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Introduktion

Introduktion

Introduktion

Indledning
Deres bil er en designbaseret kombi‐
nation af avanceret teknologi, sikker‐
hed, 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 opmærk‐
somme 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 instruktions‐
bog.
Når instruktionsbogen angiver, at
man bør opsøge et værksted, anbe‐
faler vi, at De opsøger en autoriseret
Chevrolet-reparatør.
Alle autoriserede Chevrolet-reparatø‐
rer yder førsteklasses service til rime‐
lige priser. Værkstedernes erfarne
mekanikere, som er uddannet hos
Chevrolet, arbejder efter Chevrolets
særlige anvisninger.

Kundelitteraturen bør altid opbevares
lettilgængelig i bilen.

Brugen af denne
instruktionsbog
■ Denne instruktionsbog beskriver
alle optioner og funktioner, der kan
fås til denne model. Visse
beskrivelser, bl.a. af display- og
menufunktioner, gælder muligvis
ikke for Deres bil på grund af
modelvariant, landespecifikationer,
specialudstyr eller tilbehør.
■ De vil få et indledende overblik ved
at læse afsnittet "Kort og godt".
■ Indholdsfortegnelsen i begyndel‐
sen af instruktionsbogen og i de en‐
kelte kapitler viser, hvor man kan
finde de forskellige oplysninger.
■ Ved hjælp af stikordsregisteret kan
man søge efter specifikke oplys‐
ninger.
■ I denne instruktionsbog vises biler
med rattet i venstre side. Biler med
rattet i højre side betjenes på lig‐
nende måde.
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■ Instruktionsbogen anvender fabrik‐
kens motorbetegnelser. De tilsva‐
rende salgsbetegnelser findes i ka‐
pitlet "Tekniske data".
■ Retningsangivelser i
beskrivelserne som f.eks. højre og
venstre eller for og bag henviser al‐
tid til kørselsretningen.
■ Det er ikke sikkert, at bilens dis‐
playskærme understøtter Deres
specifikke sprog.
■ Displaymeddelelser og mærkater i
bilen er gengivet med fed skrift.

Fare, advarsel og forsigtig
9 Fare
Tekster mærket med 9 Fare angi‐
ver, at der er risiko for livstruende
skader. Manglende overholdelse
af instruktionerne kan være for‐
bundet med livsfare.
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Introduktion
9 Advarsel

Tekster mærket med 9 Advarsel
angiver, at der er risiko for ulykker
eller personskader. Manglende
overholdelse af instruktionerne
kan medføre legemsbeskadi‐
gelse.

Forsigtig
Tekster mærket med Forsigtig an‐
giver, at der kan være risiko for
skade på bilen. Manglende over‐
holdelse af instruktionerne kan
medføre beskadigelse af bilen.

Symboler
Sidehenvisninger angives med 3.
3 betyder "se side".
God tur
Chevrolet

Introduktion
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Kort og godt

Kort og godt

Oplåsning af bilen

Elektronisk nøgle

Fjernbetjening

Før kørslen

Dørene og bagagerummet låses op
ved at trykke på knappen c. Dørene
åbnes ved at trække i håndtagene.
Bagklappen åbnes ved at trykke på
knappen under bagklaplisten.
Ved tryk på knappen x er det kun
bagagerummet, der låses op og åb‐
nes.
Fjernbetjening 3 20, Centrallås
3 23, Bagagerum 3 27.

Når man har den elektroniske nøgle
på sig, trykker man på kontakten på
dørhåndtaget for at oplåse bilen og
trækker i dørhåndtaget for at åbne
døren. Bagklappen åbnes ved at
trykke på knappen under listen.
Elektronisk nøglesystem 3 22.

Kort og godt

Sædeindstilling

Sæderyglæn

Sædehøjde

Træk i grebet, indstil hældningen og
slip grebet. Lad sædet går hørbart i
hak.
Sædeindstilling 3 39, sædeposition
3 38.

Pumpebevægelser med håndtaget
opad = Sæde længere op
nedad = Sæde længere ned

Sædeposition

Træk bøjlen opad, forskyd sædet, slip
bøjlen.
Sædeindstilling 3 39, sædeposition
3 38.

Sæder 3 39, sædeposition 3 38.
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Kort og godt

Indstilling af hovedstøtter

Højden på hovedstøtten indstilles ved
at trække den opad. Støtten flyttes
ned ved at trykke på udløseren og
skubbe hovedstøtten nedad.

Sikkerhedssele

Hovedstøtten indstilles vandret ved at
skubbe den fremad og sætte den i
hak i én af de tre positioner. Hoved‐
støtten sættes tilbage i bageste posi‐
tion ved at trække den helt frem og
slippe.
Hovedstøtter 3 37.

Træk sikkerhedsselen ud og klik den
på plads i selelåsen. Sikkerhedsselen
må ikke være snoet og skal slutte tæt
til kroppen. Ryglænet må ikke være
lænet for langt bagover (maksimalt
ca. 25°).
Sikkerhedsselen udløses ved at
trykke på den røde knap i selelåsen.
Sikkerhedsseler 3 41, airbagsy‐
stem 3 44, sædeposition 3 38.

Kort og godt

Spejlindstilling
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Sidespejle

Indstilling af rat

Vælg det ønskede sidespejl og indstil.
Elektrisk indstilling 3 31, konvekse
sidespejle 3 31, indfældning af si‐
despejle 3 32, el-opvarmede side‐
spejle 3 32.

Træk håndtaget nedad, indstil rattet,
skub derefter håndtaget opad og kon‐
troller, at det er gået i hak. Indstilling
af rattet må kun foretages, når bilen
holder stille, og rattet er låst op.
Airbagsystem 3 44, tændingslå‐
sens stillinger 3 212.

Bakspejl

Juster grebet på undersiden for at re‐
ducere blænding.
Bakspejl 3 33, automatisk ned‐
blændende bakspejl 3 33.
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Kort og godt

Oversigt over instrumentpanel

Kort og godt
1

Lyskontakt ............................ 94
Tågeforlygter ........................ 97
Tågebaglygte ....................... 97

2
3

Instrumentbelysning ............. 98
Ventilationsspjæld i siderne 209
Blinklys, overhalingsblink,
nærlys og fjernlys ................. 96
Orienteringslys ..................... 99
Parkeringslys ........................ 97

4
5

Førerinformationscenter ........ 78
Instrumenter ......................... 68
Horn ..................................... 64

Førerairbag .......................... 44
Førerinformationscenter ........ 78
Kontakter på rattet ............... 63
Vinduesviskere,
forrudevasker,
bagrudevisker,
bagrudevasker ...................... 64
9 Midterste ventilations‐
spjæld ................................ 209
10 Infotainment-system ........... 101
6
7
8

11 Informationsdisplay .............. 80
12 Status-lysdiode for
tyverialarm ........................... 28
13 Opbevaring .......................... 53
14 Passagerairbag .................... 44
15 Handskerum ......................... 54
16 Kontrollampe for
deaktivering af airbag og
selehusker ............................. 73
17 Varme, ventilation, klima‐
styringssystem .................... 202
18 Traction control system ...... 223
Elektronisk stabilitets
kontrol ................................ 224
ECO-knap til stop-startsystem ................................. 214
19 Gearvælger, automatisk
gearkasse .......................... 219
20
21
22
23

Manuel gearkasse ............. 221
Havariblink ........................... 96
Centrallås .............................. 23
Speeder ............................. 211
Start/stop-knap,
elektronisk nøglesystem ...... 22

24
25
26
27
28
29
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Bremse ............................... 222
Tændingslås med ratlås .... 212
Kobling ............................... 211
Indstilling af rat ..................... 63
Cruise control ...................... 225
Opbevaringsrum,
sikringsboks ....................... 259
30 Greb til åbning af
motorhjelm ......................... 235
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Kort og godt

Udvendige lygter

Tryk på lyskontakten
> = tågeforlygter
r = tågebaglygte

Overhalingsblink, fjernlys og
nærlys

Lygter 3 94.

Lyskontakten har følgende positioner
AUTO = automatisk tilkobling af
nærlys: Forlygterne tæn‐
des og slukkes automatisk
m
= aktivering eller deaktive‐
ring af automatisk tilkob‐
ling af nærlys
= parkeringslys
8
= forlygter
9
På biler uden automatisk tilkobling af
nærlys:
7 = slukket

overhalingsblink = træk armen mod
rattet
fjernlys
= tryk armen
fremad
nærlys
= tryk eller træk i
armen
Fjernlys 3 95, Overhalingsblink
3 95, Automatisk tilkobling af nær‐
lys 3 94.

Kort og godt
Blinklys og vognbaneskiftsignal

Havariblink

Horn

højre
= arm opad
venstre = arm nedad

Aktivering med knap ¨.
Havariblink 3 96.

Tryk på j.

Blinklys og vognbaneskiftsignal
3 96, Parkeringslys 3 97.
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Kort og godt

Viskere og sprinkler

Forrudevasker

Vinduesviskere

2 = hurtigt
1 = langsomt
P = intervalfunktion resp. automa‐
tisk viskerfunktion med regn‐
sensor
§ = slukket
Ved at trykke armen nedad kører vin‐
duesviskerne én gang, selv om visk‐
erne er slået fra.
Vinduesviskere 3 64, viskerudskift‐
ning 3 246.

Træk armen mod rattet
Forrudevasker 3 64, Sprinklervæ‐
ske 3 243.

Bagrudevisker og
bagrudevasker

Bagrudeviskeren aktiveres med vip‐
pekontakten
øverste stilling = konstant funktion
nederste stilling = intervalfunktion
midterstilling
= slukket
Bagrudevisker/-vasker 3 66.

Kort og godt

Klimaanlæg
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Afdugning og afisning af ruder

El-bagrude, el-opvarmede
sidespejle

Tryk armen fremad.
Bagrudesprinkleren aktiveres, og vi‐
skeren bevæger sig et par gange.
Varmen betjenes ved tryk på
Ü‑knappen.
El-bagrude 3 34.

Tryk på V.
Sæt temperaturknappen på det var‐
meste niveau.
Slå kølingen n til.
El-bagrude Ü tændt.
Klimastyring 3 202.
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Kort og godt

Gearkasse

Automatisk gearkasse

Manuel gearkasse

Bakgear: mens bilen står stille, træ‐
des koblingspedalen ned. Derefter
trækkes ringen på gearvælgerknap‐
pen op, og der sættes i gear.
Hvis det ikke lykkes at sætte bilen i
gear, sættes gearvælgeren i frigear.
Slip dernæst koblingen helt, og træd
på koblingen igen. Sæt derefter gear‐
vælgeren i gear igen.
Manuel gearkasse 3 221.

P
R
N
D

=
=
=
=

parkeringsstilling
bakgear
neutral position
kørestilling

Manuel funktion: før gearvælgeren fra
D og til venstre.
< = skift til højere gear
] = skift til lavere gear
Gearvælgeren kan kun føres ud af P,
når tændingen er slået til, og der træ‐
des på bremsen. Der kan skiftes til P
og R, når udløserknappen trykkes
ind.

Automatisk gearkasse 3 219.

Kort og godt

Start
Inden man begynder at køre,
skal følgende kontrolleres:

■ Dæktryk og dækkenes tilstand
3 262, 3 301.
■ Oliestand og væskestande 3 241.
■ At samtlige ruder, spejle, lygter og
nummerplader virker og er fri for
snavs, sne og is.
■ At sæder, sikkerhedsseler og
spejle er indstillet korrekt 3 38,
3 42, 3 31.
■ Afprøv bremserne ved lav hastig‐
hed. Det gælder især, hvis der er
fugt på bremserne.

Start af motor med
tændingslåsen

■ Drej nøglen til stilling 1.
■ Drej rattet en anelse for at frigøre
ratlåsen.
■ Manuel gearkasse: træd koblings‐
pedalen ned.
■ Automatisk gearkasse: træd
bremsepedalen ned og flyt gear‐
vælgeren til P eller N.
■ Træd ikke på speederen.
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■ Dieselmotor: drej nøglen til stilling
2 for forvarmning, indtil kontrollam‐
pen ! slukker.
■ Drej nøglen i stilling 3 og slip, når
motoren går.
Inden startproceduren gentages, eller
hvis motoren skal standses: Drej nøg‐
len tilbage på 0.
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Kort og godt

Start af motor med
Start/Stop‑knap

■ Den elektroniske nøgle skal være
inde i bilen.
■ Manuel gearkasse: træd koblings‐
pedalen ned.
■ Automatisk gearkasse: træd
bremsepedalen ned og flyt gear‐
vælgeren til P eller N.
■ Træd ikke på speederen.
■ Tryk på knappen Start/Stop og slip,
når motoren går. Den grønne lys‐
diode tændes, så snart motoren
går.

Motoren standses ved at trykke på
knappen igen, mens motoren går.

Stop-start-system

Hvis bilen kører ved en lav hastighed
eller holder stille, og visse betingelser
er opfyldt, skal du aktivere et Auto‐
stop som følger:
■ Træd på koblingspedalen
■ Før gearvælgeren til neutral
■ Slip koblingspedalen
Et Autostop indikeres af nålen ved
AUTOSTOP-positionen på omdrej‐
ningstælleren.
For at genstarte motoren skal du
træde på koblingspedalen igen.
Stop-start-system 3 214.

Kort og godt

Parkering
■ Træk altid parkeringsbremsen
uden at trykke på udløserknappen.
Træk håndbremsen så meget som
muligt ved en skråning eller en stig‐
ning. Træd samtidig på bremse‐
pedalen for at reducere den nød‐
vendige aktiveringskraft.
■ Sluk for motoren. Drej tændings‐
nøglen til 0 og tag den ud. Rattet
drejes, indtil det kan mærkes, at rat‐
låsen aktiveres. Biler med elektro‐
nisk nøglesystem: mens bilen står
stille, trykker man på Start/Stopknappen og åbner førerdøren.
På biler med automatisk gearkasse
flyttes gearvælgeren til stilling P, og
nøglen tages ud.
■ Hvis bilen holder på et plant under‐
lag eller en stigning, sættes den i
1. gear, hhv. gearvælgeren sættes
i stilling P inden tændingen slås fra.
På en stigning drejes forhjulene
desuden væk fra kantstenen.
Hvis bilen holder på et skråning
nedefter, sættes den i bakgear,
hhv. gearvælgeren sættes i stil‐

ling P inden tændingen slås fra.
Desuden drejes forhjulene ind mod
kantstenen.
■ Luk vinduerne og soltaget.
■ Lås bilen med e-knappen på fjern‐
betjeningen eller, hvis bilen har
elektronisk nøglesystem, berør fø‐
leren på dørhåndtaget.
■ Aktiver tyverialarmen 3 28.
■ Bilen må ikke stilles på en let an‐
tændelig overflade. Der kan opstå
brand som følge af de høje tempe‐
raturer fra udstødningen.
■ Motorens køleblæsere kan fort‐
sætte med at arbejde, efter at der
er blevet slukket for motoren
3 234.
■ For at skåne turboladeren skal bi‐
len efter høje motoromdrejningstal
eller høj motorbelastning gå i tom‐
gang i ca. 1 til 2 minutter, før der
slukkes for motoren.
Nøgler, låse 3 20.
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Nøgler, døre og ruder

Nøgler, døre og ruder

Nøgler, låse
Nøgler

Nøgler, låse ................................. 20
Døre ............................................. 27
Bilens sikkerhed ........................... 28
Sidespejle .................................... 31
Indvendige spejle ......................... 33
Ruder ........................................... 33
Tag ............................................... 35

Ekstra nøgler

Tryk på knappen for at folde ud. Tryk
først på knappen for at folde i.

Fjernbetjening

Nøglens nummer er angivet på en af‐
tagelig mærkat.
Nøglenummeret skal opgives ved be‐
stilling af ekstra nøgler, da nøglen er
en del af startspærresystemet.
Låse 3 275.

Nøgle med nøglekam, der kan
foldes ud
Bruges til at betjene:
■ Centrallås
■ Tyverialarm
■ Bagagerum
Fjernbetjeningen har en rækkevidde
på op til ca. 25 meter. Rækkevidden
kan variere afhængigt af omgivel‐
serne.
Havariblinket aktiveres ved betjening.

Nøgler, døre og ruder
Fjernbetjeningen skal behandles med
omhu og beskyttes mod fugt og høje
temperaturer. Undgå unødig betje‐
ning.

■ Centrallåsen er blevet aktiveret
gentagne gange umiddelbart efter
hinanden, hvorved systemet er ble‐
vet overbelastet. Strømforsyningen
afbrydes kortvarigt,
■ Forstyrrelser på grund af radiobøl‐
ger fra andre kilder med høj effekt.
Oplåsning af bilen 3 23.
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Nøgle med nøglekam, der kan foldes
ud

Grundindstillinger

Nogle indstillinger kan ændres i me‐
nuen Indstillinger i info-displayet. In‐
dividuelle indstillinger 3 86.

Udskiftning af batteri til
fjernbetjeningen
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 række‐
vidde. Synkroniser fjernbetje‐
ningen igen,

Udskift straks batteriet, når rækkevid‐
den forringes mærkbart.
Batterier hører ikke hjemme i hus‐
holdningsaffaldet. De skal afleveres i
hertil indrettede indsamlingskasser
eller på genbrugsstationer.

Fold nøglekammen ud og åbn en‐
heden. Udskift batteriet (batteritype
CR 2032), bemærk placeringen. Luk
enheden og synkroniser.
Nøgle med fast nøglekam
Udskiftning af batteri bør ske på et
værksted.
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Nøgler, døre og ruder

Lagrede indstillinger
Når nøglen tages ud af tændingslå‐
sen, huskes følgende indstillinger
automatisk af nøglen:
■ Elektronisk klimastyring
■ Lygter
■ Infotainment-system
■ Centrallås
De lagrede indstillinger anvendes
automatisk, næste gang nøglen sæt‐
tes i tændingslåsen.
Individuelle indstillinger 3 86.

Elektronisk nøglesystem

Uden mekanisk nøgle er det muligt at
betjene
■ Centrallås
■ Tyverialarm
■ Tænding og starter
Føreren skal blot have den elektro‐
niske nøgle på sig.
Bemærkninger
Læg ikke den elektroniske nøgle i
bagagerummet eller foran
Info-Display.
Start af motoren 3 212.

Fjernbetjening

Den elektroniske nøgle har tillige en
fjernbetjeningsfunktion.

Udskiftning af batteriet i den
elektroniske nøgle

Udskift straks batteriet, når systemet
ikke fungerer korrekt, eller rækkevid‐
den forringes. En fejlkode i førerinfor‐
mationscentret 3 82 angiver, at bat‐
teriet skal udskiftes.
Batterier hører ikke hjemme i hus‐
holdningsaffaldet. De skal afleveres i
hertil indrettede indsamlingskasser
eller på genbrugsstationer.
Udskiftning af batteri til fjernbetje‐
ningen 3 20.
Udskift batteriet (batteritype
CR 2032), bemærk placeringen. Sæt
dækslerne på plads.

Synkronisering af fjernbetjening
Fjernbetjeningen synkroniseres auto‐
matisk ved hver startprocedure.

Nøgler, døre og ruder
Fejl

Hvis aktivering af centrallåsen ikke er
mulig, eller hvis motoren ikke kan
startes, kan det skyldes følgende:
■ Fejl i fjernbetjeningen 3 20,
■ Den elektroniske nøgle er uden for
modtageområdet,
■ Batterispændingen er for lav,
■ Forstyrrelser på grund af radiobøl‐
ger fra andre kilder med høj effekt.
Fejlårsagen afhjælpes ved at ændre
den elektroniske nøgles position.

