedsseler på.
Dertil kommer, at når man har
sikkerhedsselen korrekt på, er der
større chance for, at det ufødte barn
ikke kommer til skade ved et
sammenstød.
For at være beskyttet bedst muligt
bør den gravide benytte en
trepunktssele.
Hun bør anbringe hofteselen så lavt
som muligt under hele graviditeten.
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Sæder, støtter

Airbagsystem
Airbagsystem
Airbagsystemet består af flere
forskellige systemer.
Når airbaggene udløses, pustes de
op på brøkdele af et sekund. De
tømmes også så hurtigt, at det ofte
ikke bemærkes ved et uheld.

{Advarsel
Hvis airbagsystemet håndteres
forkert, kan det udløses på en
eksplosiv måde.
Føreren bør sidde så langt tilbage
som muligt, samtidig med at han
bevarer kontrollen over bilen. Hvis
man sidder for tæt på airbaggen,
risikerer man at komme til skade, i
værste fald med døden til følge, når
airbaggen oppustes.
For at opnå maksimal
sikkerhedsbeskyttelse ved alle
ulykkestyper skal alle de kørende
inklusive føreren altid bruge
sikkerhedsseler for at minimere
risikoen for alvorlige personskader,
evt. med døden til følge, i tilfælde af
en ulykke. Man må ikke sidde eller
læne sig unødvendigt tæt på
airbaggen under kørsel.

Airbaggen kan forårsage skrammer
i ansigtet eller på kroppen,
personskader pga. knuste briller
eller forbrændinger som følge af
airbaggens udløsning.
Bemærk
Elektronikken til styring af
airbagsystemer og selestrammere
er placeret i midterkonsolområdet.
Anbring ikke magnetiske
genstande i dette område.
Der må ikke anbringes noget på
airbagafdækningerne, og de må
ikke dækkes med andet materiale.
Den enkelte airbag kan kun
udløses én gang. Når først en
airbag har været udløst, skal den
udskiftes af en reparatør.
Der må ikke foretages ændringer
på airbagsystemet, da dette vil
betyde, at bilens typegodkendelse
bortfalder.

Sæder, støtter

I tilfælde af udløsning af en airbag
skal rat, instrumentpanel, alle
beklædningsdele, dørtætninger,
håndtag og sæder afmonteres af
en reparatør.
Når en airbag udløses, kan der
forekomme meget støj og røg.
Disse forhold er normale og er ikke
farlige, men kan i visse tilfælde
irritere huden på passageren. Hvis
irritationen fortsætter, bør man
kontakte en læge.

{Fare
Lad aldrig børn eller spædbørn
samt gravide og gamle og svage
sidde på det forreste
passagersæde udstyret med
airbags.
Desuden må man ikke køre med et
barnesæde monteret på forsædet.
I tilfælde af en ulykke kan slaget fra
den oppustede airbag fremkalde
kvæstelser i ansigtet, evt. med
døden til følge.

Forsigtig
Hvis bilen rammer bump eller
genstande på ubefæstede veje
eller fortove, risikerer man, at
airbaggen oppustes. For at undgå
at airbaggen udløses, bør man
derfor køre langsomt på underlag,
der ikke er beregnet til motortrafik.
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Frontairbagsystem
Frontairbagsystemet består af en
airbag i rattet og én i
instrumentpanelet i højre side. De er
mærket med ordet AIRBAG.

Kontrollampe 9 for airbagsystemer.
Se Lys for airbag og
sikkerhedsselestrammer på side 106.

C11E1009A

Frontairbagsystemet aktiveres ved et
kraftigere sammenstød i det viste
område. Tændingen skal være slået
til (ON).
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{Advarsel

Sideairbagsystem

Der ydes kun optimal beskyttelse,
når sædet er i den rigtige position.

Sideairbagsystemet består af en
airbag i hver af de forreste sæders
ryglæn.

Se Sædeposition på side 47.

De er mærket med ordet AIRBAG.

Hold det område, hvor airbaggen
pustes op, fri for forhindringer.

Sideairbagsystemet udløses ved
sammenstød af en vis kraft.
Tændingen skal være slået til (ON).

Anvend altid sikkerhedsselen
korrekt fastspændt. Dette er en
forudsætning for, at airbaggen skal
give beskyttelse.
MD039

Føreren og forsædepassagerens
fremadgående bevægelse bremses,
hvorved risikoen for kvæstelser af
hoved og overkrop reduceres
væsentligt.

2235845

Ved påkørsel fra siden reduceres
risikoen for kvæstelser af torax og
bækken væsentligt.

Sæder, støtter

{Advarsel
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Gardinairbagsystem

Hold det område, hvor airbaggen
pustes op, fri for forhindringer.
Bemærk
På forsæder må der kun monteres
sædebetræk, der er godkendt til
brug i Deres bil. Airbaggene må
ikke tildækkes.

{Advarsel
Hvis et barn befinder sig tæt på en
sideairbag, risikerer det at få
alvorlige eller livsfarlige
kvæstelser, hvis airbaggen
udløses, især hvis barnets hoved,
hals eller brystkasse er tæt på
airbaggen på
udløsningstidspunktet.
Lad aldrig barnet læne sig op af
døren eller i nærheden af
airbagmodulet.

2235846
TDL092A

Hovedairbagsystemet består af en
airbag i hver side af tagrammen. De
er mærket med ordet AIRBAG på
tagstolperne.
Gardinairbagsystemet udløses ved
sammenstød af en vis kraft.
Tændingen skal være slået til (ON).

Ved påkørsel fra siden reduceres
risikoen for kvæstelser af hovedet
væsentligt.
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{Advarsel
Hold det område, hvor airbaggen
pustes op, fri for forhindringer.
Krogene på håndtagene i
tagrammen må kun bruges til at
hænge lette beklædningsgenstande uden bøjler op på.
Der må ikke ligge genstande i de
ophængte beklædningsgenstande..

Tænd/sluk-kontakt til airbag
Frontairbag og system ved højre
forsæde skal deaktiveres, hvis der
skal monteres et barnesæde på
højre forsæde.
Gardinairbag-systemet,
selestrammerne og førerens
airbagsystem forbliver aktive.

{Advarsel
Deaktiver airbagsystemet til
forsædepassagersædet, når der
sidder et barn på
forsædepassagersædet.
Aktiver airbagsystemet til
forsædepassagersædet, når der
sidder en voksen på
forsædepassagersædet.
Låsen kan drejes med
tændingsnøglen til følgende
stillinger:
U = højre frontairbags er
deaktiveret og blæses ikke op i
tilfælde af sammenstød.
Kontrolindikator + lyser kontinuerligt.
Et barnesædesystem kan installeres
i henhold til skema.

TEL014A

Frontairbaggen på højre forsæde
kan deaktiveres med en lås på siden
af instrumentpanelet, der er synlig,
når højre fordør er åben.

V = højre frontairbags er aktiveret.
Der må ikke monteres et barnesæde.

Sæder, støtter
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Barnesæder
Autostole
Vi anbefaler at anvende barnesædet
fra GM, der er konstrueret specielt til
bilen.
Når der bruges et barnesæde skal
nedenstående anvisninger om brug
og montering altid følges, og
fabrikantens anvisninger skal
overholdes.
C11E2056A

Så længe kontrollampen + ikke
lyser, blæses airbaggene til højre
forsæde op ved et eventuelt
sammenstød.
Status må kun ændres, når bilen
holder stille, og tændingen er
afbrudt.
Status forbliver uændret, indtil den
ændres. Kontrollampe for deaktiveret
airbag.
Se Tænd/sluk-lys til airbag på side
107.

Overhold altid lokale og nationale
bestemmelser. Nogle lande forbyder
brugen af børnesikkerhedssystemer
på bestemte siddepladser.

GC3E3001A

{Advarsel
Brug ALDRIG et bagudvendt
barnesæde på et sæde beskyttet
af en AKTIV AIRBAG foran. Det
kan medføre DØD eller ALVORLIG
KVÆSTELSE af BARNET.
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{Advarsel
ADVARSEL–ALVORLIG FARE
Undlad at anbringe et bagudvendt
barnesæde på et sæde med airbag
foran.
Hvis airbaggen træder i funktion,
risikerer man, at barnet kommer
alvorligt til skade, da hovedet vil
være meget tæt på airbaggen, når
den oppustes.

{Advarsel
Hvis der bruges en autostol på
højre forsæde, skal
airbagsystemet til højre forsæde
deaktiveres; hvis det ikke er
tilfældet, udgør udløsningen af
airbaggene en risiko for alvorlig
kvæstelse af barnet.
Dette er især tilfældet, hvis der
benyttes bagudvendte autostole på
højre forsæde.

Sådan vælges det rette system
Bagsæderne er det mest praktiske
sted at fastgøre et barnesæde.
Barnet skal sidde med ansigtet vendt
modsat kørselsretningen, så længe
det er muligt. Dette sikrer, at barnets
rygrad, som stadig er meget svag,
belastes mindre i tilfælde af en ulykke.
Børn under 12 år, som er under
150 cm, må kun benytte et
beskyttelsessystem, som er egnet til
barnet. Barnesæder er velegnede,
hvis de opfylder kravene i ECE 44-03
eller ECE 44-04. Eftersom det
næsten aldrig er muligt at placere
selen ordentligt, hvis barnet er lavere
end 150 cm, anbefaler vi kraftigt at
anvende et velegnet barnesæde,
selvom dette måske ikke kræves af
loven på grund af barnets alder.
Hold aldrig et barn i favnen under
kørslen. I tilfælde af kollision kan man
ikke holde barnet fast.
Anvend altid et sikkerhedssystem, der
passer til barnets vægt.

Kontroller, at det barnesæde, der skal
monteres, passer til bilen.
Kontroller, at barnesædet monteres
korrekt i kabinen.
Lad kun børn stige ind og ud af bilen i
den side, der vender bort fra trafikken.
Når autotstolen ikke er i brug, skal
den sikres med en sikkerhedssele,
eller den skal tages ud af bilen.
Bemærk
Barnesæderne må ikke overklæbes
eller på anden vis beklædes.
Efter et uheld skal barnesædet altid
udskiftes.
Kontroller at spædbørn og børn
sidder på bagsæderne i/på
barnesæder.
Indtil barnet kan anvende
sikkerhedsseler, bør man vælge et
barnesæde, der passer til barnets
alder, og sørge for, at barnet sidder
i/på det. Se venligst instruktionerne
på de relevante
barnesædeprodukter.

Sæder, støtter
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Barnesædets installationssteder
Tilladte måder at montere et barnesæde på
Passagersædet foran

Vægtklasse
Gruppe 0

op til 10 kg

Gruppe 0+
Gruppe I

9 til 18 kg

Gruppe II

15 til 25 kg

Gruppe III

22 til 36 kg

op til 13 kg

Aktiveret
airbag

Deaktiveret
airbag

X
X
X
X
X

U1
U1
U1

X
X

På udvendige
sæder
i anden
sæderække

På
midtersæde
i anden
sæderække

På sæderne
i tredje
sæderække

U+
U+
U+
U
U

X

X
X
X
X
X

X

X
X
X

1: Kun hvis airbaggene ved højre forsæde er deaktiveret. Hvis autostolen er fastgjort vha. en trepunkts sikkerhedssele,
reguler sæderyglænets vinkel til den mest fremskudte stilling og kontroller, at bilens sikkerhedssele kører fremad fra det
øverste forankringspunkt.
+: Sæde med ISOFIX- og Top-Tether fastgørelse.
U: Universalanvendelse sammen med trepunkts sikkerhedssele.
X: Intet barnesæde tilladt i denne vægtklasse.
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Tilladte måder at montere et ISOFIX-barnesæde på

Vægtklasse
Gruppe 0

op til 10 kg

Gruppe 0+ op til 13 kg

Gruppe I

9 til 18 kg

FastgørelStørrelsesanordsesklasse
ning

Passagersædet foran

På udvendige
sæder i anden
sæderække

På
midtersæde
i anden
sæderække

På sæderne
i tredje
sæderække

E

ISO/R1

X

IL

X

X

E

ISO/R1

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL

X

X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL

X

X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

X

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

X

IL: Passer til særlige ISOFIX-barnesæder af kategorierne ’specific-vehicle’, ’restricted’ eller ’semi-universal’.
ISOFIX-autostolen skal være godkendt til den specifikke biltype.
IUF: Passer til fremadvendte ISOFIX-barnesæder af universalkategori, der er godkendt til brug i denne vægtgruppe.
X: Ingen ISOFIX-barnesæder godkendt i denne vægtklasse.

Sæder, støtter

ISOFIX størrelsesklasse og sædetype
A - ISO/F3: Fremadvendt barnesæde til børn op til maksimum i vægtklassen 9 til 18 kg.
B - ISO/F2: Fremadvendt barnesæde til mindre børn i vægtklassen 9 til 18 kg.
B1 - ISO/F2X: Fremadvendt barnesæde til mindre børn i vægtklassen 9 til 18 kg.
C - ISO/R3: Bagudvendt barnesæde til børn op til maksimum i vægtklassen op til 13 kg.
D - ISO/R2: Bagudvendt barnesæde til mindre børn i vægtgruppen op til 13 kg.
E - ISO/R1: Bagudvendt barnesæde til små børn i vægtgruppen op til 13 kg.
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Isofix-barnesæder

Vi kan nu udstyre din bil med
ISOFIX-beslag med lavtsiddende
seleankre på bagsædets to
yderpladser og med højtsiddende
seleankre i bagsædet bagud, så
barnesæderne kan fastgøres direkte
på bagsædet.
For at montere et barnesæde, som
leveres udstyret med højt- og
lavtsiddende seleankre med
ISOFIX-fastgørelser, skal
instruktionerne for det leverede
barnesæde følges.
C11E1001A

Tidligere blev barnesædet fastgjort til
sædet med sikkerhedsselen.
Resultatet var, at barnesæderne tit
var forkert monteret eller sad for løst
til at beskytte barnet ordentligt.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl
om, om barnesædet er korrekt
monteret: Kontakt producenten af
barnesædet. Hvis du fortsat har
problemer med at montere
barnesædet i din bil, anbefaler vi, at
du henvender dig til en autoriseret
reparatør.
Montering af ISOFIX-autostole
1. Vælg det ydersæde på
bagsædet, hvor barnesædet skal
monteres.

Tag dig tid til grundigt at gennemgå
både monteringsvejledningen til
barnesædet og instruktionerne på de
næste sider – og følge dem.
Det gælder dit barns sikkerhed!

C11E1003A

Sæder, støtter

2. Find de to lavtsiddende
ankerpositioner.
De to ankres placering er mærket
med en cirkel på underkanten af
bageste ryglæn.
3. Sørg for at der ikke befinder sig
fremmedlegemer ved de
lavtsiddende ankre, inkl.
selespænder eller
sikkerhedsseler.
Fremmedlegemer kan komme i
vejen, så barnesædet ikke
spændes rigtigt fast i ankrene.
4. Anbring barnesædet på sædet
over de to lavtsiddende ankre og
fastgør det til ankrene i henhold
til den medfølgende
monteringsvejledning.
5. Indstil og stram barnesædet til,
som beskrevet i
monteringsvejledningen til
barnesædet.
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Forsigtig

{Advarsel

En autostol, der ikke er i brug, kan
bevæge sig fremad.

Alle ISOFIX-beslag til lavtsiddende
og højtsiddende ankre skal kun
bruges til det dertil bestemte
formål.

Tag autostolen af, hvis den ikke
benyttes, eller fastgør den med
sikkerhedsselen.
Bemærk
Da en sikkerhedssele eller en
autostol kan blive meget varme,
hvis de efterlades i en aflukket bil,
skal du sørge for at kontrollere
sædebetrækket og spænderne, før
barnet anbringes i stolen.

ISOFIX lavtsiddende og
højtsiddende ankre er kun bestemt
til at holde barnesæder, der er
udstyret med beslag til
lavtsiddende og højtsiddende
ankre.
ISOFIX lavtsiddende eller
højtsiddende ankre må ikke bruges
til at fastgøre voksenseler, stropper
eller andet udstyr i bilen.
Hvis ISOFIX lavtsiddende og
højtsiddende ankre bruges til at
fastgøre voksenseler, stropper
eller andre ting eller udstyr i bilen,
yder de ikke tilstrækkelig
beskyttelse ved et sammenstød og
kan medføre kvæstelser eller
endog døden.

74

Sæder, støtter

{Advarsel
Autostole, der monteres på
forsædet, kan forårsage
kvæstelser eller dødsfald.
Monter aldrig et bagudvendt
barnesæde på et sæde med airbag
foran.
Hvis en airbag udløses, er den
livsfarlig for et barn, der sidder i et
bagudvendt barnesæde anbragt
på forsædet.
Fastgør et bagudvendt barnesæde
på bagsædet.
Et fremadvendt barnesæde bør så
vidt muligt fastspændes på
bagsædet.
Ved installering på forreste
passagersæde skal sædet
skubbes så langt tilbage som
muligt.

Forsigtig

Højtsiddende autostole

Bagudvendte barnesæder i fuld
størrelse egner sig muligvis ikke til
montering. Spørg forhandleren til
råds om egnede barnesæder.
Montering af barnesæder med
ISOFIX lavtsiddende og
højtsiddende forankringer.

2235843

For at få adgang til de højtsiddende
forankringspunkter gøres følgende:
1. Afmontér fremmedlegemerne
omkring Top-tether-forankringen.
Fjern bagagerumsdækslet.
2. Fastgør clipsen på barnesædets
strop til det højtsiddende anker
og sørg for, at stroppen ikke er
snoet.

Sæder, støtter

Hvis der i den valgte
sædeposition er en indstillelig
nakkestøtte, og bruges der en
dobbelt strop, føres stroppen
rundt om nakkestøtten.
Hvis der i den valgte
sædeposition er en indstillelig
nakkestøtte, og der bruges en
enkelt strop, løftes nakkestøtten,
og stroppen føres ind mellem
nakkestøttens rør.
3. Stroppen til barnesædet
strammes som beskrevet i
monteringsvejledningen til
barnesædet.
4. Træk i og tryk på barnesædet i
forskellige retninger når det er
monteret for at sikre, at det er
sikkert fastspændt.

C11E1008A

{Advarsel
Sørg for at klipsen på barnesædets
fastgørelsesstrop er forsvarligt
fastgjort til det højtsiddende anker.
Forkert fastgørelse kan gøre
stroppen og det højtsiddende
anker mindre effektive.

75

Notater

Opbevaring

Opbevaring

77

Opbevaringsrum
Opbevaringssted i
instrumentpanelet

Opbevaringsrum ............................77
Bagage/laststeder .........................82
Yderligere opbevaringsfunktioner..83
Tagbagagebærersystem ...............84
Oplysninger om lastning af bilen ...85
C11E2024A

Opbevaringsrummene findes i
instrumentpanelet. De bruges til små
genstande osv.
C11E2025A
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Opbevaring

Kortholder

Handskerum

Møntrum

C11E2077A

Du kan bruge kortholderen ved at
indføre et kort i slidsen.

C11E2023A

Træk grebet på møntrumslåget hen
mod dig for at åbne møntrummet.
Tryk fast på møntrumslåget for at
lukke møntrummet.

C11D2019A

Åbn handskerummet ved at trække
den nederste del af grebet opad,
hvorefter handskerumslampen
tænder. Luk handskerummet med et
fast skub, hvorefter
handskerumslampen slukker.

Opbevaring

Kopholdere
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{Advarsel
Undlad at anbringe åbne kopper
med varm væske i kopholderen,
mens bilen er i bevægelse. Hvis
der spildes varm væske, risikerer
man at blive forbrændt. Hvis
føreren bliver forbrændt, kan han
miste herredømmet over bilen.

Du kan fjerne den indvendige
rumdeling, hvis du vil have plads til
større genstande.
Når du har fjernet den indvendige
rumdeling, skal du opbevare denne i
venstre fordybning i handskerummet.

{Advarsel
For at nedsætte risikoen for
personskader ved en ulykke eller et
pludseligt stop, bør lugen til
handskerummet altid holdes lukket
under kørslen.

C11D2026A

Kopholderne er anbragt i
midterkonsollen og i anden
sæderækkes armlæn.
Tryk på knappen over kopholderen
for at bruge den bageste kopholder.
Den bageste kopholder springer
automatisk ud.

For at nedsætte risikoen for
personskade i tilfælde af et
pludseligt stop eller en kollision må
der ikke anbringes åbne eller
usikrede flasker, glas, dåser osv. i
kopholderen, mens bilen kører.
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Opbevaring

Opbevaringssted til
solbriller

Midterkonsolopbevaring

C11E2028A
C11D2021A
C11E2022A

Holderen åbnes ved at klappe den
ned.

Forsigtig
Må ikke anvendes til at opbevare
tunge genstande.

Konsolboksen åbnes ved at trække
op i håndtaget og åbne låget.
Konsolboksen lukkes ved at vippe
låget ned og trykke på det, til det
låser.

Du kan anvende en anden
opbevaring ved at trykke på grebet
på kopholderne.

Opbevaring

Tagpaneler

Passagerer kan bruge grebene som
hjælp ved ind- og udstigning, eller til
at holde fast i ved ujævn kørsel.

Håndtag med knage
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Opbevaringssted under
sædet

Forsigtig
Genstande, der hænger ned fra
håndtagene, kan genere førerens
udsyn.
Brug ikke grebene til at hænge ting
på, med mindre de er forsynet med
knage.

C11E2035A

Der er håndtag i bilen over
forsædepassagerens dør og
bagdørene. Håndtaget over
bagdørene er udstyret med en
frakkekrog.
For at bruge håndtagene skal du
trække dem ned og holde dem nede.
Håndtagene svinger automatisk op
igen, når du giver slip.

Hvis førerens udsyn generes, kan
der ske sammenstød, som kan
medføre personskade og
beskadigelse af bilen eller anden
materiel skade.

C11E2030A

For at bruge udtræksbakken under
passagersædet skal du løfte op i
bakkens yderkant og trække den
mod instrumentpanelet. Skub
bakken mod sædet, så den går
tilbage til den oprindelige position.
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Opbevaring

Bagage/laststeder

Forsigtig

Bagagerum
Opbevaringssted under gulvet

Opbevaringsrum bag

Genstande i opbevaringsstedet må
ikke stikke frem fra dette. I modsat
fald kan opbevaringsstedet eller
gulvet i bagagerummet blive
beskadiget.

C11E2045A

Der er bakker i begge sider af gulvet i
bagagerummet.
C11E2044A

Der er et opbevaringssted under
gulvet i bagagerummet. Træk
gulvmåttehåndtaget opad for at få
adgang til opbevaringsstedet under
gulvet.

Opbevaring

Yderligere
opbevaringsfunktioner
Bagagerumsafdækning

Når du skal køre afdækningen
tilbage, skal du slippe grebet, efter at
du har trukket det lidt hen mod dig.
Afdækningen bliver automatisk rullet
tilbage.
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Bagagenet
Bagagegulvnet

2207499

C11E2042A

Bagage eller anden last i
bagagerummet kan skjules med en
bagagerumsafdækning.
Når du skal bruge afdækningen, skal
du trække den hen mod dig i grebet
og indsætte holderen i de riller, der
er på begge sider af
bagklapåbningen.

Bagagegulvnettet kan hjælpe med at
forhindre, at mindre genstande glider
ved skarpe drejninger eller hurtige
starter og opbremsninger.
Fastgør de fire netkroge i
metalringene i hvert hjørne af gulvet.
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Bagagenet

Forsigtig
Bagagenettet er beregnet til små
genstande.
Undlad at opbevare tunge
genstande i bagagenettet.

C11E2043A

Bagagenettet kan holde små
genstande og fås som ekstraudstyr.
Når du skal fastgøre nettet, skal hver
løkke hænges op i det øverste hjørne
af nettet i begge ankre på det
bageste panel og to netkroge i
metalringene i de to nederste hjørner
af gulvet.

Tagbagagebærersystem
Tagbagagebærer
Tagbagagebæreren kan bruges til
ekstra bagage eller f.eks. cykler, som
er bedre at transportere udenfor end
indenfor. Tagbagagebæreren har
sideskinner monteret på taget.
Kontakt en autoriseret reparatør for
at få yderligere oplysninger og
bestemmelser om kørsel med fuldt
læsset tagbagagebærer.
Sørg for, at lasten er jævnt fordelt
over sideskinnerne eller
tværbjælkerne. Tagets overflade må
ikke være belastet.
En belæsset tagbagebærer ændrer
bilens tyngdekraftcentrum. Kør
forsigtigt ved sidevind og kør ikke
med høj hastighed.
For at undgå at beskadige eller miste
bagage mens man kører, skal man
hyppigt kontrollere, at bagagen er
ordentligt fastgjort.

Opbevaring

{Advarsel

{Advarsel

Hvis du forsøger at transportere
genstande på taget af bilen, der er
længere eller bredere end
tagbagagebæreren, kan vinden
tage fat i dem under kørslen. Det
kan medføre, at du mister
kontrollen over bilen. Det du
medbringer vil kunne blive revet af
med voldsom kraft, og det kan
betyde, at du eller andre bilister
kommer ud for et sammenstød og
derved beskadiger bilen.

Den maksimale last for tagbøjlerne
er 100 kg. Undlad at overskride
bilens maksimale lastekapacitet,
når du læsser bilen.

Transporter aldrig benstande på
taget af bilen, der er længere eller
bredere end tagbagagebæreren.
En belæsset tagbagagebærer
ændrer bilens tyngdekraftcentrum.
Kør ikke med høj hastighed. Tag
dine forholdsregler, når du kører i
sidevind.
Hvis du ikke gør det, kan det
resultere i, at bilen beskadiges,
og at der sker personskade.
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Oplysninger om
lastning af bilen
Oplysninger om lastning
af bilen
 Tunge genstande placeres i
bagklappen op mod ryglænene
på bagsæderne. Kontroller at
ryglænene er forsvarligt låst. Hvis
det er nødvendigt at stable
genstandene, skal de tungeste
genstande anbringes nederst.
 Genstande i bagklappen sikres,
så de ikke rutsjer rundt.
 Ved transport af genstande i
bagklappen må
bagsæderyglænene ikke være
fældet fremover.
 Lasten må ikke rage op over
ryglænene.
 Læg aldrig genstande på
bagklappens afdækning eller på
instrumentpanelet, tildæk ikke
føleren på instrumentpanelet.
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Opbevaring

 Bagage etc. må ikke hindre
førerens betjening af pedalerne,
parkeringsbremsen og gearskiftet
eller hans/hendes
bevægelsesfrihed. Der må ikke
være løse genstande i kabinen.
 Kør ikke med bagklappen åben.
 Nyttelasten er forskellen mellem
den tilladte totalvægt
(se Identifikationsmærkat på side
363) og egenvægten.
Se i afsnittet om tekniske data for
at få oplyst enkeltheder om
egenvægten.

 Kørsel med taglast øger bilens
følsomhed over for sidevind og
gør bilen vanskeligere at
manøvrere på grund af dens
højere tyngdepunkt. Lasten skal
fordeles jævnt og fastgøres
forsvarligt med remme.
Dæktrykket og bilens hastighed
tilpasses efter
belastningstilstanden. Kontroller
med jævne mellemrum, om
lasten sidder fast, og efterspænd
remmene.

Instrumenter og udstyr
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Kontroller

Forsigtig

Indstilling af rat

Hvis der kommer et kraftigt slag i
ratstammens akselretning, når
rattet bliver indstillet eller
håndtaget låst, kan det forårsage
beskadigelse af de dele, som er
forbundet med rattet.

Kontroller .......................................87
Advarselslamper, visere og
kontrollamper.................................96
Informationsdisplays....................117
Bilens meddelelser ......................118
Kørecomputer..............................119

C11E3010A

Træk håndtaget nedad, indstil rattet,
skub derefter håndtaget opad og
kontroller, at det er gået i hak.
Indstil ikke rattet medmindre bilen
står stille.
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Kontakter på rattet

Horn

Forrudevisker/sprinkler
Forrudevisker

2443657

Funktionerne i
klimastyrings-systemet og fartpiloten
kan betjenes fra rattet.

C11E2039A

Tryk på Y

2238054

Se Elektronisk klimastyring på side
242.

Forrudeviskerne betjenes ved at
dreje tændingen på ON og føre
grebet til forrudevisker-/sprinkler
opad.

Se Fartpilot (Cruise control) på side
271.

HI: Konstant viskerbrug ved hurtig
hastighed.
LO: Konstant viskerbrug ved lav
hastighed.
INT: Intermitterende funktion.
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OFF: System slukket.
MIST: Fugtning af rude.
Fugtning af rude
For at betjene forrudeviskerne én
gang ved finregn eller dis: Tryk
forrudevisker-/-sprinklerarmen let
nedefter og slip den igen.
Grebet går selv tilbage til
udgangsstillingen, når du slipper det.
Viskerne kører én omgang.

Forsigtig
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Automatiske viskere med
regnsensor

Hvis føreren ikke har klart udsyn,
kan det medføre en ulykke, der
resulterer i kvæstelser og skader
på bilen eller andre materielle
skader.
Brug ikke forrudeviskerne, når
forruden er tør eller belagt med fx
sne eller is. Hvis viskerne bruges
på en forrude med forhindringer,
kan det beskadige viskerbladene,
viskermotoren og glasset.
Se efter, at bladene ikke er frosset
fast til ruderne, inden de bruges i
koldt vejr. Hvis viskeren betjenes
med et fastfrosset blad, kan det
beskadige viskermotoren.

2238058

Regnsensoren registrerer
vandmængden på forruden og
regulerer forrudeviskerne
automatisk.
Viskerrobotten startes ved at sætte
visker-/ sprinklergrebet i stilling
AUTO.
Systemets følsomhed kan indstilles
ved at dreje knappen på
visker-/sprinklergrebet op eller ned.

90

Instrumenter og udstyr

Sluk for systemet ved at sætte
visker-/sprinklergrebet i OFF-stilling.

Sprinkler

Forsigtig
Undlad at bruge forrudesprinkleren
konstant i mere end nogle få
sekunder, eller når
sprinklervæskebeholderen er tom.
Det kan overophede
sprinklermotoren og dermed koste
dyrt i værkstedsregninger.

Forsigtig
Undgå at tænde for
forrudeviskerne eller indstille dem
på automatisk drift med
regnsensor i vaskehaller. Dette
kan skade viskerbladene eller
viskersystemet.
Forrudeviskerne visker én gang for
at kontrollere systemet, når
tændingskontakten er drejet til ACC,
mens viskerarmen er i stillingen
AUTO.
Hvis regnsensoren skal fungere
korrekt, må der ikke være støv eller
snavs på sensorfeltet. Biler med
regnføler kan kendes på følerfeltet
tæt ved toppen af forruden.
Viskerne aktiveres ikke, når
automatgearkassens vælgerarm er i
positionen "N" og bilens hastighed er
lavere end 5 km/t.

{Advarsel
C11E2006A

Træk armen mod rattet Der sprøjtes
sprinklervæske på forruden.
Viskeren aktiveres og foretager et
slag.

Sprøjt ikke sprinklervæske på
forruden i frostvejr.
Brug af sprinklervæske og viskere
kan medføre en ulykke i frostvejr,
fordi sprinklervæsken kan danne is
på en frosset forrude og hindre
udsynet.
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Bagrudevisker/vasker

Sprinkler
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Forsigtig

Visker

Hvis føreren ikke har klart udsyn,
kan det medføre en ulykke, der
resulterer i kvæstelser og skader
på bilen eller andre materielle
skader.
Betjen ikke bagrudeviskeren, når
bagruden er tør eller der er
urenheder på, f.eks. sne eller is.

C11E2007A
2274836

Bagrudeviskeren betjenes ved at
dreje tændingen på ACC eller ON og
dreje enden af grebet til
forrudevisker/sprinkler opad.
Visker i bagklap har disse tre
indstillinger:
OFF: Systemet er slukket.
Standardindstilling.
INT: Periodisk drift.
LO: Konstant viskning ved lav
hastighed.

For at sprøjte sprinklervæske på
ruden i bagklappen skal du trykke på
knappen for enden af grebet, indtil
der kommer sprinklervæske ud. Når
du slipper knappen, stopper
sprinklervæsketilførslen, men
viskerne visker endnu ca. tre gange.

Hvis bagrudeviskeren bruges på
en rude med urenheder, kan det
beskadige viskerblade,
viskermotor og glas.
Kontroller, at bladet ikke er frosset
fast på ruden, før du betjener
viskeren i koldt vejr. Hvis viskeren
betjenes med et fastfrosset blad,
kan det beskadige viskermotoren.
Sprøjt ikke sprinklervæske på
bagruden i frostvejr.
Brug først bagrudesprinkleren, når
bagruden er varm.
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Forsigtig
Sprinklervæske kan danne is på en
frosset bagrude og forringe
udsynet.

Intelligent bagrudevisker

Forlygtesprinkler

For at opnå et klart udsyn i regnvejr
starter bagrudeviskeren automatisk,
når du skifter til bakgear, mens
forrudeviskerne er aktiveret.

Undlad at bruge
bagrudesprinkleren konstant i
mere end nogle få sekunder, eller
når sprinklervæskebeholderen er
tom. Det kan overophede
sprinklermotoren og dermed koste
dyrt i værkstedsregninger.
2238134

Bilen kan have forlygtesprinklere.
Forlygtesprinklere fjerner snavs fra
forlygteglassene.
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Tryk på sprinklerknappen på venstre
side af instrumentpanelet, når der er
tændt for forlygterne, for at vaske
forlygterne. Der sprøjtes
sprinklervæske på forlygterne.
Dernæst afbrydes
forlygtesprinkleranlægget i ca.
2 minutter Hvis
sprinklervæskestanden er lav, kan
sprinkleranlægget ikke betjenes i ca.
4 minutter efter, at der er sprøjtet
væske på.

Ur
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M: Minut-knap.
Tryk på M-knappen for at gå 1 minut
frem.
Tiden stilles flere minutter frem ved
at trykke på M-knappen og holde den
nede, til uret viser det rigtige
minuttal.
S: Indstil knap.
For at indstille tiden til nærmeste
time trykkes på S-knappen.

C11E2036A

Når tændingen står på ACC eller ON,
viser digitaluret klokken. Digitaluret
har tre indstillingsknapper.

Hvis du trykker på denne knap, når
klokken f.eks. er mellem 8:00 og
8:29, stiller displayet tilbage til 8:00.
Hvis du trykker på denne knap, når
klokken f.eks. er mellem 8:30 og
8:59, stiller displayet tilbage til 9:00.

H: Time-knap.

Bemærk

Tryk på H-knappen for at gå 1 time
frem.

Husk at indstille bilens ur, hver
gang du afbryder og tilslutter
batteriet eller udskifter en sikring.

Uret stilles flere timer frem ved at
trykke på H-knappen og holde den
nede, til uret viser den rigtige time.

94

Instrumenter og udstyr

Stikdåser

Forsigtig

Lighter

Der må ikke tilsluttes tilbehør, som
afgiver strøm, for eksempel
elektriske opladere eller batterier.
Brug ikke stik, der ikke passer til
el-udtaget.

C11E2033A

C3D2030A

Et 12V udtag er anbragt under den
bageste del af midterkonsollen og i
venstre side af bagagerummet.

For at bruge lighteren skal
tændingskontakten drejes til ACC
eller ON og lighteren trykkes helt ind.

Effektforbruget må ikke overstige
120 watt.

Cigartænderen springer automatisk
ud, når den er klar.

Når tændingen er afbrudt, er
stikdåsen deaktiveret.
Desuden deaktiveres stikkontakten,
hvis batterispændingen er lav.
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Forsigtig
Overophedning af cigarettænderen
kan skade varmelegemet og selve
lighteren.
Hold ikke lighteren inde, mens den
varmes op. Det kan medføre
overophedning.
Det kan være farligt at betjene en
cigarettænder, der ikke er i orden.
Hvis den varme cigarettænder ikke
springer ud, bør den trækkes ud og
repareres hos en reparatør. Vi
anbefaler, at du henvender dig til
en autoriseret reparatør. Den kan
medføre personskader og skader
på bilen.

{Advarsel
Hvis du forlader bilen med en
brændbar, eksplosiv substans,
f.eks. en engangslighter, inde i
bilen om sommeren, kan den
eksplodere og forårsage brand
som følge af den øgede
temperatur i kabinen og
bagagerummet.
Sørg for, at der ikke efterlades eller
opbevares brændbare, eksplosive
substanser inde i bilen.

Forsigtig
Cigaretstikket bør kun bruges til
cigarettænderen. Hvis der sættes
andre 12 V strømadaptere i
cigaretstikket, risikerer man, at en
sikring brænder over, eller at der
opstår en varmerelateret fejl.

Forsigtig
Varmelegemet på en
cigarettænder kan blive meget
varmt, når den er i brug.
Rør ikke ved cigarettænderen og
lad ikke børn bruge
cigarettænderen eller lege med
den.
Det varme metal kan medføre
skader på mennesker, på bilen
eller anden materiel skade.
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Askebægre

Det bærbare askebæger kan
anbringes i kopholderne.

Advarselslamper,
visere og kontrollamper

Løft forsigtigt askebægerets låg for
at åbne det. Luk låget tæt i efter
brug.

Speedometer
Konstruktionstype 1

Askebægeret tømmes ved at dreje
den øverste del af askebægeret mod
uret og tage det ud.

C11E2021A

Forsigtig
Cigaretter og andet brændbart
materiale kan sætte ild til dem.
Læg ikke papir eller andet
brændbart materiale i askebægret.
En brand i et askebæger kan
medføre skader på personer, på
bilen eller anden materiel skade.

C11E2001A
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Kilometertæller

Konstruktionstype 2
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Man skifter mellem
kilometertælleren, triptæller A og
triptæller B ved at trykke på
kilometertællerknappen.

Konstruktionstype 1

Konstruktionstype 2

C3D2019A

Viser hastigheden.

C12E5003A

Kilometertælleren viser, hvor langt
bilen har kørt i kilometer eller miles.
Der er en separat triptæller, som
måler den afstand, bilen har kørt
siden sidste nulstilling.
De to triptællere nulstilles ved at
trykke på triptællerknappen, til de går
i nul. Triptællerknappen sidder i det
nederste højre område af
speedometeret.

C3E2003B
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På kilometertæller-displayet skal du
trykke og holde på knappen for at gå
ind i sprogmenuen. Bilen skal holde
stille med gearvælgeren i P.
Vælg sproget ved at trykke på
knappen igen.
De to triptællere nulstilles ved at
trykke på knappen og holde den
nede, indtil de nulstilles.

C3E2004B

C3E2006B

Hvis bilen har et DIC i midten af
instrumentbrættet, vises
kilometertæller, triptæller A, triptæller
B og sproget på DIC.
Der kan skiftes mellem
kilometertælleren, triptæller A og
triptæller B ved at trykke på knappen
i nederste venstre hjørne af
speedometeret.

C3E2005B
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Omdrejningstæller

Konstruktionstype 2
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<Diesel>
Konstruktionstype 1

<Benzin>
Konstruktionstype 1

C3E2008A
C11E2003A
C11E2002A
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Brændstofmåler

Konstruktionstype 2

Konstruktionstype 2

Konstruktionstype 1

C3D2020A

Viser omdrejningstal pr. minut.
Kør så vidt muligt i det nederste
omdrejningsområde i alle gear.

Forsigtig
Ved visning i advarselsfeltet er det
højest tilladte omdrejningstal
overskredet. Der er risiko for
motorskader.

C3D2018A
C11E2040A

Viser brændstofmængden i tanken.
Kør aldrig tanken tom.
På grund af eventuelle
brændstofrester i tanken kan
påfyldningsmængden være mindre
end den angivne kapacitet for
brændstoftanken.
Hvis brændstoffet bevæger sig i
tanken, flytter brændstofmålerens
viser sig ved opbremsning,
acceleration eller drejning.
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{Fare

Kølevæsketermometer

Inden påfyldning af brændstof skal
bilen standses og motoren
afbrydes.
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Forsigtig
Fortsæt ikke med at køre bilen,
hvis temperaturviseren er i
målerens røde område. Det
betyder, at bilens motor
overophedes.
Kørsel med en overophedet motor
kan beskadige bilen.

C11E2041A

Det angiver kølevæsketemperaturen,
når tændingskontakten står på ON.
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Servicedisplay
Kontrollamper
De kontrollamper, der beskrives her,
findes ikke i alle biler. Beskrivelserne
dækker alle instrumentversioner. De
faktiske forhold i bilen kan være
anderledes end beskrivelsen. Når
tændingen slås til, tændes de fleste
kontrollamper kortvarigt som en
funktionstest.
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Kontrollamper i instrumentbrættet

C3E2001A
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C3E2002B
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Geardisplay
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Afviserblink

Konstruktionstype 2

Konstruktionstype 1

G blinker.
Blinker
Kontrollampen blinker ved aktiveret
blinklys eller havariblink.
Hvis de grønne pile ikke blinker, når
du bruger blinklyset eller trykker på
knappen for havariblink: Kontroller
sikringerne, og udskift dem evt., hvis
de ikke virker.
Se Udskiftning af pærer på side 312.
Se Sikringer på side 316.
C3E2007A
C12E5003A

Det viser det valgte gear eller den
valgte gearkassefunktion.

Hvis bilen har et DIC i midten af
instrumentbrættet, vil det valgte gear
eller den valgte gearkassefunktion
blive vist nederst på DIC.

Se Blinklys og vognbaneskiftsignal
på side 129.
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Selealarmer
> for førersædet lyser eller blinker.

Når tændingen stilles på ON, tændes
kontrollampen, og advarselsklokken
lyder i flere sekunder som en
påmindelse om at spænde
sikkerhedsselerne.
Lampen blinker, indtil
sikkerhedsselen er spændt.
Hvis sikkerhedsselen stadig ikke er
spændt, når bilen bevæger sig,
gentages lys- og lydsignalerne.
Hvis sikkerhedsselen spændes,
deaktiveres lys- og lydsignalerne.
Se Trepunktsseler på side 60.

C12E5002A

Indikator for
passagersikkerhedsselehukommelse
er anbragt over handskerummet.

C for højre forsæde lyser eller
blinker, når der sidder nogen på
sædet.

Lys for airbag og
sikkerhedsselestrammer
9 lyser.
Når tændingen slås til, lyser
kontrollampen i få sekunder. Hvis
den ikke lyser, ikke slukker efter få
sekunder eller lyser under kørslen, er
der opstået en fejl i selestrammerne
eller i airbagsystemet. Systemerne
vil nu ikke kunne udløses ved en
eventuel ulykke.
Problemer med bilen eller udløsning
af selestrammerne eller airbaggene
kan indikeres ved, at 9 lyser
konstant.

{Advarsel
Få straks årsagen til fejlen
udbedret af en reparatør.
Se Airbagsystem på side 62.
Se "Selestrammere" under
Sikkerhedsseler på side 58.
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Tænd/sluk-lys til airbag
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Lys for ladesystem

Fejlfunktionskontrollampe

" lyser.

* lyser.

Den lyser, når tændingen er slået til
og slukker kort efter, at motoren er
startet.

Den lyser, når tændingen er slået til
og slukker kort efter, at motoren er
startet.

Kontrollampen tændes, mens
motoren kører
Stop bilen, stands motoren. Batteriet
lader ikke. Motorkølingen kan være
afbrudt.

Forsigtig

Kontrollampen er placeret over
handskerummet.

Kontrollampen viser, at bilen har et
problem, du er nødt til at tage dig
af. Hvis du kører, mens
kontrollampen for fejlfunktion lyser,
kan det beskadige
emissionskontrolsystemet og
påvirke både brændstoføkonomi
og køreegenskaber.

+ for airbaggen til højre forsæde
lyser.

Kontakt en reparatør for at få
udbedret problemet snarest muligt.

Søg hjælp hos en reparatør.
C11E2056A

Når kontrollampen lyser, er
airbaggen til højre forsæde
deaktiveret.

Fejlkontrollampen (MIL) tændes, hvis
fejlen ligger i komponenter, der har at
gøre med emissionen eller tilhørende
undersystemer.
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Den bliver ved med at lyse, så længe
styremodulet (ECM) registrerer
fejlen. Hvis forbrændingen er meget
dårlig, blinker MIL-lampen konstant.
Meget dårlig forbrænding kan
medføre skade på katalysatoren.
Fejlkontrollampen (MIL) lyser også
for at vise, at der er en fejl i
dieselpartikelfilteret (DPF). Hvis det
forekommer, skal du straks kontakte
en reparatør for at få løst dette
problem.
Se Dieselpartikelfilter på side 311.
Bilens elektroniske system skifter til
et nødprogram, så du kan fortsætte
kørslen. Du bør dog kontakte en
reparatør for at få udbedret
problemet snarest muligt.
Hvis MIL-lampen tændes kortvarigt
og så går ud igen, er dette normalt
og tyder ikke på nogen systemfejl.

