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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.

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".
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 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.
 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.
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Introduktion

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.

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

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

Kort og godt

Kort og godt

Indledende
kørselsoplysning
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Sædeindstilling
Sædeposition

Oplåsning af bilen
Fjernbetjening

GO3E3014A

TDL050A

Tryk på K.
Låser alle dørene op. Havariblinklysene blinker to gange.
Se Fjernbetjening på side 18.
Se Centrallås på side 20.

Sædet flyttes fremad eller bagud ved
at trække i håndtaget og skyde
sædet til ønsket position.
Slip håndtaget og kontroller, at
sædet er fastlåst i positionen.
Se Sædeindstilling på side 38.
Se Sædeposition på side 37.
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Kort og godt

Sæderyglæn

Indstilling af hovedstøtte

Sædehøjde

Højdejustering

GO3E3015A

GO3E3016A

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.

Støtten flyttes ned ved at trykke på
udløseren (1) og skubbe hovedstøtten nedad.

Sædet løftes ved at trække op i
armen flere gange.

Se Hovedstøtter på side 35.

GO3E1003A

Træk hovedstøtten opad.

Kort og godt

Sikkerhedssele

Vandret indstilling
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Spejlindstilling
Bakspejle

GO3E3002A

Træk hovedstøtten fremad. Den kan
indstilles i tre positioner. 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 41.

GO3E2007A

Ved at trække i grebet på spejlhusets
underside mindskes blændingen.
Se Manuelt bakspejl på side 28.
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Kort og godt

Indstilling af rat

Sidespejle

GC3N2006A

Vælg det relevante sidespejl ved at
dreje knappen til venstre (L) eller
højre (R). Drej derefter knappen for
at indstille spejlet.
Når knappen står på "o", er spejlet
ikke valgt.
Se Fjernbetjente spejle på side 27.

GC3N5001A

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 instrumentbræt
Venstrestyret

GC3G1001A
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Kort og godt

Højrestyret

GC3G1001R

Kort og godt

1. Ventilationsspjæld i siderne
2. Lyskontakt
3. Blinklys
4. Fartpilot (Cruise control)
5. Instrumenter
6. Horn, førerairbag
7. Kontakter på rattet
8. Visker- og sprinklerarm
9. Midterste ventilationsspjæld
10. Infotainment-system
11. Opbevaring
12. Til-fra-kontakt for passagerairbag
13. Handskerum
14. Til-fra-lys for passagerairbag
15. Havariblink
16. Stikdåse
17. Gearstang
18. Sikkerhedslåsekontakt/
HDC-kontakt
19. Klimastyring
20. ESC-kontakt
21. Speeder
22. Bremse

23. Tændingskontakt
24. Indstilling af rat
25. Greb til udløsning af motorhjelm
26. Kobling
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Udvendig belysning

GO3E6004A

Lyskontakten drejes til følgende positioner:
O(slukket): Alle lygter slukkes ved at
dreje knappen i stillingen OFF. Alle
lygter er slukket, og knappen sættes
tilbage til udgangsstilling AUTO.
AUTO: Udvendige lygter og instrumentpanellamper tændes eller slukkes automatisk afhængigt af
lysforholdene udendørs.
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Kort og godt

; : Baglygter, nummerpladebelysning og instrumentbrættets lamper
lyser.

Skifter forlygter
(nærlys/fjernlys)

Havariblink

2 : Forlygterne og alle de førnævnte lamper lyser.
Tryk på lyskontakten
#: Tågeforlygte
s: Tågebaglygte
Se Betjeningsknapper til udvendig
belysning på side 105.
GC3N6001A
JD13A

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 106.
Se Blink for at overhale på side 106.

Aktivering med knap |.
Se Havariblink på side 107.

Kort og godt

Horn

Blinklys og
vognbaneskiftsignal
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Sprinkler- og
viskersystemer
Forrudevisker

GC3N5003A
JD14A

arm op = højre blinklys
arm ned = venstre blinklys
Se Blinklys og vognbaneskiftsignal
på side 108.

Tryk på Y
TDL033A

2: Konstant viskerbrug ved hurtig
hastighed.
1: Konstant viskerbrug ved lav
hastighed.
3: Intermitterende funktion.
O: System slukket.
3: Fugtning af rude.
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Kort og godt

Hvis der skal viskes en enkelt gang,
når der er slukket for vinduesviskerne, skal armen bevæges let
nedad og slippes.

Bagrudevisker/vasker

Sprinkler

Visker

Se Forrudevisker/sprinkler på
side 72.

Sprinkler

TDL031A
TEL021A

Tryk på den øverste del af kontakten
for at få konstant viskning.

TDL030A

Tryk på den nederste del af kontakten for at få intervalviskning.

Træk armen mod rattet

Viskeren slukkes ved at anbringe
kontakten i neutralstilling.

Se "Forrudsprinkler" under Forrudevisker/sprinkler på side 72.

Se Bagrudevisker/vasker på side 74.

Se Sprinklervæske på side 244.

Skub armen mod instrumentpanelet.
Der sprøjtes sprinklervæske på bagruden, og viskeren udfører et par
slag.
Se Bagrudevisker/vasker på side 74.
Se Sprinklervæske på side 244.

Kort og godt

Klimastyring

Afdugning og afisning af ruder

El-bagrude, el-opvarmede
sidespejle
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Gearkasse
Manuel gearkasse

GC3E8003A

Indstil luftfordelingsknappen på
DEFROST 5.
GC3N2011A

Betjenes ved at trykke på
knappen =.
Se El-opvarmede spejle på side 27.
Se El-bagrude på side 31.

Se "Afrimning af forrude" under
Opvarmnings- og ventilationssystem
på side 183.
Se "Afdugning af forrude" under Klimaanlæg på side 187.

GC3N9007A

Bilen sættes i bakgear ved at trække
grebet på gearstangen opefter og
føre gearstangen til bakgear.
Hvis det ikke lykkes at sætte bilen i
gear: Sæt gearvælgeren i frigear, slip
koblingen helt, og træd på koblingen
igen. Sæt derefter gearvælgeren i
gear igen.
Se Manuel gearkasse på side 208.
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Kort og godt

Automatisk gearkasse

MD174

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

GC3N9003A

P (PARKERING): Blokerer forhjulene. Vælg kun P, når vognen står
stille og håndbremsen er trukket.

MD172

Træd bremsepedalen i bund og tryk
på udløserknappen for at skifte.

R (BAKGEAR): Vælg kun R, når
vognen står stille.

Skift, der kræver, at du trykker på
udløserknappen, som angivet med
pilene.

N (NEUTRAL): Frigear.
D: For alle normale kørselsforhold.
Giver gearkassen mulighed for at
skifte til alle 6 fremadgående gear.
M: Position for manuel funktion.

TDL148A

Kort og godt

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

15

Start af motor med
tændingslåsen

 Dæktryk og dækkenes tilstand.
MD173

Frit gearskift.

 Motoroliestand og væskestande.
 At samtlige ruder, spejle, lygter
og nummerplader virker og er fri
for snavs, sne og is.
 At sæder, sikkerhedsseler og
spejle er indstillet korrekt.
 Afprøv bremserne ved lav hastighed. Det gælder især, hvis der er
fugt på bremserne.

MD098

 Drej nøglen til position 1. 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 2 for forvarmning, indtil K
slukkes.
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Kort og godt

 Drej nøglen til position 3, mens
der trædes på koblings- og bremsepedalen, og slip derefter nøglen, når motoren kører
Inden startproceduren gentages,
eller hvis motoren skal standses:
Drej nøglen tilbage til 0.

Parkering
 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.
 Sluk for motor og tænding. Rattet
drejes, indtil ratlåsen aktiveres.
 Hvis bilen holder på et plant
underlag eller op ad en skråning,
skal der skiftes til 1. gear eller
"P", inden tændingen afbrydes.
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 vognen.

Nøgler, døre og vinduer

Nøgler, døre og
vinduer

Nøgler og låse

17

Nøgle med nøglekam, der kan
foldes ud

Nøgler
Ekstra nøgler

Nøgler og låse ...............................17
Døre ..............................................23
Bilens sikkerhed ............................25
Sidespejle ......................................26
Bakspejle.......................................28

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 286.

Ruder.............................................29
Tag ................................................32

TDL046A

Tryk på knappen for at udvide.
Nøglen foldes sammen ved at trykke
på knappen og folde nøglen sammen
manuelt.
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Fjernbetjening

Fjernbetjeningen skal behandles
med omhu og beskyttes mod fugt og
høje temperaturer. Undgå unødig
betjening.

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.

TDL048A

Bruges til at betjene:
 Centrallås
 Tyverialarm
Fjernbetjeningen har en rækkevidde
på op til ca. 20 meter. Rækkevidden
kan variere afhængigt af omgivelserne.
Havariblinket aktiveres ved betjening.

 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.

Nøgler, døre og vinduer

Udskiftning af batteri til
fjernbetjeningen

Bemærk

Udskift straks batteriet, når rækkevidden forringes mærkbart.
Batterier hører ikke hjemme i husholdningsaffaldet. De skal afleveres i
hertil indrettede indsamlingskasser
eller på genbrugsstationer.
Nøgle med nøglekam, der kan
foldes ud

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

Forsigtig
Undgå at sætte fingrene på batteriets flade. Berøring forkorter batteriets levetid.
Bemærk
TDL055A

Brugte litium-batterier er skadelige
for miljøet.
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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:
Undgå at tabe fjernbetjeningen.
Anbring ikke tunge ting oven på
fjernbetjeningen.
Hold fjernbetjeningen borte fra
vand og direkte sollys. Hvis den
bliver våd: Tør den af med en blød
klud.
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Centrallås

Centrallåsknap

Centrallåsen kan aktiveres fra en fordør. Dette system giver mulighed for
at låse og oplåse alle døre, bagklappen og tankklappen fra fører- eller
passagerdøren, enten med fjernbetjeningen (udefra) eller centrallåsknappen (indefra).

<Førerdør>

<Passagerdør>

Med nøglen (udefra) og låseknappen
på førerdørspanelet (indefra) kan der
kun foretages centrallåsning af
dørene.
Hvis førerdøren ikke er lukket rigtigt,
kan centrallåsen ikke aktiveres.
Dette kan ændres i Bilindstillinger.
Se Individuelle indstillinger på
side 102.

GC3N2002A
GC3N2001A

Låser og oplåser alle døre, bagklappen og tankklappen.
Tryk på knappen Q for at låse.
Tryk på knappen K for at låse op.
Hvis førerdøren er åben, kan førerdøren og tankklappen ikke låses.
Dette kan ændres i Bilindstillinger.
Se Individuelle indstillinger på
side 102.

Nøgler, døre og vinduer
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Oplåsning

Låsning

Baglås

Fjernbetjening

Fjernbetjening

For at beskytte vognen yderligere,
når du forlader den, kan du få dørene
til at gå i baglås.
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
Aktivér ikke baglåsen, hvis der er
personer i bilen. Dørene kan ikke
låses op indefra.
TDL050A

TDL052A

Tryk på K.

Tryk på Q.

Låser alle dørene op.

Låser alle dørene.

Havariblinklysene blinker to gange.
Hvis kun førerdøren oplåses, eller
hvis oplåsningsindikationen skal
ændres, kan dette ændres i Bilindstillinger.
Se Individuelle indstillinger på
side 102.

Baglåsen aktiveres ved at trykke på
knappen Q på fjernbetjeningen to
gange efter hinanden i løbet af
5 sekunder.
Baglåsen deaktiveres ved at trykke
på knappen K på fjernbetjeningen.
Bemærk
Baglåsfunktionen fungerer, når alle
døre, bagklappen og tankklappen
er lukket.
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Baglåsen deaktiveres, når dørene
låses op på normal vis.

Forsinket låsning

DEAKTIVERET: Dørene låses
straks, når der trykkes på den elektriske låsekontakt eller Q på fjernbetjeningen.

Manuelle dørlåse

Denne funktion forsinker den faktiske
låsning af dørene og aktivering af
tyverialarmen i fem sekunder, når
den elektriske dørlåsekontakt eller
fjernbetjeningen bruges til at låse
bilen.
Dette kan ændres i Bilindstillinger.
Se Individuelle indstillinger på
side 102.
AKTIVERET: Når der trykkes på
centrallåsknappen, lyder klokkelyden tre gange for at signalere, at forsinket låsning er i brug.
Dørene låser ikke, før fem sekunder
efter, at den sidste dør er lukket. Man
kan midlertidigt tilsidesætte forsinket
låsning ved at trykke på centrallåsknappen eller låseknappen på
fjernbetjeningen.

GO3E2014A

Manuel centrallåsning foretages ved
at dreje nøglen i nøgleåbningen.
Manuel oplåsning af førerdøren foretages ved at dreje nøglen i nøgleåbningen.
Bemærk
Bank let på nøgleslidsen eller varm
nøglen op, hvis døren ikke kan åbnes på grund af en tilfrossent nøgleslids i koldt vejr.

Nøgler, døre og vinduer
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Døre

Sikkerhedslåse
Forsigtig

Bagklap
Åbning

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

{Advarsel
Brug børnesikringerne i dørene,
når der sidder børn på bagsædet.

TDL002A

Du kan anvende en nøgle eller en
passende skruetrækker.
Børnesikringen i døren aktiveres ved
at dreje den i vandret stilling.

GC3G2001A

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

Bagklappen åbnes ved at trykke på
berøringspladen, når bagklappen er
oplåst.

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

Bagklappen låses eller oplåses, når
alle døre låses eller oplåses med
fjernbetjeningen eller centrallåsknappen.

24 Nøgler, døre og vinduer

{Advarsel
Ved transport af f.eks. store genstande må man ikke køre med
bagklappen åben eller på klem, da
giftige udstødningsgasser kan
trænge ind i bilen.

Bemærk

Lukning

Hvis der monteres visse typer
tungt tilbehør på bagklappen, kan
det betyde, at denne ikke kan holdes i åben position, og at åbning af
den hindres.

Bagklappen lukkes ved at trykke den
ned, så den går sikkert i indgreb.
Tryk ikke på berøringspladen under
lukning. Det kan få klappen til at
åbnes igen.

Forsigtig
Forsigtig
Inden bagklappen åbnes, skal man
kontrollere, om der findes forhindringer oven over, som f.eks. en
garageport, for at undgå skader på
bagklappen. Kontroller altid bevægelsesområdet oven over og bag
bagklappen.
Bemærk
Når motoren er i gang, kan bagklappen åbnes med gearvælgeren
i "P" (automatgear), henholdsvis
med parkeringsbremsen aktiveret
(manuelt gear).

Sørg for, at hænder og andre
legemsdele (og andres) er helt fri af
det område, hvor klappen lukkes.

Nøgler, døre og vinduer
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Bilens sikkerhed

Deaktivering

Tyverialarm

Hvis bilen oplåses ved tryk på K på
fjernbetjeningen, deaktiveres tyverialarmen.

Aktivering

Alarm
Alarmen kan afbrydes ved at trykke
på en hvilken som helst knap på
fjernbetjeningen eller ved at slutte
tændingen til.

GC3N2005A

Lampen blinker hurtigt de første 30
sekunder og går derefter over til at
blinke langsomt.
TDL052A

Tryk på Q på fjernbetjeningen.
Tyverialarmen bliver automatisk aktiv
efter 30 sekunder.
Tryk to gange på Q på fjernbetjeningen.
Tyverialarmen aktiveres med det
samme.

Hvis lampen stadig blinker hurtigt
efter de første 30 sekunder, er førerdøren ikke helt lukket, eller der er en
fejl i systemet.
Søg hjælp hos en reparatør.

Tyverialarmen kan deaktiveres ved
at trykke på K eller ved at slå tændingen til.

Automatisk låsning af døre
Hvis ingen af dørene åbnes, eller
tændingsnøglen ikke stilles i ACC
eller ON i løbet af 3 minutter, efter at
dørene er oplåst med fjernbetjeningen, låses alle dørene, og tyverialarmen aktiveres automatisk.
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Automatisk døroplåsning
Alle døre oplåses automatisk, hvis
der sendes et kollisionssignal til kollisionsfølerne, mens tændingen er
slået til.
Det er dog ikke sikkert, at dørene
oplåses, hvis der opstår mekaniske
problemer med dørlåsningssystemet
eller batteriet.

Startspærre
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 blokeres automatisk, når
nøglen er drejet til LOCK og er taget
ud af tændingslåsen.

Sidespejle

Hvis startspærresystemet registrerer
en fejl, når tændingsnøglen står i stilling ON, blinker startspærrelampen,
eller den lyser, og motoren kan ikke
starte.

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

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.

Hvælvet spejl

Nøgler, døre og vinduer

Fjernbetjente spejle

Foldespejle
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El-opvarmede spejle

Manuel indfældning

GC3N2006A

Vælg det relevante sidespejl ved at
dreje knappen til venstre (L) eller
højre (R). Drej derefter knappen for
at indstille spejlet.
Når knappen står på "o", er spejlet
ikke valgt.

GC3N2011A
GC3N2007A

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.

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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Bakspejle

Bakspejl med automatisk
nedblænding

Manuelt bakspejl

{Advarsel
Gengivelsen i spejlet kan blive lidt
uskarp, når det indstilles til nat.
Pas på, når du bruger bakspeljet,
hvis det er indstillet til ’nat’.
Hvis du ikke har klart udsyn bagud
under kørslen, kan det føre til et
sammenstød, med risiko for skade
på vognen eller anden tingskade
og/eller kvæstelser.

GO3E2008A
GO3E2007A

Ved at trække i grebet på spejlhusets
underside mindskes blændingen.

Blænding i mørke fra bagvedkørende
trafikanter mindskes automatisk.
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Ruder
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Elruder

Manuelt betjente ruder

{Advarsel
El-betjente ruder skal betjenes
med omhu. Der er risiko for legemsbeskadigelse - det er især
farligt for børn.
Hvis der er børn på bagsædet, så
tænd for børnesikringssystemet til
elruderne.
Hold godt øje med ruderne, når de
lukkes.
Sørg for, at intet kommer i klemme
i dem, når de køres op.

GO3E2009A

Dørruderne kan betjenes med håndsving.

GC3N2009

El-ruder kan betjenes, når tændingen
er slået til.
De enkelte ruder åbnes og lukkes
ved at trykke hhv. trække i den
pågældende kontakt.
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Betjening
Elruderne kan betjenes, når tændingslåsen står på ON, ved hjælp af
kontakterne til elruder på hvert dørpanel.
Ruden åbnes ved at trykke ned på
kontakten.
Ruden lukkes ved at løfte op i kontakten.
Slip kontakten, når ruden har nået
den ønskede stilling.

{Advarsel
Legemsdele, der rager ud af bilen,
kan blive ramt af passerende genstande. Hold alle legemsdele inde i
vognen.
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.

Auto op/ned
For at åbne ruden helt automatisk
trykkes kontakten helt ned. For at
lukke ruden helt i automatisk skal
kontakten trækkes helt op. Ved automatisk drift vil ruden åbnes eller lukkes, selv om du slipper kontakten.
For at standse ruden i den ønskede
stilling, mens den er i bevægelse,
skal kontakten trækkes op eller trykkes ned og slippes i den modsatte
retning af bevægelsen.
Anti-klemmefunktion
Hvis der registreres en forhindring
under automatisk lukning af førerruden, vil ruden af sikkerhedshensyn
automatisk åbnes.

Intialisering af el-ruderne
Hvis ruderne ikke kan lukkes automatisk (f.eks. hvis bilens batteri har
været koblet fra), skal rudeelektronikken aktiveres på følgende måde:
1. Luk dørene.
2. Tilslut tændingen.
3. Luk ruden helt og hold kontakten
oppe i yderligere 2 sekunder.
4. Gentag dette for alle vinduer.

{Advarsel
Anti-klemmefunktionen fungerer
muligvis ikke efter flere aktiveringer.
Undlad at betjene rudekontakten,
hvis der ikke er grund til det.
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Børnesikring for bagruder

El-bagrude
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Forsigtig
Brug ikke skarpe instrumenter eller
skurende ruderengøringsmidler på
bagruden.
Pas på ikke at ridse eller beskadige afrimningsledningerne under
rengøring eller anden vedligeholdelse omkring bagruden.

GC3N2010

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

GC3N2011A

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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Solskærme

Tag

Når solskærmen vippes ned og
eventuelt drejes ud mod siden,
beskytter den mod blænding.

Soltag

Under kørsel skal solskærmenes
spejlafdækninger være lukket.
Hvis solskærmene har en makeupspejlslampe, tændes lampen, når
makeupspejlets afdækning åbnes.

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

{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.

GO3E2013A

Åbne/Lukke
Soltaget åbnes i den ønskede stilling
ved at trykke let på kontakten og holde den inde (1). Slip kontakten, når
soltaget når den ønskede stilling.
Soltaget lukkes ved at trykke let på
kontakten (2) og holde den inde, indtil soltaget er lukket.
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Skråtstillet åbning/lukning
Soltaget åbnes i skrå stilling ved at
trykke på kontakten (3).
Soltaget lukkes ved at trykke på kontakten (4).
Automatisk åbning/lukning
Soltaget åbnes automatisk ved at
trykke fast på kontakten (1) og slippe
den. Bevægelsen standses ved at
trykke på en af kontakterne igen.
Soltaget lukkes automatisk ved at
trykke fast på kontakten (2) og slippe
den. Bevægelsen standses ved at
trykke på en af kontakterne igen.
Sikkerhedsfunktion
Hvis soltaget møder modstand under
den automatiske lukning, stopper det
straks og åbner igen.

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
vognen.
Forkert brug af soltag kan forårsage alvorlige skader eller dødsfald.
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Der kan samle sig snavs og affald på
soltagets tætningsliste eller i sporet,
hvilket kan give problemer med soltagets funktion, støj eller tilstopning
af vandafløbet. Med mellemrum bør
soltaget åbnes, og eventuelle forhindringer eller affald fjernes. Tør soltagets tætningsliste og tagets
tætningsområde af med en ren klud,
mild sæbe og vand. Fjern ikke fedt
fra soltaget.

Notater

Sæder, støtter

Sæder, støtter
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Hovedstøtter
Hovedstøtter
Hovedstøtternes position

Hovedstøtter ..................................35
Forsæder.......................................37
Sikkerhedsseler .............................41
Airbagsystem.................................45
Barnesæder...................................51

{Advarsel
Kør kun med hovedstøtten indstillet i den rigtige position.
Hvis hovedstøtterne 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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Hovedstøtter på forsæderne

Hovedstøtter på bagsæderne

Vandret indstilling

Højdejustering

Højdejustering

GO3E3002A
GO3E3001A

Træk hovedstøtten opad.
Støtten flyttes ned ved at trykke på
udløseren (1) og skubbe hovedstøtten nedad.

Træk hovedstøtten fremad. Den kan
indstilles i tre positioner. Hovedstøtten flyttes tilbage ved at trække den
fremefter. Derefter flyttes den tilbage
automatisk.

GO3E3003A

Træk hovedstøtten opad.
Støtten flyttes ned ved at trykke på
udløseren (1) og skubbe hovedstøtten nedad.

Afmontering

Afmontering

Løft hovedstøtten helt op.

Løft hovedstøtten helt op.

Tryk på udløserne (1) og (2) samtidig.

Tryk på udløserne (1) og (2) samtidig.

Træk hovedstøtten op.

Træk hovedstøtten op.

Sæder, støtter

Bagsædehovedstøtter ikke
i brug

Forsæder
Sædeposition
{Advarsel
Kør kun med korrekt indstillet sæde.
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 Skub bagdelen så langt tilbage
mod ryglænet som muligt.
Afstanden fra sædet til pedalerne
indstilles, så benene er let
bøjede, når pedalerne er trådt
helt ned. Skub passagersædet så
langt tilbage som muligt.
 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 .

GO3E3022A

Når bagsædehovedstøtterne er trukket helt ned, er de i ikke-brugsstilling.

 Indstilling af rat. Se Indstilling af
rat på side 71.

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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Sæder, støtter

 Indstilling af hovedstøtte. Se
Hovedstøtter på side 35.
 Justering af sikkerhedsselens
højde. Se "Højdejustering" under
Trepunktsseler på side 43.

Sædeindstilling

Sædeposition

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

{Advarsel
Indstil aldrig sæder under kørsel, da
de kan bevæge sig ukontrolleret.
GO3E3014A

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

Sæder, støtter

Sæderyglæn

Sædevarme i forsæder

Sædehøjde

GO3E3015A

Træk i grebet, indstil hældningen og
slip grebet. Lad sædet går hørbart i
hak.
Bemærk
Læn Dem ikke mod ryglænet under indstillingen.
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GO3E3016A

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.

GC3N3008A

Kontakterne for sædevarme befinder sig i klimaanlægget.
Sædeopvarmning kan anvendes, når
motoren i gang.
Tænd for sædevarmen ved at trykke
på knappen for det sæde, du vil
varme.
Lampen i knappen bliver tændt.
Sluk for sædevarmen ved at trykke
på knappen igen.

40

Sæder, støtter

{Advarsel
Hvis man ikke kan mærke temperaturforandringer eller smerter på
huden, kan sædevarmen forårsage
forbrændringer, selv ved lave temperaturer.
For ikke at risikere at få forbrændinger bør personer med en sådan
tilstand udvise forsigtighed ved
brug af sædevarme, især i længere
perioder. Undlad at anbringe noget
på sædet, der er varmeisolerende,
f.eks. et tæppe, en pude, et betræk
el.lign. I givet fald kan sædevarmeren blive overophedet. Derved kan
man blive udsat for forbrænding, ligesom sædet kan blive beskadiget.

Nedfældeligt ryglæn
Passagersæde foran
{Advarsel
Hvis du klapper ryglænet fremad
for at kunne transportere lange
genstande som f.eks. ski, må denne bagage ikke være tæt på en airbag. 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.
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.

GC3N3007A

Sådan slås ryglænet ned:
1. Sæt hovedstøtten 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 hældningsgrebet (1) helt op,
og slå ryglænet (2) frem, indtil det
fastlåses.

Sæder, støtter

Sådan slås ryglænet op:
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.

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.

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.
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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.
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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.

udløsning af selestrammerne er
opfyldt.
Selestrammerne fungerer kun én
gang. Hvis selestrammerne udløses
ved en kollision, skal de og sikkert
også andre dele af sikkerhedsselesystemet udskiftes.

{Advarsel
Ukorrekt håndtering (f.eks. afmontering eller montering af seler eller
selespænder) kan aktivere selestrammerne med risiko for kvæstelse.

Selealarm >. Se Selealarmer på
side 85.

Når selestrammerne udløses, lyser
kontrollampen 9.

Selekraftbegrænsere

Se Lys for airbag og sikkerhedsselestrammer på side 86.

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

Selestrammere, der har været aktiveret, skal udskiftes af en reparatør.
Selestrammerne kan kun aktiveres
én gang.

Selestrammere
Bilen har selestrammere til personerne på de udvendige forsæder.
Selvom selestrammerne ikke kan
ses, indgår de i sikkerhedsselesystemet. De kan bidrage til at stramme
sikkerhedsselerne i de tidlige stadier
af et moderat til kraftigt frontalsammenstød og et næsten-frontalt sammenstød, hvis betingelserne for

Bemærk

GO3E3017A

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

Der må ikke anbringes eller monteres tilbehør eller andre genstande,
som kan forhindre brugen af selestrammerne.
Der må ikke foretages ændringer
på selestrammerkomponenter, da
dette vil betyde, at bilens typegodkendelse bortfalder.

Sæder, støtter

{Advarsel
Sikkerhedsseler må ikke bleges eller farves. I givet fald kan de blive
alvorligt svækket. I tilfælde af et
sammenstød vil de muligvis ikke
yde tilstrækkelig beskyttelse.
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Trepunktsseler
Selen tages på

Sikkerhedsseler bør kun rengøres
med mild sæbe og lunkent vand.

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.
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Sæder, støtter

Højdeindstilling af
forsædernes sikkerhedsseler

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.

MD038
GO3E3005A

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.

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

Bagsædernes sikkerhedsseler
Trepunktsselen til det midterste bagsæde kan kun trækkes ud af selerullen, hvis ryglænet er i bageste
stilling.

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 bruge en sikkerhedssele.
Hun bør anbringe hofteselen så lavt
som muligt under hele graviditeten.

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.
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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.
I tilfælde af udløsning af en airbag
skal rattet, instrumentbrættet, alle
beklædningsdele, dørtætningerne,
håndtagene og sæderne afmonteres af en reparatør.
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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 passagerens hud. Hvis irritationen vedvarer, bør man søge
lægehjælp.

{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.

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 86.

GO3E3007A

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

Sæder, støtter

{Advarsel
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Sideairbagsystem

Der ydes kun optimal beskyttelse,
når sædet er i den rigtige position.
Se Sædeposition på side 37.
Hold det område, hvor airbaggen
pustes op, fri for forhindringer.
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.

GO3E3008A

Sideairbagsystemet består af en airbag i hver af de forreste sæders ryglæn.
De er mærket med ordet AIRBAG.
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Bemærk
På forsæder må der kun monteres
sædebetræk, der er godkendt til
brug i Deres bil. Airbaggene må
ikke tildækkes.

{Advarsel

GO3E3006A

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

MD041

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

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

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.

Sæder, støtter
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Gardinairbagsystem

GO3E3006A
GO3E3009A

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).

MD043

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 = forsædepassagerers airbags er
deaktiveret og blæses ikke op i tilfælde af sammenstød. Kontrollampen U lyser konstant. Et
barnesæde kan monteres i henhold
til skemaet.

TEL014A

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

V = forsædepassagerernes airbags
er aktiveret. Der må ikke monteres et
barnesæde.

Sæder, støtter

Barnesæder

{Advarsel

Autostole
Når der bruges et barnesæde skal
nedenstående anvisninger om brug
og montering altid følges, og fabrikantens anvisninger skal overholdes.
Overhold altid lokale og nationale
bestemmelser. Nogle lande forbyder
brugen af børnesikkerhedssystemer
på bestemte siddepladser.
GC3G3001A

Brug ALDRIG et bagudvendt barnesæde på et sæde med en AKTIV
AIRBAG foran. I givet fald risikerer
man, at BARNET kommer alvorligt
til skade, i værste fald med DØDEN til følge.

{Advarsel
ADVARSEL–ALVORLIG FARE
Undlad at anbringe et bagudvendt
barnesæde på et sæde med airbag
foran.

Så længe kontrollampen U ikke
lyser, blæses forsædepassagerens
airbags op ved et eventuelt sammenstød.

Hvis airbaggen træder i funktion, risikerer man, at barnet kommer alvorligt til skade, da hovedet vil
være meget tæt på airbaggen, når
den oppustes.

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 86.
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{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. Da
en korrekt anbringelse af sikkerhedsselen sjældent er mulig på et barn, der
er mindre end 150 cm, anbefaler vi på
det kraftigste, at der bruges et hensigtsmæssigt barnesæde, selv om
dette, som følge af barnets alder, ikke
længere er et lovkrav.
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.

Sæder, støtter

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.
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Barnesædets installationssteder
Tilladte måder at montere et barnesæde på
Passagersædet foran
Vægt- eller aldersklasse

Aktiveret airbag

Deaktiveret airbag

På bagsædets
yderpladser

På det midsterste
bagsæde1)

X

L2), U2)

L3), U3)

U3)

X

L2), U2)

L3), U3)

U3)

X

L2), U2)

L3), U3)

U3)

X

X

L3), U3)

X

X

X

L3), U3)

X

Gruppe 0: indtil 10 kg
eller ca. 10 måneder
Gruppe 0+: indtil 13 kg
eller ca. 2 år
Gruppe I: 9 til 18 kg
eller ca. 8 måneder til 4 år
Gruppe II: 15 til 25 kg
eller ca. 3 til 7 år
Gruppe III: 22 til 36 kg
eller ca. 6 til 12 år

1) Barnesæde med støtteben er ikke tilladt på grund af inkompatibelt bilgulv, f.eks. Maxi cosi Cabriofix og Easybase2.
2) Kun hvis airbaggen ved højre forsæde er deaktiveret. Hvis barnesædet fastgøres med trepunktsselen, skal sædet hæves til
øverste stilling, og bilen sikkerhedssele skal løbe fremad fra dens øverste fastgørelse. Juster ryglænets hældning så langt
som nødvendigt til lodret position for at sikre, at selen er spændt på spændesiden.
3) Løft hovedstøtten til øverste position. Afmonter hovedstøtten, hvis den generer korrekt montering af barnesædet.

Sæder, støtter

Se Hovedstøtter på side 35
Bemærk
Skub forsædet helt frem, eller juster dets ryglænshældning så meget som nødvendigt til lodret stilling for at sikre,
at barnesæder på bagsæderne og forsædets ryglæn ikke griber forstyrrende ind i hinanden.
L: Egner sig til særlige barnesæder af kategorierne "specific-vehicle", "restricted" eller "semi-universal".
Barnesædet skal være godkendt i henhold til kategorierne "specific vehicle type", "restricted" eller "semi-universal".
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
Størrelsesklasse

Fastgørelsesanordning

Passagersædet
foran

På bagsædets
yderpladser

På det midsterste
bagsæde

Gruppe 0: indtil 10 kg

E

ISO/R1

X

IL1)

X

Gruppe 0+: indtil 13 kg

E

ISO/R1

X

IL1)

X

X

IL1)

X
X

Vægtklasse

D
Gruppe I: 9 til 18 kg

ISO/R2

C

ISO/R3

X

IL1)

D

ISO/R2

X

IL1)

X
X
X

C

ISO/R3

X

IL2)

B

ISO/F2

X

IL, IUF

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

1) Skub forsædet helt frem, eller juster dets ryglænshældning så meget som nødvendigt til lodret stilling for at sikre, at barnesædet og forsædets ryglæn ikke griber forstyrrende ind i hinanden.

IL: Egner sig til særlige ISOFIX-barnesæder af kategorierne "specific-vehicle’" "restricted" eller "semi-universal".
ISOFIX-Barnesædet skal være godkendt i henhold til kategorierne "specific vehicle type", "restricted" eller
"semi-universal".
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 18 kg.
D - ISO/R2: Bagudvendt barnesæde til mindre børn i vægtgruppen op til 18 kg.
E - ISO/R1: Bagudvendt barnesæde til små børn i vægtgruppen op til 13 kg.
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Isofix-barnesæder

Top-Tether fastgørelsesøjer
Top-tether fastgørelsesøjerne er
mærket med symbolet I for barnesæde.