Centrallås
Oplåsning og låsning af døre, baga‐
gerum og tankklap.
Døren åbnes ved, at man trækker i
det indvendige dørhåndtag.
Bemærkninger
Ved kraftigere sammenstød låses
bilen op automatisk.

Oplåsning
Fjernbetjening
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Indstillingerne kan ændres i menuen
Indstillinger i info-displayet. Indivi‐
duelle indstillinger 3 86.
Indstillingerne kan lagres i den ak‐
tuelle nøgle, Lagrede indstillinger
3 22.
Elektronisk nøglesystem

Tryk på c.
Der er to mulige indstillinger:
■ Hvis man kun vil låse førerdøren
op, trykker man én gang på knap‐
pen c. Hvis man vil oplåse alle
døre, bagagerum og tankklap, tryk‐
ker man to gange på knappen c.
■ Hvis man vil oplåse alle døre, ba‐
gagerum og tankklap, trykker man
én gang på knappen c.

Tryk på kontakten på dørhåndtaget
for at oplåse bilen og træk i dørhånd‐
taget for at åbne døren eller tryk på
knappen under bagagerumsklappens
liste.
Den elektroniske nøgle skal være
uden for bilen. Rækkevidden er ca.
en meter i den relevante dørside.
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Nøgler, døre og ruder

Den kan konfigureres til kun at oplåse
dørene i den relevante side eller alle
dørene.
Indstillingerne kan ændres i menuen
Indstillinger i info-displayet. Indivi‐
duelle indstillinger 3 86.

Hvis førerdøren ikke er lukket rigtigt,
aktiveres centrallåsen ikke. Indivi‐
duelle indstillinger 3 86.
Elektronisk nøglesystem

Bemærkninger
Bilen låses ikke automatisk.

Oplåsning af bagklap
5-dørs hatchback, stationcar

Låsning
Fjernbetjening
Lukning af døre, bagagerum og tank‐
klap.

Tryk på e.

Tryk på kontakten på et dørhåndtag.
Den elektroniske nøgle skal være
uden for bilen. Rækkevidden er ca.
en meter til den relevante dør.. Den
anden elektroniske nøgle må ikke
være inde i bilen.
Bilen kan først låses op efter
tre sekunder. I dette tidsrum kan det
kontrolleres, om bilen er låst.

Tryk en eller to gange på knappen c
afhængigt af den valgte indstilling.
Bagklap låses op og åbnes.
Individuelle indstillinger 3 86.

Nøgler, døre og ruder
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Fejl i fjernbetjeningen eller det
elektroniske nøglesystem

4-dørs

Oplåsning

Tryk på x. Bagklappen låses op og
åbner, medens alle andre døre forbli‐
ver låst.

Centrallåsknapper

Låser alle døre, bagklappen og tank‐
klappen op eller i.

Tryk på knappen e for at låse.
Tryk på knappen c for at låse op.
Når nøglen sidder i tændingslåsen,
kan der kun låses, hvis alle døre er
lukkede.

Førerdøren oplåses manuelt ved at
sætte nøglen i låsen og dreje den. Når
tændingen slås til og der trykkes på
centrallåsknappen c, oplåses alle
døre, bagagerum og tankklap. Tyve‐
risikringen deaktiveres ved at slå tæn‐
dingen til.
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Nøgler, døre og ruder

Låsning
Når tændingen slås til, og der trykkes
på centrallåsknappen e, låses alle
døre, bagagerum og tankklap. Luk
derpå førerdøren og lås den udefra
med nøglen.

Oplåsning af bagklap

Børnesikring

Fejl i centrallåsmekanismen
Oplåsning
Førerdøren oplåses manuelt ved at
sætte nøglen i låsen og dreje den. De
andre døre kan låses op ved at
trække to gange i det indvendige dør‐
håndtag. Tankklappen kan ikke åb‐
nes. Tyverisikringen deaktiveres ved
at slå tændingen til 3 28.

Træk i håndtaget på bagklappens
indvendige side.
Låsning
Pres låsestifterne ned for alle døre
undtagen førerdøren. Luk derpå fø‐
rerdøren og lås den udefra med nøg‐
len. Tankklap og bagklap kan ikke lå‐
ses.

9 Advarsel
Brug altid børnesikring, når der
sidder børn på bagsæderne.
Drej børnesikringerne i bagdørene til
vandret stilling med nøglen eller med
en skruetrækker. Dørene kan ikke åb‐
nes indefra. Børnesikringerne deakti‐
veres ved at dreje dem til lodret stil‐
ling.
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Døre

Forsigtig

Lastrum

Inden bagklappen åbnes, skal
man kontrollere, om der findes for‐
hindringer oven over, som f.eks.
en garageport, for at undgå skader
på bagklappen. Kontroller altid be‐
vægelsesområdet oven over og
bag bagklappen.

Bagklap
Åbning
5-dørs hatchback, stationcar

Tryk på knappen x på fjernbetje‐
ningen, indtil bagklappen åbnes, eller
tryk på knappen under bagklapslisten
efter oplåsning.

9 Advarsel
Efter oplåsning trykkes på knappen
under håndtaget eller under bag‐
klapslisten, og bagklappen åbnes.
4-dørs
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Ved transport af f.eks. store gen‐
stande må man ikke køre med
bagklappen åben eller på klem, da
giftige udstødningsgasser kan
trænge ind i bilen.

Bemærkninger
Hvis der monteres visse typer tungt
tilbehør på bagklappen, kan det be‐
tyde, at denne ikke kan holdes i åben
position.
Lukning
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Brug grebet på indersiden.
Tryk ikke på knappen under listen el‐
ler under håndtaget, mens bagklap‐
pen lukkes, ellers låses den op igen.

Bilens sikkerhed

Aktivering

Tyverisikring
9 Advarsel
Brug ikke denne funktion, hvis der
befinder sig personer i bilen! Dø‐
rene kan ikke låses op indefra.
Alle døre sikres, så de ikke kan åb‐
nes. Alle døre skal være lukket, da ty‐
verisikringen ellers ikke kan aktive‐
res.
Hvis tændingen var slået til, skal fø‐
rerdøren åbnes og lukkes én gang, så
bilen kan sikres.
Oplåsning af bilen deaktiverer det
mekaniske tyverisikringssystem.
Dette er ikke muligt med centrallås‐
knappen.

Tryk på e på fjernbetjeningen to
gange i løbet af 15 sekunder.

Tyverialarm
Tyverialarmen indeholder tyverisik‐
ringen og aktiveres sammen med
denne.
Den overvåger:
■ Døre, bagklap, motorhjelm
■ Kabinen samt det tilgrænsende ba‐
gagerum

Nøgler, døre og ruder
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Aktivering uden kabine- og
hældningsovervågning

■ Bilens hældning, f.eks. hvis den løf‐
tes
■ Tændingen

Aktivering

Bemærkninger
Ændringer i kabinen, f.eks. brugen
af sædebetræk samt åbne ruder el‐
ler soltag, kan påvirke kabineover‐
vågningens funktion.
■ Aktiveres automatisk 30 sekunder
efter at bilen er låst (initialisering af
systemet), eller
■ Fjernbetjening: direkte ved fornyet
tryk på e efter låsning, eller
■ Elektronisk nøglesystem: direkte
ved tryk på kontakten i dørhåndta‐
get én gang til efter låsning.

Sluk for kabine- og hældningsover‐
vågningen, når der efterlades dyr i bi‐
len, da store mængder ultralydssig‐
naler eller bevægelser udløser alar‐
men. Den skal også slukkes, når bilen
befinder sig på en færge eller et tog.
1. Luk bagklappen, motorhjelmen,
ruderne og soltaget.
2. Tryk på knappen o. Lysdioden i
o-knappen tændes.
3. Luk dørene.
4. Aktiver tyverialarmen.
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Status-lysdiode

Ved fejl søges hjælp på et værksted.

Deaktivering

Status-lysdioden er integreret i føle‐
ren øverst på instrumentpanelet.
Status i de første 30 sekunder efter
aktivering af tyverialarmen:
Diode
= test,
tændt
armerings-forsinkelse.
Dioden = døre, bagklap eller mo‐
blinker
torhjelm ikke lukket kor‐
hurtigt
rekt, eller fejl i systemet.
Status efter at systemet er armeret:
Dioden
= systemet er armeret.
blinker
langsomt

Biler med elektronisk nøglesystem:
Ved tryk på kontakten på dørhåndta‐
get deaktiveres tyverialarmen.
Oplåsning af bilen ved tryk på c deak‐
tiverer tyverialarmen.

Alarm

Når alarmen aktiveres, lyder en se‐
parat batteristøttet sirene, og samti‐
dig blinker havariblinket. Antallet og
varigheden af alarmsignaler er fast‐
lagt i lovgivningen.
Alarmen kan afbrydes ved at trykke
på en hvilken som helst knap på fjern‐
betjeningen eller ved at slutte tændin‐
gen til.
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Tyverialarmen kan kun deaktiveres
ved at trykke på knappen c eller ved
at trykke på kontakten på dørhåndta‐
get (kun elektronisk nøglesystem) el‐
ler ved at slå tændingen til.

Startspærre
Systemet er integreret i tændingslå‐
sen og kontroller, om bilen må startes
med den aktuelle nøgle. Hvis trans‐
ponderen i nøglen registreres som
berettiget, kan bilen startes.
Startspærren aktiverer sig selv auto‐
matisk, når nøglen er taget ud af tæn‐
dingslåsen.
Hvis kontrollampen d blinker eller ly‐
ser, når tændingen er slået til, er der
en fejl i systemet. Motoren kan ikke
startes. Afbryd tændingen og slut den
til igen.
Hvis kontrollampen bliver ved med at
blinke eller lyse, kan man forsøge at
starte motoren med reservenøglen;
søg hjælp på et værksted.

Bemærkninger
Startspærren låser ikke dørene. Når
bilen forlades, skal den derfor altid
låses og tyverialarmen 3 23, 3 28
kobles til.
Kontrollampe d 3 31.
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Sidespejle
Konvekse spejle
Det konvekse sidespejl mindsker den
døde vinkel. Spejlets form får gen‐
stande til at se mindre ud, og dette
påvirker evnen til at bedømme af‐
stande.

Elektrisk indstilling

Vælg det relevante sidespejl ved at
dreje knappen til venstre (L) eller til
højre (R). Spejlet justeres derpå ved
at bevæge knappen.
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I stilling 0 er ingen af spejlene valgt.

Elektrisk indfældning

Opvarmning

Drej kontakten til 7 og tryk den der‐
efter nedefter. Begge sidespejle fæl‐
des ind.
Tryk kontakten nedefter igen - begge
sidespejle vender tilbage til udgangs‐
stillingen.
Hvis et elektrisk indfældet spejl klap‐
pes ud manuelt, er det kun det andet
spejl, der fældes ud elektrisk, når
knappen trykkes nedefter.

Betjenes ved at trykke på knap‐
pen Ü.
Opvarmningen er kun i funktion, når
motoren er i gang, og den afbrydes
automatisk efter et kort stykke tid.

Indfældelige

Af hensyn til fodgængernes sikkerhed
vil sidespejlene klappe udad eller
indad, hvis en fodgænger kommer til
at gå ind i det med tilstrækkelig fart.
Spejlet sættes på plads igen ved at
trykke let på spejlhuset.
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Indvendige spejle

Automatisk nedblænding

Manuel nedblænding
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Ruder
Manuelle ruder
Dørruderne kan betjenes med hånd‐
sving.

El-ruder
9 Advarsel

Ved at trække i grebet på spejlhusets
underside mindskes blændingen.

Blænding i mørke fra bagvedkørende
trafikanter mindskes automatisk.

El-betjente ruder skal betjenes
med omhu. Der er risiko for le‐
gemsbeskadigelse - det er især
farligt for børn.
Hvis der er der børn på bagsædet,
skal børnesikringen for el-ruderne
aktiveres.
Hold øje med ruder under lukning.
Sørg for, at intet kommer i
klemme.
De el-betjente ruder kan betjenes:
■ når tændingen er tilsluttet,
■ i 10 minutter efter tændingen slås
fra, indtil der åbnes en dør.
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Når tændingen er slået fra, deaktive‐
res rudebetjeningen, når en fordør
åbnes.

Bevægelsen kan standses ved at ak‐
tivere kontakten igen i samme ret‐
ning.

Børnesikring for bagruder

Initialisering af el-ruderne

Hvis ruderne ikke kan åbnes automa‐
tisk (f.eks. hvis bilens batteri har væ‐
ret koblet fra), skal rudeelektronikken
aktiveres på følgende måde:
1. Luk dørene.
2. Tilslut tændingen.
3. Luk ruden helt, og hold kontakten
inde i yderligere 2 sekunder.
4. Gentag dette for alle vinduer.

El-opvarmet bagrude
De enkelte ruder åbnes og lukkes ved
at trykke hhv. trække i den pågæl‐
dende kontakt.

Betjening

Træk eller tryk let til første hak: ruden
kører ned eller op, så længe kontak‐
ten aktiveres.
Ved kraftigere tryk eller træk til andet
hak og efterfølgende slip kører ruden
ned automatisk.

El-ruderne i bagdørene deaktiveres
ved at trykke på knappen z, hvorved
lysdioden tænder. De aktiveres ved at
trykke på z igen.

Overbelastning

Hvis ruderne aktiveres hyppigt inden
for kort tid, slås ruderne funktion fra i
et stykke tid.

Betjenes ved at trykke på knap‐
pen Ü.

Nøgler, døre og ruder
Opvarmningen er kun i funktion, når
motoren er i gang, og den afbrydes
automatisk efter et kort stykke tid.

Solskærme
Når solskærmen vippes ned og even‐
tuelt drejes ud mod siden, beskytter
den mod blænding.
Hvis der er et indbygget spejl i sol‐
skærmen, bør spejlafdækningen luk‐
kes under kørslen.
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Tag
Soltag
9 Advarsel
Vær forsigtig, når soltaget be‐
tjenes. Der er risiko for legemsbe‐
skadigelse - det er især farligt for
børn.
Hold omhyggeligt øje med de be‐
vægelige dele, når de betjenes.
Sørg for, at intet kommer i
klemme.
Soltaget kan betjenes
■ når tændingen er tilsluttet,
■ i 10 minutter, efter at tændingen er
slået fra.
Når tændingen er slået fra, deaktive‐
res betjeningen af soltaget, når en for‐
dør åbnes.

Åbne og lukke

Tryk p eller r let til første hak:
soltaget åbnes eller lukkes, så længe
knappen aktiveres.
Tryk p eller r kraftigere til andet
hak og slip: soltaget åbnes eller luk‐
kes automatisk med aktiveret sikker‐
hedsfunktion. Bevægelsen stoppes
ved at aktivere knappen igen.

Hæve og sænke

Tryk på q eller r: soltaget hæves
eller lukkes automatisk.

Solafskærmning

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

Generelle anvisninger
Sikkerhedsfunktion
Hvis soltaget møder modstand under
den automatiske lukning, stopper det
straks og åbner igen.
Udkobling af sikkerhedsfunktion
I tilfælde af problemer som følge af is
eller lignende, holder knappen r in‐
den til andet hak. Soltaget lukker
uden sikkerhedsfunktion. Bevægel‐
sen standes ved at slippe knappen.

Initialisering efter strømsvigt

Efter et strømsvigt vil det måske kun
være muligt at betjene soltaget i et
begrænset omfang. Få systemet ini‐
tialiseret på et værksted.
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Hovedstøtter
Hovedstøtternes position
9 Advarsel
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støtten kan være i højde med øjnene,
skal hovedstøtten være i lavest mu‐
lige position.

Hovedstøtter på forsæderne
Højdeindstilling

Kør kun med korrekt indstillet ho‐
vedstøtte.

Hovedstøttens øverste kant bør be‐
finde sig ved toppen af hovedet. Hvis
personen er for høj til, at dette er mu‐
ligt, skal hovedstøtten være i højest
mulige position, og hvis personen
ikke er tilstrækkelig høj til, at hoved‐

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

38

Sæder, sikkerhed
Hovedstøtter på bagsæderne

Forsæder

Højdeindstilling

Siddestilling
9 Advarsel
Kør kun med korrekt indstillede
sæder.

Vandret indstilling
Hovedstøtten indstilles vandret ved at
skubbe den fremad og sætte den i
hak i én af de tre positioner.
Hovedstøtten sættes tilbage i bage‐
ste position ved at trække den helt
frem og slippe.

Træk hovedstøtten opad.
Støtten flyttes ned ved at trykke på
udløseren og skubbe hovedstøtten
nedad.
■ Skyd bagdelen så langt tilbage mod
ryglænet som muligt. Afstanden fra
sædet til pedalerne indstilles, så
benene er let bøjede, når peda‐
lerne er trådt helt ned. Skub det for‐
reste passagersæde så langt til‐
bage som muligt.

Sæder, sikkerhed
■ Sid med skuldrene så langt tilbage
mod ryglænet som muligt. Ryglæ‐
nets vinkel indstilles, så rattet let
kan nås med let bøjede arme. Når
rattet drejes, skal skulderkontakten
bevares. Ryglænet må ikke hælde
for langt bagud. Vi anbefaler en
maksimal vinkel på ca. 25°.
■ Indstilling af rat 3 63.
■ Indstil sædet til den fornødne
højde. Der skal sikres frit udsyn til
alle sider og til alle displayinstru‐
menter. Der skal være mindst en
håndsbredde mellem hoved og loft.
Lårene skal hvile let på sædet uden
at trykke.
■ Indstilling af hovedstøtte 3 37.
■ Indstilling af sikkerhedsselernes
højde 3 42.

Sædeindstilling
9 Fare
Af hensyn til sikker airbagudløs‐
ning må man ikke sidde nærmere
end 25 cm fra rattet.

9 Advarsel
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Sæderyglæn

Indstil aldrig sæderne under kørs‐
len. De kan flytte sig mere end til‐
sigtet.

Sædeposition

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

Træk bøjlen opad, forskyd sædet, slip
bøjlen.
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Sædehøjde

Vandret indstilling

Sædevarme

Pumpebevægelser med håndtaget
opad = sædet hæves
nedad = sædet sænkes

Tryk på grebet for at forskyde armlæ‐
net.

Aktiver sædevarmen i forsædet ved
at trykke på knappen ß i regulerings‐
knappen for temperatur (venstre
sæde) eller blæserhastighed (højre
sæde) én eller flere gange med tæn‐
dingen slået til. Antal lysdioder i knap‐
pen angiver indstillingen.
Længerevarende brug på højeste
indstilling anbefales ikke til personer
med sart hud.
Sædeopvarmning kan anvendes, når
motoren i gang og under et Autostop.
Stop-start-system 3 214.

Armlæn
Armlæn mellem forsæderne

Tryk på knappen og fæld armlænet
op. Armlænet indeholder et opbeva‐
ringsrum.
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Bagsæder

Sikkerhedsseler

Armlæn

Vip armlænet ned ved at trække i
stroppen. Det nedvippede armlæn in‐
deholder en kopholder.

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

9 Advarsel
Husk altid at spænde sikkerheds‐
selen.
I tilfælde af et uheld vil personer,
der ikke er fastspændt, være til
fare for sig selv og andre personer
i bilen.
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Sikkerhedsselerne er kun beregnet til
at blive brugt af én person ad gangen.
Autostol 3 47.
Alle dele i selesystemet bør med
jævne mellemrum kontrolleres for
skader og forurening for at sikre, at de
fungerer, som de skal.
Beskadigede dele skal udskiftes. Ef‐
ter et uheld skal selerne og aktiverede
selestrammere udskiftes af et værk‐
sted.
Bemærkninger
Sørg for at selerne ikke bliver beska‐
diget af sko eller skarpe genstande
eller kommer i klemme. Sørg for at
der ikke kan komme snavs i selernes
oprulningsautomatik.
Selehusker X 3 73.