Bilen skal snart til
service-lampe

Advarselslampe for
bremsesystem

B lyser, når bilen skal til service.

$ lyser.

Få straks bilen efterset hos en
reparatør.

Lyser når håndbremsen er sluppet,
hvis bremsevæskestanden er for lav,
eller hvis der er en fejl i
bremsesystemet.
Se Bremsevæske på side 307.

{Advarsel
Kør ikke, når advarselslampen for
bremsesystem lyser.
Det kan betyde, at dine bremser
ikke er i orden.
Hvis du kører med bremser, der
ikke virker korrekt, kan det
medføre et sammenstød, der
resulterer i kvæstelser og skade på
bilen og anden materiel skade.
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Elektrisk
parkeringsbremselampe
Statuslampe for
parkeringsbremse
I biler med elektrisk
parkeringsbremse (EPB) tændes
parkeringsbremsens statuslys Y
kortvarigt, når motoren startes. Hvis
den ikke tænder, få bilen serviceret
hos en autoriseret reparatør.
Parkeringsbremsens statuslampe Y
tændes, når håndbremsen er
aktiveret. Hvis lyset begynder at
blinke efter at parkeringsbremsen er
udløst eller under kørsel, er der et
problem med elektrisk
parkeringsbremse-systemet.
Hvis lyset ikke tændes eller bliver
ved med at blinke, kontakt en
autoriseret reparatør.

Advarselslampe for
parkeringsbremse
I biler med elektrisk
parkeringsbremse (EPB) vil
advarselslampen for
parkeringsbremse

tændes kortvarigt, når bilen er i
ON/START. Hvis den ikke tændes,
skal det udbedres, så den kan
advare i tilfælde af problemer.
Hvis dette lys tændes, er der et
problem med et system på bilen,
som får håndbremsesystemet til at
arbejde ved reduceret kraft. Bilen
kan stadig køres, men bør bringes til
forhandleren snarest muligt.
I biler med elektrisk
parkeringsbremse (EPB), # tændes
kontrollampen, når EPB-kontakten
slippes uden at træde på
bremsepedalen.
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Træd altid på bremsepedalen, før
der trykkes på EPB-kontakten for at
udløse den elektriske
parkeringsbremse.
Se Håndbremse på side 265.
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Advarselslampe for ABS

Firehjulstræk-lampe

! lyser.

C lyser, når tændingen er i ON, og
slukker efter ca. et par sekunder.

Lyser i nogle sekunder efter, at
tændingen er tilsluttet. Systemet er
funktionsklart, når kontrollampen er
slukket.
Slukker kontrollampen ikke efter et
par sekunder, eller lyser den svagt
under kørsel, er der fejl i systemet.
Bremsesystemet er stadigvæk
funktionsdygtigt, men uden
ABS-regulering.
Se Blokeringsfrit bremsesystem
(ABS) på side 264.

Dette lys blinker, når AWD-systemet
er afbrudt midlertidigt og lyser for at
vise, at der er en fejl i AWD-systemet.
Hvis advarselslyset for
AWD-systemet tænder, skal du
hurtigst muligt henvende dig til en
reparatør for at få afhjulpet
problemet.
Se Firehjulstræk på side 262.

Nedkørselsstyresystemlampe
5 lyser.

Aktiv og ikke
klar/advarselslampe
Det grønne DCS-lys er kontrollampe
for aktiv DCS og det ravgule DCS-lys
viser, at DCS ikke er klar &
advarselslys.
Ved at trykke på DCS-knappen i
midten af instrumentpanelet lyser
kontrollampen for DCS aktiv (grønt),
når DCS er klar til brug og blinker
(grønt), når DCS er aktiveret.
DCS ikke klar & advarselslys
arbejder på følgende måde:
 Blinker (gult) for at vise, at DCS
ikke er klar til brug som følge af af
høj temperatur (ca. 350~400C)
i friktionsmaterialet (forreste
bremseklods), der skyldes kraftige
eller gentagne opbremsninger.
Dette lys vil slukkes, når
temperaturen i friktionsmaterialet
(forreste bremseklods) er lavere
end 350C.
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 Lyser (ravgul) for at vise, at der er
en fejlfunktion i systemet som
følge af høj temperatur (over
400C) i friktionsmaterialet
(forreste bremseklods), der
skyldes kraftige eller gentagne
opbremsninger.
 Dette lys vil også slukkes, når
temperaturen i friktionsmaterialet
(forreste bremseklods) er lavere
end 350C.
 Når ikke klar-/advarselslyset for
DCS blinker og lyser, er det en
indikation af, at friktionsmaterialet
skal afkøles (kør bilen og undgå
så vidt muligt at bremse).
Ovennævnte temperatur kan
variere noget alt efter bilens
tilstand, omgivelserne (årstid eller
udetemperatur) og lign.

Hastighedsfølsom
servostyring (SSPS)
advarselslys
E lyser.
Den lyser, når tændingen er slået til
og slukker kort efter, at motoren er
startet.
Hvis kontrollampen ikke slukkes efter
nogle få sekunder, eller hvis den
lyser under kørsel, er der en fejl i
servostyringen.
Søg hjælp hos en reparatør.
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Ultraparkeringsassistent-lys
X lyser.
 Fejl på grund af snavsede følere
 Dækket af is eller sne
 Forstyrrelse fra eksterne
ultralydsbølger
Forstyrrelsen er ikke længere til
stede, systemet arbejder normalt.
Hvis lampen ikke slukkes, få årsagen
til fejlen i sysemet afhjulpet hos en
reparatør.

Kontrollampe for
elektronisk
stabilitetskontrol (ESC)
d lyser eller blinker.
Denne lampe blinker, mens ESC er i
drift, og den lyser for at vise, at der er
en fejl i systemet.
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Lys for afbrudt elektronisk
stabilitetskontrol (ESC)
g lyser.
Den lyser, når systemet er
deaktiveret.

Advarselslys for
kølervæsketemperatur
C lyser.
Lampen fortæller dig, at
kølervæsken er overophedet.
Hvis du har kørt bilen under normale
kørselsforhold, skal du holde ind til
siden, stoppe bilen og lade motoren
gå i tomgang et par minutter.
Hvis lampen ikke går ud, skal du
slukke for motoren og kontakte en
reparatør snarest muligt. Vi
anbefaler, at du henvender dig til en
autoriseret reparatør.

Foropvarmningssystem og
dieselpartikelfilterlys
(kun diesel)
Kontrollampe for forvarmning
K lyser.
Lyser når forvarmningen er aktiveret.
Når lampen slukker, kan motoren
startes.

Lampe for
dæktrykovervågningssystem
7 lyser gult.
Den lyser, når tændingen er slået til
og slukker kort efter, at motoren er
startet.
Hvis lampen tændes under kørsel,
registrerer dæktrykovervågningssystemet, at der er et betydeligt
undertryk i et eller flere af dækkene.
Stands bilen på et sikkert sted,
kontroller dækkene og pump
dækkene til det tryk, der anbefales
på dæktrykmærkaten.

Når systemet registrerer en
funktionsfejl, blinker lampen i ca. ét
minut og lyser derefter konstant i den
resterende tid af tændingscyklussen.
Lampen for funktionsfejl lyser, indtil
problemet er løst. Få bilen efterset
hos en reparatør.

Kontrollampe for
dieselpartikelfilter
L blinker.
Blinker og der lyder et tonesignal,
hvis dieselpartikelfiltret kræver
rensning, og de hidtidige
kørselsforhold ikke har muliggjort
automatisk rensning.
Det slukker, når selvrensningen er
gennemført.
Se Dieselpartikelfilter på side 253.
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Lampe for olietryk
: lyser.
Den lyser, når tændingen er slået til
og slukker kort efter, at motoren er
startet.

Kontrollampen tændes, mens
motoren kører
Forsigtig
Motorsmøringen kan være afbrudt.
Dette kan føre til beskadigelse af
motoren og/eller blokering af
drivhjulene.
Hvis advarselslampen for
motorolietryk tænder under kørsel,
skal man køre ind til siden, afbryde
motoren og kontrollere oliestanden.

{Advarsel
Når motoren er afbrudt, skal der
betydeligt større kraft til at bremse
og styre.
Tag ikke nøglen ud, før bilen
holder stille, da ratlåsen ellers kan
blive aktiveret utilsigtet.
Kontroller oliestanden, før du søger
hjælp hos en reparatør.
Se Motorolie på side 295.
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Motoroliestand for lav
L lyser, når tændingen er i ON, og
slukker efter et par sekunder.
Denne lampe lyser, når
motorolievæskestanden er for lav.
Hvis advarselslampen for
motoroliestand tændes, kontroller
motoroliestanden og efterfyld om
nødvendigt.
Se Motorolie på side 295.
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Lys for motorolieskift

Brændstoføkonomi-lys

7 lyser, når tændingen er i ON, og
slukker efter et par sekunder.

På biler med eco-lampe
(brændstoføkonomifunktion) tændes
denne, når der trykkes på
eco-kontakten (økonomi), der
befinder sig i midterkonsollen nær
gearstangen. Tryk på kontakten igen
for at slukke lyset og forlade
brændstofsparefunktionen.

Bilen har måske et system for
motoroliens levetid, som fortæller
dig, hvornår det er tid til at få skiftet
olie.
Når lyset for motorolieskift tænder,
betyder det, at der nu skal skiftes
motorolie.
Når først motorolien er skiftet, skal
motoroliens levetidssystem nulstilles.
Efter nulstillingen slukker lyset for
motorolieskift.
Se Motorolie på side 295.

På biler med benzinmotor slukker
eco-lampen, når gearvælgeren
flyttes til manuel funktion.

Advarselslampe for lidt
brændstof
. lyser.
Lyser, når der kun er lidt brændstof
tilbage i tanken.

Forsigtig
Lad ikke bilen løbe tør for
brændstof.
Det kan skade bilens katalysator.
Se Katalysator på side 254.

Advarselslampe for vand
i brændstoffet (kun diesel)

Det lyser, når vandmængden i
brændstoffiltret overstiger en vis
mængde.
Vandet skal straks tappes fra
brændstoffiltret.
Advarselslampen slukker, når
tømningen er gennemført.
Se Dieselpartikelfilter på side 311.

Startspærrelampe
A lyser.
Lyser, hvis der er fejl i
startspærresystemet. Motoren kan
ikke startes.
Få straks årsagen til fejlen afhjulpet
hos en reparatør.
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Sikkerhedslampe

Træd på bremsen-lampe

Lampe for tågelygter

Hvis din bil har ekstra tyverisikring
relateret til Thatcham forsikring, lyser
tyverialarmens kontrollampe o for
at vise, at du har deaktiveret
indtrængnings- og hældningsføleren
ved at trykke på knappen, som
befinder sig på loftsbetrækket. Hvis
du trykker på knappen igen, vil
kontrollampen slukke.

# lyser.

# lyser.

Den lyser, når EPB-kontakten er
udløst, uden at træde på
bremsepedalen. Træd altid på
bremsepedalen, før der trykkes på
EPB-kontakten for at udløse den
elektriske parkeringsbremse.

Lyser, når tågeforlygterne er tændt.

Se Håndbremse på side 265.

Lyser, når tågebaglygterne er tændt.

Se Tyverialarm på side 30.

Den lyser også, når koblingen skal
betjenes for at genstarte motoren.

Se Tågebaglygter på side 130.

Lampe for nedsat
motorydelse

Se Funktionen automatisk stop/start
af motoren på side 250.

w lyser.
Den lyser med Bilen skal snart til
service-lampen, når bilen trænger til
service.

Lampe for tændt fjernlys
3 lyser.

Kør væk fra vejen, stands motoren
og genstart den efter 10 sekunder.

Den lyser, når fjernlyset er tændt,
samt når overhalingsblinket
aktiveres.

Bilen kan køres med nedsat
motorydelse.

Se Skifter til forlygter
(nærlys/fjernlys) på side 127.

Få straks bilen efterset hos en
reparatør.

Se Tågeforlygter på side 130.

Lampe for tågebaglygte
s lyser.

Kontrollampe for baglygte
; lyser.
Lyser, når baglygterne er tændt.
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Fartpilot-lampe

Lampe for dør på klem

I lyser, når fartpilotsystemet er
tændt.
Den slukkes, når fartpilotsystemet
slås fra.

Anhængerindikatorlampe

Lyser.
Den lyser, når en dør er åben.

Lampe for bagklap på klem
Lyser, når anhængeren er koblet til
bilen. Den slukker, når anhængeren
kobles fra.

Lampe for motorhjelm på
klem
Den lyser, når motorhjelmen er åben.
Se Funktionen automatisk stop/start
af motoren på side 250.

m lyser, når bagklappen eller ruden
i bagklappen er åben eller ikke
smækket rigtigt i.
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Informationsdisplays
Førerinformationscenter (DIC)

C7D2008A
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1. FATC-displaypanel
(fuldautomatisk
temperaturstyring)
2. Udetemperatur
3. Kørecomputer
4. Kompas
5. Dual zone
DIC er førerinformationscentret, der
viser kørecomputer, displaypanel for
automatisk temperaturstyring,
udetemperatur, kompasinformation
og dual zone, når tændingskontakten
står på ON.

Bilens meddelelser
Fejlmeddelelser
Meddelelser vist på DIC (i midten af
instrumentbrættet) angiver bilens
status, eller hvad der evt. skal gøres
for at ændre en tilstand. Der kan
blive vist flere meddelelser efter
hinanden.

Nøgle- og låsmeddelelser
Accessory Mode Active
(tilbehørstilstand aktiv)
Hvis bilen har nøglefri adgang, vises
denne meddelelse, når
tilbehørstilstand er aktiv.

Electronic Key Not Detected
(elektronisk nøgle ikke
registreret)
Hvis bilen har nøglefri adgang, vises
denne meddelelse, hvis bilen ikke
registrerer, at der er en
fjernbetjening, når du har forsøgt at
starte bilen, eller en bildør netop er
blevet lukket.

Electronic Key Not Detected
Restart Allowed (elektronisk
nøgle ikke registreret, genstart
tilladt)
Hvis bilen har nøglefri adgang, vises
denne meddelelse, når den nøglefri
fjernbetjening ikke registreres inde i
bilen, mens du forsøger at slå
tændingen fra.

Rotate Control To Off Position
(drej til position Fra)
Hvis bilen har nøglefri adgang, vises
denne meddelelse som en
påmindelse om at slå tændingen fra.

Service Keyless Start System
(nøglefri startsystem skal
serviceres)
Hvis bilen har nøglefri adgang, vises
denne meddelelse, når der er et
problem med denne funktion.
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Bremsesystem-meddelelser

Kørecomputer

Press Brake To Start Engine
(træd på bremsen for at starte
motoren)

Kørecomputer

Hvis bilen har nøglefri adgang, vises
denne meddelelse, hvis du forsøger
at starte motoren uden at have trådt
bremsen ned.

Kørecomputeren forsyner føreren
med kørselsinformationer som f.eks.
kilometer til næste optankning,
gennemsnitligt brændstofforbrug,
gennemsnitshastighed og køretid.

Press Clutch To Start Engine
(træd på koblingen for at starte
motoren)

Displayet ændres, hver gang du
trykker på MODE-knappen, i
følgende rækkefølge:

Hvis bilen har nøglefri adgang, vises
denne meddelelse, hvis du forsøger
at starte motoren uden at have trådt
koblingen ned.

Kilometer til næste optankning 
Gennemsnitshastighed  Køretid 
Gennemsnitligt brændstofforbrug 
Kilometer til næste optankning

Gearkasse-meddelelser

For at nulstille
gennemsnitshastigheden eller
køretiden eller det gennemsnitlige
brændstofforbrug, tryk på
MODE-knappen i mere end
2 sekunder.

Shift To Park (skift til
Parkering)
Hvis bilen har nøglefri adgang, vises
denne meddelelse, hvis bilen ikke er
i P (Parkering), mens motoren
slukkes.

For at ændre afstandsenheden, gør
følgende:
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1. Tryk på indstillingsknappen
(SET) i mere end 2 sekunder.
Temperaturenheden vil blinke
2. Tryk på SET-knappen igen.
Afstandsenheden vil blinke
3. Tryk på Q eller R knappen for at
ændre afstandsenheden (km 
mile).
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Kilometer til næste optankning

L7D2087A

Denne funktion viser, hvor langt du
kan køre med det aktuelle
tankindhold, og indtil tanken er tom.
Når afstanden til tom tank er mindre
end 50 km, vises --- på displayet.
Bemærk
Køreafstanden for tilbageværende
brændstof kan afvige fra den
aktuelle distance alt efter
køreforholdene, kørselsmønsteret
eller bilens hastighed.

Gennemsnitlig hastighed

Kørselstid

L7D2085A

Denne funktion viser
gennemsnitshastigheden. Tryk på
MODE-knappen i mere end
2 sekunder for at nulstille
gennemsnitshastigheden.

L7D2089A

Denne funktion viser den samlede
kørselstid. Tryk på MODE-knappen i
mere end 2 sekunder for at nulstille
den gennemsnitlige køretid.
Kørselstiden vil blive stillet tilbage til
0:00, når den er vist op til 99:59.
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Gennemsnitligt brændstofforbrug

Bemærk
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Kompas

Det gennemsnitlige
brændstofforbrug kan variere fra
det aktuelle gennemsnitlige
brændstofforbrug alt efter
køreforholdene.
Det gennemsnitlige
brændstofforbrug varierer alt efter
køreforholdene, kørselsmønsteret
eller bilens hastighed.

L7D2086A

Dette viser bilens gennemsnitlige
brændstofforbrug.
Bemærk
Det gennemsnitlige
brændstofforbrug nulstilles til 10,0,
hvis batteriet afbrydes.
Tryk på MODE-knappen i mere
end 2 sekunder for at nulstille det
gennemsnitlige brændstofforbrug.

2207701

Dette viser bilens kørselsretning i
8 retninger (N, NE, E, SE, S, SW, W,
NW).
Bemærk
Hver gang DIC eller batteriet
afbrydes, skal DIC genkalibreres.
For at gøre dette skal bilen køres
rundt i 360. Kompasset fungerer
ikke korrekt, før det er kalibreret
korrekt.

122

Instrumenter og udstyr

Hvis der ikke er plads til, at bilen
kan dreje 1 hel omgang, så drej
bilen rundt som vist på figuren
herunder.
Frigørelsesbetingelser for
kalibrering af kompas
 Tryk på SET-knappen to gange
lige efter hinanden.
 Hvis bilen ikke er vendt inden
90 sekunder efter at
kalibreringsfunktionen startede.
L7D2102A

1. Hvis du trykker på MODE- og
SET-knappen på samme tid i
mere end 2 sekunder, begynder
kompassets display at blinke.
2. Drej langsomt bilen i 1 hel
omgang inden for 90 sekunder,
hvorefter kalibreringen vil være
gennemført.
3. Når kalibreringen er gennemført,
holder kompassets display op
med at blinke. Det er ligegyldigt,
om du drejer til venstre eller til
højre.

Bemærk
Retningen vil blive vist under
kørslen.
Hvis kompassets display vedbliver
med at blinke, vend rundt igen, til
det slukker.

Bemærk
I kompaskalibreringsfunktion,
tryk på SET-knappen for at gå til
afvigelseskalibreringsfunktionen.
På dette tidspunkt trykker du på Q
eller R knappen for at justere
afvigelseskalibreringsværdien.

Forsigtig
Hvis der befinder sig
mobiltelefoner eller magnetiske
enheder omkring DIC, kan det
være, at kompasset ikke virker
ordentligt.
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Fatc
displaypanel/udetemperatur
Se Automatisk klimastyring på side
235.
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Notater

Lygter

Lygter

Udvendig belysning

;: Parkeringslygterne, baglygterne,
nummerpladebelysningen og
instrumentpanelets lamper lyser.

Betjeningsknapper til
udvendig belysning

2 3: Nærlys plus alle de førnævnte
lamper lyser.

Udvendig belysning .....................125
Indvendig belysning.....................131
Lygtefunktioner ............................133

2238127

For-, bag- og stoplygter tændes ved
at dreje i enden på det kombinerede
lygtegreb.
Lygtekontakten har tre stillinger, der
aktiverer forskellige lampefunktioner,
som følger:
OFF: Alle lygter er slukket.
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Lygter

Automatisk tilkobling
af nærlys

AUTO: Tænder og slukker lamperne
automatisk for at lyse i positionen ;
eller 2 3 ved at føle, hvor mørkt det
er udenfor. (Standardposition)
;: Parkeringslygterne, baglygterne,
nummerpladebelysningen og
instrumentpanelets lamper lyser.
2 3: Nærlyset og de lamper, der
tænder i position ; lyser.

2238128

Lyskontakten med automatisk
lampekontrol har fire stillinger, som
aktiverer forskellige lampefunktioner
på følgende måde:
P: Alle lygter er slukket.
Alle lygter er slukket, og knappen
sættes tilbage til udgangsstilling
AUTO.

Drej lyskontakten til position OFF for
at frakoble den automatiske
lampekontrol. Grebet går selv tilbage
til udgangsstillingen, når du slipper
det.
Drej lyskontakten til position OFF
igen for at tilkoble den automatiske
lampekontrol.

Forsigtig
For at denne funktion kan virke
korrekt, skal du sørge for ikke at
anbringe mærkater eller andre
emner over solføleren, der er
anbragt foran åbningerne til
afrimning af forruden. Ellers kan du
risikere, at føleren ikke fungerer
korrekt.

Forsigtig
Hvis du åbner førerdøren eller
trykker på knappen UNLOCK på
fjernbetjeningen, tænder lamperne
i instrumentpanelet automatisk i
ca. 30 sekunder.

Lygter

Lamper som påmindelse

Ankomstlys

Hvis du åbner førerdøren med
tændingen slået fra, og lyskontakten
er i position ; eller 5 3 hører du et
advarselstonesignal. Men hvis du
tænder lamperne igen, efter at have
slukket dem, mens advarselssignalet
lyder, hører du ikke et
advarselssignal.

Funktionen aktiveres, når
lyskontakten står i stillingen AUTO,
og det er mørkt nok udenfor.

Dør-til-dør lysfunktion

Viskeraktiveret lys

Dør-til-dør lysfunktionen sørger for
udvendig belysning i en periode,
mens du forlader bilen, når det er
mørkt nok udenfor. Funktionen
aktiveres, når de udvendige lamper
er tændt som følge af den
automatiske lampekontrolfunktion,
og når tændingen er slået fra.
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Skifter til forlygter
(nærlys/fjernlys)

Når du trykker på knappen UNLOCK
på fjernbetjeningen for at komme ind
i bilen, blinker katastrofeblinket to
gange, og den udvendige belysning
lyser automatisk i ca. 20 sekunder.
Funktionen aktiveres, når
lyskontakten er i stillingen AUTO.
Hvis forrudeviskerne visker 8 gange
eller mere, tænder den udvendige
belysning automatisk.

C11E2071A

For at tænde for fjernlyset, skal du
sikre dig, at nærlyset er tændt.
Skub kombinationsgrebet mod
instrumentpanelet.
Kontrollampen for fjernlys tænder,
når forlygterne står på fjernlys.
Skift fra fjernlys til nærlys: Træk
kombinationsgrebet mod dig selv, til
dets normale stilling.
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Lygter

Forsigtig

Blink for at overhale

Justering af forlygteområde
Manuel justering
af forlygteområde

Skift altid fra fjernlys til nærlys, når
du nærmer dig modkørende, eller
når der er andre foran dig.
Fjernlyset kan kortvarigt blænde
andre bilister, så der i værste fald
sker en ulykke.

C11E2072A

For at blinke kort med fjernlyset:
Træk kombinationsgrebet mod dig
selv og slip det så. Grebet vender
tilbage til normal stilling, når du
slipper det.
Fjernlyset er tændt, så længe du
trækker kombinationsgrebet mod dig
selv.

2238139

Tilpasning af forlygternes
rækkevidde for at undgå blænding:
drej knappen til den ønskede stilling.
0 = Personer på forsæderne
1 = Personer på alle sæder
2 = Personer på alle sæder og last i
bagagerummet.
3 = Person på førersædet og last i
bagagerummet.

Lygter

Kørelys (DRL)
Kørelyset gør, at bilen bliver mere
synlig i dagtimerne.

Blinklys og
vognbaneskiftsignal

Skal der blinkes i længere tid, vippes
blinklyskontakten ned og holdes
nede.
Blinklyset kan slås fra manuelt ved at
føre kontakten tilbage til
midterstillingen.

Baglygterne tændes ikke.

Havariblink

2268202

arm op = højre blinklys
arm ned = venstre blinklys
C11E2050A

Aktivering med knap |.
Havariblinkene aktiveres ved at
trykke på knappen.
For at slukke havariblinkene:
Tryk igen på knappen.

129

Når blinklyskontakten aktiveres ud
over modstanden, slås blinklyset til.
Blinklyset slås automatisk fra, når
rattet drejes tilbage.
For tre blink, f.eks. ved vognbaneskift,
vippes blinklyskontakten op eller ned,
til den møder modstand.
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Lygter

Tågeforlygter

Kontrollampen for tågeforlygter på
instrumentpanelet tændes, når
tågelygterne slås til.

Tågebaglygter

Drej ringen til stillingen # igen for at
slukke for tågelygterne.
Kontrollampen for tågeforlygte
slukker.
Hvis bilen har automatisk
lampekontrol, tænder positionslys og
nærlys samtidigt, når der tændes for
tågeforlygterne.

2274837

Tågelygter giver:
Mere lys på siderne af vejbanen.
Bedre sigtbarhed i tåge eller sne.
For at tænde tågelygterne:
Sørg for, at lyskontakten er i ; eller
5 3 position.
Drej ringen i midten af
lyskontaktarmen til #. Ringen vender
automatisk tilbage til sin normale
position, når du slipper den.

2268203

For at tænde tågebaglygterne skal
man dreje ringen på midten af
lyskontaktarmen til s, når der er
tændt for nærlyset, eller når
positionslyset og tågeforlygterne er
tændt. Ringen går selv tilbage til
normal stilling, når du slipper den.
Kontrollampen for tågebaglygter på
instrumentpanelet tændes, når
tågelygterne slås til.

Lygter

Drej ringen til stillingen s igen for at
slukke for tågelygterne.
Kontrollampen for tågebaglygte
slukker.
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Indvendig belysning

Instrumentbelysning

Kabinelamper

Hvis bilen har automatisk
lampekontrol, tænder positionslys og
nærlys samtidigt, når der tændes for
tågebaglygterne.

Baklygter
Baklygterne lyser, når tændingen er
sluttet til, og bilen sættes i bakgear.

Tilduggede lampedæksler
Den indvendige side af lygtehusene
kan kortvarigt dugge til ved
ugunstige, råkolde vejrforhold, kraftig
regn eller efter bilvask. Duggen
forsvinder af sig selv efter kort tid og
forsvinder hurtigere, hvis lygterne
tændes.

2238137

Lysdæmperen styrer lysstyrken i
instrumentpanelets lamper.
For at nedsætte lysstyrken skal du
trykke på knappen og dreje den med
uret.
For at øge lysstyrken skal du trykke
på knappen og dreje den mod uret.

2268205

Tryk på knappen for at tænde
kabinelamperne.
Tryk på knappen igen for at slukke
lamperne.
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Lygter

Kabinelamper for og bag tændes,
når en dør eller bagklappen åbnes.
Hvis du fortsætter med at åbne en
dør eller bagklappen, lyser lamperne
i ca. 10 minutter. Hvis alle døre og
bagklappen er lukkede, dæmpes
belysningen efter ca. 10 sekunder
i stedet for at slukke med det
samme.

Læselamper

2268206
2268207

Tryk på knappen for at tænde
læselampen.
Tryk en gang til for at slukke lyset.

Du kan deaktivere kabinelamper (når
knappen ikke er trykket ned),
indstigningslamperne ved fordøren
og nøglehulslyset ved at trykke
knappen ned.
Bemærk
Batteriet kan blive afladet, hvis
lyset fortsat er tændt i lang tid.

Lygter

{Advarsel
Undgå at bruge kabinebelysningen
under kørsel i mørke.
En oplyst passagerkabine forringer
sigtbarheden i mørke, med risiko
for sammenstød.

Lygtefunktioner
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Lampe ved fordør

Indstigningslys
Velkomstlys
Visse lygter tænder kortvarigt ved
oplåsning af bilen med
fjernbetjeningen. Denne funktion gør
det lettere at finde bilen i mørke.
Lyset slukkes, så snart tændingen
drejes til hjælpeudstyrs-stillingen.

C11E2034A

Indstigningslampen ved fordøren
tænder, når du åbner en dør. Hvis du
fortsætter med at åbne en dør, lyser
lamperne i ca. 10 minutter. Hvis alle
døre er lukkede, lyser lampen i ca.
10 sekunder, inden den slukker.
Indstigningslamper ved fordøren kan
slukkes med det samme ved at trykke
på knappen på panelet foroven.

134

Lygter

Stemningsbelysning

Beskyttelse af batterieffekt

Hvis bilen har denne funktion, lyser
stemningsbelysningen på fordørens
paneler, under for- og bagsæderne,
når forlygterne er tændt om natten.

Bilen har en funktion, der hjælper
med at forhindre afladning af
batteriet i tilfælde af, at du ikke får
slukket for forlygter, positionslys,
tågelygter osv.
Hvis der er nogen af de lygter, du
ikke får slukket for, slukker de
automatisk 10 minutter efter, at du
har drejet tændingskontakten til
position OFF.
Batteriafladningsbeskyttelsen virker
ikke, hvis du tænder for lygterne
10 minutter efter, at denne funktion
blev benyttet.
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Infotainmentsystem

Introduktion
Generelt

Introduktion..................................135
Radio ...........................................143
Lydafspillere ................................146
Telefon ........................................154
Navigation ...................................156

Infotainmentsystemet giver
Infotainment i din bil med brug af den
seneste teknologi.
Infotainmentsystemet kan nemt
bruges ved at registrere op til 48 FMeller AM-stationer på seks
Funktionsknapper for hver fire sider.
Den integrerede CD-afspiller kan
afspille lyd-CD’er og MP3 (WMA)
-diske. USB-afspilleren kan afspille
tilsluttede USB-lagringsenheder eller
iPod-produkter. (Kun for Type 1/2,
valgfri)
Tilslut en bærbar musikafspiller til
den eksterne lydindgang og nyd den
lækre lyd i Infotainmentsystemet.
Funktionen med
Bluetooth-telefontilslutning giver
mulighed for brug af trådløse, håndfri
telefonopkald samt en
telefonmusikafspiller.

Den digitale lydbehandler giver et
antal forvalgte equalizer-funktioner til
optimering af lyden.
Systemet kan enkelt indstilles med
en omhyggeligt konstrueret
indstillingsenhed, en smart displayer
og en multifunktionel
menudrejeregulator.
 Afsnittet "Oversigt" giver en enkel
oversigt over
Infotainmentsystemets funktioner
og en sammenfatning af alle
reguleringsenheder.
 Afsnittet "Betjening" forklarer
de grundlæggende
betjeningselementer i
Infotainmentsystemet.
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Oversigt
Type 1: Radio + CD/MP3 + Bluetooth + Valgfri USB/iPod
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Type 2: Radio + CD/MP3 + Bluetooth + USB/iPod + Valgfri A-NAVI
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Type 3: Radio + CD/MP3-skifter + Bluetooth

Infotainmentsystem 139

1. Display
Display for afspilnings/modtagelses-/menustatus og
information
2. Diskrille
Dette er den rille, hvor cd’er
sættes ind eller tages ud.
3. DIRECTORY [DIR]-knap (kun for
Type 1/2)
Vælg enhed for bibliotek/enhed
for alle spor.
LOAD-knap (kun for Type 3)
Brug denne knap til at indsætte
en disk i Infotainmentsystemet.
4. tSEEKu-knapper
Radiotilstand
• Tryk: For at søge efter den
næste/forrige højere/lavere
station, der kan modtages.
• Hold nede: For at bruge
Automatisk lagring. (Kun for
type 2/3)

CD/MP3- eller Valgfri
USB/iPod-tilstand
• For at søge efter det
næste/forrige mediebibliotek
5. Funktions knapper
For at vælge de funktioner, der
vises på displayet.
6. EJECT [Z]-knap
Tryk på denne knap og tag
disken ud.
7. rTUNE[-knapper
• I radiotilstand vælges
radiostationen (tune ned/op)
• I CD/MP3- eller Valgfri
USB/iPod-tilstand bruges de
til at afspille det forrige/næste
spor eller hurtig søgning
tilbage gennem de spor, der
afspilles.
8. BAND-knap
Tryk på knappen for at vælge
FM/AM-radiobånd eller DAB (kun
for Type 2).

9. FAVORITE [FAV] -knap
Skifter mellem kanalerne i de
forvalgte kanalnumre.
10. MENU/SOUND-knap
• Tryk
- I FM-radio eller DAB
(Digital Audio
Broadcasting: kun for
Type 2) -tilstand: For
at bruge RDS-menu eller
DAB-menu.
- I iPod-tilstand: For at bruge
mediebiblioteksfunktionen
på iPod (kun for Type 1/2,
valgfri)
• Hold nede: Trykkes ned for at
vælge tilstandene tone,
for/bag og venstre/højre
lydfordeling.
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11. POWER [P] -knap med
VOLUME-knap
Når anlægget er tændt:
• Tryk: Slår lydafbrydelsefunktionen TIL og FRA.
• Hold nede: Slår strømmen til
enheden FRA.
• Drej knappen for
lydstyrkeregulering og
tonejustering i
tonekontroltilstand.
Når anlægget er slukket:
• Tænd for anlægget ved at
trykke på Tænd/Sluk-knappen
12. BLUETOOTH [4]
For at vælge de BLUETOOTHfunktioner, der vises på displayet.
13. TP/INFORMATION [INFO]-knap
• Tryk: Indstilling af modtagelse
af trafikmeldinger.

• Hold nede: Viser de
nødvendige oplysninger for
betjening i hver tilstand og
funktion, programmer der
sendes, samt information om
disk/ekstern enhed.
14. AUX-port
Tilslut en ekstern lydenhed til
denne port.
15. SOURCE [SRC]/PAUSE-knap
(kun for Type 1/2)
Tryk for at vælge funktionen
CD/MP3, USB/iPod eller
AUX-lyd.
CD/AUX-knap (kun for Type 3)
Tryk for at vælge CD/MP3-skifter
eller tilsluttet AUX-funktion.

Fjernbetjening fra rattet
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1. Lydstyrke [+/-]-knapper
• Tryk på knappen for at
øge/sænke lydstyrken trinvis.
• Hold knappen nede i mindst
1 sekund for hurtigt at
øge/mindske lydstyrken.
2. SEEK-knap
• Tryk på knappen for at ændre
de registrerede radiostationer
eller det musikspor, der bliver
afspillet.
• Hold knappen nede i mindst 1
sekund for hurtigt at finde
frem til frekvensen eller spole
igennem de sange, der
afspilles i øjeblikket.
3. MODE-knap
Tryk på knappen for at vælge
funktionen Radio, AUX eller
CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth
Audio.
4. POWER [PWR]/MUTE-knap
• Tryk på knappen i standby for
at slå Infotainmentsystemet til.

• Tryk på knappen i en vilkårlig
musikafspilningstilstand for at
slå lydafbrydelse-funktionen
til/fra.
• Hold knappen nede i mindst
1 sekund for at slå
Infotainmentsystemet fra.
5. CALL-knap
• Tryk på knappen i standby for
at foretage et opkald eller
besvare et indgående opkald.
• Tryk to gange på knappen for
at ringe til sidst opkaldte
nummer.
• Hold knappen nede i mindst
1 sekund for at annullere eller
afslutte opkaldet.

Betjening
Knapper og
betjeningsanordning
Infotainmentsystemet betjenes ved
hjælp af funktionsknapperne,
multifunktionsknappen og den menu,
der vises på skærmdisplayet.
Knapperne og
betjeningsanordningerne, der
anvendes i systemet, er følgende.
• Infotainmentsystemets knapper
• Fjernbetjeningsknapperne til lyd
på rattet

System til/fra
Tryk på POWER [P]-knappen for at
tænde for strømmen.
• Når der tændes for systemet,
afspilles den tidligere valgte
radiostation eller sang.
Hold POWER [P]-knappen nede
i mindst 1 sekund for at slukke for
strømmen.
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Regulering af lydstyrke

Toneindstillinger

Drej VOLUME-knappen for at
regulere lydstyrken.
• Med fjernbetjeningsknappen til
lyd på rattet skal du trykke på
Volume [+/-] knapperne for at
regulere lydstyrken.
• Den aktuelle lydstyrke vises.
• Når der tændes for strømmen til
Infotainmentsystemet, indstilles
lydstyrkeniveauet på foregående
valg (når det er lavere end den
maksimale startlydstyrke).

Hold MENU-knappen nede for at
vise Toneindstillingsmenuen.

Afbrydelse af lyden
Tryk på POWER [P]-knappen for at
afbryde lyden, når strømmen er slået
til.

Tryk på Funktions-knappen under
"Toneindstillingsmenuen" for at
vælge den ønskede kontroltilstand.
Drej VOLUME-knappen for at vælge
den ønskede tonekontrolværdi.
Toneindstillingsmenu
• Bas: Indstil basniveauet fra -12 til
+12.
• Mellemtone [Mid]: Indstil
mellemtoneniveauet fra -12 til +12.
• Diskant [Treb]: Indstil
diskantniveauet fra -12 til +12.
• Balance [Bal]: Indstil balancen
mellem venstre/højre højttaler fra
venstre 15 til højre 15.
• Fader [Fad]: Indstil balancen
mellem højttaler for/bag fra for
15 til bag 15 i modellens system
med seks højttalere.

• Forvalgt Equalizer [P EQ]: Vælg
en lydstil (Pop/Rock/Country/
Voice/Jazz/ Classic)
• For at annullere den valgte
Forvalgt EQ skal du trykke på
Funktions-knappen under P EQ
én gang til på samme måde.
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Radio

Søgning Op/Ned

Lytte til forvalgte stationer

AM/FM-radio og DAB (kun
for Type 2)

Tryk på tSEEKu-knapperne for at
finde næste/forrige station
automatisk.

Du kan lytte til den station, du har
gemt i det forvalgte kanalnummer
ved at gøre følgende.

Valg af radiotilstand

Forvalgt hukommelse

Tryk på BAND-knappen for at lytte til
FM/AM-radio og DAB (kun for
Type 2) fra en anden tilstand.

Den har 6 foretrukne sider og kan
gemme op til 48 stationer, uanset
AM/FM-bånd og DAB (kun for
Type 2).

Skift af båndbredde
Båndet skifter fra AM til FM, FM til
AM eller FM til DAB, DAB til AM (kun
for Type 2), hver gang der trykkes på
BAND-knappen.

Manuel indstilling af stationer
Op/Ned
Tryk på rTUNE[-knapperne for at
skifte frekvensen op/ned.
Frekvensen øges eller mindskes
med 1 trin, hver gang der trykkes på
rTUNE[-knapperne.

Den kan lagre en station på følgende
måde
1. Søg efter den ønskede station,
eller indstil den manuelt.
2. Vælg den foretrukne side ved at
trykke på FAVORITE [FAV]
-knappen.
3. Hold en Funktions knap trykket
ned i mindst 1 sekund under det
nummer, hvor du lagrer denne
station.
Med ovenstående fremgangsmåde
gemmes de 48 stationer i den
forvalgte hukommelse.

1. Vælg den foretrukne side ved at
trykke på FAVORITE [FAV]
-knappen.
2. Tryk på Funktions knappen
under det forvalgte nummer,
hvor den station, du vil lytte til, er
gemt.

Automatisk lagring
Hold tSEEKu-knappen nede.
Derefter starter radioen automatisk
lagring og gemmer 12 stationer
automatisk.
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RDS-betjening
AF Tænd/Sluk
Med AF-funktionen søger radioen
kontinuerligt efter stationen med den
bedste modtagelse.
Tryk på MENU-knappen
i radiotilstand. Derefter viser radioen
radiomenuen.
Tryk på Funktions knappen under
RDS. Derefter viser
Infotainmentsystemet RDS-menuen.
Tryk på Funktions knappen
under AF.
AF slås til eller fra, når du trykker på
denne funktionsknap.

Regional Tænd/Sluk
Med regional-funktionen springer
Infotainmentsystemet til
regionalstationen (Regional slukket).
Tryk på MENU-knappen i
radiotilstand. Derefter viser
Infotainmentsystemet radiomenuen.

Tryk på Funktions knappen under
RDS. Derefter viser Infotainmentsystemet RDS-menuen.
Tryk på Funktions knappen under
REG.
Regional-valgene slås til eller fra, når
du trykker på denne Funktions
knap.

Modtagelse af
trafikinformation
Tryk på TP-knappen for at lytte til
trafikmeldingerne.
Infotainmentsystemet aktiverer
trafikmeldingen.
Tryk på TP-knappen for at annullere
trafikmeldingerne, hvis
trafikmeldingstilstand i
Infotainmentsystemet er aktiveret.
Søgning af station med
trafikinformation
Tryk på TP-knappen på den station,
som ikke har trafikmeldinger.
Derefter søger Infotainmentsystemet
efter den næste station, der sender
trafikmeldinger.

DAB-betjening (kun for
Type 2)
Søgning efter DAB-tjeneste
Tryk på rTUNE[-knapperne for at
søge efter tilgængelige
DAB-tjenester i det aktuelle
ensemble.
Spring til det forrige/næste ensemble
ved at trykke på tSEEKu-knapperne.

Søgning efter DAB-ensemble
Hold tSEEKu-knapperne nede for
automatisk at søge efter tilgængelige
DAB-tjenester med god modtagelse.

Linkning af DAB-tjenesten
Når du opsætter Automatisk linkning,
aktiveres DAB-FM. Hvis
DAB-tjenestesignalet er svagt,
modtager Infotainmentsystemet den
linkede tjeneste automatisk.
(Se DAB-menu  LINK  vælg
den ønskede Link-tilstand).
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Manuel indstilling af en
DAB-station
Fra DAB-tilstand skal du trykke på
MENU-knappen.
På DAB-menudisplayet skal du
trykke på Funktions-knappen under
TUNE.
Drej rTUNE[-knapperne for
manuelt at finde den ønskede
sendefrekvens.

Brug af DAB-stationslisten
1. Fra DAB-tilstand skal du trykke
på MENU-knappen.
2. På DAB-menudisplayet skal du
trykke på LIST-knappen.
3. På Station-menudisplayet skal du
trykke på LIST-knappen.
4. Stationslistens information vises.
5. Du kan søge i Stationslisterne,
der er favoritter på Funktions
knappen under TUNE.
6. Tryk på Funktions-knappen
under ENT-knapperne for at
vælge den ønskede liste.

Visning af DAB-information
Tryk gentagne gange langt på
INFO-knappen for at vælge den
ønskede displaytilstand for
DAB-stationsinformation.

DAB-kategoriliste
1. Fra DAB-tilstand skal du trykke
på MENU-knappen.
2. På DAB-menudisplayet skal du
trykke på LIST-knappen.
3. På Station-menudisplayet skal du
trykke på CAT-knappen.
4. DAB-kategorilisten vises.
5. Drej / for at vælge den
ønskede liste, og tryk derefter på
Kategori-knappen for at modtage
den relevante sendefrekvens.
6. Du kan søge i Stationlisterne, der
er favoritter på
rTUNE[-knapperne.
7. Drej ENT-knapperne for at vælge
den ønskede liste.

Opdatering af
DAB-stationsliste
1. Fra DAB-tilstand skal du trykke
på MENU-knappen.
2. På DAB-menudisplayet skal du
trykke på LIST-knappen.
3. På Station-menudisplayet skal du
trykke på UPDATE-knappen.
4. Opdatering af DAB-radiolisten vil
fortsætte.
5. Drej / for at vælge den
ønskede liste, og tryk derefter på
Melding-knappen for at modtage
den relevante sendefrekvens.
6. Melding-knappen bliver aktiveret.
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Lydafspillere
CD-afspiller
Når der lægges en CD i, vil
Infotainmentsystemet vises på
displayet, og når CD’en indlæses,
vises filtjek på displayet.
Når afspilningen starter, vises
musikstykket og musikstykkets
nummer på displayet.
Hvis tændingen slås fra, eller
Infotainmentsystemet slukkes med
en CD i afspilleren, vil CD’en blive
liggende i afspilleren. Når en CD
ligger i afspilleren, og tændingen slås
til, skal Infotainmentsystemet være
tændt, før den aktuelle CD starter
afspilning. Når tændingen er slået til,
og Infotainmentsystemet er tændt, vil
CD’en begynde at afspille fra det
sted, den standsede, hvis det var
den senest valgte lydkilde.