GO3E3011A
GC3N3004A

Fastgør ISOFIX-barnesæder, der er
godkendt til bilen, til ISOFIX-monteringsbeslagene. ISOFIX-barnesædepositioner, der er specifikke for den
pågældende bil, er markeret i tabellen med IL.
ISOFIX-monteringsbeslag angives
med en mærkat på ryglænet.

Bilen kan være udstyret med styreskinner foran monteringsbeslagene
for at hjælpe med montering af barnesædet. Styreskinnernes dæksler
drejer automatisk bagud, når barnesædet fastspændes.

GO3E3013A

Ud over ISOFIX-monteringen fastgøres Top-Tether stroppen til
Top-Tether fastgørelsesøjerne. Gjorden skal føres mellem hovedstøttens
to føringsstænger.
Positionerne for universale ISOFIX-barnesæder er markeret i tabellen med IUF.

Opbevaring
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Opbevaringsrum
Opbevaringssted i
instrumentbrættet

Opbevaringsrum ............................59
Bagage/laststeder .........................62
Yderligere opbevaringsfunktioner..66
Tagbagagebærersystem ...............68
Oplysninger om lastning af bilen ...69
GO3E4014A

Det befinder sig ved rattet, nederst
i instrumentpanelet.
Åbnes ved at trække i håndtaget.
GC3N4001A

Befinder sig i instrumentpanelet.
Det øverste opbevaringsrum åbnes
ved at skyde låsen.
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{Advarsel

{Advarsel

For at nedsætte risikoen for personskader ved en ulykke eller et
pludseligt stop, bør klappen på opbevaringsrummene altid holdes
lukket under kørslen.

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

Handskerum

Kopholdere

GC3N4002A

Befinder sig over handskerummet.
Tryk på knappen for at åbne det.
De bruges til små genstande osv.
Det lukkes ved at trykke klappen i
med et fast tryk.

GO3E4003A

Åbnes ved at trække i grebet.

GC3N4003A

Opbevaring

{Advarsel
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Opbevaringssted til
solbriller

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.

GO3E4005A

Kopholderne befinder sig i midterkonsollen og i bagsædearmlænet.
Træk i stroppen på bagsædets armlæn for at bruge bagsædets kopholder.

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.

TDL063A

Holderen åbnes ved at klappe den
ned.

Forsigtig
Må ikke anvendes til at opbevare
tunge genstande.
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Opbevaringssted under
sædet

Bagage/laststeder
Bagagerum
Nedfældning af ryglæn efter
vending af hynden
{Advarsel
Stabl ikke bagage eller anden last
højere end forsæderne.
Lad ikke passagerer sidde på sammenfoldede ryglæn under kørslen.

GO3E4006A

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.

Ved en brat opbremsning eller en
ulykke kan bagage, der ikke er
fastspændt, eller passagerer på et
foldet ryglæn blive kastet rundt i
vognen eller blive slynget ud.
Det kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.

{Advarsel
Hvis et af ryglænene ikke er låst,
kan det bevæge sig fremad ved en
pludselig opbremsning eller kollision. I givet fald kan det medføre, at
den person, der sidder dér, bliver
kvæstet. Tryk altid på ryglænene
og træk i dem for at sikre, at de er
låst.

{Advarsel
En sikkerhedssele, der er forkert
placeret, ikke forsvarligt fastgjort
eller snoet, yder ikke den nødvendige beskyttelse i tilfælde af en
ulykke. Personen der bruger sikkerhedsselen, kan blive alvorligt
kvæstet. Når bagsæderyglænet er
blevet slået op, skal man altid kontrollere, at sikkerhedsselerne er
korrekt placeret, forsvarligt fastgjort og ikke snoet.

Opbevaring

Nedfældning af bagsæderne:

Forsigtig
Hvis bagsæderyglænet slås ned,
inden hynden er vendt, risikerer
man, at bagsædet beskadiges.
Vend altid hynden, og slå bagsæderyglænet ned.

1. Tryk hovedstøtterne ned ved at
trykke på udløseren.
Bemærk
For at sikre tilstrækkelig plads til, at
bagsædehynden kan bevæge sig
frit, skal forsædet skubbes frem og
forsæderyglænet anbringes i lodret
stilling.
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Bemærk
Anbring ikke noget på gulvet.
I givet fald hindres nedfældningen
af ryglænet, ligesom sædehynden
kan tage skade.

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.

GO3E4009A

GO3E4007A

2. Træk i stroppen under sædehynden. Derefter falder hynden automatisk.

1. Træk i udløserhåndtaget oven på
ryglænet.
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Det midterste bagsædes sikkerhedssele låses muligvis, når ryglænet
slås op. Hvis det skulle ske, skal man
lade selen gå helt tilbage og begynde
forfra.
Hvis sikkerhedsselen stadig er låst,
skal hynden trækkes ud, inden man
prøver igen.

{Advarsel
GO3E4008A

2. Slå ryglænet fremad og nedad.

GO3E4010A

3. Før sikkerhedsselerne for de
yderste pladser ind i selestyrene.
4. Ryglænet sættes tilbage i
udgangsstilling ved at trække sikkerhedsselen ud af selestyrene
og løfte ryglænet op. Skub ryglænet forsvarligt på plads. Pas på,
at sikkerhedsselerne ikke kommer i klemme i låsen.

Bagsædehynden bringes tilbage
ved at anbringe den bageste del af
sædehynden i sin oprindelige stilling, samtidig med at det sikres, at
stropperne til sikkerhedsselespænderne ikke er snoet eller sidder fast
under sædehynden, dernæst skubbes den forreste del af sædehynden på plads med et fast skub, til
den låser.

Opbevaring

Forsigtig

{Advarsel

Når bagsæderyglænet føres tilbage til oprejst stilling, skal bagsædets sikkerhedssele og
selespænder placeres mellem
bagsæderyglænet og en sædehynde. Kontrollér, at bagsædets
sikkerhedssele og selespænder
ikke kommer i klemme under bagsædehynden.

Kontroller, at bagsæderyglænene
er helt på plads og forsvarligt i indgreb, inden der køres med passagerer på bagsædet.

Kontrollér, at sikkerhedsselerne
ikke er snoet eller fastklemt i ryglænet, og at de er anbragt i deres
rette stilling.

Træk ikke i udløsergrebene øverst
i ryglænet under kørslen.
Det kan forårsage kvæstelser eller
beskadigelse af passagererne.

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.
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{Advarsel
Lad aldrig nogen passagerer sidde oven på et nedfældet ryglæn
under kørsel, da dette ikke er en
korrekt siddestilling, ligesom sikkerhedsselerne ikke kan anvendes.
Dette kan medføre en alvorlig kvæstelse eller dødsfald i tilfælde af en
ulykke eller et pludseligt stop.
Genstande, der transporteres på et
nedfældet ryglæn, bør ikke rage
højere op end toppen af forsæderne. I givet fald risikerer man, at lasten glider frem og volder skader
på personer og genstande i tilfælde af et pludseligt stop.
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Yderligere
opbevaringsfunktioner

Bagagerum/
bagagerumspanel
Bagagerum

Bagagenet
I bagagenettet kan der transporteres
små genstande.
Inden bagagenettet monteres, bør
vejledningen omhyggeligt gennemlæses.

GC3G4003A

Fastgør de øverste elastiske stropper i forankringspunkterne foroven
og derefter krogene i forankringspunkterne forneden. Se illustrationen.

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

GC3N4004A

Her kan anbringes værktøj, reservehjul mv.
Træk i stroppen og løft.

Opbevaring

Bagagerumspanel
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Bemærk
Hvis krogen ikke anbringes det rette sted, kan der opstå raslen og slitage, hvis den kommer i berøring
med bagsædet.

Forsigtig
Undlad at anbringe tunge genstand
på panelet.

GO3E4024A

Fold bagagerumsgulvet og hægt krogen i surrekrogen i sidevæggen. Se
illustrationen.
Bemærk
Hvis krogen ikke anbringes det rette sted, kan der opstå raslen og slitage, hvis den kommer i berøring
med bagsædet.

GC3N4005A

Der kan anbringes småting i panelet,
og panelet kan skjule genstande i
bagagerummet.
Panelet bruges ved at hænge hver
strop i et af bagklappens forankringspunkter.
Når det ikke er i brug, kan det anbringes bagudvendt i bagsædet.

Når bagklappen løftes, løftes panelet også. Hold det tomt for at undgå,
at der falder genstande ned.
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Tagbagagebærersystem
Tagbagagebærer

Forsigtig

{Advarsel

Sørg for, at lasten er jævnt fordelt
over sideskinnerne eller tværbjælkerne. Tagets overflade må ikke
være belastet.

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.

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.
GC3E4001A

Tagbagagebæreren kan bruges til at
transportere ekstra last eller store
genstande.
Tagbagagebæreren har sideskinner
fastgjort på taget.
Kontakt en autoriseret reparatør for
at få yderligere oplysninger og
bestemmelser om kørsel med fuldt
læsset tagbagagebærer.

Under transport af last på tagbagagebæreren må soltaget ikke bruges.

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.

Opbevaring

{Advarsel
Den maksimale last for tagbøjlerne
er 75 kg. Undlad at overskride bilens maksimale lastekapacitet, når
du læsser bilen.

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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 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 Typeskilt på side 305) 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.

Notater

Instrumenter og udstyr
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udstyr

Kontroller
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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 .......................................71
Advarselslamper, visere og
kontrollamper.................................80
Informationsdisplays......................93
Bilens meddelelser ........................98
Tripcomputer .................................99
Individuelle indstillinger ...............102
GC3N5001A

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

GC3N5002A

Funktionerne i infotainment-systemet
og fartpiloten kan betjenes fra rattet.
Se Infotainment-systemet.
Se Fartpilot (Cruise control) på
side 216.

GC3N5003A

Tryk på Y

TDL033A

Forrudeviskerne betjenes ved at
dreje tændingen på ON og føre grebet til forrudevisker-/sprinkler opad.
2: Konstant viskerbrug ved hurtig
hastighed.
1: Konstant viskerbrug ved lav
hastighed.
3: Intermitterende funktion.
O: System slukket.
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3: 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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Indstilleligt viskerinterval

Hvis føreren ikke har klart udsyn,
kan det medføre en ulykke, der
resulterer i kvæstelser og skader
på vognen 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.

TDL032A

Det ønskede viskerinterval indstilles
ved at dreje på hjulet:
Kort interval = drej justerhjulet opad
Langt interval = drej justerhjulet
nedad
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Sprinkler

Forsigtig

Bagrudevisker/vasker
Visker

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.

{Advarsel
TDL030A

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.

TEL021A

Bagklaprudeviskeren aktiveres ved
at trykke på kontakten i enden af
armen.
Tryk på den øverste del af kontakten
for at få konstant viskning.
Tryk på den nederste del af kontakten for at få intervalviskning.
Viskeren slukkes ved at anbringe
kontakten i neutralstilling.
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Sprinkler

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

TDL031A

Skub armen mod instrumentpanelet.
Der sprøjtes sprinklervæske på bagruden, og viskeren udfører et par
slag.

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.
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.
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Ur

Stikdåser

<Type 2>

<Type 1>

GC3N5004A
GC3G5014A

Klokkeslæt og dato vises på Infotainment-displayet.
Klokkeslæt og dato kan indstilles.
Se Infotainment-systemet.

GC3N5005A

Der findes en 12 V-stikkontakt i midterkonsollen.
Effektforbruget må ikke overstige
120 watt.
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Forsigtig
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{Advarsel

Der må ikke tilsluttes tilbehør, som
afgiver strøm, for eksempel elektriske opladere eller batterier.

Ved tilslutning af enheden til en
strømkilde kan der opstå gnister.
Dette er normalt.

Brug ikke stik, der ikke passer til
el-udtaget.

Foretag ikke tilslutning i nærheden
af brand- eller sprængfarlige substanser.
Start ikke motoren, når vekselretteren er tilsluttet eller i gang.

GC3N5006A

Der sidder en 230 V stikkontakt forneden bag på midterkonsollen.
Effektforbruget må ikke overstige
150 watt.
Når tændingen er afbrudt, er stikdåsen deaktiveret.
Desuden deaktiveres stikkontakten,
hvis batterispændingen er lav.
Bemærk
Luk dækslet, når stikdåsen ikke er i
brug.

Vekselretteren kan ikke drive de
fleste apparater, der udvikler varme, f.eks. hårtørrere, strygejern,
brødristere, varmeapparater og
kaffemaskiner, da sådanne apparater bruger megen strøm (over
150 W).
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Lighter

Forsigtig

{Advarsel

Overophedning af cigarettænderen
kan skade varmelegemet og selve
lighteren.

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.

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.

GC3G5001A

Lighteren bruges ved at stille tændingskontakten på ACC eller ON og
skubbe lighteren helt ind. Den springer automatisk op, når den er klar til
brug.

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 vognen.

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.
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Forsigtig

Askebægre
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Det udtagelige askebæger kan
anbringes i kopholderne.

Varmelegemet på en cigarettænder kan blive meget varmt, når den
er i brug.

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

Rør ikke ved cigarettænderen og
lad ikke børn bruge cigarettænderen eller lege med den.

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

Det varme metal kan medføre skader på mennesker, på vognen eller
anden materiel skade.
GC3G5002A

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 vognen eller anden materiel skade.
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Advarselslamper,
visere og kontrollamper

Odometer

Speedometer

GC3G5015A
GC3N5016A

Km-tælleren viser, hvor langt bilen
har kørt i kilometer eller miles.
THR012A

Viser hastigheden.

Der findes separat triptæller, der
måler den afstand, der er kørt siden
sidste nulstilling.

Hver gang der trykkes på knappen i
instrumentgruppen, ændres displayet i følgende rækkefølge:
Km-tæller  Triptæller
Bemærk
Triptælleren nulstilles ved at trykke
på knappen i nogle sekunder.
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Omdrejningstæller
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Brændstofmåler

Diesel

Benzin

GC3E5004A
GC3E5003A

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.

TEL039A

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
Inden påfyldning af brændstof skal
bilen standses og motoren afbrydes.

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.
Kontrollampernes farver betyder:
rød = fare, vigtig påmindelse
gul = advarsel, oplysning, fejl
grøn, blå, hvid = aktiveringsbekræftelse

Instrumenter og udstyr
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Kontrollamper i instrumentgruppen
Konstruktionstype 1

GC3E5001B
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Konstruktionstype 2

GC3E5002B
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Geardisplay

Afviserblink

Selealarmer

G blinker grønt.

> for førersædet lyser eller blinker
rødt.

Blinker
Kontrollampen blinker ved aktiveret
blinklys eller havariblink.
Hurtig blinken
Fejl i en blinklyslampe eller den tilknyttede sikring.
Se Udskiftning af pærer på side 249.
Se Sikringer på side 256.

TGL023A

Det viser det valgte gear eller den
valgte gearkassefunktion.

Se Blinklys og vognbaneskiftsignal
på side 108.

85

C for højre forsæde lyser eller blinker, når der sidder nogen på sædet.
q>>>r for bagsæder lyser i førerinformationscentret.
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 43.
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Lys for airbag og
sikkerhedsselestrammer

Tænd/sluk-lys til airbag

9 lyser rødt.

{Advarsel

Når tændingen slås til, lyser kontrollampen i nogle 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 45.
Se "Selestrammere" under Sikkerhedsseler på side 41.

Når kontrollampen lyser, er airbaggen til højre forsæde deaktiveret.

Hvis begge kontrollamper forbliver
tændt, eller de begge slukkes, er
der et problem i passagerairbaggens statussystem.
Få straks årsagen til problemet udbedret af en reparatør.

GC3G3001A

Kontrollamperne findes på instrumentpanelet.
V for forsædepassagerens airbag
lyser.
Når kontrollampen lyser, er airbaggen til højre forsæde aktiveret, og
der bør ikke monteres et børne- eller
babysæde på højre forsæde.
U for forsædepassagerens airbag
lyser.
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Lys for ladesystem

Forsigtig

" lyser rødt.
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.
Søg hjælp hos en reparatør.

Fejlfunktionskontrollampe
* lyser gult.
Den lyser, når tændingen er slået til
og slukker kort efter, at motoren er
startet.
Hvis kontrollampen slukkes, eller
hvis den tændes under kørsel, er der
en fejl i emissionskontrolsystemet.
Få bilen efterset af en reparatør.

Kontrollampen viser, at vognen har
et problem, du er nødt til at tage
dig af.
Kørsel med fejlkontrollampen
tændt eller blinkende kan beskadige emissionskontrolsystemet og
kan påvirke brændstoføkonomien
og din bils køreegenskaber.
Vi anbefaler, at du henvender dig
til en autoriseret reparatør.
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Bilen skal snart til
service-lampe
B lyser, når bilen skal til service.
Få straks bilen efterset hos en reparatør.
Se Fejlmeddelelser på side 98.
Lampe for "træd på
koblingspedalen"
# lyser gult.
Det lyser, når koblingen skal betjenes for at genstarte motoren.
Se Funktionen Automatisk motorstart/-stop på side 197.
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Advarselslampe for
bremsesystem

Advarselslampe for ABS

$ lyser rødt.

Lyser i nogle sekunder efter, at tændingen er tilsluttet. Systemet er funktionsklart, når kontrollampen er
slukket.

Lyser når håndbremsen er sluppet,
hvis bremsevæskestanden er for lav,
eller hvis der er en fejl i bremsesystemet.
Se Bremsevæske på side 244.

{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 vognen og
anden materiel skade.

! lyser gult.

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 211.

Opskiftelampe
* tændes, når der skal skiftes til et
højere gear for at opnå bedre brændstoføkonomi.
Se Manuel gearkasse på side 208

Lyser, efter at tændingen er sluttet til,
hvis den håndbremsen er trukket.
Se Håndbremse på side 212.

Lampe for
bakkenedkørselssystem
(HDC)
5 lyser grønt, når systemet er klart.
5 blinker grønt, når systemet er aktiveret.
Se Kørselskontrolsystemer på
side 213.

Advarselslampe for
servostyring
E lyser gult.
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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Lampe for
ultralyds-parkeringsassistent
X lyser gult.
 Fejl på grund af snavsede følere
 Dækket af is eller sne
 Forstyrrelse fra eksterne ultralydsbølger
Når årsagen til forstyrrelsen er fjernet, fungerer systemet normalt.
Hvis lampen ikke slukkes, bør årsagen til fejlen i systemet udbedres af
en reparatør.
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Kontrollampe for
elektronisk
stabilitetskontrol (ESC)

Lys for afbrudt elektronisk
stabilitetskontrol (ESC)

d lyser eller blinker gult.

Den lyser, når systemet er deaktiveret.

Lyser
Der er en fejl i systemet.
Kørslen kan fortsættes. Kontrollen
over bilen kan dog blive reduceret,
hvis kørebanens beskaffenhed er
dårlig.
Få straks årsagen til fejlen afhjulpet
hos en reparatør.
Blinker
Systemet er i funktion.
Motorydelsen vil muligvis blive reduceret, og en mindre opbremsning af
bilen kan finde sted.

g lyser gult.

Lampe for deaktiveret
traktionskontrol (TC)
i lyser gult.
Lyser, når systemet er deaktiveret.

Lampe for
dæktrykovervågningsystem
7 lyser gult.
Den lyser, når tændingen er slået til
og slukker kort efter, at motoren er
startet.
Hvis lampen tændes under kørsel,
har dæktrykovervågningssystemet
registreret, at trykket i et eller flere
dæk eller væsentlig lavere, end det
bør være.
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Stands bilen et sikkert sted, kontrollér dækkene, og pump dem op til det
anbefalede tryk på dæktryketiketten.

Foropvarmningssystem
og dieselpartikelfilterlys
(kun diesel)

Advarselslys for
kølervæsketemperatur

Når systemet registrerer en fejl, blinker lampen i ca. ét minut og lyser
derefter konstant i resten af tændingscyklussen.

Kontrollampe for forvarmning

Lampen fortæller dig, at kølervæsken er overophedet.

Fejlfunktionslampen lyser, indtil problemet er afhjulpet. Få bilen efterset
af en reparatør.
Se Brug af dæktryksovervågning på
side 264.

K lyser gult.
Lyser når forvarmningen er aktiveret.
Når lampen slukker, kan motoren
startes.

Kontrollampe for
dieselpartikelfilter
L blinker gult.
Blinker hvis dieselpartikelfiltret kræver rensning, og de hidtidige kørselsforhold ikke har muliggjort
automatisk rensning. Kør videre og
lad så vidt muligt ikke omdrejningstallet falde til under 2000 omdr./min.
Det slukker, så snart selvrensningsfunktionen er gennemført.
Se Dieselpartikelfilter på side 200.

C lyser rødt.

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, bør motoren standses og en reparatør spørges til råds snarest muligt. Vi
anbefaler, at du henvender dig til en
autoriseret reparatør.
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Lampe for olietryk

{Advarsel

: lyser rødt.
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.

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

Forsigtig
Lad ikke vognen løbe tør for
brændstof.
Det kan skade vognens katalysator.

Se Motorolie på side 236.
Se Katalysator på side 201.

Startspærrelampe
Hvis advarselslampen for motorolietryk tænder under kørsel, skal man
køre ind til siden, afbryde motoren og
kontrollere oliestanden.

A lyser gult.
Lyser, når der er en fejl. Motoren kan
ikke startes.
Få straks årsagen til fejlen afhjulpet
hos en reparatør.
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Lampe for nedsat
motorydelse

Lampe for kørelys (DRL)

Kontrollampe for baglygte

i lyser grønt.

; lyser grønt.

w lyser gult.

Lyser, når kørelyset er tændt.

Lyser, når baglygterne er tændt.

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

Se Kørelys (DRL) på side 107.

Lampe for tågelygter

J lyser hvidt.

Hvis lampen tændes sammen med
lampen for "bilen skal snart til service", er der et problem i bilen.

# lyser grønt.
Lyser, når tågeforlygterne er tændt.

Lyser, når fartpilotsystemet (cruise
control) er aktiveret.

Stands bilen et sikkert sted, og start
igen efter 10 sekunder.

Se Tågeforlygter på side 108.

J lyser grønt.

Lampe for tågebaglygte

Lyser, når cruise control-systemet er
aktiveret.

Mens lampen for nedsat motorydelse
lyser, kan bilen køres med nedsat
hastighed.
Få straks bilen efterset hos en reparatør.

Lampe for tændt fjernlys
3 lyser blåt.
Den lyser, når fjernlyset er tændt,
samt når overhalingsblinket aktiveres.
Se Skifter til forlygter (nærlys/fjernlys) på side 106.

s lyser gult.
Lyser, når tågebaglygterne er tændt.
Se Tågebaglygter på side 109.

Fartpilot-lampe

Lampe for dør på klem
U lyser rødt.
Den lyser, når en dør eller bagklappen er åben.
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93

 Kompaszone

Informationsdisplays

 Omkalibrering af kompas

Førerinformationscenter
(DIC)

Hver menu kan vælges ved at dreje
indstillingshjulet på blinklysarmen.
Motoroliens levetid

TDL169A

Indstillingsmenuen vælges ved at
trykke på MENU-knappen på blinklysarmen.
GC3G5004A

Førerinformationscentret findes i
instrumentgruppen.

Der kan foretages indstillinger
i denne rækkefølge:
 Motoroliens levetid
 Enhedsindstilling
 Sprogindstilling
 Indstilling af kompas
 Dækindlæring
 Dækbelastning

GC3N5010A

Den viser en vurdering af oliens
resterende levetid.
Hvis tallet 98 vises, betyder det, at
der er 98% af den aktuelle olielevetid
tilbage.
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Når oliens resterende levetid er kort,
vises fejlmeddelelseskode 82
(motorolieskift snart) på førerinformationscentret (DIC). Motorolien bør
nu skiftes snarest muligt.
Efter et motorolieskift skal motorolielevetidssystemet nulstilles. Nulstilling sker ved at trykke på
SET/CLR-knappen i nogle sekunder.

Tryk på SET/CLR-knappen i nogle
sekunder.

Tryk på SET/CLR-knappen i nogle
sekunder.

Drej på indstillingshjulet for at vælge
én af indstillingerne.

Drej på indstillingshjulet for at vælge
én af indstillingerne.

 1: Imperial (MPH, C)

 1: Alfabet

 2: US (MPH, F)

 2: Arabertal

 3: Metersystemet (km/t, C)

Se Motorolie på side 236.

Under valg af system blinker det
valgte system.

Enhedsindstilling

Tryk på SET/CLR for at bekræfte.

Under valg af system blinker det
valgte system.
Tryk på SET/CLR for at bekræfte.
Dækindlæring

Sprogindstilling

TNA020A

TEL085A
TEL086A
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På dette displaybillede kan et nyt
dæk matches til fælgen af
TPMS-følerne.
Matching sker ved at trykke på
SET/CLR-knappen i nogle sekunder.
Se Lampe for dæktrykovervågningsystem på side 89.

Drej på indstillingshjulet for at vælge
én af indstillingerne.
 Load 1: Lav
 Load 2: Øko
 Load 3: Høj
Indstilling af kompas
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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.
Indstilling af kompaszone

Dækbelastning

GC3E5005A

Tryk på SET/CLR i nogle sekunder
for at vælge menuen.

Visning af kompas
Dette viser bilens kørselsretning i 8
retninger (N, NE, E, SE, S, SW, W,
NW).

Tryk på SET/CLR i nogle sekunder
for at indstille kompaszonen, og drej
justerhjulet for at vælge en af indstillingerne.
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Geografisk zone (Area)

Omkalibrering af kompas

GC3G5013A

Den rette zone (Area) bør vælges,
baseret på geografiske zoner
(Area 1-15).

Bekræft valget. Det vises i nogle sekunder, hvorefter man kommer til
indstilling af kompaszone (set area).

GC3G5010A

Tryk på SET/CLR i nogle sekunder
for at omkalibrere. Kør i en cirkel
(360), hvorved kompasset blinker
under kørslen.
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Board-info-display(BID)
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<Type 2>

<Type 1>

GC3G5011A

Når 360 er gennemført, vises den
indlærte retning, og displayet går
over til omkalibrering af kompas inden 30 sekunder.

GC3N5004A
GC3G5014A

Dato, klokkeslæt, udetemperatur og
information om infotainment-systemet vises.
Når der er tændt for
infotainment-systemet, vises de individuelle indstillinger.
Se Individuelle indstillinger på
side 102.
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Bilens meddelelser

Nr. Fejlmeddelelse

Fejlmeddelelser
Meddelelserne gives via førerinformationscentret (DIC) eller i form af
en advarselsklokke.
Afhængigt af bilens udstyr og individuelle indstillinger er visse af nedenstående funktioner muligvis ikke
tilgængelige.

Forsigtig
Hvis der vises en fejlmeddelelse,
bør bilen kontrolleres af en reparatør med det samme.

GC3N5011A

Fejlmeddelelserne vises som talkoder.
Nr. Fejlmeddelelse

23

Fejl ved baklys

24

Fejl ved nummerpladelys

25

Fejl ved venstre blinklys for

26

Fejl ved venstre blinklys bag

27

Fejl ved højre blinklys for

28

Fejl ved højre blinklys bag

73

Efterse firehjulstræk

82

Skift motorolie snart

84

Motorydelse nedsat

89

Få udført service snarest

125 Omkalibrér kompas - kør i en
cirkel
128 Motorhjelm åben

15

Fejl ved højtmonteret stoplys

173 Firehjulstræk ikke aktiveret

16

Efterse stoplys

18

Fejl ved venstre nærlys

256 Firehjulstræk midlertidigt
deaktiveret

20

Fejl ved højre nærlys

21

Fejl ved venstre positionslys
for

22

Fejl ved højre positionslys for
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Advarselssummere

Tripcomputer

Ved start af motor eller under
kørslen

Tripcomputer
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 Hvis en sikkerhedssele ikke er
spændt.
 Når en bestemt hastighed overskrides, mens parkeringsbremsen er aktiveret.
 Hvis der vises en advarselskode i
førerinformationscentret.

Når bilen er parkeret og/eller
en dør åbnes

TDL168A

 Når nøglen sidder i tændingen.
 Ved tændt parkeringslys eller
nærlys.

GC3G5005A

Kørecomputeren findes i førerinformationscentret.
Den giver føreren kørselsoplysninger
som f.eks. gennemsnitshastighed,
kørselsafstand til næste optankning,
gennemsnitligt forbrug og kørselstid.

Kørecomputeren betjenes ved at
dreje indstillingshjulet på blinklysarmen.
Hver gang du drejer på indstillingshjulet, ændres funktionen i følgende
rækkefølge:
Gennemsnitshastighed  Kørselsstrækning med tilbageværende
brændstof Gennemsnitligt forbrug
Kørselstid Gennemsnitshastighed
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Visse funktioner kan nulstilles ved at
trykke på SET/CLR.

Kilometer til næste optankning

Bemærk
Som en ekstra anordning kan kørecomputeren vise afvigelser i den
faktiske rækkevidde for det resterende brændstof i overensstemmelse med omstændighederne.

Gennemsnitlig hastighed

Kørselsstrækningen med den tilbageværende brændstofmængde
kan ændres af føreren, vejen og
kørselshastigheden, da dette tal
beregnes i henhold til den skiftende brændstoføkonomi.
GC3N5014A

GC3G5006A

Denne funktion viser gennemsnitshastigheden.
Den gennemsnitlige hastighed akkumuleres, mens motoren er i gang,
selv om bilen ikke kører.
Gennemsnitshastigheden nulstilles
ved at trykke på SET/CLR.

Denne funktion viser, hvor langt du
kan køre med det aktuelle tankindhold, og indtil tanken er tom.
Hvis der fyldes brændstof på, mens
bilen holder på en skråning, eller batteriet er frakoblet, kan kørecomputeren ikke aflæse den faktiske værdi.
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Gennemsnitligt forbrug

Kørselstid
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Bemærk
Gennemsnitshastighed, kørselsafstand til næste optankning, gennemsnitligt forbrug kan afvige fra
den faktiske afstand alt efter køreforholdene, kørselsmønsteret eller
bilens hastighed.

GC3G5007A

TDL127A

Denne funktion viser gennemsnitsforbruget.

Denne funktion viser den samlede
kørselstid.

Det gennemsnitlige forbrug akkumuleres, mens motoren er i gang, selv
om bilen ikke kører.

Kørselstiden akkumuleres siden sidste nulstilling af kørselstiden, selv om
bilen ikke kører.

Gennemsnitsforbruget nulstilles ved
at trykke på SET/CLR.

Kørselstiden standses eller startes
ved at trykke på SET/CLR.
Kørselstiden nulstilles ved at trykke
på SET/CLR i nogle sekunder.
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Individuelle
indstillinger

Tryk på CONFIG-knappen, mens
tændingen er slået til, og Infotainment-systemet er aktiveret.

Individuelle indstillinger

Indstillingsmenuerne vises.

Bilens funktioner kan indstilles individuelt ved at ændre indstillingerne på
informationsdisplayet.

For at vælge mellem indstillingsmenuerne drejes MENU-knappen.

Afhængigt af bilens udstyr er visse af
nedenstående funktioner muligvis
ikke til disposition.
<Type 1>

For at vælge indstillingsmenuerne
trykkes på MENU-knappen.
For at afslutte eller gå tilbage til foregående trykkes på BACK-knappen.
Vælg "Bilindstillinger".

Bilindstillinger
 Komfortindstillinger
Klokkelydstyrke: Ændring af advarselsklokkens lydstyrke.
Førerens personlige indstillinger: Aktivering/deaktivering af
personlige indstillinger.
Aut. bagrudeviskning i bakgear: Aktivering/deaktivering af
bagrudeviskning i bakgear.
 Parkeringshjælp / Kollisionsføler
Parkeringshjælp: Aktivering /
deaktivering af ultralydfølerne.
 Ind- og udstigningslys
Udvendige lygter ved oplåsning: Aktivering/deaktivering af
indstigningslys.
Varighed ved udstigning: Aktivering/deaktivering af udstigningslys og ændring af lysets
varighed.

GC3G5014A
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 El-dørlåse
Aut. døroplåsning: Aktivering /
deaktivering af automatisk
døroplåsning ved automatisk dørlåsning. Desuden ændring af
konfigurationen, så enten kun førerdøren eller alle døre oplåses.
Aut. dørlåsning: Aktivering/deaktivering af automatisk dørlåsning under kørsel.
Stop dørlåsning, hvis dør
åben: Aktivering/deaktivering af
låsning af førerdøren, når døren
er åben. Hvis der vælges deaktivering, er menuen for forsinket
dørlåsning tilgængelig.
Forsinket dørlåsning: Aktivering/deaktivering af forsinket dørlåsning. Når der trykkes på
centrallåsknappen, lyder klokkelyden tre gange for at signalere,
at forsinket låsning er i brug.
Denne funktion forsinker låsning
af dørene i fem sekunder, efter at
den sidste dør er lukket.

 Fjernbetjent låsning, oplåsning, start
Fjernoplåsnings-indikation:
Aktivering/deaktivering af lysindikation under oplåsning.
Fjernoplåsning af dør: Ændring
af konfigurationen til enten kun at
oplåse førerens dør eller alle dørene ved oplåsning.
Aut. genlåsning af døre: Aktivering/deaktivering af automatisk
dørlåsning, når ingen dør åbnes
efter oplåsning.
 Gendan fabriksindstillinger
Alle de oprindelige indstillinger
gendannes.
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<Type 2>

GC3N5004A

Tryk på HOME-knappen i infotainment-systemet, mens tændingen er
slået til og infortainment-systemet er
aktiveret.
Tryk på "Indstillinger" og derefter på
"Bilindstillinger".
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Bilindstillinger
 Komfort og bekvemmelighed
Klokkelydstyrke: Valg af alarmklokkens lydstyrke.
Aut. viskning i bakgear: Aktivering/deaktivering af bagrudeviskning i bakgear.
 Kollision / følere
Parkeringshjælp: Aktivering /
deaktivering af ultralydfølerne.
 Lygter
Udstigningslys: Aktivering / deaktivering af udstigningslys og
ændring af lysets varighed.
Positionslys: Aktivering/deaktivering af bilens positionslys.
 El-dørlåse
Aut. dørlåsning: Aktivering/deaktivering af automatisk dørlåsning under kørsel.