Selekraftbegrænsere

På forsæderne reduceres belast‐
ningen på kroppen ved, at selen
slækkes gradvist under en kollision.
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Selestrammere

Selestrammere, der har været aktive‐
ret, skal udskiftes af et værksted. Se‐
lestrammerne kan kun aktiveres én
gang.
Bemærkninger
Det er ikke tilladt at anbringe eller
montere tilbehør eller andre gen‐
stande inden for selestrammernes
aktionsradius. Der må ikke foretages
ændringer på selestrammernes
dele, da bilens typegodkendelse el‐
lers bortfalder.

I tilfælde af kraftigere sammenstød frontalt eller bagfra - strammes for‐
sædernes sikkerhedsseler.

9 Advarsel
Ukorrekt håndtering (f.eks. afmon‐
tering eller montering af selerne
eller selelåsene) kan føre til, at se‐
lestrammerne udløses med deraf
følgende fare for legemsbeskadi‐
gelse.
Når selestrammerne er aktiveret, ly‐
ser kontrollampen v 3 73.

Træk sikkerhedsselen ud af selerul‐
len, før den uden snoninger over
kroppen og sæt låsetungen i låsen.
Stram hofteselen jævnligt under kørs‐
len ved at trække i skulderselen. Sik‐
kerhedsselehusker 3 73.

Trepunktssele
Fastgørelse

Løst eller kraftigt tøj gør, at sikker‐
hedsselen ikke slutter helt til. Anbring
ikke genstande, for eksempel en
håndtaske eller en mobiltelefon, mel‐
lem sikkerhedsselen og kroppen.

Sæder, sikkerhed
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Afmontering

9 Advarsel
Selen må ikke ligge op ad nogen
genstande i lommerne i dit tøj.

Højdeindstilling

Indstil højden, så sikkerhedsselen lig‐
ger hen over skulderen. Den må ikke
gå hen over halsen eller overarmen.
Indstillinger må ikke foretages under
kørslen.
1. Træk sikkerhedsselen lidt ud.
2. Tryk på knappen.
3. Indstil højden og lad den gå i hak.

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

Sikkerhedsseler på bagsædet

Trepunktsselen til bagsædets midter‐
sæde kan kun trækkes ud af selerul‐
len, hvis ryglænet er i bageste posi‐
tion.
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Brug af sikkerhedssele under
graviditet

Airbags
Airbagsystemet består af flere for‐
skellige systemer.
Når airbaggene udløses, pustes de
op på brøkdele af et sekund. De tøm‐
mes også så hurtigt, at det ofte ikke
bemærkes ved et uheld.

9 Advarsel
Hvis systemerne håndteres for‐
kert, kan de pludselig blive udløst
eksplosionsagtigt.

9 Advarsel
Hofteselen skal anbringes så lavt
som muligt over bækkenet for at
forhindre tryk mod underlivet.

Bemærkninger
Elektronikken til styring af airbagsy‐
stemer og selestrammere er place‐
ret i midterkonsollen. Anbring ikke
magnetiske genstande i dette om‐
råde.
Airbaggenes afdækninger må ikke
overklæbes eller på anden vis be‐
klædes.
Den enkelte airbag kan kun udløses
én gang. Når først en airbag har væ‐
ret udløst, skal den udskiftes af et
værksted.

Der må ikke foretages ændringer på
airbagsystemet, da bilens typegod‐
kendelse ellers bortfalder.
Hvis airbaggen har været udløst,
skal man få et værksted til at afmon‐
tere rat, instrumentpanel, alle pane‐
ler, tætningslister til dørene, håndtag
og sæder.
Kontrollampe v for airbagsystemer
3 73.

Frontairbags
Frontairbagsystemet består af en air‐
bag i rattet og én i instrumentpanelet
i højre side. De er mærket med ordet
AIRBAG.
Frontairbagsystemet udløses ved
sammenstød af en vis kraft. Tændin‐
gen skal være slået til.
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Anvend altid sikkerhedsselen kor‐
rekt fastspændt. Dette er en for‐
udsætning for, at airbaggen skal
give beskyttelse.

Sideairbags

Føreren og forsædepassagerens
fremadgående bevægelse bremses,
hvorved risikoen for kvæstelser af ho‐
ved og overkrop reduceres væsent‐
ligt.

9 Advarsel
Optimal beskyttelse ydes kun, hvis
sædets position er korrekt 3 38.
Anbring ikke arme/ben eller gen‐
stande i det område, hvor airbag‐
gen kan blive udløst.

Ved påkørsel fra siden reduceres ri‐
sikoen for kvæstelser af overkrop og
bækken væsentligt.

9 Advarsel
Sideairbagsystemet består af en air‐
bag i hver af de forreste sæders ryg‐
læn. De er mærket med ordet
AIRBAG.
Sideairbagsystemet udløses ved
sammenstød af en vis kraft. Tændin‐
gen skal være slået til.

Anbring ikke arme/ben eller gen‐
stande i det område, hvor airbag‐
gen kan blive udløst.
Bemærkninger
På forsæder må der kun monteres
sædebetræk, der er godkendt til
brug i Deres bil. Airbaggene må ikke
tildækkes.

46

Sæder, sikkerhed

Gardinairbags

Deaktivering af airbag
Frontairbag og sideairbag ved højre
forsæde skal deaktiveres, hvis der
skal monteres et barnesæde på højre
forsæde. Gardinairbag-systemet, se‐
lestrammerne og førerens airbagsy‐
stem forbliver aktive.

Hovedairbagsystemet består af en
airbag i hver side af tagrammen. De
er mærket med ordet AIRBAG på tag‐
stolperne.
Gardinairbagsystemet udløses ved
sammenstød af en vis kraft. Tændin‐
gen skal være slået til.

Ved påkørsel fra siden reduceres ri‐
sikoen for kvæstelser af hovedet væ‐
sentligt.

9 Advarsel
Anbring ikke arme/ben eller gen‐
stande i det område, hvor airbag‐
gen kan blive udløst.
Krogene på håndtagene i tagram‐
men må kun bruges til at hænge
lette beklædningsgenstande uden
bøjler op på. Der må ikke ligge
genstande i de ophængte beklæd‐
ningsgenstande.

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

Sæder, sikkerhed

Barnesæder

9 Advarsel
Deaktiver airbagsystemet til for‐
sædepassagersædet, når der sid‐
der et barn på forsædepassa‐
gersædet.
Aktiver airbagsystemet til forsæ‐
depassagersædet, når der sidder
en voksen på forsædepassa‐
gersædet.
Låsen kan drejes med tændingsnøg‐
len til følgende stillinger:
Wslukket = højre frontairbags er
deaktiveret og blæses
ikke op i tilfælde af
sammenstød. Kontrol‐
lampen W deaktiveret
lyser konstant. Der kan
monteres et barne‐
sæde i henhold til ske‐
maet Placering af
barnesæder 3 49.
Vtændt = højre frontairbags er
aktiveret. Der må ikke
monteres et barne‐
sæde.
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Så længe kontrollampen W deaktive‐
ret ikke lyser, blæses airbaggene til
højre forsæde op ved et eventuelt
sammenstød.
Status må kun ændres, når bilen hol‐
der stille, og tændingen er afbrudt.
Status forbliver uændret, indtil den
ændres.
Kontrollampe for deaktiveret airbag
3 73.

Vi anbefaler at anvende barnesædet
fra GM, der er konstrueret specielt til
bilen.
Når der bruges et barnesæde skal ne‐
denstående anvisninger om brug og
montering altid følges, og fabrikan‐
tens anvisninger skal overholdes.
Overhold altid lokale og nationale be‐
stemmelser. Nogle lande forbyder
brugen af børnesikkerhedssystemer
på bestemte siddepladser.

9 Advarsel
Når der bruges et barnesæde på
højre forsæde, skal airbagsyste‐
met for denne plads deaktiveres;
hvis det ikke gøres, kan airbag‐
gene udgøre en alvorlig risiko for
barnet, hvis de udløses.
Det gælder især for et bagudvendt
barnesæde på højre forsæde.

Sådan vælges det rette system
Bagsæderne er det mest praktiske
sted at fastgøre et barnesæde.

48

Sæder, sikkerhed

Børn skal sidde med ansigtet modsat
køreretningen, så længe dette er mu‐
ligt. Derved sikres det, at barnets ryg‐
søjle, der stadig er meget svag, ud‐
sættes for lavere belastning i tilfælde
af uheld.
Sikkerhedssystemer, der opfylder
ECE 44-03 eller ECE 44-04, er eg‐
nede. Kontroller de lokale love og be‐
stemmelser for obligatorisk brug af
barnesæder.
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 trafik‐
ken.
Når barnesædet ikke er i brug, skal
det sikres med en sikkerhedssele, el‐
ler det skal tages ud af bilen.

Bemærkninger
Barnesæderne må ikke overklæbes
eller på anden vis beklædes.
Efter et uheld skal barnesædet altid
udskiftes.
Kontroller at spædbørn og børn sid‐
der på bagsæderne i/på barnesæ‐
der.
Indtil barnet kan anvende sikker‐
hedsselen, bør man vælge et barne‐
sæde, der passer til barnets alder,
og sørge for, at barnet sidder i/på
det. Se venligst instruktionerne på
de relevante barnesædeprodukter.

Sæder, sikkerhed
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Placering af barnesæder
Tilladte måder at montere et barnesæde på
Passagersædet foran

På bagsædets yderpladser

På bagsædet midtfor

Vægt- eller aldersklasse

Aktiveret airbag Deaktiveret airbag

Gruppe 0: indtil 10 kg
eller ca. 10 måneder

X

U1

U2

U

Gruppe 0+: indtil 13 kg
eller ca. 2 år

X

U1

U2

U

Gruppe I: 9 til 18 kg
eller ca. 8 måneder til 4 år

X

U1

U2

U

Gruppe II: 15 til 25 kg
eller ca. 3 til 7 år

X

X

U

U

Gruppe III: 22 til 36 kg
eller ca. 6 til 12 år

X

X

U

U

= Kun hvis airbaggene 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.
2 = Sæde med ISOFIX- og Top-Tether fastgørelse.
U = Universelt anvendeligt sammen med trepunktssele.
X = Intet barnesæde tilladt i denne vægtklasse.
1
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Tilladte måder at montere et ISOFIX-barnesæde på
Vægtklasse

På bagsædets
Størrelsesklasse Fastgørelse Passagersædet foran yderpladser

På bagsædet
midtfor

Gruppe 0: indtil 10 kg

E

ISO/R1

X

IL1

X

Gruppe 0+: indtil 13 kg E

ISO/R1

X

IL1

X

D

ISO/R2

X

IL1

X

C

ISO/R3

X

IL1

X

D

ISO/R2

X

IL1

X

C

ISO/R3

X

IL1

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

Gruppe I: 9 til 18 kg

IL

= Passer til særlige ISOFIX-barnesæder af kategorierne 'specific-vehicle', 'restricted' eller 'semi-universal'. ISOFIXbarnesædet skal være godkendt til den enkelte bilmodel.
IUF = Passer til fremadvendte ISOFIX-barnesæder af universalkategori, der er godkendt til brug i denne vægtgruppe.
X
= Ingen ISOFIX-barnesæder godkendt i denne vægtklasse.
1
= Flyt forsædet til forreste stilling eller flyt det fremad, indtil barnesædet ikke længere har kontakt med forsæderyg‐
lænet.

Sæder, sikkerhed
ISOFIX størrelsesklasse og sædetype
A - ISO/F3
B - ISO/F2
B1 - ISO/F2X
C - ISO/R3
D - ISO/R2
E - ISO/R1

=
=
=
=
=
=

Fremadvendt barnesæde til børn op til en maksimumstørrelse i vægtklassen 9 til 18 kg.
Fremadvendt barnesæde til mindre børn i vægtklassen 9 til 18 kg.
Fremadvendt barnesæde til mindre børn i vægtklassen 9 til 18 kg.
Bagudvendt barnesæde til børn op til maksimum i vægtklassen op til 13 kg.
Bagudvendt barnesæde til mindre børn i vægtgruppen op til 13 kg.
Bagudvendt barnesæde til små børn i vægtgruppen op til 13 kg.
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Isofix-barnesæder

Fastgør et ISOFIX-barnesæde, der er
godkendt til bilen, i ISOFIX-fastgørel‐
sesbeslagene. ISOFIX-barnesæde‐
positioner, der er specifikke for den
pågældende bil, er markeret i tabellen
med IL.
ISOFIX monteringsbeslagene er an‐
givet med en mærkat på ryglænet.

Top-Tether barnesæder
Top-tether-fastgørelsesøjer er mær‐
ket med symbolet : på lastrumsdæk‐
kenet.

Ud over ISOFIX-monteringen fastgø‐
res Top-tether fastgørelsesremmen
til Top-tether fastgørelsesøjerne.
Gjorden skal føres mellem hovedstøt‐
tens to føringsstænger.
Positionerne for universale ISOFIXbarnesæder er markeret i tabellen
med IUF.

Åbn flappen på det påkrævede fast‐
gørelsesøje, der er mærket med bar‐
nesædesymbolet.

Opbevaring
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Opbevaringsrum
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Opbevaring under lyskontakten

Instrumentpanelopbeva‐
ring
Opbevaring oven på
instrumentpanelet

Træk i håndtaget for at åbne boksen.

Træk i håndtaget for at vippe afdæk‐
ningen op.
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Handskerum

Kopholdere

Desuden er der anbragt kopholdere i
bagsædearmlænet, der kan fældes
ned.

Solbrilleholder

Åbnes ved at trække i håndtaget.
Handskerummet kan låses med bil‐
nøglen.

9 Advarsel
For at nedsætte risikoen for per‐
sonskader ved en ulykke eller et
pludseligt stop, bør lugen til hand‐
skerummet altid holdes lukket un‐
der kørslen.

Der er kopholdere i midterkonsollen.

Holderen åbnes ved at klappe den
ned.
Må ikke anvendes til at opbevare
tunge genstande.

Opbevaring

Opbevaringsrum i armlæn
Opbevaring i armlæn foran

Lastrum
Nedfældning af
bagsæderyglæn
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Inden sæderyglænene fældes op,
sættes de yderste sæders sikker‐
hedsseler i seleholderne.

Bagsæderyglænet er delt. Begge
dele kan fældes ned.
Tryk hovedstøtterne ned ved at trykke
på udløseren.
Fæld armlænet op.

Tryk på grebet for at forskyde og
vippe armlænet op.

Træk i udløseren i den ene eller i
begge sider og fæld ryglænene ned
på sædehynden.

Fæld ryglænene op i opret lodret po‐
sition og tag sikkerhedsselerne ud af
holderne.
Lås sæderyglænene ved at skubbe
på den øverste del af ryglænet, indtil
det kan høres, at de går i hak.
Træk sæderyglænene fremad igen
for at sikre, at de er i korrekt indgreb.
Ryglænene er kun låst, når de røde
markeringer i begge sider ved udlø‐
segrebene ikke er synlige.
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Isæt alle sikkerhedsseler i deres riller,
hvis sikkerhedsselerne ikke rulles op
automatisk.
Det bageste midtersædes sikker‐
hedssele vil måske blive låst, når ryg‐
lænet hæves. Hvis det skulle ske,
skal man lade selen gå helt tilbage og
begynde forfra.
Fæld aldrig sæderyglænet, hvis det
bageste midtersædes sikkerhedssele
sidder i selelåsen eller er trukket ud.

Opbevaringsrum bag

Lastrumsdækken

På stationcar-modellen findes en
bakke bag bagsæderne.

Der må ikke anbringes genstande på
dækkenet.

Fjernelse af bakke

5-dørs hatchback
Afmontering

Posekrog

Bakken skubbes opad fortil for at fri‐
gøre den
Træk bakken bagud og fjern den.

Isætning af bakke

Sæt bakken i bagsidestyrene og fæld
den ned.
Brug kun posekrogen til lette gen‐
stande.

Frigør stropperne fra bagklappen.

Opbevaring

Løft dækkenet bagtil, og skub det
opad på forsiden.
Tag dækslet af.
Selen tages på
Sæt dækkenet i sidestyrene og fæld
det ned. Fastgør stropperne til bag‐
klappen.

Stationcar
Lukke dækkenet
Træk afdækningen bagud med hånd‐
taget, indtil den går i indgreb i side‐
holderne.
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Åbne dækkenet

Afdækning i øvre position

Træk håndtaget i afdækningens ende
bagud og nedad. Den ruller automa‐
tisk op.

Træk håndtaget i afdækningens ende
nedad. Afdækningens bagside føres
automatisk opad.

58

Opbevaring

Fjerne dækkenet

Gulvafdækning

Surrekroge

Afdækning, baggulv, Stationcar

Bagagerummets afdækning åbnes.
Skub udløseren indefter og løft af‐
dækningen. Tag dækslet af.
Montere dækkenet
Sæt afdækningen ind i sideholderen.
Skub udløseren på den anden side af
afdækningen indefter og hold den.
Sænk afdækningen og lad udløseren
gå i hak.

Oplås baggulvafdækningen ved at
trykke begge udløserne indad. Løft
afdækningen ved at trække i håndta‐
get. Afdækningen foldes sammen og
placeres bag bagsæderne.

Fastsurringskrogene i bagagerum‐
met er beregnet til sikring af trans‐
portgenstande mod at forskubbe sig,
f.eks. med remme eller bagagenet.

Sikkerhedsnet
Sikkerhedsnettet findes på statio‐
ncar-modellen og kan monteres bag
bagsæderne eller, hvis bagsædernes
ryglæn er klappet ned, bag forsæ‐
derne.
Der må ikke transporteres personer,
som befinder sig bag sikkerhedsnet‐
tet.

Opbevaring
Montering
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Bag forsæderne

Montering af stangen

Fastgør remmen til øjerne neden un‐
der bagsædets hynde.
Fold ryglænene fremad.
Bevæg forsæderne frem for at lette
spændingen, om nødvendigt.

Der findes to monteringsåbninger i
loftet: Sæt nettets tværstang på i den
ene side og lad den gå i hak. Tryk
tværstangen sammen, sæt den på i
den anden side, og lad den gå i hak.
Bagagerum 3 55.

Bag bagsæderne

Fastgør den nederste krog med åb‐
ningen bagud til øjet i højre og venstre
sidevæg. Juster remmens længde på
sikkerhedsnettet ved at fastgøre den
øverste krog til remmens øjer. Hold
remmen stram, mens stangen mon‐
teres.

Afmontering

Afhægt sikkerhedsnettets stænger
fra beslagene i tagrammen. Frigør
remmene fra øjerne. Rul nettet sam‐
men og fastgør det med en rem.
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Det fjernede sikkerhedsnet kan opbe‐
vares under baggulvets afdækning
3 58.

Stationcar

Førstehjælpskasse
4-dørs

Advarselstrekant
4-dørs

Fold remmene ned. Advarselstrekan‐
ten opbevares i rummet bag rem‐
mene på indersiden af bagklappen.

Førstehjælpekassen opbevares i net‐
tet i højre side af bagagerummet.

5-dørs hatchback
Fastgør advarselstrekanten med vel‐
krostroppen.

5-dørs hatchback

Opbevar advarselstrekanten i opbe‐
varingsrummet under baggulvafdæk‐
ningen.

Opbevar førstehjælpskassen i opbe‐
varingsrummet under baggulvafdæk‐
ningen.

Opbevaring
Stationcar

Tagbagagebærer
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Læsseinformation

Af hensyn til sikkerheden og for at
undgå beskadigelse af taget anbefa‐
ler vi, at De bruger et tagbagage‐
bærersystem, der er godkendt til bi‐
len.
Følg tagbagagebærerens betjenings‐
vejledning. Afmonter tagbagagebæ‐
reren, når den ikke bruges.