CD-afspilleren kan afspille de mindre
8 cm single-CD’er med en
adapterring. CD’er i fuld størrelse og
de mindre CD’er indlæses på samme
måde.
Hvis der afspilles en CD-R, kan
lydkvaliteten være forringet
afhængigt af CD-R’ens kvalitet,
indspilningsmetoden, kvaliteten af
den musik, der er blevet indspillet, og
den måde hvorpå CD-R’en er blevet
håndteret. Der kan være forøget
risiko for overspringninger,
problemer med at finde numrene,
og/eller problemer med indlæsning
og udkast. Hvis disse problemer
opstår, skal du kontrollere overfladen
på CD’ens underside. Hvis CD’ens
overflade er beskadiget, f.eks.
revnet, knækket eller ridset, afspilles
CD’en ikke korrekt. Hvis CD’ens
overflade er snavset, se "Pleje af
dine CD’er" for mere information.
Hvis der ikke er nogen åbenlyse
skader, kan du forsøge med en kendt
CD af god kvalitet.

Forsøg ikke at klæbe en mærkat på
en CD, den kan komme til at sidde
fast i CD-afspilleren. Hvis en CD
afspilles på en computer, og der skal
bruges en beskrivende mærkat, så
forsøg at skrive på forsiden af den
indspillede CD med en spritpen i
stedet for.

Bemærkning
Hvis du sætter en mærkat på en
CD, indfører mere end én CD i
CD-skuffen på én gang, eller
forsøger at afspille ridsede eller
beskadigede CD’er, kan
CD-afspilleren blive beskadiget.
Brug kun CD’er i god stand uden
mærkat, indlæs kun én CD ad
gangen, og hold CD-afspilleren og
CD-skuffen fri for uvedkommende
genstande, væsker og affald.
Hvis der vises en fejl på displayet, se
"CD-meddelelser" senere i dette
afsnit.
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Valg af cd-afspilningsfunktion
Tryk på SOURCE [SRC] (kun for
Type 1/2) eller CD (kun for Type 3)
-knappen for at afspille disken fra en
anden tilstand.

Diskindlæsning (kun for
Type 3)
Dette Infotainmentsystem kan
rumme op til 6 diske.
1. Tryk på LOAD-knappen. Derefter
viser Infotainmentsystemet
antallet af diske, der kan
indsættes.
2. Tryk på Funktions knappen
under det Disknummer, du vil
sætte ind.
3. Læg en CD ind i CD-skuffen med
den trykte side opad, dernæst
skubbes skuffen automatisk ind,
og afspilningen begynder.

For at indsætte flere CD’er skal
du gøre følgende: (kun for
Type 3)
1. Hold LOAD-knappen nede i ét
sekund. Der lyder et bip, og der
vil blive vist en meddelelse om at
indlæse flere CD’er.
2. Følg den viste anvisning for,
hvornår diskene skal sættes ind.
CD-afspilleren kan tage op til
6 CD’er.
Bemærk
Tryk på LOAD-knappen igen for at
afbryde indlæsningen af flere
CD’er.

CD Udkast
Tryk på EJECT [Z]-knappen.
Derefter vil disken blive skubbet ud
fra skuffen i Infotainmentsystemet.
Tag CD’en ud af CD-skuffen.

Pause
Hold PAUSE (kun for Type 1/2) eller
CD (kun for Type 3) -knappen nede
for at holde pause i afspilningen,
mens en CD afspilles.
"PAUSE" blinker på displayet.
Tryk og hold på PAUSE (kun for
Type 1/2) eller CD (kun for Type 3)
-knappen igen for at starte afspilning
af CD’en.
Hvis Infotainmentsystemet er
forbundet med en AUX-enhed eller
USB/iPod-enhed, bliver
pausefunktionen ikke aktiveret.

Næste/forrige nummer
Tryk på rTUNE[-knapperne.
Derefter starter
Infotainmentsystemet afspilning af
det næste/forrige spor.

Næste/Forrige mappe
Tryk på tSEEKu-knapperne.
Derefter starter
Infotainmentsystemet afspilning af
den næste/forrige mappe.
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Hurtig frem- og tilbagespoling

INT (Scan)

Tryk og hold på
rTUNE[-knapperne. Derefter
afspiller Infotainmentsystemet hurtigt
fremad/hurtigt bagud.

Tryk på Funktions knappen under
INT. Derefter afspiller
Infotainmentsystemet de første få
sekunder af alle numre i rækkefølge.

RPT (Repeat)

For at annullere denne funktion skal
du trykke på Funktions-knappen
under INT igen.

Tryk på Funktions knappen under
RPT. Derefter afspiller
Infotainmentsystemet det aktuelle
nummer igen og igen.
For at annullere denne funktion skal
du trykke på Funktions-knappen
under RPT igen.

RDM (Random)
Tryk på Funktions knappen under
RDM. Derefter afspiller
Infotainmentsystemet sporene
vilkårligt.
For at annullere denne funktion skal
du trykke på Funktions-knappen
under RDM igen.

Brug af en MP3/WMA CD
MP3/WMA-format
Hvis du brænder din egen
MP3/WMA CD på en computer:
• Sørg for, at MP3/WMA-filerne er
optaget på en CD-R disk.
• Bland ikke standardlydfiler og
MP3/WMA-filer sammen på én
disk.
• Sørg for, at hver MP3/WMA-fil
har endelsen .mp3- eller .wma andre filendelser virker måske
ikke.

• Filer kan optages med en
blanding af faste eller variable
bithastigheder. Sangtitel,
kunstnernavn, og album vil kunne
ses på Infotainmentsystemet, når
de er optaget med ID3-tags,
version 1 og 2.
• Opret en mappestruktur, der gør
det let at finde sange, mens du
kører. Arrangér sange efter
album med én mappe pr. album.
Hver mappe eller album bør
indeholde højst 18 sange.
• Sørg for at finalisere disken, når
du brænder en MP3/WMA-disk
ved at bruge flere sessioner. Det
er normalt bedre at brænde hele
disken på én gang.
Afspilleren kan læse og afspille op til
50 mapper, 5 sessioner, og 999 filer.
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Lange filnavne, mappenavne kan
bruge mere diskhukommelse end
nødvendigt. For at bevare plads på
disken skal du gøre fil- og
mappenavnene så korte som muligt.
Du kan også afspille en MP3/WMA
CD, der er blevet optaget uden brug
af filmapper. Systemet kan
understøtte op til 8 mapper i dybden,
reducer dog mappernes dybde mest
muligt for at gøre dem så enkle og
tydelige som muligt, så der ikke
opstår forvirring, når du forsøger at
finde en speciel mappe under
afspilning. Hvis en CD indeholder
mere end i alt 50 mapper,
5 sessioner, og 999 filer, vil
afspilleren lade dig få adgang til og
navigere rundt op til det maksimale
antal, men alle poster over
maksimum vil blive ignoreret.

Rodbibliotek
Rodbiblioteket vil blive behandlet
som en mappe. Hvis rodbiblioteket
har komprimerede lydfiler, vil
rodbiblioteket blive vist som ROOT.
Alle filer, der er indeholdt direkte
under rodbiblioteket, vil blive fundet
før andre biblioteker.

Tomt bibliotek eller mappe
Hvis et rodbibliotek eller en mappe
findes et eller andet sted i
filstrukturen, som kun indeholder
mapper/undermapper og ingen
komprimerede filer direkte ved siden
af dem, vil afspilleren gå videre til
den næste mappe i filstrukturen, som
indeholder komprimerede lydfiler, og
den tomme mappe vil ikke blive vist
eller nummereret.

Ingen mappe
Når CD’en kun indeholder
komprimerede filer, vil filerne blive
placeret under rodmappen.

De næste og forrige
mappefunktioner vil ikke have nogen
funktion på en CD, som er blevet
optaget uden mapper.
Når navnet på mappen vises, viser
Infotainmentsystemet ROOT.
Når CD’en kun indeholder
komprimerede lydfiler, men ingen
mapper, vil alle filer blive placeret
under den næste rodmappe. Når
Infotainmentsystemet viser navnet
på mappen, viser
Infotainmentsystemet ROOT.
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Afspilningsrækkefølge
Numrene vil blive afspillet i følgende
rækkefølge:
• Afspilningen vil begynde fra det
første nummer under
rodbiblioteket.
• Når alle numre fra rodbiblioteket
er blevet afspillet, vil afspilningen
fortsætte fra filer, i nummerorden.
• Efter afspilning af det sidste
nummer fra den seneste mappe
vil afspilleren begynde at afspille
det første nummer i den første
mappe eller rodbibliotek igen.

Filsystem og navngivning
Sangens navn i ID3-tag’et vil blive
vist. Hvis sangens navn ikke findes i
ID3-tag’et, vil Infotainmentsystemet i
stedet vise filnavnet uden endelsen
(f.eks. MP3/WMA).

Navne på musikstykker, der er
længere end 32 karakterer eller fire
sider, vil blive forkortet. Displayet vil
ikke vise dele af ord på den sidste
side af teksten, og filnavnets endelse
vil ikke blive vist.

Afspilning af en MP3/WMA
Med tændingen sluttet til indsættes
en CD delvis i skuffen med den trykte
side opad. Afspilleren vil trække den
ind. Derefter vil CD’en blive indlæst
og der vil blive foretaget filtjek, og
MP3 eller WMA vil blive vist på
displayet. CD’en vil begynde at blive
afspillet. Du kan ikke isætte en CD
med ACC slået fra.
Efterhånden som hvert enkelt
musikstykke begynder at spille, vil
dets nummer og sangens navn blive
vist på displayet.

Hvis tændingen slås fra, eller
Infotainmentsystemet slukkes med
en CD i afspilleren, vil CD’en blive
liggende i afspilleren. Når en CD
ligger i afspilleren, og tændingen slås
til, skal Infotainmentsystemet være
tændt, før CD’en starter afspilning.
Når tændingen er slået til, og
Infotainmentsystemet er tændt, vil
CD’en begynde at afspille fra det
sted, den standsede, hvis det var
den senest valgte lydkilde.
CD-afspilleren kan afspille de mindre
8 cm single-CD’er med en
adapterring. CD’er i fuld størrelse og
de mindre CD’er indlæses på samme
måde.
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Hvis der afspilles en CD-R, kan
lydkvaliteten være forringet
afhængigt af CD-R’ens kvalitet,
indspilningsmetoden, kvaliteten af
den musik, der er blevet indspillet, og
den måde hvorpå CD-R’en er blevet
håndteret. Der kan være forøget
risiko for overspringninger,
problemer med at finde numrene,
og/eller problemer med indlæsning
og udkast. Hvis disse problemer
opstår, skal du kontrollere overfladen
på CD’ens underside. Hvis CD’ens
overflade er beskadiget, f.eks.
revnet, knækket eller ridset, afspilles
CD’en ikke korrekt. Hvis CD’ens
overflade er snavset, se "Pleje af
dine CD’er" for mere information.
Hvis der ikke er nogen åbenlyse
skader, kan du forsøge med en kendt
CD af god kvalitet.

Forsøg ikke at klæbe en mærkat på
en CD, den kan komme til at sidde
fast i CD-afspilleren. Hvis en CD
afspilles på en computer, og der skal
bruges en beskrivende mærkat, så
forsøg at skrive på forsiden af den
indspillede CD med en spritpen i
stedet for.
Bemærkning: Hvis du sætter en
mærkat på en CD, indfører mere end
én CD i CD-skuffen ad gangen eller
forsøger at afspille ridsede eller
beskadigede CD’er, kan
CD-afspilleren blive beskadiget. Brug
kun CD’er i god stand uden mærkat,
indlæs kun én CD ad gangen, og
hold CD-afspilleren og CD-skuffen fri
for uvedkommende genstande,
væsker og affald.
Hvis der vises en fejl på displayet, se
"CD-meddelelser" senere i dette
afsnit.
Alle CD’ens funktioner fungerer på
samme måde under afspilning af en
MP3/WMA, med undtagelse af de
her anførte.
Se "Afspilning af en cd" ovenfor for
mere information.

Alle-/bibliotekstilstand
Gentagelse, gennemløb (intro-scan),
tilfældig afspilning (random) fungerer
i denne mappe, når alle-tilstand er
aktiv.
Tryk på Funktions knappen under
ALL. All skifter til DIR.
For at annullere DIR-tilstand skal du
trykke på Funktions-knappen under
DIR igen.

Visning af ID3-taginformation
Tryk på INFORMATION
[INFO]-knappen.
Infotainmentsystemet viser
ID3-taginformation for de aktuelle
filer.
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CD-meddelelser
CHECK CD: Hvis denne meddelelse
vises på displayet, og/eller CD’en
bliver skubbet ud, kan det skyldes et
af følgende forhold:
• Det er meget varmt. Når
temperaturen vender tilbage til
det normale, bør CD’en kunne
spille igen.
• Du kører på meget ujævn vej.
Når vejen bliver mere jævn, bør
CD’en kunne spille igen.
• CD’en er beskidt, skrammet, våd
eller vender omvendt.
• Luften er meget fugtig. Hvis det
er tilfældet, skal du vente en time
og prøve igen.
• CD’ens format er måske ikke
kompatibelt. Se "MP3 format"
tidligere i dette afsnit.
• Der kan have været et problem
i forbindelse med brændingen af
CD’en.
• Mærkaten kan sidde fast
i CD-afspilleren.

Hvis CD’en ikke spiller korrekt,
uanset årsag, så prøv med en kendt
CD af god kvalitet.
Hvis en fejl bliver ved med at opstå,
eller en fejl ikke kan korrigeres, skal
du kontakte din forhandler. Hvis
Infotainmentsystemet viser en
fejlmeddelelse, skal du skrive den
ned og give den til din forhandler, når
du henvender dig om problemet.

Ekstra udstyr
Brug af en USB/iPod (Kun for
Type 1/2, valgfri)
Valg af
USB/iPod-afspilningstilstand
Tryk på SOURCE [SRC]-knappen
for at skifte til at afspille USB- eller
iPod-filer fra en anden tilstand.
Indsættelse af USB-nøgle/iPod
Indsæt en USB-nøgle eller en iPod
i USB-stikket, så Infotainmentsystemet automatisk afspiller USBeller iPod-filerne.
Tage USB/iPod ud
Træk USB-nøglen eller iPod’en
manuelt ud af USB-stikket.
*Øvrige funktioner er de samme som
for cd-funktionen.
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Pause
Tryk og hold på PAUSE-knappen for
at holde pause i afspilning, mens
USB-hukommelsen eller iPod’en
afspiller.
"PAUSE" blinker på displayet.
Tryk og hold på PAUSE-knappen
igen for at starte afspilning af USB
eller iPod.
• Hvis Infotainmentsystemet er
forbundet med en AUX-enhed
eller CD, bliver pausefunktionen
ikke aktiveret.

Næste/forrige mappe - kun for
MP3/WMA-disk
Tryk på tSEEKu-knapperne for at
starte afspilning af den næste/forrige
mappe.

Næste/forrige nummer
Tryk på rTUNE[-knapperne.
Derefter starter
Infotainmentsystemet afspilning af
det næste/forrige spor.

RDM (Random)
Tryk på Funktions knappen under
RDM. Infotainmentsystemet afspiller
sporene vilkårligt.
For at annullere denne funktion skal
du trykke på Funktions-knappen
under RDM igen.

Hurtig frem- og tilbagespoling
Tryk og hold på
rTUNE[-knapperne. Derefter
afspiller Infotainmentsystemet hurtigt
fremad/hurtigt bagud

RPT (Repeat)
Tryk på Funktions knappen under
RPT. Derefter afspiller
Infotainmentsystemet det aktuelle
nummer igen og igen.
For at annullere denne funktion skal
du trykke på Funktions-knappen
under RPT igen.

INT (Intro-Scan) (gennemløb)
Tryk på Funktions knappen under
INT. Derefter afspiller
Infotainmentsystemet de første få
sekunder af alle numre i rækkefølge.

For at annullere denne funktion skal
du trykke på Funktions-knappen
under INT igen.
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iPod Navigationsfunktion
(Kun for Type 1/2, valgfri)
iPod-navigationstilstand
Tryk på MENU-knappen for at vælge
den understøttede kategori fra
iPod’en.
Næste/foregående kategori
Tryk på tSEEKu-knapperne, og
tryk derefter på Funktions knappen
under ENT. Derefter starter
Infotainmentsystemet afspilning.
Annuller eller forrige trin
Tryk på Funktions knappen under .
Derefter går Infotainmentsystemet
tilbage til det forrige trin.

Ekstern lydindgang (AUX)
Infotainmentsystemet har et ekstra
indgangsstik (diameter 3,5 mm), der
sidder nederst til højre på
frontpladen.
Dette er ikke en lydudgang. Tilslut
ikke hovedtelefonerne til det ekstra
indgangsstik på forsiden.
Du kan imidlertid tilslutte en ekstern
lydenhed, f.eks. en iPod, bærbar
computer, MP3-afspiller, CD-skifter,
eller XM™‚-modtager, til det ekstra
indgangsstik til brug som en lydkilde.
Valg af AUX In-tilstand
Tryk på SOURCE [SRC] (kun for
Type 1/2) eller AUX (kun for Type 3)
-knappen i den anden
afspilningstilstand.
Hvis det ekstra jack ikke registrerer, at
der er et output jack, vil hjælpefunktionen (aux mode) ikke blive vist.

A-navigationstilstand
(kun for Type 1/3, valgfri)
Valg af A-navigationstilstand
Tryk på MEDIA-knappen for at
vælge A-NAVI-tilstand.

Telefon
Tilslutning af Bluetooth
Parringsprocedure
Tryk på BLUETOOTH [4] . Derefter
fortsætter parringsproceduren.
1. Tryk på Funktions knappen
under "PAIRING" på displayet.
2. Søg og vælg enhedsnavnet
"CAR AUDIO" for Bluetooth på
en telefon.
Audiosystemet skal vise navn på den
tilsluttede enhed i 3 sekunder.
Audiosystemet skal skifte tilbage til
"Valg af funktion" efter
tilslutningsproceduren, og "BT"
vises.
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Bluetooth Audio
A2DP-tilstand
Tryk på Funktions knappen under
AUDIO PLAY på displayet.
PLAY
Tryk på Funktions knappen under k
på displayet for at starte afspilning af
MP3-filer på det tilsluttede håndsæt.
Pause
Tryk på Funktions knappen under
k på displayet for at holde pause i
afspilning af en MP3-fil.
Næste/forrige nummer
Tryk på Funktions knappen under Q/R
på displayet. Derefter starter MP3-filen
afspilning af det næste/forrige spor.

Automatisk tilslutning
1. Audio vil forsøge at tilslutte den
forrige BT-enhed automatisk, når
Infotainmentsystemet tændes.
2. BT-enheden, som tilslutter audio,
kommer tilbage til audioenheden,
efter at BT-enheden er uden for
10 m afstand fra et audiosystem.
Audiosystemet vil forsøge at
tilslutte BT-enheden automatisk.

Håndfri telefon
Opkaldsmodtagelse
Foretag et opkald
1. Tryk på Funktions knappen
under Call på displayet.
2. Tryk på Funktions knappen
under Last Call på displayet.
Audio vil vise "Dialing..." (ringer op)
og "Connected" (tilsluttet).
Indgående opkald
Audio vil vise "Incoming Call..."
(indgående opkald) i 3 sekunder, og
derefter vil audio vise "Incoming call
number" (indgående nummer), indtil
brugeren trykker på Funktions
knappen under ANSWER eller
DECLINE på displayet.
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1. Tryk på Funktions knappen
under ANSWER på displayet.
Derefter vil audio være på linjen.
2. Tryk på Funktions knappen
under DECLINE på displayet.
Derefter vender audioenheden
tilbage til den sidste tilstand.
På linjen
Tryk på Funktions knappen under
MIC MUTE på displayet ved hjælp af
en telefon. Mikrofonens lyd afbrydes.
Tryk på Funktions knappen under
PRIVATE på displayet eller
POWER-knappen, mens en telefon
bruges. Tilstanden skifter til
"privat-tilstand".
Tryk på Funktions knappen under
HANG UP på displayet, mens en
telefon bruges. Audio vender tilbage
til den sidste tilstand.

Navigation
Navigationssystemoversigt
Introduktion
1. Kom godt i gang
Oplysninger vedr. sikkerhed
Inden brug af navigationssystemet
skal følgende oplysninger vedr.
sikkerhed læses. Når systemet
bruges, skal disse sikkerhedsregler
følges for at forhindre personskade
og undgå beskadigelse af ejendom.

01

Trafikreguleringer har højere prioritet
end alle anvisninger fra
navigationssystemet. Overhold altid
de viste trafikskilte, fartgrænser og
vejbegrænsninger.
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02

Undlad at kigge på skærmen mere
end ca. et sekund ad gangen under
kørsel, og først når du har
konstateret, at det kan ske sikkert.

03

Af sikkerhedsmæssige hensyn må
du ikke betjene systemets
betjeningsknapper under kørsel. Det
kan distrahere føreren og eventuelt
resultere i en alvorlig ulykke. Parker
bilen i et sikkert område inden
betjening af systemet.

04

Enheden må ikke skilles ad eller
ændres. Hvis du gør det, kan det
resultere i ulykker, brand eller
elektrisk stød.
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05

Der må ikke hældes vand eller
indsættes fremmede genstande
i enheden. Dette kan forårsage
røgudvikling, brand eller stød.

06

Brug ikke systemet, hvis du
bemærker en fejlfunktion såsom en
frosset skærm eller manglende lyd.
Fortsat brug af systemet kan
resultere i en ulykke.

07

Parker ikke bilen et ulovligt sted for
at betjene systemet.
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08

De forskellige lydindstillinger skal
vælges, så de akustiske signaler
udefra til enhver tid kan høres.

09

Kontroller lydstyrken, før enheden
tændes. Hvis lydstyrken skrues op,
når der tændes på kontakten,
kommer der en høj lyd, som kan
skade din hørelse.

10

Hold ikke systemet kørende, når
motoren er stoppet. Hvis du gør det,
kan det tappe bilens batteri for strøm.
Når du bruger systemet, skal
motoren altid køre.
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11

Udsæt ikke skærmen for overdreven
kraft. Dette kan resultere i fejlfunktion
i systemet.

12

Rengør kun med en klud, der er
fugtet med lidt vand. Brug ikke
kemiske eller andre
husholdningsrengøringsmidler, da
disse kan beskadige skærmen.

13

Anbring ikke ting oven på
instrumentpanelet. Det vil påvirke
føleren, som styrer forlygten og viser
lysstyrke.

Infotainmentsystem 161

• Hvis man får væsken i øjnene
eller på huden, skal man skylle
med store mængder vand og
straks søge lægehjælp.
Indsæt under ingen omstændigheder
et SD-kort med uregelmæssig form i
SD-korthullet.
Disse kort kan sætte sig fast eller
ødelægge hullet. Enheden skal så
udskiftes for din regning.
C01

Anbring ikke genstande på
instrumentpanelet eller
bagrudehylden. Hvis du gør det, kan
GPS-satellitsignalet afbrydes og
bevirke, at systemet bliver upræcist.

C02

Hvis bilens forrude er tonet med en
reflekterende metalbelægning,
påvirker dette GPS-modtagelsen.
Hvis LCD-panelet revner, skal man
undgå at berøre den væske, som
løber ud inde fra panelet. Dette kan
forårsage betændelse af huden.
• Hvis man kommer til at indtage
væsken, skal man straks søge
lægehjælp.

Enheden fungerer muligvis ikke
ordentligt i ekstrem kulde eller
varme. Sørg for en normal
omgivelsestemperatur for at sikre
korrekt drift.
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Instrumentkomponenter

Rat

Forsigtig

Betjeningspanel

Der er muligvis ikke ratkontakter det afhænger af bilmodellen.
• Hvis du trykker flere gange på
knappen MODE eller SEEK
med korte mellemrum, kan
CPU’en blive overbelastet og
evt. forårsage systemnedbrud.

17
14

1.
2.
3.
4.

NAVI : Navigation
MENU : Main Menu
TRIP : Kørselsoplysninger
DIM : Skifter display mellem
dagvisning og natvisning.
5. SD-korthul

1. Tænd/sluk
2. Skifter til næste station eller
nummer
For at komme til næste station i
det valgte frekvensbånd eller det
næste musiknummer
3. Skifte funktioner
Skift mellem AM, FM, CD, AUX,
NAVI og Multimedie, hver gang
der trykkes på knappen.
4. Indstilling af lydstyrken
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Grundlæggende betjening

Forsigtig

Starte systemet

18

Navigationssystemet starter, når
tændingskontakten sættes i
positionen ACC eller ON. Når
systemet starter, viser skærmen den
senest anvendte funktion.
Der slukkes for strømmen, når
motoren afbrydes. Når motoren er
afbrudt, kører systemet i
30 sekunder for at gemme dataene.

• Den senest anvendte funktion
gemmes, når motoren
afbrydes.
• Hvis du starter systemet inden
for 30 sekunder efter, at nøglen
er taget ud, behøver systemet
ikke opstartstid.
• Hvis du vil nulstille systemet,
skal du trykke samtidig på
knapperne MENU og TRIP i
10 sekunder. Slip knapperne,
når systemet begynder at
genstarte.

Betjeningsknapper til systemet
De følgende knapper findes på
navigationssystemet.

20

1.
2.
3.
4.

NAVI : Navigation
MENU : Main Menu
RIP: Kørselsoplysninger
DIM : Ændring af lysstyrken
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Main Menu
Tryk på knappen MENU for at vise
skærmbilledet Main Menu. Fra dette
skærmbillede kan du komme til alle
navigationssystemets funktioner.
Skærmknapper bliver fremhævet,
når en funktion er til rådighed, og de
deaktiveres, når de er ikke er til
rådighed.

4. Kørselsoplysninger

MP3

5. ATC-information
6. Settings

22

21

1. Navigation
2. MP3
3. Film

1. Filoplysninger
2. Spilletid
3. Afspilningsstatus
4. Aktuel mappe
5. Filliste
6. Gentag
7. Listekontrol
8. Stop
9. Forrige fil
10. Afspil/pause
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11. Næste fil
12. Højere mappe
13. Tilfældig rækkefølge

Film

24
23

1.
2.
3.
4.

Aktuel mappe
Filliste
Højere mappe
Listekontrol

5. Stop
6. Forrige fil
7. Afspil/pause
8. Næste fil
9. Filliste
10. Gentag
11. Fuld skærm tænd/sluk
12. Afspilningsstatus
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Kørsel

ATC

25

1. Nulstilling af gennemsnitlig
hastighed
2. Nulstilling af kørselstid
3. Nulstilling af gennemsnitligt
brændstofforbrug
4. Gennemsnitlig hastighed
5. Køretid
6. Gennemsnitligt brændstofforbrug
7. Rækkevidde med resterende
brændstof
8. Vis kompas
9. Tilbage til Main Menu

C13A

Ud over at trykke på ATC-knappen i
Main Menu vises der
ATC-informationer i bunden af
skærmen, når den relevante
information om klimaanlægget, som
f.eks. temperatur, luftstrøm osv.,
ændres. Dette pop-op-skærmbillede
vises i 5 sekunder.
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Settings

C13B
28

Forsigtig
Se afsnittet klimastyring, hvis du vil
have detaljerede ATC-oplysninger.

1.
2.
3.
4.
5.

Kalibrering af skærmberøring
Systemoplysninger
Systemopgradering
Navigationsopgradering
Brugerpræference
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Systemopsætning

Skærmbillede

Forsigtig

Lydstyrke
1. MP3, film, FM/AM, CD
Du kan indstille lydstyrken ved
at dreje på audiosystemets
lydstyrkeknap eller trykke på
ratkontakten.
Hvis du trykker på lydstyrkeknappen, afbrydes lyden. Tryk
igen for at få lyden tilbage.
For at slukke for lyden skal der
trykkes på lydstyrkeknappen
i 3 sekunder. ATC-informationer
vises på skærmen, når den
slukkes.
2. Navigation
Du kan kun ændre
lydstyrkeniveauerne for voice
guidance (instruktionsstemme)
i navigationstilstand. Du kan også
vælge at slukke for forespørgsel
om voice guidance.
Du kan ikke øge eller nedsætte
lydstyrken i navigationsinformationen i forhold til andre
lydkilder.

• I overensstemmelse med et
eksternt lys indstilles
skærmens lysstyrke
automatisk.
Anbring ikke ting oven på
instrumentpanelet.

30

Hvis du trykker på knappen DIM, vil
systemet dæmpe op til 70 % af
lysstyrken.
Der er 3 trin til indstilling af
skærmens lysstyrke.
(On  50 %  70 % On)
Tryk på knappen DIM i 3 sekunder
for at slukke visningen. Når skærmen
er slukket, bliver GPS-positionsfunktionen ved med at arbejde.
Skærmen tænder igen, når der
trykkes på en knap.

Settings
Berør: kalibrerer berøringsskærmen.
Systemoplysninger: viser
oplysningerne i navigationssystemets software.
Systemopgradering
Navigationsopgradering
Brugerpræference: tilpasser
systemet, så det passer bedre til dine
behov.
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Systemoplysninger
Vis den aktuelle version af systemet.

Berøring

Systemopgradering

31

Du kan kalibrere berøringsskærmen,
hvis den ikke reagerer præcist på
dine berøringer.
Berør midten af målet med en pen.
Når målet flytter sig til en anden
position, skal det nye mål berøres.
Gentag hver gang for at fuldføre
kalibreringen.

33
32

H/W: hardware
S/W: software
O/S: operativsystem
GPS: GPS-firmware

Isæt opdaterbart SD-kort
i SD-korthullet. (For opdaterbart
SD-kort, kontakt en autoriseret
GM-forhandler)
Tryk på knappen MENU, og berør
knappen Settings.
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Navigationsopgradering

34

Tryk på knappen Systemopgradering.

35

Tryk på knappen UPGRADE for
systemopgradering. Hvis du ikke har
brug for at opgradere et bestemt
system, skal du trykke på test for at
deaktivere.

Forsigtig
• Under opgradering må
SD-kortet ikke fjernes, motoren
ikke slukkes og systemet ikke
betjenes for at undgå
funktionsfejl i systemet.

33

Isæt opdaterbart SD-kort
i SD-korthullet. (For køb af
opdaterbart navigations-SD-kort,
kontakt en autoriseret
GM-forhandler)
Tryk på knappen MENU, og berør
knappen Settings.
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Brugerpræference
Navigationssystemet kan tilpasses,
så det er lettere at bruge. Du kan
indstille visningsenhed, sprog,
tidszone.
Bekræft valget ved at trykke på
knappen Save.
Visningsenhed
Her kan du ændre den anvendte
måleenhed i systemet.
34

Tryk på knappen Systemopgradering.

36

Tryk på knappen UPGRADE for
navigationsopgradering.

Forsigtig
• Afhængigt af filens størrelse
kan en opdatering tage op til
25 minutter.
C13C

Afstand: Miles eller kilometer

172

Infotainmentsystem

Temperatur: Celsius eller
Fahrenheit

Sprog

Tidszone

Volumen: Liter eller gallon
Bemærk
Når gallon vælges til
lydstyrkeenheden, ændres
afstandsenheden i
kørselsoplysningerne automatisk
til miles.

C13D

Vælg det ønskede sprog. Dette
system understøtter 11 sprog for
tekst vist i hovedmenuen.
Navigationsmenuen understøtter
11 sprog for vist tekst og
stemmekommandoer.

C13E

Brug knappen qr til at indstille den
pågældende tidszone. Kontroller
dagslyslagringer, hvis de gælder for
din tidszone. (Dagslyslagringer
indstilles ikke automatisk.)

Infotainmentsystem 173

Tidszoneliste, som du kan vælge.
Tidszone

Display

Romansk standardtid

(GMT+01:00) Bruxelles

GMT normaltid

(GMT+00:00) London

Vesteuropæisk normaltid

(GMT+01:00) Amsterdam

Centraleuropæisk normaltid

(GMT+01:00) Sarajevo

Centraleuropa normaltid

(GMT+01:00) Beograd

GTB normaltid

(GMT+02:00) Bukarest
Afhængigt af førerens placering i
bilen kan RHD/LHD vælges.

C13F
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Systemfunktion
1. Multimedie
MP3
Afspilbar MP3-filstandard
Kompressionstype
Prøvefrekvens
Bithastighed
Maks. bibliotekslag
Maks. tegn for mappe/filnavn
Tegnsæt for mappe/filnavn

MPEG-1 audiolag III
8,11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1,
48 (kHz)
8~320 (kbps)
8
64 bytes
A til Z, 0 til 9, _ (understregning)

Maks. antal mapper

256

Maks. antal filer

512

ID3-tag

Ver 1.0, ver 1.1, ver 2.2, ver 2.3,
ver 2.4

• En fast bithastighed på 96, 128,
192 kbps med prøvefrekvens på
44,1 kHz anbefales for stabil
lydkvalitet ved afspilning.
• Hvis bithastigheden er over
192 kbps, kan der være lydhop
under MP3-afspilning. Brug
192 kbps eller lavere bithastighed
til MP3.

Forsigtig
• Hver fil, som ikke er en MP3-fil,
tæller også som en fil.
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Sådan bruges MP3-afspilleren

9. Forrige fil: Vælger foregående
musikfil.
10. Afspil/pause
11. Næste fil: Vælger næste musikfil.
12. Højere mappe: Viser det næste
højere mappeniveau.
13. Tilfældig rækkefølge: Afspiller
sangene i tilfældig rækkefølge.

22
40

Tryk på knappen MENU, og berør
knappen MP3.
Tryk på MODE-knappen på rattet,
indtil MP3-afspiller vises.
Funktionen skifter, når du trykker på
ratkontakten.
AM  FM  CD  AUX 
NAVI  Multimedia  tilbage til AM

1. Filinformation: Viser den fil, der
afspilles for tiden.
2. Spilletid
3. Afspilningsstatus
4. Aktuel mappe: Viser niveauet for
den fil, der afspilles for tiden.
5. Filliste
6. Gentag: Den fil, der afspilles for
tiden, bliver gentaget.
7. Lsitekontrol: Flytter mellem sider.
8. Stop
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Film
Understøttede filformater
Audio

Sådan bruges filmafspilleren

MP3, WMA, OGG, WAV (bithastighed 128~192 kbps)

Video

MPEG1/2/4, DivX3.0/4.0/5.0, XviD, WMV7.0/8.0/9.0

DTS

Ikke understøttet

Maks. opløsning

800 x 480

Forsigtig

BG_CAUTION

• En film med en opløsning
større end 800x480 afspilles
muligvis ikke korrekt.
• Når en film afspilles, bliver
andre funktioner langsommere.
• Med et blandet tilstand SD-kort
(kombination af lyd, bevægelse
og data) genkendes og
afspilles kun lyd- eller
filmfilerne afhængigt af den
valgte tilstand.
• Af hensyn til førerens sikkerhed
kan en film kun afspilles, når
bilen holder stille.

40

Tryk på knappen MENU, og berør
knappen Movie.
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SD-kort
• HDD-type/CF-hukommelse
understøttes ikke.
• Filformatet DRM (Digital Rights
Management) fungerer ikke.

Forsigtig
Indsæt under ingen
omstændigheder et SD-kort med
uregelmæssig form i SD-korthullet.
23

1.
2.
3.
4.

Aktuel mappe
Filliste
Højere mappe
Listekontrol

44

5. Stop
6. Forrige fil
7. Afspil/pause
8. Næste fil
9. Filliste
10. Gentag
11. Fuld skærm tænd/sluk
12. Afspilningsstatus

Disse kort kan sætte sig fast eller
ødelægge hullet. Enheden skal så
udskiftes for din regning.
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2. Informationsfunktioner

Viser den skønnede distance,
du kan køre på den mængde
brændstof, der er i tanken. Denne
distance er skønnet ud fra den
gennemsnitlige
brændstoføkonomi over de sidste
mange kilometer, så den vil
variere afhængigt af hastighed,
trafik osv.
8. Visningskompas: Angivelser for
bilens bevægelse
9. Tilbage til Main Menu

Kørsel

25

40

Kørselsoplysninger viser
kørselsrelaterede oplysninger
grafisk.
Tryk på knappen TRIP, eller tryk på
knappen MENU, og berør knappen
Trip.
Tryk på knappen r for at lukke.

1. Nulstilling af gennemsnitlig
hastighed
2. Nulstilling af kørselstid
3. Nulstilling af gennemsnitligt
brændstofforbrug
4. Gennemsnitlig hastighed
5. Køretid
6. Gennemsnitligt brændstofforbrug
7. Rækkevidde med resterende
brændstof

* vælg nulstil, når du starter på en tur
eller rute, som du vil registrere.
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ATC

33

ATC-information viser
airconditionsystemets tilstand.
Tryk på knappen MENU, og berør
knappen ATC.
ATC-informationen vises også ved at
trykke på lydstyrkeknappen til
lydanlægget i 3 sekunder.

1.
2.
3.
4.

C13A

Indstilling af temperatur
Udetemperatur
Vindretning
Airconditionsystemets tilstand
(tændt/slukket)
5. Automatisk tilstand
(tændt/slukket)
6. Vindstyrke
Bakkamera
Når du forsøger at parkere bilen, vil
retningslinjerne blive vist på
skærmen.
(retningslinjer vises ved gearskift til
bak)

C04

C03
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Forsigtig
• Denne funktion understøttes
ikke afhængigt af bilmodellen.
• Det er farligt at stole blindt på
bakkameraet, når der opstår en
uventet situation. Hold øje med
alle retninger ved parkering.
• Retningslinjen optimeres i
overensstemmelse med bilens
bredde. Men parkeringslinjen
svarer måske ikke til
retningslinjen.
• Skru ned for lydstyrken
(MP3, navigation), så du kan
høre parkeringsalarmen.
• Hvis du tager SD-kortet ud
under brug af bakkameraet,
kan det forårsage funktionsfejl.

Kom godt i gang
Velkommen til a-navi-systemet
Tak fordi du valgte Advanced
Navigation System ("A-Navi
System") til bilnavigering i Europa.
Denne instruktionsbog er en
detaljeret beskrivelse af
navigationssoftwaren. Systemet er
let at betjene, og vi anbefaler, at du
læser denne instruktionsbog for at
forstå A-Navi-systemets
skærmbilleder og funktionstrin.
1. Forholdsregler
• Af sikkerhedsmæssige hensyn
anbefaler vi, at du betjener
A-Navi-systemet, inden du starter
turen. Undlad at betjene
A-Navi-systemet under kørsel,
da dette kan føre til kollision eller
ødelæggelse. Bed evt.
passageren om at betjene
systemet.

• De lokale kørselsbestemmelser
og køreforhold skal altid
overholdes. De har forrang for de
kørselsinstruktioner, der gives af
A-Navi-systemet.
• Selv om der er blevet taget højde
for alle sikkerhedshensyn ved
udformning af A-Navi-systemet,
fritager brugen af
navigationssystemet ikke føreren
for dennes ansvar for korrekt og
forsigtig adfærd i trafikken.
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2. Introduktion til a-navi-system
• Hurtig og let at lære --- du kan
på 3 minutter lære, hvordan
systemet let kan betjenes.
• Intelligent styring af flere
kort --- A-Navi-systemet kræver
ikke, at skifter kort, når du
navigerer mellem kortsegmenter
eller lande. Du kan flytte
kortskærmen i enhver retning og
kontrollere POI-informationer på
kortet.
• Hurtig visualiseret
positionering --- du kan meget
hurtigt finde den aktuelle position
og få oplysninger om det næste
drejepunkt.
• Let rulning i kortet --- Under
kørsel ruller kortet op og ned på
skærmen for at hjælpe dig med at
få et overblik over din position.

• Zoom ind/ud --- Kortskalaen
justeres i henhold til
kørehastigheden. Dette giver dig
mulighed for en korrekt visning af
kortet.
• Knappen dag/nat --baggrundsbelysningen af kortet
og farven på indikatoren for
lokaliseringen kan ændres
manuelt. Dette bevirker, at kortet
er lettere at læse om natten.
• To vejpunkter --- tillader for det
meste 2 vejpunkter og fører dig til
destinationen en efter en.
• 23 POI-kategorier --A-Navi-systemet giver mulighed
for at søge efter restauranter,
lufthavne, tankstationer osv. på
en meget bekvem og let måde.

• Fornuftig ruteplanlægning --det tager højde for alle
trafikregulering ved planlægning
af en rute så som ensrettede
gader, forbud mod svingning og
så videre; derudover kan brugere
ændre rutevalg baseret på
kørselspræference eller forhold.
• Informationer om
drejepunkter --- Indeholder
detaljerede oplysninger om hvert
drejepunkt på en foreslået rute.
Du kan se alle drejepunkterne
under hele turen.
• Skematisk kort over kryds --Klar skematisk illustration af hvert
kryds garanterer, at du kan se det
på forhånd og holder dig på rette
spor til destinationen.
• Information om
GPS-satellitter --- Du kan se
status og antallet af modtagne
signaler fra GPS-satellitter.
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• Registrering af kurs --A-Navi-systemet registrerer dine
turdata. Denne information kan
afspilles igen eller genbruges til
fremtidige ture.
• Flere POI-steder --- Viser to eller
flere POI’er med lokalitet det
samme sted eller i nærheden.
• Navigation i tunnel og
underjordisk parkering af
bilen --- Gyroskopfrit
inertinavigationssystem hjælper
dig med ikke at fare vild, selv om
der ikke er noget GPS-signal.
• Navigation i terræn --- Når du
kører i terræn, lagrer systemet
automatisk den aktuelle position
og kørte strækning på kortet.
• Venstre-/højrekørsel --- Du kan
skifte venstre-/højrelayout
mellem kort og
navigationsinfokolonne for at se
lokale bestemmelser og
kørselspraksis.

• Til-/frakobling af visning af
bilens hastighed --- Viser eller
skjuler bilens aktuelle hastighed.
• Motorvejsskiltning --- Viser
afstanden fra den aktuelle
position til næste frakørsel.
• Flersproget indstilling --- Kan
indstilles til 11 stemmer og sprog.
• Advarselstegn for hastighed --Advarselstegn er baseret på den
lovbestemte hastighedsbegrænsning på forskellige vejtyper.
Systemet alarmerer dig med
instruktionsstemme, når du
nærmer dig hastighedsbegrænsningen på vejen. Du kan
desuden indstille hastighedstolerancen fra 0 til 20 %.

Kom godt i gang
A-Navi-systemet er et godt valg af
navigation i bilen. Du kan let bruge
det ved at banke let på skærmen
eller tegne kortet med fingrene.
Hurtig reference
I dette kapitel gives en kort
introduktion i, hvordan
A-Navi-systemet skal bruges. Inden
vi udforsker alle de detaljerede
funktioner i dette program, skal du
sikre dig, at:
• A-Navi-systemet søger efter
positionsoplysninger fra mindst
tre satellitter, og at din position er
fast, når programmet starter.
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Når du bruger GPS-modtageren for
første gang, kan det tage
2-3 minutter at sikre
satellitinformationer og finde den
præcise position (koldstart). Din
lokalisering lagres i hukommelsen.
Ved efterfølgende brug af
GPS-modtageren tager det kun
1-3 minutter at lokalisere din position
(varmstart). Når GPS-modtageren
har lokaliseret din position, starter
systemet straks med navigationen
uden ekstra betjening, når du starter
programmet.

2. Kom godt i gang

Billede 2.2 Systemadvarsel

Billede 2.1 Skærmbilledet
Velkommen

P22

P21

• Når du starter A-Navi-systemet
for første gang, kommer
skærmbilledet ind på Chevrolet
"Welcome".
Det tager ca. 15 s at skifte
automatisk fra skærmbilledet
"Welcome" til skærmbilledet
"Caution".