Spærring af låsning af ulåst
dør: Når denne funktion er valgt,
låses førerdøren ikke, når den er
åben. Hvis funktionen er deaktiveret, er menuen "Forsinket dørlåsning" tilgængelig, og døren
låses som programmeret via den
menu.
Forsinket dørlåsning: Aktivering/deaktivering af forsinket dørlåsning. Når der trykkes på
centrallåsknappen, lyder klokkelyden tre gange for at signalere,
at forsinket låsning er i brug. Når
funktionen er valgt, forsinkes låsningen af dørene med nogle sekunder, efter at den sidste dør er
lukket.
 Indstillinger af låsning og
oplåsning
Lysindikation ved fjernoplåsning: Aktivering/deaktivering af
lysindikationen under oplåsning.

Fjernoplåsning af dør: Ændring
af konfigurationen til enten kun at
oplåse førerens dør eller alle dørene ved oplåsning.
 Bak-kamera (ekstraudstyr)
Symboler: Vælg Til eller Fra
Vejledning: Vælg Til eller Fra
 Bilens fabriksindstillinger:
Alle de oprindelige indstillinger
gendannes.

Lygter

Lygter

Udvendig belysning
Betjeningsknapper til
udvendig belysning

105

Alle lygter er slukket, og knappen
sættes tilbage til udgangsstilling
AUTO.
AUTO: Udvendige lygter og instrumentpanellamper tændes eller slukkes automatisk afhængigt af
lysforholdene udendørs.

Udvendig belysning .....................105
Indvendig belysning.....................109
Lygtefunktioner ............................111

; : Baglygter, nummerpladebelysning og instrumentbrættets lamper
lyser.
2 : Forlygterne og alle de førnævnte lamper lyser.

GO3E6004A

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.
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Automatisk tilkobling af
nærlys
Funktion for automatisk
tilkobling af nærlys

Alle lygter er slukket, og knappen
sættes tilbage til udgangsstilling
AUTO.

Der skiftes til nærlys ved at trykke
armen fremad igen eller ved at
trække den ind mod rattet.
Bemærk

Skifter til forlygter
(nærlys/fjernlys)

Kontrollampen for fjernlys tænder,
når forlygterne står på fjernlys.

{Advarsel
Blænd altid ned til nærlys når De
nærmer Dem modkørende trafik eller andre forankørende biler. Fjernlyset kan midlertidigt blænde andre
førere, hvilket kan medføre et sammenstød.
GO3E6005A

Blink for at overhale

Hvis lyset udendørs er svagt, og
automatisk tilkobling af nærlys er
aktiveret, tændes lygterne og instrumentpanelbelysningen automatisk.

Fjernlyset tændes, når nærlyset er
tændt.

Funktionen deaktiveres ved at dreje
knappen til OFF.

Der skiftes fra nærlys til fjernlys ved
at trykke armen fremefter.

JD13A

Træk i armen.
Grebet vender tilbage til normal stilling, når du slipper det. Fjernlyset er
tændt, så længe du holder armen
mod dig.

Lygter

Indstilling af forlygter

3 = Person på førersædet og last i
bagagerummet.

Manuel justering af
forlygteområde

107

Havariblink

Forlygter ved kørsel i
udlandet
Det asymmetriske lys forbedrer visibiliteten i højre side af kørebanen
(ved højrekørsel).
Ved kørsel i lande, hvor man kører i
modsat side af vejen, skal forlygterne
indstilles for at undgå at blænde
modkørende trafikanter.
Se Forlygter og parkeringslygter på
side 250.

GC3N6001A

Aktivering med knap |.
GO3E6006A

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.

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

Havariblinkene aktiveres ved at
trykke på knappen.
For at slukke havariblinkene:
Tryk igen på knappen.
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Blinklys og
vognbaneskiftsignal

Skal der blinkes i længere tid, vippes
blinklyskontakten ned og holdes
nede.

Tågeforlygter

Blinklyset kan slås fra manuelt ved at
føre kontakten tilbage til midterstillingen.

GO3E6007A
JD14A

arm op = højre blinklys
arm ned = venstre blinklys
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.

Tågeforlygterne tændes ved at
trykke på #.
Kontrollampen for tågeforlygterne
lyser, når tågeforlygterne er tændt.
Der slukkes ved at trykke på knappen igen.

Lygter

Tågebaglygter

Baklygter

Indvendig belysning

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

Instrumentbelysning
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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

Lyskontakten i stillingen AUTO: når
tågebaglygten tændes, tændes forlygterne også automatisk.

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 betyder ikke, at der er et problem med
bilen.

Lysstyrken i instrumentpanellyset og
ratknapperne kan justeres.

Lyskontakten i stilling ;: tågebaglygten kan kun tændes sammen med
tågeforlygterne

Hvis der siver vand ind i lygtepærens
strømkreds, bør bilen efterses af en
autoriseret reparatør.

Bevæg fingehjulet op eller ned og
hold det dér for at øge/reducere lysstyrken.

GO3E6008A

Betjenes med s knappen.

Kontrollampen for tågebaglygten
lyser, når tågebaglygten er tændt.

GO3E6002A
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Kabinelys

Læselamper

Solskærmslamper
Lampen tændes, når solskærmen
åbnes.

Kabinebelysning

Bemærk
Batteriet kan blive afladet, hvis
lamperne er tændt i længere tid.

{Advarsel
Undgå at bruge læselamperne eller
kabinelyset under kørsel i mørke.
GO3E6003A
MD077

Vippekontaktens stillinger:
R: altid tændt indtil manuel slukning.
M: tændes automatisk, når du åbner
en dør, og slukkes, når dørene er
blevet lukket.
(: altid slukket, selv når dørene er
åbnet.

Læselamperne foran er anbragt i den
højtsiddende konsol.
Tryk på #$ for at tænde/slukke hver
lampe.

En oplyst passagerkabine forringer
sigtbarheden i mørke, med risiko
for sammenstød.

Lygter
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Lygtefunktioner

Indstigningslys

Orienteringslys

Indstigningslys

Følgende belysning tændes derudover, når førerdøren åbnes:

Forlygter, parkeringslys og baglygter
oplyser vejen i et tidsrum, der kan
indstilles, efter at man har forladt
bilen.

Velkomstlys
Forlygter, parkeringslys, baglygter og
kabinelys tændes kortvarigt, når
bilen låses op med fjernbetjeningen.
Denne funktion gør det lettere at
finde bilen i mørke.

 Visse kontakter
 Visse kabinelamper

Lyset slukkes, når tændingsnøglen
drejes til hjælpeudstyrs-stillingen.
Aktivering / deaktivering af denne
funktion kan ændres i Bilindstillinger.
Se Individuelle indstillinger på
side 102.
TEL113A

Aktivering
Aktivering, deaktivering og varighed
af belysningen i denne funktion kan
ændres i Bilindstillinger.
Se Individuelle indstillinger på
side 102.
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Biler uden automatisk belysning
1. Afbryd tændingen.
2. Tag nøglen ud af tændingen.
3. Luk førerdøren op.
4. Træk blinkerarmen mod rattet.
5. Luk førerdøren.
Lukkes førerdøren ikke, slukkes lyset
efter nogle sekunder.
Hvis blinklyskontakten trækkes op
mod rattet, mens førerdøren er åben,
slukkes lyset med det samme.
Biler med automatisk belysning
1. Sæt lyskontakten på AUTO.
2. Afbryd tændingen.
3. Tag nøglen ud af tændingen.
Afhængig af lysforholdene udendørs
tændes orienteringslyset.

Beskyttelse af batterieffekt
Frakobling af elektriske lys
Batterisparefunktionen har til formål
at forhindre, at batteriet aflades.
Hvis tændingen slås fra, slukkes
lyset automatisk efter nogle sekunder.
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Infotainment-system

Introduktion
Indledning
Generelt

Introduktion..................................113
Radio ...........................................126
Lydafspillere ................................139
Individuelle indstillinger ...............159
Telefon (kun for modeltype A) .....164

Infotainment-systemet giver Infotainment i din bil ved brug af den seneste
teknologi.
Det er nemt at bruge radioen ved at
gemme op til 36 FM/AM-radio- eller
DAB-stationer med PRESET-knapperne [1~6] for hver seks sider.
Den integrerede cd-afspiller kan
afspille lyd-cd’er og MP3
(WMA)-disks, og USB-afspilleren
kan afspille tilsluttede USB-lagringsenheder eller iPod-produkter.
Funktionen med Bluetooth-telefontilslutning giver mulighed for brug af
trådløse, håndfri telefonopkald samt
en telefonmusikafspiller.
Tilslut en portabel musikafspiller til
den eksterne lydindgang og nyd den
fyldige lyd i Infotainment-systemet.

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 Infotainment-systemets funktioner og en sammenfatning af alle reguleringsenheder.
 Afsnittet "Betjening" forklarer de
grundlæggende betjeningselementer i Infotainment-systemet.
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Skærmdisplay

Skærmdisplayet kan afvige fra det
manuelle display, da de fleste
skærmdisplays varierer alt efter
enhedens opsætning og bilens specifikation.

Tyverisikringsfunktion
Infotainment-systemet har et elektronisk sikkerhedssystem installeret for
at forhindre tyveri.
Infotainment-systemet fungerer kun i
den bil, som det blev installeret i fra
starten, og kan ikke benyttes af mennesker, der har stjålet det.
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Oversigt
Infotainment-system
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Type A: Radio/DAB + CD/MP3 +
AUX + USB/iPod + Bluetooth
Type B: Radio + CD/MP3 + AUX
(1) Display
Display for afspilnings-/modtagelses-/menustatus og
information
(2) POWER/VOLUME-knap med
betjeningsknap
• Slå strømmen til/fra ved at
trykke på denne knap.
• Drej på betjeningsknappen for at regulere den
generelle lydstyrke.
(3) PRESET [1 ~ 6]-knapper
• Hold én af disse knapper
nede for at tilføje den
aktuelle radiostation til
den aktuelle favoritside.
• Tryk på én af disse knapper for at vælge den
kanal, der er programmeret på den pågældende
knap.

(4) EJECT-knap
Tryk på denne knap og tag
disken ud.
(5) Diskrille
Dette er den rille, hvor cd’er
sættes ind eller tages ud
(6) FAVOURITE [FAV1-2-3]
knap
Tryk på denne knap for at
vælge siden med gemte favoritkanaler.
(7) INFORMATION [INFO] knap
• Tryk på denne knap for at
se filinformation ved brug
af funktionerne for
cd/MP3/USB/iPod-afspilning.
• Se information om en
radiostation og den sang,
der afspilles for øjeblikket,
når radiofunktionen benyttes.

(8) tSEEKu knapper
• Tryk på disse knapper,
mens du lytter til radio
eller DAB (Digital Audio
Broadcasting: kun for
model af type A), for automatisk at søge efter stationer med god
modtagelse. Du kan
manuelt indstille radiofrekvensen ved at holde
disse knapper nede.
• Tryk på disse knapper,
mens funktioner for
cd/MP3/USB/iPod-afspilning anvendes, for omgående at afspille
foregående eller næste
spor.
• Du kan holde disse knapper nede for hurtigt at
spole frem/tilbage gennem de sange, der afspilles for øjeblikket.
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(9) CD/AUX-knap
Tryk på knappen for at vælge
cd/MP3/AUX eller
USB/iPod/Bluetooth
audio-funktion
(10) RADIO BAND
Tryk på denne knap for at
vælge AM/FM eller DAB
(Digital Aufdio Broadcasting:
kun for model af Type A)
(11) TP-knap
Ved brug af FM RDS-funktionen tændes eller slukkes
funktionen TP (trafikprogram).
(12) CONFIG-knap
Tryk på denne knap for at gå
ind i systemets opsætningsmenu.
(13) TONE-knap
Tryk på denne knap for at indstille/vælge lydopsætningsfunktionen.

(14) MENU-TUNE tryk- og drejeknap
• Tryk på denne knap for at
vise den menu, der fungerer for øjeblikket, eller
vælg/udfør opsætningsindhold og opsætningsværdier.
• Drej på betjeningsknappen for at flytte/ ændre
opsætningsindhold eller
opsætningsværdier.
(15) AUX-port
Tilslut en ekstern lydenhed til
denne port.
(16) / BACK-knap
• Annullér inputindholdet
eller gå tilbage til foregående menu.

(17) PHONE/MUTE-knap
• Tryk på denne knap for at
aktivere Bluetooth-funktionen (kun for type A) eller
for at aktivere/deaktivere
lydløsfunktionen (kun for
type B).
• Hold knappen inde for at
aktivere eller deaktivere
lydløsfunktionen (kun for
type A).
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Lydkontakt på rattet type 1: alternativ
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(1) Lydløs/Læg på-knap
• Tryk på knappen i en vilkårlig musikafspilningsfunktion for at aktivere
eller deaktivere lydløsfunktionen. I optaget tilstand kan du trykke på
denne knap for at afvise
opkald eller for at afslutte
opkaldet.

(3) Lydkilde [_SRC^] trykknap/drejeknap
• Tryk på knappen for at
vælge en lydafspilningsfunktion.
• Drej på betjeningsknappen for at ændre de registrerede radiostationer
eller ændre den musik,
der afspilles.

(2) Opkald-knap
• Tryk på knappen for at
besvare opkaldet eller gå
ind i funktionen valg af
genopkald.
• Hold knappen nede for at
gå ind i loggen over foretagne opkald eller for at
gå frem og tilbage fra
håndfri funktion og funktionen private opkald under
et opkald.

(4) Lydstyrke [+ -]-knapper
• Tryk på knappen + for at
øge lydstyrken.
• Tryk på knappen - for at
sænke lydstyrken.
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Lydkontakt på rattet type 2: alternativ
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(1) Lydløs/Læg på-knap
Tryk på knappen for at aktivere eller deaktivere lydløsfunktionen
(3) Lydkilde [_SRC^] trykknap/drejeknap
• Tryk på knappen for at
vælge en lydafspilningsfunktion.
• Drej på betjeningsknappen for at ændre de registrerede radiostationer
eller ændre den musik,
der afspilles.
(4) Lydstyrke [+ -]-knapper
• Tryk på knappen + for at
øge lydstyrken
• Tryk på knappen - for at
sænke lydstyrken.

Betjening

System til/fra

Knapper og
betjeningsanordning
Infotainment-systemet betjenes ved
hjælp af funktionsknapperne, multifunktionsdrejeknappen og den menu,
der vises på skærmdisplayet.
Knapperne og betjeningsanordningerne, der anvendes i systemet, er
følgende.
• Infotainment-systemets knapper
og betjeningsknap
• Fjernbetjeningsknapperne på rattet

Tryk på knappen POWER/VOLUME
for at tænde for systemet.
• Når der tændes for strømmen,
afspilles den tidligere valgte
radiostation eller sang. (Det vil
dog være anderledes for Bluetooth audio afhængigt af enheden.)
Tryk på knappen POWER/VOLUME
for at slukke for systemet.
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Automatisk slukning

Regulering af lydstyrke

Når tændingskontakten (bilens tændingsnøgle) står i stilling OFF, og der
tændes for Infotainment-systemet
ved at benytte knappen
POWER/VOLUME, slukkes der
automatisk for Infotainment-systemet
ti minutter efter brugerens sidste
betjening.

• Når der tændes for strømmen til
Infotainment-systemet, indstilles
lydstyrkeniveauet på foregående
valg (når det er lavere end den
maksimale startlydstyrke)

Automatisk regulering af
lydstyrke
Når den hastighedskompenserende
lydstyrkeopsætning starter, reguleres
lydstyrken automatisk alt efter bilens
hastighed for at modvirke støjen fra
motoren og dækkene. (Se Indstillinger  Radioindstillinger  Automatisk lydstyrkeregulering).
Drej på betjeningsknappen
POWER/VOLUME for at regulere
lydstyrken.
• Ved brug af fjernbetjeningsknappen på rattet trykkes der på knapperne VOLUME [+/ -] for at
regulere lydstyrken.
• Den aktuelle lydstyrke vises.
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Lydstyrkegrænse ved høj
temperatur

Toneindstillinger

Hvis den indvendige temperatur
i radioen er meget høj, begrænser
Infotainment-systemet den maksimale lydstyrke, der kan indstilles.
Om nødvendigt sænkes lydstyrken
automatisk.

Fra Tonekonfigurering-menuen kan
lydfunktioner opsættes forskelligt, alt
efter FM/AM/DAB-radios og hver
audio-afspillers funktioner.
Tryk på TONE-knappen, mens den
relevante funktionsmåde anvendes.
Drej på MENU-TUNE drejeknappen
for at vælge den ønskede tonereguleringsfunktion og tryk derefter på
MENU-TUNE trykknappen.

Drej på MENU-TUNE drejeknappen
for at vælge den ønskede tonereguleringsværdi og tryk derefter på
MENU-TUNE trykknappen.
Det er muligt at initialisere den aktuelt valgte post ved hjælp af et langt
tryk på MENU-TUNE trykknappen
i tuningskonfigureringsfunktion, eller
at initialisere alle poster i tuningskonfigureringsfunktionen med et langt
tryk på TONE-knappen.
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Tonekonfigureringsmenu
• Bas: Indstil basniveauet fra -12 til
+12.
• Mellemtone: Indstil mellemtoneniveauet fra -12 til +12.
• Diskant: Indstil diskantniveauet
fra -12 til +12.
• Fader: Indstil balancen mellem
højttaler for/bag fra for 15 til bag
15 i bilmodellens system med
seks højttalere.
• Balance: Indstil balancen mellem
venstre/højre højttaler fra venstre 15 til højre 15.
• EQ (Equalizer): Vælg eller sluk
for lydstil (OFF  Pop 
Rock  Klassisk  Talk 
Country)

Vælg funktion
FM/AM-radio eller DAB

Tryk på knappen RADIO BAND for
at vælge funktionen AM/FM-radio eller DAB (kun for type A-modellen).
Tryk på knappen MENU-TUNE for at
åbne FM/AM/DAB-menuen, der indeholder valgmuligheder for valg af
radiostationer.

CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth
audio-afspilning eller ekstern
lydindgang (AUX)

Tryk gentagne gange på
CD/AUX-knappen for at skifte mellem audio-afspillerfunktionerne,
AUX-funktionen for CD/MP3 eller
den tilsluttede USB eller iPod, Bluetooth audio-afspiller. (CD/MP3 
AUX  USB eller iPod, Bluetooth
audio  CD/MP3 ....)

Infotainment-system 125

• Fra fjernbetjeningsknappen på
rattet trykker man på Source
[_SRC^] for at vælge den
ønskede funktionsmåde.

Bluetooth håndfri telefonenhed

Tryk på knappen PHONE/MUTE for
at vælge Bluetooth håndfri telefonfunktion (kun for type A-modeller).
Tryk på knappen MENU-TUNE for at
åbne menuen med alternativer for
den relevante funktion eller menuen
for den relevante enhed (undtagen
for Bluetooth-audio).

Tryk på knappen PHONE/MUTE for
at åbne Bluetooth med alternativer
for den relevante funktion.
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Radio
AM/FM-radio og DAB
(kun for type A-modellen)
Før brug af AM-FM-radio
Hovedknapper/betjeningsknap
(10) RADIO BAND
Tryk på denne knap for at
vælge AM/FM eller DAB
(Digital Aufdio Broadcasting:
kun for model af Type A)
(14) MENU-TUNE tryk- og drejeknap
• Drej på denne betjeningsknap for at finde en radiofrekvens manuelt.
• Tryk på denne knap for at
få adgang til menuskærmen fra den aktuelle funktion.

(16) / BACK-knap
Annullér inputposten eller gå
tilbage til foregående skærmbillede/menu.
(8) tSEEKu knapper
• Tryk på denne knap for at
søge automatisk efter tilgængelige radio- eller
DAB-stationer (kun for
type A-model).
• Hold denne knap inde for
at skifte radio- eller
DAB-frekvens (kun for
type A) som ønsket, og
lad derefter knappen gå til
stop ved den aktuelle frekvens.
(6) FAVORITE [FAV1-2-3] knap
Tryk på denne knap for at
gennemgå siderne med
gemte favoritradio- eller
DAB-stationer (kun for
type A).

(3) PRESET [1 ~ 6] knapper
• Hold en af disse PRESET-knapper inde for at
gemme den aktuelle
radio- eller DAB-station
(kun for type A) i den
pågældende knap.
• Tryk på denne knap for at
vælge den station, der er
registreret på PRESET-knappen.
(11) TP-knap
Ved brug af FM RDS-funktionen tændes eller slukkes
funktionen TP (trafikprogram).
(7) INFORMATION [INFO] knap
Visning af oplysninger om
radio- eller DAB-stationer
(kun for type A-modellen).
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Afspilning af en radio- eller
DAB-station

Automatisk søgning efter
radiostationer

Automatisk søgning efter
DAB-servicekomponent

Tryk på tSEEKu-knapperne for
automatisk søgning efter tilgængelige radiostationer med god
modtagelse.

Tryk på tSEEKu-knapperne for
automatisk at søge efter tilgængelig
DAB-servicekomponent i det aktuelle
ensemble.
Gå til foregående/næste ensemble
ved brug af tSEEKu-knapperne.

Valg af radio- eller DAB-funktion

Tryk gentagne gange på RADIO
BAND for at vælge FM/AM- eller
DAB-båndet.
• Den tidligere valgte radiostation
bliver modtaget.
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Søgning efter radiostation

Søgning efter DAB-ensemble

Linkning af DAB-servicen
[DAB-DAB til/DAB-FM fra]

Hold tSEEKu-knapperne inde for at
skifte frekvens hurtigt, og slip derefter knappen ved den ønskede frekvens.

Tryk på tSEEKu-knapperne og
hold dem inde for automatisk at søge
efter tilgængelig DAB-servicekomponent med good modtagelse.
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[DAB-DAB fra/DAB-FM til]

[DAB-DAB til/DAB-FM til]

• Når du opsætter Automatisk linkning, er DAB-FM aktiveret. Hvis
DAB-servicesignalet er svagt,
modtager infotainment-systemet
automatisk den linkede servicekomponent (se Indstillinger 
Radioindstillinger  DAB-indstillinger  Automatisk linkning
DAB-FM).

Manuel indstilling af en
radiostation

Drej MENU-TUNE drejeknappen for
manuelt at finde den ønskede sendefrekvens.
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Manuel indstilling af en
DAB-station

I DAB-funktionen trykkes på
MENU-TUNE knappen for at gå ind i
DAB-menuen.
Drej på MENU-TUNE drejeknappen
for at vælge den ønskede DAB manuel indstilling, og tryk derefter på
MENU-TUNE trykknappen.
Drej MENU-TUNE drejeknappen for
manuelt at finde den ønskede sendefrekvens. Tryk derefter på
MENU-TUNE trykknappen.

Brug af DAB-stationslisten

Visning af DAB-information

Drej MENU-TUNE drejeknappen for
at vise DAB-stationslisten.
• Stationslistens information vises.
• Hvis stationslisten er tom, startes
opdateringen af DAB-stationslisten automatisk.

Tryk gentagne gange på INFORMATION [INFO] for at vælge den ønskede visningsfunktion for
DAB-stationsinformation.
• Radioinformationen på den
valgte FAV (Favourites) forvalgte
side, der har nummer 1, bliver
vist.

Drej MENU-TUNE drejeknappen for
at vælge den ønskede liste og tryk
dernæst på MENU-TUNE trykknappen for at modtage den relevante
radiokanal.
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Brug af PRESET-knapperne
Registrering af PRESET-knap

Tryk på FAVOURITE [FAV1-2-3] for
at vælge den ønskede side med
gemte favoritter.
Hold én af PRESET [1 ~ 6] knapperne inde for at gemme den aktuelle
radio- eller DAB-station i den pågældende knap på den valgte
favoritside.

• Der kan gemmes op til 6 favoritsider og på hver side kan der gemmes op til 6 radio- eller
DAB-stationer.
• Det er muligt at opsætte det antal
favoritsider, der bruges, i "Indstillinger  Radioindstillinger 
Radiofavoritter (maks. antal favoritsider)".
• Hvis en ny radiostation er gemt i
en PRESET [1 ~ 6] knap, der tidligere er registreret, bliver dennes
tidligere indhold slettet og erstattet af den nye radio- eller
DAB-station, der er blevet gemt.

Direkte lytning til PRESET-knap

Tryk gentagne gange på FAVOURITE [FAV1-2-3] for at vælge den ønskede FAV (Favourites) forvalgte
side.
• Radioinformationen på den
valgte FAV (Favourites) forvalgte
side, der har nummer 1, bliver
vist.
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Tryk på én af PRESET [1 ~ 6] knapperne for at lytte direkte til den radioeller DAB-station, der er gemt i den
pågældende knap.

Brug af radio- eller DAB-menu

Tryk på MENU-TUNE trykknappen
for at vise radio- eller DAB-menuen.

Drej MENU-TUNE drejeknappen for
at gå til den ønskede menupost, og
tryk dernæst på knappen
MENU-TUNE trykknappen for at
vælge den relevante post eller for at
vise postens detaljerede menu.

Drej MENU-TUNE drejeknappen for
at komme til den ønskede favoritliste
og tryk dernæst på MENU-TUNE
trykknappen for at modtage den relevante radiokanal.

AM/FM/DAB-menu  favoritliste

AM/FM-menu 
FM/AM-stationsliste

På FM/AM/DAB-menuen drejes MENU-TUNE drejeknappen for at komme til favoritlisten. Tryk derefter på
MENU-TUNE trykknappen.
• Favoritlistens information vises.

På FM/AM/-menuen drejes MENU-TUNE drejeknappen for at komme
til FM/AM-stationslisten. Tryk derefter
på MENU-TUNE trykknappen.
• Stationslistens information vises.
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Drej MENU-TUNE drejeknappen for
at komme til den ønskede liste og
tryk dernæst på MENU-TUNE trykknappen for at modtage den relevante radiokanal.

Drej MENU-TUNE drejeknappen for
at vælge den ønskede liste og tryk
dernæst på MENU-TUNE trykknappen for at modtage den relevante
sendefrekvens.

DAB-menu DAB-meddelelser

FM/DAB-menu 
FM/DAB-kategoriliste

På DAB-menuen drejes MENU-TUNE drejeknappen for at komme til
DAB-meddelelser. Tryk derefter på
MENU-TUNE trykknappen.
• DAB-meddelelseslisten vises.
På FM/DAB-menuen drejes MENU-TUNE drejeknappen for at vælge
FM/DAB-kategorilisten. Tryk derefter på MENU-TUNE trykknappen.
• FM/DAB-kategorilisten vises.

Drej MENU-TUNE drejeknappen for
at vælge de ønskede lister og tryk
dernæst på MENU-TUNE trykknappen for at modtage den relevante
sendefrekvens.
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AM/FM/DAB-menu Opdatér
AM/FM/DAB-stationslisten

På AM/FM/DAB-menuen drejes MENU-TUNE drejeknappen for at komme til Opdatér
AM/FM/DAB-stationslisten. Tryk derefter på MENU-TUNE trykknappen.
• Opdateringen af
FM/AM/DAB-radiolisten foretages.

• Under opdateringen af
AM/FM/DAB-radiolisten kan man
ved at trykke på MENU-TUNE
drejeknappen eller den foregående / BACK-knap forhindre, at
ændringer gemmes.

RDS (Radio Data System)
• Radio Data System (RDS) er en
service fra FM-stationer, der gør
det væsentligt lettere at finde
radiostationer med fejlfri modtagelse.

• RDS-stationerne angives med
programnavnet frem for radiofrekvensen.
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Se RDS-radioinformation
Mens der modtages RDS-radio trykkes på knappen INFORMATION
[INFO] for at kontrollere, at der modtages RDS-radioinformation.

Konfiguration af RDS

Drej på MENU-TUNE drejeknappen
for at komme til RDS-alternativer, og
tryk derefter på MENU-TUNE trykknappen.

Aktivering og deaktivering af
RDS
Indstil RDS-alternativet på Til eller
Fra.
Der er følgende fordele ved at aktivere RDS:
• På displayet vises programnavnet for den indstillede station i
stedet for frekvensen.
• Infotainment-systemet stiller altid
ind på den radiofrekvens, der
modtages bedst, for den indstillede station ved hjælp af AF.
(Alternative Frequency)

Tryk på knappen CONFIG for at vise
systemopsætningsmenuen.
Drej på MENU-TUNE drejeknappen
for at komme til Radioindstillinger,
og tryk derefter på MENU-TUNE
trykknappen.

På RDS-indstillingsmenuen drejes
MENU-TUNE drejeknappen for at
komme til RDS: Fra. Tryk derefter på
MENU-TUNE trykknappen for at slå
RDS-funktionen til.
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Aktivering og deaktivering af
regionalisering

Aktivering og deaktivering af
tekstrulningsfrysning

RDS skal være aktiveret ved regionalisering.

Funktionen tekstrulningsfrysning (for
visning af information om programservice) aktiveres eller deaktiveres
på følgende måde.

På bestemte tidspunkter sender
nogle RDS-stationer regionprogrammer på forskellige frekvenser.
Indstil Regional (REG)-alternativet
på Til eller Fra.
Kun alternative frekvenser (AF) med
samme regionprogrammer vælges.
Hvis regionalisering er deaktiveret,
vælges alternative frekvenser for stationerne uden hensyn til regionalprogrammer.

På RDS-indstillingsmenuen drejes
MENU-TUNE drejeknappen for at
komme til Regional: Fra. Tryk derefter på MENU-TUNE trykknappen for
at slå Regional-funktionen til.
På RDS-indstillingsmenuen drejes
MENU-TUNE drejeknappen for at
komme til Tekstrulningsfrysning: Fra.
Tryk derefter på MENU-TUNE trykknappen for at slå Tekstrulningsfrysning til.
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Lydstyrke for
trafikmeddelelser (TA)
Den minimale lydstyrke for trafikmeddelelser (TA) kan forvælges.
Den minimale lydstyrke for trafikmeddelelser kan øges eller reduceres i
forhold til den normale lydstyrke.

Drej på MENU-TUNE drejeknappen
for at justere TA-lydstyrken, og tryk
derefter på MENU-TUNE trykknappen.

Radiotrafikservice
(TP = Trafikprogram)
Radiotrafikservicestationerne er
RDS-stationer, der sender trafikmeddelelser.
Aktivering og deaktivering af Infotainment-systemets standby-funktion for
trafikmeddelelser:
Uden for telefontilstand trykkes på
TP-knappen for at aktivere eller
deaktivere funktionen trafikprogramservice.

På RDS-indstillingsmenuen drejes
MENU-TUNE drejeknappen for at
komme til TA-lydstyrke, hvorefter der
trykkes på MENU-TUNE trykknappen.

• Hvis radiotrafikservicen er aktiveret, vises [ ] i radioens hovedmenu.
• Hvis den aktuelle station ikke er
en radiotrafikservicestation,
søges der automatisk efter næste
radiotrafikservicestation.
• Når der er fundet en radiotrafikservicestation, vises [TP] i radioens hovedmenu.
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Blokering af trafikmeddelelser
Sådan blokeres trafikmeddelelser
f.eks. under afspilningen af cd/MP3
eller radiomodtagelse:

• Hvis radiotrafikservicen er aktiveret, afbrydes afspilningen af
cd/MP3/iPod/Bluetooth-musik
eller AUX, mens trafikmeddelelsen sendes.

Uden for telefontilstand trykkes på
TP-knappen.
Aktivér radiotrafikservicen og skru
helt ned for Infotainment-systemets
lydstyrke.
• Trafikmeddelelsen annulleres,
men radiotrafikservicen forbliver
aktiveret.

Blokering af aktuelle
trafikmeddelelser
Sådan blokeres en aktuel trafikmeddelelse f.eks. under TA-radiomodtagelse:

Uden for telefontilstand trykkes på
TP-knappen.
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Fast tagantenne

Forsigtig
Husk at afmontere antennen, inden
der køres ind et sted, hvor der er
lavt til loftet, da antennen ellers kan
blive ødelagt.
Hvis bilen kører ind et automatisk
vaskeanlæg med antennen
påmonteret, kan antennen eller
taget blive beskadiget. Antennen
bør afmonteres, inden bilen kører
ind i et automatisk vaskeanlæg.
TDL149A

Tagantennen afmonteres ved at
dreje den mod uret. Tagantennen
monteres ved at dreje den med uret.

Monter antennen helt fast og indstillet i lodret stilling for at sikre korrekt
modtagelse.

Lydafspillere
CD-afspiller
Cd/MP3-afspilleren i dette system
kan afspille lyd-cd’er og MP3
(WMA)-disks.

Før brug af cd-afspiller
Vigtige oplysninger om lyd-cd’er
og MP3 (WMA)-disks

Forsigtig
Indsæt under ingen omstændigheder nogen dvd’er, minidisks med
en diameter på 8 cm eller disks
med unormale overflader i denne
CD/MP3 (WMA) afspiller.
Sæt aldrig klistermærker på
diskens overflade. Sådanne disks
kan sætte sig fast i cd-afspilleren
og beskadige drivanordningen. I
givet fald vil det være nødvendigt
at udskifte enheden, hvilket er dyrt.

140

Infotainment-system

• En lyd-cd med piratbeskyttelse
uden kompatibilitet med
lyd-cd-standarden fungerer
muligvis ikke korrekt eller slet
ikke.
• Cd-r- og cd-rw-disks, der er indspillet manuelt, håndteres lettere
skødesløst end de originale
cd’er. Manuelt indspillede cd-rog cd-rw-disks bør især håndteres forsigtigt. Vær opmærksom
på følgende.
• Det er muligt, at manuelt indspillede cd-r- og cd-rw-disks ikke
afspilles korrekt eller slet ikke
afspilles.
I sådanne tilfælde skyldes det
ikke et problem med enheden.
• Når der skal skiftes disks, må der
ikke sættes fingeraftryk på afspilningssiden.
• Når disken er taget ud af
cd/MP3-afspilleren, skal den
omgående lægges i et cd-omslag
for at forhindre, at den bliver
beskadiget eller støvet.

• Hvis der kommer støv eller
væske på disken, kan dette forårsage problemer i form af forurening af linsen på
cd/MP3-afspilleren inde i enheden.
• Beskyt disken mod varme og
direkte lys.