Fold remmen ned. Førstehjælpskas‐
sen opbevares i rummet bag en rem
på bagklappens inderside.

■ Tunge genstande placeres i baga‐
gerummet op mod ryglænene på
bagsæderne. Kontroller at ryglæ‐
nene er forsvarligt låst. Hvis det er
nødvendigt at stable genstandene,
skal de tungeste genstande an‐
bringes nederst.
■ Genstande fastgøres ved hjælp af
fastgøringsremme, der hægtes fast
i fastsurringskroge 3 58.
■ Genstande i bagagerummet sikres,
så de ikke rutsjer rundt.
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■ Ved transport af genstande i baga‐
gerummet må bagsæderyglænene
ikke være fældet fremover.
■ Lasten må ikke rage op over ryg‐
lænene.
■ Læg aldrig genstande på bagage‐
afdækningen eller på instrument‐
panelet, tildæk ikke føleren på in‐
strumentpanelet.
■ Bagage etc. må ikke hindre føre‐
rens betjening af pedalerne, parke‐
ringsbremsen og gearskiftet eller
hans/hendes bevægelsesfrihed.
Der må ikke være løse genstande i
kabinen.
■ Kør ikke med åben bagklap.
■ Nyttelasten er forskellen mellem
den tilladte totalvægt (se typeskilt
3 288) og egenvægten.
Til beregning af bilens egenvægt
noteres dataene i vægttabellen på
side 3 3.
Egenvægten omfatter førerens
vægt (68 kg), bagage (7 kg) og alle
væsker (tank 90 % fyldt).

Specialudstyr og tilbehør øger
egenvægten.
■ Kørsel med taglast øger bilens føl‐
somhed over for sidevind og gør bi‐
len vanskeligere at manøvrere på
grund af dens højere tyngdepunkt.
Lasten skal fordeles jævnt og fast‐
gøres forsvarligt med remme. Dæk‐
trykket og bilens hastighed tilpas‐
ses efter belastningstilstanden.
Kontroller med jævne mellemrum,
om lasten sidder fast, og efter‐
spænd remmene.
Kør ikke hurtigere end 120 km/h.

Instrumenter og betjening

Instrumenter og
betjening

Betjening
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Knapper på rattet

Indstilling af rat

Betjening ...................................... 63
Advarselslamper, instrumenter
og kontrollamper .......................... 68
Informationsdisplays .................... 78
Fejlmeddelelser ........................... 82
Kørecomputer .............................. 84
Individuelle indstillinger ................ 86

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

Funktionerne i infotainment-systemet
og fartpiloten kan betjenes fra rattet.
Se infotainment-manualen eller af‐
snittet om infotainment-systemet for
at få yderligere oplysninger.
Cruise control 3 225.
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Horn

Forrudevisker/-sprinkler

Indstilleligt viskerinterval

Vinduesvisker

Tryk på j.
2
1
P
§

=
=
=
=

hurtigt
langsomt
intervalfunktion
slukket

Ved at trykke armen nedad kører vin‐
duesviskerne én gang, selv om visk‐
erne er slået fra.
Må ikke aktiveres, hvis forruden er
belagt med is.
Afbrydes i bilvaskeanlæg.

Viskerarm i stilling P.
Det ønskede viskerinterval indstilles
ved at dreje på fingerhjulet:
Kort
= drej fingerhjulet opad
interval
Langt
= drej fingerhjulet nedad
interval

Instrumenter og betjening
Automatisk viskerfunktion med
regnsensor

Indstilling af regnsensorens
følsomhed

Hold sensoren fri for støv, snavs
og is.
P = Automatisk viskerfunktion med
regnsensor
Regnsensoren registrerer vand‐
mængden på forruden og styrer vi‐
skerfrekvensen automatisk. Efter ak‐
tivering af regnsensorfunktionen eller
indstilling af regnsensorens følsom‐
hed bekræftes den nye indstilling
med et enkelt viskerslag.

Følsomheden indstilles ved at dreje
på fingerhjulet:
Lav
= drej fingerhjulet
følsomhed
nedad
Høj
= drej fingerhjulet
følsomhed
opad

Forrudevasker
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Tryk armen fremad. Der sprøjtes
sprinklervæske på forruden, og viske‐
ren aktiveres og visker nogle gange.

Bagrudesprinklersystemet deaktive‐
res, når sprinklervæsken er ved at
være brugt op.

Bagrudevisker/-sprinkler

Udetemperatur

Bagrudeviskeren aktiveres med vip‐
pekontakten
øverste stilling = konstant funktion
nederste stilling = intervalfunktion
midterstilling
= slukket

Tryk armen fremad. Bagrudesprinkle‐
ren aktiveres, og viskeren bevæger
sig et par gange.
Må ikke aktiveres, hvis bagruden er
belagt med is.
Afbrydes i bilvaskeanlæg.
Bagrudeviskeren tændes automatisk,
når forrudesviskerne er aktiveret, og
der sættes i bakgear.
Aktivering og deaktivering af denne
funktion kan ændres i menuen
Indstillinger i info-displayet.
Individuelle indstillinger 3 86.

Et fald i temperaturen vises om‐
gående, og en stigning i temperatu‐
ren vises med en vis forsinkelse.

9 Advarsel
Kørebanen kan allerede være is‐
glat, selv om displayet viser, at
temperaturen ligger et par grader
over 0 °C.

Instrumenter og betjening

Ur

Stikdåser
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Klokkeslæt og dato vises i
info-displayet.

Brug ikke stik, der ikke passer til eludtaget.
Stop-start-system 3 214.

Indstilling af dato og klokkeslæt

Lighter

Tryk på CONFIG knappen. Menuen
Indstillinger vises.
Vælg Tid og dato.
Individuelle indstillinger 3 86.

Klokkeslæt og dato kan indstilles.
Se infotainment-håndbogen for yder‐
ligere information.

Der er en 12 volt stikdåse i gulvkon‐
sollen bag.
Stationcar: Der sidder en 12 Volt-stik‐
kontakt på venstre sidevæg i baga‐
gerummet.
Effektforbruget må ikke overstige
120 watt.
Når tændingen er afbrudt, er stikdå‐
sen deaktiveret. Desuden deaktive‐
res stikkontakten, hvis batteri‐
spændingen er lav.
Der må ikke tilsluttes tilbehør, som af‐
giver strøm, for eksempel elektriske
opladere eller batterier.

Cigarettænderen befinder sig i gulv‐
konsollen foran.
Tryk cigarettænderen ind. Når spira‐
len gløder, slår den automatisk fra.
Cigarettænderen trækkes ud.
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Advarselslamper,
instrumenter og
kontrollamper

Forsigtig
Benyt kun dette stik til cigarettæn‐
dere.

Speedometer

Forsigtig
Cylinderen på en cigarettænder i
funktion kan blive meget varm.
Berør ikke cylinderen på cigaret‐
tænderen og lad ikke børn betjene
eller lege med cigarettænderen.
Det varme metal kan forårsage
personskader og beskadige bilen
eller andre ejendele.

Det bærbare askebæger kan an‐
bringes i kopholderne.
Åbn afdækning for benyttelse.

Askebægre
Forsigtig
Må kun benyttes til aske og ikke til
brændbart affald.

Viser hastigheden.

Instrumenter og betjening
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Km-tæller

Omdrejningstæller

Brændstofmåler

Viser antal kilometer i nederste linje.

Viser omdrejningstal pr. minut.
Kør så vidt muligt ved lavt omdrej‐
ningstal i alle gear.

Viser brændstofmængden i tanken.
Kontrollampen i lyser, hvis ni‐
veauet i tanken er lavt. Påfyld straks
brændstof.
Kør aldrig tanken tom.
På grund af eventuelle brændstof‐
rester i tanken kan påfyldningsmæng‐
den være mindre end den angivne
kapacitet for brændstoftanken.

Triptæller
Den øverste linje viser det registre‐
rede antal kilometer siden seneste
nulstilling (maksimumværdi 1999.9).
Når den registrerede afstand når
1999.9, viser triptælleren automatisk
0 uden nulstilling.
Tryk på og hold nulstillingsknappen
inde i nogle få sekunder med tændin‐
gen slået til for at nulstille.

Forsigtig
Ved visning i advarselsfeltet er det
højest tilladte omdrejningstal over‐
skredet. Der er risiko for motorska‐
der.
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Kølevandstermometer

Servicedisplay
Motorolielevetidssystem til
dieselmotorer

Angiver temperaturen på motorens
kølevæske.
venstre = motorens driftstempe‐
side
ratur endnu ikke nået
midten
= normal driftstemperatur
højre
= kølevæsketemperatu‐
side
ren er for høj

Forsigtig
Hvis kølevæsketemperaturen er
for høj: stands bilen, stop motoren.
Risiko for motorskade. Kontroller
straks kølervæskestanden.

Tidspunkt for udskiftning af motorolie
Denne bil er udstyret med et compu‐
tersystem, der angiver, når det er tid
til udskiftning af motorolien og -filte‐
ret. Dette er baseret på bilens om‐
drejninger og motortemperatur og
ikke kilometerstanden. Alt efter kør‐
selsforholdene kan den kilometer‐
stand, der angives for olieskift, vari‐
ere meget.
For at olielevetidssystemet kan fun‐
gere korrekt, skal systemet nulstilles
hver gang, olien skiftes. Når systemet
har beregnet, at olielevetiden er for‐
ringet, angiver det, at et olieskift er
nødvendigt. CodE 82 vises i førerin‐
formationscentret. Skift olien så hur‐
tigt som muligt indenfor de næste
1000 km.
Det er muligt, at olielevetidssystemet
kan angive, at olieskift ikke er nød‐
vendigt i over et år ved kørsel under
de mest optimale driftsforhold. Motor‐

olien og filteret skal skiftes mindst én
gang årligt, og systemet skal nulstilles
i denne forbindelse. Din forhandler
har uddannede serviceteknikere, der
kan udføre dette arbejde og nulstille
systemet.
Det er også vigtigt at kontrollere olie‐
standen med jævne mellemrum og
fylde efter om nødvendigt. Hvis sy‐
stemet nulstilles ved en fejl, skal olien
skiftes, når der er kørt 5000 km siden
sidste olieskift. Husk at nulstille olie‐
levetidssystemet, når olien er blevet
skiftet.
Visning af den resterende
motorolielevetid
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Den resterende motorolielevetid vi‐
ses i førerinformationscentret af kon‐
trolindikatoren I efterfulgt af en pro‐
centvis værdi, der viser den reste‐
rende motorolielevetid. Til dette for‐
mål skal tændingen slås til, uden at
motoren kører.
Førerinformationscenter 3 78.
Serviceinformation 3 278.
Sådan nulstilles
motorolielevetidssystemet
Nulstil systemet, når motorolien er
skiftet, så systemet kan beregne næ‐
ste motorolieskift. Motorolielevetids‐
systemet nulstilles på en af følgende
måder:
■ Ved hjælp af et diagnoseværktøj:
Værkstedet nulstiller systemet ved
hjælp af dette værktøj efter skift af
motorolien.
■ Brug knappen SET/CLR på biler
med Midlevel-display:
Tryk på knappen MENU på blinke‐
rarmen for at vælge Bil informations
menu. Drej indstillingshjulet, indtil
menuen for resterende motorolie‐
levetid vises. Tryk på knappen

SET/CLR i nogle sekunder med
tændingen slået til. Hvis CodE 82
stadig vises i førerinformationscen‐
tret, når bilen er startet, er motoroli‐
elevetidssystemet ikke blevet nul‐
stillet. Gentag proceduren.

Kontrollamper
De kontrollamper, der beskrives her,
findes ikke i alle biler. Beskrivelserne
dækker alle instrumentversioner. Når
tændingen slås til, tændes de fleste
kontrollamper kortvarigt som en funk‐
tionstest.
Kontrollampernes farver betyder:
Rød = Fare, vigtig information
Gul = Advarsel, henvisning, fejl
Grøn = Bekræftelse af aktivering
Blå = Bekræftelse af aktivering
Hvid = Bekræftelse af aktivering
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Kontrollamper i instrumenterne

Instrumenter og betjening
Kontrollamper i midterkonsollen

Udskiftning af pærer 3 246. Sikringer
3 255.
Blinklys 3 96.

Selehusker
Selehusker på forsæder

X for førersædet lyser eller blinker
rødt.
k for højre forsæde lyser eller blinker
rødt, når der sidder nogen på sædet.

Blinklys
O lyser eller blinker grønt.

Lyser

Kontrollampen lyser et øjeblik, når
parkeringslyset tændes.

Blinker

Kontrollampen blinker ved aktiveret
blinklys eller havariblink.
Hurtig blinken: fejl på et blinklys eller
dertil hørende sikring.

Lyser
4 sekunder efter tændingen er slået
til, 100 sekunder efter start af motoren
eller en bestemt afstand er tilbagelagt
eller en bestemt hastighed er opnået,
inden sikkerhedsselen spændes.
Blinker
I 100 sekunder efter start af motoren
eller en bestemt hastighed er tilbage‐
lagt eller en bestemt hastighed er op‐
nået, inden sikkerhedsselen spæn‐
des.
Sådan spændes sikkerhedsselen
3 42.
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Airbag og selestrammere
v lyser rødt.
Når tændingen slås til, lyser kontrol‐
lampen i ca. 4 sekunder. Hvis den
ikke lyser, ikke slukker efter
4 sekunder eller lyser under kørslen,
er der opstået en fejl i selestram‐
merne eller i airbagsystemet. Syste‐
merne vil nu ikke kunne udløses ved
en eventuel ulykke.
Udløste selestrammere eller airbags
vises ved, at v lyser konstant.

9 Advarsel
Fejlårsagen skal omgående af‐
hjælpes på et værksted.
Airbagsystem, selestrammere 3 44,
3 41.

Deaktivering af airbag
V for airbaggen til højre forsæde ly‐
ser gult.
Når kontrollampen lyser, er airbaggen
til højre forsæde aktiveret.
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* for airbaggen til højre forsæde ly‐
ser gult.
Når kontrollampen lyser, er airbaggen
til højre forsæde deaktiveret.

Ladesystem
p lyser eller blinker 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. Ved dieselmotor kan brem‐
seforstærkerens virkning ophøre.
Søg hjælp på et værksted.

Fejlkontrollampe
Z lyser eller blinker gult.
Den lyser, når tændingen er slået til
og slukker kort efter, at motoren er
startet.

Forsigtig
Kontrollampen viser, at der er et
problem med dit køretøj, som kræ‐
ver opmærksomhed. Kørsel med
fejlkontrollampen lysende eller
blinkende kan beskadige emissi‐
onskontrolsystemet og kan ind‐
virke på dit køretøjs brændstof‐
økonomi og køreegenskaber. Søg
hjælp på et værksted. Vi anbefa‐
ler, at du henvender dig til en auto‐
riseret reparatør.

Bilen skal snart til service
g lyser gult, når bilen skal til ser‐
vice.
Den lyser i kombination med en ad‐
varselskode.
Fejlmeddelelser 3 82.

Bremse og kobling
Bremse-/koblingsvæskestand
& lyser rødt.

Lyser når parkeringsbremsen er slup‐
pet, hvis bremse-/koblingsvæske‐
standen er for lav, eller hvis der er en
fejl i bremsesystemet 3 244.

9 Advarsel
Stands bilen. Afbryd straks kørs‐
len. Søg hjælp på et værksted.
Lyser, efter at tændingen er sluttet til,
hvis den manuelle parkeringsbremse
er trukket 3 223.

Betjen pedal

0 blinker gult.
Koblingspedalen skal betjenes for at
starte motoren. Stop-start-system
3 214.

Blokeringsfri bremser
(ABS)
u lyser gult.
Lyser i nogle sekunder efter, at tæn‐
dingen er tilsluttet. Systemet er funk‐
tionsklart, når kontrollampen er sluk‐
ket.
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Slukker kontrollampen ikke efter et
par sekunder, eller lyser den svagt
under kørsel, er der fejl i systemet.
Bremsesystemet er stadigvæk funk‐
tionsdygtigt, men uden
ABS-regulering.
Blokeringsfri bremser 3 222.

Skift op
[ lyser grønt, når det anbefales at
geare op for at spare brændstof.

Servostyring
c lyser gult.

Lyser med nedsat servostyring

Servostyring er nedsat på grund af
overophedning af systemet. Kontrol‐
lampen går ud, når systemet er kølet
ned.
Stop-start-system 3 214.

Lyser med deaktiveret
servostyring

Fejl i servostyringssystemet. Søg
hjælp på et værksted.

Lyser efter strømafbrydelse

Ratvinkelføleren skal kalibreres, for at
servostyringssystemet er funktions‐
klart.
■ For automatisk kalibrering skal der
køres på en lige linje ved konstant,
lav hastighed.
■ Hvis kontrollampen bliver ved med
at lyse, skal rattet drejes fra græn‐
seposition til grænseposition for
manuel kalibrering.
Kontrollampen slukker, når systemet
er funktionsklart igen.

Ultralydsparkeringsassistent
r lyser gult.
Fejl i systemet
eller
Fejl som følge af tilsmudsede eller isog snedækkede sensorer
eller
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Forstyrrelser på grund af eksterne
ultralydkilder. Når forstyrrelsen ikke
længere er til stede, arbejder syste‐
met som normalt.
Få årsagen til fejlen i systemet afhjul‐
pet af et værksted.
Ultralydsparkeringssensorer 3 226.

Elektronisk Stabilitets
Kontrol slået fra
n lyser.
Den lyser, når systemet er deaktive‐
ret.

Elektronisk
stabilitetskontrol og
Traction Control-system
b lyser eller blinker gult.

Lyser

Der er en fejl i systemet. Kørslen kan
fortsættes. Kontrollen over bilen kan
dog blive reduceret, hvis kørebanens
beskaffenhed er dårlig.
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Få årsagen til fejlen udbedret af et
værksted.

Blinker

Systemet er i funktion. Motorydelsen
vil muligvis blive reduceret, og en
mindre opbremsning af bilen kan
finde sted.
Elektronisk stabilitetskontrol 3 224,
Traction Control-system 3 223.

Lyser eller blinker, hvis dieselpartikel‐
filtret kræver rensning, og de hidtidige
kørselsforhold ikke har muliggjort
automatisk rensning. Kør videre og
lad så vidt muligt ikke omdrejningstal‐
let falde til under 2000 omdr./min.
% slukker, så snart selvrensnings‐
funktionen er gennemført.
Dieselpartikelfilter 3 217, Stop-startsystem 3 214.

1. Træd på koblingen.
2. Sæt i frigear, sæt gearvælgeren
på N.
3. Styr så hurtigt som muligt væk fra
trafikken uden at genere andre
trafikanter.
4. Afbryd tændingen.

9 Advarsel

k lyser.
Den lyser, når systemet er deaktive‐
ret.

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

Når motoren er slukket, skal der
betydeligt mere kraft til at bremse
og styre. Under et Autostop vil
bremseforstærkeren stadig virke.
Fjern ikke nøglen, før bilen står
stille, da ratlåsen ellers kan akti‐
veres uventet.

Forvarmning

Kontrollampen tændes, mens
motoren kører

Oliestanden kontrolleres, inden der
søges hjælp på et værksted 3 241.

Traction Control-system
slået fra

! lyser gult.
Lyser når forvarmningen er aktiveret.
Slår kun til ved lav udetemperatur.

Dieselpartikelfilter
% lyser eller blinker gult.

Motorolietryk

Forsigtig
Motorsmøringen kan være af‐
brudt. Dette kan føre til beskadi‐
gelse af motoren og/eller blokering
af drivhjulene.

Brændstofreserve
i lyser gult.
Lyser, når der kun er lidt brændstof
tilbage i tanken.
Katalysator 3 218.
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Udluftning af dieselbrændstofsystem
3 246.