• Læs omhyggeligt advarslen til
A-Navi-systemet, og klik på
Tryk på knappen "Agree" for at
gå ind i skærmbilledet "Free Navi
Map".
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Billede 2.3 Free Navi Map

Billede 2.4 Free Navigation Menu

• Berør: "Map Options" for at
ændre kortparametre.
• Berør "Settings" for at ændre alle
indstillingsparametre.
• Berør genvejstasten s og
systemet vender tilbage til
navigationskortet.
Når du bruger A-Navi-systemet for
første gang, ønsker du måske at
ændre systemets sprog.

P23

• I Free Navi Map kan du lade
systemet være uden betjening,
og det finder din kørselsrute.

P24

• Hvis du vil have adgang til flere
funktioner, skal du berøre Main
Menu på Free Navi Map,
hvorefter systemet skifter til
skærmen Free Navi Menu.
I Free Navi Menu kan du få adgang
til tastfunktioner i A-Navi-systemet
som nedenfor:
• Berør "Go to" for at indsætte
destination (S).
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3. Kortene Rute & Fri Navigation
Kortskærmen Rute/Fri navigation er
den mest anvendte skærm i
A-Navi-systemet. Kortskærmen Fri
navigation viser, når du koldstarter
A-Navi-systemet, mens kortet
Rutenavigation viser, når du
fortsætter den sidste navigation efter
genstart af systemet.
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Billede 2.5 Route Navigation Map

P25
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Billede 2.6 Free Navi Map

P26
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1. Bilikon --- Indikerer den aktuelle
position og kørselsretning.
2. Drejetegn --- Sølvpilen viser den
vej, du skal køre ved det
drejepunkt, du nærmer dig.
3. Aktuel vej --- Feltet er tomt, hvis
vejen ikke har et navn.
4. Næste vej --- Navnet på den
næste vej, du nærmer dig.
5. Drejeskema --- Viser
vejstrukturen ved næste drejning.
Når du rører ved dette ikon, giver
systemet information om næste
drejning, f.eks. "Drej til venstre
om 900 meter".
6. Afstand til næste sving --- Viser
afstanden til næste svingpunkt
virtuelt.
7. Statuslinje for afstand
8. Aktuel hastighed --- Viser den
aktuelle kørselhastighed.
9. Resterende distance --- Den
distance, der endnu mangler
mellem start og destination eller
næste vejpunkt.

10. ETA --- Forventet tid inden
ankomst til destinationen.
11. Hastighedsadvarsel --- Viser
hastighedskamera forude og
hastighedsbegrænsningen
12. GPS-status --- Berør for at vise
GPS-status; grå betyder, at
GPS-signal er svagt, eller GPS
har ikke været fast, mens grøn
betyder, at GPS har været fast.
13. Lydstyrke --- Berør for at indstille
lydstyrken til instruktionsstemme.
14. Kompas --- Viser kortets
nordretning.
15. Skalalinje --- Viser kortets skala.
16. Zoom ind-knap --- Berør for at
zoome ind på kortet.
17. Zoom ud-knap --- Berør for at
zoome ud på kortet.
18. Hovedmenu --- berør for at gå
ind i Rute-Navi-menu.
19. Kørselshastighed --- Den
aktuelle kørselshastighed.

20. Længde-/breddegrad --- Viser
det aktuelle kortcenters længdeog breddegrad.
21. Aktuel tid
22. Hovedmenu --- Berør for at gå
ind i Fri navi-menu.
4. Tastatur
A-Navi-systemet indeholder
alfabetisk tastatur med latinske
bogstaver, numerisk tastatur,
tegnsætning og især specielle
tegn/symboler på 30 sprog.
Tastatur af ABC-typen indeholder
kun bogstaver.
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Billede 2.7 Alfabetisk tastatur

Billede 2.9 Specielt
symboltastatur

Billede 2.8 Numerisk tastatur

P27

P28
P29

123: Berør for at vise numerisk
tastatur og tegnsætning.

v: Berør og vend tilbage til
ABC-tastatur.

GER: Berør for at vise specielle
symboler i Tyskland.

u: Mellemrumstast.

4: Berør og vend tilbage til
foregående skærmbillede.

}: Berør og slet det sidst indtastede
bogstav.

På kort: Berør og vis placeringen af
fremhævet optegnelse på kort.

t: Berør for at skifte til specielle
symboltastaturer i andre lande.

OK: Bekræft tastaturindtastning eller
valg.
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Brug af
navigationssystemet

Billede 3.3 Søgemenu

Billede 3.2 Menuen Free Navi

Valg af en destination – gå til?
Billede 3.1 Free Navi Map

P32

P31

For at kunne navigere med
A-Navi-systemet eller planlægge en
rute skal du først indtaste en
destination og derefter beregne en
rute.
Berør i "Fri navi-kort?" (billede 3.1)
"Hovedmenu" for at komme ind i "Fri
navi-menu" (billede 3.2), og berør
derefter "Gå til" for at komme ind
i "Søgemenuen" (billede 3.3).

P33

I Søgemenuen giver A-Navi-systemet
dig seks forskellige muligheder for at
angive en adresse, by, POI
(Interessepunkt) og andre steder,
som du kan vælge som start eller
destination. I dette kapitel beskrives
betjeningstrinene et efter et.
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Billede 3.5 Landesøgning

1. Søgning af destination efter
adresse

Billede 3.6 Bysøgning

Billede 3.4 Adressesøgning

P35

P34

F.eks.: Senckenberganlage nr. 25,
Frankfurt, Tyskland
1. Berør "Adressesøgning" på
skærmbilledet "Søgemenu";
• På skærmbilledet
"Søgemenu" (Billede 3.4),
berøres "Land" for at gå ind i
skærmbilledet
"Landesøgning" (Billede 3.5).

2. Vælg et af de europæiske lande.
• I skærmbilledet
"Landesøgning" er
standardlandet det seneste
søgeland "Tyskland". Du kan
vælge w eller x for at bladre
igennem landelisten og vælge
et af 41 europæiske lande.

P36

3. For at angive destinationen
indtastes først bynavn, og
derefter vælges den ønskede by.
• Du kan indtaste navnet på
byen, eller forstavelsen,
hvorefter systemet automatisk
laver en liste over alle de byer,
der passer til de indtastede
bogstaver.
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• Berør den ønskede by, og
berør "OK" for at bekræfte
valget af by. Systemet vender
tilbage til skærmbilledet
"Adressesøgning"
(Billede 3.7)

Billede 3.7 Adressesøgning

Billede 3.8 Vejsøgning

P37

4. Indtast nu vejnavnet, og vælg
den ønskede vej.
• I skærmbilledet
"Adressesøgning", berøres
vejindtastningsfeltet og gå ind
i skærmbilledet "Vejsøgning".

P38

•

Indtast i skærmbilledet
"Vejsøgning" vejnavnet eller
forstavelsen på tastaturet.
• Når vejen er valgt, berøres
"OK", og derefter vendes der
tilbage til skærmbilledet
"Adressesøgning".
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Billede 3.9 Indtast husnr.

Billede 3.10 Indtast husnr.

P39

5. Indtast husnummeret.
• Efter angivelse af vejen
berøres feltet "klik her og søg
efter husnummer" for at
komme til skærmbilledet
"Husnr.".

Billede 3.11 Kontroller sted på kort

P310

• Indtast husnummeret på
tastaturet, og berør "OK" for at
vende tilbage til skærmbilledet
"Adressesøgning".
Hvis det indtastede
husnummer ikke eksisterer,
anser systemet det første
resultat som standardposition.

P311

6. Tryk på "På kort" for at
kontrollere stedet for
indtastningsadressen, eller tryk
direkte på "OK" og gå til
"Ruteplan".
• Du kan nu berøre "På kort" for
at kontrollere stedet for den
angivne adresse på kortet.
• Berør derefter "OK", og
systemet skifter til
skærmbilledet "Ruteplan" for
at starte navigationen.
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Billede 3.12 Ruteplan

Billede 3.14 Adressesøgning

Billede 3.13 Vejkrydssøgning

P312

• I skærmbilledet Route Plan
kan du berøre "Gå" for at
starte navigeringen, eller start
simuleringsnavigering ved at
berøre "Simuler"".
Alternativ måde er at lokalisere ved
vejkryds.
Valgmulighed: Vælg vejkrydset
direkte efter angivelse af vejen.

P313

• På "Adressesøgning"skærmbilledet skal du berøre
indtastningsfeltet for Vejkryds og
gå ind i skærmbilledet "Vejkryds".
Det viser en liste over
eksisterende vejkryds langs
"Senckenberganlage". Vælg
derefter det ønskede vejkryds, og
berør "På kort" for at vise det
faktiske vejsted.

P314

• Du kan også søge efter
vejkrydset ved at indtaste navnet
eller forstavelsen, og systemet
viser så automatisk alle de veje,
der passer til søgekriteriet.
Fremhæv navnet på den
ønskede vej, og berør "OK" for at
vende tilbage til skærmbilledet "
Adressesøgning" (billede 3.14).
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2 Søgning af en destination efter
POL
Billede 3.15 Søgemenu

A-Navi-systemet indeholder
23 kategorier af POI’er, såsom logi,
tankstationer, restauranter,
udsigtspunkter osv. POI’er i samme
kategori har samme ikon. Hvis du
gemmer din egen POI eller favorit
eller adresse, kan du vælge dit eget
ikon.

Billede 3.16 POI-menu

P316

P315

Et interessepunkt (POI) er et sted,
som brugeren måske synes er nyttigt
og interessant. POI-steder er
markeret med specielle ikoner på
kortet.

A-Navi-systemet indeholder tre
måder at søge efter en POI på: Søg
efter POI tæt på aktuel position, søg
efter POI i by og søg efter POI efter
telefonnummer.
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(1) Søg efter POL i by
For eksempel: Terminal 1, Frankfurt
Billede 3.17 Angiv landet

• I skærmbilledet
"Landesøgning" er
standardlandet det seneste
søgeland "Tyskland". Du kan
vælge w eller x for at bladre
igennem landelisten og vælge
et af 41 europæiske lande.

Billede 3.18 Angiv byen

P318

P317

1. Berør skærmbilledet "POI i by" i
"POI-menu".
• Systemet skifter til
skærmbilledet
"Landesøgning" (billede 3.17).

2. Indtast derefter byen, og vælg én
by blandt resultaterne.
• Du kan indtaste hele bynavnet
eller forstavelsen på
tastaturet, systemet viser
automatisk en liste over alle
matchende resultater.
• Berør "OK", og du kommer til
skærmen "POI-kategorivalg".
Hvis du vil skifte by, skal du
berøre 4 for at vende tilbage
til skærmbilledet "Søg by".
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Billede 3.19 Vælg POI-kategori

Billede 3.21 By-POI på kort

Billede 3.20 Søg efter POI i by

P319

3. Vælg nu POI-kategorien.
• Når du bekræfter
POI-kategorien, skal du
berøre "Næste", hvorefter du
kommer til skærmbilledet
"POI-søgning".

P320

4. Vælg et POI blandt flere
resultater, og indtast navnet på
det ønskede POI.
• I skærmbilledet "POI-søgning"
viser systemet automatisk en
liste over POI’er omkring
byens standardposition. Du
kan vælge det ønskede eller
indtaste navnet på tastaturet.
• Når POI er angivet, kan du
berøre "På kort" for at
kontrollere POI-stedet.

P321

5. Kontroller placeringen af POI’et.
• berør 4 for at vende tilbage til
skærmbilledet "POI i by".
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(2) Søgning efter POL tæt på
aktuel position
"POI nær aktuel position" viser
100 POI’er tættest på din aktuelle
position fra nær til fjern. Bemærk
venligst, at: Når GPS er fast, er
"aktuel position" det sted, hvor
køretøjet befinder sig. Når GPS ikke
er fast, er "aktuel position" det
seneste GPS-faste sted.

Billede 3.22 Skærmbilledet
Ruteplan

P322

6. Berør "OK" for at bekræfte
POI-valget og komme til
skærmbilledet "Ruteplan".
• Når du har afsluttet
POI-søgningen, skal du
berøre"OK", og systemet
skifter automatisk til
skærmbilledet "Ruteplan"
(billede 3.22), og POI vises på
destinationslisten.

Billede 3.23 Skærmbilledet
POI-menu

P323

1. Vælg POI tæt på aktuel position.
• Vælg "POI nær aktuel
position" i menuen POI, og
der skiftes til skærmbilledet
"POI kategorivalg".

Infotainmentsystem 199

Billede 3.24 Valg af POI-kategori

Billede 3.25 Tættest på POI-liste

Billede 3.26 Indtast POI-navn

P326

P324

2. Vælg én POI-kategori.
• Du kan berøre x eller w for at
se flere kategorier. Når du
bekræfter valget, skal du
berøre "Næste", og systemet
skifter til "Nærmeste
POI-liste". Hvis du ikke er
sikker på kategorien, kan du
vælge "Alle POI", hvorefter
systemet viser POI’er i alle
kategorier tæt på aktuel
position.

P325

Billede 3.27 Tættest på POI på kort

3. Vælg et POI blandt resultaterne,
og berør "OK" for at komme til
skærmbilledet "Ruteplan".
I skærmbilledet "Nærmeste
POI-liste" kan du:
A. vælge et POI (se billede 3.25);
B. berøre tastaturet for at
indtaste POI-navn eller
forstavelsen (se P3.26);
C. kontrollere POI-sted på kortet
(se billede 3.27);
P327
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Billede 3.29 Skærmbilledet
POI-menu

(3) Søg efter POI med telefon
Billede 3.28 Skærmbilledet
POI-menu

Billede 3.30 Skærmbilledet
Bysøgning

P329
P328

1. Berør "POI-søgning via telefon"
på skærmbilledet "POI-menu".
• Systemet skifter til
skærmbilledet "Bysøgning"
(billede 3.29).

2. Vælg ét land.
• I skærmbilledet
"Landesøgning" er
standardlandet det seneste
søgeland "Tyskland". Du kan
berøre x eller w for at bladre
igennem landelisten og vælge
et af 41 europæiske lande.

P330

3. Indtast bynavnet, og vælg den
ønskede by.
• Du kan indtaste bynavnet eller
forstavelsen, og systemet
viser automatisk alle
matchende resultater.
• Vælg den ønskede by, og
berør "OK" for at komme til
skærmbilledet "Telefon ingen
søgning".
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3. Vælg en destination i seneste
destinationer

Billede 3.31 Indtast
POI-telefonnummer

A-Navi-systemet gemmer 50 seneste
destinationer for det meste, så du
hurtigt kan få adgang til dem næste
gang.
Billede 3.32 Skærmbilledet
Søgemenu

1. Berør "Seneste destination" på
skærmbilledet "Søgemenu".
• I "Søgemenuen" skærm
(Billede 3.32), berør "Nylige
destinationer" for at gå ind i
for at skifte til skærmbilledet
"Nylig destination" (billede
3.33).
Billede 3.33 Seneste
destinationsliste

P331

4. Indtast telefonnummer, og vælg
ét POI i resultater.
• Systemet viser automatisk
postnummer og POI’er tæt på
bymidten.
• Indtast telefon på tastaturet,
og berør "OK" for at komme til
skærmbilledet "Ruteplan".

P332

P333
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2. Vælg en ønsket destination.
• Vælg den seneste destination,
du vil indstille som destination,
og berør "OK".
Valg: Berør "På kort" for at
kontrollere destinationens
placering
3. Berør "OK", og skift til
skærmbilledet "Ruteplan".

Billeder 3.35 Søg destination på
kort

4. Vælg et punkt på kortet som
destination
A-Navi-systemet understøtter
indstilling af en destination ved at
rulle kortet til det ønskede sted.
Billede 3.34 Skærmbilledet
Søgemenu

Når systemet betjenes korrekt,
vender det automatisk tilbage til
skærmbilledet "Ruteplan" og viser
det valgte på destinationslisten.
4: Vend tilbage til sidste
skærmbillede.

P335

Slet: Slet én destination.
På kort: Berør og vis valgt
destination på kort.
OK: Bekræft den valgte destination.
w: Berør og skift til sidste
skærmbillede. Grå knap betyder, at
denne funktion er deaktiveret.
x: Berør og skift til næste
skærmbillede.

P334

1. Berør "Kort" på
"Søgemenuskærmen".
• Systemet fortsætter til
skærmbilledet "Kortsøgning"
(billede 3.35).

2. Rul kortet, og tryk på ét sted på
kortet.
• På skærmbilledet "
Kortsøgning" (billede 3.35)
kan du finde steder, du er
interesseret i, ved at zoome
ind/ud eller bevæge kortet.
• I mellemtiden kan du berøre
POI’et eller vejen for at vise
dets/dens information
(billede 3.36).
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• Du kan berøre r for at
kontrollere den anden
POI-information, når mere
end et POI er placeret et og
samme sted.
Billede 3.36 Kontroller POI-info på
kort

5. Søgning af destination ved
hjælp af koordinater

Billede 3.37 Skærmbilledet
Søgemenu

Hvis du kender din destinations
geografiske koordinater, kan du
navigere til det ønskede sted ved at
indtaste koordinaterne.

P337

P336

3. Berør "OK", og skift til
skærmbilledet "Ruteplan".
• Når du har fundet din
destination, skal du berøre
"OK" for at tilføje den som en
destination.

1. Berør "Koordinater" på
"Søgemenuskærmen".
• I skærmbilledet "Søgemenu"
(billede 3.37) skal du vælge
"Koordinater" for at komme til
skærmbilledet "Koordinatindtastning" (billede 3.38).
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Billede 3.39 Digitalformat

Billede 3.38 Graderformat

I Digitalformat skal du indlæse "—"
(vestlig længde/sydlig bredde), inden
du indlæser digitaltallet for længden
eller bredden.
6. Vælg en destination
i adressebogen
Du kan gemme din hjemmeadresse
og andre favoritsteder i Adressebog.
Billede 3.40 Skærmbilledet
Søgemenu

P338

2. Berør "Format" for at ændre
koordinattypen.
A-Navi-systemet understøtter to
typer koordinatformatindtastninger: Grader-format
(Billede 3.38) og Digitalformat
(Billede 3.39). Du kan berøre
"Format" -knappen for at skifte
mellem disse to formater.
3. Indtast koordinaterne,
og berør "OK".

P339

I Graderformat skal
indlæsningsområdet "Læn" (længde)
(billede 3.38) berøres. Du skal
indlæse "E" (østlig længde) eller "W"
(vestlig længde), inden du indlæser
længdens gradtal. Inden du indlæser
breddegradens gradtal, skal du
indlæse "N" (nordlig bredde) eller "S"
(sydlig bredde).
P340
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1. Berør "Adressebog" på
skærmbilledet "Søgemenu".
• I skærmbilledet "Søgemenu"
(Billede 3.40), vælges
"Adressebog" for at gå til
skærmbilledet "Adressebog".

7. UK-postnummer

Billede 3.41 Skærmbilledet
Adressebog

Billede 3.42 Skærmbilledet
Søgemenu

P341

2. Vælg én adresse eller POI og
berør "OK".
• Vælg en adresse, du vil
indstille som destination, og
berør "OK".
Når systemet betjenes korrekt,
vender det automatisk tilbage til
skærmbilledet "Ruteplan" og viser
det valgte på destinationslisten.

P342

1. Berør "UK-postnummer" på
skærmbilledet "Søgemenu".
• I skærmbilledet "Søgemenu"
(billede 3.42) skal du vælge
"UK-postnummer" for at
komme til skærmbilledet
"Postnummerindtastning"
(billede 3.43).
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Billede 3.43
Postnummer-indlæsningsskærm

Billede 3.44 Postnummerresultat

Billede 3.45 Sted på kort

P344
P343

2. Indtast UK-postnummer,
og berør OK.

3. Vælg det ønskede postnummer.

P345

4. Kontroller stedet på kortet.
8. Kør hjem
A-Navi-systemet gør det muligt at
navigere direkte til en specificeret
hjemmeadresse på en let og effektiv
måde. Vælg i "Hovedmenu" (billede
3.46) "Gå hjem", og systemet starter
automatisk med at navigere til Mit
hjem.
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Billede 3.46 Skærmbilledet
Søgemenu

Billede 3.47 Systemforespørgsel

Billede 3.49 Skærmbilledet
Ruteplan

P347
P346

• Hvis Mit hjem ikke er blevet
angivet, kommer systemet med
en forespørgsel som på billede 3.
46, når du berører "Gå hjem".

• Berør "Ja", systemet skifter til
skærmbilledet "Søgemenu" for at
oprette en hjemadresse.

P349

• Efter angivelse af
hjemmeadressen skifter
systemet til skærmbilledet
"Ruteplan".
Se i"Ruteplan" for detaljer om
betjening.
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Ruteplan

Når du har indtastet
vejpunkter/destination, skifter
systemet til skærmbilledet
"Ruteplan". I dette kapitel beskrives
alle funktionerne i dette
skærmbillede.

Billede 4.1 Ruteplan

Grå tast betyder, at funktionen er
deaktiveret.
(3) Vis destination på kort
Billeder 4.2 Destination på kort

1. Destinationsstyring
(1) Tilføj eller slet destination(er)
A-Navi-systemet tillader dig at tilføje
op til to vejpunkter og destinationer.
Normalt er startpunktet den
GPS-faste aktuelle position.
P41

Med A-Navi-systemet kan du
indtaste den ønskede destination
samt angive, hvordan ruten skal
beregnes.
A-Navi-systemet gør det muligt at
indstille to vejpunkter under
navigation. Systemet beregner en
foreslået rute i overensstemmelse
med rækkefølgen af de vejpunkter,
du har angivet, og fører dig til den
endelige destination.

+ Tilføj: Berør og skift til
"Søgemenu" for at søge efter
vejpunkt/destination.
- Slet: Berør den, og det/den
fremhævede vejpunkt/destination
med gul farve er slettet.
(2) Skift rækkefølge for destination
w: Berør den for at bevæge det/den
fremhævede vejpunkt/destination op.
x: Berør den for at bevæge det/den
fremhævede vejpunkt/destination
ned.

P42

• På skærmbilledet "Ruteplan"
berør "På kort" og gå ind i
kortlokalitet for fremhævet
vejpunkt/destination. Her har du
mulighed for at:
A. Sætte stifter på kortet og
kontrollere informationer om
vejpunktet/destinationen.
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B. Zoome ud/ind.
C. Trække kortet i alle retninger.
2. Rutemuligheder
A-Navi-systemet giver mulighed for
optimererede navigationsindstillinger. Disse indstillinger er
basisparametrene for beregning af
ruten.
Billede 4.3 Rutemuligheder

A-Navi-systemet gør det muligt for
brugere at vælge vejtype og rutestil i
henhold til forskellige
navigationssituationer.
Standardindstillingen er Hurtigste
rute og Brug af motorvej, Brug af
færger og Tillad betalingsveje. Du
kan berøre hver parameter for at
ændre modus eller stil.
Vejtype:
- Brug af motorvej: mest brug af
motorvej
- Brug af motorvej: mindst brug af
motorvej
- Brug af færger: mest brug af
færger
- Brug af færger: mindst brug af
færger
- Undgå betalingsveje

P43

• Berør "Muligheder" på
skærmbilledet "Ruteplan" og gå
ind i skræmbilledet
"Rutemuligheder" (Billede 4.3).

- Undgå betalingsveje: tillad
betalingsveje
Rutestil:
Hurtigst tid: beregn en hurtigst mulig
rute, og du kan rejse ved eller tæt på

den tilladte hastighedsbegrænsning.
Kortest afstand: Fører dig til
destinationen med den mest direkte
rute. Derfor rejser du færrest
kilometer.
4: Berør og vend tilbage til
skærmbilledet "Ruteplan".
OK: Berør for at bekræfte
ruteindstillingerne, og vend tilbage til
skærmbilledet "Ruteplan".
3. Vælg navigationstilstand
A-Navi-systemet har i alt tre
navigationstilstande som vist
nedenfor:
Rutenavigation: realtidsnavigation
mellem start, vejpunkt og destination.
Simuler navigation: virklighedstro
simulering af ruten mellem start,
vejpunkt og destination. Den gør dig i
stand til at kontrollere POI eller
ruteinformation langs ruten.
Simuleringsfunktionen bruges mest,
når der ikke er nogen GPS-position.
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Fri navigation: realtidsnavigation
uden destination, når
GPS-positionen er fast.

Billede 4.6 Beregning af rute

Billede 4.5 Ruteplan-Simulate

Rutenavigation: realtidsnavigation
mellem start og destinationen, når
GPS-positionen er fast.
På skærmbilledet "Ruteplan" kan du
vælge mellem to funktioner:
Rute-navi (Navigation) (Billede 4.4)
eller Simuler (Billede 4.5).
Billede 4.4 Ruteplan-Go
P45

• berør "Gå" betyder, at du vælger
rute-navigationstilstand. Og
systemet skifter automatisk til
skærmbilledet "Beregner rute",
og vent på GPS-signal
(billede 4.5)

P44

P46

Før ruteberegningen slutter, kan du
til enhver tid berøre knappen
"Annuller" for at afslutte
betjeningen.
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Navigation

Billede 4.8 Start navigering

Billede 4.7 Systemforespørgsel

Efter valg af destinations- og
planlægningsrute beregner systemet
den optimerede rute- og
startnavigation.
Alle de informationer, du behøver for
at køre, er angivet klart og tydeligt i
Rute-navi-kort. I mellemtiden kan du
vælge yderligere
navigationsindstillinger eller foretage
anden navigationsbetjening på
Rute-navi-menuen.
P47

• Berør i skærmbilledet Route Plan
"Simuler", og systemet
forespørger, om du vil ændre
startpunktet?
Hvis ja, vil systemet gå ind i
"Søgemenu".
Hvis nej, skifter systemet til
billede 4.6.

P48

• Efter ruteberegningen, og når
GPS-positionen er fast, begynder
systemet at navigere.
• Start navigation.
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Billede 5.1 Rutenavigeringskort

Billede 5.2 Rutenavigeringsmenu

1. Kortmuligheder
Billede 5.3 Kortmuligheder

P51

• Berør på skærmbilledet
"Rute-navi-kort" Hovedmenuen,
for at skifte til menuen Rute-navi.

P52
P53

Du kan få adgang til Map Options fra
både menuen Free Navi og Route
Navi.
Funktionerne i Map Options er
tilgængelige som vist nedenfor:
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Automatisk kortrotation

Billede 5.6 2D-kort

Billede 5.5 Retning op

Billede 5.4 Nord op

P55
P54

"Bevægelse op": Roter kortet i
overensstemmelse med
bevægelsens retning.
"Nord op": Kort peger fast mod nord
og giver dig mulighed at se
kørselsforholdene forude.

P56
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Billede 5.7 3D-kort

Billede 5.9 Natvisning

Billede 5.8 Dagvisning

P58
P57

2D/3D: Til at skifte kort mellem
2D- og 3D-visning.

P59

Dag/nat: Til at skifte kortbaggrund
mellem dag- og natvisning.
Motorvejsskiltning: Tænd/sluk
funktionen for at vise
motorvejsskiltning på kortet.
Instruktionsstemme
• INGEN instruktionsstemme til at
instruere ved hver drejning.
• Instruktionsstemme instruerer
ved hver drejning.
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Automatisk zoom
• Justerer automatisk kortets
målestoksforhold
i overensstemmelse med
kørselshastigheden og giver dig
en bedre visning af kortet.
• Manuel justering af kortets
målestok.
Simuleringshastighed
Giver dig mulighed for at indstille
kørselshastigheden under en
simuleret tur. Intervallerne for
simuleringshastighed er
50 km/t. (mph), 100 km/t. (mph),
150 km/t. (mph), 200 km/t. (mph),
250 km/t. (mph) og 300 km/t. (mph).
2. Ruteinformation

Billede 5.10 Ruteinformation

3. Ruteplan
Billede 5.11 Ruteplan

P510

•

Berør i skærmbilledet
"Rute-navi-menu" (billede 5.4)
"Ruteinformation" for at vise hele
ruten i tekst (billede 5.10).
• Ruteinformation omfatter: Start,
destination, afstand, næste
vejnavn, afstand mellem to
drejninger samt type af drejning.
For eksempel: Kør langs
"Kennedyallee" i 2 km, og drej til
højre ad "Morfeldr Landstraße".

P511

A-Navi-systemet gør dig i stand til at
ændre destination eller tilføje flere
destinationer under navigation.
• berør "Ruteplan" på
skærmbilledet "Rute-navi-menu".
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5. Beregn igen

Billede 6.20 Omvej

4. Omvej

Billede 5.13 Beregn igen

Billede 5.12 Omvej

P620
P512

• Berør i skærmbilledet
"Rute-navi-menu" "Omkørsel"
(billede 5.2) for at skifte til
skærmbilledet "Omkørsel"
(billede 5.12).

• Når der er kødannelse, kan du
vurdere afstanden til
kødannelsespunktet og vælge et
passende alternativ.
A-Navi-systemet beregner en
omvejsrute.

P513

Hvis du mener, at den aktuelt
foreslåede rute ikke er
hensigtsmæssig, eller hvis du vil se
en anden rute mellem start og
destination, kan du berøre
"Omberegn", og systemet skifter til
skærmbilledet ruteberegning.
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6. Afslut
Ved at berøre knappen "Afslut"
stopper systemet navigeringen og
skifter til kortet Fri navigation.
7. Automatisk rutestyring
Med henblik på sikker kørsel sørger
A-Navi-systemet for automatisk
rutestyringsfunktion, som fungerer
under to forhold:
• Autostart af navigation: Efter
opsætning af en destination
berøres "Gå" i skærmbilledet
"Route Plan" og A-Navi-systemet
starter automatisk navigationen.
Fremgangsmåden beskrives
nedenfor:
0-1. Fortsæt til næste trin, hvis
der modtages GPS-signaler.
Ellers vent på modtagelse af
GPS-signaler.
0-2. Indstil den aktuelle
GPS-position som
startpunkt, brug den
optimale rute, og start
navigeringen.

• Automatisk genberegning af rute:
Hvis du er kommet til at køre ca.
100 meter forbi et anbefalet
drejepunkt, aktiverer
A-Navi-systemet
genberegningsmodulet for at
beregne en ny rute. Dette er en
garanti for, at du aldrig farer vild.

Opsætningsmenu
Indstilling
Billede 6.1 Menuen Free Navi

P61
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Billede 6.2 Rutenavigeringsmenu

Billede 6.3 Settings_1

1. Lydstyrke
Billede 6.5 Lydstyrke

P62

Billede 6.4 Settings_2

P63

Indstillinger åbner et udvalg af
muligheder for at tilpasse
A-Navi-systemet til dine behov.

P65

• berør "Lydstyrke" i skærmbilledet
"Indstillinger" (billede 6.3) for at
skifte til skærmbilledet
"Lydstyrke" (billede 6.5).
• berør "-" for at skrue ned for
lydstyrken, og berør "+" for at
skrue op for lydstyrken.
• berør y for at afbryde lyden.

Der er 11 indstillingsemner, som der
er adgang til fra skærmbilledet
"Indstillinger" i Fri navi-menu eller
Rute-navi-menu.

P64
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Når du har konfigureret
indstillingerne, skal du berøre "OK",
og systemet gemmer dine indstillinger
og vender tilbage til skærmbilledet
"Indstillinger".
2. Sikkerhedsadvarsel
Hastighedsadvarslen advarer dig,
hvis du overskrider den lokale
hastighedsgrænse på vej. Med denne
indstilling kan du afgøre, om du vil
modtage en hastighedsadvarsel
eller ej.
Billede 6.6 Sikkerhedsadvarsel

P66

• Berør "Sikkerhedsadvarsel"
i skærmbilledet "Indstillinger"
(billede 6.3) for at skifte til
skærmbilledet
"Sikkerhedsadvarsel"
(billede 6.6).

Billede 6.7 Sporingsregistrering

Når hastighedsadvarslen tænder,
kan du indstille
hastighedstoleranceværdien på
0 %, 5 %, 10 %, 15 % og 20 %.
3. Sporingsregistrering
A-Navi-systemet optegner alle
modtagne positionsinformationer fra
GPS-modtageren under
navigeringen. Det tegner et spor af
ruten på kortet, så du kan gense
tidligere sporinformationer, når du
næste gang genstarter
navigationssystemet. Denne funktion
er meget nyttig, når du kører i
landlige omgivelser som f.eks. ørken
eller skov.

P67

• Ved at berøre "Registrering til"
tænder brugeren for funktionen
sporingsregistrering, mens
brugeren lukker sporingsfunktionen ved berøring af
"Registrering fra".
• Al sporingsregistrering vises på
skærmbilledet. Hvis du vælger én
registrering og berører "Vis",
viser den sporingsregistreringen
på et kort.
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4. Adressebogsstyring
A-Navi-systemet kan gemme op til
100 adresser/POI’er.

• berør "Rediger" for at skifte til
skærmbilledet
"Adressebogsredigering".

Billede 10 Valg af POI-ikon

Billede 6.9 Adressebogsredigering

Billede 6.8 Adressebogsstyring

P10

• berør 9 på billede 6.9 for at skifte
til skærmbilledet "POI-ikonvalg".
P68

• berør "Tilføj" for at skifte til
"Søgemenu" og søge efter/tilføje
adresse/POI til Adressebog.
• berør "Slet" for at slette én
registrering i Adressebogen.
• berør "På kort" for at vise
adresseplaceringen på kortet.

P69

• berør det felt, du vil redigere, og
berør tastaturet, når markøren er
hoppet til feltet. Du kan berøre
"123" eller "SYM" for at skifte
indlæsningsformat.

Kontakten dag-/natvisning
A-Navi-systemet indeholder manuel
eller automatisk indstilling af
kortfarveskema til de forskellige
lysforhold om dagen og om natten.
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Billede 6.10 Kontakten
dag-/natvisning

P610

• Når "Manuelt" tænder, kan du
skifte kortvisning mellem dag og
nat. Manuel kontaktfunktion
deaktiverer automatisk kontakt
og omvendt.
• Når "Automatisk" tænder, skal du
indstille dagtimer.
Dagtimer kan indstilles til at starte fra
kl. "5:00-9:00" og slutte kl.
"17:00-21:00"".

6. Indsæt hjemmeadresse

7. GPS-status

Billede 6.11 Settings

Billede 6.12 GPS-status

P611

• Berør "Indsæt hjemadresse" og
indtast "Søgemenu-skærmen".

P612

• Berør i skærmbilledet
"Indstillinger" (billede 6.3)
"GPS-status" for at vise
skærmbilledet "GPS status"
(billede 6.12).
På skærmbilledet "GPS-status" kan
du få nedenstående information:
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1. GPS er aktiv: GPS har fast
nuværende position. GPS er
inaktiv: GPS har ikke en fast
position.
2. Satellitpositioner: Satellitters
relative orientering til nuværende
position fast.

8. Længde: Længden af en
GPS-fast position, fx 4724’51N;

9. Højre-/venstrestyring
Billede 6.14 Settings_2

8. Sprog
Billede 6.13 Vælg sprog

Positionsinformation:
1. Dato: Datoen for en GPS-position
fast, f.eks. 13-02.
2. Tid: Tiden (altid vist som GMT)
for en GPS-position fast, f.eks.
15:20:34
3. Køretøjets hastighed:
Hastigheden for en GPS-position
fast.
4. Højde: Højden for en
GPS-position fast.
5. HDOP: vandret opdeling af
præcision
6. Antal satellitter: 8
7. Længde: Længden af en
GPS-fast position, fx 834’27E

P614

P613

• Du kan vælge
stemme/programsprog ved at
berøre sprogikonet.
• Berør "OK" for at vende tilbage til
Indstillinger.

For at give et bedre overblik
indeholder A-Navi-systemet
forskelligt UI-layout til
venstre-/højrestyrede biler.
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Billede 6.15 Venstrekørsel

Billede 6.16 Højrekørsel

10. Måleenhed

11. Kørehastighedsdisplay ON/OFF

Billede 6.17 Settings_2

Billede 6.18 Settings_2

P615

P618

P617

Du kan indstille afstandsenheden til
kilometer eller miles.

Sædvanligvis vises køretøjets
hastighed på navigationskortet.
Køretøjets hastighed er dog ikke altid
korrekt på grund af
GPS-signalafvigelse. Denne funktion
gør det muligt at tænde/slukke
hastighedsdisplayfunktionen.

P616

Hvis du ser symbolet "Display ON"
vises køretøjets hastighed ikke.
Berør for at tænde for visning af
køretøjets hastighed og omvendt.
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12. About

Appendiks

Billede 6.19 About

1. Vigtigt
Nedenstående omstændigheder
skyldes ikke en systemfejl:

P619

• About indeholder oplysninger om
A-Navi-systemet:
A. Produktmodel
B. Softwareversion
C. Kortdataversion

Situationer, som kan påvirke
GPS-positionsbestemmelsen:
• Til tider kan den flydende
beregning svinge ved kørsel på
motorvej/i viadukt.
• Når du kører på en meget stejl
vej.
• Når du kører på en snoet vej, vil
du opleve, at den flydende
beregning svinger. Det har ikke
noget at gøre med vejens runding
og køretøjets hastighed. En
årsag kan være, at de faktiske
vejbetingelser kan adskille sig fra
informationerne på det
elektroniske kort.

• Når du drejer til højre/venstre for
at komme ind på en vej, som har
parellelveje tæt på (mindre end
50 m væk), kan du måske
opleve, at den flydende
beregning går til en anden vej.
• Ved kørsel på en bred vej i en
bugtet linje oplever du evt., at
den flydende beregning kan
svinge på grund af
uoverensstemmelse med den
faktiske afstand.
• Inden du vender tilbage til en vej
i jordniveau efter kørsel i et
underjordisk parkeringsanlæg
eller en snoet vej i
parkeringsanlæg i flere etager, vil
du opleve, at den flydende
beregning kan svinge. Når bilen
er i en rotationselevator, peger
pilen i den flydende beregning
evt. ikke i den rigtige retning.
• Sørger for stemmeanvisning ved
en vej, der deler sig forude.
• Den førte afstand kan afvige fra
den faktiske afstandsangivelse.
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Hvis nogle af disse situationer
forekommer, indstiller GPS-satelliten
automatisk den aktuelle position fast,
hvis du fortsætter kørslen.
Problemer forårsaget af kortfiler:
• Når du returnerer fra en nyopført
vej til en vej i kortfilen, kan du evt.
opleve, at den flydende
beregning svinger, fordi kortfilen
ikke afspejler de faktiske
vejtilstande. Når du har kørt et
stykke tid, indstiller systemet den
til den rigtige position ved hjælp
af GPS-signalinformation.
• Ingen gennemfartsvej på grund
af vejlukning eller gågade.
• Åbning af en ny vej og lukning af
en gammel.
• Føring til en ikke-gennemfartsvej.
• Rute genberegnet igen uden at
ændre den foreslåede rute.
• Føring til en normal vej i stedet
for en viadukt, eller omvendt.

• Hvis der kun er små stræder
uden en normal vej tæt på
destinationen, fører systemet kun
til et sted tæt på destinationen.
• Anviser dig om at foretage en
U-vending.
• Ingen indikation ved en forgrenet
vej.
• Anvisning om vending passer
ikke til de faktiske vejforhold.
• Ingen indikation af retning eller
stemmeanvisning om
tilkørsel/frakørsel under føring på
motorvej.
• Skematisk kort passer evt. ikke til
faktiske vejforhold.
Steder, som har svært ved at
modtage GPS-signaler
• I tunneler.
• Mellem høje bygninger.
• Under viadukter.
• I træer/skove.

Ved brug af ekstern GPS-antenne
anbefaler vi, at du anbringer den på
bilens tag. Hvis der er
tagbagagebærer, skal du sørge for at
adskille tagbagagebæreren fra
antennen.
GPS forvaltes af det amerikanske
forsvarsministerium. Det kan med
vilje nedsætte præcisionen af
GPS-signaler, så bilen evt. svinger.
Oplysninger om brugen
• Den flydende beregning kan
svinge, inden GPS-signalet
modtages, når du tænder for den.
• Den flydende beregning kan
svinge, når du bruger systemet
første gang efter installationen.
• Systemet vil automatisk indstille
dets position og retning med
GPS-signaler, når den flydende
beregning ikke stemmer overens
med de faktiske forhold.
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2. POI-ikoner
Ikon

Navn

Ikon

Navn

Ikon

Navn

Alle POI

Regeringskontor

Lufthavn

Læge

Bil

Museum

Forretning

Musikcenter

Selskab
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Ikon

Navn

Ikon

Navn

Ikon

Navn

Restauranter

Bebyggelsescenter

Logi

Finans

Natteliv

Parkering

Service

Tankstation

Seværdigheder

Rekreation

Shopping

Politistation
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Ikon

Navn

Zoo

Ikon

Navn

Jernbanestation

Ikon

Navn
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Klimastyring

Klimastyringer
Opvarmnings- og ventilationssystem

Klimastyringer..............................229
Ventilationsåbninger ....................243
Vedligeholdelse ...........................244

C11E4023A

Betjeningselementer for:
1. Temperaturkontrol.
2. Luftfordeling, funktionsvælger.
3. Blæserkontrol.

4. Aircondition (A/C).
5. Recirkulationsknap.
6. Knap til afrimning af bagrude og
sidespejl.
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Temperaturkontrol

Blæserkontrol

C11E4003A

Temperaturkontrollen styrer
temperaturen af den luft, der kommer
gennem ventilationsåbningerne.
Drej knappen hen i det blå område
for at få kold luft og i det røde
område for at få varm luft.

Luftfordeling, funktionsvælger

C11E4004A

Du kan regulere, hvor meget luft der
kommer fra anlægget ved at dreje på
blæserkontrollen. Drej knappen med
uret for at øge blæserhastigheden og
mod uret for at mindske den.
Blæserkontrollen kan indstilles fra
slukket position til trin 4.

C11E4005A

Vælg luftfordeling efter, hvor du vil
have luften ført hen.
Luftfordelingsknappen kan stå
i 5 stillinger:
Front (H)
Denne indstilling fører luften gennem
midter- og sideåbningerne.
To højder ())
Fører luften i to retninger. Halvdelen
af luften føres gennem åbningerne i
gulvet, og resten gennem
åbningerne i midten og i siderne.
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Gulv (6)
Fører det meste af luften gennem
ventilationsåbningerne i gulvet.
Noget af luften føres også til
afrimningskanalerne til forruden,
sideventilationen og de bageste
ventilationsdyser. Hold orden i
området under forsæderne, så luften
til bageste del af kabinen ikke bliver
blokeret.
Gulv/afrimning (-)
Denne funktion retter det meste af
luften mod forrudens afiser-spjæld,
fordørens rudeafiser-spjæld og
gulvspjældene. En mindre mængde
luft rettes samtidigt mod
sidespjældene.
Afrimning (0)
Retter det meste af luften mod
forruden og fordørens
rudeafrimningsspjæld. En lille
mængde rettes også mod
sidespjældene.

Recirkulation, funktionsvælger

Når du igen trykker på
funktionsvælgeren, føres der igen
frisk luft ind i passagerkabinen.
Kontrollampen slukkes igen.
Vinduerne kan dugge, når du bruger
recirkuleret luft i længere tid. Hvis det
sker: Tryk igen på
recirkulationsknappen for at vælge
friskluft.

Forsigtig

C11E4006A

Tryk på denne knap, når du kører
steder, hvor der er støvet, eller for at
undgå trafikforurening eller
udstødningsgasser udefra, og når
der er brug for hurtig opvarmning
eller afkøling af passagerkabinen.
Kontrollampen lyser, og indeluften
bliver recirkuleret.

Kørsel i længere tid med
recirkulation kan virke
søvndyssende.
Skift til tider til friskluftfunktion.
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Klimaanlæg

A/C-knap

Sådan startes aircondition (A/C):
1. Start motoren.
2. Tryk på A/C-knappen.
(Kontrollampen lyser for at
bekræfte, at A/C er aktiveret).
3. Indstil blæserhastighed.

Køleenheden i airconditionanlægget
(A/C) afkøler og fjerner fugt, støv og
pollen fra luften i bilen.
Men selv med aircondition tændt vil
bilen lave varm luft, hvis
temperaturvælgeren samtidig står på
varme.

Bemærk
Aircondition starter ikke, når
blæseren er slået fra.

Bemærk
Sommetider vil du måske
bemærke vanddråber under
motorrummet, når du har brugt
aircondition under kørslen. Det er
normalt, fordi dit kølesystem
affugter luften.
Bemærk
Kølesystemets kompressor
trækkes af motoren, så motorens
effekt og ydeevne kan ændre sig
lidt, når kompressoren er i gang.