Anvendelige disktyper
• Dette produkt kan afspille
lyd-cd/MP3 (WMA)-disks.
- Cd-da: cd-r/cd-rw
- MP3(WMA):
cd-r/cd-rw/cd-rom
• Nedenstående MP3 (WMA)-filer
kan ikke afspilles.
- Fil kodet i MP3i (MP3 interaktiv) eller MP3 PRO-standarder
- MP3 (WMA)-fil kodet i ikke-standarder
- MP3-filer, der ikke er i MPEG1
Layer3-format
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Advarsler om diskbrug
• Anvend ikke nogen af nedenstående disks. Overdreven brug af
disse disks i afspilleren kan forårsage problemer.
- Disks med mærkater, etiketter
eller påsat beskyttelsescelle.
- Disks hvorpå der er fastgjort
en etikette, som er printet med
en blækstråleprinter
- Disks, der er fremstillet ved
overbrænding og dermed indeholder data, der overskrider
standardkapaciteten
- Disks med revner eller ridser
eller disks, der er bøjede, bliver ikke afspillet korrekt.
- En disk på 8 cm eller en disk,
der ikke er rund (firkant, femkant, oval)
• Sæt ikke andet end disks i diskrillen, da dette kan skabe problemer eller skader.

• Det er ikke sikkert, at diskafspilleren fungerer korrekt, hvis der
tændes for varmen, når det er
koldt, på grund af fugt, der skabes inde i enheden. Hvis dette er
et problem, skal man vente med
at tænde for produktet en time
inden brug.
• Afspilningen kan stoppe, hvis
bilen ryster ved kørsel på ujævn
vej.
• Tag ikke disken ud og isæt ikke
disken med vold. Blokér den heller ikke med hånden, mens den
skydes ud.
• Sæt disken ind med den trykte
side opad. Den kan ikke afspilles,
hvis den vendes op og ned.
• Berør ikke indspilningssiden med
hånden, mens disken håndteres
(siden uden tryk eller dekoration).

• Anbring disks, der ikke anvendes, i bokse og opbevar dem på
et sted, der ikke er udsat for
direkte lys eller høje temperaturer.
• Smør ikke kemiske stoffer på
disken. Fjern snavs på diskene
med en fugtig, blød klud, idet der
tørres fra midten og ud mod kanten.
Advarsel om brug af cd-r/rw-disks
• Ved brug af cd-r/cd-rw-disks må
der kun anvendes de disks, der
er "færdiggjort".
• Disks, der er fremstillet på en PC,
kan muligvis ikke afspille i overensstemmelse med applikationsprogramopsætningen og miljøet.
• Cd-r/cd-rw-disks, især massefremstillede disks, fungerer
muligvis ikke, hvis de er udsat for
direkte lys eller høje temperaturer, eller hvis de opbevares inde i
bilen i lang tid.
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• Titlen samt øvrig tekstinformation, der er registreret på
cd-r/cd-rw-disks, vises muligvis
ikke på denne enhed.
• Cd-rw-disks kan have længere
indlæsningstid end cd’er eller
cd-r-disks.
• Beskadigede musikfiler afspilles
måske ikke eller afbrydes under
afspilning
• Visse disks med piratbeskyttelse
kan muligvis ikke afspilles.
• En MP3 (WMA)-disk kan have
maksimalt 512 filer for hvert af de
10 mappeniveauer, og der kan
afspilles højst 999 filer.
• Dette system kan kun genkende
MP3 (WMA)-disks, der er fremstillet i ISO-9660 niveau 1/2 eller i
Joliet-filsystemet. (Det understøtter ikke UDF-filsystemet.)
• MP3/WMA-filer er ikke kompatible med pakkeskrivningsdataoverføring.

• Den disk, som MP3/WMA-filer og
lyddata (CDDA) er skrevet på,
kan muligvis ikke afspilles, hvis
det drejer sig om en cd-extra eller
mixed-mode cd.
• De fil-/mappenavne, der kan bruges pr. disklagringstype, er følgende, inklusive filtypenavnene
med fire tegn (.mp3).
- ISO 9660 Niveau 1: Højst
12 tegn
- ISO 9660 Niveau 2: Højst
31 tegn
- Jouliet: Højst 64 tegn (1 byte)
- Windows langt filnavn: Højst
28 tegn (1 byte)

Advarsel om brug af
MP3/WMA-musikfiler
• Dette produkt kan afspille MP3
(WMA)-filer med filtypenavnet.mp3,.wma (små bogstaver)
eller.MP3 og.WMA (store bogstaver).
• De MP3-filer, der kan afspilles af
dette produkt, er følgende.
- Bithastighed: 8 kbps ~
320 kbps
- Samplingfrekvens: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz (for
MPEG-1), 24 kHz, 22,05 kHz,
16 kHz (for MPEG-2)
• Mens dette produkt kan afspille
filer med en bithastighed på
8kbps ~ 320kbps, giver filer med
en bithastighed på over 128kbps
en højere lydkvalitet.
• Dette produkt kan vise ID3 Tag
(Version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 eller
2.4) information for MP3-filer,
som f.eks. albummets navn og
artisten.
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• For at der skal kunne vises information om album (disktitel), spor
(sportitel) og artist (sporartist),
skal filen være kompatibel med
ID3 Tag-formaterne V1 og V2.
• Dette produkt kan afspille
MP3-filer, der bruger VBR. Når
der afspilles en MP3-filer af
denne VBR-type, kan den resterende tid, der vises, afvige fra
den faktiske tid.

Afspilningsrækkefølge for
musikfiler

Afspilning af cd/MP3
Hovedknapper/betjeningsknap
(9) CD/AUX-knap
Vælg cd/MP3-afspilleren.
(14) MENU-TUNE tryk- og drejeknap
• Drej knappen/betjeningsknappen for at gå til
posten med sporliste,
menu eller MP3
(WMA)-sporinformation.
• Tryk på knappen/betjeningsknappen for at vise
menuskærmen for den
aktuelle post eller aktuelle funktion.
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(8) tSEEKu knapper
• Tryk på disse knapper for
at afspille foregående
eller næste spor.
• Hold disse knapper nede
for at spole frem eller tilbage gennem sporet og
slip knappen for at genoptage afspilning ved normal
hastighed.

Isætning og afspilning af en
CD/MP3

(4) EJECT-knap
Udskyd disken.
(7) INFORMATION [INFO] knap
Vis informationen for det
spor, der bliver afspillet.

Indsæt den disk, der skal afspilles,
med den trykte side opad i diskindsætningsrillen.

• Når læsningen af diskinformationen er gennemført, afspilles spor
1 automatisk.
• Hvis der indsættes en disk, der
ikke kan læses, udskydes disken
automatisk, og der vises en meddelelse om diskfejl. Derefter går
systemet tilbage til den tidligere
anvendte funktion eller
FM-radioen.
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Når en disk, der skal afspilles, allerede er isat, trykkes der gentagne
gange på CD/AUX for at vælge
CD/MP3-afspilning.
• Hvis der ikke er isat nogen disk,
der kan afspilles, vises "No Disc
Inserted" på displayet, og funktionen bliver ikke valgt.
• Det spor, der tidligere blev afspillet, afspilles automatisk.

Udskydning af disk

Ændring af sporafspilning

Disken udskydes ved at trykke på
knappen EJECT, hvorefter den kan
tages ud.
• Når disken kommer ud, går
systemet automatisk over til den
tidligere anvendte funktion eller
FM-radioen.
• Disken indsættes automatisk
igen, hvis den ikke er taget ud
efter et stykke tid.

Tryk på tSEEKu knapperne i afspilningsfunktionsmåde for at afspille
foregående eller næste spor.
• Ved brug af fjernbetjeningsknappen på rattet kan der let skiftes
spor ved at dreje på Source
[_SRC^].
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Ændring af afspilningsposition

Eller drej på MENU-TUNE drejeknappen for at komme til sporafspilningslisten. Tryk dernæst på
MENU-TUNE trykknappen for at
skifte spor med det samme.

Hold tSEEKu knapperne inde i afspilningsfunktion for at spole frem eller tilbage gennem sangen.
Slip knappen for at genoptage afspilning af sangen ved normal hastighed.
• Lydstyrken sænkes lidt, når der
spoles frem eller tilbage, og
afspilningstiden vises.

Visning af information om
afspilningsspor

Tryk på INFORMATION [INFO] i afspilningsfunktion for at vise information om det spor, der afspilles.
• Hvis der ikke er nogen information på afspilningssporet for
lyd-cd’erne, viser systemet
"Ingen information."
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For MP3 (WMA)-spor kan der vises
mere information ved at dreje på
MENU-TUNE drejeknappen fra sporinformationsbilledet.
• Den viste information omfatter filnavn, mappenavn og ID3
Tag-information, der er gemt om
sangen.

Hvis der er blevet tilføjet fejlagtig
ID3 Tag-information (f.eks. artist,
sangtitel) til MP3 (WMA)-filerne,
inden de brændes på disken, vises denne information som den
er af Infotainment-systemet.
Fejlagtig ID3 Tag-information kan
ikke ændres eller rettes i Infotainment-systemet (ID3 Tag kan kun
rettes på en PC).
• Informationen for sange, der er
udtrykt med specielle symboler
eller på utilgængelige sprog, kan
vises som "----" eller vises slet
ikke.

Brug af cd-menu
Ændring af afspilningsfunktion

I afspilningsfunktionsmåde trykkes
på MENU-TUNE trykknappen for at
vise CD-menuen.

148

Infotainment-system

Drej på MENU-TUNE drejeknappen
for at vælge funktionerne blanding eller afspilningsgentagelse. Tryk derefter på MENU-TUNE trykknappen for
at aktivere eller deaktivere de relevante funktioner.

CD-menu  Sporliste

CD-menu  Søgning i mapper

For lyd-cd’er drejes MENU-TUNE
drejeknappen på CD-menuen for at
komme til sporlisten. Tryk derefter på
MENU-TUNE trykknappen.
Drej MENU-TUNE drejeknappen for
at finde den ønskede sporliste, og
tryk derefter på MENU-TUNE trykknappen for at afspille det valgte
spor.

For MP3 (WMA) drejes MENU-TUNE
drejeknappen på CD-menuen for at
komme til den ønskede sporliste.
Tryk derefter på MENU-TUNE trykknappen.
Drej på MENU-TUNE drejeknappen
for at komme til den ønskede mappe,
og tryk derefter på MENU-TUNE
trykknappen.
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CD-menu  Søg...

Drej MENU-TUNE drejeknappen for
at finde den ønskede sporliste, og
tryk derefter på MENU-TUNE trykknappen for at afspille det valgte
spor fra den valgte mappe.

For MP3 [WMA] drejes MENU-TUNE
drejeknappen på CD-menuen for at
komme til det ønskede punkt. Tryk
derefter på MENU-TUNE trykknappen.
• Efter at systemet har læst diskinformationen, vises den første
sang i afspilningslisten [iP].
• Hvis der ikke er nogle musikfiler
på afspilningslisten [iP], vises den
første sang for hver artist [iA].

• Det kan dog tage lang tid at læse
disken afhængigt af antallet af
musikfiler

Tryk på MENU-TUNE trykknappen
igen, og fra den viste søgningspost
drejes MENU-TUNE drejeknappen
for at vælge den ønskede afspilningsfunktion.
• Antallet af relevante sange vises
efter Afspilningsliste [iP]/Artist
[iA]/Album [iL]/Sange [iS]/Genre
[iG].
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Eksternt udstyr
USB-afspiller (kun til type
A-modellen)

Drej på MENU-TUNE drejeknappen
for at komme til det detaljerede klassifikationspunkt, og tryk derefter på
MENU-TUNE trykknappen.

Drej MENU-TUNE drejeknappen for
at finde det ønskede spor/titel, og
tryk derefter på MENU-TUNE trykknappen for at afspille det valgte
spor.

Advarsler om brug af
USB-enheder
• Der er ingen garanti for funktion,
hvis den HDD-indbyggede
USB-masselagerenhed eller CFeller SD-hukommelseskortet er
tilsluttet ved brug af en
USB-adapter. Anvend en
USB-lagringsenhed af flashhukommelsestypen.
• Sørg for at undgå afladning af
statisk elektricitet ved tilslutning
eller frakobling af USB-enheden.
Hvis tilslutning og frakobling gentages mange gange i løbet af kort
tid, kan dette forårsage et problem i brugen af enheden.
• USB-enheden frakobles ved at
benytte "USB-menu Fjern
USB" ved hjælp af MENU-TUNE
knappen for at frakoble
USB-enheden.
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• Der er ingen garanti for funktion,
hvis USB-enhedens tilslutningsterminal ikke er af metal.
• Tilslutning med USB-lagringsenheder af typen i-Stick kan være
fejlagtig på grund af vibrationer i
bilen, så der er ingen garanti for,
at de fungerer.
• Pas på med ikke at berøre
USB-tilslutningsterminalen med
en genstand eller en del af kroppen.
• USB-lagringsenheden kan kun
genkendes, når den er formateret
i filformatet FAT16/32. Kun enheder med en tildelt enhedsstørrelse på 512 byte/sektor eller
2.048 byte/sektor kan bruges.
NFTS og andre filsystemer kan
ikke genkendes.

• Den tid, det tager at genkende
filerne, kan variere alt efter
USB-lagringsenhedens type og
kapacitet og den lagrede filtype.
Dette er ikke et problem med produktet i dette tilfælde, så vent på
at filerne bliver behandlet.
• Filer i visse USB-lagringsenheder
kan muligvis ikke genkendes på
grund af kompatibilitetsproblemer, og tilslutninger med en
hukommelseslæser eller et
USB-hub understøttes ikke. Kontrollér enhedens funktion i bilen
før brug.
• Når enheder som f.eks. en
MP3-afspiller, en mobiltelefon
eller et digitalkamera tilsluttes
gennem en mobil disk, er funktionen muligvis ikke normal.
• USB-lagringsenheden må ikke
frakobles, mens den afspilles.
Dette kan forårsage skader på
produktet eller USB-enhedens
funktion.

• Den tilsluttede USB-lagringsenhed frakobles, når der er slukket
for bilens tænding. Hvis tændingen slås til, mens USB-lagringsenheden er tilsluttet, kan
USB-lagringsenheden blive
beskadiget eller fungerer eventuelt ikke normalt i visse tilfælde.

Forsigtig
USB-lagringsenheder kan kun tilsluttes til dette produkt for afspilning af musikfiler.
Produktets USB-terminal må ikke
anvendes til at oplade USB-tilbehørsudstyr, da den varme, der
udvikles ved brug af USB-terminalen, kan skabe funktionsproblemer
eller beskadige produktet.
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• Når det logiske drev adskilles fra
en USB-masselagringsenhed, er
det kun filerne fra det logiske
drevs øverste niveau, der kan
afspilles for USB-musikfiler. Dette
er grunden til, at de musikfiler,
der skal afspilles, bør lagres i det
øverste niveau på enhedens
drev. Det er heller ikke sikkert, at
musikfiler især på USB-lagringsenheder afspilles normalt, hvis
der er indlæst en applikation ved
at partitionere et separat drev
inde i USB-enheden.
• Hvis der gælder DRM (Digital
Right Management) for musikfilerne, kan de ikke afspilles.
• Dette produkt kan understøtte
USB-lagringsenheder, der har en
kapacitet på op til 16 gigabytes
med en begrænsning på 999 filer,
512 mapper og 10 mappestrukturniveauer. Normalt brug kan
ikke garanteres for lagringsenheder, der overskrider denne
begrænsning.

Advarsel om brug af
USB-musikfiler
• Beskadigede musikfiler kan blive
afbrudt under afspilning eller
afspilles måske slet ikke.
• Mapper og musikfiler vises i rækkefølgen Symbol Nummer 
Koreansk .
• Der kan genkendes højst 64
koreanske/engelske tegn for
mappe- eller filnavne, der er skrivet i Joliet-filsystemet.

Om MP3 (WMA)-musikfiler
• De MP3-filer, der kan spilles,
er følgende.
- Bithastighed: 8 kbps ~
320 kbps
- Samplingfrekvens:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
(for MPEG-1)
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(for MPEG-2)
• Dette produkt viser MP3
(WMA)-filer med filtypenavnet
mp3,.wma (små bogstaver)
eller.MP3 eller.WMA (store bogstaver).
• Dette produkt kan vise ID3 tag
(Version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4)
information om album, artist osv.
for MP3-filer.
• De fil-/mappenavne, der kan bruges alt efter lagringstype, er følgende, inklusive filtypenavnene
med fire tegn (.mp3).
- ISO 9660 Niveau 1: Højst
12 tegn
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- ISO 9660 Niveau 2: Højst
31 tegn
- Joliet: Højst 64 tegn (1 byte)
- Windows langt filnavn: højst
28 tegn (1 byte)
• Dette produkt kan afspille
MP3-filer, som bruger VBR. Når
en MP3-fil af VBR-type afspilles,
kan den resterende tid, der vises,
afvige fra den faktiske tid, der er
tilbage.

Hovedknapper/betjeningsknap
Følgende hovedknapper og betjeningselementer anvendes til at afspille USB-musikfiler.
(9) CD/AUX-knap
Tryk flere gange på knappen,
når USB-enheden er tilsluttet
for at vælge USB-afspilningsfunktionen.
(14) MENU-TUNE tryk- og drejeknap
• Drej betjeningsknappen
for at gå til sporlisten,
menuen eller MP3
(WMA)-sporinformationen.
• Tryk på knappen for at
vise den menuskærm, der
leveres af den aktuelle
post eller aktuelle funktion.

(8) tSEEKu knapper
• Tryk på disse knapper for
at afspille foregående
eller næste spor.
• Hold disse knapper nede
for at spole frem eller tilbage og slip derefter for at
afspille ved normal hastighed.
(7) INFORMATION [INFO] knap
Vis informationen for det
spor, der bliver afspillet.
(16) / BACK-knap
Annullér inputposten eller gå
tilbage til foregående menu.
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Hvis den USB-lagringsenhed, der
skal afspilles, allerede er tilsluttet,
trykkes flere gange på CD/AUX for at
vælge USB-afspilleren.
• Den afspiller automatisk fra det
foregående afspilningspunkt.
Bagefter betjenes USB-afspillerens funktioner på lignende måde
som ved cd/MP3-afspilning.

Tilslutning af
USB-lagringsenheden

Bagefter betjenes USB-afspillerens funktioner på lignende måde
som ved cd/MP3-afspilning.

Tilslut USB-lagringsenheden med
musikfiler, der skal afspilles, til
USB-tilslutningsterminalen.

• Når enheden er færdig med at
læse dataene på USB-lagringsenheden, starter afspilningen
automatisk.
• Hvis der er tilsluttet en USB-lagringsenhed, der ikke kan læses,
vises en fejlmeddelelse, og produktet går automatisk tilbage til
den tidligere anvendte funktion
eller til FM-radiofunktionen.

Afslutning af afspilning af
USB-musikfiler
Tryk på RADIO BAND eller CD/AUX
for at vælge andre funktioner.
• Afspilningen afsluttes, og
USB-lagringsenheden frakobles,
ved brug af USB-menuen 
Fjern USB-funktionen for at fjerne
USB-lagringsenheden sikkert.
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Brug af USB-menuen
Instruktionerne for "Bland sange/
Gentag/Mapper/Søg..." fra USB-menuen ligner cd/MP3-afspillerens
cd-menu; det er kun punktet "Fjern
USB", der er tilføjet.
Se cd/MP3-afspillerfunktionerne fra
cd-menuen.

USB-menu  Fjern USB

iPod-afspiller (kun til type
A-modellen)
Begrænset til modeller, der understøtter iPod-tilslutningen
Hovedknapper/betjeningsknap
Nedenstående er de vigtigste knapper og betjeningsorganer, der benyttes til afspilning af iPod-musikfiler.
(9) CD/AUX-knap
Tryk flere gange på denne
knap, når iPod’en er tilsluttet
for at vælge iPod-afspilningsfunktionen.

Tryk på MENU-TUNE trykknappen i
afspilningsfunktionsmåde for at vise
USB-menuen.
Drej MENU-TUNE drejeknappen for
at komme til Fjern USB. Tyk derefter
på MENU-TUNE trykknappen for at
vise meddelelsen om, at det er sikkert at fjerne USB-enheden.
USB-enheden frakobles fra USB-tilslutningsterminalen.
• Gå tilbage til den tidligere
anvendte funktion.

(14) MENU-TUNE tryk- og drejeknap
• Drej betjeningsknappen
for at gå til og vise den
sporliste, der afspilles.
• Tryk på knappen for at
vise den menuskærm, der
leveres af den aktuelle
post eller aktuelle funktion.
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(8) tSEEKu knapper
• Tryk på disse knapper for
at afspille foregående
eller næste spor.
• Hold disse knapper nede
for at spole frem eller tilbage og slip derefter for at
afspille ved normal hastighed.

Tilslutning af iPod-afspiller

• Tilslut kun iPod’en til dette produkt med tilslutningskabler, der
understøttes af iPod-produkter.
Andre tilslutningskabler kan ikke
anvendes.

(7) INFORMATION [INFO] knap
Viser sporet, der er under
afspilning.
(16) / BACK-knap
• Annullér foregående post
eller gå tilbage til foregående menu.

Tilslut iPoden med musikfiler, der
skal afspilles, til USB-tilslutningsterminalen.
• De iPod-produktmodeller, der tilsluttes/understøttes af dette produkt, er følgende.
- iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/iPod 4G & 5G Nano
- iPod 120GB & 160GB Classic
- iPod 1G, 2G, & 3G Touch
- iPhone 3G & 3GS

• I visse tilfælde kan iPod-produktet blive beskadiget, hvis tændingen slås fra, når det er tilsluttet til
produktet.
Når iPod-produktet ikke bruges,
skal det opbevares separat fra
dette produkt, og bilens tænding
skal være slået fra.
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• Se følgende tabel angående de
klassificeringsemner, der er relateret til søgefunktionen, som findes i iPod-produktet.

• Når produktet er færdig med at
læse informationen på
iPod-enheden, starter afspilningen automatisk.
• Hvis der er tilsluttet en iPod-lagringsenhed, der ikke kan læses,
vises den relevante fejlmeddelelse, og produktet går automatisk tilbage til den tidligere
anvendte funktion eller til
FM-radiofunktionen.

Hvis den iPod-enhed, der skal afspilles, allerede er tilsluttet, trykkes flere
gange på CD/AUX for at vælge
iPod-afspilleren.
• Den afspiller automatisk fra det
tidligere afspillede punkt.
• Afspilningsfunktionerne og informationsdisplayposterne for den
iPod-afspiller, der benyttes sammen med dette produkt, kan
afvige fra iPod’en med hensyn til
afspilningsrækkefølge, metode
og vist information.

Bagefter betjenes iPod-enhedens
funktioner på lignende måde som
ved cd/MP3-afspilning.
Aflogning af iPod-afspilning
Afspilning afsluttes ved at trykke på
RADIO BAND eller CD/AUX for at
vælge andre funktioner.
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Brug af iPod-menuen
Fra iPod-menuen ligner instruktionerne for "Bland sange/Gentag/Søg... (herunder Lydbøger og
Komponister)" cd/MP3-afspillerens
cd-menu; det er kun punktet "Udskyd
iPod", der er tilføjet.
Se hvert enkelt punkt i cd/MP3’en
angående anvendelse.
iPod-menu  Udskyd iPod

Tryk på MENU-TUNE trykknappen i
afspilningsfunktionsmåde for at vise
iPod-menuen.
Drej MENU-TUNE drejeknappen for
at komme til Udskyd iPod-funktionen.
Tryk derefter på MENU-TUNE trykknappen for at vise meddelelsen om,
at det er sikkert at fjerne iPod-enheden.
Adskil iPod-enheden fra USB-tilslutningsterminalen.
Adskil iPod-enheden fra USB-tilslutningsterminalen.
• Gå tilbage til den tidligere
anvendte funktion.

Ekstern lydindgang (AUX)
Begrænset til modeller, der understøtter ekstern lydtilslutning
Hovedknapper/betjeningsknap
Følgende hovedknapper og betjeningselementer bruges til at nyde
den fyldige lyd i Infotainment-systemet fra lydudgangen på en tilsluttet
ekstern lydenhed.
(9) CD/AUX-knap
Når en ekstern lydenhed er
tilsluttet, trykkes der gentagne
gange på knappen for at
vælge funktionen ekstern lydindgang (AUX).
(2) POWER/VOLUME reguleringsknap
Drej på betjeningsknappen
for at regulere lydstyrken.
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Individuelle
indstillinger

Tilslutning af ekstern lyd
Tilslut lydudgangen på det eksterne
lydudstyr til AUX-indgangsterminal
1 eller 2.
• AUX 1: Findes i Infotainment-enheden
• AUX 2: Befinder sig i handskerummet.

Individuelle indstillinger
Hovedknapper/betjeningsknap
• Knapperne og betjeningsknappen, der anvendes i systemopsætningen, er følgende.
(12) CONFIG-knap

Tryk på CD/AUX for at skifte til funktionen for ekstern lydindgang, hvis
det eksterne lydsystem allerede er
tilsluttet.
Drej på betjeningsknappen
POWER/VOLUME for at regulere
lydstyrken.
• Infotainment-systemet går automatisk over til funktionen for ekstern lydindgang (AUX), når den
eksterne lydenhed tilsluttes.

Tryk på denne knap for at gå
ind i systemets opsætningsmenu.
(14) MENU-TUNE tryk- og drejeknap
• Drej betjeningsknappen
for at gå til menuen eller
opsætningsposten.
• Tryk på knappen for at
vælge/gå ind i den detaljerede kontrolskærm, der
findes i den aktuelle menu
eller opsætningspost.
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(16) / BACK-knap
Annullér inputposten eller gå
tilbage til foregående skærmbillede/menu.

[Eksempel] Systemopsætning 
Indstil tid og dato  Indstil dato:
25. januar 2012

Brug af opsætningsmenuen for
individuelle indstillinger
• Opsætningsmenuer og funktioner
kan variere alt efter bilmodel.
• Se informationstabellen for
opsætningsmenuen på næste
side.

Tryk på knappen CONFIG for at vise
systemopsætningsmenuen.
Efter at have set på informationstabellen for opsætningsmenuen på
næste side drejes MENU-TUNE drjeknappen for at komme til den ønskede opsætningsmenu. Tryk derefter
på MENU-TUNE trykknappen.

• Angiver den detaljerede liste for
den relevante opsætningsmenu
eller funktionstilstand
• Hvis der er en anden detaljeret
liste fra den relevante detaljerede
liste, kan du gentage denne
handling.
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Informationstabel for indstillinger
[Sprog]

Drej på MENU-TUNE drejeknappen
for at opnå den ønskede opsætningsværdi eller funktionstilstand.
Tryk derefter på MENU-TUNE trykknappen.

• Hvis den relevante detaljerede
liste består af flere poster, gentages denne handling.
• Indstil/indtast den relevante
opsætningsværdi, da funktionstilstanden ellers ændres.

Valg af det ønskede sprog.
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[Klokkeslæt Dato]

MM/DD/ÅÅÅÅ: Jan. 23, 2012
RDS ursynkronisering: Vælg Til
eller Fra.
[Radioindstillinger]

AS-stationer: Indstil automatisk stationslagring for hver radio eller DAB.
RDS-valgmuligheder: Indstil valgmulighederne for RDS.
- RDS: Til / Fra (aktivér eller deaktivér RDS-funktionen).
- Regional: Til / Fra (aktivér eller
deaktivér Regional-funktionen).
- Tekstrulningsfrysning: Vælg Til
eller Fra.
- TA-lydstyrke: Indstil lydstyrken
for TA.
DAB-indstillinger: Indstil valgmulighederne for DAB.

Indstil tid: Indstil manuelt timer og
minutter for det aktuelle klokkeslæt.
Indstil dato: Indstil manuelt aktuelt
år/måned/dato.
Indstil tidsformat: Vælg 12- eller
24-timersvisning.
Indstil datoformat: Vælg format for
visning af dato.
ÅÅÅÅ/MM/DD: 2012 jan. 23
DD/MM/ÅÅÅÅ: 23 jan. 2012

Aut. lydstyrkeregulering: Vælg
Fra/Lav/Middel/Høj
Maks. startlydstyrke: Indstil manuelt den maksimale grænse for startlydstyrken.
Radiofavoritter: Indstil manuelt dine
favoritsidenumre.

- Aut. ensemblelinkning: Til / Fra
(aktivér eller deaktivér funktionen Automatisk ensemblelinkning).
- Automatisk linkning DAB-FM:
Til / Fra (aktivér eller deaktivér
funktionen Automatisk linkning
DAB-FM).
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- Dynamisk lydtilpasning: Til /
Fra (aktivér eller deaktivér funktionen Dynamisk lydtilpasning).
- Båndvalg: Vælg Begge, L-bånd
eller Bånd III.
[Bluetooth-indstillinger]

- Par enhed: Prøv at parre en ny
Bluetooth-enhed.
- Skift Bluetooth-kode: Manuel
ændring/indstilling af Bluetooth-koden.
Genopret fabriksindstillinger: Før
begyndelsesværdierne for opsætningen tilbage til standardindstillingerne.
[Bilindstillinger]

Klima og luftkvalitet
- Aut. blæserhastighed: Indstilling af blæserhastigheden:
høj/middel/lav.
- Aut. luftrecirkulation: Indstilling
af følsomhed for AQS (Air Quality
Sensor): lav eller høj.
- Automatisk afdugning: Til / Fra
(aktiverer eller deaktiverer automatisk afdugning).
- Aut. bagrudeafdugning: Til /
Fra (aktivér eller deaktivér automatisk afdugning af bagruden).
Komfortindstillinger
- Klokkelydstyrke: Indstilling af
advarselsklokkens lydstyrke.

Bluetooth: Gå ind i Bluetooth-menuen.
- Aktivering: Vælg Til eller Fra.
- Enhedsliste: Vælg ønsket enhed
og vælg/tilslut/frakobl eller slet.

- Aut. bagrudeviskning i bakgear: Aktivering / deaktivering af
automatisk start af bagrudevisker ved skift til bakgear.
Parkeringshjælp/Kollisionsføler
- Parkeringshjælp: Aktivering /
deaktivering af ultralydfølerne.
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Ind- og udstigningslys
- Udvendige lygter ved oplåsning: Aktivering/deaktivering af
indstigningslys.
- Varighed ved udstigning: Aktivering/deaktivering af udstigningslys og ændring af lysets
varighed.
El-dørlåse
- Aut. døroplåsning: Aktivering /
deaktivering af den automatiske
døroplåsningsfunktion, efter at
tændingen er slået fra.
Fjernbetjent låsning, oplåsning,
start
- Fjernoplåsning af dør: (passiv
indgangsoplåsning): Ændring
af konfigurationen til enten kun at
oplåse førerens dør eller alle
dørene ved oplåsning.
- Fjernoplåsning af dør (passiv
indgangslåsning): Vælg horn
til/fra ved passiv dørlåsning.

- Alarm for fjernbetjening efterladt i bil: Vælg Til eller Fra.
Genopret fabriksindstillinger: Tilbagestil alle indstillinger til standardindstillinger.

Telefon (kun for
modeltype A)
Bluetooth
Hovedknapper/betjeningsknap
Følgende hovedknapper og betjeningselementer bruges til at afspille
musikfiler eller anvende opkaldsfunktionerne via en Bluetooth-enhed.
(9) CD/AUX-knap
Når en Bluetooth-enhed med
en musikafspillerfunktion er
tilsluttet, skal der trykkes gentagne gange på denne knap
for at vælge Bluetooth
audio-afspilningsfunktion.
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(14) MENU-TUNE tryk- og drejeknap
• Tryk på knappen i Bluetooth-telefonfunktionen for
at vise menuskærmen.
• Drej betjeningsknappen
for at gå til menuen eller
opsætningsværdien.
(8) tSEEKu knapper
• Tryk på disse knapper i
Bluetooth audio-afspilningsfunktion for at
afspille foregående eller
næste spor.
• Hold disse knapper nede
for at spole frem eller tilbage og slip for at afspille
ved normal hastighed.

Tilslutning af Bluetooth
Registrering af Bluetooth-enheden
Registrér den Bluetooth-enhed, der
skal tilsluttes til Infotainment-systemet.
• Først opsættes Bluetooth-enheden, der skal tilsluttes, fra Bluetooth-opsætningsmenuen for at
sætte andre enheder i stand til at
søge efter Bluetooth-enheden.

Tryk på CONFIG, og brug
MENU-TUNE tryk- og drejeknappen
for at komme til Bluetooth-indstillinger BLUETOOTH Par enhed.
Tryk derefter på MENU-TUNE.
• Bluetooth-enheder kan ikke blot
registreres ved brug af CONFIG-knappen, men også ved
brug af Telefonmenu  Bluetooth-indstillinger  Bluetooth 
Par enhed.
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• Hvis der allerede er tilsluttet en
Bluetooth-enhed til Infotainment-systemet, vises meddelelsen "Bluetooth er optaget".
• Tilslutnings-standby vises sammen med en meddelelse og en
sikkerhedskode. (Startværdien er
0000 og kan ændres fra Indstillinger  Bluetooth-indstillinger 
Bluetooth  Skift
Bluetooth-kode).
Infotainment-systemet kan findes
ved at søge efter den Bluetooth-enhed, der skal tilsluttes.
Indtast sikkerhedskoden for Infotainment-systemet gennem Bluetooth-enheden
Hvis registreringen af den enhed, der
skal tilsluttes til Infotainment-system,
er vellykket, viser skærmen informationen for Bluetooth-enheden

Tilslutning/sletning/adskillelse af
Bluetooth-enheder

• Infotainment-systemet kan registrere op til fem Bluetooth-enheder.
• I visse Bluetooth-enheder er det
kun muligt at anvende det, når
punktet "Tilslut altid" er indstillet.

Forsigtig
Hvis der allerede er en Bluetooth-enhed tilsluttet, skal den
pågældende enhed først frakobles.
Først opsættes Bluetooth-enheden,
der skal tilsluttes, fra Bluetooth-opsætningsmenuen for at sætte andre
enheder i stand til at søge efter
Bluetooth-enheden.
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Tryk på CONFIG, og brug MENU-TUNE tryk- og drejeknappen for
at komme til Indstillinger  Bluetooth-indstillinger  Bluetooth 
Enhedsliste. Tryk derefter på
MENU-TUNE.