Startspærre
d lyser eller blinker gult.
Der er fejl i den elektroniske start‐
spærre. Motoren kan ikke startes.

Træd på bremsen
0 blinker gult.
Lyser når bremse- eller koblingspe‐
dalen skal trædes ned for at starte bi‐
ler med elektronisk nøglesystem
3 22.

Lygter
8 lyser grønt.
Den lyser, når lygterne er tændt
3 94.

Fjernlys
C lyser blåt.

Den lyser, når fjernlyset er tændt,
samt når overhalingsblinket aktiveres
3 95.

Tågelys
> lyser grønt.
Lyser, når tågeforlygterne er tændt
3 97.

Tågebaglys
r lyser gult.
Lyser, når tågebaglygten er tændt
3 97.

Regnsensor
< lyser grønt.
Lyser når den automatiske regn‐
sensor er aktiveret 3 64.

Cruise control
m lyser hvidt eller grønt.

Lyser hvidt

Systemet er slået til.
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Lyser grønt

Der lagres en bestemt hastighed.
Cruise control 3 225.

Motorhjelm åben
/ lyser gult.
Den lyser, når motorhjelmen er åben.
Stop-start-system 3 214.

Dør åben
h lyser rødt.
Den lyser, når en dør eller bagklap‐
pen er åben.
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Informationsdisplays

Valg af menuer og funktioner

Menuerne og funktionerne kan væl‐
ges med knapperne på blinkerarmen.

Førerinformationscenter

Førerinformationscentret (DIC) er
placeret i instrumentgruppen og fin‐
des som midlevel-display og upleveldisplay.
På midlevel-displayet kan følgende
hovedmenuer vælges ved at trykke
på knappen MENU:
■ Bil informations menu
■ Trip/brændstof informations menu

På uplevel-displayet kan menuerne
vælges ved at trykke på knappen
MENU. Menusymboler vises på dis‐
playets øverste linje:
■ X Bil informations menu
■ W Trip/brændstof informations
menu
■ s ECO-informationsmenu
Nogle af de viste funktioner afviger alt
efter, om bilen kører eller står stille, og
visse funktioner er kun aktive, når bi‐
len kører.
Individuelle indstillinger 3 86.

Tryk på MENU knappen for at skifte
mellem menuerne eller returnere fra
en undermenu til den nærmeste hø‐
jere menu.
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Tryk på SET/CLR knappen for at
vælge en funktion eller bekræfte en
meddelelse.

Bil informations menu

Drej på fingerhjulet for at markere et
menupunkt eller indstille en talværdi.

På midlevel-display trykkes på knap‐
pen MENU for at vælge Bil
informations menu, eller på upleveldisplay vælges X.
Drej på fingerhjulet for at vælge en
undermenu. Bekræft ved at trykke på
SET/CLR knappen.
Følg anvisningerne i undermenuen.
■ Enhed: de viste enheder kan æn‐
dres

Trip/brændstof informations
menu

På midlevel-display trykkes på knap‐
pen MENU for at vælge Trip/
brændstof informations menu, eller
der vælges W på uplevel-display.
Drej på fingerhjulet for at vælge en
undermenu. Bekræft ved at trykke på
SET/CLR knappen.

■ Triptæller 1
■ Triptæller 2
Triptæller 2 findes kun på biler med
uplevel-display.
I biler med kørecomputer er der flere
undermenuer til rådighed.
Trip/brændstof informationsmenu,
kørecomputer 3 84.

ECO-informationsmenu

Vælg s på uplevel-displayet.
Drej på fingerhjulet for at vælge en
undermenu. Bekræft ved at trykke på
SET/CLR knappen.
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Undermenuer er:

■ Skifteindikation: Det aktuelle gear
vises inde i en pil. Cifferet ovenfor
anbefaler, at der geares op for at
spare brændstof.
Eco-indeksdisplay: Det aktuelle
brændstofforbrug vises på et seg‐
mentdisplay. Økonomisk kørsel op‐
nås ved at tilpasse kørestilen, så de
udfyldte segmenter holdes inden
for Eco-området. Jo flere segmen‐
ter, der er udfyldt, jo større er
brændstofforbruget. Samtidig vises
værdien for det aktuelle forbrug.

■ Topforbrugere : En liste over top‐
komfortforbrugere, der er tændt for
øjeblikket, vises i faldende række‐
følge. Potentialet for brændstofbe‐
sparelse vises. En slukket forbru‐
ger forsvinder fra listen, og for‐
brugsværdien bliver opdateret.
■ Økonomitrend: Viser den gennem‐
snitlige forbrugsudvikling over en
strækning på 50 km. Udfyldte seg‐
menter viser forbruget i 5 km-trin og
støtter for at vise virkningen af to‐
pografien eller kørestilen på
brændstofforbruget.

Grafisk info-display,
farve-info-display
Bilen har afhængigt af bilkonfigura‐
tionen et grafisk info-display eller et
farve-info-display. Info-displayet be‐
finder sig på instrumentpanelet over
infotainment-systemet.

Grafisk info-display

Afhængigt af Infotainment-systemet
leveres det grafiske info-display i to
versioner.

Instrumenter og betjening
Farve-info-display
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Typen af information og deres visning
afhænger af bilens udstyr og indstil‐
lingerne.

Valg af funktioner

Funktionerne og indstillingerne nås
via displayet.
Valgene foretages via:
■ menuer
■ funktionsknapper og infotainmentsystemets knap Menu
På det grafiske info-display vises:
■ tid 3 67
■ udetemperatur 3 66
■ dato 3 67
■ Infotainmentsystem, se beskrivel‐
sen af infotainmentsystemet
■ individuelle indstillinger 3 86

Valg med infotainment-systemet
På farve-info-displayet vises føl‐
gende med farve:
■ tid 3 67
■ udetemperatur 3 66
■ dato 3 67
■ Infotainmentsystem, se beskrivel‐
sen af infotainmentsystemet
■ navigation, se beskrivelsen af info‐
tainmentsystemet
■ systemindstillinger
■ fejlmeddelelser 3 82
■ individuelle indstillinger 3 86
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Menupunkterne vælges via menu‐
erne og med knapperne på Infotain‐
ment-systemet. Med knappen Menu
vælges og bekræftes et punkt.
En menu forlades ved at trykke på
BACK.

Fejlmeddelelser
Meddelelser gives via førerinforma‐
tionscentret (DIC), info-displayet eller
som advarsels- og signalsummere.
Bekræft advarselsmeddelelser med
multifunktionsknappen. Søg om nød‐
vendigt hjælp på et værksted.

Fejlmeddelelser på
Midlevel-displayet

Fejlmeddelelserne vises som tal‐
koder.

Nr. Fejlmeddelelse
2

Ingen fjernbetjening registreret,
træd koblingen ned for at starte
igen

5

Ratstamme er låst

25

Fejl ved venstre blinklys for

26

Fejl ved venstre blinklys bag

27

Fejl ved højre blinklys for

28

Fejl ved højre blinklys bag

35

Skift batteri i fjernbetjening

54

Vand i dieselfilter

65

Tyveriforsøg

67

Efterse ratlås

75

Efterse klimaanlæg
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Efterfyld motorolie 3 241

81

Efterse gearkasse

82

Skift motorolie snart

84

Motorydelse nedsat
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Nr. Fejlmeddelelse
91

Ingen fjernbetjening registreret,
ændr placering af den elektro‐
niske nøgle eller anvend stikket
i midterkonsollen

92

Ingen fjernbetjening registreret,
træd på bremsen og start igen

94

Skift til parkering

95

Efterse airbag

Fejlmeddelelser på
Uplevel-displayet

134 Parkeringsassistentfejl, rengør
kofanger
136 Efterse Parkeringsassistent

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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Lygter, skift af pærer
Visker-/sprinklersystem
Døre, ruder
Fjernbetjening
Sikkerhedsseler
Airbagsystemer
Motor og transmission
Dæktryk
Dieselpartikelfilter
Batteri

Advarselsklokke
Fejlmeddelelserne vises som tekst.
Følg anvisningerne i meddelelserne.
Systemet viser meddelelser om føl‐
gende emner:
■ Væskestande
■ Tyverialarm
■ Bremser
■ Drivsystemer
■ Reguleringssystemer
■ Cruise control
■ Registreringssystemer

Ved start af motor hhv. under
kørslen

■ Når sikkerhedsselen ikke er
spændt.
■ Når en bestemt hastighed overskri‐
des, mens parkeringsbremsen er
aktiveret.
■ Hvis der vises en advarselskode i
førerinformationscentret.
■ Hvis parkeringsassistenten regi‐
strerer en forhindring.
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Når bilen er parkeret og/eller en
dør åbnes
■ Når nøglen sidder i tændingen.
■ Ved tændt parkeringslys eller nær‐
lys.

Kørecomputer
Menuerne og funktionerne kan væl‐
ges med knapperne på blinkerarmen
3 78.

Under et autostop

■ Hvis førerdøren åbnes.

På midlevel-display trykkes på knap‐
pen MENU for at vælge Trip/
brændstof informations menu, eller
der vælges W på uplevel-displayet.

Drej på fingerhjulet for at vælge en af
undermenuerne:
■ Triptæller 1
■ Triptæller 2
(kun uplevel-display)
■ Rækkevidde
■ Gennemsnitligt forbrug
■ Aktuelt forbrug
■ Gennemsnitlig hastighed
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Kørecomputer 1 og 2

Informationen fra to kørecomputere
kan nulstilles separat for km-tæller,
gennemsnitligt forbrug og gennem‐
snitlig hastighed, så det er muligt at
vise forskellige køreoplysninger for
forskellige førere.
Nulstilling sker ved at trykke på SET/
CLR knappen i hver tilstand i nogle
sekunder.

Triptælleren tæller op til en afstand på
2000 kilometer og starter derefter om
igen fra 0.
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Når der kun er lidt brændstof tilbage i
tanken, vises en meddelelse i fører‐
informationscentret.
Desuden tændes kontrollampen i i
brændstofmåleren.

Gennemsnitligt forbrug

Visning af gennemsnitligt forbrug.
Målingen kan nulstilles når som helst.
Nulstilling sker ved at trykke på SET/
CLR knappen i nogle sekunder.

Aktuelt forbrug

Visning af aktuelt forbrug Ved lave
hastigheder vises forbruget pr. time.
Nulstilling sker ved at trykke på resetknappen eller på SET/CLR knappen i
nogle sekunder.

Rækkevidde
Triptæller

Triptælleren viser antal kilometer si‐
den nulstilling.

Rækkevidden beregnes ud fra tank‐
indholdet og det aktuelle forbrug. Tal‐
let er baseret på gennemsnitsvær‐
dier.
Efter brændstofpåfyldning aktualise‐
res rækkevidden automatisk efter kort
tid.

Forsigtig
Det aktuelle og gennemsnitlige
forbrug kan variere alt efter kør‐
selsforholdene, kørselsmønstret
eller bilens hastighed.

Gennemsnitlig hastighed

Visning af gennemsnitlig hastighed.
Målingen kan nulstilles når som helst.
Nulstilling sker ved at trykke på SET/
CLR knappen i nogle sekunder.
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Individuelle indstillinger
Bilens parametre kan indstilles indivi‐
duelt ved at ændre indstillingerne i fø‐
rerinformationscentret og i info-dis‐
playet.
Afhængigt af bilens udstyr er visse af
nedenstående funktioner muligvis
ikke til disposition.

Tryk på knappen MENU for at vælge
Bil informations menu eller vælg
X på uplevel-displayet.

Indstillinger i det grafiske
info-display

Menuen for Enhed-indstillinger vises.
De viste enheder kan ændres.
Tryk på knappen SET/CLR og drej
fingerhjulet for at vælge én af enhe‐
derne.
■ Enhed1: Storbritannien
■ Enhed2: USA
■ Enhed3: Europa
Bekræft ved at trykke på SET/CLR
knappen.

Tænd for Infotainment-systemet og
tryk på knappen CONFIG. Menuen
Indstillinger vises.

CD 300/CD 400

Indstillinger i
førerinformationscenter

Enhed-indstillingerne kan vælges
med knapperne på blinkerarmen.

Instrumenter og betjening
Radioindstillinger
Se infotainment-afsnittet for yderli‐
gere information.
Bilindstillinger

■

■
Følgende indstillinger kan vælges
med MENU-knappen:
■ Sprog (Languages)
■ Tid og dato
■ Radioindstillinger
■ Bilindstillinger
Følgende indstillinger kan ændres i
de tilhørende undermenuer:
Sprog (Languages)
Valg af det ønskede sprog.
Tid og dato
Se ur 3 67 og infotainment-afsnittet
for yderligere information.

■
■ Klimakontrol og luftkvalitet
Aut. ventilatorhastighed: Ændrer
blæserhastigheden høj / medium /
lav.
Aut. luftrecirkulation: Ændrer føl‐
somheden på AQS (luftkvalitetsfø‐
ler) lav / høj.
Aut. afdugning: til / fra (aktiverer el‐
ler deaktiverer automatisk afdug‐
ning).

■
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Aut. afdugning bagi: til / fra (aktive‐
rer eller deaktiverer automatisk af‐
dugning bagi).
Komfortindstillinger
Advarselslydstyrke: Ændrer lyd‐
styrken af advarselsklokken.
Aut. bagrudevisk. v. bakning: Akti‐
vering / deaktivering af automatisk
start af bagrudevisker ved skift til
bakgear.
Parkeringshjælp/Kollisionsadvar‐
sel
Parkeringshjælp: Aktivering / deak‐
tivering af ultralydfølerne
Udv. omgivelseslys
Udv. lys ved oplåsning: Aktivering /
deaktivering af indstigningslys.
Varighed ved udstigning: Aktive‐
ring / deaktivering og ændring af
varigheden af orienteringslys.
Dørlåssystem
Aut. døroplåsning: Aktivering /
deaktivering af den automatiske
døroplåsningsfunktion, efter at
tændingen er slået fra.
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Ej dørlåsn. m/åben førerdør: Akti‐
vering / deaktivering af den auto‐
matiske dørlåsningsfunktion, mens
en dør er åben.
■ Fjernlåsning, -oplåsning, -start
Bekræftelse af oplåsning: Aktive‐
ring / deaktivering af havariblink‐
kvittering ved oplåsning.
Bekræftelse af låsning: Aktivering /
deaktivering af havariblink-kvitte‐
ring ved oplåsning.
Fjernoplåsning af døre: Ændring af
konfigurationen til at oplåse kun fø‐
rerdøren eller hele bilen ved oplås‐
ning.
■ Genopret fabriksindstillinger
Genopret fabriksindstillinger: Reset
af alle indstillinger til standardind‐
stillinger.

Indstillinger i farve-infodisplayet

Navi 600
Tryk på CONFIG knappen. Menuen
Indstillinger vises.

Sprog
Valg af det ønskede sprog.
Klokkeslæt & dato
Se Ur 3 67.
Radioindstillinger
Se beskrivelsen af infotainment-sy‐
stemet i infotainment-afsnittet.

De følgende indstillinger kan vælges
ved at dreje og trykke på multifunk‐
tionsknappen:
■ Sprog
■ Klokkeslæt & dato
■ Radioindstillinger
■ Telefonindstillinger
■ Navi-indstillinger
■ Køretøjsindstillinger
■ Display indstillinger
Følgende indstillinger kan ændres i
de tilhørende undermenuer:

Telefonindstillinger
Se beskrivelsen af infotainment-sy‐
stemet i infotainment-afsnittet.
Navi-indstillinger
Se beskrivelsen af infotainment-sy‐
stemet i infotainment-afsnittet.

Instrumenter og betjening
Køretøjsindstillinger

■ Klima- og luftkvalitet
Fan Control: Ændrer reguleringen
af blæseren. Den ændrede indstil‐
ling er aktiveret, når tændingen har
været slået fra og til igen.
Aircondition: Aktivering / deaktive‐
ring af kølefunktion.
Autom. affugtning: Understøtter af‐
dugning af forruden ved automatisk
at vælge de nødvendige indstil‐
linger og automatisk
aircondition-funktion.

Autom. bagrudevarme: Automatisk
aktivering af opvarmning af bag‐
rude.

■ Komfortindstillinger
Lydstyrke for signaltoner: Ændrer
lydstyrken af advarselsklokken.
Bagrudevisker On i bakgear: Akti‐
vering / deaktivering af automatisk
start af bagrudevisker ved skift til
bakgear.
■ Parkeringshjælp / Kollisionssenso‐
rer
Parkeringshjælp: Aktivering / deak‐
tivering af ultralydsparkeringsassi‐
stenten.
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■ Vejbelysning
Varighed ved udstigning: Aktive‐
ring / deaktivering og ændring af
varigheden af orienteringslys.
Lygter tændes ved oplåsning: Akti‐
vering / deaktivering af velkomstlys.
■ Elektrisk dørlåsning
Automatisk døropløsning: Aktive‐
ring / deaktivering af den automati‐
ske døroplåsningsfunktion, efter at
tændingen er slået fra.
Automatisk døraflåsning: Aktive‐
ring / deaktivering af den automati‐
ske dørlåsningsfunktion efter
igangsætning.
Undgå døraflåsning ved åben dør:
Aktivering / deaktivering af den
automatiske dørlåsningsfunktion,
mens en dør er åben.
■ Fjernlåsning / -oplåsning / -start
Feedback fjernoplåsning: Aktive‐
ring / deaktivering af havariblink‐
kvittering ved oplåsning.
Fjernoplåsning af dør: Ændring af
konfigurationen til at oplåse kun fø‐
rerdøren eller hele bilen ved oplås‐
ning.
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Klokkeslæt Dato
Se infotainment-håndbogen for yder‐
ligere information.

Autom. genlåsning af døre: Aktive‐
ring eller deaktivering af automatisk
genlåse-funktion efter oplåsning
uden at åbne bilen.
■ Tilbage til fabriksindstillinger
Tilbage til fabriksindstillinger: Reset
af alle indstillinger til standardind‐
stillinger.
Display indstillinger
Displayindstillinger, der kan vælges:
■ Dag modus: Optimering for dags‐
lysforhold.
■ Nat modus: Optimering for mørke.
■ Automatisk: Displayet skifter mo‐
dus, når bilens lygter tændes/sluk‐
kes.

Indstillinger i info-display

Lydsystem
Tryk på knappen CONFIG for me‐
nuen Indstillinger.

Radioindstillinger
Se infotainment-håndbogen for yder‐
ligere information.
Bluetooth-indstillinger
Se infotainment-håndbogen for yder‐
ligere information.
Drej på knappen MENU-TUNE for at
gå til den ønskede opsætningsmenu
og tryk derefter på knappen MENUTUNE.
Følgende indstillinger kan vælges:
■ Sprog (Languages)
■ Klokkeslæt Dato
■ Radioindstillinger
■ Bluetooth-indstillinger
■ Bilindstillinger
Følgende indstillinger kan ændres i
de tilhørende undermenuer:
Sprog (Languages)
Valg af det ønskede sprog.

Bilindstillinger
■ Klimakontrol og luftkvalitet
Aut. ventilatorhastighed: Ændrer
blæserhastigheden høj / medium /
lav.
Aut. luftrecirkulation: Ændrer føl‐
somheden på AQS (luftkvalitetsfø‐
ler) lav / høj.
Aut. afdugning: til / fra (aktiverer el‐
ler deaktiverer automatisk afdug‐
ning).
Automatisk afdugning bag
: til / fra (aktiverer eller deaktiverer
automatisk afdugning bagi).
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■ Komfortindstillinger
Advarselslydstyrke: Ændrer lyd‐
styrken af advarselsklokken.
Automatisk bagrudeviskning i
bakgear
: Aktivering / deaktivering af auto‐
matisk start af bagrudevisker ved
skift til bakgear.
■ Parkeringshjælp/Kollisionsføler
Parkeringshjælp: Aktivering / deak‐
tivering af ultralydfølerne.
■ Ind- og udstigningslys
Indstigningslys ved oplåsning:
Aktivering / deaktivering af indstig‐
ningslys.
Varighed ved udstigning:
Aktivering / deaktivering og æn‐
dring af varigheden af orienterings‐
lys.
■ Dørlåssystem
Aut. døroplåsning: Aktivering /
deaktivering af den automatiske
døroplåsningsfunktion, efter at
tændingen er slået fra.