C11E4007A

Forsigtig
Brug af airconditionanlægget (A/C),
når du kører op af lange bakker
eller i tæt trafik kan medføre
overophedning af motoren.
Hold øje med temperaturviseren.
Sluk for airconditionanlægget, hvis
viseren viser, at motoren er for
varm.
Bilen kan tage skade.

Sådan slås A/C fra:
Tryk igen på A/C-knappen.
(Kontrollampen slukker for at
bekræfte, at A/C er deaktiveret).
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Køling
Maksimal afkøling
For at få maksimal afkøling i varmt
vejr og når bilen har stået i solen i
lang tid:
1. Sæt vinduerne på klem, så den
varme luft kan komme ud.
2. Aktiver airconditionanlægget
(A/C). (Kontrollampen lyser).
3. Tryk på recirkulationsknappen.
(Kon-trollampen tændes).
4. Drej luftfordelingsknappen hen
på FRONT-funktion (H).
5. Drej temperaturvælgeren helt
over på det blå område for at
afkøle luften.
6. Sæt blæserknappen på højeste
trin.

Normal afkøling
1. Aktiver A/C-knappen.
(Kontrollampen lyser).
2. Tryk på recirkulationsknappen.
(Kon-trollampen tændes).
3. Indstil luftfordelingen på FRONT
(H) eller TO HØJDER ()).
4. Drej temperaturvælgeren over i
det blå område (afkøling).
5. Sæt blæserkontrollen på det
ønskede trin.

Opvarmning
Maksimal varme
Brug maksimal varme for hurtigt at få
varme i passagerkabinen. Brug ikke
funktionen i længere tid ad gangen.
Luften i kabinen kan blive indelukket,
og ruderne kan dugge. Sluk for
recirkulation, så der kommer frisk luft
ind i kabinen og vinduerne bliver
klare igen.
For maksimal varme:
1. Deaktiver airconditionanlægget
(A/C). (Kontrollampen slukker).
2. Tryk på recirkulationsknappen.
(Kon-trollampen tændes).
3. Sæt luftfordelingsknappen på TO
HØJDER ()) eller GULV (6).
4. Drej temperaturvælgeren helt
over på det røde område
(opvarmning).
5. Sæt blæseren på højeste trin.
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Normal opvarmning
1. Deaktiver airconditionanlægget
(A/C). (Kontrollampen slukker).
2. Sluk for recirkulationen.
(Kontrollampen slukkes).
3. Indstil luftfordelingen på GULV
(6) eller TO HØJDER ()).
4. Drej temperaturvælgeren hen i
det røde område (opvarmning).
5. Sæt blæserkontrollen på det
ønskede trin.

Ventilation
To højder
Brug denne indstilling på kølige dage
med sol. Der føres varmere luft til
gulvarealet og kølig luft udefra til
overkroppen.
Sådan bruges denne indstilling:
1. Sluk for recirkulationsknappen.
(Kontrollampen slukkes).
2. Sæt luftfordelingsknappen på To
HØJDER ()).
3. Sæt temperaturvælgeren til den
ønskede temperatur.
4. Sæt blæserkontrollen på det
ønskede trin.
Ventilation
Luft gennem midter- og
sideåbninger:
1. Deaktiver airconditionanlægget
(A/C). (Kontrollampen slukker).
2. Sluk for recirkulationen.
(Kontrollampen slukkes).

3. Indstil luftfordelingen på FRONT
(H) eller TO HØJDER ()).
4. Drej temperaturvælgeren over i
det blå område (afkøling).
5. Sæt blæserkontrollen på det
ønskede trin.
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Afrimning og afdugning
Sådan afrimes forruden:
1. Indstil luftfordelingsknappen på
AFRIMNING (0).
2. Sæt temperaturvælgeren i det
røde område (varm luft).
3. Sæt blæseren på højeste trin for
hurtig afrimning.
Bemærk
Klimaanlægget og
friskluftfunktionen tændes
automatisk for at forbedre ydelsen
ved afrimning, når du vælger
AFRIMNING (0) eller
GULV/AFRIMNING (-).
Indstil luftfordelingen på
GULV/AFRIMNING (-) for at holde
forruden klar og lede varm luft
gennem gulvet.

Forsigtig
Forskellen mellem udeluftens og
forrudens temperatur kan få
vinduerne til at dugge, så udsynet
bliver forringet.
Brug ikke GULV/AFRIMNING (-)
eller AFRIMNING (0) i meget
fugtigt vejr, når temperaturvælgeren står i det blå område.
Det kan føre til en ulykke, med fare
for skader på bilen og kvæstelser.

Automatisk klimastyring
Generelt
Fuld automatisk temperaturstyring
(FATC) kontrollerer automatisk
temperaturen inde i bilen og giver
størst mulig komfort i kabinen uanset
vejr, udetemperatur eller årstid. Når
AUTO-funktionen er valgt, sørger
den for den ønskede temperatur.
Den ønskede temperatur opnås via
en indbygget føler,
kølervæsketemperatur-, sol- og
udeluftføler.
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Solføler

Temperaturføler

C3D4013A
C11E4021A

Solføleren sidder foran
afrimningskanalerne til forruden.
Når AUTO-funktionen er valgt,
registrerer denne føler sollyset.

C3D4012A

Når AUTO-funktionen er valgt,
registrerer systemet behovet for
ventilation via oplysninger fra føleren
i bilens kabine.

Forsigtig
Forsigtig
Anbring ikke mærkater eller andre
genstande hen over føleren. Ellers
kan du risikere, at føleren ikke
fungerer korrekt.

Sæt ikke mærkater over
temperaturføleren. Det forringer
dens funktion.
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Automatisk temperaturstyring

C3D2014A
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1. Indstil temperatur
2. Kontrollampe afrimning
3. Kontrollampe luftfordeling
4. Kontrollampe klimaanlæg
5. Udetemperatur
6. Kontrollampe AUTO-funktion
7. Kontrollampe friskluft
8. Kontrollampe recirkulation
9. Kontrollampe blæser
10. Kontrollampe, blæsertrin
11. Dual zone
Når klimaanlægget står på AUTO,
skal du kun indstille temperaturen,
som du vil have den.

Forvalg af temperatur

AUTO-knap

C3D4003A

Når der er trykket på
AUTO-knappen, styres
indetemperaturen automatisk, så
den holder den forvalgte temperatur.
Systemet styrer automatisk
luftfordeling, blæserhastighed,
aircondition og recirkulation.
Kontrollampen AUTO-tilstand vises
på DIC (førerinformationscentret)
i midten af instrumentpanelet.

C3D4011A

Drej temperaturvælgeren, til den
ønskede temperatur bliver vist.
Med uret: Den ønskede temperatur
vil stige med 0,5C.
Mod uret: Den ønskede temperatur
vil falde med 0,5C.
Der kan vælges en temperatur
mellem 18C og 28C.
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Manuel styring

Bemærk
Når den ønskede temperatur
indstilles til "HI" (maks.) eller "Lo"
(min.), kører blæseren uafbrudt på
højeste trin, også når
indetemperaturen har nået den
forvalgte temperatur.
Dual Zone: Temperaturen kan
justeres separat for føreren og
passageren.
Juster SYNC-knappen for at øge
eller mindske temperaturen for
passageren.
Dual Zone/Single Zone-displayet på
DIC eller navigationsskærmen kan
skiftes ved at trykke på
SYNC-knappen hver gang.
Tryk på SYNC-knappen i Dual
Zone-tilstand for at forbinde alle
klimaindstillinger til
førerindstillingerne.

A/C-knap

C3D4004A

Sluk for anlægget ved at trykke på
OFF-knappen.

C3D4005A

Tænder eller slukker for
airconditionsystemet. AUTO-mode
ophæves, og kontrollampen slukkes,
når man trykker på denne knap.
Kontrollampen for A/C (#) lyser, når
klimaanlægget er slået til.
Tryk en gang til på A/C-knappen for
at slå A/C fra, eller tryk på
OFF-knappen for at slukke helt for
anlægget.
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Valg af luftfordelings-funktion

Recirkulation, funktionsvælger

C3D4006A

Hvis der trykkes på MODE-knappen,
annulleres AUTO-funktionen, og
luftfordelingen ændres i denne
rækkefølge.
FRONT(H)  TO HØJDER()) 
GULV(5) GULV/AFRIMNING(/)

C3D4007A

Vælger enten friskluft eller
recirkuleret indeluft.

Knap til blæserkontrol

C3D4008A

Indstil blæserhastigheden ved at
dreje på denne knap.
AUTO-funktionen ophæves, når du
drejer på denne knap.
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Afrimning

AQS

Tryk på knappen igen for at slå
AQS-tilstand fra. Kontrollampen
slukker for at vise, at AQS ikke er
aktiveret.
Vinduerne kan dugge, hvis du bruger
AQS-tilstand i længere tid. Hvis det
sker, skal du slå AQS-tilstand fra og
slå friskluftfunktionen til.

C3D4009A

Tryk på knappen AFRIMNING (0)
for at afrime forruden.
Klimaanlægget og friskluftfunktionen
tændes automatisk.
Indstil blæserhastighed med
knappen til blæserkontrol.
Denne funktion kan afbrydes ved at
trykke igen på knappen afrimning,
knappen for luftfordeling eller
AUTO-knappen.

C3D4010A

AQS (luftkvalitetsføler) fører
automatisk frisk luft ind i kabinen
eller skifter om fra lufttilstand til
recirkuleringstilstand for at holde
udstødningsgassen ude og undgå at
forurene luften i kabinen.
Tryk på AQS-knappen for at aktivere
AQS-tilstand. Kontrollampen
i knappen tænder.
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Temperaturdisplay,
udetemperatur

Ændring af temperaturenhed

Elektronisk klimastyring

For at ændre temperaturenheden,
gør følgende:
1. Tryk på indstillingsknappen
(SET) i førerinformationscentret i
over 2 sekunder.
Temperaturenheden vil blinke
2. Tryk på Q eller R knappen for at
skifte temperaturenheden
(C F).

C3D2005A

Udetemperaturen vises altid på DIC.
Temperaturføleren sidder i forreste
stødfanger.
På grund af placeringen kan den
viste temperatur være påvirket af
varme fra vejen eller motoren, når
der køres langsomt eller i tomgang.

2443656

): Tryk for at ændre luftstrømmens
retning.
w^x: Tryk for at hæve eller sænke
ventilatorhastigheden.
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Supplerende varmeapparat
(kun dieselmodel)

Ventilationsåbninger

Dette ekstra varmeapparat er en
elektrisk luftopvarmningstype, som
er installeret i klimaanlægsmodulet.
Denne anordning forbedrer
varmeeffekten ved at øge
temperaturen eller lede luft ind i
kabinen.

Indstillelige
ventilationsåbninger

Midterkanaler

Sideventilation

C11E4019A

Luftstrømmens retning styres med
de to justerbare midterkanaler.
C11E4018A

Gennem de to indstillelige
sideventilationsåbninger kan luften
føres mod begge sider af
forsædeområdet, eller mod
sidevinduerne.
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Gør følgende for at lukke for
midter- og sideventilationerne

Ventilationsåbninger til
afrimning af ruder i fordøre

Vedligeholdelse

Drej på hjulet under eller ved siden af
hver ventilationsåbning for at blokere
for luftstrømmen gennem
ventilationsåbningerne.

Ventilationsåbningerne til afrimning
af fordørenes ruder sender luften
direkte op på sideruderne, mest i
området omkring sidespejlene.

Luftindtag

Bageste ventilationsdyser

Fjern eventuelle blade, snavs eller
sne.

{Advarsel
Fastgør ikke genstande til
luftspjældenes lameller. Risiko for
materiel skade og personskader
ved en ulykke.

Faste ventilationsåbninger
Afrimningskanaler til forrude
Afrimningskanalerne til forruden
fører luften direkte op på forruden.

Ventilationsåbninger i gulv
Ventilationsåbningerne i gulvet fører
luften direkte ind til gulvarealet ved
forsæderne.

Afkølet eller opvarmet luft føres til
gulvarealet ved bagsæderne
gennem kanaler under forsæderne.

Det udvendige luftindtag foran
forruden i kabinen skal holdes frit af
hensyn til luftgennemstrømningen.
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Passagerkabinens luftfilter
Filteret renser den luft, der kommer
ind i bilen gennem luftindtaget, for
støv, sod, pollen og sporer.

2042717
2042718

3. Skru filterdækselskruen ud.

Forsigtig
2269500

1. Fjern de seks skruer ved
handskerummet.
2. Træk forsigtigt i bunden for at
tage handskerummet ud.

Man kan skære hænderne på de
skarpe kanter rundt om
filterboksen.
Brug beskyttelseshandsker, når du
skifter luftfilter.

4. Skift airconditionfilter.
Bemærk
Pas på at sætte det nye filter rigtigt
i ud for luftindtaget.
Bemærk
Vi anbefaler, at du retter
henvendelse til en autoriseret
reparatør for at få udskiftet filteret.
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Forsigtig
Der kræves hyppigere
vedligeholdelse af luftfilteret, hvis
der køres meget på støvede veje,
områder med luftforurening og
ubefæstede veje.
Filterets virkning reduceres, og
luftvejene påvirkes.

Regelmæssig drift af
klimaanlæg
For at sikre konstant god funktion,
skal sættes i gang nogle minutter en
gang om måneden, uanset
vejrforhold og årstid. Brug af
kølefunktion er ikke mulig ved lave
udetemperaturer.

Service
For at opnå en optimal
afkølingsydelse anbefales det, at der
foretages en årlig kontrol af
klimastyringen.
 Funktions- og tryktest
 Varmesystemets funktion
 Tæthedsprøve
 Kontrol af drivremme
 Rengøring af kondensator og
 Aftapning af fordamper
 Effektkontrol

Forsigtig
Brug kun korrekt kølevæske.

{Advarsel
Klimastyringssystemer må kun
serviceres af fagfolk. Forkerte
servicemetoder kan forårsage
personskade.
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Kørselsinformationer ...................247

Kørselsinformationer

Start og kørsel

Kontrol over en bil

Tilkøring af nye biler

Bilen må aldrig rulle af sted
med slukket motor

Følg disse råd de første få hundrede
kilometer. Det forbedrer bilens
ydelse og brændstoføkonomi og
giver længere levetid:

Manuel gearkasse .......................261

Mange systemer fungerer ikke i
denne situation (f.eks.
bremsekraftforstærker, servostyring).
Kørsel på denne måde er til fare for
dig selv og andre.

Drivsystemer ...............................262

Pedaler

Bremser .......................................262

Der bør ikke ligge en tyk måtte under
pedalen, da det vil bevirke, at hele
pedalens vandring ikke kan udnyttes.

Start og kørsel .............................247
Udstødning ..................................253
Automatisk gearkasse .................255

Kørselskontrolsystemer ...............267
Genstandsregistreringssystemer.274
Brændstof ....................................279

 Undgå start med fuld gas.
 Speed aldrig op i tomgang.
 Undgå hårde opbremsninger,
med mindre det er strengt
nødvendigt. Dette vil gøre, at
bremserne tilpasser sig korrekt.
 Undgå hurtige starter, pludselige
accelerationer og langvarig
kørsel ved høj hastighed. Derved
undgås skader på motoren, og
man sparer på brændstoffet.
Undgå at give fuld gas i lavt gear.
 Tag ikke andre biler på slæb.
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Tændingspositioner

{Fare

Konstruktionstype 1

Konstruktionstype 2

Drej ikke nøglen hen på LOCK
eller ACC under kørslen.
Føreren kan miste kontrollen over
bilen, og bremserne vil være slået
fra. Følgen er skade på bilen,
kvæstelser eller eventuelt død.

Forsigtig

C11E3021A

LOCK: Tænding fra
ACC (stands motor): Tænding fra,
ratlås frigjort
ON: Tænding til, forvarmning til
dieselmotor
START: Start

Lad ikke nøglen stå i position ACC
eller ON i længere tid, når motoren
ikke er i gang.
Det vil tappe batteriet.

C3D3002A

Tændingsknappen kan drejes til fire
forskellige positioner.
1. LOCK (Fra): Tænding fra
2. ACC: Tænding fra, ratlås frigjort
3. ON: Tænding til, forvarmning til
dieselmotor
4. START: Starte
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Start af motor
Starte motoren med
tændingskontakten
 Drej nøglen til position ACC.
Bevæg rattet lidt for at frigøre
ratlåsen.
 Manuel gearkasse: Træd
koblingen ned.
 Automatisk gearkasse: Sæt
gearvælgeren i P eller N.
 Træd ikke på speederen.
 Dieselmotor: drej nøglen til
stilling ON til forvarmning, indtil K
slukker.
 Drej nøglen til position START,
mens koblingspedalen og
fodbremsen trædes ned, og slip
derefter nøglen, når motoren
kører.
Inden startproceduren gentages,
eller hvis motoren skal standses:
Drej nøglen tilbage til LOCK.

Forsigtig
Betjen ikke startmotoren mere end
10 sekunder ad gangen.
Hvis motoren ikke starter: Vent
10 sekunder og prøv så igen.
Det forebygger skader på
starteren.

Starte motoren med
tændingsknappen
• Manuel gearkasse: Træd
koblingen ned. Drej
tændingsknappen til
START-positionen, mens
koblingspedalen og fodbremsen
trædes ned, og slip derefter, når
motoren kører.
• Automatisk gearkasse: Flyt
gearstangen til P (Parkering) eller
N (Neutral). Motoren kan ikke
starte i en anden position. For at
genstarte motoren, når bilen er i
bevægelse, kan du kun bruge
N (Neutral).
Hvis bilen har nøglefri adgang,
skal din fod være på
bremsepedalen for at starte
motoren.
• Dieselmotor: Drej tændingsknappen til positionen ON for
forvarmning, indtil K slukker.
Drej tændingsknappen til
START-positionen.

250

Kørsel og drift

Når motoren begynder at trække,
skal du slippe tændingsknappen.
Den vender tilbage til positionen ON.
Hvis tændingsknappen ikke drejer,
kan du prøve at trykke knappen ind
og dreje igen.
Hvis fjernbetjeningen ikke er i bilen,
eller noget forstyrrer
fjernbetjeningen, vil
førerinformationscentret (DIC)
i midten af instrumentbrættet vise
ELECTRONIC KEY NOT
DETECTED (elektronisk nøgle ikke
registreret).

Funktionen automatisk
stop/start af motoren

Deaktivering

Stop-start-system
Stop-start-systemet hjælper med at
spare brændstof og reducere
emissioner fra udstødningen.
Motoren slukker automatisk, når
bilen kører med lav hastighed eller
holder stille.
Motoren genstarter automatisk, så
snart der trædes på koblingen.

Aktivering
Stop/start-systemet aktiveres, så
snart tændingen er slået til.

C12E9001A

Deaktiver stop-start-systemet
manuelt ved at trykke på knappen
eco-knap.
Deaktiveringen angives ved, at
lysdioden i knappen slukkes.
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Automatisk motorstop
Hvis bilen kører ved lav hastighed
eller holder stille, skal automatisk
motorstop aktiveres som følger:
 Sæt gearvælgeren i N
 Slip koblingspedalen
Motoren bliver slukket, mens
tændingen er slået til.

Under et automatisk motorstop
opretholdes varmekapacitet,
servostyring og bremseevne.
Klimaanlægget forhindrer evt.
stop/start-systemet i
overensstemmelse med
køleydelsen.
Betingelser for et automatisk
motorstop
 Stop-start-systemet er ikke
manuelt deaktiveret
 Motorhjelmen er helt lukket
 Førerdøren er lukket, eller
førerens sikkerhedssele er
spændt
 Batteriet er tilstrækkeligt opladet
og i god tilstand
 Motoren er varmet op

C12E9002A

Motorstoppet angives af nålen på
positionen AUTOSTOP på
omdrejningstælleren.

 Kølevæsketemperaturen er ikke
for lav
 Udetemperaturen er ikke for lav
eller høj

 Afisningsfunktionen er ikke
aktiveret
 Blæserkontrollen til manuel
klimastyring er ikke i trin 4
(maks. luftstrøm)
 Der trykkes ikke på A/C-knappen
til automatisk klimastyring
 Vakuumbremsen er tilstrækkelig
 Bilen har kørt siden sidste
automatiske motorstop
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Sådan kan føreren genstarte
motoren

Genstart af motoren med
stop-start-systemet

Træd på koblingspedalen for at
genstarte motoren.

Hvis et af følgende forhold opstår
under et motorstop, bliver motoren
genstartet automatisk af
stop-start-systemet.
 Stop-start-systemet er manuelt
deaktiveret
 Motorhjelmen er åbnet
 Førerens sikkerhedssele er ikke
spændt, og førerdøren åbnes
 Motortemperaturen er for lav
 Batteriet er svagt
 Vakuumbremsen er ikke
tilstrækkelig
 Bilen begynder at køre
 Udetemperaturen er for lav eller
høj
 Afisningsfunktionen er aktiveret
 Blæserkontrollen til manuel
klimastyring er i trin 4
(maks. luftstrøm)
 Der trykkes på A/C-knappen til
automatisk klimakontrol

Motorstarten angives af nålen på
positionen for tomgangshastighed på
omdrejningstælleren.
Hvis gearvælgeren skiftes ud af N,
uden at koblingen først trædes ned,
lyser #.
Kontrollampen slukker, så snart der
trædes på koblingen.

Parkering
 Bilen må ikke parkeres på steder
med let antændeligt materiale.
Der kan opstå brand som følge af
de høje temperaturer fra
udstødningen.
 Aktiver altid parkeringsbremsen.
 Sluk for motor og tænding. Rattet
drejes, indtil ratlåsen aktiveres.
 Hvis bilen holder på et plant
underlag eller en stigning, skal
der skiftes til første gear eller p,
før tændingen slås fra. På en
stigning drejes forhjulene
desuden væk fra kantstenen.
Hvis bilen holder ned ad bakke,
skal der skiftes til bakgear, før
tændingen slås fra. Desuden
drejes forhjulene ind mod
kantstenen.
 Luk vinduerne.
 Lås bilen og aktiver
tyverialarmen.
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Udstødning
Udstødning
{Advarsel
Motorens udstødning indeholder
kulilte (CO), som ikke kan ses eller
lugtes. Udsættelse for CO kan
forårsage bevidstløshed og død.
Der kan komme udstødning ind i
bilen, hvis:
• Bilen går i tomgang i områder
med dårlig ventilation
(parkeringsgarager, tunneller, i
dyb sne der kan blokere
undervognens luftstrøm eller
udstødningsrøret).
• Udstødningen lugter eller lyder
mærkelig eller anderledes.
• Udstødningssystemet lækker
på grund af korrosion eller
skader.
• Bilens udstødningssystem er
blevet ændret, beskadiget eller
forkert repareret.

{Advarsel
• Der er huller eller åbninger
i vognkassen fra beskadigelse
eller ændringer udført efter
købet, som ikke er fuldstændigt
tætnet.
Hvis der bemærkes
usædvanlige dampe, eller hvis
der er mistanke om, at der
kommer udstødning ind i bilen:
• Kør den kun med vinduerne
rullet helt ned.
• Få straks bilen repareret.
Parker aldrig bilen med
motoren i gang på et indelukket
sted, f.eks. i en garage eller en
bygning uden
friskluftventilation.

Dieselpartikelfilter
Dieselpartikelfiltersystemet filtrerer
skadelige sodpartikler ud af
udstødningsgasserne. Systemet har
en selvrensende funktion, som kører
automatisk under kørslen. Filteret
rengøres ved at afbrænde
sodpartikler ved høj temperatur.
Denne proces foregår automatisk
ved bestemte kørselsforhold og kan
vare mere end 15 minutter. Emission
af lugte og røg under denne proces
er normal.
Under visse køreforhold, fx korte
afstande, kan systemet ikke rengøre
sig selv automatisk.
Hvis kontrollampen (DPF-lamper) L
lyser eller blinker, er det nødvendigt
at aktivere renseprocessen for
dieselpartikelfilteret ved fortsat køre
sikkert, indtil DPF-lamperne slukkes
på instrumentbrættet. I så fald vil
konstant kørsel være bedre for
renseprocessen.
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{Advarsel
Sørg for at følgende forholdsregler
er taget, fordi temperaturen i
udstødningsdelene stiger meget
under regenereringen af DPF.
• Brændbare genstande vil
kunne komme i berøring med
varme udstødningsdele under
bilen og blive antændt. Placer
ikke bilen over aviser, løv, tørt
græs eller lignende brændbart
materiale.
• Drej tændingen på OFF, så
snart bilen stilles i garage.
• Kom ikke tæt på varme
udstødningsdele, herunder
udstødningsrøret.

Katalysator
Katalysatoren reducerer de
skadelige stoffer i udstødningen.

Forsigtig
Brug af brændstof af dårlig kvalitet
eller for lavt oktantal kan ødelægge
motoren, katalysatoren eller
elektroniske komponenter.
Uforbrændt benzin forårsager
overophedning og skade på
katalysatoren. De bør derfor undgå
at aktivere starteren unødvendigt
længe, at løbe tør for brændstof og
at skubbe eller trække motoren i
gang.

I tilfælde af tændingsfejl, ujævn
motorgang, reduktion i motorydelsen
eller andre usædvanlige problemer,
få fejlen rettet hos en reparatør
hurtigst muligt. Kørslen kan om
nødvendigt kortvarigt fortsættes med
lav hastighed og med lavt
omdrejningstal.

Forsigtig
Rør aldrig katalysatoren, mens
motoren kører, det kan være muligt
at røre katalysatoren efter afkøling,
idet katalysatoren er meget varm,
så huden kan blive forbrændt
(dvs: hænder eller krop):
afkølingsforhold - afkøl over to
timer ved udelufttemperatur efter
motorstop.
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Automatisk gearkasse
Automatisk gearkasse
Den automatiske gearkasse
muliggør manuelt gearskifte (manuel
funktion) eller automatisk gearskifte
(automatfunktion).

Start af bilen
1. Når motoren er varmet op, skal
bremsepedalen fortsat holdes
nede, mens vælgerarmen sættes
i enten R eller D.

Geardisplay
Konstruktionstype 1

Forsigtig

Den automatiske gearkasse er en
elektronisk kontrolleret gearkasse
med seks trin.

Skift ikke mellem D (fremgear) og
R (bak) eller P (parkering), mens
du kører.

Sjette gear er overgear.

I givet fald vil gearkassen lide
skade, ligesom der vil opstå
personskade.
C12E5003A

2. Slæk håndbremsen og
fodbremsen.
3. Træd langsomt på speederen for
at sætte i gang.

Det er placeret i instrumentbrættet.
Det angiver det valgte gear eller
gearkassefunktion.
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Gearvælger

Konstruktionstype 2

Forsigtig
Træd ikke på speederen, når der
vælges gear.
Træd aldrig samtidigt på speeder
og bremse.
Når bilen sættes i gear, og
bremsen slippes, begynder bilen
langsomt at køre fremad.
Brug ikke position P (Parkering) i
stedet for parkeringsbremsen.
C3D3004A

C3E2007A

Hvis bilen har et DIC i midten af
instrumentbrættet, vil det valgte gear
eller den valgte gearkassefunktion
blive vist nederst på DIC.

P (PARKERING): Blokerer
forhjulene. Vælg kun P, når bilen står
stille og håndbremsen er trukket.
R (BAKGEAR): Bakgearsposition.
Vælg kun R, når bilen står stille.
N (NEUTRAL): Frigear.
D: Denne køreposition er til alle
normale kørselsforhold. Giver
gearkassen mulighed for at skifte til
alle 6 fremadgående gear.

Sluk motoren, træk håndbremsen
og tag tændingsnøglen ud, når du
forlader bilen.
Efterlad aldrig bilen uden opsyn,
mens motoren er i gang.
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Gearskift

Skift, som kræver, at du trykker på
udløserknappen, an angivet med
sorte pile.

MD174

Tryk på udløserknappen for at skifte.

C11E3002A

Hvide pile indikerer skift, som ikke
kræver, at du skal trykke på
udløserknappen.

Uanset om bilen holder stille eller er i
bevægelse, vælges manuel funktion
ved at skubbe gearvælgeren fra "D"
til venstre til manuel gang. For at
vende tilbage til "D"-funktion skal du
skubbe gearvælgeren til højre tilbage
i hovedgangen.
I manuel funktion er det ved at flytte
vælgerarmen bagud og fremad let at
foretage hurtige gearskift. Modsat en
manuel gearkasse tillader den
manuelle funktion gearskift, når der
trædes på speederen.
OP (+): Skub armen en gang fremad
for at skifte et gear op.

Skift gear på følgende måde:

NED (-): Træk armen en gang
tilbage for at skifte et gear ned.
MD173

C12E9003A

Træd bremsepedalen i bund og tryk
på udløserknappen for at skifte.

Frit gearskift.

Bemærk
I manuel funktion kan der kun
vælges de fem fremgear.
For at bakke eller parkere bilen,
flyt gearvælgeren til stilling "R"
eller "P" som det er nødvendigt.
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Bemærk
I manuel funktion foretages
nedskiftning automatisk, når bilens
fart nedsættes. Når bilen stopper,
vælges 1. gear automatisk.
For at bevare det ønskede niveau
af bilydelse og sikkerhed, vil
systemet måske ikke udføre visse
gearskift, når gearvælgeren
betjenes.
Inden du kører igen efter et stop på
en smattet vej, skal du skubbe
gearvælgeren i + (UP)-stilling. Det
gør, at gearkassen skifter til 2.
gear, som er bedre for at køre
forsigtigt videre på en smattet vej.
Skub gearvælgeren til - (down) for
at skifte tilbage til 1. gear.

Forsigtig
I manuel funktion skal føreren
udføre opgearing efter
vejforholdene og sørge for at holde
motorens hastighed under det røde
felt.
Eftersom pludselig motorbremsning
og/eller hurtig acceleration kan
forårsage træktab, skal nedskift
foretages forsigtigt i forhold til
motorhastigheden.

Motorbremsning
For at hjælpe med at anvende
motorkompressionens bremseeffekt,
når der køres ned ad en lang bakke,
vælges nedgearing i manuel funktion
til et lavere gear i rækkefølge.

{Advarsel
Undlad at geare mere end to eller
flere gearpositioner ned ad
gangen.
Derved undgår man at beskadige
gearkassen og at miste
herredømmet, evt. med
personskader til følge.
Bemærk
Brug af motorbremsning ved lange
nedkørsler i bjergterræn kan
forlænge bremsernes levetid.
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"Rokning" af bilen

Fejl

Kickdown

Kun hvis bilen er kørt fast i sand,
mudder eller sne, må man forsøge at
rokke bilen fri.

I tilfælde af fejl tændes
fejlkontrollampen. Gearkassen skifter
ikke længere automatisk og heller
ikke manuelt, da den er fastlåst i et
bestemt gear.

Flyt gearvælgeren frem og tilbage
mellem D og R gentagne gange.

Få straks årsagen til fejlen afhjulpet
hos en reparatør.

Motorens omdrejningstal holdes så
lavt som muligt, og man bør undgå at
give gas rykvist.

Strømafbrydelse

Parkering
Efter standsning af bilen ved at
træde bremsepedalen ned, skift til P
og træk parkeringsbremsen,
hvorefter tændingsnøglen tages ud.

MD102

For at opnå hurtigere acceleration
trædes speederen helt i bund og
holdes der. Gearkassen skifter til et
lavere gear afhængig af motorens
omdrejningstal.

Ved en strømafbrydelse kan
gearvælgeren ikke flyttes fra position P.
Hvis batteriet er fladt, skal du bruge
startkabler til at starte bilen med.
Hvis batteriet ikke er årsagen til
fejlen, frigøres gearvælgeren og
tændingsnøglen tages ud af
tændingslåsen.
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Frigørelse af gearvælger

{Advarsel

Inden der skiftes fra P, skal
tændingen stå på ON, og
bremsepedalen skal trædes helt i
bund. Hvis du ikke kan skifte fra P,
når tændingen står på ON og
bremsen er i bund:
1. Drej tændingsnøglen på OFF og
tag nøglen ud.
2. Nedtryk og hold bremsepedalen
nede og aktivér
parkeringsbremsen.

For at undgå skader på
gearkassen bør følgende
forholdsregler iagttages:
Undlad at træde på speederen,
mens der skiftes fra P eller N til R
eller et fremadgående gear.

C3D3007A

4. Sæt tændingsnøglen i åbningen
og tryk den ind.
5. Skift til neutral (N).
6. Fjern nøglen fra hullet.
7. Remonter gummimåtten.
8. Få bilen repareret snarest muligt.

I givet fald vil gearkassen lide
skade, men man risikerer også at
miste herredømmet over bilen.
Brug stilling D så meget som
muligt.
Skift aldrig til P eller R, mens bilen
er i fart.
Hvis du standser bilen på terræn,
der hælder opad: Hold ikke bilen
ved at trykke på speederen. Brug
bremsepedalen.
Tryk bremsepedalen i bund ved
skift fra P eller N til R eller et
fremgear.

C3D3006A

3. Fjern gummimåtten.
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{Advarsel
I modsat fald risikerer man, at
gearkassen lider skade, eller at
bilen pludselig bevæger sig.
Derved kan føreren miste
herredømmet over bilen, med
heraf følgende personskader eller
skader på bilen eller andre
genstande.
Brændstofsparefunktion

C11E3012A

Bilen kan have en brændstofsparefunktion. Når denne er indkoblet, kan
brændstofspare- funktionen forbedre
bilens brændstoføkonomi.
Brændstofsparefunktionen aktiveres
ved at trykke på eco-knappen ved
gearstangen. Når den er aktiveret,
tændes eco-lampen i
instrumentbrættet.
Se Brændstoføkonomi-lys på side
114. Et nyt tryk på knappen vil slå
brændstofsparefunktionen fra.
Når brændstofsparefunktionen er
tændt:
 Gearkassen vil foretage tidligere
opskift og senere nedskift.
 Momentomformeren vil låse
hurtigere og være længere tændt.
 Gaspedalen vil være mindre
følsom.
 Bilens computere vil mere
aggressivt afskære brændstoffet
fra motoren under deceleration.
Sæt aldrig bilen i
brændstofsparefunktion under
bugsering.

Manuel gearkasse
Manuel gearkasse

2457824

Gearskift: Tryk koblingen i bund, sæt
gearstangen i gear og slip langsomt
koblingen.
For at sætte i bakgear, tryk på
knappen bag på skifteknoppen,
mens gearstangen sættes i bakgear.
Lad ikke koblingen glide unødigt.
Ved aktivering, træd altid
koblingspedalen helt i bund.
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Lad i øvrigt ikke foden hvile på
pedalen.

Forsigtig
Det frarådes at køre med hånden
hvilende på gearvælgeren.

Drivsystemer

Bremser

Firehjulstræk

Bremser

Hvis bilen har aktivt træk på alle hjul
(AWD), arbejder AWD-systemet
automatisk, uden at føreren skal
gøre noget. Hvis forhjulene begynder
at miste vejgreb, begynder
baghjulene automatisk at trække
bilen på den ønskede måde. Der kan
være lidt tilkoblingsstøj under hård
brug, men dette er normalt.

Bremsesystemet er designet til
bremsning under en række
forskellige køreforhold.

AWD-advarselslampen C blinker, når
AWD-systemet midlertidigt
deaktiveres. Hvis lampen blinker
kortvarigt og går ud, er dette normalt
og tyder ikke på nogen systemfejl.
Men hvis lampen blinker konstant,
skal du hurtigst muligt kontakte en
autoriseret reparatør for at få
afhjulpet problemet.
Lampen tændes for at vise, at der er
en fejl i AWD-systemet. Hvis det
opstår, skal bilen undersøges af en
reparatør.

Bilen er udstyret med skivebremser
for og bag samt dobbelt
bremsekreds.
Hvis den ene bremsekreds skulle
svigte, kan bilen stadig standses
med den anden bremsekreds. Dog
vil bremselængden være større, og
der skal trædes hårdere på bremsen.

{Advarsel
Hvis en af bremsekredsene
svigter, skal der trædes hårdere på
bremsen, og bremselængden er
forøget.
Få straks bremsesystemet efterset
og repareret hos en reparatør.
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{Advarsel
Hvis bremsepedalen kan trædes
længere ned end ellers, skal
bremserne muligvis repareres.
Kontakt straks en reparatør.

Forsigtig
Lad aldrig foden hvile på
bremsepedalen under kørslen.
Det vil øge sliddet på
bremsekomponenterne.
Bremserne kan også blive
overophedede, så bremselængden
bliver større og der kan opstå
farlige situationer.
Højt placeret stoplygte (eller med
bremselygter) blinker adskillige
gange for at advare bilister, der kører
bag din bil om følgende forhold:

- Selv om bremserne anvendes,
kører bilen hurtigere end en
bestemt hastighed.
- Hvis ABS arbejder på det
tidspunkt.

Våde bremser
Bremserne kan blive våde, når man
kører gennem vand eller vasker
bilen.
Genoprettelse af normal
bremseevne:
1. Se efter, om der er fri bane
bagude.
2. Hold sikker kørehastighed, med
masser af plads bagude og på
begge sider.
3. Brems langsomt nogle gange, til
bremserne igen virker normalt.

Overophedede bremser
For kraftig opbremsning ned ad en
lang, stejl bakke kan midlertidigt
overophede bremserne. Skift til
lavere gear ned ad bakke. Brems
ikke konstant.

{Advarsel
Bremserne kan midlertidigt miste
bremseevnen, hvis du er kørt
gennem dybt vand, har vasket
bilen eller har bremset for kraftigt
ned ad en stejl bakke. Det kan
skyldes våde komponenter i
bremserne eller overophedning.
Hvis bremserne midlertidigt mister
bremseevnen på grund af
overophedning:
Skift til lavere gear ned ad bakke.
Brems ikke konstant.
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{Advarsel
Hvis bremserne midlertidigt mister
bremseevnen, fordi nogle af deres
komponenter er våde, kan man
bruge denne metode til at få dem til
at bremse normalt igen:
1. Se efter, om der er fri bane
bagude.
2. Hold sikker kørehastighed,
med masser af plads bagude
og på begge sider.
3. Træd let på bremsepedalen, til
bremserne igen tager normalt.

{Advarsel
Fortsæt ikke med at køre i bilen,
når du hører denne bremsestøj.
Det kan betyde, at
bremseklodserne skal repareres
eller udskiftes. Hvis du kører med
slidte bremser, kan det medføre et
sammenstød og personskade.

Blokeringsfrit
bremsesystem (ABS)

Trykket på fodbremsen må ikke
formindskes.

ABS-systemet forhindrer, at hjulene
blokerer.

Når du starter bilen efter at
tændingen er slået til, kan du høre
mekaniske lyde. Det er normalt, at
ABS skal være klar.

Regulering af bremsevirkningen ved
ABS træder i funktion, så snart et hjul
har tendens til blokering. Bilen kan
hele tiden styres, selv under
katastrofeopbremsning.
Regulering af bremsevirkningen med
ABS kan mærkes som en pulseren i
bremsepedalen og ved
reguleringslyde.
Optimal bremsevirkning opnås kun,
hvis bremsepedalen under hele
opbremsningen trædes kraftigt ned,
også når pedalen pulserer. Trykket
på pedalen må aldrig lettes.
ABS-styringen kan fornemmes ved
vibration og støj fra ABS-processen.
For at standse bilen optimalt skal
man blive ved med at træde på
fodbremsen, selv om bremsepedalen
vibrerer.

Se Advarselslampe for ABS på side
110.

Fejl
{Advarsel
Hvis der er en fejl i ABS-systemet,
kan hjulene have tilbøjelighed til at
blokere ved en brat opbremsning.
Fordelene ved ABS-systemet
virker ikke mere. Bilen kan ikke
længere styres under kraftige
opbremsninger og kan skride ud.
Få straks årsagen til fejlen afhjulpet
hos en reparatør.
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Håndbremse

Systemet har en statuslampe for
parkeringsbremse Y og en
parkeringsbremseadvarselslampe.

C11D3019A

Bilen har en elektrisk
parkeringsbremse (EPB). Kontakten
til EPB sidder i midterkonsollen. EPB
kan altid aktiveres, selv om
tændingen er i OFF. For at forhindre
batteriet i at blive aftappet, så undgå
gentagne EPB-systemcyklusser, hvis
motoren ikke kører.

Se Advarselslampe for
bremsesystem på side 108. Hvis der
ikke er tilstrækkeligt med strøm, kan
EPB hverken aktiveres eller
deaktiveres. Før bilen forlades,
kontroller da håndbremsens
statuslampe for at sikre, at
håndbremsen er trukket.
EPB-aktivering
EPB kan aktiveres til enhver tid, når
bilen er standset. EPB aktiveres ved
kortvarigt at løfte op i EPB-kontakten.
Når den er fuldt aktiveret, vil
håndbremsens statuslampe Y være
tændt. Når bremsen trækkes, vil
statuslampen blinke, indtil bremsen er
helt trukket. Hvis lampen ikke tændes
eller bliver ved med at blinke, skal

bilen have service. Kør aldrig i bilen,
hvis håndbremsens statuslampe
blinker. Kontakt en reparatør.
Se Advarselslampe for
bremsesystem på side 108.
Hvis EPB er trukket, mens bilen er i
bevægelse, lyder der en hyletone.
Bilen vil decelerere så længe
kontakten holdes i op-stilling. Hvis
EPB-kontakten slippes under
deceleration vil håndbremsen blive
udløst. Hvis kontakten holdes i
op-stilling, indtil bilen bringes til
standsning, vil EPB forblive trukket.
Hvis parkeringsbremsens
statuslampe Y blinker kontinuerligt,
er EPB kun delvis aktiveret eller
deaktiveret, eller der er et problem
med EPB. Hvis lampen blinker
kontinuerligt, deaktiver EPB og forsøg
at aktivere den igen. Hvis lampen
vedbliver med at blinke, må du ikke
køre i bilen. Kontakt en reparatør.
Hvis parkeringsbremsens
advarselslampe er tændt, har EPB
registreret en fejl i et andet system og
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arbejder med mindsket funktionalitet.
For at aktivere EPB når lampen er
tændt, løft EPB-kontakten og hold
den i op-stilling. Fuld aktivering af
håndbremsen ved EPB-systemet kan
tage længere tid end normalt, når
denne lampe er tændt.

Fortsæt med at holde kontakten, indtil
statuslampen for parkeringsbremsen
Y vedbliver med at være tændt. Hvis
advarselslampen for
parkeringsbremsen er tændt, kontakt
en reparatør.
Hvis EPB ikke kan aktiveres, skal
baghjulene være blokeret for at
forhindre bilen i at bevæge sig.
Udløsning af EPB
For at udløse EPB, sæt tændingen i
ON/START position, træd på
bremsepedalen og hold den nede og
tryk kortvarigt på EPB-kontakten. Hvis
du forsøger at udløse EPB, uden at

bremsepedalen er aktiveret, vil der
lyde en hyletone, og lampen træd på
bremsepedalen # vil blive vist.
EPB er udløst, når håndbremsens
statuslampe Y er slukket.

Hvis håndbremsens advarselslampe
er tændt, har EPB registreret en fejl
i et andet system og arbejder med
mindsket funktionalitet. Udløs EPB
når lampen er tændt, tryk ned på
EPB-kontakten og hold den i
ned-stilling.
Udløsning af EPB kan tage længere
tid end normalt, når denne lampe er
tændt. Fortsæt med at holde
kontakten, indtil statuslampen for
parkeringsbremsen Y slukker. Hvis
lampen er tændt, kontakt en
reparatør.

Bemærk
Kørsel med parkeringsbremsen
trukket kan føre til overophedning
af bremsesystemet og forårsage
for tidligt slid på bremsesystemets
dele. Sørg for, at håndbremsen er
helt udløst og at
bremseadvarselslampen er
slukket, før du kører af sted.
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Automatisk udløsning af EPB
EPB vil automatisk udløses, hvis
bilen kører, sættes i gear og der
gøres forsøg på at køre væk. Undgå
hurtig acceleration, når EPB er
trukket, for at bevare
håndbremsebelægningens levetid.

{Advarsel
Hvis håndbremsen ikke er rigtigt
indstillet, kan bilen pludselig sætte
i gang. Besøg en reparatør, hvis en
justering er påkrævet.

Forsigtig
Kør aldrig med håndbremsen
trukket.
Det kan medføre, at
håndbremserne bagi bliver
overophedet eller bliver slidt for
hurtigt ned. I så fald skal de
udskiftes, og andre dele af bilen
kan også have taget skade.

Forsigtig
Parkér eller kør aldrig over
brændbart materiale.
Det kan komme i berøring med
varme dele af udstødningen under
bilen og bryde i brand.