Du kan registrere ved at bruge
MENU-TUNE tryk- og drejeknappen
for at komme til og vælge punktet og
for at komme til og slette det punkt,
der skal slettes. Tryk derefter på
MENU-TUNE.
Brug MENU-TUNE tryk- og drejeknappen for at komme fra den registrerede Bluetooth-enhed til den
enhed, der skal tilsluttes. Tryk derefter på MENU-TUNE.

• Den aktuelt tilsluttede Bluetooth-enhed frakobles ved fra
enhedslisten at vælge den tilsluttede enhed, hvorefter punktet
Frakobling vises. Tryk derefter på
MENU-TUNE.
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Advarsler om registrering/
tilslutning af Bluetooth
• Når det ikke er muligt at tilslutte til
Bluetooth, slettes hele enhedslisten fra den Bluetooth, der skal
tilsluttes, og der prøves igen.
Hvis det ikke fungerer at slette
hele enhedslisten, geninstalleres
batteriet, og der tilsluttes igen.
• Hvis der er et problem, efter at
Bluetooth-enheden er tilsluttet,
anvendes MENU-TUNE tryk- og
drejeknappen for at udføre Indstillinger  Bluetooth-indstillinger  Gendan
fabriksindstillinger.
Initialisér enheden med det problem, der blev forårsaget af en
fejl, som optrådte ved tilslutningen af Bluetooth-enheden og Infotainment-systemet.

• En gang imellem kan Bluetooth
kun tilsluttes gennem håndfri eller
Bluetooth audio-afspilningsfunktionerne trods et tilsluttet stereohovedtelefonsæt. I et sådant
tilfælde kan man forsøge at gentilslutte Infotainment-systemet
med Bluetooth-enheden.
• For Bluetooth-enheder, der ikke
understøtter stereohovedtelefonsæt, kan Bluetooth audio-afspilningsfunktionen ikke bruges.
• Det er ikke muligt at lytte til
musikken gennem Bluetooth
audio, hvis der er tilsluttet en
iPhone via et USB-stik. Dette
skyldes mobiltelefonens unikke
specifikationer.

Bluetooth audio
Afspilning af Bluetooth audio
• En mobiltelefon eller Bluetooth-enhed, der understøtter
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) versioner over 1.2
skal være registreret og tilsluttet
til produktet.
• Fra mobiltelefonen eller Bluetooth-enheden findes den Bluetooth-enhedstype, der skal
indstilles, eller posten tilsluttes
som et stereohovedtelefonsæt.
En nodeikon [e] vises i nederste
højre hjørne af skærmen, hvis
stereohovedtelefonsættet er tilsluttet korrekt.
• Tilslut ikke mobiltelefonen til
Bluetooth-forbindelsesterminalen. Der kan opstå en fejl, hvis
den er tilsluttet under afspilningsfunktionen for cd/MP3 og Bluetooth audio.
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Afspilning af Bluetooth audio

Tryk på CD/AUX flere gange for at
vælge den tilsluttede Bluetooth
audio-afspilningsfunktion.
• Hvis Bluetooth-enheden ikke er
tilsluttet, kan denne funktion ikke
vælges.
Aktivering af mobiltelefonen eller
Bluetooth-enheden afspiller musikfilerne.

• Den lyd, der afspilles af Bluetooth-enheden, leveres gennem
Infotainment-systemet.
• For at Bluetooth audio skal kunne
afspille, skal musikken afspilles
mindst én gang fra mobiltelefonens eller Bluetooth-enhedens
musikafspillerfunktion efter tilslutning som et stereohovedtelefonsæt. Efter at være afspillet mindst
én gang afspiller musikafspilleren
automatisk, når afspilningsfunktionen påbegyndes, og den standser automatisk, når
musikafspilningsfunktionen
afsluttes. Hvis mobiltelefonen
eller Bluetooth-enheden ikke er i
venteskærmstilstand, afspiller
visse enheder muligvis ikke automatisk i Bluetooth audio-afspilningsfunktion.
Tryk på tSEEKu knapperne for at
skifte til foregående eller næste spor.
Hold knapperne inde for hurtig tilbage- eller fremspoling.

• Denne funktion fungerer kun med
Bluetooth-enheder, der understøtter AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile) version
1.0 eller derover. (Afhængigt af
Bluetooth-enhedsalternativerne,
kan visse enheder vise, at
AVRCP tilsluttes ved starttilslutningen.)
• Informationen om afspilningsspor og sporposition vises ikke
på Infotainment-systemets
skærm.
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Advarsler om afspilning af
Bluetooth audio
• Skift ikke spor for hurtigt ved
afspilning af Bluetooth audio.
• Det tager en vis tid at overføre
data fra mobiltelefonen til
Infotainment-systemet.
• Infotainment-systemet overfører
ordren om afspilning fra mobiltelefonen i Bluetooth audio-afspilningsfunktionen. Hvis dette gøres
i en anden funktion, sender enheden en ordre om at stoppe.
Afhængigt af mobiltelefonens
alternativer kan denne ordre om
at afspille/stoppe tage en vis tid
at aktivere.
• Hvis mobiltelefonen eller Bluetooth-enheden ikke er i venteskærmsfunktion, afspiller den
muligvis ikke automatisk, selv om
den udføres fra Bluetooth
audio-afspilningsfunktionen.

Hvis Bluetooth audio-afspilning
ikke fungerer, kontrolleres det,
om mobiltelefonen er i venteskærmsfunktion.
• En gang imellem kan lyde blive
afbrudt under Bluetooth
audio-afspilningen.
Infotainment-systemet udlæser
lyden fra mobiltelefonen eller
Bluetooth-enheden, i takt med at
den sendes.

Bluetooth-fejlmeddelelser og
foranstaltninger
• Bluetooth deaktiveret
Kontrollér, om Bluetooth-aktivering er indstillet til TIL. Bluetooth-funktionen kan benyttes, så
snart Bluetooth-aktivering slås til.
• Bluetooth er optaget
Kontrollér, om der er nogle Bluetooth-enheder tilsluttet. Hvis en
anden enhed skal tilsluttes, frakobles eventuelle andre tilsluttede enheder først, hvorefter der
tilsluttes igen.
• Enhedslisten er fuld.
Kontrollér, om der er mindre end
5 registrerede enheder. Der kan
ikke registreres mere end 5 enheder.
• Ingen telefonbog tilgængelig
Denne meddelelse vises, hvis
mobiltelefonen ikke understøtter
kontaktoverføring. Hvis denne
meddelelse vises efter adskillige
forsøg, understøtter enheden
ikke kontaktoverføring.
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Forsigtig

Håndfri telefon

Forsigtig

Opkaldsmodtagelse
Meddelelsen vises, når overførslen
af kontakter understøttes, mens
information med en enhedsfejl
også sendes. Opdatér enheden
igen, hvis dette sker.

Det er muligt at overføre din ringetone afhængigt af mobiltelefonerne. Indstil lydstyrken på
mobiltelefonens ringetone, hvis
lydstyrken er for lav.

• Telefonbogen er tom
Denne meddelelse vises, hvis
der ikke er gemt nogen telefonnumre i mobiltelefonen.
Meddelelsen vises også, hvis telefonlogoverføringen er understøttet, men på en måde som
ikke understøttes af Infotainment-systemet.

For at tale i telefonen skal der trykkes på opkaldsknappen på fjernbetjeningen på rattet, eller drejes på
MENU-TUNE for at komme til svarfunktionen. Tryk derefter på
MENU-TUNE.

Når der kommer en telefonsamtale
gennem den tilsluttede Bluetooth-mobiltelefon, afbrydes det spor,
der afspilles, og telefonen ringer,
samtidig med at den relevante information vises.
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• Opkaldet afvises ved at trykke på
Lydløs/Læg på knappen på
fjernbetjeningen på rattet eller
ved at trykke på MENU-TUNE
trykknappen og vælge Afvis.

• Under samtalen er det muligt at
afbryde den overførte lyd ved at
vælge punktet Lydløs mikrofon
ved brug af MENU-TUNE trykkeog drejeknappen.

• Under samtalen holdes
Call-knappen på ratfjernbetjeningen inde for at skifte til privatopkaldsfunktion (visse telefoner
understøtter muligvis ikke privatopkaldsfunktionen, afhængigt af
telefonens valgmuligheder).
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• Når et opkald modtages med
Infotainment-systemet og Bluetooth tilsluttes, er der mobiltelefoner, der ikke automatisk skifter til
privatopkaldsfunktion. Dette
afhænger af de oprindelige specifikationer på hver mobiltelefon.
• Når det er muligt at benytte serviceydelser, der er relateret til en
tredjepartssamtale, som understøttes af kommunikationsserviceleverandøren gennem en
applikation, er det muligt at foretage opkald under en samtale
gennem Infotainment-systemet.
• Under en samtale med tre eller
flere parter, kan indholdsvisningen afvige fra de praktiske oplysninger.

Afslutning af et opkald

Opkald ved hjælp af genopkald

Samtalen afsluttes ved enten at
trykke på knappen Mute/Hang up på
fjernbetjeningen på rattet eller ved at
dreje på MENU-TUNE for at komme
til Læg på-funktionen. Tryk derefter
på MENU-TUNE.

På ratfjernbetjeningen trykkes på
Call-knappen for at vise vejledningsbilledet for genopkald, eller knappen
holdes inde for at vise opkalderlog-billedet.
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• Afhængigt af mobiltelefonen er
der tilfælde, hvor opkaldet foretages gennem opkaldsoversigten
for modtagne eller ubesvarede
opkald i stedet for genopkaldsfunktionen. Dette afhænger af
mobiltelefonens valgmuligheder.

Drej på MENU-TUNE for at vælge Ja
eller kontakter, og tryk derefter på
MENU-TUNE eller Call-knappen for
at foretage et opkald.
• Hvis mobiltelefonen ikke er i ventefunktion, understøtter din telefon muligvis ikke
genopkaldsfunktionen. Dette
afhænger af mobiltelefonens
valgmuligheder.
• Når et nummer ringes op igen,
vises det tilsluttede telefonnummer ikke.

Tryk på MENU-TUNE, mens telefonen er tilsluttet, for at vise tilslutningsfunktionerne som vist ovenfor.
Brug MENU-TUNE tryk- og knappen
for at benytte funktionerne i den
menu, der vises.

• Under telefonsamtalen holdes
Call-knappen på ratfjernbetjeningen inde for at skifte til privat
funktion.
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Opkald ved indtastning af
numre

• Se følgende indhold for at redigere indholdet af det indtastede.
1 Flyt: Flyt indtastningspositionen
2 Slet: Slet indtastet tegn
3 Telefonbog: Søg kontakter
(kan anvendes efter opdatering af telefonnumrene)
4 Opkald: Start opkald

For at foretage et opkald ved at indtaste telefonnummeret skal der trykkes på MENU-TUNE og knappen
drejes for at vælge Indtast nummer.
Tryk derefter på MENU-TUNE.

Drej MENU-TUNE drejeknappen for
at vælge de ønskede bogstaver, og
tryk derefter på MENU-TUNE trykknappen for at taste nummeret.
• Gentag dette punkt ved indtastning af alle telefonnumre.
• Tryk på / BACK-knappen for at
slette ét bogstav ad gangen, eller
hold knappen inde for at slette
alt, hvad der er indtastet.
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Brug af telefonmenuen
Telefonmenu Telefonbog 
Søg

Drej på MENU-TUNE for at vælge
Søg, og tryk derefter på
MENU-TUNE.
Drej på MENU-TUNE drejeknappen
for at vælge Første eller sidste navn.
Tryk derefter på MENU-TUNE trykknappen.

Når hele telefonnummeret er indtastet, drejes MENU-TUNE for at
vælge begynd opringning [5]. Tryk
derefter på MENU-TUNE for at foretage opkaldet.
Opkaldet afsluttes ved at dreje
MENU-TUNE for at vælge funktionen
for afslutning af opkald. Tryk derefter
på MENU-TUNE.

Tryk på MENU-TUNE, og drej på
MENU-TUNE for at vælge Telefonbog. Tryk derefter på MENU-TUNE.
• Der vises en meddelelse, når der
ikke er kontakter, der kan anvendes, og du bliver returneret til
foregående menu.

Drej på MENU-TUNE for at vælge
søgekriterier/-område, og tryk derefter på MENU-TUNE.
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Telefonmenu Telefonbog 
Opdatér

Drej på MENU-TUNE fra søgeresultatbilledet for at vælge det ønskede
punkt. Tryk derefter på MENU-TUNE
for at se detaljerne for det pågældende punkt.

Det relevante nummer ringes op ved
at trykke på MENU-TUNE.
• Yderligere instruktioner findes
under punktet, der beskriver telefonopkald.

Opdatér kontakterne i den tilsluttede
mobiltelefon til systemets kontakter.
Brug MENU-TUNE tryk- og drejeknappen til at vælge Telefonmenu 
Telefonbog  Opdatér. Tryk derefter på MENU-TUNE.
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Drej på MENU-TUNE for at vælge
Ja eller Nej, og tryk derefter på
MENU-TUNE for at aktivere eller
annullere opdatering.

Bemærkning om opdatering af
kontakter
• Denne funktion kan anvendes på
mobiltelefoner, der understøtter
overføringsfunktionen for kontaktopdatering og opkaldsoversigt.
(Hvis produktet er tilsluttet en
mobiltelefon, der ikke understøtter disse funktioner, kan opkaldsoversigten vises gennem
Infotainment-systemet.)
• Opdatering understøttes ikke for
mere end 1000 kontaktnumre.
• Vær opmærksom på, at håndfri
og Bluetooth-lydafspilning er
afbrudt under opdatering af kontakter.
(Andre funktioner end håndfri og
Bluetooth-lydafspilning kan benyttes).

• Ved opdatering af dine kontakter
er det muligt at anmode om overføringscertificering for kontakter.
Hvis venteskærmbilledet ikke
ændrer sig i lang tid, kan du kontrollere, om mobilen anmoder om
certificering. Når der anmodes
om certificering for mobiltelefonen, afbrydes alle Bluetooth-forbindelser, hvis det ikke
accepteres, og derefter tilsluttes
enheden igen.
• Når opkaldsoversigten modtages, er det muligt at anmode om
overføringscertificering for
opkaldsoversigten fra mobiltelefonen. Hvis venteskærmbilledet
ikke ændrer sig i lang tid, kontrolleres det, om mobilen anmoder
om certificering.
Når der anmodes om certificering
for mobiltelefonen, afbrydes alle
Bluetooth-forbindelser, hvis det
ikke accepteres, og derefter tilsluttes enheden igen.
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• Hvis der er et problem i mobiltelefonens gemte information, er det
ikke sikkert, at kontakterne bliver
opdateret.
• Infotainment-systemet bruger
kun information, der er kodet i
UTF-8 format.
• Hvis andre funktioner (spil, kortsøgning, navigation osv.) aktiveres, mens kontaktopdateringen
eller opkaldsoversigtoverføringen foregår, er det ikke sikkert, at
opdaterings-/overføringsprocessen fungerer.
Dette skyldes, at der er andre
funktioner i gang på mobiltelefonen, som påvirker dataoverføringen.
• Når kontaktopdateringen eller
opkaldsoversigtsoverføringen er
gennemført, afbrydes alle håndfri og Bluetooth audio-afspilningsfunktioner automatisk og tilsluttes
derpå igen.

• Hvis der bliver slukket for
Infotainment-systemet under en
telefonsamtale, overføres samtalen til mobiltelefonen. Visse telefoner kan behøve at opsætte en
opkaldsoverføringsfunktion i forvejen, afhængigt af telefontype.
• Hvis brugeren afbryder forbindelsen med det samme (ved hjælp
af Infotainment eller mobiltelefon), finder autotilslutningsfunktionen ikke sted. Autotilslutning:
Denne funktion finder og tilslutter
automatisk den enhed, der
senest var tilsluttet.
• Kontakterne viser muligvis ikke
altid alle listerne på telefonen, når
de vælges. Infotainment-systemet viser kun det, der er blevet
overført fra mobiltelefonen.
• Kontaktopdateringen kan kun
modtage fire numre pr. kontaktkatalog (Mobiltelefon, Kontor,
Hjem og Øvrigt).

• Ændring af sprogopsætningen
under kontaktopdateringen sletter alle tidligere opdateringer.
• Hvis mobiltelefonen ikke er indstillet med et vente-displaybillede, kan der ikke foretages
opkald til dette Infotainment-system.
• Hvis mobiltelefonens operativsystem bliver opdateret, kan det
ændre, hvordan telefonens Bluetooth-funktion fungerer.
• Specielle tegn og sprog, der ikke
understøttes, vises som "____".
• Opkald, der er registreret under
kontakter uden navn, angives
som "Intet nummer i kontakt."
• Infotainment-systemet viser kontakter, opkaldsoversigt og information om genopkald i takt med
overføringen fra mobiltelefonen.

180

Infotainment-system

Telefonmenu Telefonbog 
Slet alle

Drej på MENU-TUNE for at vælge Ja
eller Nej, og tryk derefter på
MENU-TUNE for henholdsvis at
slette alle kontakter eller at annullere.

Telefonmenu  Opkaldslister

Kontrollér, benyt eller slet kontakter.
Hvert eneste telefonnummer, der har
været gemt i systemkontakterne, bliver slettet.
Brug MENU-TUNE tryk- og drejeknappen til at vælge Telefonmenu
Telefonbog  Slet alle. Tryk
derefter på MENU-TUNE.

Brug MENU-TUNE tryk- og drejeknappen til at vælge Telefonmenu 
Opkaldslister. Tryk derefter på
MENU-TUNE.
Brug MENU-TUNE tryk- og drejeknappen til at vælge den detaljerede
opkaldshistorie. Tryk derefter på
MENU-TUNE.
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Drej på MENU-TUNE for at vise
opkaldshistorien og foretage et
opkald.
Tryk på MENU-TUNE for at kalde det
valgte nummer fra opkaldshistorien.

• Hvis skærmbilledet "Vent venligst" vises for længe, efter at
opkaldsloggen er valgt, skal det
kontrolleres, om biltelefonen
anmoder om bekræftelse af overføringen af opkaldsnumre. Når
bekræftelsesprocedurerne for
mobiltelefonen er gennemført,
overføres kontakterne og opkaldsloggen til Infotainment-systemet.
• Opkaldsloggen fra mobiltelefonen og den log, der vises på
Infotainment, kan være forskellige. Dette Infotainment-system
viser den information, der er
overført fra mobiltelefonen, som
den er.

Telefonmenu 
Bluetooth-indstillinger

Opsætning af Bluetooth-funktion.
Brug MENU-TUNE tryk- og drejeknappen til at vælge Telefonmenu 
Bluetooth-indstillinger. Tryk derefter
på MENU-TUNE.
Bluetooth-funktionen aktiveres ved at
registrere/tilslutte/slette Bluetooth-enheden eller ændre Bluetooth-koden, vælge Bluetooth ved brug
af MENU-TUNE tryk- og drejeknappen og derefter bruge MENU-TUNE
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til indstilling af den ønskede enhed.

 Det er muligt, at de ringetoner,
du allerede har, overføres til
Infotainment-systemet afhængigt
af mobiltelefonen. For sådanne
mobiltelefoner er det ikke muligt
at benytte den valgte ringetone.
 For mobiltelefoner, der overfører
dine ringetoner, bliver ringetonens lydstyrke baseret på den
lydstyrke, der er overført fra
mobiltelefonen. Indstil lydstyrken
på mobiltelefonens ringetone,
hvis lydstyrken er for lav.

Indstilling af ringetonen og dens lydstyrke, som anvendes af Bluetooth-funktionen, sker ved at benytte
MENU-TUNE tryk- og drejeknappen
til at vælge Lyd & Signal og derefter
konfigurere de ønskede punkter ved
hjælp af knappen.

Fornyet initialisering af Bluetooth-indstillingerne til deres standardværdier sker ved at benytte
MENU-TUNE tryk- og drejeknappen
til at vælge punktet for gendannelse
af fabriksindstillinger og derefter
vælge Ja med MENU-TUNE.
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Klimastyring

 Luftrecirkulation /

Klimastyringer

 El-opvarmet bagrude og sidespejl

Opvarmnings- og
ventilationssystem

Temperatur

Klimastyringer..............................183

Indstil temperaturen ved at dreje på
knappen.

Ventilationsåbninger ....................190

Rød: Varm

Vedligeholdelse ...........................191

Blå: Kold
Den ønskede varmeeffekt opnås
først, når motoren er blevet varm.

Blæserhastighed
Luftstrømmen justeres ved at sætte
blæseren på den ønskede hastighed.
GC3E8002A

Betjeningselementer for:
 Temperatur
 Blæserhastighed
 Luftfordeling
 Opvarmning
 Afrimning af forruden
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Luftfordeling

Opvarmning

Maksimal varme

Vælg luftspjæld ved at dreje på knappen.

Normal opvarmning

Anvend maksimal varme for hurtig
opvarmning.

Y: Luftstrømmen rettes mod overkroppen. Alle spjæld kan indstilles.
\: Luftstrømmen rettes mod overkroppen og gulvet.
[: Det meste af luftstrømmen rettes mod gulvet, mens en lille smule
luft ledes mod forruden og sidespjældene.

1. Drej temperaturvælgeren hen i
det røde område (opvarmning).
2. Drej luftfordelingsknap.
3. Sæt blæserkontrollen på det
ønskede trin.

Brug den ikke i længere perioder.
Det kan resultere i en ulykke, fordi
kabineluften bliver indelukket og
ruderne kan dugge og evt. medføre,
at føreren får et dårligere udsyn.

W: Det meste af luftstrømmen rettes
mod gulvet og forruden, mens en lille
smule ledes mod sidespjældene.
5: Det meste af luftstrømmen rettes mod forruden, mens en lille
smule luft ledes mod sidespjældene.
GC3E8003A

Fjern duggen fra ruderne ved at dreje
luftfordelingsknappen til
AFRIMNING 5.
For maksimal varme:
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1. Tryk på recirkulationsknappen for
at aktivere recirkulationsfunktionen.
2. Drej temperaturvælgeren helt
over på det røde område
(opvarmning).
3. Sæt blæseren på højeste trin.

Afrimning af forruden

Forsigtig
Forskellen mellem udeluftens og
forrudens temperatur kan få
ruderne til at dugge, så udsynet bliver forringet.
Brug ikke GULV/AFRIMNING W
eller AFRIMNING 5 i meget fugtigt vejr, når temperaturvælgeren
står i det blå område.

GC3E8004A

1. Indstil luftfordelingsknappen på
AFRIMNING 5.
2. Sæt temperaturvælgeren i det
røde område (varm luft).
3. Sæt blæseren på højeste trin for
hurtig afrimning.
4. Åbn eventuelt ventilationsspjældene i siderne, og ret dem mod
sideruderne.

Det kan føre til en ulykke, med fare
for skader på vognen og kvæstelser.
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Luftrecirkulation W

{Advarsel

GC3E8005A

Ventilationssystemets recirkulation
betjenes ved at trykke på
knappen W.

El-opvarmet bagrude og
sidespejl

Kørsel i længere tid med recirkulation kan virke søvndyssende.

Den el-opvarmede bagrude og sidespejlet betjenes med knappen +.

Ved recirkulation kommer der praktisk talt ikke nogen luft ind udefra.
Når kølingen er slået fra, stiger luftfugtigheden, og ruderne kan begynde at dugge. Kvaliteten af
luften i kabinen falder, og det kan
gøre personerne i bilen døsige.

Se El-bagrude på side 31.
Se El-opvarmede spejle på side 27.
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Klimaanlæg
{Advarsel

 Blæserhastighed

Luftfordeling

 Luftfordeling

Vælg luftspjæld ved at dreje på knappen.

 Afdugning og afisning

Sov ikke i en bil med klimaanlægget eller varmesystemet slået til.
Det kan forårsage alvorlige skader
eller dødsfald på grund af et fald i
iltniveauet og/eller kropstemperaturen.

 Luftrecirkulation W
 Afkøling u

Temperatur
Indstil temperaturen ved at dreje på
knappen.
Rød: Varm
Blå: Kold

Blæserhastighed
Luftstrømmen justeres ved at sætte
blæseren på den ønskede hastighed.

GC3E8006A

Betjeningselementer for:
 Temperatur

Y: Luftstrømmen rettes mod overkroppen. Alle spjæld kan indstilles.
\: Luftstrømmen rettes mod overkroppen og gulvet.
[: Det meste af luftstrømmen rettes mod gulvet, mens en lille smule
luft ledes mod forruden og sidespjældene.
W: Det meste af luftstrømmen rettes
mod gulvet og forruden, mens en lille
smule ledes mod sidespjældene.
5: Det meste af luftstrømmen rettes mod forruden, mens en lille
smule luft ledes mod sidespjældene.
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Afdugning af forruden

4. Indstil blæserkontrollen på det
ønskede trin.

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

Luftrecirkulation W

Ved recirkulation kommer der praktisk talt ikke nogen luft ind udefra.
Når kølingen er slået fra, stiger luftfugtigheden, og ruderne kan begynde at dugge. Kvaliteten af
luften i kabinen falder, og det kan
gøre personerne i bilen døsige.
GC3E8007A

1. Indstil luftfordelingsknappen på
AFRIMNING 5,
2. Recirkulationsknappen indstilles
på friskluftsfunktion, og der tændes automatisk for airconditionsystemet.
Hvis det ikke er nødvendigt med
aircondition, skal luftfordelingsknappen stilles på GULV/AFRIMNING -.
3. Vælg ønsket temperatur.

GC3N8003A

Ventilationssystemets recirkulation
betjenes ved at trykke på
knappen W.
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Afkøling u
Kølingen fungerer kun med motoren
i gang og blæseren tændt. Betjenes
med knappen u.
Klimaanlægget køler og affugter
(tørrer) den indstrømmende luft, blot
udetemperaturen er lidt over frysepunktet. Der kan derfor dannes kondensvand, som ledes ud under bilen.
Spar på brændstoffet ved at slå
kølingsenheden fra, så snart der ikke
længere er brug for køling eller
affugtning.
Aircondition starter ikke, når blæseren er slået fra.
Selv om airconditionsystemet er
tændt, producerer bilen varm luft,
hvis temperaturknappen er indstillet
på det røde område.
Drej blæserknappen til 0 for at slukke
for klimaanlægget.

Forsigtig

Maksimal afkøling

Brug kun korrekt kølevæske.

{Advarsel
Klimastyringssystemer må kun serviceres af fagfolk. Forkerte servicemetoder kan forårsage
personskade.
Normal afkøling
GC3E8008A

1. Drift af klimaanlægget.
2. Drej temperaturvælgeren over i
det blå område (afkøling).
3. Drej luftfordelingsknappen.
4. Sæt blæserkontrollen på det
ønskede trin.

For at få maksimal afkøling i varmt
vejr og når vognen har stået i solen i
lang tid:
1. Drift af klimaanlægget.
2. Tryk på recirkulationsknappen for
at aktivere recirkulationsfunktionen.
3. Drej temperaturvælgeren helt
over på det blå område for at
afkøle luften.
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4. Sæt blæserknappen på højeste
trin.

Ventilationsåbninger

Indstil luftstrømmens retning ved at
vippe og dreje lamellerne.

Indstillelige
ventilationsåbninger
Når kølingsenheden er slået til, skal
mindst ét ventilationsspjæld være
åbent. Ellers kan fordamperen ise til
på grund af manglende luftcirkulation.

TDL123A

Drej knappen mod uret for at åbne
sideventilationsspjældene, og drej
den i den ønskede retning.
Hvis du ikke vil have strømmen, drejes knappen med uret.
GC3E8001A

Det midterste ventilationsspjæld er
ikke lukket helt.
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{Advarsel
Fastgør ikke genstande til luftspjældenes lameller. Risiko for materiel skade og personskader ved
en ulykke.

Vedligeholdelse

Passagerkabinens luftfilter

Luftindtag

Filteret renser den luft, der kommer
ind i bilen gennem luftindtaget, for
støv, sod, pollen og sporer.

Faste ventilationsåbninger
Under forruden og i ruderne i fordørene samt i gulvet er der yderligere
ventilationsspjæld.

GO3E8015A

Det udvendige luftindtag foran forruden i kabinen skal holdes frit af hensyn til luftgennemstrømningen.
Fjern eventuelle blade, snavs eller
sne.

GO3E8016A

Udskiftning af filter:
1. Afmonter handskerummet.
Handskerummet fjernes ved at
åbne det og trække det ud.
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Forsigtig
Der kræves hyppigere vedligeholdelse af luftfilteret, hvis der køres
meget på støvede veje, områder
med luftforurening og ubefæstede
veje.
I modsat fald risikerer man, at luftvejene påvirkes, og at filtrets effektivitet formindskes.
TDL133A

2. Tag filterdækslet af ved at
afklipse begge sider af det.
3. Skift airconditionfilter.
4. Saml filterdækslet og handskerummet i omvendt rækkefølge.

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

Bemærk

 Rengøring af kondensator og

Vi anbefaler, at du retter henvendelse til din autoriserede reparatør
for at få udskiftet filtret.

 Aftapning af fordamper
 Effektkontrol
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Forsigtig
Brug kun korrekt kølevæske.

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

Notater
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Kørsel og drift

Kørselsinformationer ...................195

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 vognens
ydelse og brændstoføkonomi og
giver længere levetid:

Manuel gearkasse .......................208

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

Kørselssystemer..........................209

Pedaler

Bremser .......................................210

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

Start og kørsel .............................195
Udstødning ..................................200
Automatisk gearkasse .................202

Kørselskontrolsystemer ...............213
Genstandsregistreringssystemer.219
Brændstof ....................................223

 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
Drej ikke nøglen hen på 0 eller 1
under kørslen.

Start af motor
Start af motor med
tændingslåsen

Føreren kan miste kontrollen over
vognen, og bremserne vil være slået fra. Følgen er skade på vognen,
kvæstelser eller eventuelt død.

Forsigtig

0(LÅSNING): Tænding fra

Lad ikke nøglen stå i position 1
eller 2 i længere tid, når motoren
ikke er i gang.

1(ACC): Tænding fra, ratlås frigjort

Det vil tappe batteriet.

MD097

2(SLÅET TIL): Tænding til, forvarmning til dieselmotor
3(START): Start

MD098

 Drej nøglen til position 1, og
bevæg rattet lidt for at frigøre ratlåsen.
 Manuel gearkasse: Træd koblingen ned.
 Automatisk gearkasse: Sæt gearvælgeren i P eller N.
 Træd ikke på speederen.

Kørsel og drift 197

 Dieselmotor: drej nøglen til stilling 2 for forvarmning, indtil K
slukkes.
 Drej nøglen til position 3, mens
der trædes på koblings- og bremsepedalen, og slip derefter nøglen, når motoren kører.
Inden startproceduren gentages,
eller hvis motoren skal standses:
Drej nøglen tilbage til 0.

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.

Funktionen Automatisk
motorstart/-stop

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.

GC3E9001A

Deaktiver stop-start-systemet manuelt ved at trykke på eco-knappen.
Deaktiveringen angives ved, at lysdioden i knappen slukkes.

198 Kørsel og drift

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
 Kølevæsketemperaturen er ikke
for lav

GC3E9002A

Motorstoppet angives af nålen på
positionen AUTOSTOP på omdrejningstælleren.

 Udetemperaturen er ikke for lav
 Afisningsfunktionen er ikke aktiveret
 Klimaanlægget hindrer ikke et
motorstop

 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.

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.

 Stop-start-systemet er manuelt
deaktiveret
 Motorhjelmen åbnes
 Førerens sikkerhedssele er ikke
spændt, og førerdøren åbnes
 Motortemperaturen er for lav
 Batteriet er svagt
 Vakuumbremsen er ikke tilstrækkelig
 Bilen begynder at køre
 Afisningsfunktionen er aktiveret
 Klimaanlægget kræver en motorstart

Parkering
 Bilen må ikke parkeres på steder
med let antændeligt materiale.
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.
 Sluk for motor og tænding. Rattet
drejes, indtil ratlåsen aktiveres.
 Hvis bilen holder på et plant
underlag eller op ad en skråning,
skal der skiftes til 1. gear eller
"P", inden tændingen afbrydes.
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.
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 Luk vinduerne.

Udstødning

 Lås bilen og aktiver tyverialarmen.

Udstødning
{Fare
Udstødningsgas fra motoren indeholder giftig kulilte, som er farveløs
og lugtfri og kan være farlig at indånde.
Hvis der trænger udstødningsgasser ind i kabinen, skal De straks
åbne alle vinduerne. Få straks årsagen til fejlen rettet hos en reparatør.
Undgå kørsel med åben bagklap,
da der ellers kan trænge udstødningsgas ind i bilen.

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 op til
25 minutter. I dette tidsrum kan der
være et højere brændstofforbrug.
Emission af lugte og røg under
denne proces er normal.
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Kontrollampen L slukkes, og fejlmeddelelsen/koden forsvinder, så
snart rengøringen er gennemført.

Forsigtig
Hvis rengøringsprocessen afbrydes mere end en gang, kan der
opstå alvorlig motorskade.

GC3E9003A

Under visse køreforhold, fx korte
afstande, kan systemet ikke rengøre
sig selv automatisk.
Hvis filteret kræver rengøring, blinker
kontrollampen L. Desuden vises
fejlmeddelelsen ‘Particulate Filter Is
Full’ eller kode ‘55’ i førerinformationscentret (DIC). Fortsæt med at
køre, hold motorens omdrejningstal
over 2.000 omdr./min. Rensningen af
dieselpartikelfiltret startes.

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.
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Forsigtig
Undlad at røre ved katalysatoren,
når motoren er i gang. Katalysatoren er varm i lang tid efter, at motoren er standset.

Automatisk gearkasse
Automatisk gearkasse
Den automatiske gearkasse muliggør manuelt gearskifte (manuel funktion) eller automatisk gearskifte
(automatfunktion).

Start af vognen
1. Efter at motoren er blevet varm,
skal der fortsat trædes på bremsepedalen, samtidig med at gearvælgeren føres til R, D eller M.