Stop dørlåsning hvis døren er
åben: Aktivering / deaktivering af
den automatiske dørlåsningsfunk‐
tion, mens en dør er åben.
■ Fjernbetjent låsning, oplåsning,
start
Kvittering for fjernbetjent oplåsning:
Aktivering / deaktivering af havari‐
blinkkvittering ved oplåsning.
Bekræftelse af låsning: Aktivering /
deaktivering af havariblink-kvitte‐
ring ved låsning.
Fjernbetjent døroplåsning: Æn‐
dring af konfigurationen til kun at
oplåse førerdøren eller hele bilen
ved oplåsning.
■ Gendan fabriksindstillinger:
Reset af alle indstillinger til stan‐
dardindstillinger.

Indstillinger i info-display

Chevrolet MyLink
Når lydsystemet er tændt, trykkes
på ; på kontrolpanelet.
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Tryk på indstillinger.
Følgende indstillinger kan vælges:
■ klokkeslæt- og datoindstillinger
■ radioindstillinger
■ tilslutningsindstillinger
■ bilindstillinger
■ sprog
■ tekstrulning
■ lydstyrke for berøringsbip
■ maksimal opstartslydstyrke
■ systemversion
■ DivX(R) VOD
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Følgende indstillinger kan ændres i
de tilhørende undermenuer:
klokkeslæt- og datoindstillinger
Se infotainment-håndbogen for yder‐
ligere information.
radioindstillinger
Se infotainment-håndbogen for yder‐
ligere information.
tilslutningsindstillinger
Se infotainment-håndbogen for yder‐
ligere information.
bilindstillinger
■ klima & luftkvalitet
automatisk blæserhastighed: Æn‐
drer blæserhastigheden høj / me‐
dium / lav.
føler for luftkvalitet: Ændrer følsom‐
heden på AQS (luftkvalitetsføler)
lav / høj.
air condition-funktion: fra / til / se‐
neste indstilling
automatisk afdugning: til / fra
automatisk afdugning bag: til / fra

■ komfortindstilling
klokkelydstyrke: Ændrer lydstyrken
af advarselsklokken.
automatisk viskning i bakgear: Ak‐
tivering / deaktivering af automatisk
start af bagrudevisker ved skift til
bakgear.
■ kollision / sensorer
parkeringshjælp: Aktivering / deak‐
tivering af ultralydfølerne.
■ lygter
orienteringslys: Fra/ 30 sek./ 60
sek. / 120 sek.
billokaliseringslys: Vælg Til eller
Fra.
■ el-dørlåse
oplåst dør, antispærring: Vælg Til
eller Fra.
forsinket dørlåsning: Vælg Til eller
Fra.
■ indstillinger for låsning, oplåsning
passiv adgang oplåsning: Vælg
Alle døre/ Førerdør.
kvitteringslys for fjernbetjent
oplåsning: Vælg Blinklys/ Lys fra.

lys- & hornkvittering for fjernbetjent
låsning: Vælg Kun lys/ Lys & horn/
Kun horn/ Fra.
fjernbetjent døroplåsning: Vælg
Alle døre/ Førerdør.
påmindelse om efterladt
fjernbetjening i bilen: Vælg Til eller
Fra.
■ ekstraudstyr bakkamera: Denne
menu vises kun, når der er installe‐
ret bakkamera (RVC) på bilen.
symboler: Vælg Til eller Fra.
retningslinjer: Vælg Til eller Fra.
■ bilens fabriksindstillinger: Sæt ind‐
stillingsværdierne tilbage til stan‐
dardindstillingerne fra fabrikken.
sprog
Valg af det ønskede sprog.
tekstrulning
Se infotainment-håndbogen for yder‐
ligere information.
lydstyrke for berøringsbip
Se infotainment-håndbogen for yder‐
ligere information.
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maksimal opstartslydstyrke
Se infotainment-håndbogen for yder‐
ligere information.
systemversion
Se infotainment-håndbogen for yder‐
ligere information.
DivX(R) VOD
Se infotainment-håndbogen for yder‐
ligere information.
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Lygter

Udvendige lygter
Lyskontakt

På biler uden automatisk tilkobling af
nærlys:
7 = slukket
Når tændingen slås til, er automatisk
tilkobling af nærlys altid aktiv.
Når lygterne er tændt, tændes 8.
Kontrollampe 8 3 77.

Udvendige lygter .......................... 94
Kabinelys ..................................... 98
Lysfunktioner ............................... 99

Automatisk tilkobling af
nærlys

Lyskontakten har følgende posi‐
tioner:
AUTO = automatisk tilkobling af
nærlys afhængigt af lysfor‐
holdene udenfor.
m
= aktivering eller deaktive‐
ring af automatisk tilkob‐
ling af nærlys. Kontakten
drejer tilbage til AUTO.
= Parkeringslys
8
= Forlygter
9

Lygter
Funktion for automatisk
tilkobling af nærlys

Fjernlys
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Overhalingsblink
Overhalingsblink aktiveres ved at
trække armen ind mod rattet.

Når funktionen for automatisk tilkob‐
ling af nærlys er slået til og motoren
går, veksler systemet automatisk
mellem kørelys og forlygter afhængig
af lysforholdene og de oplysninger,
som regnsensorsystemet afgiver.

Lyslængderegulering
Manuel lyslængderegulering

Kørelys
Kørelyset gør, at bilen bliver mere
synlig i dagtimerne.
Baglygterne er ikke tændt.
Automatisk tænding af forlygter
Under dårlige lysforhold tændes for‐
lygterne og baglygterne.
Derudover tændes forlygterne, hvis
forrudeviskerne har været aktiveret
flere gange.

Der skiftes fra nærlys til fjernlys ved at
trykke armen fremefter.
Der skiftes til nærlys ved at trykke ar‐
men fremad igen eller ved at trække
den ind mod rattet.

9 Advarsel
Blænd altid ned til nærlys, når der
kommer modkørende trafik. Fjern‐
lyset kan midlertidigt blænde an‐
dre førere, hvilket kan føre til sam‐
menstød.

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

Havariblink

Blinklys og
vognbaneskifte-lys

Forlygter ved kørsel i
udlandet
Det asymmetriske nærlys forbedrer
visibiliteten i højre side af kørebanen
(ved højrekørsel).
Ved kørsel i lande, hvor man kører i
modsat side af vejen, vil modkørende
trafikanter imidlertid blive blændet,
hvilket kan undgås på følgende
måde.
Forlygterne omstilles på et værksted.

Aktivering med knap ¨.
Havariblinket tændes automatisk,
hvis en airbag udløses.

arm opad = Højre blinklys
arm nedad = Venstre blinklys
Når blinklyskontakten aktiveres ud
over modstanden, slås blinklyset til.
Blinklyset slås automatisk fra, når rat‐
tet drejes tilbage.
For tre blink, f.eks. ved vognbane‐
skift, vippes blinklyskontakten op eller
ned, til den møder modstand.
Skal der blinkes i længere tid, vippes
blinklyskontakten ned og holdes
nede.

Lygter
Blinklyset kan slås fra manuelt ved at
føre kontakten tilbage til midterstil‐
lingen.
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Tågebaglygte

Parkeringslys

Aktivering med knap r.
Lyskontakten i stilling Auto: når tåge‐
baglygten tændes, tændes forlyg‐
terne også automatisk.
Lyskontakten i stilling 8: tågebag‐
lygten kan kun tændes sammen med
tågeforlygterne.

Når bilen er parkeret, kan parkerings‐
lyset for og bag i den ene side aktive‐
res:
1. Afbryd tændingen.
2. Blinklyskontakten sættes helt
oppe (højre parkeringslys) eller
helt nede (venstre parkeringslys).
Bekræftes med lydsignal og kontrol‐
lampen for det respektive blinklys.

Tågeforlygter

Aktivering med knap >.

Baklys
Baklygterne lyser, når tændingen er
sluttet til, og bilen sættes i bakgear.
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Dug på lygteglassene
Den indvendige side af lygtehusene
kan kortvarigt dugge til ved ugun‐
stige, råkolde vejrforhold, kraftig regn
eller efter bilvask. Duggen forsvinder
af sig selv efter kort tid og forsvinder
hurtigere, hvis lygterne tændes.

Kabinelys

Kabinelys

Lysstyrke for instrumentlys

Kabinebelysning

Lysstyrken i følgende funktioner kan
reguleres, når lygterne er tændt:
■ Instrumentlys
■ Informationsdisplay
■ Oplyste knapper og betjeningsele‐
menter
Drej fingerhjulet A og hold det fast,
indtil den ønskede lysstyrke er nået.

Kabinebelysningen tænder automa‐
tisk, når døren åbnes, og slukkes med
forsinkelse, når den lukkes. Den tæn‐
des kortvarigt, selv om nøglen træk‐
kes ud af tændingslåsen.
Vippekontaktens stillinger:
w
= Automatisk tænd og
sluk
Tryk på u = Konstant tændt
Tryk på v = Konstant slukket

Lygter

Læselamper

Lysfunktioner
Indstigningslys
Velkomstlys

Betjenes med knapperne s og t.

Lys i solskærme
Tænder, når dækslet åbnes.

Forlygter, parkeringslys, baglygter og
kabinelys tændes kortvarigt, når bilen
låses op med fjernbetjeningen.
Denne funktion gør det lettere at finde
bilen i mørke.
Lyset slukkes, når tændingsnøglen
drejes til hjælpeudstyrs-stillingen.
Igangsætning 3 17
Aktivering og deaktivering af denne
funktion kan ændres i menuen
Indstillinger i info-displayet. Indivi‐
duelle indstillinger 3 86.
Indstillingerne kan gemmes ved at
benytte nøglen 3 22.

Indstigningslys

Følgende belysning tændes derud‐
over, når førerdøren åbnes:
■ Visse kontakter
■ Visse kabinelamper
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Follow-me-home-lys
Forlygter, parkeringslys og baglygter
oplyser vejen i et tidsrum, der kan ind‐
stilles, efter at man har forladt bilen.

Aktivering

Aktivering, deaktivering og varighe‐
den af denne funktion kan ændres i
menuen Indstillinger i info-display. In‐
dividuelle indstillinger 3 86.
Indstillingerne kan gemmes ved at
benytte nøglen 3 22.
1. Afbryd tændingen.
2. Tag nøglen ud af tændingen.
3. Luk førerdøren op.
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4. Træk blinkerarmen mod rattet.
5. Luk førerdøren.
Lukkes førerdøren ikke, slukkes lyset
efter to minutter.
Hvis blinklyskontakten trækkes op
mod rattet, mens førerdøren er åben,
slukkes lyset med det samme.

Beskyttelse mod afladning
af batteriet
Frakobling af kabinelys

For at undgå, at batteriet aflades, når
tændingen er afbrudt, slukkes visse
kabinelamper automatisk efter nogen
tid.

Infotainment-system

Infotainment-system

Indledning
Generelt

Indledning .................................. 101
Radio ......................................... 122
Cd-afspiller ................................. 135
AUX-indgang ............................. 140
USB-port .................................... 142
Bluetooth-musik ......................... 145
Digital billedramme .................... 148
Navigation .................................. 150
Talegenkendelse ....................... 188
Telefon ....................................... 194

Med infotainment-systemet har du
adgang til de nyeste infotainmentfunktioner.
Til AM- og FM-bølgeområderne har
radioen tolv forvalgte kanaler, der
automatisk tildeles stationerne. Der‐
udover kan 36 kanaler tildeles ma‐
nuel (uafhængigt af bølgeområde).
Den integrerede lydafspiller under‐
holder dig med lyd-cd'er og MP3/
WMA-cd'er.
Derudover kan du tilslutte eksterne
datalagringsenheder, f.eks. iPod,
MP3-afspiller eller USB-stick (ikke
CD 300) eller en transportabel cd-af‐
spiller, til infotainmentsystemet som
ekstra lydkilder.
Den digitale lydbehandler giver de
flere forvalgte modforvrængerindstil‐
linger til optimering af lyden.
Navigationssystemet (kun Navi 600)
med dynamisk ruteplanlægning vil på
pålidelig vis føre dig til destinationen

101

og, hvis du ønsker det, automatisk
undgå køer og andre trafikale proble‐
mer.
Funktionerne til infotainment-syste‐
met kan som alternativ betjenes med
kontakterne på rattet.
Desuden kan Infotainment-systemet
udstyres med en mobiltelefonportal.
Betjeningsenhedernes gennem‐
tænkte design, de tydelige displays
og knappen MENU med mange funk‐
tioner gør dig i stand til at styre syste‐
met nemt og intuitivt.

Vigtig information om betjening
og trafiksikkerhed
9 Advarsel
Infotainmentsystemet skal anven‐
des således, at man er i stand til at
køre bilen sikkert til enhver tid. I
tvivlstilfælde standses bilen og In‐
fotainmentsystemet anvendes,
mens bilen holder stille.
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Infotainment-system
9 Advarsel

Brug af navigationssystemet (kun
Navi 600) fritager ikke føreren for
ansvaret for at følge færdselsreg‐
lerne og være årvågen i trafikken.
De relevante færdselsregler skal
altid følges.
Indtast kun oplysninger (f.eks.
adresser), mens bilen holder stille.
Hvis navigationssystemets anvis‐
ninger er i modstrid med færdsels‐
reglerne, skal færdselsreglerne al‐
tid følges.

9 Advarsel
I visse områder er ensrettede veje
og andre gader og indkørsler
(f.eks.fodgængerområder), hvor
det ikke er tilladt at køre ind, ikke
afmærket på kortet. I disse områ‐
der udsender infotainmentsyste‐
met muligvis en advarsel, som
skal efterkommes. Hér skal man

være særligt opmærksom på ens‐
rettede veje, gader og indkørsler,
hvor det ikke er tilladt at køre ind.

Modtageforhold for radio

Ved radiomodtagelse kan der opstå
støj, forvrængninger eller afbrydelse
af modtagelsen som følge af
■ varierende afstand til senderen,
■ modtagelse af flere signaler på
grund af refleksion,
■ slagskygge.

Tyverisikring
Infotainment-systemet er udstyret
med et elektronisk sikkerhedssystem,
der skal forhindre tyveri.
Infotainment-systemet fungerer der‐
for kun i din bil og er værdiløst for en
tyv.

Infotainment-system

Oversigt over betjeningsorganer
Navi 600
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m knap ................................ 110

7

RPT NAV ............................ 182

12 BACK .................................. 111
Menu: Et niveau tilbage ...... 111

8

Gentag sidste naviga‐
tionsmeddelelse .................. 182
TP ....................................... 131

9

Aktiver eller deaktiver ra‐
diotrafikservice .................... 131
TONE .................................. 116

Tryk: Aktiver/deaktiver in‐
fotainmentsystem ................ 110
2

Drej: Juster lydstyrke .......... 110
Stationsknapper 1...6 .......... 123
Langt tryk: Gem station ....... 123

3

Kort tryk: Vælg station ......... 123
DEST .................................. 151

4

Indlæsning af navigations‐
destination .......................... 151
NAV ..................................... 151
Tryk én gang: Vis kort ........ 151

5

Tryk to gange:
Navigationsmenu ................ 151
8-vejs kontakt ...................... 151

6

Navigation: Bevæg
visningsvinduet i
kortvisningen ....................... 151
CONFIG .............................. 120
Systemindstillinger .............. 120

Toneindstillinger .................. 116
10 INFO ................................... 103
Ekstra, situationsaf‐
hængig information ............. 103
11 AS ....................................... 123
Automatiske hukommel‐
sesniveauer ......................... 123
Kort tryk: Vælg automatisk
lagringsliste ......................... 123
Langt tryk: Gem stationer
automatisk ........................... 123

Indlæsning: Slet sidste
tegn eller hele
indlæsningen ...................... 111
13 FAV ..................................... 124
Favoritlister ......................... 124
14 MENU ................................. 111
Drej: Marker menupunkter
eller indstil talværdier ......... 111
Tryk: Vælg/aktiver det
markerede punkt; bekræft
den indstillede værdi;
aktiver/deaktiver funktion .... 111
15 Udskubning af CD ............... 137
16 Fremadgående søgning ...... 123
Radio: Fremadgående
søgning ............................... 123
CD/MP3/WMA: Spring et
spor frem ............................. 137
17 MUTE .................................. 110
Aktiver/deaktiver mute
(lydløs funktion) ................... 110

Infotainment-system
18 Cd/MP3/WMA ..................... 141
Start afspilningen/sæt
afspilningen på pause ......... 141
19 CD/AUX .............................. 141
Start CD/MP3/WMAafspilning, eller skift lydkilde 141
20 BAND .................................. 122
Aktiver radio, eller skift
bølgeområde ....................... 122
21 Tilbagegående søgning ...... 123
Radio: Tilbagegående
søgning ............................... 123
CD/MP3/WMA: Spring et
spor tilbage ......................... 137
22 CD-slot ................................ 137
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Infotainment-system
1

m knap ................................ 110

6

TP ....................................... 131

12 MENU ................................. 111
Drej: Marker menupunkter
eller indstil talværdier ......... 111

7

Aktiver eller deaktiver ra‐
diotrafikservice .................... 131
INFO ................................... 103

8

Ekstra, situationsaf‐
hængig information ............. 103
TONE .................................. 116

9

Toneindstillinger .................. 116
AS ....................................... 123

Tryk: Aktiver/deaktiver in‐
fotainmentsystem ................ 110
2

Drej: Juster lydstyrke .......... 110
Stationsknapper 1...6 .......... 123
Langt tryk: Gem station ....... 123

3

Kort tryk: Vælg station ......... 123
Tilbagegående søgning ...... 123
Radio: Tilbagegående
søgning ............................... 123

4
5

CD/MP3/WMA: Spring et
spor tilbage ......................... 137
CD/MP3/WMA: Start
afspilningen/sæt
afspilningen på pause ......... 141
Fremadgående søgning ...... 123
Radio: Fremadgående
søgning ............................... 123
CD/MP3/WMA: Spring et
spor frem ............................. 137
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Automatiske hukommel‐
sesniveauer ......................... 123
Kort tryk: Vælg automatisk
lagringsliste ......................... 123
Langt tryk: Gem stationer
automatisk ........................... 123
10 BACK .................................. 111
Menu: Et niveau tilbage ...... 111
Indlæsning: Slet sidste
tegn eller hele
indlæsningen ...................... 111
11 Udskubning af CD ............... 137

Tryk: Vælg/aktiver det
markerede punkt; bekræft
den indstillede værdi;
aktiver/deaktiver funktion .... 111
13 FAV ..................................... 124
Favoritlister ......................... 124
14 MUTE .................................. 110
Aktiver/deaktiver mute
(lydløs funktion) ................... 110
15 CONFIG .............................. 120
Systemindstillinger .............. 120
16 CD-slot ................................ 137
17 CD/AUX .............................. 141
Start CD/MP3/WMAafspilning, eller skift lydkilde 141
18 BAND .................................. 122
Aktiver radio, eller skift
bølgeområde ....................... 122
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Infotainment-system
1

m knap ................................ 110

8

TP ....................................... 131

14 MENU ................................. 111

9

Aktiver eller deaktiver ra‐
diotrafikservice .................... 131
INFO ................................... 103