Kørselskontrolsystemer
Elektronisk
stabilitetskontrol (ESC)
Forsigtig
Hvis du vælger at montere
vinterdæk på bilen, så sørg for kun
at bruge vinterdæk, som anbefales
af en reparatør.
Brug af forkerte vinterdæk kan
have en negativ indvirkning på
stabilitetssystemet.
Kontakt en autoriseret reparatør for
detaljer om tilgængelige vinterdæk
og korrekt dækvalg.
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ESC-systemet er et elektronisk
stabilitetskontrolsystem for bilen og
et ekstra sikkerhedssystem under
kørsel, som hjælper til med at undgå
farlige situationer ved at bremse
hjulene eller motorens
drejningsmoment for at kompensere
for bilens stabilitet, når den er
ekstremt ustabil ved f.eks. skarpe
sving eller hurtige vognbaneskift.
ESC-funktionen arbejder automatisk,
når bilen kører meget ustabilt.
ESC-systemet arbejder ikke under
normale køreforhold.
Når tændingen drejes på ON, tænder
aktiv- og advarselslampen for ESC
og kontrollampen for frakoblet ESC
og slukker efter ca. 4 sekunder.
Aktiv- og advarselslampen for ESC
blinker, når ESC er i drift, og den
lyser for at vise, at der er en fejl
i systemet. Hvis dette indtræffer, skal
man kontakte en reparatør så hurtigt
som muligt.
SeKontrollampe for elektronisk
stabilitetskontrol (ESC) på side 111.

Forsigtig
Hvis aktiv- og advarselslampen for
ESC tænder, er der en fejl i
ESC-systemet. Sørg for at køre til
en reparatør snarest muligt.

Funktionen i den hydrauliske
bremseassistent (HBA)
Når ESC-systemet registrerer en
nødsituation, som kræver hård
opbremsning, giver den automatisk
et ekstra stort bremsetryk til hjulene.

Funktionen i den aktive
overrulningsbeskyttelse (arp)
Denne funktion er en del af
ESC-systemet. Når bilen kører
ekstremt ustabilt, hjælper denne
funktion med til at stabilisere bilen til
normal kørsel.

Traction control-system (TCS)
funktion
TCS forhindrer hjulspind, uanset
vejens beskaffenhed og dækkenes
vejgreb. Lige så snart mindst et af de
trækkende hjul begynder at spinde,
reduceres motorydelsen, og det
spindende hjul nedbremses. Det
forbedrer bilens retningsstabilitet og
fremdrivningskraft, især på sne og is
og på våde eller glatte veje.

Kørsel og drift 269

Påhængsstabiliseringsassistent (TSA)-funktion

Knappen for frakoblet ESC

Kørsel med anhænger er vanskeligt
på grund af faren for slinger. Denne
funktion registrerer, når vogntoget
begynder at slingre og nedsætter
vogntogets fart, indtil vibrationen
ophører. Nedbremsningen opnås
ved at reducere motorens
omdrejningstal og forøge trykket
i alle hjulbremser.

Igangsætnings-assistent
(HSA)
Systemet medvirker til at forhindre
tilbagerulning ved vækkørsel på en
bakke.
Når gaspedalen nedtrykkes efter at
bremsepedalen er sluppet på en
bakke, forbliver bremserne aktiveret
i ca. 2 sekunder.

Forsigtig
Når ESC-systemet aktiveres for at
korrigere bilens stabilitet, skal du
sætte hastigheden ned og være
meget opmærksom.
ESC-systemet er kun en ekstra
funktion for bilen. Når bilen
overskrider de fysiske grænser,
kan den ikke styres. Sæt ikke din
lid til systemet. Bliv ved med at
køre sikkert.

C11E3005A

ESC kan deaktiveres ved at trykke
på ESC OFF-knappen i midten af
instrumentpanelet.
Hvis du trykker på knappen ESC
OFF igen, mens ESC-funktionen er
deaktiveret (kontrollampen for
frakoblet ESC tændes), tilkobles
systemet, og kontrollampen for
frakoblet ESC i instrumentpanelet
slukker ved tilkobling af
ESC-systemet.

Når ESC anvendes, kan du høre
noget støj eller mærke en vibreren
fra bremsepedalen eller andre
relevante systemer. Det skyldes
trykændringer i de relevante
systemer.
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Nedkørselsstyresystem (DCS)

Tryk på knappen DCS i midten af
instrumentpanelet for at aktivere
DCS. Når du har trykket på knappen,
er DCS klar til brug. Den grønne
kontrollampe for aktiv DCS tænder.
Når DCS er i brug, blinker den aktive
DCS-kontrollampe.
Tryk på DCS-knappen igen for at
deaktivere DCS-systemet.
Kontrollampen for aktiv DCS slukker.

C11E3006A

Når du kører ned ad stejle
skråninger, kan du med denne
funktion køre med lav hastighed
uden at træde på bremsen og
koncentrere dig om at styre. Denne
funktion skal kun bruges til kørsel
ned ad stejle skråninger.

Den ravgule advarselslampe og
lampe for, at DCS ikke er klar, blinker
for at vise, at DCS ikke er
funktionsklart og tænder for at vise,
at der er en fejl i systemet.
Se Nedkørselsstyresystem- lampe
på side 110.

Forsigtig
Hvis den ravgule advarselslampe
og lampen, der indikerer at DCS
ikke er klar, lyser, er der en fejl i
DCS-systemet. Sørg for at køre til
en reparatør snarest muligt.

Funktionsbetingelser i DCS
1. Tryk på DCS-knappen (den
grønne kontrollampe for aktiv
DCS tænder).
2. En bestemt stejl skråning.
3. Kørsel under ca. 50 km/t.
(DCS virker ikke, hvis bilens
hastighed er over 50 km/t, selv
om man trykker på
DCS-knappen. DCS fungerer
igen, når bilens hastighed
sænkes til under 30 km/t, efter at
den er over 50 km/t).
4. Gaspedal- eller bremsepedalen
er ikke nedtrykket.
(DCS er ikke i funktion, kun hvis
der trædes på speederen eller
bremsen.)
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Forsigtig

Fartpilot (Cruise control)

DCS er konstrueret til kørsel på
stejle off-road hældninger.
Unødvendig brug af DCS kan
medføre fejl i bremsesystemet eller
ESC. Brug ikke DCS til kørsel på
normale veje.

Hvis fartpiloten er slået til og bilens
antispinfunktion (ekstraudstyr)
begynder at begrænse hjulspin,
kobles fartpiloten automatisk fra. Når
føret tillader, at man kan bruge
fartpiloten igen uden risiko, kan man
eventuelt slå den til igen.

Forsigtig

Det er normalt at have kraftige
vibrationer og støj fra
bremsesystemet ved tilkoblet DCS.
TEL075A

Hvis bilen er udstyret med fartpilot
kan man køre med en fart af
40 km/timen eller mere uden at
trykke på speederen. Det er en stor
lettelse på lange ture. Fartpiloten
virker ikke ved hastigheder under
ca. 40 km/t.
Når du aktiverer bremserne eller
trykker knappen Q ned, afbrydes
fartpiloten (cruise control).

Fartpiloten kan være farlig at
bruge, hvis det ikke er sikkert at
køre med en fast fart. Brug derfor
ikke fartpiloten på snoede veje
eller i stærk trafik.
Det kan være farligt at bruge
fartpilot på glat eller fedtet vej. På
sådanne veje kan hurtige
ændringer i vejgreb give
unødvendigt hjulspin, så man
mister herredømmet over bilen.
Brug aldrig fartpiloten i glat eller
fedtet føre.

272

Kørsel og drift

Indstilling af fartpilot
1. Tryk på I knappen, som
befinder sig til højre for rattet, for
at tænde for fartpiloten.
2. Accelerer til den ønskede
marchhastighed.
3. Tryk på knappen SET/-, og slip
den. En kontrollampe
i instrumentpanelet lyser for at
indikere, at fartpiloten er slået til.
4. Flyt foden fra speederen.

Forsigtig
Hvis du lader fartpiloten være slået
til, når du ikke bruger den, kan du
komme til at røre en knap og
tænde fartpiloten, når du ikke
ønsker det. Du kan blive
forskrækket og måske miste
herredømmet over bilen. Slå altid
kontakten til fartpiloten fra, indtil du
vil bruge fartpilot.

Genoptagelse af en indstillet
hastighed

Øge hastigheden med
fartpiloten slået til

Du sætter fx din fartpilot til en ønsket
hastighed og træder så på
bremsepedalen eller trykker på I
knappen. Så bliver fartpiloten
selvfølgelig slået fra. Men du
behøver ikke at indstille den igen.
Når du kører ca. 40 km/t eller mere,
kan du trykke let på knappen RES/+.

Du kan øge hastigheden på to
måder:

Så vender du straks tilbage til den
valgte hastighed og bliver der.
Hvis du holder knappen RES/+ nede
i længere tid, vil bilen køre hurtigere,
indtil du slipper knappen, træder på
bremsepedalen eller trykker på
knappen I. Så med mindre du vil
sætte farten op, skal du ikke holde
knappen RES/+ inde.

 Brug speederen til at accelerere.
Tryk på knappen SET/-, slip
knappen og speederen. Nu
skifter fartpiloten til den højere
hastighed.
 Tryk på knappen RES/+. Hold
den der, til du har nået den
ønskede hastighed; slip så
knappen. Hvis du vil øge farten
meget gradvist, trykker du kort på
knappen RES/+ og slipper den.
Hver gang man gør det, øges
bilens hastighed med ca. 2 km/t.
Accelerations-funktionen
fungerer først, efter at du har
slået fartpiloten til ved at trykke
på knappen SET/-.
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Mindske hastigheden med
fartpiloten slået til
Du kan mindske hastigheden på to
måder, mens fartpiloten er slået til:
 Tryk på knappen SET/-, indtil du
når ned til den lavere hastighed,
du ønsker, og slip den.
 Hvis du vil sænke farten meget
gradvist, trykker du kort på
knappen SET/-. Hver gang man
gør det, nedsættes bilens
hastighed med ca. 2 km/t.

Overhale mens fartpiloten er
slået til
Brug speederen til at øge
hastigheden. Når man slipper
speederen, vender bilen tilbage til
den hastighed, som fartpiloten var
indstillet til forinden.

Brug af cruise control i bjerge

Slå fartpiloten fra

Hvor godt fartpiloten fungerer på
bakker afhænger af farten, antal
passagerer og last samt af hvor
stejle bakkerne er. Når du kører op
ad en stejl bakke, kan du være nødt
til at træde på speederen for at holde
farten. Når du kører ned ad bakke, er
du måske nødt til holde farten nede
ved at bremse eller skifte til lavere
gear. Du kan selvfølgelig også slå
fartpiloten fra ved at træde på
bremsen. Mange synes det er for
besværligt, så de lader være med at
bruge fartpilot på stejle bakker.

Fartpiloten kan slås fra på flere
måder:
 Træd let på bremsepedalen eller
tryk på knappen I, eller træd på
koblingspedalen, hvis du kører i
en bil med manuel gearkasse.
 Tryk på knappen I på
fartpilottasten.

Sletning af
hastighedshukommelse
Når du slår fartpiloten eller
tændingen fra, slettes fartpilotens
hukommelse.
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Genstandsregistreringssystemer
Ultralydsparkeringshjælp
Forreste og bageste
parkeringsassistent
Parkeringsassistancesystemet
hjælper føreren under kørsel frem
eller tilbage ved at alarmere, hvis der
registreres en genstand mellem bilen
og forhindringen.

Hvis bilen nærmer sig en
forhindring forfra eller bagfra, lyder
der en række signaler. Intervallet
mellem signalerne bliver kortere i
takt med at afstanden mindskes.
Dette system deaktiveres, når
bilens hastighed er højere end
25 km/t.

Systemet registrerer afstanden ved
hjælp af følere i hver af for- og
bagkofangerne.
Systemet tændes automatisk, når
tændingskontakten sættes i ON.
Bemærk
Følerne foran og bagpå aktiveres
samtidigt, når gearet sættes i
"R"-position.
Hvis gearstangen ikke er i
"R"-position, aktiveres kun den
forreste føler.

C11D2005A

Tryk på parkeringsassistent-knappen
på instrumentpanelet for at aktivere
systemet. Kontrollampen tændes.
Et nyt tryk på knappen deaktiverer
systemet, og kontrollampen slukker.
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Bageste
parkeringsassistentsystem

Hvis alarmen lyder, når gearet
sættes i "R"-stilling, er det tegn på
normal funktion.

Advarselslyd
Med alarmlyden kan du bestemme
afstanden mellem din bil og
forhindringer på vejen.

2491135

Parkeringsassistancesystemet
hjælper føreren under bakning ved at
alarmere, hvis der registreres en
genstand bag bilen.
Systemet kan tændes automatisk, så
snart tændingskontakten er i
ON-stilling og gearvælgeren på
automatgearkassen er i "R".
Dette system deaktiveres, når bilens
hastighed er højere end ca. 25 km/t.
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Frontadvarselstype
Advarselszone
Advarselsrækkevidde
Advarselslyd

Zone 1

Zone 2

Zone 3

100~81 cm

80~41 cm

40 cm~

bip---bip---bip

bip-bip-bip

kontinuerligt

Bageste advarselstype
Advarselszone
Advarselsrækkevidde
Advarselslyd

Zone 1

Zone 2

Zone 3

120~81 cm

80~41 cm

40 cm~

gong---gong---gong

gong-gong-gong

kontinuerligt

Bemærk
Parkeringsassistentsystemets advarselslampe kan tændes for at vise, at følerne er snavsede.
Hvis advarselslampen er tændt som følge af, at følerne er snavsede, rengør følerne med en blød svamp og rent vand.
Hvis advarselslampen stadig er tændt efter rengøring af følerne, kontakt forhandleren for at få problemet afhjulpet
hurtigst muligt.
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Forsigtig
Hvis der sker én af følgende ting,
er det tegn på en fejl i
parkeringsassistancesystemet.
Kontakt en reparatør snarest
muligt.
 Parkeringsassistancesystemets
advarselslampe lyser under
kørsel.
 Alarmen lyder 6 gange
gentagne gange, når der ikke
befinder sig forhindringer ved
bagkofangeren.

Forsigtig
Parkeringsassistancesystemet
skal kun betragtes som en
supplerende funktion. Føreren skal
kontrollere udsynet.
Lyden på advarselssignalet kan
variere alt efter genstanden.
Advarselslydsignalet aktiveres
måske ikke, hvis føleren er frosset
eller plettet med snavs eller
mudder.
Der er risiko for fejlfunktion i
parkeringsassistancesystemet ved
kørsel på ujævn overflade, såsom
på skovveje, grusveje, ujævne og
hældende veje.
Undgå at skubbe eller ridse
overfladen på føleren. Dette vil
sandsynligvis beskadige dæklaget.
Parkeringsassistancen genkender
muligvis ikke skarpe genstande,
tykt vintertøj eller skumplast, som
absorberer frekvensen.

Forsigtig
Ved modtagelse af andre
ultralydssignaler (metallyd eller
bremselyd fra tunge køretøjer) er
det ikke sikkert,
parkeringsassistancesystemet
fungerer korrekt.
Rengør beskidte følere med en
blød svamp og rent vand.
Du skal blive ved med at bruge
spejlene eller dreje hovedet.
Normale forholdsregler ved
bakning skal fortsat anvendes.
Du må ikke trykke eller støde
følerne ved at slå dem eller rette
en kraftig vandstråle direkte mod
dem ved vask, da følerne ellers
ødelægges.
På parkeringspladsen kan bilens
øverste del blive ramt, før føleren
aktiveres. Se derfor efter i
sidespejlene eller drej hovedet
under parkeringsmanøvren.
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Bakkamera (RVC)
RVC-systemet er designet til at
hjælpe føreren ved bakning ved at
vise et billede af området bag bilen.
Når nøglen er i ON/START-position,
og føreren sætter bilen i R (Bakgear),
vises videobilledet automatisk på
LCD-moduldisplayet.
Når føreren skifter ud af R (bakgear),
forsvinder videobilledet automatisk
fra LCD-moduldisplayet.

{Advarsel
Bakkamerasystemet (RVC)
erstatter ikke førerens udsyn.
RVC kan ikke:
 registrere genstande, som er
uden for kameraets synsfelt,
under kofangeren eller under
bilen.
 registrere børn, fodgængere,
cyklister eller kæledyr.
Bak ikke med bilen ved kun at
kigge på RVC-skærmen og brug
ikke skærmen under længere
bakmanøvrer ved høj hastighed
eller hvor der kan være
tværgående trafik. Den af dig
vurderede afstand ved hjælp af
skærmen vil afvige fra den faktiske
afstand.

{Advarsel
Hvis du ikke er tilstrækkeligt
årvågen under bakning, kan du
ramme en bil, et barn, en
fodgænger, en cyklist eller et
kæledyr, hvilket kan medføre
beskadigelse af bilen,
personskader eller døden. Selv om
bilen har RVC-system, kontroller
altid omhyggeligt, før du bakker,
ved at kigge bag og omkring bilen.

Ved at slå bakkamerasystemet til eller fra, når
nøglen er i ON/START-position og
føreren sætter bilen i R (bakgear), vil
videobilledet blive vist, når der
trykkes på CAM-knappen på
Infotainmentsystemet.
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Bakkameraplacering

Hvis systemet tilsyneladende ikke
fungerer korrekt
RVC-systemet virker evt. ikke korrekt
eller viser et tomt billede, hvis:
 RVC er slået fra.
 Det er mørkt.
 solen eller forlygternes stråler
skinner direkte ind i
kameralinsen.

2265025

Kameraet er anbragt bag i bilen.
Det område, som vises af kameraet,
er begrænset og viser ikke
genstande, som er tæt på et af
hjørnerne eller under kofangeren.
Det viste område kan variere alt efter
bilens retning eller vejforholdene.
Afstanden på det billede, der vises
på skærmen, afviger fra den faktiske
afstand.

 Is, sne, mudder eller andet har
sat sig på kameralinsen.
Rengør linsen, skyl den med
vand, og tør den med en blød
klud.
 Den bageste del af bilen er
involveret i en ulykke. Kameraets
placerings- og monteringsvinkel
kan ændre sig, eller kameraet
kan blive påvirket. Sørg for, at
kameraet og dets position og
monteringsvinkel kontrolleres hos
forhandleren.
 Der er meget store
temperatursvingninger.

Brændstof
Brændstof til benzinmotorer
Anbefalinger vedr. brændstof
Brug kun blyfri benzin RON95.
Brændstoffets kvalitet og
tilsætningsstofferne har stor
betydning for ydevnen,
køreegenskaberne og motorens
levetid.
Brændstof med for lavt oktantal kan
få motoren til at banke.

Forsigtig
Brændstof med lavere oktantal end
95 kan skade motoren. (I visse
andre lande kan man bruge oktan
91 blyfrit brændstof. Nærmere
oplysninger fås hos en autoriseret
reparatør).
Brug af blyholdigt brændstof
skader udstødningssystemet, og
garantien på bilen bortfalder.
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Bemærk
For at hindre, at man ved en
fejltagelse kommer til at bruge
blyholdig benzin, er
slangemundstykker til blyholdig
benzin større og passer ikke til
påfyldningsstudsen i bilen.
Brug ikke methanol.
Der må ikke bruges brændstof med
methanol i bilen.
Denne type brændstof kan forringe
motorydelsen og beskadige
komponenter i brændstofsystemet.

Forsigtig
Brug af methanol kan skade
brændstofsystemet. Garantien på
bilen dækker ikke skader ved
fejlagtig brug af brændstof med
methanol.
Kørsel i fremmede lande. Hvis du
skal køre i bilen i et andet land:
Overhold alle gældende love om
registrering og forsikring.
Undersøg, om der fås passende
brændstof.

Brændstofadditiver
Benzin skal indeholde
detergentadditiver, der medvirker til at
forhindre dannelse af aflejringer i
motoren og brændstofsystemet. Rene
indsprøjtningsdyser og
indsugningsventiler vil give
emissionskontrolsystemet mulighed
for at fungere korrekt. Nogle
benzintyper indeholder ikke
tilstrækkelige mængder additiv til at
holde indsprøjtningsdyser og
indsugningsventiler rene. For at
opveje denne mangel på detergent
anbefales det at tilsætte GM Fuel
System Treatment PLUS (ACDelco
del nr. 88.861.013) til
brændstoftanken ved hvert
motorolieskift eller for hver
15.000 km, alt efter hvad der
indtræffer først.

Benzin, der indeholder oxygenatorer,
f.eks. æter og ætanol, vil måske
kunne fås i dit område. Imidlertid bør
brændstoffer, der indeholder mere
end 15 % ætanol, f.eks. E85
(85 % ætanol), eller mere end 15 %
MTBE (en æter), ikke anvendes i
biler, der ikke er beregnet til disse
brændstoffer.

Kørsel og drift 281

Bemærkning

Brændstof til dieselmotorer

Denne bil er ikke beregnet til
brændstof, der indeholder
methanol. Brug ikke brændstof,
der indeholder methanol. Det kan
tære metaldele i
brændstofsystemet og beskadige
dele af plast og gummi. Disse
skader dækkes ikke af bilens
garanti.

Dieselmotoren må kun køre på
almindeligt tilgængelig dieselolie,
som opfylder specifikationerne i
henhold til DIN EN 590. Brug ikke
skibsdiesel, opvarmningsolie eller
helt eller delvist plantebaserede
dieselolier så som rapsolie eller
bio-diesel, Aquazole og tilsvarende
diesel-vandsemulsioner.

Nogle benzintyper kan indeholde et
oktanforbedrende additiv kaldet
methylcyclopentadienyl-mangan
tricarbonyl (MMT). Spørg
tankpasseren på benzinstationen,
om brændstoffet indeholder MMT. Vi
fraråder brug denne type benzin.
Brændstoffer, der indeholder MMT,
kan forkorte tændrørs levetid og
påvirke emissionskontrolsystemets
ydeevne. Fejlindikatorlampen kan
tænde. Henvende dig til en
forhandler for service, hvis det sker.

Dieseloliens flydeevne og
filtrerbarhed er
temperaturafhængige.
Dieselbrændstof med forbedrede
egenskaber ved lave temperaturer
kan derfor fås i vintermånederne.
Sørg for, at du fylder vinterbrændstof
på tanken, inden den kolde årstid
starter.

Påfyldning af brændstof
Forsigtig
Hvis du bruger brændstof med
forkert oktantal eller fylder forkerte
additiver i brændstoftanken, kan
motoren og katalysatoren blive
alvorligt beskadiget.
Det er vigtigt, at man ved tankning
bruger det rette brændstof (benzin
eller diesel) til bilen. Hvis du fylder
benzin på en bil med dieselmotor,
kan denne blive alvorligt
beskadiget. Hvis bilen har
dieselmotor, fremgår det rette
brændstof af oplysningerne på
påfyldningsdækslet.
Af sikkerhedshensyn skal
brændstofbeholdere, pumper og
slanger have jordforbindelse. Hvis
der dannes statisk elektricitet, kan
den antænde benzindampene. Du
risikerer brandsår og skader på
bilen.
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{Fare

{Fare

Inden optankning skal motoren
standes, og evt. brændstofdrevne
varmeapparater skal slukkes. Sluk
enhver mobiltelefon.
Brændstofdampe kan antændes af
elektromagnetiske bølger eller
elektrisk strøm fra en mobiltelefon.
Brændstof er brændbart og
eksplosivt. Rygning forbudt. Undgå
åben ild og gnister. Følg
tankstationens betjenings- og
sikkerhedsforskrifter, når der skal
fyldes brændstof på.
Fjern statisk elektricitet på
hænderne ved at røre ved noget,
som kan afgive statisk elektrictet
ved berøring eller åbning af
brændstofdæksel eller
påfyldningsstuds.
Undgå at gøre noget, der kan
fremkalde statisk elektricitet under
brændstofpåfyldning, som fx indog udstigning af bilen. Statisk
elektricitet kan antænde
brændstofdampe.

Hvis du kan lugte brændstof i bilen,
skal årsagen straks afhjælpes af
en reparatør.

C11E3003A

Tankklappen sidder i bageste,
venstre side af bilen.
1. Stop motoren.
2. Lås dørene op ved at trykke på
dørlåsen i førerdøren.
3. Åbn tankklappen.
4. Drej langsomt tankdækslet mod
uret. Hvis du hører en hvislen:
Vent til den stopper og skru så
dækslet helt af.
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Forsigtig
Tør straks evt. overløbende
brændstof af.

C11E3004A

5. Skru dækslet af. Dækslet er
fastgjort til hængselkrogen.
6. Luk dækslet efter tankning. Drej
det med uret, indtil du hører en
"kliklyd".
7. Tryk på klappen over dækslet, til
den går i indgreb.
Bemærk
Hvis klappen ikke åbner i koldt
vejr: Bank forsigtigt på den. Prøv
så at åbne den igen.

Notater
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Generelle oplysninger

Oplagring af bilen

Tilbehør og ændringer

Længere tids stilstand

Vi anbefaler, at der bruges originale
reservedele og tilbehør samt dele,
der er udviklet specifikt til den
pågældende bilmodel. Vi kan ikke
vurdere og heller ikke stå inde for
driftsikkerheden af andre produkter heller ikke selv om disse eventuelt er
blevet godkendt af offentlige
myndigheder eller på anden vis er
blevet godkendt.
Der må ikke foretages ændringer af
det elektriske system, som for
eksempel indgreb i de elektroniske
styreenheder (chip tuning).

Hvis bilen skal oplagres i flere
måneder:
 Bilen vaskes og voksbehandles.
 Få voksbehandlingen i
motorrummet og på undervognen
kontrolleret.
 Tætningslister rengøres og
konserveres.
 Motorolien skiftes.
 Sprinklervæskebeholderen
tømmes.
 Frostvæske og
korrosionsbeskyttelse
kontrolleres.

Forsigtig

 Dæktrykket indstilles til det
specificerede tryk for fuld last.

Der bør aldrig foretages ændringer
af bilen. I givet fald kan bilens
ydeevne, levetid og sikkerhed blive
forringet, ligesom garantien
muligvis ikke dækker eventuelle
problemer forårsaget af ændringen.

 Stil bilen i et tørt rum med god
ventilation. Ved manuel
gearkasse sættes i første eller
bakgear. Ved automatisk
gearkasse skiftes til stilling P.
Sørg for at bilen ikke kan rulle.
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 Parkeringsbremsen må ikke
aktiveres.

Genindvinding af udtjente
køretøjer

Kontrol af bilen

 Åbn motorhjelmen, luk alle døre
og lås bilen.

Informationer om
genbrugsvirksomheder for biler og
genbrug af biler kan ses på vores
webside. Dette arbejde må kun
udføres af en autoriseret
genbrugsvirksomhed.

Egen udførelse af
servicearbejde

 Afmonter polklemmen på
batteriets minuspol. Vær
opmærksom på at alle systemer
ikke fungerer, f.eks.
tyverialarmen.
 Luk motorhjelmen.

Ibrugtagning af bilen efter
længere tids pause
Når bilen igen skal tages i brug:
 Polklemmen monteres på
minuspolen på bilens batteri.
Elektronikken til elruderne
aktiveres.
 Dæktrykket kontrolleres.

TDL065A

{Advarsel

 Sprinklervæskebeholderen fyldes
op.

Udfør kun kontroller i motorrummet,
når tændingen er slået fra.

 Motoroliestanden kontrolleres.

Ventilatoren kan måske gå i gang,
selv om tændingen er slået fra.

 Kontroller kølevæskestand.
 Nummerpladen monteres
eventuelt.
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{Advarsel
Tændingssystemet benytter meget
høj spænding. Undgå berøring.

Motorhjelm
Åbning

C11E2080A

2203362

1. Træk i grebet og før det tilbage til
udgangspositionen.

2. Ræk ind under motorhjelmens
forkant og skyd udløsergrebet
opad.
3. Løft motorhjelmen forsigtigt. To
pneumatiske støttestænger
holder motorhjelmen åben.

Forsigtig
Berør kun skumpolstringen på
håndtaget til motorhjelmens
støttestang, når motoren er varm.
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Lukning
Sådan lukkes motorhjelmen:
1. Pas på, at hænder og andre
legemsdele (også andres!) er helt
fri af motorrummet og de kanter,
hvor motorhjelmen mødes med
karosseriet.
2. Sænk motorhjelmen, og lad den
falde de sidste ca. 30 cm.
3. Kontroller, at motorhjelmen er
gået i indgreb.

{Advarsel
Træk i forkanten på motorhjelmen
for at kontrollere, at den er i
indgreb, inden du kører i bilen.
Træk ikke i udløsergrebet til
motorhjelmen, mens bilen er i fart.
Flyt ikke bilen, mens motorhjelmen
er åben. En åben motorhjelm vil
genere førerens udsyn.
Hvis du kører i bilen med åben
motorhjelm, kan det resultere i
sammenstød, der medfører skader
på vognen, på andres ejendom,
personskade eller i værste fald
døden.
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Oversigt over motorrum
2.4 DOHC - LHD

C12E6001A
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2.4 DOHC - RHD

C12E6001R
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3.0 DOHC - LHD

C3E9004A
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3.0 DOHC - RHD

C3E9005A
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DIESEL - LHD

C11E6016A
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DIESEL - RHD

C11E6004R
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1. Motorluftfilter
2. Beholder til servostyringsvæske
3. Motoroliedæksel
4. Bremsevæskebeholder
5. Kølevæskebeholder
6. Koblingsvæskebeholder
7. Sikringsboks
8. Batteri
9. Sprinklervæskebeholder
10. Målepind for motoroliestand
11. Ekstra sikringsboks

Motorolie

Kontrol af motoroliestand

Sørg for korrekt smøring af motoren
ved at holde motorolien på det rigtige
niveau.
Det er normalt, at motoren forbruger
lidt olie.
Kontroller jævnlig motoroliestanden,
f.eks. hver gang du tanker op.
For at opnå en ordentlig måling skal
olien være varm og bilen skal stå på
et lige underlag.
C11E6006A

1. Parker bilen på et vandret
underlag.
2. Sluk for motoren og giv olien
5 minutter til at løbe tilbage
i bundkarret. Hvis dette ikke
gøres, viser oliemålepinden
måske ikke den aktuelle stand.
3. Træk målepinden op og tør den
af.
4. Sæt målepinden helt i igen.
5. Træk målepinden op.
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{Advarsel
Motorolie kan give hudirritation;
hvis den indtages, kan den
medføre sygdom eller død.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Undgå gentagen eller langvarig
hudkontakt.
Vask af med vand og sæbe eller
håndrens.
C11D6011A

6. Kontroller oliestanden på
målepinden. Oliestanden skal
være mellem MIN- og
MAX-mærket.
Hvis oliestanden ikke er klar, læs
i stedet modsatte side af
måleren.
Der anvendes forskellige
målepinde alt efter
motorvarianten.

C11E6001A

7. Hvis oliestanden er lavere end
MIN: Påfyld olie med samme
specifikationer som den, der
allerede er i motoren, indtil
oliestanden når MAX-mærket.
Påfyld ikke over MAX-mærket.

{Advarsel
For meget olie kan forringe
motorens funktion.
Påfyld aldrig olie over
MAX-mærket på målepinden.
Overfyldning kan skade bilen ved at:
Øge olieforbruget.
Tilsmudse tændrør.
Aflejre for meget kulstof i motoren.
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Skift af motorolie og -filter
{Advarsel
Du skal kun gøre det selv, hvis du
er helt sikker på, at du ved præcis,
hvordan det gøres.
Hvis du ikke er sikker på, at du
gøre dette forsvarligt, bør du få en
reparatør til at udføre arbejdet. Vi
anbefaler en autoriseret reparatør.
Ellers risikerer du at komme til
skade eller beskadige bilen.
Motorolie mister smøreevnen,
efterhånden som den bliver
forurenet. Sørg for at skifte motorolie
i henhold til serviceinterval.
Udskift også oliefilteret, hver gang
der skiftes motorolie.
Ved krævende kørsel skal motorolie
og -filter skiftes med kortere
mellemrum end det normale
serviceinterval.

Krævende kørsel kan bl.a. være:
 Hyppig koldstart.

{Advarsel

 Megen kørsel i trafik med
hyppige opbremsninger.

Motorolie og tomme beholdere kan
være sundhedsfarlige.

 Mange korte ture.

Undgå gentagen eller langvarig
kontakt med motorolie.

 Hyppig kørsel, når
udetemperaturen konstant ligger
under frysepunktet.
 Langvarig tomgang.
 Hyppig kørsel med lav hastighed.
 Kørsel i støvede omgivelser.

Vask hud og negle med vand og
sæbe eller håndrens, når du har
rørt ved motorolie. Sørg for, at
motorolie og andre giftige stoffer
opbevares, så børn ikke kan
komme til dem.
Motorolie er lokalirriterende, og
hvis den synkes, kan den medføre
sygdom eller endda døden.

298

Pleje af bilen

Forsigtig
Brug af ikke-godkendt motorolie,
olie af ringe kvalitet eller kemiske
motortilsætningsstoffer (additiver)
kan skade motoren.
Kontakt en reparatør, før du
forsøger at anvende
tilsætningsstoffer. Vi anbefaler, at
du henvender dig til en autoriseret
reparatør.

Valg af den rigtige motorolie
Brug og spørg efter motorolie med
dexos-certificeringsmærket. Olie,
som opfylder bilens krav skal have
dexos-certificeringsmærke på
beholderen.
Certificeringsmærket viser, at olien
er godkendt i henhold til
dexos-specifikationen.

Forsigtig
Smid aldrig kasseret olie og
oliefiltre ud sammen med det
normale husholdningsaffald.
Følg de lokale anvisninger for
bortskaffelse af kemikalieaffald.
Brugt motorolie og oliefiltre
indeholder skadelige stoffer, der
kan være sundhedsfarlige og
giftige for miljøet.

2398375

C3E9006A

Denne bil er fra fabrikken fyldt med
dexos-godkendt motorolie.
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Forsigtig
Anvend altid kun motorolie, som er
godkendt efter dexos-specifikation
eller en tilsvarende motorolie af
godkendt viskositetsklasse.
Motorolier, som er godkendt efter
dexos-specifikation vil have
dexos-symbolet på beholderen.
Hvis du undlader at anvende den
anbefalede motorolie eller
tilsvarende kvalitet, kan det
medføre beskadigelse af motoren,
som ikke er dækket af bilens
garanti. Hvis du ikke er sikker på,
hvilken olie der er godkendt efter
dexos-specifikationen, så spørg dit
serviceværksted.
SAE 5W-30 er den bedste
viskositetsklasse til bilen.
SAE 0W-30, 0W-40 eller 5W-40 kan
også anvendes. Anvend aldrig olie af
anden viskositetsklasse som fx
SAE 10W-30, 10W-40 eller 20W-50.

I et ekstremt koldt område, hvor
temperaturen falder til under -29C,
bør SAE 0W-30-olie anvendes. En
olie i denne viskositetsklasse vil give
bedre koldstart af motoren ved
ekstremt lave temperaturer. For at
vælge en olie i den rette
viskositetsklasse, sørg for altid at
vælge olie, som lever op til den
krævede specifikation.

Levetidssystem motorolie
Denne bil har et computersystem,
som viser, hvornår der skal skiftes
motorolie og filter. Dette bygger på
motoromdrejninger, motortemperatur
og kilometertal. Kilometertallet for,
hvornår der skal skiftes olie, varierer
alt efter kørselsbetingelserne. For at
olielevetidssystemet kan fungere
ordentligt, skal det nulstilles ved
hvert olieskift.

Når systemet har beregnet, at oliens
levetid er blevet mindre, viser det, at
et olieskift er nødvendigt. Lampen
Motorolieskift lyser. Skift olien
hurtigst muligt inden for de næste
1.000 km. Hvis du kører under
optimale kørselsbetingelser, viser
motorolielevetidssystemet måske
ikke, at olieskift er nødvendigt i op til
et år. Motorolien og filteret skal dog
skiftes mindst én gang om året, og
på dette tidspunkt skal systemet
nulstilles. Din forhandler har
uddannet personale, som udfører
dette arbejde og nulstiller systemet.
Det er også vigtigt at kontrollere
motorolien regelmæssigt inden for
olietømningsintervallet og holde den
på det rette niveau.
Hvis systemet nulstilles ved en fejl,
skal olien skiftes ved 5.000 km siden
sidste olieskift.
Efter at du har skiftet olie, skal
olielevetidsovervågningen nulstilles.
Kontakt en autoriseret reparatør for
service.
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Sådan nulstiller du
levetidssystemet for motorolie
Levetidssystemet for motorolien
beregner ud fra brugen af bilen,
hvornår der skal skiftes motorolie og
filter. Hver gang der er skiftet
motorolie, skal du nulstille systemet,
så det kan beregne, hvornår der
næste gang skal skiftes olie.
Gør et af følgende for at nulstille
levetidssystemet for motorolien:
 Brug af scanningsværktøjet.
Dit autoriserede værksted vil
nulstille systemet vha.
scanningsværktøjet efter skift af
motorolie. Kontakt en reparatør.
 Brug af speederen.

Benzinmotor
1. Drej tændingsnøglen til
ON/START, når motoren er
afbrudt.
2. Træd speederen helt i bund og
slip den tre gange inden for fem
sekunder.
3. Drej nøglen til LOCK.
Hvis lampen for skift af motorolie
tænder igen og ikke slukker, når du
starter bilen, er levetidssystemet for
motorolien ikke nulstillet. Gentag
proceduren.

Dieselmotor
1. Udtag nøglen fra
tændingskontakten i mere end et
minut. Sæt derpå
tændingsnøglen i igen (start ikke
motoren).
2. Udfør følgende procedure:
2-1. Tryk gaspedalen i bund og
hold den nede i 2 sekunder.
2-2. Slip gaspedalen og fjern
foden fra pedalen i
2 sekunder.
2-3. Gentag denne sekvens
(1, 2) to gange mere (i alt tre
gange) inden for et minut.
Hvis lampen for skift af motorolie
tænder igen og ikke slukker, når du
starter bilen, er levetidssystemet for
motorolien ikke nulstillet. Gentag
proceduren.
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Forsigtig
Husk at nulstille levetidssystemet
for motorolie, når motorolien
skiftes.

Anbefalet motorolie og
serviceintervaller
Anbefalet motorolie
Se Anbefalede væsker og
smøremidler på side 357.
Serviceinterval
Se Skema for
vedligeholdelseseftersyn på side 352.

Automatgearolie

Manuel gearkasseolie

Det er ikke nødvendigt at kontrollere
olieniveauet i den automatiske
gearkasse.

Det er ikke nødvendigt at kontrollere
olieniveauet i den manuelle
gearkasse. Hvis du har et problem,
fx en lækage, få problemet afhjulpet
hos en reparatør.

Hvis du har et problem, fx en
lækage, få problemet afhjulpet hos
en reparatør.
Bemærk
Brug af forkert olie kan beskadige
bilen. Brug altid den olie, der er
anført i Anbefalede væsker og
smøremidler.
Se Anbefalede væsker og
smøremidler på side 357.

Bemærk
Brug af forkert olie kan beskadige
bilen. Brug altid den olie, der er
anført i Anbefalede væsker og
smøremidler.
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Motorluftfilter

Forsigtig
Motoren skal have ren luft for at
fungere tilfredsstillende.
Kør ikke i bilen, uden at
luftfilterenheden er isat.
Du risikerer at beskadige motoren,
hvis du kører uden luftfilter
installeret.

2204064

1. Ryst filterenheden for at fjerne
løst støv.
2. Rengør filterhuset indvendig.
3. Læg en fugtig klud over det åbne
filterhus, mens enheden
rengøres.
4. Rens filterenheden ved at blæse
den igennem med trykluft, i
modsat retning af indsugningen.

Motorens kølervæske
I lande med moderat klima giver
kølevæsken frostbeskyttelse ned til
ca. -30C.
I lande med ekstremt koldt klima
giver kølevæsken frostbeskyttelse
ned til ca. -40C.
Sørg for at
frostvæskekoncentrationen altid er
tilstrækkelig.

Forsigtig
Brug kun godkendt frostvæske.
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Kølevæskestand

{Advarsel

Forsigtig
En for lav kølevæskestand kan
forårsage beskadigelse af
motoren.

Tag aldrig dækslet af
kølevæskebeholderen, mens
motor og køler er varme. Det kan
forårsage alvorlige skader.
Motoren skal være afkølet, inden
dækslet åbnes. Tag dækslet
forsigtigt af, så trykket lettes
langsomt.
Fyld på med en blanding af
demineraliseret vand og frostvæske,
der er godkendt til bilen. Dækslet
skrues fast på. Få frostbeskyttelsen
kontrolleret og få årsagen til
kølevæsketabet afhjulpet hos en
reparatør.

C11E6008A

Når motoren er kold, skal
kølevæskestanden være mellem
MIN- og MAX-mærket på
beholderen. Kølevæskestanden
stiger, når motoren bliver varm, og
falder, når den køler af.

Bemærk
Hvis kølevæskestanden kommer
under MIN-mærket: Efterfyld
køleren med en blanding af
demineraliseret vand og korrekt
frostvæske i forholdet 56:44.

For beskyttelse ved ekstremt koldt
vejr: Brug en blanding af 48 %
vand og 52 % antifrostvæske.

Forsigtig
Postevand eller en forkert blanding
kan beskadige kølesystemet.
Brug ikke postevand, alkohol eller
antifrostvæske med metanol i
bilens kølesystem.
Motoren kan blive overophedet
eller endda bryde i brand.
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Forsigtig
Kølevæske kan være
sundhedsfarlig.
Undgå gentagen eller
længerevarende kontakt med
kølevæske.
Vask hud og negle med vand og
sæbe, når du har været i berøring
med kølevæske.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Kølevæske kan være
lokalirriterende, og hvis det synkes,
kan det forårsage sygdom eller
død.

Forsigtig
Der er ingen grund til at påfylde
kølevæske oftere end med det
anbefalede interval.
Hvis du tit skal påfylde kølevæske,
kan det tyde på, at motoren
trænger til service.
Kontakt en reparatør for at få
kontrolleret kølesystemet.

Motoroverophedning
Hvis kølevæsketermometer-viseren
er i det røde område, eller hvis du af
andre grunde har mistanke om, at
motoren er for varm:
1. Stands bilen.
2. Sluk for airconditionsystemet.
3. Lad motoren gå i tomgang i nogle
minutter.
4. Kontroller, at ventilatoren er i
gang.

{Advarsel
Hvis du kan se damp: Flyt dig væk,
indtil bilen er kølet af. Damp kan
give alvorlige forbrændinger.
Bemærk
Hvis du bruger
airconditionanlægget, mens du
kører op ad lange bakker eller i
kraftig trafik, kan det medføre
overophedning af motoren.
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Gør sådan, hvis ventilatoren ikke
kører og der kommer damp:
1. Sluk for motoren.
2. Gå væk fra bilen uden at åbne
motorhjelmen.
3. Lad motoren køle af.
4. Når der ikke længere ses damp,
åbner du forsigtigt motorhjelmen.
5. Kontakt en reparatør snarest
muligt.
Gør sådan, hvis ventilatoren kører,
og der ikke kommer damp:
1. Motorhjelmen åbnes forsigtigt.
2. Lad motoren køre i tomgang, til
den er kølet af.
3. Kontroller kølevæskestand.
Gør sådan, hvis ventilatoren kører,
men motortemperaturen ikke falder:
1.
2.
3.
4.

Stop motoren.
Motorhjelmen åbnes forsigtigt.
Lad motoren køle af.
Kontroller kølevæskestand.

Hvis kølevæskestanden er lav: Se
efter, om der er lækager i disse
komponenter:

Servostyringsvæske

1. Køler.
2. Kølerslanger.
3. Kølertilslutninger.
4. Slanger til varmelegeme.
5. Tilslutninger af varmelegeme.
6. Vandpumpe.
Hvis du finder en læk eller andre
skader, eller hvis kølevæsken stadig
lækker, kontakt straks en reparatør.

{Advarsel
Der kan blive udsendt skoldhed
kølevæske og damp under tryk,
der kan forvolde alvorlige skader.
Tag aldrig dækslet af
kølervæskebeholderen, mens
motor og køler er varme.