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

Gearvælger

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 stilling P i stedet for
håndbremsen.

TGL023A

Det findes i instrumentgruppen.
Det angiver det valgte gear eller
gearkassefunktion.

GC3N9002A

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

Sluk motoren, træk håndbremsen
og tag tændingsnøglen ud, når du
forlader vognen.
Efterlad aldrig vognen uden opsyn,
mens motoren er i gang.
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Gearskift

MD174

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

GC3N9003A

Bevægelser mellem visse gearstillinger kræver, at der trykkes på udløserknappen på gearvælgeren.

MD172

Træd bremsepedalen i bund og tryk
på udløserknappen for at skifte.

Følg beskrivelserne, som beskrevet
med pilene, når du skifter med gearvælgeren.

Skift, der kræver, at du trykker på
udløserknappen, som angivet med
pilene.
TDL148A
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Manuel funktion

I manuel funktion foretages nedskiftning automatisk, når bilens fart nedsættes. Når bilen stopper, vælges 1.
gear automatisk.

MD173

Forsigtig

Frit gearskift.
Skift gear korrekt efter vejforholdene.

GC3N9004A

Flyt gearvælger i position M.
Tryk på gearskifteknappen i siden af
gearvælgeren.
OP (+): skift til højere gear.
NED (-): skift til lavere gear.
For at bevare det ønskede niveau af
bilydelse og sikkerhed, vil systemet
måske ikke udføre visse gearskift,
når gearvælgeren betjenes.
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Motorbremsning

"Rokning" af bilen

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.

Kun hvis bilen er kørt fast i sand,
mudder eller sne, må man forsøge at
rokke bilen fri.

{Advarsel

Motorens omdrejningstal holdes så
lavt som muligt, og man bør undgå at
give gas rykvist.

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.

Kickdown

Flyt gearvælgeren frem og tilbage
mellem D og R gentagne gange.

Parkering
Når bilen er bragt til standsning ved
at træde på bremsepedalen, skal der
skiftes til P, og parkeringsbremsehåndtaget trækkes op med et fast
tag. Tag derefter tændingsnøglen 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.
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Fejl
I tilfælde af fejl tændes fejlkontrollampen. Gearkassen skifter ikke længere automatisk og heller ikke
manuelt, da den er fastlåst i et
bestemt gear.

1. Drej tændingsnøglen på OFF og
tag nøglen ud.
2. Nedtryk og hold bremsepedalen
nede og træk håndbremsen.

Få straks årsagen til fejlen afhjulpet
hos en reparatør.

Strømafbrydelse
Ved en strømafbrydelse kan gearvælgeren ikke flyttes fra position P.

GC3N9006A

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.

Frigørelse af gearvælger
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:

GC3N9005A

3. Fjern dækslet på konsollen med
en tynd genstand som f.eks. en
skruetrækker med fladt hoved.

4. Sæt tændingsnøglen i åbningen
og tryk den ind.
5. Skift til neutral (N).
6. Fjern nøglen fra hullet.
7. Sæt dækslet på igen.
8. Få vognen repareret snarest
muligt.
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{Advarsel
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.
I givet fald vil gearkassen lide skade, men man risikerer også at miste herredømmet over bilen.

{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.

Manuel gearkasse
Manuel gearkasse

Brug stilling D så meget som muligt.
Skift aldrig til P eller R, mens vognen er i fart.
Hvis du standser bilen på terræn,
der hælder opad: Hold ikke vognen
ved at trykke på speederen. Brug
bremsepedalen.
Tryk bremsepedalen i bund ved
skift fra P eller N til R eller et fremgear.

GC3N9007A

Bilen sættes i bakgear ved at trække
grebet på gearstangen opefter og
føre gearstangen til bakgear.
Hvis det ikke lykkes at sætte bilen i
gear: Sæt gearvælgeren i frigear, slip
koblingen helt, og træd på koblingen
igen. Sæt derefter gearvælgeren i
gear igen.

Kørsel og drift 209

Lad ikke koblingen glide unødigt.
Træd altid koblingspedalen helt i
bund. Lad i øvrigt ikke foden hvile på
pedalen.

Forsigtig
Det frarådes at køre med hånden
hvilende på gearvælgeren.

Kørselssystemer
Firehjulstræk
Hvis vognen 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 vognen på
den ønskede måde. Der kan være
lidt tilkoblingsstøj under hård brug,
men dette er normalt.
Bemærk
Når TCS/ESC aktiveres på isglat
eller fedtet vej, frakobles firehjulstrækket muligvis. Meddelelseskode 256 fremkommer, når
firehjulstrækket midlertidigt er deaktiveret.
Hvis meddelelseskode 73 (service af
firehjulstræk) vises i førerinformationscentret (DIC), er der en fejl i firehjulstræksystemet.

Kontakt en reparatør for at få udbedret problemet snarest muligt.
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Bremser
Bremser
Bremsesystemet har to uafhængige
bremsekredse.
Hvis en bremsekreds svigter, kan
bilen fortsat bremses med den anden
bremsekreds. Bremsevirkningen
opnås dog først, når bremsepedalen
trædes hårdt ned. Det kræver betydeligt større kraft. Bremselængden
øges. Søg hjælp hos en reparatør,
inden kørslen fortsættes.

Forsigtig

Forsigtig

Hvis et af kredsløbene svigter, skal
pedalen trædes hårdere ned, og
bremselængden øges muligvis. Få
straks bremsesystemet efterset og
repareret hos en reparatør. Vi
anbefaler, at du henvender dig til
en autoriseret reparatør.

Lad aldrig foden hvile på bremsepedalen under kørslen. Det øger
sliddet på bremsekomponenterne.
Bremserne kan også blive overophedede, så bremselængden bliver
større og der kan opstå farlige situationer.

Hvis bremsepedalen kan trædes
længere ned end ellers, skal bremserne muligvis repareres.
Kontakt straks en reparatør. Vi
anbefaler, at du henvender dig til
en autoriseret reparatør.

{Advarsel
Bremserne kan midlertidigt miste
bremseevnen, hvis du er kørt gennem dybt vand, har vasket vognen
eller har bremset for kraftigt ned ad
en stejl bakke. Det kan skyldes
våde komponenter i bremserne eller overophedning.
Hvis bremserne midlertidigt mister
deres bremseevne på grund af
overophedning, bør der skiftes til et
lavere gear ved kørsel 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.

Blokeringsfrit
bremsesystem (ABS)
ABS-systemet forhindrer, at hjulene
blokerer.
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 i en nødsituation
skal man blive ved med at træde på
fodbremsen, selv om bremsepedalen
vibrerer.

Let ikke trykket på fodbremsen/
Når bilen startes, efter at tændingen
er slået til, høres der en mekanisk
lyd. Dette er normalt med ABS.
Se Advarselslampe for ABS på
side 88.
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Håndbremse

Fejl

Se Advarselslampe for bremsesystem på side 88.

{Advarsel

Bremseassistent

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.

Hvis bremsepedalen trædes hurtigt
og hårdt ned, bremses der automatisk med maksimal bremsekraft
(katastrofeopbremsning).

GC3N9008A

Træk altid parkeringsbremsen så
kraftigt som muligt uden at trykke på
knappen, når bilen parkeres på en
skråning eller en stigning.
Parkeringsbremsen løsnes ved at
løfte håndtaget lidt op, trykke på
knappen og sænke håndtaget helt.
Ved at træde på fodbremsen samtidigt reduceres den kraft, der skal
bruges til aktivering af parkeringsbremsen.

Så længe denne kraftige opbremsning skal vare, må trykket på bremsepedalen ikke slækkes. Sker det, vil
bremsekraften automatisk blive reduceret.

Igangsætningsassistent
(HSA)
Dette system forhindrer tilbagerulning, når bilen sættes i gang op ad
bakke. Når der trædes på speederen, efter at bremsepedalen er sluppet, forbliver bremserne aktiveret i
ca. 2 sekunder mere.
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Kørselskontrolsystemer

Elektronisk
stabilitetskontrol (ESC)

Deaktivering

Traction Control (TCS)

Systemet for elektronisk stabilitetskontrol (ESC) hjælper med til at stabilisere bilen under
svingningsmanøvrer.

Traction control-systemet (TCS) forbedrer kørselsstabiliteten, når det er
påkrævet, uanset kørebanens
beskaffenhed eller dækkenes vejgreb, ved at forhindre de trækkende
hjul i at spinne.
Så snart de trækkende hjul begynder
at spinne, reduceres motorydelsen,
og hjulet, der spinner mest, bremses
separat. Det giver langt større kontrol
over bilen på glatte veje.
TCS aktiveres, så snart tændingen
slås til.

{Advarsel
Denne sikkerhedsfunktion må ikke
friste en til at tage chancer under
kørslen.
Afpas hastigheden efter vejforholdene.

ESC aktiverer bremserne på individuelle hjul og indgriber med motorstyringssystemet for at stabilisere
bilen.
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TCS kan deaktiveres, når det er
meningen, at drivhjulene skal spinne.
Tryk på g knappen.
Kontrollampen i tændes. TCS aktiveres på ny ved at trykke på g igen.
TCS aktiveres også igen, næste
gang tændingen tilsluttes.
Se Lampe for deaktiveret traktionskontrol (TC) på side 89.

ESC-systemet kan påvirkes af ugunstige forhold som vejens beskaffenhed eller dækkenes vejgreb.
Det er ikke en erstatning for sikker
kørsel - bibehold kørselssikkerheden.
ESC aktiveres, så snart tændingen
slås til.
Når ESC er aktiv, lyser d.
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{Advarsel

Deaktivering

{Advarsel

Denne sikkerhedsfunktion må ikke
friste en til at tage chancer under
kørslen.
Afpas hastigheden efter vejforholdene.
Se Kontrollampe for elektronisk stabilitetskontrol (ESC) på side 89.
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Ved kørsel med meget høj ydelse
kan ESC deaktiveres.
Tryk på g i flere sekunder, indtil kontrollamperne g og i tændes.
ESC aktiveres på ny ved at trykke på

g igen.
ESC genaktiveres også, næste gang
tændingen tilsluttes igen.

Når ECS-systemet aktivt forbedrer
bilens stabilitet, skal hastigheden
reduceres og du skal være særlig
opmærksom på vejforholdene.
ESC-systemet er kun en ekstra
funktion for vognen. Når bilen overskrider sine fysiske begrænsninger
kan den ikke længere kontrolleres.
Du må derfor ikke sætte din lid til
dette system. Bliv ved med at køre
sikkert.
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Bakkenedkørselssystem
(HDC)

Funktionsbetingelser for HDC

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 praktiske funktion er
kun til brug ved kørsel ned ad stejle
skråninger.
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HDC-systemet aktiveres ved at
trykke på HDC-knappen. Når der er
trykket på knappen, er HDC klar til
brug. Kontrollampen 5 for aktivt HDC
tændes. Når systemet er i brug, blinker HDC-kontrollampen.
Tryk på HDC-knappen igen for at
deaktivere systemet. Kontrollampen
for aktiv HDC slukkes.

1. Der skal trykkes på HDC-knappen. (HDC-kontrollampen tændes; knappen fungerer under
40 km/t).
2. En bestemt stejl skråning.
3. HDC aktiveres ved en hastighed
på 6-35 km/t. Systemet fungerer
ikke, når hastigheden er over
35 km/t, selvom der er trykket på
HDC-knappen.
4. Ved en hastighed over 60 km/t
ophører HDC-funktionen.
5. Gaspedal- eller bremsepedalen
er ikke nedtrykket.
(HDC fungerer kun, hvis der ikke
trædes på speederen eller bremsepedalen).
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Forsigtig

Fartpilot (Cruise control)

{Advarsel
Cruise control kan være farligt på
steder, hvor der ikke kan køres sikkert ved konstant hastighed.

HDC er beregnet til terrænkørsel
på stejle skråninger.
Unødvendig brug af HDC kan
medføre fejl i bremsesystemet eller
ESC. Brug ikke HDC ved kørsel på
normale veje.

Anvend ikke cruise control på
slingrende veje eller i tung trafik.
Indstilling af cruise control

Det er normalt, at der er kraftige
vibrationer og støj fra bremsesystemet, når HDC er i brug.
GC3N9010A

Cruise control-systemet gør det
muligt at opretholde hastigheden
uden at træde på speederen.
Dette system kan aktiveres, når
bilens hastighed overstiger ca.
32 km/t.

1. Tryk på knappen 5 for at aktivere
cruise control. Kontrollampen 5
tændes.
2. Accelerér til ønsket hastighed.
3. Drej indstillingshjulet mod SET/og slip det.
4. Flyt foden fra speederen.
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Forhøjelse af
indstillingshastighed
• Drej fingerhjulet til RES/+ og hold
det. Bilen accelererer. Slip indstillingshjulet ved ønsket hastighed.
• Drej indstillingshjulet til RES/+ og
slip det omgående. Hastigheden
øger med 1~2 km/t.
Sænkning af indstillingshastighed
• Drej indstillingshjulet til SET/- og
hold det. Bilens hastighed mindskes. Slip indstillingshjulet ved
ønsket hastighed.
• Drej indstillingshjulet til SET/- og
slip det omgående. Hastigheden
sænkes med 1~2 km/t.

Midlertidig acceleration
Hvis du vil øge farten midlertidigt, når
cruise control er aktiveret, trædes
speederen ned.
Højere hastighed forstyrrer ikke cruise control-funktionen og ændrer heller ikke den indstillede hastighed.
For at komme tilbage til den indstillede hastighed skal du flytte foden væk
fra speederen.
Midlertidig deaktivering
 knappen * er trykket ind
 bilens hastighed er under ca.
32 km/t,
 der trædes på bremsen
 der trædes på koblingspedalen,
 gearvælgeren står i N,

Genoptagelse af lagret
hastighed
Hvis cruise-systemet stadig er aktiveret, genoptages den senest indstillede hastighed automatisk, når der
trykkes på kontakten RES/+.

Deaktivering
Tryk på kontakten 5, kontrollampen
5 slukkes. Cruise control deaktiveres.
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Hastighedsbegrænsningssystem

Hastighedsindstilling

Forhøjelse af
indstillingshastighed
• Drej fingerhjulet til RES/+ og hold
det. Den indstillede hastighed
øges. Slip indstillingshjulet ved
ønsket hastighed.
• Drej indstillingshjulet til RES/+ og
slip det omgående. Den indstillede hastighed øges med
1~2 km/t.

TEL077A
TEL076A

Hastighedsbegrænsningssystemet
gør det muligt at indstille en maksimumshastighed for bilen.
Når maksimumshastigheden er indstillet, lagres den, og føreren informeres herom af en kontrollampe
eller advarselsklokke.

1. Tryk på knappen s for at aktivere hastighedsbegrænsningssystemet. Kontrollampen LIM
tændes.
2. Accelerér til ønsket hastighed.
3. Drej indstillingshjulet mod SET/og slip det.
Hvis bilens hastighed overstiger
30 km/t, kan den aktuelle hastighed indstilles.
4. Den indstillede hastighed vises i
instrumentgruppen.

Sænkning af indstillingshastighed
• Drej indstillingshjulet til SET/- og
hold det. Den indstillede hastighed mindskes. Slip indstillingshjulet ved ønsket hastighed.
• Drej indstillingshjulet til SET/- og
slip det omgående. Den indstillede hastighed mindskes med
1~2 km/t.
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Genoptagelse af lagret
hastighed
Drej indstillingshjulet til RES/+. Den
tidligere indstillede hastighed indstilles.
Indstillingen aktiveres ved at dreje
indstillingshjulet mod SET/- og slippe
det.

Deaktivering
Hastighedsbegrænsningssystemet
annulleres ved at trykke på [.
Hastighedsbegrænsningssystemet
deaktiveres ved at trykke på s.

Advarsel om
hastighedsbegrænsning
Hvis den indstillede hastighed overskrides, blinker advarselslampen, og
der lyder en advarselsklokke.

Hvis den aktuelle hastighed er
højere end
indstillingshastigheden
Hvis den aktuelle hastighed er højere
end den indstillede hastighed plus
3 km/t, blinker LIM*-lampen, og der
lyder en advarselsklokke.
Hvis den aktuelle hastighed er lig
med den indstillede hastighed, holder lampen op med at blinke, og advarselslyden ophører omgående.
Hvis den aktuelle hastighed igen er
højere end den indstillede hastighed
plus 3 km/t, blinker advarselslampen
LIM*.
Hvis bilens hastighed derimod én
gang er 5 km/t under den indstillede
hastighed, lyder advarselsklokken
også.
Advarsel om genoptagelse af
lagret hastighed
Når føreren trykker på RES/+, mens
hastigheden er over den tidligere indstillede hastighed, lyder en klokke
25 sekunder senere.

Genstandsregistreringssystemer
Ultralyds-parkeringshjælp

GC3G9002A

Parkeringsassistenten gør det lettere
at parkere ved at måle afstanden
mellem bilen og forhindringer bagved
og afgive et lydsignal i kabinen. Det
fritager dog ikke føreren for ansvar
ved parkeringen.
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Systemet består af fire ultralydsparkeringssensorer i den bageste kofanger.
Bemærk
Påmonterede dele i registreringsområdet forårsager fejl i systemet.
Aktivering
Når der sættes i bakgear, aktiveres
systemet automatisk. En forhindring
angives med lyde.
Intervallet mellem lydene bliver kortere, jo mindre afstanden til forhindringen bliver. Når afstanden er
mindre end 40 cm, lyder signalet
konstant.

{Advarsel
Uens reflekterende overflader fra
genstande eller tøj samt udefra
kommende lydkilder kan under visse omstændigheder medføre, at
systemet ikke kan registrere forhindringer.

Deaktivering
Deaktiveret i Drive, Park eller hvis
der foreligger en fejl.
Systemet registrerer muligvis ikke
forhindringen, hvis bilens hastighed
overstiger 10 km/t.
Fejl
I tilfælde af en fejl i systemet lyser
X.
Desuden lyser X, hvis systemet
ikke fungerer på grund af midlertidige
forhold, som f.eks. sensorer der er
dækket af sne.

Forsigtig
Parkeringshjælpsystemet skal kun
betragtes som en supplerende
funktion. Føreren skal kontrollere
udsynet bagud.
Advarselslyden kan variere alt efter
genstanden.
Advarselslyden aktiveres muligvis
ikke, hvis føleren er frosset eller
plettet med snavs eller søle.
Undgå at skubbe eller ridse overfladen på føleren. Dette vil sandsynligvis beskadige dæklaget.
Der er risiko for fejlfunktion i parkeringshjælpsystemet ved kørsel på
et ujævn underlag, såsom skovveje, grusveje, ujævne veje eller
skråninger.
Parkeringshjælpsystemet kan
muligvis ikke registrere skarpe
genstande, mens tykt vintertøj og
andre tykke, bløde materialer kan
tænkes at absorbere frekvensen.
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Forsigtig

Forsigtig

Ved modtagelse af andre ultralydssignaler (metallyd eller bremselyd
fra tunge køretøjer) er det ikke sikkert, parkeringsassistancesystemet fungerer korrekt.

Den øverste del af bilen kan rammes, inden føleren fungerer, så
brug spejlene eller kontrollér ved at
dreje hovedet ved parkering.

Rengør beskidte følere med en
blød svamp og rent vand.
Bliv ved med at se i spejlene eller
dreje hovedet bagud. Normale forholdsregler ved bakning skal fortsat anvendes.
Undlad at trykke eller ryste følerne
ved at ramme dem eller med højtrykspistol under vask idet følerne
kan blive beskadiget.

Parkeringshjælpsystemet fungerer
korrekt på lodret plane overflader.

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),
fremkommer videobilledet automatisk på LCD-moduldisplayet.
Når føreren skifter ud af R (bakgear),
forsvinder videobilledet automatisk
fra LCD-moduldisplayet.
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{Advarsel

{Advarsel

Bakkamerasystemet (RVC) erstatter ikke førerens udsyn.

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.

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.

Ved at slå bakkamerasystemet til eller fra, når nøglen er i ON/START-position og føreren sætter bilen i R (bakgear), vil
videobilledet fremkomme, når
CAM-knappen nedtrykkes på infotainment-systemet.

Bakkameraplacering

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.
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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.
 Is, sne, søle og lign. samler sig
på kameralinsen. Rengør linsen,
skyl den med vand, og tør den af
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 dieselmotorer

Brændstof til benzinmotorer

Brug kun dieselbrændstof iht. DIN
EN 590. Brændstoffet skal være
svovlfattigt (maks. 50 ppm).

Brug kun blyfrit brændstof iht. DIN
EN 228.
Der kan benyttes tilsvarende standardiserede brændstoffer med et etanolindhold på maks. 10 volumen-%.
Brug brændstof med anbefalet
oktantal. Se Motordata på side 306.
Brug af brændstof med for lavt et
oktantal kan reducere motorens
ydelse og drejningsmoment og øger
benzinforbruget lidt.

Forsigtig
Brændstof med for lavt oktantal
kan resultere i ukontrolleret forbrænding og skader på motoren.

Tilsvarende standardiserede brændstoffer med et biodieselindhold
(= FAME ifølge EN14214) på max.
7% efter volumen (som f.eks.
DIN 51628 eller tilsvarende standarder) kan anvendes.
Der må ikke bruges marinediesel,
fyringsolie eller olie, der helt eller delvist er udvundet af planter, såsom
rapsolie eller biodiesel, Aquazole
eller lignende diesel-vandemulsioner.
Det er ikke tilladt at fortynde dieselolien med brændstof til benzinmotorer.
Dieseloliens flydeevne og filtrerbarhed er temperaturafhængige. Ved
lave temperaturer bør der efterfyldes
med dieselbrændstof med garanterede vinteregenskaber.
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Påfyldning af brændstof
Forsigtig
Ved brug af brændstof med forkert
oktantal eller forkerte additiver i
brændstoftanken, kan motoren og
katalysatoren blive alvorligt beskadiget.
Det er vigtigt, at man ved tankning
bruger det rigtige brændstof til
bilen. Hvis en benzindrevet bil
påfyldes diesel, kan bilen lide
alvorlig skade. Du kan kontrollere,
at brændstoffet er korrekt, ved at
se på informationen på tankdækslet.
Af sikkerhedshensyn skal brændstofbeholdere, pumper og slanger
have jordforbindelse. Hvis der dannes statisk elektricitet, kan den
antænde benzindampene. Du risikerer brandsår og skader på vognen.

{Fare

{Fare

Inden optankning skal motoren
standes, og evt. brændstofdrevne
varmeapparater skal slukkes. Sluk
enhver mobiltelefon.

Stig ikke ind og ud af bilen flere
gange under brændstofpåfyldning,
da der herved kan dannes for megen statisk elektricitet.

Brændstofdampe kan antændes af
elektromagnetiske bølger eller
elektrisk strøm fra en mobiltelefon.

Statisk elektricitet kan antænde
brændstofdampe.

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.

Hvis du kan lugte brændstof i bilen,
skal årsagen straks afhjælpes af
en reparatør.
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Forsigtig
Tør straks evt. overløbende
brændstof af.

GC3D8001A

Tankklappen sidder i bageste, højre
side af bilen.
1. Stop motoren.
2. Lås tankklappen op, og tryk på "
knappen.
3. Tankklappen åbnes ved at
skubbe bagkanten ind og slippe
den.
4. Drej langsomt tankdækslet mod
uret. Hvis du hører en hvislen:
Vent til den stopper og skru så
dækslet helt af.

GC3D8002A

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 tankklappen i, indtil der lyder
et klik.
Bemærk
Hvis klappen ikke åbner i koldt
vejr: Bank forsigtigt på den. Prøv
så at åbne den igen.

Notater
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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).

Oplagring af bilen
Længere tids stilstand
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
sættes i stilling P. Sørg for at
bilen ikke kan rulle.
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 Parkeringsbremsen må ikke aktiveres.
 Åbn motorhjelmen, luk alle døre
og lås bilen.
 Afmonter polklemmen på batteriets minuspol. Vær opmærksom
på at alle systemer ikke fungerer,
f.eks. tyverialarmen.

Genindvinding af udtjente
køretøjer

Kontrol af 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

 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 de el-betjente
ruder aktiveres.
 Dæktrykket kontrolleres.
 Sprinklervæskebeholderen fyldes op.
 Motoroliestanden kontrolleres.
 Kontroller kølevæskestand.
 Nummerpladen monteres eventuelt.

GO3E10053A

{Advarsel
Udfør kun kontroller i motorrummet, når tændingen er slået fra.
Ventilatoren kan måske gå i gang,
selv om tændingen er slået fra.
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{Advarsel
Tændingssystemet benytter meget høj spænding. Undgå berøring.

Motorhjelm
Åbning

GC3D9001A

GO3E10054A

1. Træk i grebet og før det tilbage til
udgangspositionen.

2. Skub sikkerhedsspærren til højre,
og løft motorhjelmen.
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Lukning
Sæt støttestangen fast i holderen
igen, inden motorhjelmen lukkes.
Sænk motorhjelmen og lad den falde
i lås ved sin egen vægt. Kontroller, at
den sidder fast.

{Advarsel

GO3E10003A
GO3E10074A

Forsigtig
Når motoren er varm, bør kun spidsen af spærren berøres.

3. Træk støttestangen let op fra holderen.
Fastgør den derefter med krogen
i venstre side af motorhjelmen.

Iagttag altid følgende forholdsregel: Træk i forkanten af motorhjelmen for at kontrollere, at den er i
indgreb, inden bilen sættes i gang.
Træk ikke i motorhjelmsudløseren,
mens bilen er i bevægelse.
Lad ikke bilen køre med motorhjelmen åben. En åben motorhjelm vil
hindre førerens udsyn.
Hvis bilen kører med åben motorhjelm, kan det resultere i sammenstød, der medfører skader på bilen,
på anden ejendom og personskader, i værste fald med døden til
følge.
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GO3E10002A

Forsigtig
Træk ikke ned i motorhjelmen,
når den understøttes af en stiver.
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Oversigt over motorrum
Benzinmotor - 1.4

GO3E10004A
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Benzinmotor - 1.6

GO3E10005A
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Benzinmotor - 1.8

GO3E10055B
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Dieselmotor - 1.7

GO3E10006A
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1. Motorluftfilter
2. Målepind for motoroliestand
3. Motoroliedæksel
4. Bremsevæskebeholder
5. Batteri
6. Sikringsboks
7. Sprinklervæskebeholder
8. Kølevæskebeholder
9. Ekstra sikringsboks
10. Beholder til hydraulisk servostyringsvæske

Motorolie
Vi anbefaler en manuel kontrol før
starten på en længere tur.
Kontrollen skal foretages med bilen
på et vandret underlag. Motoren skal
være driftsvarm og have været
standset i mindst 5 minutter.
Træk oliemålepinden op, tør den af,
og stik den helt ned til anslag ved
håndgrebet. Træk den op igen og
aflæs motoroliestanden.
Stik målepinden helt ned til anslag
ved håndgrebet og drej en halv
omgang.

GC3G10002A

Der skal senest påfyldes motorolie,
når oliestanden er sunket til
MIN-mærket.
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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.
TDL164A

Vi anbefaler, at man bruger den rette
oliekvalitet.
Olien må ikke stå over MAX-mærket
på målepinden.

GC3G10003A

Dækslet til motoroliepåfyldning er
anbragt på knastakslens dæksel.

Forsigtig
Overskydende motorolie skal
aftappes eller udsuges.
Se Kapacitet og specifikationer på
side 310.

Vær meget omhyggelig med aftapning af motorolie, da den kan være
så varm, at du brænder dig!
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Motorolielevetidssystem
Denne bil er udstyret med et computersystem, der angiver, når det er tid
til udskiftning af motorolien og -filteret.
Dette er baseret på motorens
omdrejninger, motortemperatur og
kilometerstand.
Alt efter kørselsforholdene kan den
kilometerstand, der angives for olieskift, variere meget.
For at olielevetidssystemet kan fungere ordentligt, skal det nulstilles ved
hvert olieskift.
Når systemet har beregnet, at olielevetiden er forringet, angiver det, at et
olieskift er nødvendigt.
Fejlmeddelelseskode 82 (skift motorolie snart) vises i førerinformationscentret (DIC).
Skift olien hurtigst muligt inden for de
næste 1.000 km.

Ved kørsel under optimale forhold
viser motorolielevetidssystemet
måske, at olieskift ikke er nødvendigt
i op til et år. Motorolien og filteret skal
skiftes mindst én gang årligt, og
systemet skal nulstilles i denne forbindelse.

1. Drej tændingsnøglen til
ON/START, når motoren er
afbrudt.

Din forhandler har uddannet personale, som udfører dette arbejde og
nulstiller systemet. Det er også vigtigt jævnligt at kontrollere motorolien
inden for olieskiftintervallet 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. Vi
anbefaler, at du henvender dig til din
autoriserede reparatør.

Sådan nulstiller du
levetidssystemet for motorolie
Nulstil systemet, når motorolien er
skiftet, så systemet kan beregne
næste motorolieskift.

TDL169A

2. Brug MENU-knappen og indstillingshjulet i blinklysarmen, rul
ned til Motorolielevetid i førerinformationscentret (DIC).

Pleje av vognen 239

Hvis fejlmeddelelseskode 82 (skift
motorolie snart) kommer tilbage i
førerinformationscentret (DIC), når
bilen starter, er motorolielevetidssystemet ikke blevet nulstillet. Gentag
proceduren.

Forsigtig
Husk at nulstille levetidssystemet
for motorolie, når motorolien skiftes.
GC3N10004B

3. Tryk på SET/CLEAR-knappen for
at nulstille oliens levetid til 100%.
4. Drej nøglen til LOCK.
Pas på ikke at nulstille displayet for
olielevetid ved en fejl på noget andet
tidspunkt end når olien er blevet skiftet. Det kan ikke nulstilles nøjagtigt.

Automatgearolie
Det er ikke nødvendigt at kontrollere
olieniveauet i den automatiske gearkasse.
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 299.
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Manuel gearkasseolie

Motorluftfilter

Forsigtig

Det er ikke nødvendigt at kontrollere
olieniveauet i den manuelle gearkasse.

Motoren skal have ren luft for at
fungere tilfredsstillende.
Kør ikke i vognen, uden at luftfilterenheden er isat.

Hvis du har et problem, fx en
lækage, få problemet afhjulpet hos
en reparatør.

Du risikerer at beskadige motoren,
hvis du kører uden luftfilter installeret.

Bemærk
Ved brug af forkert olie kan bilen
tage skade. Brug altid den olie, der
er anført i Anbefalede væsker og
smøremidler.
Se Anbefalede væsker og smøremidler på side 299.

GC3G10004A

1. Skru begge skruer af.
2. Løsn luftfilterdækslets hængsler
og åbn dækslet.
3. Skift luftfilter.
4. Lås dækslet med dækselhængslerne og skruerne.
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Motorens kølervæske
I lande med moderat klima giver
kølevæsken frostbeskyttelse ned til
ca. -30 C.
I lande med ekstremt koldt klima
giver kølevæsken frostbeskyttelse
ned til ca. -40 C.

Kølevæskestand

{Advarsel

Forsigtig
En for lav kølevæskestand kan forårsage beskadigelse af motoren.

Sørg for at frostvæskekoncentrationen altid er tilstrækkelig.

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.

Forsigtig
Brug kun godkendt frostvæske.

Bemærk
GO3E10008A

Når kølesystemet er koldt, skal kølevæsken stå lidt over markeringen.
Ved lavere niveau fyldes op.

Hvis kølevæskestanden kommer
under mærket, efterfyldes køleren
med en blanding af demineraliseret vand og organisk, syrebaseret
frostvæske i forholdet 56:44 (56%
vand).
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For at beskytte bilen i ekstremt
koldt vejr skal der bruges en blanding af 48% vand og 52% frostvæske.

Forsigtig
Kølevæske kan være sundhedsfarlig.

Forsigtig

Undgå gentagen eller længerevarende kontakt med kølevæske.

Postevand eller en forkert blanding
kan beskadige kølesystemet.

Vask hud og negle med vand og
sæbe, når du har været i berøring
med kølevæske.

Brug ikke postevand, alkohol eller
antifrostvæske med metanol i vognens kølesystem.
Motoren kan blive overophedet
eller endda bryde i brand.

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.
Vi anbefaler, at du henvender dig
til en autoriseret reparatør.
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Servostyringsvæske
Elektrisk servostyring
Hvis bilen er udstyret med et elektronisk servostyringssystem, anvendes
servostyringsvæsken ikke.

Hydraulisk servostyring

4. Tør målepinden af med en ren
klud.
5. Sæt låget på igen og skru det
godt fast.
6. Afmontér dækslet igen og se på
væskestanden på målepinden.
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.

Forsigtig
Selv meget små mængder forurening forårsage skader på styresystemet og medføre, at det ikke
fungerer korrekt.
GO3E10059A

1. Drej tændingsnøglen til LOCK og
lad motorrummet afkøle.
2. Aftør låget og toppen af beholderen.
3. Skru låget af og træk det lige op.

Lad ikke forurenende stoffer
komme i kontakt med væskesiden
på beholderdækslet og lad ikke
sådanne stoffer komme ind i beholderen.

Forsigtig
Bilen må ikke bruges, hvis
niveauet for servostyringsvæske er
for lavt.
I så fald kan du beskadige vognens
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 vognen og
andre genstande.
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 Hvis der er fare for frost: Brug
sprinklervæske med tilstrækkelig
højt indhold af antifrostmiddel.

Sprinklervæske

Bremsevæske
{Advarsel
Bremsevæske er giftig og ætsende. Undgå kontakt med øjne, hud,
tøj og lakerede overflader.
<Venstrestyret>

TDL042A

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.

TDL037A
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Se "Bremsevæske" under Anbefalede væsker og smøremidler på
side 299.

<Højrestyret>

Forsigtig
Sørg for at tørre grundigt af rundt
om dækslet på beholderen til
bremsevæske, inden dækslet
tages af.
Urenheder i bremsevæsken kan
nedsætte ydelsen og medføre dyre
reparationer.

Forsigtig
Smid ikke kasseret bremsevæske
ud sammen med normalt husholdningsaffald.
Brug den lokale ordning for bortskaffelse for kemikalieaffald.
Brugt bremsevæske er giftig, og
det samme gælder beholdere hertil. Det kan være sundhedsfarligt
og giftigt for miljøet.