Midterknap til valg og
navigation i menuer ............ 111
15 FAV ..................................... 124

Ekstra, situationsaf‐
hængig information ............. 103
10 TONE .................................. 116

Favoritlister ......................... 124
16 MUTE .................................. 110

Tryk: Aktiver/deaktiver in‐
fotainmentsystem ................ 110
2

Drej: Juster lydstyrke .......... 110
Stationsknapper 1...6 .......... 123
Langt tryk: Gem station ....... 123

3

Kort tryk: Vælg station ......... 123
Tilbagegående søgning ...... 123
Radio: Tilbagegående
søgning ............................... 123

4
5
6
7

CD/MP3/WMA: Spring et
spor tilbage ......................... 137
MP3: Højere mappeniveau . 137
CD/MP3/WMA: Start
afspilningen/sæt
afspilningen på pause ......... 141
MP3: Lavere mappeniveau . 137
Fremadgående søgning ...... 123
Radio: Fremadgående
søgning ............................... 123
CD/MP3/WMA: Spring et
spor frem ............................. 137
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Toneindstillinger .................. 116
11 AS ....................................... 123
Automatiske hukommel‐
sesniveauer ......................... 123
Kort tryk: Vælg automatisk
lagringsliste ......................... 123
Langt tryk: Gem stationer
automatisk ........................... 123
12 BACK .................................. 111
Menu: Et niveau tilbage ...... 111
Indlæsning: Slet sidste
tegn eller hele
indlæsningen ...................... 111
13 Udskubning af CD ............... 137

Aktiver/deaktiver mute
(lydløs funktion) ................... 110
17 CONFIG .............................. 120
Systemindstillinger .............. 120
18 CD-slot ................................ 137
19 CD/AUX .............................. 141
Start CD/MP3/WMAafspilning, eller skift lydkilde 141
20 BAND .................................. 122
Aktiver radio, eller skift
bølgeområde ....................... 122
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Lydkontakter på rattet

1

SRC (Kilde) ......................... 110
Tryk: Vælg lydkilde .............. 110
Hvis radioen er aktiv: drej
opad/nedad for at vælge
den næste/forrige
forudindstillede
radiostation ......................... 122

2

Hvis cd-afspilleren er
aktiv: drej opad/nedad for
at vælge det næste/forrige
CD/MP3/WMA-spor ............ 137
Sæt lydstyrken op ............... 110

3
4

Sæt lydstyrken ned ............. 110
Aktiver/deaktiver mute
(lydløs funktion) ................... 110

Brug
Betjeningsenheder

Infotainment-systemet betjenes via
funktionsknapperne, multifunktions‐
knapperne og menuer, der vises på
displayet.
Indtastninger kan ske via:
■ den centrale styreenhed på instru‐
mentpanelet 3 103
■ styreenheder på rattet 3 103

Aktivering og deaktivering af
infotainment-systemet

Tryk kortvarigt på knappen X. Efter
aktivering er den sidst valgte infotain‐
ment-kilde aktiv.
Automatisk deaktivering
Hvis infotainment-systemet er blevet
tændt med knappen X, mens tæn‐
dingen var slået fra, slukkes det auto‐
matisk igen efter 30 minutter.

Indstilling af lydstyrken

Drej knappen X. Den aktuelle indstil‐
ling vises på displayet.

Infotainment-system
Når infotainment-systemet tændes,
indstilles den senest valgte lydstyrke,
hvis lydstyrken er lavere end den
maksimale lydstyrke ved start.
Følgende kan indstilles separat:
■ den maksimale lydstyrke ved start
3 120
■ lydstyrken for trafikmeldinger
3 120
■ lydstyrken for navigationsmedde‐
lelser (kun Navi 600) 3 151
Hastighedskompenseret lydstyrke
Når den hastighedskompenserede
lydstyrke er aktiveret 3 120, justeres
lydstyrken automatisk for at opveje
vej- og vindstøj under kørslen.
Lydløs funktion
Tryk på knappen MUTE for at vælge
lydløs funktion (mute) for lydkilderne.
Sådan annulleres lydløs funktion
igen: Drej knappen X, eller tryk på
knappen MUTE igen.

Lydstyrkebegrænsning ved høje
temperaturer
Ved meget høje temperaturer inden i
bilen begrænser infotainment-syste‐
met den maksimalt indstillelige lyd‐
styrke. Om nødvendigt reduceres lyd‐
styrken automatisk.

Driftstilstande
Radio
Tryk på knappen BAND for at åbne
radioens hovedmenu eller skifte mel‐
lem forskellige bølgeområder.
Tryk på knappen MENU for at åbne
en undermenu med punkter for valg
af station.
Detaljeret beskrivelse af radioens
funktioner 3 122.
Audio Player
Tryk på knappen CD/AUX for at åbne
menu CD, USB, iPod eller AUX (hvis
tilgængelige) eller for at skifte mellem
disse menuer.
Tryk på knappen MENU for at åbne
en undermenu med indstillinger for
valg af spor.
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Detaljeret beskrivelse af:
■ Cd-afspillerens funktioner 3 137
■ AUX-indgangsfunktioner 3 141
■ USB-portens funktioner (ikke med
CD 300) 3 142
Navigation
(kun Navi 600)
Tryk på NAV knappen for at få vist et
kort over området rundt om bilens ak‐
tuelle position.
Tryk på knappen MENU for at åbne
hovednavigationsmenuen.
Detaljeret beskrivelse af navigations‐
systemets funktioner 3 151.

Grundlæggende betjening
MENU knap

Knappen MENU er hovedbetjenings‐
elementet for menuerne.
Drej
■ Markering af menupunkt
■ CD 300: Visning af et menuvalg
■ Indstilling af en numerisk værdi
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Tryk
■ Valg eller aktivering af det marke‐
rede valg
■ CD 300: Valg eller aktivering af vist
valg
■ Bekræftelse af indstillet værdi
■ Aktivering/deaktivering af en sy‐
stemfunktion

Eksempler på menufunktion

Aktivering af en indstilling

Eksempler vedrørende Navi 600
Valg af et punkt

BACK knap

Tryk kort på tasten for at:
■ gå ud af en menu
■ gå tilbage fra en undermenu til det
næste højere menuniveau
■ slette det sidste tegn i en tegnse‐
kvens
Tryk på knappen og hold den nede et
par sekunder for at slette hele posten.

Drej knappen MENU for at flytte cur‐
soren (= farvet baggrund) til den øn‐
skede option.
Tryk på knappen MENU for at vælge
den markerede indstilling.
Undermenuer
En pil i det højre hjørne af menuen vi‐
ser, at efter valg af optionen vil en un‐
dermenu med yderligere optioner
blive åbnet.

Drej knappen MENU for at markere
den ønskede indstilling.
Tryk på knappen MENU for at akti‐
vere indstillingen.

Infotainment-system
Vælg en værdi

Drej knappen MENU for at ændre den
nuværende værdi for indstillingen.
Tryk på knappen MENU for at be‐
kræfte den indstillede værdi.

Aktivering og deaktivering af en
funktion

Drej knappen MENU for at markere
den funktion, som skal tændes eller
slukkes.
Tryk på knappen MENU for at skifte
mellem indstillingerne On og Off.
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Indtastning af en tegnsekvens

Indtastning af tegnsekvenser, f.eks.
vejnavne eller husnumre:
Drej knappen MENU for at vælge det
ønskede tegn.
Det sidste tegn i tegnsekvensen kan
slettes ved brug af BACK-knappen.
Hele det indtastede slettes ved at
trykke på BACK-knappen og holde
den inde.
Tryk på knappen MENU for at be‐
kræfte det valgte tegn.
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Eksempler vedrørende CD 400
Valg af et punkt

Drej knappen MENU for at flytte cur‐
soren (= farvet baggrund) til den øn‐
skede option.
Tryk på knappen MENU for at vælge
den markerede indstilling.
Undermenuer
En pil i det højre hjørne af menuen vi‐
ser, at efter valg af optionen vil en un‐
dermenu med yderligere optioner
blive åbnet.

Aktivering af en indstilling

Vælg en værdi

Drej knappen MENU for at markere
den ønskede indstilling.
Tryk på knappen MENU for at akti‐
vere indstillingen.

Drej knappen MENU for at ændre den
nuværende værdi for indstillingen.
Tryk på knappen MENU for at be‐
kræfte den indstillede værdi.

Infotainment-system
Aktivering og deaktivering af en
funktion

Eksempler vedrørende CD 300
Menuelementer og symboler
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Pilen, som peger til højre 3, viser: Det
første undermenuniveau er aktivt (to
pile = det andet undermenuniveau er
aktivt).
Nedpilen 4 viser: Yderligere valgmu‐
ligheder er tilgængelige i den aktive
undermenu.
Aktivering af en indstilling

Drej knappen MENU for at markere
den funktion, som skal tændes eller
slukkes.
Tryk på knappen MENU for at skifte
mellem indstillingerne Slå til og Sluk.

Op- og nedpilene 1 viser: øverste
menuniveau er aktivt. Yderligere op‐
tioner er tilgængelige i den aktive
menu.
Drej knappen MENU for at få vist de
andre optioner i den aktive menu.
Den buede pil 2 viser: En undermenu
med yderligere optioner er tilgænge‐
lig.
Tryk på knappen MENU for at vælge
den viste valgmulighed og åbne den
tilsvarende undermenu.

Tryk på knappen MENU for at åbne
den tilsvarende menu med indstil‐
linger.
Drej knappen MENU for at vise den
ønskede indstilling.
Tryk på knappen MENU for at akti‐
vere indstillingen.
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Vælg en værdi

Aktivering og deaktivering af en
funktion

Toneindstillinger
Navi 600

I menuen for toneindstillinger kan to‐
nekarakteristikken indstilles forskel‐
ligt for hvert radiobåndområde og
hver audioafspilningskilde.

Tryk på knappen MENU for at åbne
den tilsvarende menu med indstil‐
linger.
Drej knappen MENU for at ændre den
nuværende værdi for indstillingen.
Tryk på knappen MENU for at be‐
kræfte den indstillede værdi.

Tryk på knappen MENU for at åbne
den tilsvarende menu med indstil‐
linger.
Drej knappen MENU for at markere
indstillingen Slå til eller Sluk.
Tryk på knappen MENU for at be‐
kræfte markerede indstilling.

Tryk på TONE-knappen for åbne to‐
nemenuen.

Infotainment-system
Indstilling af bas, mellemtone og
diskant

Indstilling af lydstyrkefordeling
mellem forende og bagende

Indstilling af lydstyrkefordeling
mellem højre og venstre

Vælg Bas, Midte eller Diskant.
Indstil den ønskede værdi for den
valgte option.

Vælg Fader.
Indstil den ønskede værdi.

Vælg Balance.
Indstil den ønskede værdi.
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Indstilling af individuel indstilling til "0"
eller "Off"
Vælg det ønskede punkt, og hold
knappen MENU inde i nogle sekun‐
der.
Indstilling af alle indstillinger til "0"
eller "Off"
Hold TONE-knappen inde i nogle se‐
kunder.
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Optimering af toneindstillingen til
musikgenren

Indstilling af bas, mellemtone og
diskant

Tryk på TONE-knappen for åbne to‐
nemenuen.
Vælg EQ (modforvrænger).
De viste punkter giver mulighed for
optimerede indstillinger af bas, mel‐
lemtone og diskant til den relevante
musikstil.
Vælg det ønskede punkt.

CD 300/CD 400

På menuen for toneindstillinger kan
tonekarakteristikken indstilles for‐
skelligt for hvert bølgeområde og for
hver lydafspillerkilde.

Vælg Bas:, Mellmtone: eller Diskant:.
Indstil den ønskede værdi for den
valgte funktion.

Infotainment-system
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Indstilling af lydstyrkefordeling
mellem forende og bagende

Indstilling af lydstyrkefordeling
mellem højre og venstre

Optimering af toneindstillingen til
musikgenren

Vælg Fader:.
Indstil den ønskede værdi.

Vælg Balance:.
Indstil den ønskede værdi.

Vælg EQ: (modforvrænger).
De viste optioner giver mulighed for
optimeret, bas-, middel - og diskant‐
indstillinger til den relevante musikstil.
Vælg den ønskede option.

Indstilling af individuel indstilling til "0"
Vælg det ønskede punkt, og hold
knappen MENU inde i nogle sekun‐
der.
Indstilling af alle indstillinger til "0"
eller "Off" (Deaktiveret)
Hold TONE-knappen inde i nogle se‐
kunder.
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Lydstyrkeindstillinger

Hastighedsafhængig lydstyrke

Navi 600
Maximal startvolumen

Tryk på knappen CONFIG for at åbne
menuen med systemindstillinger.
Vælg Radioindstillinger og derefter
Maximal startvolumen.
Indstil den ønskede værdi.

Tryk på knappen CONFIG for at åbne
menuen med systemindstillinger.
Vælg Radioindstillinger og derefter
Hastighedsafhængig lydstyrke.
Den hastighedsafhængige lydstyrke
kan deaktiveres eller graden af lyd‐
styrketilpasning kan vælges i den
viste menu.
Vælg det ønskede punkt.
Lydstyrke for trafikmeddelelser (TA)
Lydstyrken for trafikmeddelelser kan
øges eller reduceres i forhold til den
normale lydstyrke.

Tryk på knappen CONFIG for at åbne
menuen med systemindstillinger.
Vælg Radioindstillinger, RDSoptioner og TA-lydstyrke.
Indstil den ønskede værdi.

Infotainment-system
CD 300/CD 400

Hastighedskompensations-lydstyrke

Maks. lydstyrke ved start

Tryk på knappen CONFIG for at åbne
menuen med systemindstillinger.
Vælg Radioindstillinger og derefter
Maks. lydstyrke ved start.
CD 300: Vælg Audioindst. og derefter
Startvolumen.
Indstil den ønskede værdi.

Tryk på knappen CONFIG for at åbne
menuen med systemindstillinger.
Vælg Radioindstillinger og derefter
Automatisk lydstyrkeregulering.
CD 300: Vælg Audioindst. og derefter
Automatisk lydstyrkeregulering.
Den hastighedskompenserede lyd‐
styrke kan deaktiveres eller graden af
lydstyrketilpasning kan vælges i den
viste menu.
Vælg den ønskede option.
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Lydstyrke for trafikmeddelelser (TA)
Lydstyrken for trafikmeddelelser kan
øges eller reduceres i forhold til den
normale lydstyrke.

Tryk på knappen CONFIG for at åbne
menuen med systemindstillinger.
Vælg Radioindstillinger, RDSindstillinger og TA-lydstyrke.
CD 300: Vælg Audioindst., RDSindstillinger og TA-lydstyrke.
Indstil den ønskede værdi for for‐
øgelse eller reduktion af lydstyrken.
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Individuelle indstillinger
(kun CD 400)
Forskellige infotainment-systemin‐
dstillinger kan gemmes separat for
hver bilnøgle til (føreren af) bilen.

Lagrede indstillinger

Når bilnøglen tages ud af tændings‐
kontakten, gemmes følgende indstil‐
linger automatisk i den benyttede
nøgle:
■ seneste lydstyrkeindstillinger; et
lydstyrkeniveau for alle ikke-tele‐
fonrelaterede lydkilder (radio, cdafspiller, AUX, USB)
■ alle forudindstillede radiostationer
■ alle toneindstillinger; hver af disse
indstillinger gemmes separat for
hver af følgende lydkilder (hvis til‐
gængelige): AM, FM cd-afspiller,
AUX, USB
■ seneste aktive lydkilde
■ seneste aktive radiostation (sepa‐
rat for hvert bølgeområde)
■ seneste aktive visningstilstand

■ seneste postion i lyd-/MP3-cd- eller
skifter-enhed (hvis tilgængelig),
herunder disknummer, spornum‐
mer, mappe
■ tilstand for indstilling for valg af til‐
fældig rækkefølge (cd-afspiller)
■ tilstand for TP-indstilling (trafikpro‐
gram)
■ cursorposition for hver menu på
displayet

Aktivering/deaktivering af
personlig tilpasning

Tryk på knappen CONFIG for at åbne
menuen med systemindstillinger.
Vælg Bilindstillinger og derefter Kom‐
fortindstillinger.
Indstil Førers personl. indstillinger på
Slå til eller Sluk.

Radio
Brug
Betjeningsknapper

De vigtigste knapper til betjening af
radioen er som følger:
■ BAND: Aktiver radio
■ t v: Stationssøgning
■ AS: Autolagringslister
■ FAV: Favoritlister
■ 1...6: Forudindstillingsknapper
■ TP: Radiotrafikservice 3 131

Aktivering af radio

Tryk på knappen BAND for åbne ra‐
dioens hovedmenu.
Den seneste spillede station modta‐
ges.

Valg af bølgeområde

Tryk på knappen BAND en eller flere
gange for at vælge det ønskede bøl‐
geområde.
Den seneste spillede station i det bøl‐
geområde modtages.

Infotainment-system

Stationssøgning
Automatisk stationssøgning

Tryk kortvarigt på knappen t eller
v for at spille den næste station i
stationshukommelsen.

Manuel stationssøgning
Navi 600
Tryk på knappen t eller v, og hold
den inde. Slip knappen, når den øn‐
skede frekvens næsten er nået på fre‐
kvensdisplayet.
Der foretages en søgning for den næ‐
ste station, der kan modtages, og den
afspilles automatisk.
CD 300/CD 400
Tryk på knappen t eller v i nogle
sekunder for at starte en søgning ef‐
ter den næste station, der kan mod‐
tages i det aktuelle bølgeområde.
Når den ønskede frekvens nås, af‐
spilles stationen automatisk.

Bemærkninger
Stationssøgning: Manuel: Hvis det
ikke lykkes for radioen at finde en
station, skifter den automatisk til et
mere følsomt søgeniveau. Hvis den
stadig ikke er i stand til at finde sta‐
tionen, indstilles den sidste, aktive
frekvens.
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Autolagringslister
Der kan søges efter de stationer, der
modtages bedst i et bølgeområde, og
disse stationer kan gemmes automa‐
tisk med autolagringsfunktionen.
Navi 600:

Bemærkninger
FM-bølgeområde: Når RDS-funk‐
tionen er aktiv, søges kun RDSstationer 3 131, og når trafikradioen
(TP) er aktiveret, søges kun trafik‐
servicestationerne 3 131.

Manuel indstilling af station
FM-bølgeområde
Kun Navi 600: Tryk på knappen
MENU for at åbne FM-menuen, og
vælg Manuel FM-tuning .
Drej knappen MENU, og indstil den
optimale modtagefrekvens på popupfrekvensdisplayet.
AM-bølgeområde
Drej knappen MENU, og indstil den
optimale modtagefrekvens på popupfrekvensdisplayet.

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblik‐
ket, er fremhævet.
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CD 400:

Tryk på knappen MENU for at afbryde
autolagringsproceduren.

Manuel lagring af stationer

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblik‐
ket, er fremhævet med i.
Hvert bølgeområde har 2 autolag‐
ringslister (AS 1, AS 2, hvor der kan
gemmes 6 stationer på hver.

Automatisk stationslagring

Hold knappen AS trykket ind, indtil
autolagringsmeddelelsen vises. De
12 kraftigste stationer i det aktuelle
bølgeområde gemmes på de 2 auto‐
lagringslister.

Stationerne kan også gemmes ma‐
nuelt i autolagringslisterne.
Indstil den station, der skal lagres.
Tryk kortvarigt på knappen AS for at
åbne en autolagringsliste eller for at
skifte til en anden autolagringsliste.
Sådan gemmes stationen i en liste‐
position: Tryk på den tilsvarende sta‐
tionsknap 1...6, indtil en bekræftende
meddelelse vises.
Bemærkninger
Manuelt lagrede stationer overskri‐
ves i en automatisk stationslagrings‐
proces.