C11D6014A

1. Drej tændingsnøglen til
LOCK/OFF og lad motorrummet
afkøle.
2. Aftør låget og toppen af
beholderen.
3. Skru låget af og træk det lige op.
4. Tør målepinden af med en ren
klud.
5. Sæt låget på igen og skru det
godt fast.
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6. Afmontér dækslet igen og se på
væskestanden på målepinden.
Diesel & 3.0 Benzin
Når motoren er varm, skal standen
være på det varme MAX-niveau.
Når motoren er kold, skal
væskestanden være mellem MIN og
MAX på målepinden.
2.4 Benzin
Når motoren er varm, skal standen
være i HOT-området.
Når motoren er kold, skal
væskestanden være i
COLD-området på målepinden.

Forsigtig
Selv meget små mængder
forurening forårsage skader på
styresystemet og medføre, at det
ikke fungerer korrekt.
Lad ikke forurenende stoffer
komme i kontakt med væskesiden
på beholderdækslet og lad ikke
sådanne stoffer komme ind i
beholderen.

Forsigtig
Kør ikke i bilen, hvis niveauet for
servostyringsvæske er for lavt.
I så fald kan du beskadige bilens
servostyring og pådrage dig dyre
værkstedsbesøg.

{Advarsel
Hvis væsken løber over, kan den
ætse eller misfarve lakken.
Overfyld ikke beholderen.
En motorbrand kan medføre
personskade, beskadige bilen og
andre genstande.
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Sprinklervæske

 Hvis der er fare for frost: Brug
sprinklervæske med tilstrækkelig
højt indhold af antifrostmiddel.

Bremsevæske
Bremse- og koblingsvæske
{Advarsel
Bremse/koblingsvæske er giftig og
ætsende. Undgå kontakt med øjne,
hud, tøj og lakerede overflader.

2204060

Påfyld sprinklervæske, der
indeholder frostvæske.
Påfyldning af sprinklervæske:
 Køb kun brugsklar
sprinklervæske, der er specielt
beregnet til dette formål.
 Brug ikke postevand. Mineralerne
i postevand kan tilstoppe
kanalerne i sprinkleren.

C11E6004A
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<Bremsevæske>

Se "Bremsevæske" under
Anbefalede væsker og smøremidler
på side 357.

Forsigtig
Sørg for at tørre grundigt af rundt
om dækslet på beholderen til
bremse/koblingsvæske, inden
dækslet tages af.

C11D6013A

Urenheder i bremse-/
koblingsvæsken kan nedsætte
ydelsen og medføre dyre
reparationer.

<Koblingsvæske>
Bremse/koblingsvæskestanden skal
være mellem MIN og MAX.
Ved påfyldning skal man sørge for
yderste renlighed, da urenheder
i bremsevæsken kan føre til fejl i
bremsesystemet. Få årsagen til
bremsevæsketabet afhjulpet hos en
reparatør.
Brug kun bremsevæske, der er
godkendt til bilen.

Forsigtig
Brug af en anden bremsevæske,
end hvad GM anbefaler, kan
forårsage korrosion i
bremsesystemets komponenter.
Korrosion kan gøre, at
bremsesystemet ikke fungerer
korrekt, og kan forårsage et uheld.

Forsigtig
Hvis bremse-/koblingsvæsken
løber ud på motoren, kan væsken
bryde i brand.
Overfyld ikke beholderen.
En motorbrand kan medføre
personskade, beskadige bilen og
andre genstande.

Forsigtig
Smid ikke kasseret bremse- eller
koblingsvæske ud sammen med
normalt husholdningsaffald.
Brug den lokale ordning for
bortskaffelse for kemikalieaffald.
Brugt bremse-/koblingsvæske og
de tomme beholdere er farligt
affald. Det kan være
sundhedsfarligt og giftigt for
miljøet.
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Forsigtig
Bremsevæske er stærkt og kan
irritere hud og øjne.
Undgå, at bremse-/koblingsvæske
kommer i berøring med hud eller
øjne. Hvis det sker: Vask straks det
pågældende område grundigt med
vand og sæbe eller håndrens.

Batteri

Bemærk

Batteri

Hvis der bruges et andet
AGM-batteri end det originale
GM-batteri, kan det forringe
stop-start-systemets ydeevne. Vi
anbefaler at få batteriet udskiftet af
en autoriseret reparatør.

Biler uden stop-start-system er
udstyret med et blysyrebatteri. Biler
med stop-start-system er udstyret
med et AGM-batteri, der har større
ydeevne end et blysyrebatteri.

Udskiftning af batteriet
Bemærk
Enhver afvigelse fra anvisningerne
i dette afsnit kan føre til en
midlertidig deaktivering af
stop-start-systemet. Brug kun
batterier, som tillader, at
sikringsboksen kan monteres over
batteriet. I biler med
stop-start-system skal du sørge for
at få AGM-batteriet (Absorbent
Glass Mat) udskiftet med et nyt
AGM-batteri. Et AGM-batteri kan
identificeres på mærkaten på
batteriet. Vi anbefaler brug af et
originalt GM-batteri.

Bilens batteri er vedligeholdelsesfrit.
Batterier hører ikke hjemme i
husholdningsaffaldet. De skal
afleveres i hertil indrettede
indsamlingskasser eller på
genbrugsstationer.
Hvis bilen ikke bliver brugt i mere
end 4 uger, kan batteriet blive
afladet. Afmonter polklemmen på
batteriets minuspol.
Tilslutning og afbrydelse af
bilbatteriet må kun ske med afbrudt
tænding.
Se Beskyttelse af batterieffekt på
side 134.
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 Se instruktionsbogen for
yderligere oplysninger.
 Der kan være eksplosiv gas i
nærheden af batteriet.

C3E9007A

Symbolernes betydning:
 Ingen gnister, åben ild eller
tobaksrygning.
 Beskyt altid øjnene. Eksplosiv
gas kan fremkalde blindhed og
personskader.
 Opbevar batteriet utilgængeligt
for børn.
 Batteriet indeholder svovlsyre,
som kan fremkalde blindhed og
alvorlige forbrændinger.

{Advarsel
Hold rygende materialer væk fra et
batteri for at undgå flammer eller
gnister, når batteriet bliver
kontrolleret, da der ellers kan opstå
eksplosive gasser.
Hvis batteriet eksploderer, kan det
resultere i ødelæggelse af din bil og
alvorlig kvæstelse eller dødsfald.
Undgå, at batterisyre kommer i
kontakt med huden, da den kan
forårsage hudskader på grund af
den meget ætsende og giftige
svovlsyre.
Hvis du ved et uheld får batterisyre
på huden, skal området skylles med
vand, og du skal straks have
lægehjælp.
Hold batterier uden for børns
rækkevidde, da de indeholder
svovlsyre og gas.
Få ikke batterisyre på huden, i
øjnene, på tøjet eller lakken.
Batteriet må ikke åbnes eller stilles
på skrå.
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Dieselpartikelfilter
Dieselpartikelfiltersystemet filtrerer
skadelige sodpartikler ud af
udstødningsgasserne. Systemet har
en selvrensende funktion, som kører
automatisk under kørslen. Filteret
rengøres ved at afbrænde
sodpartikler ved høj temperatur.
Denne proces foregår automatisk
ved bestemte kørselsforhold og kan
vare mere end 15 minutter. Emission
af lugte og røg under denne proces
er normal.
Under visse køreforhold, fx korte
afstande, kan systemet ikke rengøre
sig selv automatisk.
Hvis filteret kræver rengøring eller
tidligere køreforhold ikke har
aktiveret automatisk rengøring, lyser
eller blinker DPF-kontrollampen.
Kontrollampen vil slukkes, når
selvrensningsfunktionen er
gennemført.

Det kan ikke anbefales at standse
bilen eller slukke motoren under
rengøringen.

{Advarsel
Sørg for at følgende forholdsregler
er taget, fordi temperaturen i
udstødningsdelene stiger meget
under regenereringen af DPF.
Brændbare genstande vil kunne
komme i berøring med varme
udstødningsdele under bilen og
blive antændt. Placer ikke bilen
over aviser, løv, tørt græs eller
lignende brændbart materiale.
Drej tændingen på OFF, så snart
bilen stilles i garage.
Kom ikke tæt på varme
udstødningsdele, herunder
udstødningsrøret.

Udskiftning af viskerblad
Sikker kørsel kræver klart udsyn, og
her er det afgørende, at
vinduesviskerne fungerer ordentligt.
Efterse jævnlig viskerbladene.
Hårde, skøre eller revnede blade
skal skiftes. Ligeså, hvis de tværer
snavs ud over forruden.
Fremmedlegemer på forrude eller
viskerblade kan få viskerne til at
arbejde mindre effektivt. Hvis
bladene ikke visker godt nok: Rens
både forrude og blade med et godt
rensemiddel eller mildt
opvaskemiddel. Skyl grundigt efter
med vand.
Gentag om nødvendigt. Der findes
ingen metode til at fjerne rester af
silikone på glas. Kom derfor aldrig
silikone-poleringsmiddel eller
voks-poleringsmiddel på bilens
forrude, da det giver striber,
bladvibrationer eller bladstøj, som
forringer førerens udsyn.
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Brug ikke opløsningsmidler, benzin,
petroleum eller fortynder til at rense
vinduesviskere. Det er krasse midler,
der kan beskadige både viskerblade
og lak.

Udskiftning af viskerblade

Udskiftning af pære
Udskiftning af pærer
Afbryd tændingen og afbryd den
pågældende kontakt eller luk dørene.
Hold kun en ny pære i soklen! Rør
ikke ved selveste glasset med de
bare hænder.
Anvend kun samme pæretype til
udskiftning.

2204062

1. Tryk den klemme ned, der holder
bladet.
2. Træk bladet ud af viskerarmen.
3. Sæt et nyt viskerblad fast på
armen.

Udskift forlygtepærerne fra
motorrummet.
Bemærk
Efter kørsel i kraftigt regnvejr eller
ved vask kan nogle lygteglas på
udvendige lygter virke iskolde.
Denne tilstand forårsages af
temperaturforskellen mellem det
indvendige og udvendige af lygten.
Dette svarer til kondens på
indersiden af ruden ved kørsel i
regnvejr og indikerer ikke et
problem med bilen.
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Hvis der løber vand ind i pærens
kredsløb, anbefaler vi at få bilen
tjekket af en autoriseret reparatør.

Forlygter og
parkeringslygter

6. Udløs den fjeder, der holder
pæren.
7. Tag pæren ud.
8. Udskift den med en korrekt ny
pære til forlygte.
9. Sæt holdefjederen på igen.
10. Skru forlygten på.
11. Tilslut ledningsstikket.

Nærlys og fjernlys

C11E6017A

1. Luk motorhjelmen op.
2. Skru spændepropperne, der
holder den øverste
kølerafdækning, af.
3. Tag den øverste kølerafdækning
af.
4. Tag de tre skruer og
lygteenheden ud.
5. Skru forlygtedækslet af.
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Parkeringslygter

Tågelygter
Få pærerne udskiftet af en reparatør.

Afviserblink, for

C11E6018A

1.
2.
3.
4.

Luk motorhjelmen op.
Tag forlygteenheden ud.
Skru forlygtedækslet af.
Træk den fatning ud, der sidder
ved siden af pæren i forlygten.
5. Træk pæren lige ud af fatningen.
6. Isæt ny pære.
7. Montér igen i omvendt
rækkefølge.

C11E6019A

1. Luk motorhjelmen op.
2. Tag forlygteenheden ud.
3. Afbryd ledningsstikket fra
fatningen.
4. Drej fatningen mod uret.
5. Træk pæren ud af lampehuset.

6. Tryk ind på pæren og drej den
mod uret, til den kan tages ud af
fatningen.
7. Sæt en ny pærer i fatningen ved
at trykke den ind og dreje den
med uret.
8. Sæt fatningen i lampehuset ved
at dreje den med uret.
9. Sæt lygteenheden i igen.
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Baglygter, afviserblink,
bremselygter og baklygter

6. Isæt ny pære (af den rigtige type)
i fatningen.
7. Sæt fatningen tilbage i
lampehuset. Lås fatningen ved at
dreje den med uret.
8. Udskift lampehuset i bilen med
de to skruer, der blev fjernet
tidligere.
9. Luk bagklappen.

Baglygter og stoplygter (LED)
Få dem inspiceret og udskiftet af en
reparatør.

Sideblinklys
Hvis sideblinklyset i sidespejlet ikke
virker, få det kontrolleret af en
reparatør.

Højtmonteret bremselygte
i midten (CHMSL)
Hvis CHMSL ikke virker, få det
kontrolleret af en reparatør.

2204077

1. Åbn bagklappen.
2. Fjern de to dæksler.
3. Fjern de to skruer, og tag
lampehuset ud.
4. Tag fatningen ud ved at dreje den
mod uret.
5. Tag pæren ud af fatningen ved at
trykke på pæren og dreje den
mod uret.

Tågebaglygter
Få LED-lampen udskiftet af en
reparatør.
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Nummerpladebelysning

Kabinelys
Kabinebelysning
1. For at fjerne den skal den
modsatte side af lampekontakten
frigøres med en skruetrækker.
(Pas på ikke at ridse.)
2. Tag pæren ud.
3. Udskift pæren.
4. Sæt lampeenheden i igen.

2204081

1. Fjern to skruer og lampedækslet.
2. Tag fatningen ud af lampehuset
ved at dreje den mod uret.
3. Træk pæren ud af fatningen.
4. Udskift pæren.
5. Sæt fatningen i lampehuset ved
at dreje den med uret.
6. Sæt lampedækslerne på igen.

Elektrisk system
Sikringer
Den nye sikring skal være i
overensstemmelse med de
oplysninger, der står på den defekte
sikring.
I en boks over batteriets positive pol
er der nogle hovedsikringer. Få dem
skiftet af en reparatør, hvis det er
nødvendigt.
Inden man udskifter en sikring, skal
der slukkes for den pågældende
kontakt, og tændingen afbrydes.
En defekt sikring kendes på den
overbrændte smeltetråd. Sikringen
må ikke udskiftes, før årsagen til
fejlen er fundet, og fejlen er
udbedret.
Nogle funktioner er sikret med flere
sikringer.
Der kan være isat sikringer, selv om
der ingen funktion er forbundet med
dem.
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Bemærk

Sikringsboks

Det er muligt, at ikke alle
sikringsboksbeskrivelser i denne
vejledning gælder for Deres bil.
Ved eftersyn af sikringsboksen
henvises til sikringsboksens
etikette.

Sikringstang
Der sidder en sikringstang i
sikringsboksen i motorrummet.
Sæt sikringstangen på sikringen
oppefra eller fra siden, alt efter
sikringstypen, og træk sikringen ud.

C11E6002A
2056576

1. Sikringsboksen i kabinen sidder
i gulvet i venstre side ved
passagersædet foran.

2. Sikringsboksen i motorrummet er
ved siden af
kølevæskebeholderen.
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C11E6003A

3. Den ekstra sikringsboks i
motorrummet (kun diesel) sidder i
midten af frontpanelet.
Bemærk
Ikke alle sikringsboksbeskrivelser i
denne instruktionsbog kan
anvendes til din bil. Den er præcis
på udskrivningstidspunktet. Se
sikringsboksetiketten, når du
undersøger sikringsboksen i din
bil.
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Sikringsboks, kabine

FØRER
EL-SÆDE
SOLTAG

BR STM/
UDLVENT

ANH

EKS STIK
(KONSOL)

FNT/
DØRLÅS
OPV SÆDE
FOR/BAG AC

DR/LÅS
BCM
(PRK/TRN)

PASS
ELRUDE

BCM
(STOP)

EKS/RAP
RELÆ

BCM
(CTSY)

CIGAR
RESERVE

CIGAR
EKS STIK
RELÆ

RESERVE

EKS STIK
(BAG LAST)

SOLTAG
BAT

KØR
RELÆ

KØR/
START

FØ/
ELRUDE

RESERVE

PA KS

BCM
(TRN SIG)

DRL

FNT WSR

B/KLAP

KØR/STARTRELÆ

VARME
MÅTTE SW

BR STM/
UDLVENT

KØR2

BAKSP/
RCM

AWD/
VENT

GRUP
HVAC
BLÆS

BAGSÆDEVARME
TÅGE
BAG
EL
DIODE

SDM
(TÆND 1)

BCM
(DÆMPER)

ANH
BATT

SSPS

XBCM

BCM(KAB LYS)
ANH TÅGE

OSRVM

AUDIO/
NØGLE

RESERVE

IPC
STR/
HJUL SW

LOGISTIKMODUS

BCM
(VBATT)

DC/DC-OM
FORMER

RVS/
HVAC/DLC

SDM
BATT

EL/
MODING
RESERVE

C3E9001A

BEMÆRK: BRUG KUN DEN KORREKTE SIKRING
* : ekstraudstyr
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Sikringsboks, motorrum

RESERVE
RELÆ

RESERVE
RELÆ

START

MOT FLR

BWM BLÆS

VEN1

EL/
BLINKRELÆ

ABS

STARTRELÆ

TÆNDSPO B

TÆNDSPO
A

BRÆNDSTOF/VA

BATT3

BCM

BRÆND
STOF/
VAK
PMP
RELÆ

AUXPUMPE

ECM EL
BLINK

TCM
RESERVE

ECM

RELÆ,
AUXPUMPE

RESERVE

A/C

FNT
VISK
STOPLYGTE

EPB

BAG
VISK

RESERVE

PARKLY
HØ

ANH
PARK LY

PARKLY
HØ

FORL
SPRINK

VISKERST
RELÆ

NÆRLYS,
HØ
STOPLYGTERELÆ

BATT2

PRKLY HØ /
BAGKLAP

TÅGEBAGLY

TÅGEFORLYGTE

VISK
HAST
RELÆ

OPV
SPRINK
/SPEJL

NÆRLYS,
VE

ABS

FORL
VISK
RELÆ

BATT1

BAG
AFDUG
RELÆ

FJ LYS
RELÆ

TÅGEF
OR
RELÆ

FJ LYS HØ

FJ LYS VE

HORN
NÆRLYS
RELÆ

C3E9002A

BEMÆRK: BRUG KUN DEN KORREKTE SIKRING
* : ekstraudstyr
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Ekstra sikringsboks, motorrum (kun diesel)

RELÆ PTC3

RELÆ PTC2

PTC3
40A

PTC2
40A

RELÆ
PTC1

PTC1
40A

F/F
VARM
30A

GPCU
60A

RELÆ F/F HTR

C11E6025A

BEMÆRK: BRUG KUN DEN KORREKTE SIKRING
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Værktøjssæt

{Advarsel

Værktøj

Afmontering af donkraft og
værktøj

Opbevar altid donkraft, reservehjul,
andet værktøj og udstyr forsvarligt
på hver deres plads.
Opbevar ikke donkraft, reservehjul
eller andet udstyr i
passagerkabinen.
Ved en pludselig opbremsning eller
et sammenstød kan løse
genstande blive kastet rundt i bilen
og ramme personer
2178531
2497282

Reservehjulet, donkraften og
værktøjet er sikret i bagagerummet
og under den bageste kofanger.
På visse modeller anvendes donkraft
af håndtagstypen på bilen.
Det faktiske værktøj i bilen kan være
anderledes end beskrivelsen.

1. Åbn bagklappen.
2. Træk op i gulvmåtten, og find
vingebolten.
3. Tag vingebolten af donkraften
ved at dreje den mod uret.
4. Tag donkraften og
værktøjstasken ud.
5. Tag stropperne af, som holder
værktøjstasken. Tag dernæst
hjulnøglen og donkrafthåndtaget
ud af tasken.
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Hjul og dæk

Bemærk

Udtagning af reservehjulet

Læg donkraften og værktøjet på
plads under gulvet, så de ikke
risikerer at rasle rundt under
kørslen.
Specifikationer – donkraft
Maksimal arbejdsbelastning: 900 kg

{Advarsel
Donkraften er designet
udelukkende til brug på din bil.
2178534

1. Brug en skruetrækker til at fjerne
afdækningen over den bageste
kofanger.
2. Brug hjulnøglen til at løsne en
bolt til fastgørelse af et
reservehjul.
3. Hægt ledningen af
reservehjulsholderen, som
befinder sig under bageste
kofanger.
4. Tag reservehjulet ud af holderen.

Brug den aldrig til andre biler.
Belast aldrig donkraften med mere
end den højeste tilladte vægt.
Hvis donkraften bruges til andre
biler, kan den selv eller bilen blive
beskadiget, eller nogen kan
komme til skade.

Hjul og dæk
Dækkenes og fælgenes
tilstand
Kør langsomt over kanter, helst i ret
vinkel. Kørsel ind over skarpe kanter
kan føre til skader på dæk og fælge.
Sørg for at dækkene ikke klemmes
mod kantstenen ved parkering.
Undersøg dækkene for skader med
jævne mellemrum. Kontakt en
reparatør i tilfælde af skader eller
usædvanligt slid.

Vinterdæk
Vinterdæk forbedrer sikkerheden ved
temperaturer under 7C og bør
derfor monteres på alle hjul.
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Dækbetegnelser

Dæktryk

f.eks. 215/60 R 16 95 H

Dæktrykket skal kontrolleres mindst
hver 14. dag og inden længere ture.
Dækkene skal være kolde. Glem
ikke reservehjulet.

215: Dækbredde i mm
60: Tværsnitsforhold (forhold mellem
dækkets højde og bredde) i %
R: Dæktype: Radial

Skru ventilhætten af.

Reservedækket skal altid pumpes op
til det dæktryk, der gælder for fuld
last.
For lavt eller for højt dæktryk øger
dækslitagen og påvirker sikkerhed,
køreegenskaber, kørselskomfort og
brændstoføkonomi.

RF: Type: RunFlat
16: Fælgdiameter i tommer
95: Kodetal for bæreevne f.eks.:
95 svarer til 690 kg
H: Kodebogstav for
hastighedsgrænse

For lavt
dæktryk

Kodebogstav for hastighedsgrænse:

Korrekt
dæktryk

For højt
dæktryk

Q: op til 160 km/t.
S: op til 180 km/t.
T: op til 190 km/t.
H: op til 210 km/t
V: op til 240 km/t.
W: op til 270 km/t.

THR020A

Dæktryksmærkaten sidder i rammen
i førerdøren.
Dæktrykangivelserne gælder for
kolde dæk. De gælder for både
sommer- og vinterdæk.

S3W64014A
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Bemærk
Kontroller dæktrykket, når
dækkene er kolde. Varme dæk
giver unøjagtige aflæsninger.
Dækkene kan blive varme, så
snart du har kørt over
1,6 kilometer, og de er først kølet
af, når bilen har stået stille i tre
timer.

{Advarsel
Hvis trykket er for lavt, kan dette
resultere i betragtelig opvarmning
af dækkene og indvendige skader,
som kan medføre slidbaneseparation og mulig
dækeksplosion ved høje
hastigheder.

Dæktrykovervågningssystem
Systemet overvåger dæktrykket på
alle fire hjul en gang i minuttet, når
bilens hastighed kommer over en vis
grænse.
Alle hjul skal være forsynet med
trykfølere, og alle dæk skal have det
foreskrevne dæktryk. Hvis der
monteres hjul uden følere, fungerer
dæktrykovervågningssystemet ikke.
Eftermontering af følere er mulig.

Slidbanedybde
Kontroller mønsterdybden
regelmæssigt.
Af sikkerhedsgrunde bør dækkene
udskiftes, når mønsterdybden er
2-3 mm (vinterdæk 4 mm).

MD144

Den lovmæssige mindste
mønsterdybde (1,6 mm) er nået, når
mønstret er slidt ned til
slidindikatorerne (TWI). Deres
position indikeres ved mærker på
dæksiden.
Er slitagen større foran end bagtil,
byttes der om på forhjul og baghjul.
Kontroller, at dækkenes
rotationsretning er den samme som
før.
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Dæk ældes, også selv om de ikke
bruges. Vi anbefaler at skifte dæk
hvert 6. år.

{Advarsel

Dækrotation
Dæk roteres for at opnå et mere
ensartet slid for alle dæk. Den første
rotation er den vigtigste.
Når der bemærkes usædvanligt slid,
skal dækkene snarest muligt roteres
og hjulindstilling kontrolleres.
Kontroller også for beskadigede dæk
eller hjul.

1970757

Ved rotation af dækkene skal det
korrekte rotationsmønster, som er
vist her, altid bruges. Medtag ikke
reservehjulet i rotation af dækkene.
Juster for- og bagdækkene til det
dæktryk, der anbefales på Dæk- og
belastningsinformationsetiketten,
efter dækkene er blevet roteret.
Nulstil dæktrykovervågningssystemet.
Kontroller, at alle hjulmøtrikkerne er
spændt korrekt.

Rust eller snavs på et hjul, eller på
de dele, som det er fastgjort til, kan
med tiden få hjulmøtrikkerne til at
blive løse. Hjulet kan falde af og
forårsage en ulykke. Når et hjul
skiftes, skal al rust eller snavs
fjernes fra de steder, hvor hjulet
sidder fast på bilen. Som en
nødforanstaltning kan en klud eller
et stykke køkkenrulle anvendes,
men brug senere en skraber eller
stålbørste til at fjerne al rust eller
snavs.
For at forhindre korrosion og
rustdannelse skal midten af navet
dækkes med et tyndt lag hjullejefedt
efter hjulskift eller dækrotation.
Undgå at der kommer fedt på den
flade hjulmonteringsoverflade eller
på hjulmøtrikker eller bolte.
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Forskellige dæk- og
hjulstørrelser
Anvendes andre dækstørrelser end
fabriksmonterede dæk, skal
speedometeret og det nominelle
dæktryk eventuelt omprogrammeres,
og der skal eventuelt foretages
ændringer på bilen.
Udskift mærkaten med dæktryk, hvis
der skiftes til andre dækstørrelser.

{Advarsel
Brug af uegnede dæk og hjul kan
medføre ulykker og gør bilens
typegodkendelse ugyldig.

{Advarsel
Brug ikke dæk og fælge af andre
størrelser og typer end de
originale. I givet fald kan det
indvirke på bilens sikkerhed og
køreegenskaber. Man risikerer at
miste herredømmet over bilen, at
den vælter, og at der opstår
personskader. Ved dækskifte er
det vigtigt at sikre sig, at alle fire
dæk og fælge har samme
størrelse, type, dækmønster,
fabrikat og belastningsevne. Ved
brug af andre dækstørrelser eller
-typer, risikerer man, at det får
alvorlige konsekvenser for bilens
køreegenskaber, manøvrering,
frihøjde over jorden,
standselængde, karosserihøjde og
speedometrets pålidelighed.

Hjulkapsler
Brug fabriksgodkendte hjulkapsler og
dæk til den pågældende bil, der
opfylder alle krav til den pågældende
fælg-/dækkombination.
Hvis der anvendes hjulkapsler og
dæk, der ikke er fabriksgodkendt, må
dækkene ikke have en
fælgbeskyttelsesvulst.
Hjulkapsler må ikke påvirke kølingen
af bremserne.

{Advarsel
Brug af uegnede dæk og
hjulkapsler kan medføre pludseligt
tryktab og efterfølgende ulykker.
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Snekæder

Forsigtig
Brug af snekæder kan gøre bilen
mindre manøvredygtig.
Kør ikke mere end 50 km/t, eller
overhold den hastighed, som
kædeproducenten anbefaler, alt
efter hvad der er lavest.

Lappesæt
Opbevaring af
dæktætningsmasse og
kompressorsæt
Sådan får du adgang til
dæktætningsmasse og
kompressorsæt:

Undgå skarpe sving, bump og
huller.

MD145

Inden der påmonteres snekæder
tages hjulkapslerne af, så de ikke
bliver ridset.
 Følg kædeproducentens
vejledning.
 Brug kun snekæder på fordæk i
størrelsen 16 tommer. Brug ikke
kæder på en anden størrelse
dæk.
 Efterspænd kæderne efter ca.
1 kilometers kørsel.

Undgå opbremsning med låste
hjul.
Bemærk
De korrekte snekæder til din bil er
type S, klasse SAE.
Kør altid langsomt, når du har
snekæder på.
Hvis du kan høre, at kæderne rører
bilen: Stands og stram kæderne
efter.
Hvis de stadig rører bilen: Sæt
farten ned, til lyden forsvinder.

2417141

1. Åbn bagklappen.
2. Løft dækslet.
3. Udtag dæktætningsmassen og
kompressorsættet.
For at opbevare dæktætningsmassen og kompressorsættet, udfør
trinnene i omvendt rækkefølge.
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{Advarsel

{Advarsel

Det er farligt at lade en bil køre i
tomgang i et lukket område med
dårlig ventilation. Motorens
udstødning kan trænge ind i bilen.
Motorens udstødning indeholder
kulilte (CO), som ikke kan ses eller
lugtes.
Den kan føre til bevidstløshed og
endog døden. Lad aldrig motoren
køre i et lukket område og
uventileret område.

Opbevaring af dæktætningsmassen
og kompressorsættet eller andet
udstyr i bilens passagerkabine kan
medføre personskader. Ved et
pludseligt stop eller en kollision kan
personer blive ramt af løst udstyr.
Opbevar dæktætningsmassen og
kompressorsættet på deres
oprindelige plads.

{Advarsel
Hvis et dæk pumpes for hårdt, kan
det sprænges og du eller andre kan
komme til skade. Sørg for at læse
og følge brugsanvisningerne til
dæktætningsmassen og
kompressorsættet og pump dækket
til dets anbefalede tryk. Overskrid
ikke det anbefalede tryk.

Hvis dækket er adskilt fra hjulet, har
beskadigede sidevægge eller en stor
punktering, er dækket for alvorligt
beskadiget til at
dæktætningsmassen og
kompressorsættet kan fungere.
Læs og følg alle anvisninger til
dæktætningsmassen og
kompressorsættet.
Sættet indeholder:

Hvis denne bil er udstyret med
dæktætningsmasse og
kompressorsæt, er der måske ikke
noget reservehjul, dækskifteudstyr,
og på visse biler er der måske ikke
plads til opbevaring af et reservehjul.
Dæktætningsmassen og
kompressoren kan anvendes til
midlertidig tætning af punkteringer på
op til 6 mm i dækkets slidbane. Det
kan også anvendes til at pumpe et
dæk, der ikke er tilstrækkeligt
pumpet.

C11E5011A

1. Trykmåler
2. Trykreduktionsknap (hvid)
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3. Vælgerkontakt
4. ON/Off-knap (orange)
5. Beholder med
dæktætningsmasse
6. Air Only-slange (sort slange/hvid
spids)

Dæktætningsmasse
Læs og følg brugsanvisningen på
mærkaten, der sidder på beholderen
med tætningsmasse.
Kontroller udløbsdatoen for
dæktætningsmassen på beholderen.
Beholderen med tætningsmasse skal
udskiftes før udløbsdatoen.
Friske beholdere med
tætningsmasse kan fås hos din
lokale forhandler.
Der er kun tætningsmasse nok til at
tætne et dæk. Efter brug skal
tætningsmassebeholderen og
tætningsmasse/luftslangeenheden
udskiftes.

C11E5012A

7. Tætningsmasse/luftslange (klar
slange/orange spids)
8. Strømstik

Brug af dæktætningsmasse og
kompressorsæt til midlertidig
tætning og pumpning af et
punkteret dæk
Ved brug af dæktætningsmasse og
kompressorsæt i koldt vejr, opvarm
sættet i et varmt miljø i fem minutter.
Dette vil hjælpe med at pumpe
dækket hurtigere.
Hvis et dæk punkterer, undgå
yderligere beskadigelse af dæk og
hjul ved at køre langsomt til et plant
sted. Tænd for havariblinket.
Fjern ikke objekter, som er trængt
igennem dækket.
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Pas på ikke at klemme strømstikket
i døren eller ruden.

C11E5011A

1. Fjern dæktætningsmassen og
kompressorsættet fra dets
opbevaringssted.
2. Udpak tætningsmasse/
luftslangen (7) og
strømstikket (8).
3. Anbring sættet på jorden.
Sørg for, at dækkets ventilspindel
er anbragt tæt på jorden, så
slangen kan nå den.
4. Afmonter ventilhætter fra det
flade dæk ved at dreje det imod
uret.

C11E5012A

5. Fastgør
tætningsmassen/luftslangen (7)
på dækkets ventilspindel. Drej
det med uret, indtil det er tæt.
6. Sæt strømstikket (8) ind i det
ekstra strømudtag i bilen. Tag
alle emner ud af øvrige
strømudtag til ekstraudstyr.
Hvis bilen har et ekstra strømudtag,
brug ikke cigarettænderen.
Hvis bilen kun har en cigarettænder,
benyt denne.

2290817

7. Start bilen. Motoren skal være
tændt, mens du bruger
luftkompressoren.
8. Drej vælgerkontakten (3) mod
uret til positionen
Tætningsmasse + Luft.
9. Tryk på on/off-knappen (4) for at
tænde for dæktætningsmassen
og kompressorsættet.
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Kompressoren vil sprøjte
tætningsmasse og luft ind i
dækket.
Trykmåleren (1) vil i starten vise
et højt tryk, mens kompressoren
trykker tætningsmasse ind i
dækket. Når tætningsmassen er
helt fordelt i dækket, vil trykket
hurtigt falde og begynde at stige
igen, når dækket pumpes med
luft alene.
10. Pump dækket til det anbefalede
dæktryk vha. trykmåleren (1). Det
anbefalede dæktryk kan findes
på dæk- og lastinformationsetiketten.
Trykmåleren (1) kan vise højere
end det faktiske dæktryk, mens
kompressoren er tændt. Sluk for
kompressoren for at få en præcis
visning. Kompressoren kan
tændes og slukkes, indtil det
korrekte tryk nås.

Forsigtig
Hvis det anbefalede tryk ikke kan
opnås efter ca. 25 minutter, bør der
ikke køres yderligere i bilen.
Dækket er for alvorligt beskadiget
og dæktætningsmassen og
kompressorsættet kan ikke pumpe
dækket. Fjern strømstikket fra det
ekstra strømudtag og skru
pumpeslangen fra dækventilen.
11. Tryk på on/off-knappen (4) for at
slukke for dæktætningsmassen
og kompressorsættet.
Dækket er ikke tætnet og
fortsætte med at tabe luft, indtil
bilen kører og tætningsmasse
fordeles i dækket, hvorfor
trinnene 12 til 18 skal udføres lige
efter trin 11.
Vær forsigtig ved håndtering af
dæktætningsmassen og
kompressorsættet, da det kan
blive varmt efter brug.

12. Tag strømstikket (8) ud af det
ekstra strømudtag i bilen.
13. Drej tætningsmassen/luftslangen
(7) mod uret for at afmontere den
fra dækkets ventilspindel.
14. Udskift dækkets ventilhætte.
15. Læg tætningsmassen/luftslangen
(7) og strømstikket (8) tilbage på
deres oprindelige plads.

2360199

16. Hvis det var muligt at pumpe det
punkterede dæk op til det
anbefalede tryk, fjern etiketten
med maksimal hastighed fra
tætningsmidlets beholder (5) og
anbring den et iøjnefaldende
sted.
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Overskrid ikke hastigheden på
denne etiket, før det beskadigede
dæk er repareret eller udskiftet.
17. Læg udstyret tilbage på dets
oprindelige opbevaringssted i
bilen.
18. Kør straks 8 km i bilen for at
fordele tætningsmassen i
dækket.
19. Stands et sikkert sted og
kontroller dæktrykket. Se trin 1 til
11 under "Brug af
dæktætningsmasse og
kompressorsæt uden
tætningsmasse til at pumpe et
dæk (ikke punkteret)."
Hvis dæktrykket er faldet mere en
68 kPa (10 psi) under det
anbefalede dæktryk, kør ikke
videre i bilen. Dækket er for
alvorligt beskadiget, og
dæktætningsmassen kan ikke
tætne dækket.

Hvis dæktrykket ikke er faldet
mere end 68 kPa (10 psi) under
det anbefalede dæktryk, pumpes
dækket til det anbefalede
dæktryk.
20. Tør eventuelt tætningsmiddel af
hjulet, dækket eller bilen.
21. Bortskaf den brugte
tætningsmassebeholder (5) og
tætningsmasse/luftslangeenhed
(7) ved din lokale forhandler i
henhold til gældende lovgivning
og praksis.
22. Udskift den med en ny beholder,
som fås fra din forhandler.
23. Efter midlertidig tætning af et
dæk vha. dæktætningsmasse og
kompressorsæt, kør bilen til en
autoriseret forhandler inden for
161 kilometers kørsel for at få
dækket repareret eller udskiftet.
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Brug af dæktætningsmasse og
kompressorsæt uden
tætningsmasse til at pumpe et
dæk (ikke punkteret)
Sådan bruger du luftkompressoren til
at pumpe et dæk med luft alene uden
tætningsmasse:

1. Fjern dæktætningsmassen og
kompressorsættet fra dets
opbevaringssted.
2. Udpak Air Only-luftslangen (6) og
strømstikket (8).

C11E5012A
C11E5011A

Hvis et dæk punkterer, undgå
yderligere beskadigelse af dæk og
hjul ved at køre langsomt til et plant
sted. Tænd for havariblinket.

3. Anbring sættet på jorden.
Sørg for, at dækkets ventilspindel
er anbragt tæt på jorden, så
slangen kan nå den.
4. Afmonter dækkets ventilhætte
ved at dreje den mod uret.

5. Fastgør Air Only-slangen (6) på
dækkets ventilspindel og drej den
med uret, til den er tæt.
6. Sæt strømstikket (8) ind i det
ekstra strømudtag i bilen. Tag
alle emner ud af øvrige
strømudtag til ekstraudstyr.
Hvis bilen har et ekstra
strømudtag, brug ikke
cigarettænderen.
Hvis bilen kun har en
cigarettænder, benyt denne.
Pas på ikke at klemme
strømstikket i døren eller ruden.
7. Start bilen. Motoren skal være
tændt, mens du bruger
luftkompressoren.
8. Drej vælgerkontakten (3) med
uret til Air Only-position.
9. Tryk på on/off-knappen (4) for at
tænde for kompressoren.
Kompressoren vil pumpe dækket
med luft alene.
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2405075

10. Pump dækket til det anbefalede
dæktryk vha. trykmåleren (1). Det
anbefalede dæktryk kan findes
på dæk- og
lastinformationsetiketten.
Trykmåleren (1) kan vise højere
end det faktiske dæktryk, mens
kompressoren er tændt. Sluk for
kompressoren for at få en præcis
måling. Kompressoren kan
tændes og slukkes, indtil det
korrekte tryk nås.

Hvis du pumper dækket højere
end det anbefalede tryk, kan du
fjerne det overskydende tryk ved
at trykke på
trykaflastningsknappen (4), indtil
det korrekte tryk nås.
Denne valgmulighed fungerer kun
ved brug af Air Only-slange (6).
11. Tryk på on/off-knappen (4) for at
slukke for dæktætningsmassen
og kompressorsættet.
Vær forsigtig ved håndtering af
dæktætningsmassen og
kompressorsættet, da det kan
blive varmt efter brug.
12. Tag strømstikket (8) ud af det
ekstra strømudtag i bilen.
13. Afbryd Air Only-slangen (6) fra
dækkets ventilspindel ved at
dreje den mod uret og udskifte
dækkets ventilhætte.
14. Læg Air Only-slangen (6) og
strømstikket (8) tilbage på deres
oprindelige plads.

15. Anbring udstyret på dets
oprindelige opbevaringssted i
bilen.

2394131

Dæktætningsmidlet og
kompressorsættet har en ekstra
adapter, der befinder sig i et rum i
bunden af huset, som kan anvendes
til at pumpe luftmadrasser, bolde mv.
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Afmontering og montering af
tætningsmiddelbeholderen
Sådan afmonterer du beholderen
med tætningsmasse:

2396425

1. Udpak begge slanger.
2. Skyd beholderen væk fra
kompressorhuset.
3. Udskru slangen, der er forbundet
med beholderen.
4. Udskift med en ny beholder, som
fås fra din forhandler.

5. Fastgør slangen til beholderen og
spænd.
6. Skyd den nye beholder på plads.
Sørg for, at den sidder på
kompressorhusets sokkel.
7. Læg begge slanger tilbage på
deres oprindelige plads.

Dækskifte
Ved at bruge forskellige dæk kan du
miste kontrollen over bilen under
kørsel.
Hvis du blander dæk af forskellige
størrelser, mærker eller typer (radial
og dæk med hældning), er det
muligt, at bilen ikke kan håndtere det
og det kan medføre en ulykke. Brug
af dæk med forskellige størrelser,
mærker eller typer kan også
beskadige bilen. Sørg for, at du
bruger den korrekte størrelse,
mærke og type dæk på alle hjulene.
I stedet for reservehjul kan bilen
være forsynet med et lappesæt.
Se Lappesæt på side 328.
Træf følgende forberedelser og følg
nedennævnte anvisninger:
 Kør ind et sikkert sted i afstand
fra trafikken.
 Parker bilen på et jævnt, fast og
skridsikkert underlag. Ret
forhjulene ligeud.

Pleje af bilen 337

 Aktiver parkeringsbremsen.
Ved manuel gearkasse sættes i
første gear eller bakgear.
Ved automatisk gearkasse
sættes i stilling P.
 Sluk for motoren og tag
tændingsnøglen ud.
 Slå havariblinket til.
 Læg en kile, en træblok eller sten
foran det hjul, der er skråt overfor
det hjul, der skal skiftes.
 Få alle passagerer ud af bilen.
 Tag reservehjulet ud.
 Udskift aldrig flere hjul ad
gangen.
 Donkraften må kun bruges ved
hjulskift ved punktering, ikke til
skift mellem sommer- og
vinterdæk.
 Er underlaget blødt, skal der
anbringes et stabilt underlag
under donkraften, der er maks.
1 cm tykt.

 Personer eller dyr må ikke
opholde sig i den løftede bil.
 Kryb ikke ind under den løftede
bil.
 Start ikke bilen, mens den er
løftet.
 Rens hjulmøtrikkerne og gevindet
før hjulet monteres.

{Advarsel
Donkraften er designet
udelukkende til brug på din bil.
Brug den aldrig til andre biler.
Belast aldrig donkraften med mere
end den højeste tilladte vægt.
Hvis donkraften bruges til andre
biler, kan den selv eller bilen blive
beskadiget, eller nogen kan
komme til skade.

Sådan skifter du hjul
1. Tag donkraften, hjulnøglen,
donkrafthåndtaget samt
reservehjulet ud af
opbevaringsstedet i
bagagerummet og under bageste
kofanger.
2. Brug hjulnøglen til at løsne
hjulmøtrikker en omgang hver.

Forsigtig
Fjern ikke nogen af møtrikkerne,
før hjulet er løftet fri af jorden.
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1913313

3. Sæt håndtaget og hjulnøglen i
donkraften.
4. Drej hjulnøglen med uret, så den
øverste del løftes lidt.
5. Anbring donkraften som vist på
billedet nedenfor. Der er en
udskæring under bilens for- og
bagdør.

2038889

6. Anbring donkraften lodret under
forreste eller bageste
opklodsningspunkt ud for det hjul,
der skal skiftes.

Forsigtig
Prøv ikke at løfte bilen, før
donkraften er i den rigtige stilling
og hviler sikkert, både mod bilen
og på jorden.

C11E5009A

7. Løft bilen ved at dreje hjulnøglen
eller donkraften med håndtag
med uret, indtil den øverste del af
donkraften sidder rigtigt i
opklodsningspunktet og hjulet er
ca. 2,5 cm over jorden.

Forsigtig
Når donkraften begynder at løfte
bilen: Se efter, at donkraften står
rigtigt, så den ikke kan skride.
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Bemærk
Løft kun bilen så meget, at du kan
komme til at skifte hjulet.

{Advarsel
Læg dig aldrig under bilen eller lad
motoren køre, mens bilen står på
en donkraft.
Bilen kan vippe af donkraften, med
fare for alvorlige eller livsfarlige
kvæstelser.
8. Tag hjulmøtrikker helt ud ved at
dreje dem mod uret.
9. Tag hjul og dæk af.
10. Sæt reservehjulet på navet.

Forsigtig
Brug aldrig olie eller fedt på
hjulmøtrikker.
Brug altid de rigtige hjulmøtrikker.
Kør snarest muligt bilen til en
reparatør og få hjulmøtrikkerne
spændt til i overensstemmelse
med specifikationerne.
Hjulmøtrikker kan løsne sig, hvis
de ikke er korrekt spændt til.
1913320

11. Skru hjulmøtrikkerne på igen.
Spænd hver møtrik manuelt,
indtil hjulet sidder mod navet.
12. Drej hjulnøglen eller donkraftens
håndtag mod uret, og sænk bilen
ned på jorden.
13. Spænd hjulmøtrikkerne med
125 Nm på kryds. 12345
(Se fig. forneden)
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{Advarsel

Forsigtig

Forsigtig

Det er vigtigt at bruge de rigtige
bolte eller møtrikker, og strammet
med korrekt tilspændingsmoment.