GO3E10066A

Forsigtig
Bremsevæskestanden 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
Hvis bremsevæsken løber ud på
motoren, kan væsken bryde i
brand.
Overfyld ikke beholderen.
En motorbrand kan medføre personskade, beskadige vognen og
andre genstande.

Bremsevæske er stærkt og kan irritere hud og øjne.
Undgå at få bremsevæske på
huden eller i øjnene. Hvis det sker:
Vask straks det pågældende
område grundigt med vand og
sæbe eller håndrens.
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Batteri

{Advarsel

Bilens batteri er vedligeholdelsesfrit.
Batterier hører ikke hjemme i husholdningsaffaldet. De skal afleveres
i hertil indrettede indsamlingskasser
eller på genbrugsstationer.

Hold rygende materialer væk fra
batteriet for at undgå flammer eller
gnister under kontrol af batteriet,
da den eksplosive gas ellers kan
antændes.

Hvis bilen ikke bliver brugt i mere
end 4 uger, kan batteriet blive afladet. Afmonter polklemmen på batteriets minuspol.

Hvis batteriet eksploderer, kan det
resultere i ødelæggelse af din bil og
alvorlig kvæstelse eller dødsfald.

Tilslutning og afbrydelse af batteriet
må kun ske med afbrudt tænding.
Se Beskyttelse af batterieffekt på
side 112.

Batterisyre må ikke komme i kontakt med huden, da den indeholder
stærkt ætsende og giftig svovlsyre.
Hvis der ved et uheld kommer batterisyre på huden, skal området
straks skylles med vand, ligesom
der skal søges lægehjælp.
Hold batterier uden for børns rækkevidde, da de indeholder svovlsyre og gas.

Udskiftning af batteriet
Bemærk
Enhver afvigelse fra anvisningerne i dette afsnit kan føre til en midlertidig deaktivering af stopstart-systemet.
Brug kun batterier, som tillader, at
sikringsboksen kan monteres over
batteriet.
I køretøjer med stop/start-system,
sørg da for at få AGM-batteriet
(Absorberende glasmåtte) udskiftet
med et AGM-batteri igen.
Et AGM-batteri kan identificeres på
mærkaten på batteriet. Vi anbefaler
brug af et originalt GM-batteri.
Bemærk

Få ikke batterisyre på huden, i øjnene, på tøjet eller lakken.

Hvis der bruges et andet AGM-batteri end det originale GM-batteri,
kan det forringe stop-start-systemets ydelse.

Batteriet må ikke åbnes eller stilles
på skrå.

Vi anbefaler, at batteriet udskiftes
af en reparatør.
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Opladning af batteriet
{Advarsel
På biler med stop-start-system skal
du sikre, at opladningsspændingen
ikke overstiger 14,6 volt, når du
bruger en batterioplader. Ellers kan
batteriet beskadiges.

Dieselfilter
Drænet vand fra
brændstoffilteret
Hvis vand i brændstoffet kommer ind
i motor- og brændstofsystemet, kan
det forårsage alvorlige skader i
brændstofsystemet.
Når vandmængden i brændstoffilteret overskrider et vist niveau, tændes
advarselslampen for vand i brændstoffet g.
Få bilen efterset af en reparatør.

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- eller voks-poleringsmiddel
på forruden, da der ellers kan fremkomme striber, bladvibration eller
bladstøj, hvorved førerens udsyn forringes.

Brug ikke opløsningsmidler, benzin,
petroleum eller fortynder til at rense
vinduesviskere. Det er krasse midler,
der kan beskadige både viskerblade
og lak.

Forsigtig
Du skal kun gøre det selv, hvis du
er helt sikker på, at du ved præcis,
hvordan det gøres.
Vi anbefaler, at du henvender dig
til en autoriseret reparatør.
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Forrudeviskerblad

Bagrudeviskerblad

GO3E10070A
GO3E10060A
GO3E10069A

1. Start viskerne, og afbryd tændingen, når viskerbladene står i
oprejst stilling.

2. Træk viskermontagen væk fra
forruden.
3. Tryk på knappen i midten af
viskerarmsforbindelsen, og træk
viskerbladet væk fra armforbindelsen.
4. Afmonter viskerbladet.
5. Et nyt blad monteres ved at gentage pkt. 1-3 i modsat rækkefølge.

1. Fjern afdækningen fra viskerarmen.
2. Løft bladet.
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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.
GO3E10061A

3. Tryk på skyderholdertappen med
fingrene.
4. Træk viskerbladet ud.

Forsigtig
Lad ikke viskerarmen falde ind
mod ruden, da man derved risikerer, at der opstår revner i ruden.
Armen bør altid sænkes langsomt.

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.

Hvis der løber vand ind i pærens
kredsløb, anbefaler vi at få bilen
tjekket af en autoriseret reparatør.
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Forlygter og
parkeringslygter
Nærlys og fjernlys

GC3E10003A

2. Afbryd forlygtepærens stikforbindelse.
GC3N10005A

1. Tag beskyttelsesdækslet af.

GC3E10004A

3. Tag pæren ud af fatningen,
og udskift pæren.
4. Ved montering af en ny pære
sættes tapperne i fordybningerne på reflektoren.
5. Sæt forlygteenheden i igen.
6. Tilslut forlygtepærens stikforbindelse.
7. Sæt forlygtens beskyttelsesafdækning på plads og luk.
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Kørsel i udlandet
Ved kørsel i lande, hvor man kører i
den modsatte side af vejen, skal forlygterne indstilles for at undgå at
blænde modkørende trafikanter.

Deaktivering sker ved at dreje indstillingsskruerne mod uret en halv
omdrejning.

Parkeringslygter

Forsigtig
Sørg for at få forlygteindstillingen
kontrolleret efter deaktivering.
Vi anbefaler, at du henvender dig
til en autoriseret reparatør.

{Advarsel
GC3N10008A

Ved forkert indstilling af forlygterne risikerer man at blænde modkørende.

Indstillingsskruerne befinder sig over
forlygten.
Drej indstillingsskruerne med skruetrækkeren med uret en halv omdrejning.

1. Tag fatningen ud af enheden ved
at dreje mod uret.
2. Tag lampefatningen ud af reflektoren.
3. Adskil stikprop og pære fra hinanden.
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Afviserblink, for

GC3N10009A

4.
5.
6.
7.
8.

Tag pæren ud af fatningen.
Sæt en ny pære i.
Sæt stikproppen i pæren.
Før fatningen ind i reflektoren.
Sæt enheden i igen.

Tågelygter
Få pærerne udskiftet af en reparatør.

GC3N10011A
GC3N10010A

1. Drej fatningen mod uret, og frigør
den.

2. Skub pæren lidt ind i fatningen,
drej den mod uret, tag den ud og
sæt en ny pære i.
3. Sæt pæreholderen i reflektoren
og drej den med uret, indtil den
låser fast.
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Baglygter, afviserblink,
bremselygter og baklygter

GC3N10013A

GC3N10012A

1. Skru begge skruer af.
2. Træk baglygtemontagen ud. Kontroller at ledningsstyret bliver siddende.

3. (1) Bag-/stoplygtepære
(2) Sidemarkeringslygte
(3) Baglygtepære
(4) Blinklyspære
(5) Baklygte.

GC3N10014A

4. Tag pæreholderen af. Tag pæren
ud, og sæt en ny pære i.
5. Sæt fatningen i baglygteenheden.
Monter baglygteenheden i karrosseriet, og spænd. Luk dækslerne og sæt dem på plads.
6. Tilslut tændingen, aktiver og kontroller alle lysfunktioner.
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Sideblinklyspærer

Højtmonteret bremselygte
i midten (CHMSL)

<Type 2>

<Type 1>

GC3D9004A
GO3E10029A

Hvis lygten ikke fungerer, bør den
kontrolleres af en reparatør.

GC3D9010A

Hvis CHMSL ikke virker, få det kontrolleret af en reparatør.
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Nummerpladebelysning

5. Isæt pærehuset og fastgør det
med en skruetrækker.
Lygtepærer
Parkeringslys fortil /
Kørelys
Afviserblink for
lygtepære
Fjernlys
forlygte
Nærlys

GC3D9011A

1. Frigør lampen med en skruetrækker og tag den ud.
2. Tag pærehuset ud nedefra, pas
på ikke at trække i ledningen.
Drej fatningen mod uret, indtil
den er løsnet.
3. Tag pæren ud af holderen og sæt
en ny pære i.
4. Sæt pæreholderen ind i pærehuset og drej den med uret.

forlygte
Afviserblink bag
lygtepære
Stoplygtepære/Baglygtepære

W/21/5W
W21W
H1
H7
W21W
W21/5W

Baklygtepære

W21W

Nummerpladelys

W5W

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.

256 Pleje av vognen

Bagklaplys

Elektrisk system

Bemærk

Sikringer

Det er muligt, at ikke alle sikringsboksbeskrivelser i denne vejledning gælder for Deres bil.

Den nye sikring skal være i overensstemmelse med de oplysninger, der
står på den defekte sikring.
Hovedsikringerne befinder sig i en
boks ved batteriets pluspol.

GO3E10032A

1. Frigør lampen med en skruetrækker og tag den ud.
2. Tag pæren ud.
3. Sæt en ny pære i.
4. Sæt lampen i.

Ved eftersyn af sikringsboksen
henvises til sikringsboksens etikette.

Sikringstang

Hvis de skal udskiftes, bør dette
gøres af en reparatør.

Der befinder sig en sikringstang i sikringsboksen i motorrummet.

Inden man udskifter en sikring, skal
der slukkes for den pågældende kontakt, og tændingen afbrydes.

Sæt sikringstangen på sikringen
oppefra eller fra siden, alt efter sikringstypen, og træk sikringen ud.

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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Sikringsboks i motorrum

Hovedsikringsboks

<Hjælpesikring>

<Hovedsikring>

GO3E10034A
GO3E10033A

Sikringsboksene befinder sig i motorrummet.
Frigør dækslet og løft det af.

GO3E10010A
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Minisikringer
1. SOLTAG
2. OSRVM SW
3. MAGNETVENTIL TIL BEHOLDERS VENTILATIONSÅBNING
4. BRUGES IKKE.
5. EBCM VENTIL
6. IBS
7. BRUGES IKKE.
8. TCM B+
9. BCM RVC
10. FORLYGTEINDSTILLING VENSTRE/HØJRE
TSCM R/C
11. BAGRUDEVISKER
12. BAGRUDEAFMISTNING
13. BRUGES IKKE.
14. OSRVM VARME
15. FSCM B+
16. SÆDEVARMEMODUL
17. TCM R/C
18. ECM R/C
19. BRÆNDSTOFPUMPE

20. BRUGES IKKE.
21. Benzin: BLÆSERRELÆ (AUX
BEC)
Diesel: Blæser3 Relæ 85
22. KOLDSTARTPUMPE
23. Benzin: TÆNDINGSSPOLE/INDSPRØJTNINGSSPOLE
Diesel: ECM PTIGN-2
24. VASKERPUMPE
25. BRUGES IKKE.
26. Benzin: BEHOLDERTØMNINGS-SOLENOIDE/VANDVENTIL-SOLENOIDE/TURBO
SPILDPORT-SOLENOIDE/TURBO OMLØBS-SOLENOIDE/O2-FØLER FØR/EFTER
Diesel: VARIABEL HVIRVELSOLENOIDE
27. BRUGES IKKE.
28. Benzin: BRUGES IKKE
Diesel: ECM PTIGN-3
29. Benzin: ECM PTIGN-1/IGN-2
Diesel: ECM PTIGN-1
30. Benzin: MAF-FØLER
Diesel: O2-FØLER

31. FJERNLYS, VENSTRE
32. FJERNLYS, HØJRE
33. ECM B+
34. HORN
35. A/C-KOBLING
36. TÅGEFORLYGTE
J-hus-sikringer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ECBM-PUMPE
FORRUDEVISKER
BLÆSER
IEC R/C
BRUGES IKKE.
Benzin: BRUGES IKKE
Diesel: BRÆNDSTOFVARMER
7. BRUGES IKKE.
8. KØLEVENTILATOR LAV/MELLEM
9. KØLEVENTILATOR HØJ
10. Benzin: EVP
Diesel: GLØDERØR
11. STARTSOLENOIDE
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U-Micro relæer
2. BRÆNDSTOFPUMPE
4. RESERVE

Sikringsblok i
instrumentpanel

Ekstra sikringsboks

HC-Micro relæer
7. STARTER
Minirelæer
1. KØR/START
3. KØLEVENTILATOR MELLEM
5. PT-RELÆ
8. KØLEVENTILATOR LAV
HC-Minirelæ
6. KØLEVENTILATOR HØJ

GO3E10014A
GO3E10035A

Relæer
01. ELEKTRISK VAKUUMPUMPE-RELÆ
02. KØLEVENTILATOR CTRL 1
RELÆ
03. KØLEVENTILATOR CTRL 2
RELÆ

Den indvendige sikringsboks sidder
på undersiden af instrumentpanelet i
førersiden.
Afmonter opbevaringsrummet for at
få adgang til sikringerne.
Opbevaringsrummet fjernes ved at
åbne det og trække det ud.
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Relæer
01. ACCY/RAP RELÆ
02. L/GATE RELÆ
03. RESERVERELÆ
04. BLÆSERRELÆ
05. LOGISTIKFUNKTIONS-RELÆ
Minisikringer

GO3E10012A

1. BCM 1
2. BCM 2
3. BCM 3
4. BCM 4
5. BCM 5
6. BCM 6
7. BCM 7
8. BCM 8
9. DLIS
10. SDM B+
11. DLC
12. HVAC MODUL
13. L/GATE RELÆ
14. UPA MODUL
15. ISRVM

16. RESERVE
17. ELRUDEKONTAKT DR
18. REGNSENSOR
19. BCM RVC
20. SWC BKLT
21. AC APO
22. LIGHTER/DC APO
23. RESERVE
24. RESERVE
25. RESERVE
26. SDM RC/AOS DISPLAY
27. IPC/CMPS MODUL
28. FORLYGTEKONTAKT/DC
CVT/CLTCH SW
29. RESERVE
30. RESERVE
31. IPC B+
32. RADIO/KLOKKE/AUX-STIK
33. DISPLAY/FORPLADE
34. ONSTAR UHP/DAB
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S/B-sikringer
01. PTC1
02. PTC 2
03. ELRUDEMOTOR FOR
04. ELRUDEMOTOR BAG
05. LOGISTIKFUNKTIONS-RELÆ
06. RESERVE
07. ELRUDE FOR
08. ELRUDE BAG

Sikringsboks i bagagerum

Hovedstik
1. IEC HOVED-ELSTIK
Afbryder
CB1.RESERVE
Midi-sikringer
M01.RESERVE

GO3E10036A

Den er placeret i venstre side af
bagagerummet.
Afmonter dækslet for at få adgang til
sikringerne.

GO3E10013A
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Relæer
1. TÆNDINGSRELÆ
2. KØRERELÆ
Minisikringer
1. PWR LUM SW DR
2. PWR LUM SW PASS
3. FORSTÆRKER
4. ANHÆNGERSTIKDÅSE
5. AWD MODUL
6. AOS MODUL
7. RESERVE
8. ANHÆNGER-PARKERINGSLYS
9. RESERVE
10. RESERVE
11. ANHÆNGERMODUL
12. NAV DOCK
13. HTD STR WHL
14. ANHÆNGERSTIKDÅSE
15. EVP SW
16. VAND I BRÆNDSTOF-SENSOR
17. ISRVM/RVC
18. RESERVE

S/B-sikringer
01. SÆDEVARMEKONTAKT
DR/HUKOMMELSESMODUL
02. SÆDEVARME SW PASS
03. ANHÆNGERMODUL
04. ACDCINV

Værktøjssæt
Værktøj
Biler med lappesæt

05. BATT+
06. FORLYGTESPRINKLER
07. RESERVE
08. RESERVE
09. RESERVE

GO3E10039A

Værktøjet og lappesættet ligger
i højre side af bagagerummet.
Se Lappesæt på side 270.
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Hjul og dæk

Biler med reservehjul

Hjul og dæk
Dækkenes og fælgenes
tilstand
Kør langsomt over kanter, helst i ret
vinkel. Kørsel ind over skarpe kanter
kan føre til dæk- og fælgskader. Sørg
for at dækket ikke klemmes mod
kantstenen ved parkering.

GO3E10037A

Donkraften og værktøjet ligger i et
opbevaringsrum.

Undersøg dækkene for skader med
jævne mellemrum. Kontakt en reparatør i tilfælde af skader eller usædvanligt slid.

Dækbetegnelser
f.eks. 215/60 R 16 95 H
215: Dækbredde i mm
60: Tværsnitsforhold (forhold mellem dækkets højde og bredde) i %
R: Dæktype: Radial
RF: Type: RunFlat
16: Fælgdiameter i tommer
95: Kodetal for bæreevne f.eks.:
95 svarer til 690 kg
H: Kodebogstav for hastighedsgrænse
Kodebogstav for hastighedsgrænse:

Se Dækskift på side 274.

Q: op til 160 km/t.

Se Kompakt reservehjul på side 278.

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.
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Dæktryk
Dæktrykket skal kontrolleres mindst
hver 14. dag og inden længere ture.
Dækkene skal være kolde. Glem
ikke reservehjulet.
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.

{Advarsel
For lidt luft kan føre til stærk opvarmning af dækkene. Dette kan
resultere i indre beskadigelser,
som viser sig under store hastigheder, ved at slidbanen løsner sig, og
dækket punkterer.

GO3E10038A

Dæktryksmærkaten sidder i dørrammen i venstre side.
Dæktrykangivelserne gælder for
kolde dæk.

Brug af
dæktryksovervågning
Bilen har muligvis et system til overvågning af dæktryk(TPMS).
Dæktryksovervågningssystemet er
beregnet til at advare føreren, når
der er et problem med lavt dæktryk.
Systemets sensorer er monteret på
hvert dæk, men ikke på reservehjulet. Dæktryksovervågningssystemet
overvåger dæktrykket og sender
dæktryksaflæsningerne til en modtager i bilen.
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Bekræft ved at trykke på
SET/CLR-knappen i nogle sekunder.
Bemærk
Dæktryksmærkaten sidder i dørrammen i venstre side.
De anbefalede dæktryk fremgår af
dæktryksmærkaten.

Dæktryk-advarselslampen tilpasses
bilens belastningstilstand ved at
trykke på MENU-knappen i blinklysarmen. Drej indstillingshjulet, indtil
menuen "Tyre load" fremkommer.
Tryk på SET/CLR-knappen. Der kan
vælges følgende menuer:

 Load 1: Lav (komfort-dæktryk)
 Load 2: Eco (øko-dæktryk)
 Load 3: Høj (totalvægt-dæktryk)

Se Dæktryk på side 264.
Dæktryks-advarselslampen tændes i
hver tændingscyklus, indtil dækkene
har det fået det rette tryk.
Dæktryk-advarselslampen tændes
muligvis i koldt vejr, når bilen startes
første gang, og slukkes derefter,
mens bilen kører. Dette kan være en
tidlig angivels af, at dæktrykket er
ved at blive lavt, og at dækket skal
pumpes til det rette tryk.

GC3E5005A

Hver menu kan vælges ved at dreje
indstillingshjulet på blinklysarmen.

Hvis dæktryk-advarselslampen tændes, skal bilen standses snarest
muligt og dækket pumpes til det
anbefalede tryk, der fremgår af dæktryksmærkaten.

En dæk- og belastningsmærkat viser
størrelsen af de originale dæk og det
rette dæktryk for kolde dæk.
GC3E10001A

Når der registreres et lavt dæktryk,
tændes dæktryk-advarselslampen i
instrumentgruppen.

Se Dæktryk på side 311.
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Lampe for fejl i TPMS

Bemærk
TPMS-systemet kan advare om
lavt tryk i dækkene, men det erstatter ikke normal
dækvedligeholdelse.

Forsigtig
Ikke alle dæktætningsmaterialer er
de samme. Ved brug af et
ikke-godkendt dæktætningsmiddel
risikerer man at beskadige
TPMS-følerne. I givet fald dækkes
skaden ikke af bilens garanti. Brug
altid det af GM godkendte dæktætningsmiddel, som fås hos forhandleren eller følger med bilen.

GC3E10001A

Dæktryksovervågningssystemet fungerer ikke korrekt, hvis en eller flere
af sensorerne mangler eller ikke fungerer korrekt. Når systemet registrerer en fejl, blinker TPMS-fejllampen i
ca. ét minut og lyser derefter konstant i resten af tændingscyklussen.
Fejllampen tændes i hver tændingscyklus, indtil problemet er afhjulpet.
Nogle af de forhold, der kan få dem
til at tænde, er:

• Et af de normale dæk er blevet
udskiftet med reservedækket.
• Reservedækket har ikke en
TPMS-føler. TPMS-fejllampen vil
slukkes, når det normale dæk
med en TPMS-føler er blevet
monteret igen.
• Dæktryksovervågningssensorens matchingproces blev ikke
udført eller ikke gennemført korrekt efter ombytning af dækkene.
Fejllampen slukkes, når følermatchings-processen er blevet
gennemført. Se "Dæktryksovervågningssensorens matchingproces" senere i dette afsnit.
• En eller flere dæktryksovervågningssensorer mangler eller er
beskadiget. Fejllampen slukkes,
når TPMS-følerne er blevet monteret, og følermatchings-processen er gennemført. Kontakt
forhandleren for service.
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• Reservedæk eller -hjul passer
ikke til de originale dæk eller hjul.
Andre dæk og hjul end dem, der
anbefales, kan forhindre dæktryksovervågningssystemet i at fungere korrekt.
• Betjening af elektronisk udstyr
eller at være i nærheden af
anlæg, der anvender radiobølgefrekvenser som dæktryksovervågningssystemet, kan medføre
funktionsfejl for systemets sensorer.
Hvis dæktryksovervågningssystemet ikke fungerer korrekt, kan det
ikke registrere eller signalere, hvis
dæktrykket er lavt. Hvis TPMS-fejllampen tændes og bliver ved med at
lyse, bør forhandleren kontaktes for
service.

Dæktryksovervågningssensor
ens matchingproces
Hver dæktryksovervågningssensor
har en entydig id-kode. Id-koden skal
tilpasses en ny dæk/hjulposition,
efter at dækket er blevet ombyttet
eller efter udskiftning af én eller flere
af dæktryksovervågningssensorerne.
Dæktryksovervågningssensorens
matchingproces skal også udføres
efter udskiftning af et reservehjul
med et dæk, der er udstyret med en
dæktryksovervågningssensor. Fejllampen slukkes ved næste tændingscyklus. Sensorerne er tilpasset
til dæk/ hjulpositionerne ved hjælp af
et indkodningsværktøj for dæktryksovervågningssensoren i følgende
rækkefølge: dækket på førersidens
forhjul, passagersidens forhjul, passagersidens baghjul og førersidens
baghjul. Kontakt forhandleren for service eller for at købe indkodningsværktøjet.

Du har to minutter til at tilpasse den
første dæk/hjulposition og fem minutter i alt til alle fire dæk/hjulpositioner.
Hvis det tager længere tid, stopper
tilpasningsprocessen og skal genstartes.
Dæktryksovervågningssensorens
matchingproces er.
1. Aktivér parkeringsbremsen.
2. Drej tændingsnøglen til ON/RUN,
mens motoren ikke er i gang.
3. Brug MENU-knappen på blinklysarmen for at vælge menuen i
førerinformationscentret (DIC).
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TNA020A

4. Brug fingerhjulet til at komme til
dækindlæringsmenuen.
5. Tryk på SET/CLR-knappen for at
starte følermatchingsprocessen.
Der fremkommer en meddelelse
med anmodning om accept af
processen.
6. Tryk på SET/CLR igen for at
bekræfte valget.
Hornet lyder to gange for at angive, at modtageren er i indkodningstilstand.

7. Start med dækket på førersidens
forhjul.
8. Anbring indlæringsværktøjet mod
dækkets sidevæg tæt på ventilspindlen. Tryk derefter på knappen for at aktivere TPMS-føleren.
Hornet lyder én gang som
bekræftelse på, at følerens identifikationskode er blevet matchet
med dækkets og hjulets position.
9. Fortsæt til dækket på passagersidens forhjul, og gentag proceduren i trin 8.
10. Fortsæt til dækket på passagersidens baghjul, og gentag proceduren i trin 8.
11. Fortsæt til dækket på førersidens
baghjul, og gentag proceduren i
trin 8. Hornet lyder to gange for at
indikere, at sensoridentifikationskoden er blevet tilpasset dækket
på førersidens baghjul, og at
dæktryksovervågningssensorens matchingproces ikke længere er aktiv.

12. Drej tændingen til LOCK/OFF.
13. Indstil alle fire dæk til det anbefalede dæktryk som angivet på
dæk- og belastningsmærkaten.

Slidbanedybde
Kontroller mønsterdybden regelmæssigt.
Af sikkerhedsgrunde bør dækkene
udskiftes, når mønsterdybden er
2-3 mm (vinterdæk 4 mm).

MD144
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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.

Dækrotation
Dæk roteres for at opnå mere ensartet slitage af alle dæk. Første rotation
er den vigtigste.
Når der ses unormalt slid, bør dækkene roteres snarest muligt, ligesom
sporingen bør kontrolleres. Kontrollér
også dækkene og hjulene for skader.

Dækrotation omfatter ikke reservedækket.
Efter rotation skal trykket i for- og
baghjulsdækkene justeres til det
anbefalede tryk, der fremgår af dækog belastningsmærkaten.
Nulstil dæktrykovervågningssystemet.
Kontrollér, at alle hjulmøtrikker er forsvarligt fastspændt.

Dæk ældes, også selv om de ikke
bruges. Vi anbefaler at skifte dæk
efter 6 år.

1970757

Ved rotation af dæk bør det rette
rotationsmønster altid følges. Se illustrationen.
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{Advarsel
Rust eller snavs på et hjul eller på
de dele, det er monteret på, kan
med tiden løsne hjulmøtrikkerne.
Man risikerer, at hjulet falder af og
forårsager en ulykke. Ved udskiftning af et hjul bør man fjerne eventuel rust og snavs på de steder,
hvor hjulet er fastgjort på bilen. I en
nødsituation kan en klud eller et
stykke papir anvendes, men ellers
bør en skraber eller en stålbørste
benyttes til at fjerne al rust og
snavs.
Efter et hjulskift bør midten af hjulnavene påføres et tyndt lag hjullejefedt
for at forhindre korrosion eller rustdannelse. Hjulets monteringsflade,
hjulmøtrikker og -bolte må ikke påføres fedt.

Hjulkapsler

Lappesæt

Brug fabriksgodkendte hjulkapsler og
dæk til den pågældende bil, der
opfylder alle krav til den pågældende
fælg-/dækkombination.

Mindre skader på slidbane og dæksider kan udbedres med lappesættet.

{Advarsel
Anvendelse af ikke-egnede dæk
eller hjulkapsler kan føre til pludseligt lufttab og dermed til ulykker.

Fjern ikke fremmedlegemer fra dækkene.
Dækskader, som er større end
4 mm, eller som sidder i dæksiden
tæt ved fælgen, kan ikke repareres
med lappesættet.

{Advarsel
Kør ikke hurtigere end 80 km/t.
Kør kun midlertidigt på det reparerede dæk.
Styreevnen og køreegenskaberne
kan blive påvirket.
I tilfælde af punktering:
Aktiver parkeringsbremsen.
Ved manuel gearkasse sættes i første gear eller bakgear.
Ved automatisk gearkasse sættes i
stilling P.
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GO3E10039A

TDL087A
GO3E10040A

Lappesættet er placeret i højre side
af bagagerummet.
1. Åbn opbevaringsrummet.

2. Tag kompressoren og flasken
med tætningsmiddel ud.

3. Tag el-ledningen (1) og luftslangen (2) ud af rummene på undersiden af kompressoren.
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Placer kompressoren tæt ved
hjulet, så flasken med tætningsmiddel er opret.

JE80A

4. Kontakten på kompressoren skal
være indstillet på (.
5. Skru kompressorens slange på
studsen på flasken med tætningsmiddel.
6. Sæt kompressorstikket i tilbehørsstikdåsen (strøm- eller lighterkontakten).
For at undgå at batteriet aflades,
anbefaler vi at lade motoren gå.
7. Sæt flasken med tætningsmiddel
på holderen på kompressoren.

JE82A

JE81A

8. Drej ventilhætten på det defekte
dæk af.
9. Skru fyldeslangen på ventilen på
hjulet.

10. Sæt vippekontakten på kompressoren i stilling I. Der fyldes tætningsmiddel i dækket.
11. Når flasken med tætningsmiddel
tømmes (ca. 30 sekunder), viser
trykviseren på kompressoren et
kort øjeblik et tryk på op til 6 bar.
Derefter falder trykket igen.
12. Hele flaskens indhold af tætningsmiddel pumpes ind i dækket. Derefter fyldes dækket med
luft.
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JE83A

13. Det foreskrevne dæktryk
(ca. 2,4 bar) vil nås i løbet af
10 minutter. Når det korrekte tryk
er nået, skal kompressoren slukkes.
Hvis det foreskrevne dæktryk
ikke nås inden 10 minutter, skal
lappesættet afmonteres. Hjulene
drejes én omgang ved at flytte bilen et kort stykke.

Monter lappesættet igen og fortsæt påfyldningen i 10 minutter.
Nås det foreskrevne dæktryk fortsat ikke, er dækket for beskadiget. Søg hjælp hos en reparatør.
Slip overskydende tryk ud med
knappen over manometret.
Kompressoren må ikke køre i
mere end 10 minutter ad gangen.
14. Afmonter lappesættet. Tryk på
stopknasten på holderen, når flasken med tætningsmiddel tages
af holderen. Skru luftslangen til
dækket på det ledige udtag på
flasken med tætningsmiddel.
Således undgås det, at tætningsmidlet løber ud.
Opbevar lappesættet i bagklappen.
15. Tætningsmiddel, som er trængt
ud, fjernes med en klud.
16. Tag mærkaten med den tilladte
maksimumshastighed (ca.
80 km/t) fra tætningsmiddelflasken og anbring den i førerens
synsfelt.

JE84A

17. Fortsæt kørslen med det samme,
så tætningsmidlet kan fordele sig
jævnt i dækket. Efter ca. 10 kms
kørsel (men senest efter
10 minutter), skal bilen standses
og dæktrykket kontrolleres. Luftslangen skrues direkte på dækventilen og kompressoren.
Hvis dæktrykket er over 1,3 bar,
korrigeres det til den foreskrevne
værdi (ca. 2,4 bar).
Gentag proceduren, indtil der
ikke længere forekommer tryktab.

274 Pleje av vognen

Hvis dæktrykket er faldet til under
1,3 bar, må bilen ikke længere
benyttes. Søg hjælp hos en reparatør.
18. Opbevar lappesættet i bagklappen.
Bemærk
Køreegenskaberne påvirkes i høj
grad af det reparerede dæk. Derfor
skal dækket udskiftes.
I tilfælde af usædvanlige lyde eller
overophedning af kompressoren
skal den holdes slukket i mindst
30 minutter.
Kontroller sættets udløbsdato. Efter den pågældende dato er tætningsevnen ikke længere sikret.
Læs opbevaringsoplysningerne på
flasken med tætningsmiddel.
Udskift den brugte tætningsmiddelflaske. Flasken bortskaffes i henhold til gældende retsforskrifter.

Kompressoren og tætningsmidlet
kan anvendes ved temperaturer
mellem ca. -30C til 70C.

Dækskift
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.
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.
 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.
Se "Nødhjul" under Kompakt reservehjul på side 278.
 Udskift aldrig flere hjul ad gangen.
 Donkraften må kun bruges ved
hjulskift ved punktering, ikke til
skift mellem sommer- og vinterdæk.
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 Er underlaget blødt, skal der
anbringes en stabil plade under
donkraften (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.

Afmontering af det punkterede
dæk og montering af
reservedækket
1. Foretag først en sikkerhedskontrol.
2. Drej hjulnøglen venstre om for at
løsne hjulmøtrikkernes kapsler.
Om nødvendigt, færdiggøres løsningen med håndkraft. Møtrikkapslerne skilles ikke fra
hjulkapslen.
Kanten af hjulkapslen kan være
skarp, så man bør ikke forsøge at
afmontere kapslen med bare
hænder. Pas på ikke at tabe
kapslen, ligesom den ikke bør
lægges ned på siden, da den ellers kan blive ridset eller beskadiget. Opbevar hjulkapslen i
bagagerummet, indtil det punkterede dæk er repareret eller udskiftet.

1913313

3. Drej hjulnøglen venstre om for at
løsne alle hjulmøtrikkerne, men
fjern dem ikke endnu.
Bemærk
Kontrollér, at donkraftens løftehoved er placeret korrekt, da bilen ellers kan tage skade.
I givet fald vil garantien ikke dække
reparationen.
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{Advarsel

{Advarsel

Det er forbundet med fare at kravle
ind under bilen, når den er løftet
med donkraft. Hvis bilen skulle glide af donkraften, risikerer man at
komme alvorligt til skade, i værste
fald med døden til følge.

Det er forbundet med fare at løfte
en bil og bevæge sig ind under den
for at udføre vedligeholdelse eller
reparation, medmindre man har
det rette sikkerhedsudstyr og den
rette fagkundskab. Hvis der følger
en donkraft med bilen, er den kun
beregnet til skift af et punkteret
dæk. Hvis den bruges til noget andet formål, risikerer man, at der
sker alvorlige personskader, evt.
med døden til følge, hvis bilen skulle glide af donkraften. Hvis der følger en donkraft med bilen, bør den
kun bruges i forbindelse med skift
af et punkteret dæk.

Man må aldrig bevæge sig ind under en bil, der hviler på en donkraft.
GC3D9013A

4. Placér donkraften som vist på
illustrationen. Indstil donkraften til
den rette højde, inden den
anbringes under løftepunktet.
5. Anbring løftehjælpeværktøjet på
donkraften ved at montere begge
ender af donkraften og værktøjet
over hinanden.