Opbevar ikke det punkterede dæk
under den bageste kofanger, hvor
reservehjulet var. Det punkterede
hjul kan gå løs fra denne position.

Når bilen står på en donkraft, kan
den komme ud af balance og flytte
sig, så nogen kan komme til skade.

Forkerte hjulmøtrikker eller bolte
eller forkert tilspændte
hjulmøtrikker eller bolte kan
bevirke, at hjulet løsnes eller
endog falder af. Dette kan føre til
en ulykke.
14. Hægt reservehjulsholderen på
støttestangen og tilspænd bolten
i hullet over bageste kofanger
med 6 Nm for at løfte holderen.
15. Hægt ledningen på og anbring
hullets afdækning igen i sin
oprindelige position.
16. Fastgør donkraften og værktøjet
på deres plads og det punkterede
dæk i bagagerummet.

{Advarsel
Opbevar ikke donkraft og værktøj i
passagerkabinen.
Ved en katastrofeopbremsning
eller et sammenstød kan løse
genstande blive kastet rundt i bilen
og kvæste nogen.
Bemærk
Det lille reservehjul må kun bruges
i en kort periode.
Kontakt snarest muligt en
reparatør for at få udskiftet
reservehjulet med et almindeligt
hjul.

 Brug den medfølgende
donkraft, og i de korrekte
opklodsningspunkter.
 Donkraften skal placeres, så
den står lodret på jorden, når
den bruges til at hæve bilen.
 Kravl ikke ind under en bil, der
hviler på en donkraft.
 Start ikke motoren, når bilen
står på en donkraft.
 Alle passagerer skal stige ud
og holde sig klar af bilen og den
øvrige trafik, inden bilen løftes
med donkraft.
 Brug kun donkraften til hjulskift.
 Løft ikke bilen med donkraft på
hældende eller glat underlag.
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Forsigtig
 Brug det opklodsningspunkt,
der er nærmest ved det hjul, der
skal skiftes.
 Blokér det hjul, der er skråt over
for det hjul, der skal skiftes.
 Inden bilen løftes på en donkraft
skal du sikre dig, at
håndbremsen er trukket og at
gearet står i 1. eller bakgear
(manuel gearkasse) eller P
(automatgearkasse).
 Foretag ikke hjulskift på
donkraft, hvis trafikken er tæt
på.

Forsigtig
Ring til et værksted eller tilkald
autoservice, hvis forholdene er
sådan, at du ikke kan løfte bilen
med donkraft, eller hvis du ikke er
sikker på, at du kan gøre det
forsvarligt.

Startkabel
Startkabel
Forsigtig
Forsøg ikke at starte bilen ved at
skubbe eller trække den.
Det kan beskadige katalysatoren
og automatgearkassen, og nogen
kan komme til skade.
En bil med fladt batteri kan startes
ved at overføre strøm fra et batteri i
en anden bil.

{Advarsel
Batterier kan eksplodere. Der er
risiko for at blive forbrændt af
batterisyre, og en kortslutning kan
give stød eller skade bilerne.
 Udsæt ikke batteriet for åben
ild eller gnister.
 Læn dig ikke over batteriet ved
start med startkabler.
 Undgå, at kabelskoene på
ledningerne rører hinanden.
 Brug altid beskyttelsesbriller,
når du arbejder ved et batteri.
 Undgå, at batterisyre kommer i
kontakt med øjne, hud, tekstiler
eller malede overflader.
 Kontroller, at det batteri, der
giver starthjælp, har samme
spænding som det batteri, der
får starthjælp.
 Afmontér ikke det afladede
batteri fra bilen.
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{Advarsel
Enhver afvigelse fra disse
forholdsregler for start med
startkabler kan medføre, at
batteriet eksploderer, med fare for
forbrænding (batterisyre) eller
kortslutning.
Desuden kan det beskadige det
elektriske kredsløb i begge biler og
forårsage alvorlige personskader.

Inden start med startkabler
1. Træk håndbremsen.
2. Automatgearkasse: Sæt
gearvælgeren på PARK. Manuel
gearkasse: Sæt bilen i NEUTRAL
(frigear).
3. Sluk for alt elektrisk tilbehør.

Påsætning af startkabler
Tilslut startkablerne i denne
rækkefølge:

Forsigtig
Sluk for stereoanlægget, inden
start med startkabler. Ellers kan
anlægget blive beskadiget.

{Advarsel
Anbring altid startkablerne, så de
ikke kan blive fanget af roterende
dele i motorrummet.
Ellers er der fare for skader på
bilen og alvorlige kvæstelser.

JE85A

1. Tilslut den ene ende af det første
startkabel til pluspolen på det
batteri, der giver starthjælp
(mærket med et "+" på
batteriboksen eller polen).
2. Tilslut den anden ende af samme
startkabel til det afladede batteris
positive pol (mærket "+").
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3. Tilslut den første ende af det
andet startkabel til minuspolen på
det batteri, der giver starthjælp
(mærket med et "-" på
batteriboksen eller polen).

{Advarsel
Den sidste tilslutning til den bil, der
skal oplades, bør IKKE foretages til
den negative (–) batteripol.
Forbind den anden klemme med et
metalbeslag, der er skruet i
motorblokken.
Det sidste forbindelsespunkt skal
være længst muligt fra det
afladede batteri.
Hvis startkablet tilsluttes
minuspolen på det afladede batteri,
kan der dannes en bueudladning
og evt. en batterieksplosion.
Følgen kan være alvorlige
kvæstelser eller skader på bilen.

4. Forbind den anden ene af det
andet startkabel med stel på den
anden bil, som f.eks. en stålkant
boltet til motorblokken.
5. Motoren i den bil, der skal levere
strøm, må gerne køre under
kabelstart.

Bugsering
Bugsering
Hvis bilen skal bugseres, skal du
bruge en professionel service.

Når bilen med det (tidligere) afladede
batteri starter:
1. Afbryd forsigtigt stelforbindelsen
(–). Begynd på bilen med det
afladede batteri. Lad motoren
køre i den bil, der mangler strøm.
2. Fjern minusledningen fra den bil,
der leverer startstrøm.
3. Fjern "+"-ledningen på begge
batterier. Opbevar startkablet
sammen med reservehjulet.
4. Lad den afladede bil køre i ca.
20 minutter. Så kan systemet
genoplade bilens batteri.
5. Hvis afladningssituationen
gentager sig, skal du kontakte en
reparatør.

C11E5003A

Den bedste metode er at få bilen
transporteret ved hjælp af en
bjergningsbil.
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Bugsering med AWD

C11E5001A

C11E5002A

Hvis bilen bugseres på to hjul, skal
frontenden løftes og forhjulene skal
fastlåses.

C11E5004A

Liftvogn er den bedste
bugseringsmetode til AWD for at
undgå beskadigelser.
Hvis det ikke er muligt at bruge en
liftvogn, skal man bruge en kørepude
til at bugsere bilen som vist nedenfor.
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 Der må ikke sidde en passager
i en bil, der bugseres.

Forreste slæbeøje

 Udløs håndbremsen for bilen, der
skal bugseres, og sæt
gearkassen i frigear.
 Tænd for nødblinklysene.
 Overhold fartbegrænsningen.

Nødbugsering
Hvis det ikke er muligt at få din bil
bugseret af en kranbil, gør følgende:
C11E5005B
C3E9003A

Forsigtig
Hvis du bugserer bilen med
AWD-system, mens for- eller
baghjulene ruller på vejen, kan
styresystemet i bilen blive alvorligt
beskadiget.
Bugsér aldrig bilen med for- eller
baghjulene på vejen.
Overhold følgende procedure under
bugsering af en bil:

De forreste slæbeøjer sidder under
stødfangeren. Fjern luftspærren i
førersiden og fastgør trækøjet. Der
skal sidde en fører i bilen for at styre
den og betjene bremserne.
Man kan kun bugsere på denne
måde på hårdt underlag, et kort
stykke vej og ved lav hastighed.
Desuden skal både hjul, aksler,
styretøj og bremser være i god
stand.
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Forsigtig

Forsigtig

{Advarsel

Bilen kan blive beskadiget, når den
er på slæbetov.

Bil med automatisk gearkasse:
Bugser ikke bilen ved hjælp af
trækøjet. Bugsering med slæbetov
kan give alvorlige skader på den
automatiske gearkasse. En bil med
automatgearkasse skal altid
bugseres på liftvogn eller en
ladvogn.

Når der bugseres med slæbetov,
kan man miste herredømmet over
bilen.

Minimering af skader:
 Brug kun slæbeøjerne, hvis du
ikke har noget andet
bugseringsudstyr ved hånden.
 Bugsér kun bilen forfra.
 Hold slæbetovet klar af
stødfangeren.
 Sørg for at slæbetovet er
ordentligt fastgjort i slæbeøjer i
begge ender. Kontroller ved at
trække i slæbetovet.
 Bugsering med slæbetov kan
give alvorlige skader på den
automatiske gearkasse. En bil
med automatgearkasse skal
altid bugseres på liftvogn eller
en ladvogn.

 En bil med manuel gearkasse
skal bugseres med forenden
fremefter, ikke hurtigere end 88
km/t. I alle andre tilfælde samt
hvis gearkassen er defekt, skal
forhjulene løftes fri af vejbanen.
 Sæt langsomt i gang og
pludselige bevægelser.

 Bugsér ikke bilen, hvis hjul,
gearkasse, aksler, styretøj eller
bremser er defekte.
 Tag ikke tændingsnøglen ud.
Dermed låser styretøjet, og så
kan bilen manøvreres.

Forsigtig
Brug ikke forankringskrogen til at
bugsere bilen.
Det kan medføre skader på bilen.
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Fastgørelse i bageste slæbeøje
Ved bugsering af en anden bil,
anvend fastgørelse i bageste
slæbeøje.
For at anvende fastgørelse i bageste
slæbeøje, gør følgende:

Træk altid kablet eller kæden lige ud
i forhold til øjet, når bageste
fastgørelse til slæbeøjet bruges.
Belast ikke krogen skråt fra siden.
Lad ikke kæden stramme for hurtigt
til for at undgå skader.

Forsigtig
Brug ikke forankringskrogen til at
bugsere et andet køretøj.
Det kan medføre skader på bilen.

Pleje
Udvendig pleje
Låse
Låsene er fra fabrikken behandlet
med kvalitetslåsecylinderfedt. Brug
kun optøningsmiddel, hvis det er
absolut nødvendigt. Midlerne er
affedtende og påvirker derfor
låsenes funktionsdygtighed. Lad en
reparatør smøre låsene igen, hvis
der er brugt optøningsmiddel.

Vask

C11E5007A

1. Find den bageste fastgørelse til
slæbeøjet under gulvmåtten i
bagagerummet.
2. Åbn afdækningen i den bageste
kofanger, og skru fastgørelsen til
slæbeøjet fast på plads.

Miljøet har indflydelse på lakken.
Derfor er det nødvendigt
regelmæssigt at vaske og vokse
lakken på bilen. Hvis bilen vaskes i
vaskemaskine, vælg da et program
med voksbehandling.
Fugleklatter, døde insekter, harpiks
fra træerne, pollen og lignende
indeholder bestanddele, der kan
være skadelige for lakken, og bør
derfor fjernes med det samme.
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Hvis bilen vaskes i vaskemaskine,
skal anvisningerne fra
vaskemaskinens fabrikant følges.
Forrudeviskere og bagrudevisker skal
være slukket. Lås bilen så
tankklappen ikke kan åbnes. Antenne
og udvendigt tilbehør som f.eks.
tagbagagebærer skal skrues af.
Hvis De vasker bilen i hånden, skal
hjulkasserne spules rene.
Kanter og ombukninger ved åbne
døre og motorhjelm bør også tages
med under rengøringen.
Få dørhængslerne på alle døre
smurt hos en reparatør.
Motorrummet må ikke renses med
damp- eller højtryksrenser.
Til slut skal bilen skylles grundigt og
aftørres med et vaskeskind. Skyl
skindet op jævnligt. Anvend ikke
samme vaskeskind til lak og vinduer,
da der på den måde kan overføres
rester af voks til glasset, hvor det
sætter sig som en hinde.

Tjærepletter på lakken må ikke
fjernes med hårde genstande. Benyt
tjærefjernemiddel på lakerede
overflader.

Lygter
Lygteglassene er af plast.
Der må ikke benyttes skurende,
ætsende eller aggressive midler eller
isskraber. Må ikke rengøres i tør
tilstand.
Ved rengøring for insektrester,
fedtsnavs og tjære på de udvendige
lygter eller linser bruges kun lunkent
vand, en blød klud og autosæbe.
Kraftig rengøring med en tør klud kan
beskadige den udvendige lygte eller
linse.
Rengør ikke de udvendige lygter
med et kraftigt bilvaskemiddel.
Undgå at bruge farlige
rengøringsmidler, når lyset tændes.
De kan forårsage, at linsen revner
ved en kemisk reaktion.

Bemærkning
Følg anvisningerne for bilvask og
brug et mildt rengøringsmiddel.
Der kan opstå mikroskopiske
revner i linser og svejsede
områder, hvis anvisningerne for
bilvask ikke følges.
Brug aldrig nedenstående væsker
til rengøringsformål.
•Acetone
•Rensebenzin
•Toluen
•Xylen
•Fortynder
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Polering og voksning
Voks bilen jævnligt (senest, når vand
ikke længere perler). Ellers vil
lakeringen tørre ud.
Polering er kun påkrævet, hvis
lakken er blevet mat, eller hvis der
har sat sig faste partikler i den.
Lakpolish med silikone danner en
beskyttende film, som gør
voksbehandling overflødig.
Karrosseridele af plast må ikke
behandles med voks eller
poleringsmidler.

Ruder og viskerblade
Rengøres med en blød, fnugfri klud
eller et vaskeskind ved brug af
ruderens og insektfjerner.
Ved rengøring af bagruden skal der
udvises forsigtighed for ikke at
ødelægge varmetrådene.

Is fjernes manuelt med en isskraber
med skarpe kanter. Isskraberen
presses fast mod ruden, så der ikke
kommer snavs under skraberen, som
kan ridse ruden.
Fedtede viskerblade kan rengøres
med ruderens på en blød klud.

Hjul og dæk
Ingen rengøring med højtryksrenser.
Rengør fælge med et pH-neutralt
rengøringsmiddel til fælge.
Lakerede fælge behandles med
samme midler som karrosseriet.

Lakskader
Små lakskader udbedres med
lakstift, inden der dannes rust. Større
lakskader eller rust skal udbedres
hos en reparatør.

Undervogn
De ætsende midler, der bruges til at
fjerne is og sne eller binde støv, kan
sætte sig fast på undervognen. Hvis
de ikke bliver fjernet, dannes der
hurtigere korrosion og rust.
Skyl jævnlig undervognen for at
fjerne disse stoffer.
Sørg især for at rense områder, hvor
der samler sig mudder og andet
snavs. Hvis der er fastsiddende
snavs, skal det blødes op, inden der
skylles efter med vand.

Indvendig pleje
Kabine og polstring
Kabinen og instrumentafdækningen
inklusive delene af træ rengøres med
en tør klud eller kabinerens.
Instrumentpanelet må kun rengøres
med en fugtig, blød klud.
Rengør polstringen med støvsuger
og børste. Pletter fjernes med
tekstilrens.
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Rengør sikkerhedsseler med lunkent
vand eller kabinerens.

Forsigtig
Luk velcrolukninger, da åbne
velcrolukninger på tøj kan
beskadige sædebetrækket.

Dele af plast og gummi
Dele af plast og gummi kan plejes
med samme midler som til
karrosseriet. Brug eventuelt
kabinerens. Anvend ikke andre
midler. Undgå specielt
opløsningsmidler og benzin. Ingen
rengøring med højtryksrenser.
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Service og
vedligeholdelse

Generelle oplysninger .................351
Skema for
vedligeholdelseseftersyn .............352
Anbefalede væsker,
smøremidler og dele....................357

Generelle oplysninger
Serviceoplysninger
Det er altafgørende for en
økonomisk og sikker kørsel samt for
at bilen kan holde sin værdi, at alt
vedligeholdelsesarbejde udføres
med de foreskrevne intervaller.

Bekræftelser
Bekræftelse på service skal stå
i servicebogen.
Dato og kilometertal forsynes med
stempel og underskrift fra den
reparatør, der har udført
serviceeftersynet.
Sørg for, at servicebogen udfyldes
korrekt, da det er absolut nødvendigt
at have et løbende bevis for service,
for at eventuelle garantikrav kan
opfyldes, ligesom det er en fordel
ved salg af bilen.
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Skema for vedligeholdelseseftersyn
Skema for vedligeholdelseseftersyn
Serviceinterval
Hvert år / 15.000 km (alt efter, hvad der kommer først)
Service I -- Brug Service I til det første service, eller hvis Service II blev udført tidligere
Service II -- Brug Service II, hvis det tidligere udførte service var Service I.
På biler udstyret med system til overvågning af olielevetiden - hvis lampen for olieskift lyser og der er gået 10 måneder
eller mere siden seneste service, bør den relevante vedligeholdelse også udføres.
Nr.

Service I

Service II

Skift af motorolie og -filter.

R

R

2

Kontroller for utætheder eller beskadigelse.

I

I

3

Kontroller motorens luftfilter.

I

I

4

Kontroller dæk for dæktryk og slid.

I

I

5

Kontroller bremsesystem.

I

I

6

Kontroller standen for motorens kølervæske og sprinklervæske, og fyld
væske på efter behov.

I

I

7

Kontroller hjulophæng og styresystemets komponenter.

I

I

8

Kontroller viskerbladene og den udvendige belysning.

I

I

1

Service
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Nr.

Service

Service I
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Service II

9

Kontroller drivremme.

I

I

10

Udfør krævet ekstra service - se pågældende afsnit.

I

I

11

Kontrol for afhjælpning på værkstedet.

I

I

Service 2 - udfør al den service, der er beskrevet i Service 1, plus følgende
12

Udskift bremsevæske.

R

13

Kontroller motorkølesystem.

I

14

Kontroller sikkerhedssystemets komponenter.

I

15

Kontroller transmissions- og drivlinjekomponenter.

I

16

Smør karrosserikomponenter.

I

I - Inspicer disse punkter og dertil hørende dele. Foretag om nødvendigt korrigering, rengøring, opfyldning, justering eller udskiftning.
R - Udskift.

Nr.
17

Beskrivelse

Captiva

Udskift pollenfilter

Hver 15.000 km / 1 år

18

Udskift luftfilter

Hver 60.000 km / 4 år

19

Udskift tændrør

Hver 150.000 km / 10 år

20

Udskift
dieselbrændstoffilter

21

Undtagen
Rusland

Hver 60.000 km / 2 år

Rusland

Hver 30.000 km / 2 år

Udskift motorens kølevæske

Hver 240.000 km / 5 år
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Nr.
22

Beskrivelse
Udskift olie til automatgearkasse

Captiva
Normal kørsel: hver 150.000 km
Krævende kørsel: hver 75.000 km

Fodnoter
Vedligeholdelse
enhed

Bemærk
Skift motorolien straks, såfremt olielampen lyser i instrumentbrættet.

1

2
3 & 17

Hvis der køres under ekstreme forhold: korte ture, tomgang i længere tid eller kørsel i støvede
omgivelser, kan det være nødvendigt at skifte motorolie og filter oftere.
Væsketab i et af køretøjets systemer kan indikere et problem. Systemet skal undersøges og
repareres og væskestanden kontrolleres. Fyld om nødvendigt væske på.
Hvis der ofte køres i støvede omgivelser, skal filteret undersøges hyppigere.
Hvis der ofte køres i støvede omgivelser, skal filteret evt. udskiftes hyppigere.

5

Lav en visuel kontrol af bremseledninger og -slanger for fastsidning, lækager, revner,
slidmærker osv. Kontroller bremseklodser for slid og skiver for overfladetilstand. Kontroller
tromlebremsebelægninger/bremsebakker for slid eller revner. Kontroller andre bremsedele,
inklusive tromler, hjulcylindre, bremseåg, parkeringsbremse osv.

7

Lav en visuel kontrol af hjulophæng for og bag samt styresystemet for skader, løse eller
manglende dele eller tegn på slid. Kontroller servostyringskomponenter for fastsidning, revner,
slidmærker osv.

8

Kontroller viskerblade for slid, revner eller urenheder. Rengør forruden og viskerblade, hvis de
er forurenet. Udskift viskerblade, som er slidte eller ødelagte.
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Vedligeholdelse
enhed

355

Bemærk

12

Hvis der køres under krævende forhold: Ved kørsel i bakket eller bjergrigt terræn, eller hyppig
kørsel med anhænger, kræves der evt. hyppigere skift af bremsevæske.

13

Kontroller slanger visuelt, og få dem udskiftet, hvis de er revnede, opsvulmede eller forringede.
Kontroller alle rør, beslag og klemmer - udskift med originaldele, hvis det kræves. Det
anbefales at foretage en tryktest af kølesystemet og trykdækslet og rengøre den udvendige
side af køleren og klimaanlægskondensatoren for at hjælpe med at sikre korrekt drift.

14

Kontroller, at selealarmlyset og sikkerhedsseleenheder fungerer korrekt. Se efter andre løse
eller ødelagte dele i sikkerhedsselesystemet. Hvis du opdager noget, som forhindrer et
sikkerhedsselesystem i at fungere ordentligt, skal det repareres. Sørg for, at flængede eller
flossede sikkerhedsseler udskiftes.

16

Smør alle nøglelåscylindre, dørhængsler og -paler, hjelmhængsler og -paler samt
bagklaphængsler og -paler. Der kræves evt. hyppigere smøring ved korrosive omgivelser. Ved
påføring af silikone på tætningslister med en ren klud holder disse længere, tætner bedre og
binder og knirker ikke.

Generelt for
automatgearkasse

Udskift filter og væsker på automatgearkassen, hvis bilen primært kører under et eller flere af
disse forhold:
• I tung bytrafik, hvor udetemperaturen regelmæssigt når 32C eller derover.
• I bakket eller bjergrigt terræn.
• Hvis der ofte køres med anhænger.
• Bilen bruges som taxa, patruljevogn eller varevogn.

Generelt
for remme

Kontroller rem visuelt for flosser, store revner eller tydelig ødelæggelse. Udskift om nødvendigt
remmen.
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Vedligeholdelse
enhed

Bemærk

Generelt alle

Kontroller alle systemer for forstyrrelser eller fastsidning og for ødelagte eller manglende dele.
Udskift dele efter behov. Udskift meget slidte komponenter.

Dæktilstand
& dæktryk

Dækkenes tilstand skal kontrolleres før kørslen, og dæktrykket skal kontrolleres hver gang, du
fylder brændstoftanken eller mindst én gang om måneden ved hjælp af dæktrykmåleren.

Hjulindstilling

Om nødvendigt: Roter og afbalancer hjulene.

Service og vedligeholdelse

Ekstra service
Ekstreme driftsforhold
Der er tale om ekstreme driftsforhold,
når bilen ofte udsættes for én eller
flere af følgende faktorer:
 Hyppige småture på under
10 km.
 Langvarig tomgang og/eller
langsom kørsel med mange
afbrydelser.
 Kørsel på støvede veje.
 Kørsel i bakket eller bjergrigt
terræn.
 Kørsel med anhænger.
 Kørsel i stærk trafik, hvor
udetemperaturen regelmæssigt
når 32C eller højere.
 Brug af bilen som taxa,
patruljevogn eller varevogn.
 Hyppig kørsel, når
udetemperaturen konstant ligger
under frysepunktet.

Politibiler, taxier og køreskolebiler
anses også for at køre under
ekstreme forhold.

Anbefalede væsker,
smøremidler og dele

Under ekstreme kørselsforhold kan
det være nødvendigt at få visse
regelmæssige servicearbejder udført
hyppigere end med de planmæssige
intervaller.

Anbefalede væsker og
smøremidler

Søg teknisk rådgivning om
servicebehovet ud fra de specifikke
driftsforhold.
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Brug kun afprøvede og godkendte
produkter. Eventuelle skader som
følge af brug af ikke-godkendte
materialer dækkes ikke af bilens
garanti.

{Advarsel
Væsker og smøremidler er farlige
og kan være giftige. Behandles
med omhu. Se oplysningerne på
beholderne.
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Motorolie

Valg af den rette motorolie

Motorolien identificeres ved dens
kvalitet og viskositetsklasse.
"Kvalitet" og "Specifikation" er
tilsvarende begreber i denne
forbindelse. Motoroliekvaliteten er
vigtigere end viskositeten ved valg af
motorolie. Oliekvaliteten sikrer fx
motorrenhed, slidbeskyttelse og
olieældningskontrol, mens
Viskositetsklassen giver oplysninger
om oliens tykkelse i et
temperaturområde.

Valg af den rette motorolie afhænger
af den rette oliespecifikation og
SAE-viskositetsklasse.
Brug og spørg efter motorolier med
dexos™certificeringslogo. Olie, som
opfylder bilens krav skal have
dexos™-certificeringslogo på
beholderen.

C3E9006A

Dette logo viser, at olien er godkendt
af GM i henhold til
dexos™-specifikationen.
Din bil er fra fabrikken fyldt med
dexos™-godkendt motorolie.

Motoroliekvalitet ved service
dexos
2398375

Brug kun motorolie, der er godkendt i
henhold til dexos-specifikationen
eller tilsvarende motorolie med den
rigtige viskositet.
Hvis du er usikker på, om din olie er
godkendt i henhold til
dexos-specifikationen, skal du
spørge dit serviceværksted.
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Brug af alternative motorolier hvis
dexos er tilgængelig: Hvis
dexos-godkendt motorolie ikke er
tilgængelig ved et olieskift eller
efterfyldning af olien, kan du bruge
en alternativ motorolie af
ovennævnte kvalitet. Brug af olie, der
ikke opfylder dexos-specifikationen,
kan medføre reduceret ydeevne
under visse forhold.

Efterfyldning af motorolie
Motorolie af forskellige fabrikater og
mærker kan blandes, forudsat at
specifikationerne for motorolien (mht.
kvalitet og viskositet) overholdes.
Hvis motorolie af den nødvendige
kvalitet ikke kan fås, kan der
anvendes op til 1 liter ACEA A3/B3
(benzin) ACEA A3/B4 eller ACEA C3
(diesel) (men kun én gang mellem
hvert olieskift).
Viskositeten skal have den rette
klasse.
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Brug af motorolie med udelukkende
ACEA A1/B1 eller kun ACEA
A5/B5-kvalitet er forbudt, da det på
langt sigt kan forårsage motorskader
under visse driftsforhold.

Motorolieadditiver
Brug af supplerende
motorolieadditiver kan medføre
skader og få garantidækningen til at
bortfalde.

Motorolieviskositetsklasser
SAE-viskositetsklassen giver
oplysninger om oliens tykkelse.
Multigrade-olie betegnes med to
tal:
Det første tal, efterfulgt af et W,
angiver viskositeten ved lav
temperatur, det andet tal angiver
viskositeten ved høj temperatur.

TEL119A

SAE 5W-30 er den bedste
viskositetsklasse til din bil. Brug ikke
olie af en anden viskositetsklasse så
som SAE 10W-30, 10W-40 eller
20W-50.
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Drift i koldt vejr:

Køle- og frostvæske

Bremsevæske

Ved kørsel med din bil i et område
med ekstrem kulde, hvor
temperaturen falder til under -25C,
skal der anvendes en
viskositetsklasse SAE 0W-xx. En olie
af denne viskositetsklasse vil give
bedre koldstart af motoren ved
ekstremt lave temperaturer.

Brug kun antifrostvæske af typen
organisk syre med lang levetid
(LLC).

Brug kun autoriseret bremsevæske
til denne bil (DOT 4).

For at vælge en olie af den rette
viskositetsklasse, sørg for altid at
vælge en olie, som lever op til
dexos™‚-specifikationen.
 Ned til -25C: 5W-30, 5W-40.
 Ned til -25C og under: 0W-30,
0W-40.
SAE-viskositeten giver oplysninger
om oliens tykkelse.

I lande med moderat klima giver
kølevæsken frostbeskyttelse ned til
ca. -35C.
I lande med koldt klima giver
kølevæsken frostbeskyttelse ned til
ca. -50C. Denne koncentration bør
bibeholdes hele året rundt.
Sørg for at
frostvæskekoncentrationen altid er
tilstrækkelig.
Kølevæskeadditiver, der har til
formål at yde ekstra
korrosionsbeskyttelse eller tætne
mod mindre lækager, kan give
funktionsproblemer. Ansvar for
eventuelle følgeskader på grund af
brug af kølevæskeadditiver vil blive
afvist.

Med tiden absorberer bremsevæske
fugtighed, hvilket reducerer
bremsernes effektivitet.
Bremsevæsken skal derfor udskiftes
med de angivne intervaller.
Bremsevæsken bør opbevares i en
forseglet beholder for at undgå, at
den absorberer vand.
Sørg for, at bremsevæsken ikke
bliver forurenet.
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Servostyringsvæske
Brug kun Dexron VI-væske.

Gearolie til manuel gearkasse
Brug kun Castrol BOT 303-olie.

Automatgearolie
Brug kun Dexron VI-væske.
Reduktionsgearkasseolie (AWD)
Brug kun syntetisk hypoid
75W-90-væske.
Differentialeolie (AWD)
Brug kun syntetisk hypoid
75W-90-væske.
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Notater

Tekniske data

Tekniske data

Identificering af køretøj

363

Identifikationsmærkat

VIN-nummer (stelnummer)
Identificering af køretøj ................363
Bilens data...................................365

C11D9001A

C11E8003A

Bilens stelnummer (VIN) er
indgraveret midt på brandvæggen.

Identifikationsmærkaten sidder
i rammen i førerdøren.
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Tekniske data

C11E8002A

På visse modeller er mærkaten
anbragt i motorrummet.

Tekniske data
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Bilens data
Motordata
Motor
Antal cylindre
Totalslagvolumen [cc]
Effekt [kW] ved omdr./min
Maks. drejningsmoment [Nm]
ved omdr./min

2.4D

3.0 D

2.0 DSL

2.2 DSL
(163PS)

2.2 DSL
(184PS)

4

6

4

4

4

2384

2997

1998

2231

2231

123 ved 5600

190 ved 6900

120 ved 3800

120 ved 3800

135 ved 3800

288 ved 5800

400 ved
1750~2250

350 ved
1500~3000

400 ved
1750~2750

230 ved 4600

Brændstoftype

Benzin

Diesel

Ydeevne
Tophastighed
2.4D
Manuel gearkasse (km/t)
Automatisk gearkasse (km/t)

190 (FWD)
186 (AWD)
175

3.0 D

2.0 DSL

-

-

198

187

2.2 DSL
(163PS)
189 (FWD)
184 (AWD)
188 (FWD)
182 (AWD)

2.2 DSL
(184PS)
200
191

366

Tekniske data

Brændstofforbrug - CO2-emissioner
2.2 DSL 2.2 DSL
2.2 DSL 2.2 DSL
(5(72.0 DSL (163PS) (163PS) 2.2 DSL sædes) sædes)
FWD
FWD
FWD
AWD
AWD
AWD
AT
MT
AT
MT
AT
AT

2.4D
FWD
MT

2.4D
AWD
MT

2.4D
AWD
AT

3.0D
AWD
AT

Bykørsel
[L/100 km]

12,2

12,3

12,1

14,3

9,9

7,8

9,9

7,9

10,4

10,4

Landevejs-/
motorvejskørsel
[L/100 km]

7,1

7,6

7,6

8,3

6,4

5,3

6,3

5,6

6,5

6,5

Kombineret
[L/100 km]

8,9

9,3

9,3

10,5

7,7

6,2

7,5

6,4

7,9

7,9

CO2 [g/km]

210

218

217

244

203

164

198

170

208

208

Lastet vægt
Med fører (75 kg)
2.4D
5-sædes
Forhjulstræk (kg)
Firehjulstræk (kg)

MT
AT

2.4D
7-sædes

1768~1848 1793~1873
-

-

3.0D
5-sædes

3.0D
7-sædes

-

-

-

-

-

-

MT

1843~1923 1848~1948

AT

1868~1948 1893~1973 1890~1970 1915~1995

2.0 DSL
7-sædes
-

2.2 DSL
5-sædes

2.2 DSL
7-sædes

1853~1933 1878~1958

1978~2058 1878~1958 1903~1983
-

1928~2008 1953~2033

-

1953~2033 1978~2058

Tekniske data

Bilens dimensioner
Længde [mm]

4673

Bredde [mm]

1849

Højde (med tagbagagebærer) [mm]

1756

Akselafstand [mm]

2707

Sporvidde (Front) [mm]

1569

Sporvidde (Bag) [mm]

1576

Mindste venderadius [m]

11,87

Kapacitet og specifikationer
Motor

2.4D

3.0 D

4,7

5,7

Brændstoftank [liter]
Motorolie [L]

DIESEL

65
5,4
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Tekniske data

Dæktryk
Tryk (psi/bar/kPa)

Hjuldimension
Dækstørrelse

For

Bag

Under 4 passagerer : 35/2,4/240
(Øko. tryk : 38/2,6/260)

Under 4 passagerer : 35/2,4/240
(Øko. tryk : 38/2,6/260)

19x7J

Over 5 passagerer, med anhænger:
35/2,4/240

Over 5 passagerer, med anhænger:
41/2,8/280

16X4T

60/4,2/420

60/4,2/420

235/60R17

17x7J

235/55R18

18x7J

235/50R19
T155/90R16
(Midlertidigt)

Kundeoplysninger

Kundeoplysninger

Registrering af bilens data og
fortrolighed ..................................369

Registrering af bilens
data og fortrolighed
Registreringsudstyr til
hændelsesdata
Bilen har en række avancerede
systemer, der overvåger og styrer
flere forskellige bildata. Visse data
kan lagres under normal drift for at
lette reparation af registrerede
fejlfunktioner, mens andre data kun
lagres i forbindelse med en ulykke
eller tilløb til en ulykke af systemer,
der normalt betegnes som
hændelsesdataregistrering (EDR).
Systemerne kan registrere data om
bilens tilstand og om, hvordan den
blev betjent.
For at læse disse data kræves der
specialudstyr og adgang til bilen.
Dette sker, når bilen er til service hos
en reparatør. Visse data indlæses
elektronisk i GM’s globale
diagnosesystemer.

369

Notater

Stikordsregister

A
Advarselslampe for ABS ........... 110
Advarselslampe for
bremsesystem ........................... 108
Advarselslampe for lidt
brændstof .................................. 114
Advarselslys for
kølervæsketemperatur .............. 112
Afviserblink ................................ 105
Afviserblink, for .......................... 314
Airbagsystem .............................. 62
Aktive hovedstøtter ..................... 46
AM/FM-radio og DAB
(kun for Type 2) ......................... 143
Anbefalede væsker og
smøremidler .............................. 357
Anhængerindikatorlampe .......... 116
Askebægre .................................. 96
Automatgearolie ........................ 301
Automatisk gearkasse ............... 255
Automatisk tilkobling af nærlys .. 126
Autostole ..................................... 67

B
Bagagenet ................................... 83
Bagagerum .................................. 82

Bagagerumsafdækning ............... 83
Bagklap (hatchback) ................... 28
Baglygter, afviserblink,
bremselygter og backup-lys ...... 315
Bagrudevisker/-sprinkler (kun
hatchback) ............................. 12,91
Bagsæder ................................... 53
Bakkamera (RVC) ..................... 278
Baklygter ................................... 131
Bakspejl med automatisk
nedblænding ............................... 38
Barnesædets installationssteder . 69
Batteri ........................................ 309
Beskrivelse/drift ......................... 115
Beskyttelse af batterieffekt ........ 134
Betjening ................................... 141
Betjeningsknapper til udvendig
belysning ................................... 125
Bilen skal snart til service-lampe 108
Bilens dimensioner .................... 367
Bilens meddelelser .................... 118
Bilens stelnummer .................... 363
Bilens vægt med fører (75 kg) .. 366
Blink for at overhale .................. 128
Blinklys og vognbaneskiftsignal 129

Blokeringsfrit bremsesystem
(ABS) ......................................... 264
Bluetooth Audio ......................... 155
Bremser ..................................... 262
Bremsesystem-meddelelser ...... 119
Bremsevæske ........................... 307
Brug af denne instruktionsbog ...... 1
Brug af navigationssystemet ..... 190
Brug af sikkerhedssele under
graviditet ...................................... 61
Brændstof til benzinmotorer ...... 279
Brændstof til dieselmotorer ....... 281
Brændstofadditiver .................... 280
Brændstofforbrug CO2-emissioner ........................ 366
Brændstofmåler ......................... 100
Brændstoføkonomi-lys .............. 114
Bugsering .................................. 343

C
CD-afspiller ............................... 146
Centrallås .................................... 26

D
DAB-betjening (kun for Type 2) . 144
Dieselpartikelfilter ............... 253,311

Dækbetegnelser ........................ 324
Dækrotation ............................... 326
Dækskifte .................................. 336
Dæktryk .............................. 324,368
Dæktrykovervågningssystem .... 325
Dørlåse ........................................ 24

E
Egen udførelse af
servicearbejde ........................... 286
Ekstra udstyr ............................. 152
El-bagrude / Afrimning af
forrudevisker ................................ 41
Elektrisk indstilling ....................... 36
Elektronisk klimastyring ............. 242
Elektronisk stabilitetskontrol
(ESC) ......................................... 267
El-opvarmede spejle .................... 37
Elruder ......................................... 39

F
Fartpilot (Cruise control) ............ 271
Fartpilot-lampe .......................... 116
Faste ventilationsåbninger ........ 244
Fejl ............................................. 259
Fejllampe ................................... 107

Firehjulstræk-lampe ...................110
Fjernbetjening ..............................18
Foldespejle ..................................36
Forlygter og parkeringslygter .....313
Forlygtesprinkler ..........................92
Forrudevisker/sprinkler ................88
Forskellige dæk- og
hjulstørrelser ..............................327
Frontairbagsystem .......................63
Funktionen Automatisk
motorstart/-stop ..........................250
Førerinformationscenter (DIC) ...117

G
Gardinairbagsystem .....................65
Geardisplay ................................255
Gearindikator .............................105
Gearkasse ...................................13
Gearkasse-meddelelser .............119
Gearvælger ................................256
Generelt .....................................135
Genindvinding efter skrotning ....286

H

J

Handskerum ................................ 78
Hastighedsfølsom servostyring
(SSPS) advarselslys ................. 111
Havariblink ................................ 129
Hjul og dæk ............................... 323
Hjulkapsler ................................ 327
Horn ....................................... 11,88
Hvælvet spejl .............................. 36
Højtmonteret bremselygte i midten
(CHMSL) ................................... 315
Højtsiddende autostole ............... 74
Håndbremse ............................. 265
Håndfri telefon ........................... 155

Justering af forlygteområde ....... 128

I
Indstigningslys .......................... 133
Indstillelige ventilationsåbninger 243
Indstilling af el-drevet sæde ........ 49
Indstilling af hovedstøtte ............... 5
Indstilling af rat ......................... 6,87
Indvendig pleje .......................... 349
Instrumentbelysning .................. 131
Introduktion ................................... 1
Isofix-autostole ............................ 72

K
Kabinelamper ............................ 131
Kabinelys ................................... 316
Kapacitet og specifikationer ...... 367
Katalysator ................................ 254
Kilometertæller ............................ 97
Klimaanlæg ............................... 232
Klimastyring ................................. 13
Kom godt i gang ........................ 180
Kom godt igang ........................... 15
Kontakter på rattet ....................... 88
Kontrol over en bil ..................... 247
Kontrollampe for baglygte ......... 115
Kontrollampe for elektronisk
stabilitetskontrol (ESC) .............. 111
Kopholdere .................................. 79
Kølevæsketermometer .............. 101
Kørecomputer ........................... 119
Kørelys (DRL) ........................... 129

L
Lampe for
dæktrykovervågningssystem .... 112
Lampe for dør på klem .............. 116
Lampe for motorhjelm på klem . 116
Lampe for olietryk ..................... 113
Lampe for tændt fjernlys ........... 115
Lampe for tågebaglygte ............ 115
Lampe for tågelygter ................. 115
Lappesæt .................................. 328
Lighter ......................................... 94
Luftindtag .................................. 244
Lys for afbrudt elektronisk
stabilitetskontrol (ESC) ............. 112
Lys for airbag og
sikkerhedsselestrammer ........... 106
Lys for ladesystem .................... 107
Lys for motorolieskift ................. 114
Læselamper .............................. 132

M
Manuel gearkasse ..................... 261
Manuel gearkasseolie ............... 301
Manuelle dørlåse ........................ 25
Manuelt bakspejl ......................... 37
Midterkonsolopbevaring .............. 80

Motordata .................................. 365
Motorens kølervæske ................ 302
Motorhjelm ................................ 287
Motorluftfilter ............................. 302
Motorolie ................................... 295
Motoroliestand for lav ................ 113
Motoroverophedning ................. 304

N
Nakkestøtter ................................ 45
Navigationssystemoversigt ....... 156
Nedfældeligt ryglæn .................... 51
Nedkørselsstyresystem-lampe .. 110
Nummerpladebelysning ............ 316
Nøgle- og låsmeddelelser ......... 118
Nøgler ......................................... 17

O
Omdrejningstæller ....................... 99
Opbevaringsrum bag ................... 82
Opbevaringssted i
instrumentpanelet ........................ 77
Opbevaringssted til solbriller ....... 80
Opbevaringssted under sædet .... 81
Oplagring af bilen ...................... 285

Oplysninger om fare, advarsler og
forsigtighed .................................... 2
Oplysninger om lastning af bilen . 85
Oplåsning af bilen .......................... 3
Opvarmnings- og
ventilationssystem ..................... 229
Oversigt ..................................... 136
Oversigt over instrumentpanel ...... 7
Oversigt over motorrum ............. 289

P
Parkering .............................. 15,252
Passagerkabinens luftfilter ........ 245
Påfyldning af brændstof ............ 281

R
RDS-betjening ........................... 144
Regelmæssig drift af
klimaanlæg ................................ 246
Registreringsudstyr til
hændelsesdata .......................... 369

S
Selealarmer ............................... 106
Service ...................................... 246
Servicedisplay ........................... 102

Serviceoplysninger ....................351
Serviceskemaer .........................352
Servostyringsvæske ...................305
Sideairbagsystem ........................64
Sideblinklys ................................315
Sikkerhedslampe .......................115
Sikkerhedslåse ............................27
Sikkerhedssele ..............................5
Sikkerhedsseler ...........................58
Sikringer .....................................316
Skifter forlygter (nærlys/fjernlys) 127
Slidbanedybde ...........................325
Snekæder ..................................328
Solskærme ...................................42
Soltag ...........................................42
Speedometer ...............................96
Spejlindstilling ................................6
Sprinkler- og viskersystemer ........11
Sprinklervæske ..........................307
Start af motor .............................249
Startkabel ...................................341
Startspærrelampe ......................114
Stikdåser ......................................94
Strømafbrydelse ........................259
Supplerende varmeapparat
(kun dieselmodel) ......................243

Sædeindstilling ........................3 ,48
Sædeposition .............................. 47
Sædevarme i bagsæder ............. 57
Sædevarme i forsæder ............... 51

Udvendig pleje .......................... 347
Ultralydsparkeringshjælp ........... 274
Ultraparkeringsassistent-lys ...... 111
Ur ................................................ 93

T

V

Tagbagagebærer ........................ 84
Tagpaneler .................................. 81
Tilbehør og ændringer .............. 285
Tilkøring af nye biler .................. 247
Tilslutning af Bluetooth .............. 154
Trepunktsseler ............................ 60
Træd på bremsen-lampe ........... 115
Typeskilt .................................... 363
Tyverialarm ................................. 30
Tænd/sluk-kontakt til airbag ........ 66
Tænd/sluk-lys til airbag ............. 107
Tændingspositioner .................. 248
Tågebaglygter .................... 130,315
Tågeforlygter ............................. 130

Vinterdæk .................................. 323
Værktøj ...................................... 322

U
Udskiftning af pære ................... 312
Udskiftning af viskerblad ........... 311
Udstødning ................................ 253
Udvendig belysning ....................... 9

Y
Ydeevne .................................... 365

Å
Åbn og start-system .................... 20