{Advarsel
Hvis bilen løftes med donkraften
placeret forkert, risikerer man, at
bilen beskadiges, endog at den falder. For at undgå personskader og
skader på bilen bør man forvisse
sig om, at donkraftens løftehoved
har den rette placering, inden bilen
løftes.
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{Advarsel

VSD011A

6. Drej donkraftens håndtag højre
om for at løfte bilen tilstrækkeligt
fra underlaget til at det kompakte
reservehjul kan anbringes under
bilen.

1913316

7. Fjern alle hjulmøtrikkerne.
8. Tag det punkterede dæk af bilen.

Rust eller snavs på et hjul eller på
de dele, det er monteret på, kan
med tiden løsne hjulmøtrikkerne.
Man risikerer, at hjulet falder af og
forårsager en ulykke. Ved udskiftning af et hjul bør man fjerne eventuel rust og snavs på de steder,
hvor hjulet er fastgjort på bilen. I en
nødsituation kan en klud eller et
stykke papir anvendes, men ellers
bør en skraber eller en stålbørste
benyttes til at fjerne al rust og
snavs.
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1913319

9. Fjern al rust og snavs fra hjulboltene, monteringsfladerne og
reservehjulet.
10. Montér det kompakte reservedæk.

{Advarsel
Kom aldrig olie eller fedt på bolte
eller møtrikker, da møtrikkerne ellers kan arbejde sig løse. Man risikerer at hjulet falder af og
forårsager en ulykke.

11. Sæt hjulmøtrikkerne på igen med
de afrundede ender ind mod hjulet. Drej hver møtrik højre om
med håndkraft, indtil hjulet fastholdes mod navet.
12. Sænk bilen ved at dreje donkrafthåndtaget venstre om. Sænk
donkraften fuldstændigt.
13. Krydsspænd hjulmøtrikkerne forsvarligt.
14. Sænk donkraften helt ned, og
fjern den fra bilen.
15. Spænd hjulmøtrikkerne forsvarligt med hjulnøglen.

Kompakt reservehjul
Reservehjulet kan klassificeres som
et nødhjul afhængigt af størrelsen i
forhold til de øvrige monterede hjul
og det pågældende lands bestemmelser.
Reservehjulet har en stålfælg.
Ved brug af reservehjulet kan køreegenskaberne ændre sig, når det er
mindre end de øvrige hjul, eller når
der er monteret vinterdæk. Få det
defekte dæk udskiftet så hurtigt som
muligt.

Bemærk
Hjulkapslerne passer ikke til det
kompakte reservehjul. Hvis man
forsøger at montere en hjulkapsel
på det kompakte reservehjul, risikerer man at beskadige reservehjulet.

GO3E10044A
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Reservehjulet befinder sig i bagklappen (henholdsvis bagagerumsklappen) under gulvbelægningen. Det er
fastgjort med en fløjmøtrik.
Reservehjulets fordybning er ikke
dimensioneret til alle tilladte dækstørrelser. Hvis der efter hjulskift skal
placeres et hjul i reservehjulsfordybningen, der er bredere end reservehjulet, kan bundbelægningen lægges
oven på hjulet.

Nødhjul
Ved brug af nødhjulet kan køreegenskaberne ændre sig. Få det defekte
dæk udskiftet eller repareret så hurtigt som muligt.

Anbringelse af et beskadiget
hjul

Monter kun ét nødhjul. Kør ikke hurtigere end 80 km/t. Kør langsomt i
sving. Kør kun midlertidigt på nødhjulet.

Forsigtig
Dette reservehjul/-dæk er kun
beregnet til brug i en nødssituation.
Udskift snarest muligt med almindeligt hjul/dæk.
Brug ikke snekæder.
Monter ikke et dæk på dette hjul,
som ikke er identisk med det originale.
Monter ikke på andre biler.

GO3E10067A

Et beskadiget hjul skal anbringes
i bagagerummet og sikres med en
rem.
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5. Monter krogens ende i den modsatte fastsurringskrog.
6. Spænd remmen.

Startkabel
Startkabel
Brug ikke hurtiglader til at starte.
Hvis batteriet er afladet, kan bilen
startes ved hjælp af startkabler og et
batteri fra en anden bil.

{Advarsel

GC3E10002A

1. Placer hjulet i midten af bagagerummet.
2. Stik remmens ende med løkke
gennem den dertil beregnede
fastsurringskrog.
3. Stik remmens ende med krog
gennem løkken, og træk i den, til
løkken er monteret på fastsurringskrogen.
4. Før remmen gennem hjulets eger
som vist på illustrationen.

Der skal udvises stor forsigtighed
ved start med startkabler. Afvigelser fra følgende instruktioner kan
medføre skader på personer og
materiel ved, at batterierne eksploderer, samt til beskadigelse af de
elektriske systemer i begge biler.
Undgå kontakt med øjne, hud, tøj
og lakerede overflader. Væsken indeholder svovlsyre, der er skadelig
ved direkte kontakt.
 Undgå elektriske gnister eller
åben ild i nærheden af batteriet.
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 Et afladet batteri kan fryse allerede ved en temperatur på 0 C.
Batteriet skal tøs op, inden der tilsluttes startkabler.
 Ved håndtering af batteriet bør
der bruges beskyttelsesbriller og
beskyttelsesbeklædning.

 Bilerne må ikke være i berøring
med hinanden under starthjælpen.
 Træk parkeringsbremsen.
Manuel gearkasse sættes i frigear, automatisk gearkasse i P.

 Benyt et starthjælpsbatteri med
samme spænding (12 volt). Dets
kapacitet (Ah) må ikke ligge
væsentligt under kapaciteten for
det afladede batteri.

Før kablerne på en sådan måde, at
roterende dele i motorrummet ikke
griber fat i dem.

 Benyt startkabler med isolerede
polklemmer og et tværsnit på
mindst 16 mm2 (25 mm2 til diesel).
 Adskil ikke det afladede batteri
fra bilens ledningsnet.
 Sluk for alt unødvendigt elektrisk
udstyr.
 Bøj Dem ikke ind over batteriet
ved start med startkabler.
 Det ene kabels polklemmer må
ikke berøre det andet kabels
klemmer.

3. Tilslut det sorte kabel til starthjælpsbatteriets negative pol.
4. Tilslut den anden ende af det
sorte kabel til bilens stel, f.eks. på
motorblokken eller en bolt i
motorophænget. Foretag tilslutningen så langt fra det afladede
batteri som muligt, dog mindst
60 cm.

Start af motoren:

GO3E10045A

Rækkefølge, når kablerne skal tilsluttes:
1. Tilslut det røde kabel til starthjælpsbatteriets positive pol.
2. Tilslut den anden ende af det
røde kabel til det afladede batteris positive pol.

1. Start motoren på den bil, der afgiver strøm.
2. Start den anden motor efter
5 minutter. Forsøg på at starte
bør foregå med intervaller på
1 minut og bør ikke vare mere
end 15 sekunder ad gangen.
3. Lad begge motorer køre i tomgang i ca. 3 minutter med tilsluttede kabler.

282 Pleje av vognen

4. Tænd for elektriske forbrugere
(for eksempel forlygter, el-bagrude) i den bil, der modtager
strøm.
5. Gentag ovennævnte procedure
i nøjagtig omvendt rækkefølge,
når kablerne skal fjernes.

Bugsering
Bugsering
Hvis bilen skal bugseres, skal du
bruge en professionel service.

GO3E10047A

GO3E10046A

Den bedste metode er at få bilen
transporteret ved hjælp af en bjergningsbil.

GO3E10048A
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 Der må ikke sidde en passager i
en bil, der bugseres.

Bugsering med AWD
Hvis bilen bugseres på to hjul, skal
frontenden løftes, og forhjulene skal
fastlåses.

 Udløs håndbremsen for bilen, der
skal bugseres, og sæt gearkassen i frigear.
 Tænd for nødblinklysene.
 Overhold fartbegrænsningen.

GO3E10073A

Forsigtig
GO3E10072A

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 vognen som vist forneden.

Hvis du bugserer vognen med
AWD-system, mens for- eller baghjulene ruller på vejen, kan styresystemet i vognen blive alvorligt
beskadiget.
Bugsér aldrig bilen med for- eller
baghjulene på vejen.
Overhold følgende procedure under
bugsering af en bil:
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Nødbugsering
Hvis bugseringsservice ikke er tilgængelig i en nødsituation, kan bilen
bugseres midlertidigt med et tov, der
er fastgjort til nødbugseringsøjet.

Forsigtig
Sæt bilen langsomt i gang. Undgå
ryk. For stor trækkraft kan beskadige bilen.
Når motoren ikke er i gang, skal der
betydeligt større kraft til at bremse og
styre.

GC3D9009A

GC3D9008A

Frigør dækslet ved hjælp af skruetrækkeren, og tag dækslet af.
Trækøjet ligger sammen med værktøjssættet.
Se Værktøj på side 262.

Skru trækøjet i så langt det kan
komme, indtil det standser i vandret
stilling. (Det skal være i kontakt med
bugsermøtrikken).
Anbring slæbetovet eller helst bugserstangen i trækøjet.
Trækøjet må kun benyttes til bugsering og ikke til bjergning af bilen.
Slå tændingen til for at udløse ratlåsen og muliggøre aktivering af stoplys, horn og forrudeviskere.
Gear i frigear.

Aktiver recirkulationssystemet, og rul
ruderne op, så udstødningsgasser
fra den trækkende bil ikke kan
trænge ind.
Biler med automatgearkasse: Bilen
må ikke bugseres ved brug af bugserøje. Bugsering med bugsertov
kan forårsage alvorlige skader på
den automatiske gearkasse. Ved
bugsering af en bil med automatisk
gearkasse anvendes ladvogn eller
hjulløfteudstyr.
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Biler med manuel gearkasse: Bilen
skal bugseres med forenden fremefter, med en hastighed på højst
88 km/t. I alle andre tilfælde, samt
hvis gearkassen er defekt, skal forhjulene løftes fri af underlaget.

Bugsering af en anden bil

Søg hjælp hos en reparatør.
Efter bugsering skrues trækøjet af.
Sæt dækslet i og luk dækslet.
GC3G10008A
GC3G10007A

Frigør dækslet ved hjælp af skruetrækkeren, og tag dækslet af.
Trækøjet ligger sammen med værktøjssættet.
Se Værktøj på side 262.

Skru trækøjet i så langt det kan
komme, indtil det standser i vandret
stilling. (Det skal være i kontakt med
bugsermøtrikken).
Anbring slæbetovet eller helst bugserstangen i trækøjet.
Trækøjet må kun benyttes til bugsering og ikke til bjergning af bilen.
Efter bugseringen skal dækslet monteres igen, så det sidder sikkert.
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Forsigtig

Pleje

Sæt bilen langsomt i gang. Undgå
ryk.

Udvendig pleje

For stor trækkraft kan beskadige
bilen.

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.

Låse

Vask
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.

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.
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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.
Til at fjerne døde insekter, fedt,
snavs og tjære på lygter og lygteglas
bør der kun bruges lunkent vand, en
blød klud og bilvasksæbe.
Ved hård rengøring med en tør klud
risikerer man at beskadige lygterne/glassene.
Undlad at rengøre lygterne med
intensivt bilvaskemiddel.
Undgå at bruge kraftige rengøringsmidler, mens lygterne er tændt.
I givet fald kan glasset revne på
grund af en kemisk reaktion.

Følg vejledningen for bilvask
Opbevar bilvaskvejledningen, og
brug et mildt vaskemiddel.
Hvis bilvaskvejledningen ikke følges,
kan der fremkomme mikroskopiske
revner i lygteglas og svejsninger.
Brug aldrig nedenstående væsker til
rengøringsformål:
• Acetone
• Benzen
• Toluen
• Xylen
• Fortynder

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.
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Lakskader
Små lakskader udbedres med
lakstift, inden der dannes rust. Større
lakskader eller rust skal udbedres
hos en reparatør.

Forholdsregler i forbindelse
med bodykit monteret på bilen
Udvis forsigtighed i forbindelse med
eventuelt bodykit monteret på bilen.
• Pas på, at det eventuelle bugsertov ikke beskadiger karosseridelene under bugsering. Om
nødvendigt, bør den nederste
kofangerafdækning afmonteres,
inden bilen bugseres.
• Vær særlig opmærksom på den
lave frihøjde over grunden under
kørsel, især i forbindelse med
fartbump, kantsten, parkeringsramper mv.
• Hvis bilen er løftet, bør der bruges understøtning for at sikre, at
der ikke sker skader på dens
bodykit.

• Brug den eventuelle ladvogns
sikkerhedslæsser for at beskytte
karosseriet mod skader under
bugsering.

Indvendig pleje

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.

Interiøret vil altid have det bedst
mulige udseende, hvis det rengøres
med hyppige mellemrum. Støv og
snavs kan samle sig på indtrækket
og give anledning til skader på gulvtæpper, stof-, læder- og plasticflader.
Pletter bør fjernes med det samme,
da ekstrem varme kan få dem til hurtigt at tørre ind.

Skyl jævnlig undervognen for at
fjerne disse stoffer.

Interiør i lyse farver kræver muligvis
hyppigere rengøring.

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.

Aviser og tøj kan smitte af på indtrækket og resten af interiøret.

Undervogn

Servicering af bagklappens
gasstiver
Undersøg den eventuelle gasstiver
visuelt for tegn på slitage, revner og
andre skader. Kontrollér stiverens
evne til at holde bagklappen åben.
Hvis der kræves service, bør forhandleren kontaktes.

Fjern støv fra små knapper med en
lille blød børste.
Til rengøring af interøret bør der kun
bruges rengøringsmidler, der er specielt beregnet til de flader, der skal
rengøres.
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Hvis der bruges rengøringsmidler på
flader, de ikke er beregnet til, kan der
ske varig skade. Kom rengøringsmidlet direkte på kluden for at undgå
at sprøjte det på andre flader. Rengøringsmiddel, der er kommet på
andre flader, bør tørres af med det
samme.
Bemærk
Ved brug af skurende rengøringsmidler på glasflader i eller på bilen
risikerer man at ridse glasset eller
beskadige bagrude-afmisteren. Til
rengøring af glas i eller på bilen
bør der kun bruges en blød klud og
glasrengøringsmiddel.
Rengøringsmidler kan indeholde
opløsningsmidler, der kan blive koncentreret i interiøret.
Inden brug af rengøringsmidler bør
alle sikkerhedsanvisninger på etiketten læses og følges. Ved rengøring
af interiøret bør man sørge for god
ventilation ved at åbne døre og vinduer.

Rengøringsmidler og metoder der
ikke bør anvendes til rengøring af
interiøret:
• Brug aldrig en kniv eller andre
skarpe genstande til at fjerne
snavs fra nogen flade i bilen.
• Brug aldrig en stiv børste. Den
kan fremkalde skader.
• Påfør aldrig et kraftigt tryk eller
gnid aggressivt med en rengøringsklud. Ved at trykke kraftigt
risikerer man at beskadige interiøret. Dette er heller ikke mere
effektivt til at fjerne snavs.
• Undlad at bruge vaskemidler eller
opvaskemidler sammen med
affedtningsmidler. Hvis der bruges for megen sæbe, efterlades
der rester, der giver striber og tiltrækker snavs. Brug kun mild
sæbe med neutral pH.
• Undgå at gennemvæde indtrækket under rengøring.

• Rengøringsmidler indeholdende
opløsningsmidler kan beskadige
interiøret.
Stof/tæpper
Brug en støvsuger med et blødt børstetilbehør til at fjerne støv og løst
snavs. En støvsuger med roterende
børster i mundstykket må kun bruges
til gulvtæppet og tæppebelagte måtter. Til fjernelse af snavs bør man altid først prøve med almindeligt vand
eller danskvand.
Inden rengøring bør så meget som
muligt af snavset fjernes med en
af disse metoder:
• Væske: Opblød forsigtigt snavset med en papirsserviet. Lad
papiret opsuge snavset, indtil der
ikke kan fjernes mere.
• Fast, tørt snavs: Fjern så meget
som muligt, og støvsug resten.
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Rengøring:
1. Fyld en fnugfri, ren hvid klud med
vand eller danskvand.
2. Fjern overskydende væde.
3. Begynd med yderkanten af snavset, og gnid forsigtigt ind mod
midten. Fortsæt hermed, og brug
et rent stykke af kluden, hver
gang den bliver snavset.
4. Fortsæt med forsigtigt at gnide
det snavsede område.
5. Hvis snavset ikke forsvinder fuldstændigt, bruges en mild sæbeopløsning og rent vand til at
gentage rengøringsprocessen.

Hvis der er noget af snavset tilbage,
kan det være nødvendigt at bruge et
rengøringsmiddel eller en pletfjerner, der kan fås i handelen. Kontrollér farvebestandigheden på et lille,
skjult område, inden der bruges polstrings-rengøringsmiddel eller pletfjerner, der er købt. Hvis det lokalt
rengjorte område viser, at der kan
fremkomme ringe, skal hele fladen
rengøres.
Efter rengøring kan en papirsserviet
bruges til opsuge overskydende fugtighed fra stoffet eller tæppet.

Forsigtig
Luk velcrolukninger, da åbne velcrolukninger på tøj kan beskadige
sædebetrækket.
Læder
Læder, især lyst læder, kræver hyppigere rengøring for at forhindre ansamling af støv og snavs og
afsmitning af farve fra andre ting,

så der ikke dannes permanente pletter.
Støv kan fjernes med en blød klud
fugtet med vand.
Hvis der kræves grundigere rengøring, kan en blød klud fugtet med en
mild sæbeopløsning benyttes. Lad
læderet tørre naturligt.
Undlad at bruge varme, damp, pletfjerner eller skosværte på læder.
Mange af de rengøringsmidler og belægninger til læder, der kan købes, til
præservering og beskyttelse af læder, kan ændre læderets udseende
og den måde det føles på, og kan
derfor ikke anbefales. Silikone- eller
voksbaserede produkter eller produkter indeholdende organiske opløsningsmidler bør ikke bruges til
rengøring af interiøret, da de kan
ændre udseendet ved at øge glansen på en uensartet måde.
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Instrumentpanelet, vinyl- og andre
plasticflader
Støv kan fjernes med en blød klud
fugtet med vand.
Hvis der kræves grundigere rengøring, kan en blød klud fugtet med en
mild sæbeopløsning benyttes til
skånsomt at fjerne støv og snavs.
Brug aldrig pletfjerner på plasticflader.
Mange af de rengøringsmidler og belægninger, der kan købes, til præservering og beskyttelse af bløde
plasticflader, kan ændre interiørets
udseende og den måde det føles på,
og kan derfor ikke anbefales. Silikone- eller voksbaserede produkter eller produkter indeholdende
organiske opløsningsmidler bør ikke
bruges til rengøring af interiøret, da
de kan ændre udseendet ved at øge
glansen på en uensartet måde.
Nogle af de produkter, der kan købes, kan øge instrumentpanelets
glans. Den større glans kan muligvis
skabe irriterende reflekser i forruden

og endog under visse omstændigheder gøre det vanskeligt at se gennem
ruden.
Bemærk
Luftfriskere indeholder opløsningsmidler, der kan forårsage skader
på plast og malede flader.
Ved brug af luftfriskere i bilen bør
producentens anvisninger nøje følges. Hvis luftfrisker kommer i kontakt med maling eller en plastflade,
bør det omgående suges op med
en blød klud.
Skader der skyldes brug af luftfrisker, dækkes ikke af bilens
garanti.

Pasning af sikkerhedsseler
Hold remmene rene og tøre.

{Advarsel
Sikkerhedsseler må ikke bleges eller farves.
I givet fald kan de blive alvorligt
svækket. I tilfælde af et sammenstød vil de muligvis ikke yde tilstrækkelig beskyttelse.
Sikkerhedsseler bør kun rengøres
med mild sæbe og lunkent vand.

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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Gulvmåtter
{Advarsel
Hvis en gulvmåtte ikke har den rette størrelse eller placering, kan den
gribe forstyrrende ind i speederens
eller bremsepedalens funktion. I givet fald kan den give anledning til
uventet acceleration eller øge
standselængden, hvorved man risikerer, at der sker en ulykke med
personskader til følge. Kontrollér,
at gulvmåtten ikke griber forstyrrende ind i speederens eller bremsepedalens funktion.

Følg nedenstående retningslinjer i
forbindelse med brug af
gulvmåtter:
• De originale gulvmåtter er beregnet specielt til denne bil. Hvis
gulvmåtterne skal udskiftes,
anbefales det anskaffe GM-certificerede gulvmåtter. Gulvmåtter
der ikke er certificeret af GM,
passer måske ikke rigtigt og kan
muligvis gribe forstyrrende ind i
speederens eller bremsepedalens funktion. Kontrollér altid, at
gulvmåtterne ikke griber forstyrrende ind i pedalernes funktion.
• Brug gulvmåtten med den rette
side opad. Den bør ikke vendes.
• Der bør ikke anbringes noget
oven på gulvmåtten i førersiden.
• Brug kun en enkelt gulvmåtte i
førersiden.
• Anbring ikke en gulvmåtte oven
på en anden.
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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.
Biler der har et olielevetidsovervågningssystem: Hvis kode 82 vises i førerinformationscenteret (DIC), og det mindst er
10 måneder siden sidste vedligeholdelse, bør det relevante vedligeholdelsesarbejde udføres.
Nr.
1

Service
Skift af motorolie og -filter.

Service I

Service II

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

Service og vedligeholdelse

Nr.

Service

Service I

Service II

9

Kontroller drivremme.

I

I

10

Udfør krævet ekstra service - se pågældende afsnit.

I

I

Kontrol for afhjælpning på værkstedet.

I

I

11
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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
Udskift pollenfilter

Trax
Hver 60.000 km / 2 år

18

Udskift luftfilter

Hver 60.000 km / 4 år

19

Udskift tændrør

Hver 60.000 km / 4 år

20

Udskift dieselbrændstoffilter

Hver 60.000 km / 2 år

21

Udskift motorens kølevæske

Hver 240.000 km / 5 år

22

Udskift olie til automatgearkasse

23

Udskift hjælperem og strækrem

Normale betingelser: hver 150.000 km / 10 år
Hårde betingelser: hver 75.000 km / 5 år
Hver 90.000 km / 10 år
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Nr.

Beskrivelse

Trax

24

Udskift takt-

rem: Hver 150.000 km / 10 år

25

Udskift takt-

kæde: Hver 240.000 km / 10 år

26

Kontrollér ventilspillerum for benzin- og
dieselmotor

Hver 150.000 km / 10 år

Fodnoter
Vedligeholdelse
enhed

Bemærk
Skift motorolien straks, såfremt olielampen lyser i instrumentgruppen.

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.

Service og vedligeholdelse

Vedligeholdelse
enhed
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Bemærk

8

Kontroller viskerblade for slid, revner eller urenheder. Rengør forruden og viskerblade, hvis de
er forurenet. Udskift viskerblade, som er slidte eller ødelagte.

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.

20

Det kan være nødvendigt at udskifte dieselbrændstoffilterpatronen oftere, baseret på brug af
biodiesel, kørsel i klima med højt luftindhold af støv eller terrænkørsel eller bugsering af
anhænger i længere perioder.
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Vedligeholdelse
enhed

Bemærk

Udskift filter og væsker på automatgearkassen, hvis bilen primært kører under et eller flere af
disse forhold:
Generelt for automat- • I tæt bytrafik, hvor udetemperaturen ofte når op på 32C eller derover.
gearkasse
• I bakket eller bjergrigt terræn.
• Hvis der ofte køres med anhænger.
• Vognen bruges som taxa, patruljevogn eller varevogn.
Generelt for remme

Kontroller rem visuelt for flosser, store revner eller tydelig ødelæggelse. Udskift om nødvendigt
remmen.

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
Hjulindstilling

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.
Om nødvendigt: Roter og balancer hjulene.
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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
32 C eller højere.
 Brug af vognen 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 2™

2398375

Anvend altid kun motorolie, som er
godkendt efter dexos™-specifikation
eller en tilsvarende motorolie af godkendt viskositetsklasse.
Hvis du ikke er sikker på, om din er
godkendt efter dexos™-specifikationen, så spørg din reparatør.

Service og vedligeholdelse

Brug af anden motorolie, hvis dexos
ikke kan fås: Hvis dexos-godkendt
motorolie ikke er tilgængelig ved et
olieskift eller efterfyldning af olien,
kan der bruges en alternativ motorolie af ovennævnte kvaliteter. Brug af
olie, der ikke opfylder dexos-specifikationen, kan medføre reduceret
ydeevne under visse forhold.
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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.

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/B4, ACEA
A3/B3 eller ACEA C3 (men kun én
gang mellem hvert olieskift).
Viskositeten skal have den rette
klasse.

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.
Drift i koldt vejr:
Ved kørsel med din bil i et område
med ekstrem kulde, hvor temperaturen falder til under -25 C, skal der
anvendes en viskositetsklasse SAE
0W-xx. En olie af denne viskositetsklasse vil give bedre koldstart af motoren ved ekstremt lave temperaturer.
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For at vælge en olie af den rette viskositetsklasse, sørg for altid at vælge
en olie, som lever op til
dexos™‚-specifikationen.
 Ned til -25 C: 5W-30, 5W-40.
 Ned til -25 C og under: 0W-30,
0W-40.
SAE-viskositeten giver oplysninger
om oliens tykkelse.
Multigrade-olie betegnes med to tal.

I lande med koldt klima giver kølevæsken frostbeskyttelse ned til ca.
-50 C. 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.

Det første tal, efterfulgt af et W, angiver viskositeten ved lav temperatur,
det andet tal viskositeten ved høj
temperatur.

Bremsevæske

Køle- og frostvæske

Brug kun autoriseret bremsevæske
til denne bil (DOT 4).

Brug kun antifrostvæske af typen
organisk syre med lang levetid
(LLC).
I lande med moderat klima giver
kølevæsken frostbeskyttelse ned til
ca. -35 C.

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

305

Typeskilt

VIN-nummer (stelnummer)
Identificering af køretøj ................305
Bilens data...................................306

GO3E11002A

GO3E11001A

Bilens stelnummer (VIN) er indgraveret midt på brandvæggen.

Typeskiltet befinder sig i dørrammen
i venstre side.
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Bilens data
Motordata
Salgsbetegnelse

1.4

1.6

1.7 Diesel

1.8

Motorens typebetegnelse
Antal cylindre

4

4

4

4

1364

1598

1686

1796

Motoreffekt [kW] ved omdr.min

103 /
4900~6000

85 / 6200

96 / 4000

103 / 6200

Drejningsmoment [Nm] ved omdr./min

200 /
1850~4900

155 / 4000

300 /
2000~2500

178 / 3800

RON 95

RON 91

Gælder ikke
diesel

RON 95

Over RON 95

Over RON 91

Gælder ikke
diesel

Over RON 95

Slagvolumen [cm3]

Oktantal RON
Anbefalet
Mulig

Tekniske data
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Ydeevne
Motor
Tophastighed [km/t]
Manuel gearkasse
Automatisk gearkasse

1.4

1.6

1.7 Diesel 1.7 Diesel 1.7 Diesel

AWD

FWD

FWD

194

173

-

-

1.8

1.8
AWD

FWD

AWD

FWD

186

-

183

180

-

-

183

-

180

180

Brændstofforbrug - CO2-emissioner
Motor (MT/AT)

1.4 AWD

1.6 FWD

1.7 FWD

1.7 AWD

1.8 FWD

Bykørsel [l/100 km]

7,8 / -

8,3 / -

5,4 / 6,4

5,6 / -

/ 10,5

Landevejs-/motorvejskørsel [l/100 km]

5,6 / -

5,6 / -

4,0 / 4,6

4,5 / -

/ 6,0

Samlet [l/100 km]

6,4 / -

6,5 / -

4,5 / 5,3

4,9 / -

/ 7,7

CO2 [g/km]

149 / -

153 / -

120 / 139

129 / -

/ 180
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Bilens vægt
Min. køreklar vægt med fører (75 kg)
1.4

1.6

Motor

AWD

FWD

FWD

Manuel gearkasse

1454

1365

-

-

Automatisk gearkasse

1.7 Diesel 1.7 Diesel 1.7 Diesel

1.8

1.8
AWD

FWD

AWD

FWD

1458

-

1504

1394

-

-

1470

-

1414

1486

1.8

1.8
AWD

Maks. køreklar vægt med fører (75 kg)
1.4

1.6

Motor

AWD

FWD

FWD

Manuel gearkasse

1556

1467

-

-

1.4

1.6

Motor

AWD

FWD

FWD

Manuel gearkasse

1876

1787

-

-

Automatisk gearkasse

1.7 Diesel 1.7 Diesel 1.7 Diesel
FWD

AWD

FWD

1560

-

1606

1479

-

-

1572

-

1499

1571

1.8

1.8
AWD

Bilens bruttovægt

Automatisk gearkasse

1.7 Diesel 1.7 Diesel 1.7 Diesel
FWD

AWD

FWD

1880

-

1926

1799

-

-

1892

-

1819

1891

Tekniske data

Bilens dimensioner
Længde [mm]

4248

Bredde uden sidespejle [mm]

1766

Bredde med to sidespejle [mm]

2035

Højde (uden antenne) [mm] uden tagbagagebærer

1674

Bagagerumslængde ved gulvet [mm]
Bagklappens bredde [mm]
Bagklappens højde [mm]

730 (fra gulv til bagsæderyglæn)
1001 (melem hjulkasser)
721 (til læssekant)

Akselafstand [mm]

2555

Vendediameter [m]

10,9 (kantsten til kantsten @ standard)
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Kapacitet og specifikationer
Motorolie
Motor

1.4

1.6

1.7 Diesel

1.8

Inkl. filter [l]

4l

4,5 l

5,4 l

4,5 l

Mellem MIN og MAX [l]

1l

1l

1l

1l

1.4

1.6

1.7 Diesel

1.8

53 l

53 l

52 l

53 l

Brændstoftank
Benzin, nom. indhold [l]

Tekniske data
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Dæktryk
EU 27+2 benzin
For [kPa] [psi]
1~3 personer
Konstruktionstype

Bag [kPa] [psi]
4~5
personer

1~3 personer

4~5
personer

COMPORT

ECO

GVW

COMPORT

ECO

GVW

205/70R 16

200(29)

270(39)

270(39)

200(29)

280(41)

280(41)

215/55R 18

220(32)

270(39)

270(39)

220(32)

280(41)

280(41)

Kompakt reservehjul

420(60)

EU 27+2 diesel
For [kPa] [psi]
1~3 personer
Konstruktionstype

Bag [kPa] [psi]
4~5
personer

1~3 personer

4~5
personer

COMPORT

ECO

GVW

COMPORT

ECO

GVW

205/70R 16

220(32)

270(39)

270(39)

220(32)

280(41)

280(41)

215/55R 18

240(35)

270(39)

270(39)

240(35)

280(41)

280(41)

Kompakt reservehjul

420(60)
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Ikke-EU benzin
For [kPa] [psi]
1~3 personer
Konstruktionstype

Bag [kPa] [psi]
4~5
personer

1~3 personer

4~5
personer

COMPORT

ECO

GVW

COMPORT

ECO

GVW

205/70R 16

200(29)

200(29)

200(29)

200(29)

200(29)

200(29)

215/55R 18

220(32)

220(32)

220(32)

220(32)

220(32)

220(32)

Kompakt reservehjul

420(60)

Kundeoplysninger

Kundeoplysninger

Registrering af bilens
data og fortrolighed
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Bildataregistrering
Bildataregistrering

Registrering af bilens data og
fortrolighed ..................................313
Bildataregistrering .......................313

Bildataregistrering og
databeskyttelse
Bilen har flere computere, der registrerer data om bilens funktioner, og
hvordan den køres. For eksempel
bruger bilen computermoduler til
overvågning og styring af motorens
og gearkassens funktion, overvågning af betingelserne for udløsning af
airbaggene i tilfælde af en kollision
og evt. antiblokeringsbremsning til at
assistere føreren med at beholde
herredømmet over bilen. Disse
moduler kan lagre data, der hjælper
forhandlerens teknikere med at
udføre service på bilen. Visse moduler lagrer muligvis også data om
bilens drift, f.eks. brændstofforbrug
eller gennemsnitshastighed. Disse
moduler lagrer muligvis personlige
indstillinger, såsom radiostationer,
sædeindstillinger og temperaturindstillinger.

Bilen kan være udstyret med et
modul, der registrerer data ved visse
kollisioner eller næsten-kollisioner,
som f.eks. når en airbag udløses,
eller bilen rammer en forhindring på
vejen. Disse data kan hjælpe med til
at give en bedre forståelse af de
omstændigheder, hvorunder kollisioner og personskader forekommer.
Visse data kan være relateret til kørselsdynamik og sikkerhedssystemernes funktion.
Dataene kan vise:
• Hvordan forskellige systemer i
bilen fungerede.
• Om førerens og passagerernes
sikkerhedsseler var fastspændt
eller ej.
• Om og i hvor høj grad føreren
trykkede på speederen og/eller
bremsen.
• Hvor hurtigt bilen kørte.
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Disse data kan give en forståelse af
de omstændigheder, hvorunder kollisioner og personskader forekommer.
Data kan kun blive registreret af
bilen, hvis der opstår en ikke ubetydelig kollisionssituation; der registreres ikke data under normale
kørselsforhold, og der registreres
ikke personlige data. Andre parter,
som f.eks. retshåndhævende myndigheder, kan dog kombinere registrerede data med den type
personidentificerende data, der rutinemæssigt indsamles under en kollisionsundersøgelse.
Der kræves specialudstyr for at læse
de registrerede data, og det er nødvendigt at have adgang til bilen eller
modulet. Ud over bilfabrikanten kan
andre parter, som f.eks. retshåndhævende myndigheder, der har specialudstyret, læse informationen, hvis de
har adgang til bilen eller modulet.

GM benytter ikke disse data eller
deler dem med andre, medmindre:
der er indhentet samtykke fra bilens
ejer eller, hvis bilen er leaset, samtykke fra leasingtageren; der er modtaget en officiel anmodning fra
politiet eller lignende regeringskontor; det indgår i GM’s forsvar ved en
eventuel retssag gennem undersøgelsesprocessen; eller det kræves af
lovgivningen. Data, som GM indsamler eller modtager, kan også anvendes til GM’s forskningsbehov eller
kan gøres tilgængelige for andre i
forskningsøjemed, hvor der kan påvises et behov, og dataene ikke er
knyttet til en specifik bil eller bilejer.
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