Hentning af en station

Tryk kortvarigt på knappen AS for at
åbne en autolagringsliste eller for at
skifte til en anden autolagringsliste.
Tryk kortvarigt på en af stationsknap‐
perne 1...6 for at åbne stationen på
den tilsvarende listeposition.

Favoritlister
Stationer fra alle bølgeområder kan
gemmes manuelt på favoritlisterne.
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6 stationer kan gemmes på hver fa‐
voritliste. Antallet af tilgængelige fa‐
voritlister kan indstilles (se nedenfor).
Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblik‐
ket, er fremhævet.
Lagring af en station
Indstil den station, der skal lagres.

Infotainment-system
Tryk kortvarigt på knappen FAV for at
åbne favoritlisten eller for at skifte til
en anden favoritliste.
Sådan gemmes stationen i en liste‐
position: Tryk på den tilsvarende sta‐
tionsknap 1...6, indtil en bekræftende
meddelelse vises.
Hentning af en station
Tryk kortvarigt på knappen FAV for at
åbne favoritlisten eller for at skifte til
en anden favoritliste. Tryk kortvarigt
på en af stationsknapperne 1...6 for at
åbne stationen på den relaterede li‐
steposition.

Definition af antallet af tilgængelige
favoritlister

Tryk på knappen CONFIG.
Vælg Radioindstillinger og derefter
Radio favoritter.
Vælg det ønskede antal tilgængelige
favoritlister.
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6 stationer kan gemmes på hver fa‐
voritliste. Antallet af tilgængelige fa‐
voritlister kan indstilles (se nedenfor).
CD 300: Antallet af tilgængelige favo‐
ritlister kan ikke konfigureres.
Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblik‐
ket, er fremhævet med i.
Lagring af en station
Indstil den station, der skal lagres.
Tryk kortvarigt på knappen FAV for at
åbne favoritlisten eller for at skifte til
en anden favoritliste.
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Sådan gemmes stationen i en liste‐
position: Tryk på den tilsvarende sta‐
tionsknap 1...6, indtil en bekræftende
meddelelse vises.
Hentning af en station
Tryk kortvarigt på knappen FAV for at
åbne favoritlisten eller for at skifte til
en anden favoritliste.
Tryk kortvarigt på en af stationsknap‐
perne 1...6 for at åbne stationen på
den relaterede listeposition.
Definition af antallet af tilgængelige
favoritlister
(ikke CD 300)

Tryk på CONFIG knappen.
Vælg Radioindstillinger og derefter
Radiofavoritter.
Vælg det ønskede antal tilgængelige
favoritlister.
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Bølgeområde-menuer
Alternative funktioner for valg er sta‐
tion er tilgængelige via de bølgeom‐
rådespecifikke menuer.
Tryk med radioens hovedmenu aktiv
på knappen MENU for at åbne den
relevante bølgeområdemenu.
Bemærkninger
De følgende display, der gælder for
FM, vises som eksempler.

Favoritliste
Vælg Favoritliste. Alle stationer, der
er gemt på favoritlisterne, vises.

Infotainment-system
Bemærkninger
Hvis der ikke er oprettet stationsli‐
ster på forhånd, foretager Infotain‐
ment-systemet en automatisk sta‐
tionssøgning.

127

Der startes en stationssøgning. Når
søgningen først er afsluttet, spilles
den tidligere valgte station.
Sådan annulleres stationssøgningen:
Tryk på knappen MENU.
Bemærkninger
Hvis en bølgeområde-specifik sta‐
tionsliste opdateres, opdateres den
tilsvarende kategoriliste (såfremt
den forefindes).

Vælg den ønskede station.
Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblik‐
ket, er fremhævet med i.
Manuel indstilling
For en beskrivelse se "Manuel indstil‐
ling af station" ovenfor.
Stationslister
Vælg AM-stationsliste eller FMstationsliste.
Alle AM/FM-stationer, der kan mod‐
tages i det aktuelle modtageområde,
vises.

Vælg den ønskede station.
Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblik‐
ket, er fremhævet med i.
Opdatering af stationslister
Hvis stationerne, der er gemt på en
bølgeområdespecifik stationsliste,
ikke længere kan modtages:
Vælg en tilsvarende kommando for at
opdatere en stationsliste.

Vigtig information om opdatering af
stationslister
Den dobbelte tuner i infotainment-sy‐
stemet opdaterer løbende stationsli‐
sterne i baggrunden. Dette sikrer, at
f.eks. stationslisterne altid indeholder
de stationer, der kan modtages i lo‐
kalområdet på en lang motorvejss‐
trækning. Da den automatiske opda‐
tering tager et vist stykke tid, er det
muligt, at ikke alle stationer, der kan
modtages, er tilgængelige på samme
tid i stationslisten ved en pludselig
ændring af modtageområdet. Under
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disse omstændigheder kan opdate‐
ringen af stationslisterne fremskyn‐
des vha. af den tilsvarende kom‐
mando for opdatering af en
stationsliste.
Kategorilister
Mange RDS-stationer 3 131 sender
en PTY-kode, som angiver, hvilken
type program der sendes (f.eks. ny‐
heder). Nogle stationer ændrer også
PTY-koden afhængigt af det indhold,
der sendes på det pågældende tids‐
punkt.
Infotainment-systemet gemmer disse
stationer, der sorteres efter program‐
type, i den tilsvarende kategoriliste.
Sådan søges der efter en program‐
type efter station: Vælg det bølgeom‐
rådespecifikke kategorilistepunkt.

Der vises en liste over de programty‐
per, der er tilgængelige i øjeblikket.
Vælg den ønskede programtype.
Der vises en liste over stationer, der
sender et program af den valgte type.

Vælg den ønskede station.
Kategorilisten opdateres også, når en
tilsvarende bølgeområdespecifik sta‐
tionsliste opdateres.
Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblik‐
ket, er fremhævet med i.

Infotainment-system
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Vælg den ønskede station.
Liste over favoritter
Vælg Liste over favoritter. Alle statio‐
ner, der er gemt på favoritlisterne, vi‐
ses.

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblik‐
ket, er fremhævet med i.

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblik‐
ket, er fremhævet med i.

Stationslister
Vælg Liste over AM-stationer eller
Liste over FM-stationer.
Alle AM/FM-stationer, der kan mod‐
tages i det aktuelle modtageområde,
vises.

Opdatering af stationslister
Hvis stationerne, der er gemt på en
bølgeområdespecifik stationsliste,
ikke længere kan modtages:
Vælg en tilsvarende kommando for at
opdatere en stationsliste.
CD 400: Den dobbelte tuner i infotain‐
ment-systemet opdaterer løbende
FM-stationslisterne i baggrunden.
Manuel opdatering er ikke påkrævet.

Bemærkninger
Hvis der ikke er oprettet stationsli‐
ster på forhånd, foretager Infotain‐
ment-systemet en automatisk sta‐
tionssøgning.
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Der startes en stationssøgning. Når
søgningen først er gennemført, spil‐
les den station, der senest blev mod‐
taget.
Tryk på knappen MENU for at afbryde
stationssøgningen.
Bemærkninger
Hvis en bølgeområde-specifik sta‐
tionsliste opdateres, opdateres den
tilsvarende kategoriliste (såfremt
den forefindes).
Kategorilister
Mange RDS-stationer 3 131 sender
en PTY-kode, som angiver, hvilken
type program der sendes (f.eks. ny‐
heder). Nogle stationer ændrer også
PTY-koden afhængigt af det indhold,
der sendes på det pågældende tids‐
punkt.
Infotainment-systemet gemmer disse
stationer, der sorteres efter program‐
type, i den tilsvarende kategoriliste.
Sådan søges der efter en program‐
type efter station: Vælg det bølgeom‐
rådespecifikke kategorilistepunkt.

Der vises en liste over de programty‐
per, der er tilgængelige i øjeblikket.
Vælg den ønskede programtype.
Der vises en liste over stationer, der
sender et program af den valgte type.

Vælg den ønskede station.
CD 300: Der søges efter næste sta‐
tion, der kan modtages af den valgte
type, hvorefter den spilles.
Kategorilisten opdateres også, når en
tilsvarende bølgeområdespecifik sta‐
tionsliste opdateres.
Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblik‐
ket, er fremhævet med i.
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Radio Data System (RDS)
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RDS er en tjeneste, der tilbydes af
FM-stationerne, som gør det væsent‐
ligt nemmere at finde den ønskede
station og modtage den helt uden
støj.

Fordelene ved RDS

■ På displayet vises programnavnet
for den indstillede station i stedet
for frekvensen.
■ Ved stationssøgning stiller infotain‐
ment-systemet kun ind på RDSstationer.
■ Infotainment-systemet stiller altid
ind på den sendefrekvens, der
modtages bedst, for den indstillede
station ved hjælp af AF (Alternative
Frequency).
■ Afhængigt af destationer, der mod‐
tages, viser infotainment-systemet
den radiotekst, der måtte være,
f.eks. oplysninger om det aktuelle
program.

Konfiguration af RDS
Sådan åbnes menuen for RDS-konfi‐
gurationen:
Tryk på CONFIG knappen.
Vælg Radioindstillinger og derefter
RDS-optioner.

Aktivering og deaktivering af RDS
Indstil RDS på On eller Off.
Bemærkninger
Hvis RDS er slukket, tændes det
automatisk igen, når der skiftes ra‐
diostation (med søgefunktion eller
forudindstillingsknap).
Aktivering og deaktivering af
regionalisering
(RDS skal være aktiveret ved regio‐
nalisering).
På bestemte tidspunkter sender
nogle RDS-stationer regionprogram‐
mer på forskellige frekvenser.
Indstil Regional på On eller Off.
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Kun alternative frekvenser (AF) med
samme regionprogrammer vælges.
Hvis regionalisering er deaktiveret,
vælges alternative frekvenser for sta‐
tionerne uden hensyn til regionalpro‐
grammer.
RDS-rulletekst.
Nogle RDS-stationer bruger også lin‐
jerne, der angiver navnet på program‐
met, til yderligere information. Under
denne proces er programnavnet
skjult.
Sådan hindres visning af yderligere
information:
Indstil Stop RDS-tekst på On.
Radiotekst
Hvis RDS og modtagelse af en RDSstation er aktiveret, vises information
om det program, der aktuelt modta‐
ges, og det musiknummer, der aktuelt
spilles, under programmmets navn.
Sådan vises eller skjules information:
Indstil Radiotekst på On eller Off.
TA-lydstyrke
Lydstyrken for trafikmeddelelser (TA)
kan forudindstilles 3 120.

Radiotrafikservice
(TP = Trafikprogram)
Radiotrafikservicestationerne er
RDS-stationer, der sender trafikmed‐
delelser.
Sådan aktiveres og deaktiveres
radiotrafikservice
Sådan aktiveres og deaktiveres info‐
tainment-systemets standby-funktion
for trafikmeddelelser:
Tryk på TP knappen.
■ Hvis radiotrafikservicen er aktive‐
ret, vises [ ] med sort på displayet
(med gråt, hvis radiotrafikservicen
er deaktiveret).
■ Der modtages kun radiotrafikser‐
vicestationer.
■ Hvis den aktuelle station ikke er en
radiotrafikservicestation, søges der
automatisk efter den næste radio‐
trafikservicestation.
■ Hvis der findes en radiotrafikser‐
vicestation, vises [TP] med sort på
displayet. Hvis der ikke findes no‐
gen radiotrafikservicestationer, vi‐
ses TP med gråt.

■ Trafikmeddelelser afspilles ved en
forudindstillet TA-lydstyrke 3 120.
■ Hvis radiotrafikservicen er aktive‐
ret, afbrydes afspilningen af cd/
MP3, mens trafikmeddelelsen sen‐
des.
Kun aflytning af trafikmeddelelser
Aktiver radiotrafikservicen, og skru
helt ned for infotainment-systemets
lydstyrke.
Blokering af trafikmeddelelser
Sådan blokeres trafikmeddelelser
f.eks. under afspilningen af cd/MP3:
Tryk på knappen TP eller MENU for
at bekræfte annulleringsmeddelelsen
på displayet.
Trafikmeddelelsen annulleres, men
radiotrafikservicen forbliver aktiveret.
EON (Enhanced Other Networks)
Med EON kan du lytte til radioens tra‐
fikmeldinger, selvom den indstillede
radiostation ikke sender sin egen ra‐
diotrafikservice. Hvis en sådan sta‐
tion indstilles, vises den med sort for
radiotrafikservicestationer TP.
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Konfiguration af RDS
Sådan åbnes menuen for RDS-konfi‐
gurationen:
Tryk på CONFIG knappen.
Vælg Radioindstillinger og derefter
RDS-indstillinger.
CD 300: Vælg Audioindst. og derefter
RDS-indstillinger.

TA-lydstyrke
Lydstyrken for trafikmeddelelser (TA)
kan forudindstilles 3 120.
Aktivering og deaktivering af RDS
Vælg punktet RDS på Slå til eller
Sluk.
Bemærkninger
Hvis RDS er slukket, tændes det
automatisk igen, når der skiftes ra‐
diostation (med søgefunktion eller
forudindstillingsknap).
Trafikmelding (TA)
Sådan aktiveres eller deaktvieres TAfunktionen permanent:
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Vælg punktet Trafikmelding (TA) på
Slå til eller Sluk.
Aktivering og deaktivering af
regionalisering
(RDS skal være aktiveret ved regio‐
nalisering).
På bestemte tidspunkter sender
nogle RDS-stationer regionprogram‐
mer på forskellige frekvenser.
Vælg punktet Regional (REG) på Slå
til eller Sluk.
Kun alternative frekvenser (AF) med
samme regionprogrammer vælges.
Hvis regionalisering er deaktiveret,
vælges alternative frekvenser for sta‐
tionerne uden hensyn til regionalpro‐
grammer.
RDS-rulletekst
Visse RDS-stationer skjuler program‐
navnet på displayet for at vise yderli‐
gere information.
Sådan hindres visning af yderligere
information:
Indstil RDS-Tekstrulningsstop på Slå
til.
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Radiotekst:
Hvis RDS og modtagelse af en RDSstation er aktiveret, vises information
om det program, der aktuelt modta‐
ges, og det musiknummer, der aktuelt
spilles, under programmmets navn.
Sådan vises eller skjules information:
Vælg punktet Radiotekst: på Slå til el‐
ler Sluk.
Radiotrafikservice
(TP = Trafikprogram)
Radiotrafikservicestationerne er
RDS-stationer, der sender trafikmed‐
delelser.
Sådan aktiveres og deaktiveres
radiotrafikservice
Sådan aktiveres og deaktiveres info‐
tainment-systemets standby-funktion
for trafikmeddelelser:
Tryk på TP knappen.
■ Hvis radiotrafikservicen er aktive‐
ret, vises [ ] i radioens hovedmenu.
■ Der modtages kun radiotrafikser‐
vicestationer.

■ Hvis den aktuelle station ikke er en
radiotrafikservicestation, søges der
automatisk efter den næste radio‐
trafikservicestation.
■ Hvis der findes en radiotrafikser‐
vicestation, vises [TP] i radioens
hovedmenu.
■ Trafikmeddelelser afspilles ved en
forudindstillet TA-lydstyrke 3 120.
■ Hvis radiotrafikservicen er aktive‐
ret, afbrydes afspilningen af cd/
MP3, mens trafikmeddelelsen sen‐
des.
Kun aflytning af trafikmeddelelser
Aktiver radiotrafikservicen, og skru
helt ned for infotainment-systemets
lydstyrke.
Blokering af trafikmeddelelser
Sådan blokeres trafikmeddelelser
f.eks. under afspilningen af cd/MP3:
Tryk på knappen TP eller MENU for
at bekræfte annulleringsmeddelelsen
på displayet.
Trafikmeddelelsen annulleres, men
radiotrafikservicen forbliver aktiveret.

EON (Enhanced Other Networks)
Med EON kan du lytte til radioens tra‐
fikmeldinger, selvom den indstillede
radiostation ikke sender sin egen ra‐
diotrafikservice. Hvis en sådan sta‐
tion indstilles, vises den med sort for
radiotrafikservicestationer TP.
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Cd-afspiller
Generelt
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Infotainment-systemets cd-afspiller
kan afspille cd'er og MP3/WMA-cd'er
med lyd.
Vigtige oplysninger om cd'er og MP3/
WMA-cd'er med lyd

Forsigtig
Sæt under ingen omstændigheder
dvd'er, single-cd'er med en diame‐
ter på 8 cm eller formede cd'er i
afspilleren.
Der må ikke sættes etiketter på
cd'erne. Disse cd'er kan sætte sig
fast i cd-drevet og ødelægge det.
I så fald vil det være nødvendigt at
udskifte anordningen, hvilket er
dyrt.

■ Cd'er med lyd, der er beskyttet mod
kopiering, og som ikke er i overens‐
stemmelse med lyd-cd'ens stan‐
dard, kan muligvis ikke afspilles
korrekt eller afspilles overhovedet.
■ CD-R'er og CD-RW'er, man selv
har indspillet, er mere sarte over for
forkert behandling end professio‐
nelt indspillede cd'er. Det er derfor
vigtigt at sikre korrekt håndtering af
CD-R'er og CD-RW'er, som man
selv har indspillet, se nedenfor.
■ CD-R'er og CD-RW'er, som man
selv har indspillet, kan muligvis ikke
afspilles korrekt eller afspilles over‐
hovedet.
■ På blandede cd'er (kombineret lyd
og data, f.eks. MP3), registreres og
afspilles kun lydspor.
■ Undgå af afsætte fingeraftryk, når
du skifter cd'er.
■ Læg cd'erne tilbage i deres covers
med det samme, når de tages ud af
lydafspilleren, for at beskytte dem
mod beskadigelse og snavs.
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■ Snavs og væsker på cd'erne kan
tilsmudse lydafspillerens linse in‐
den i enheden og medføre fejl.
■ Beskyt cd'erne mod varme og di‐
rekte sollys.
■ Følgende begrænsninger gælder
for data, der lagres på en MP3/
WMA-cd:
Mappestrukturens maksimale
dybde: 11 niveauer.
Maksimalt antal MP3/WMA-filer,
der kan gemmes: 1000.
WMA-filer med Digital Rights Ma‐
nagement (DRM) fra online-musik‐
butikker kan ikke afspilles.
WMA-filer kan kun afspilles korrekt,
hvis de blev oprette med Windows
Media Player version 8 eller se‐
nere.
Gyldig spillelistefiltype‐
navne: .m3u, .pls
Spillelistetilføjelser må ske i form af
relative stier.
■ Dette afsnit omhandler kun afspil‐
ning af MP3-filer, da fremgangsmå‐
den for MP3- og WMA-filer er den
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samme. Når en cd med WMA-filer
indlæses, vises de relaterede MP3menuer.

CD 300/CD 400

Infotainment-systemets cd-afspiller
kan spille cd'er og MP3/WMA-cd'er
med lyd.
Vigtige oplysninger om cd'er og MP3/
WMA-cd'er med lyd

Forsigtig
Sæt under ingen omstændigheder
dvd'er, single-cd'er med en diame‐
ter på 8 cm eller formede cd'er i
afspilleren.
Der må ikke sættes etiketter på
cd'erne. Disse cd'er kan sætte sig
fast i cd-drevet og ødelægge det.
I så fald vil det være nødvendigt at
udskifte anordningen, hvilket er
dyrt.
■ Der kan anvendes følgende
cd-formater:
Cd-rom, tilstand 1 og tilstand 2.

Cd-rom XA-tilstand, format 1 og for‐
mat 2.
■ Der kan anvendes følgende filfor‐
mater:
ISO9660 niveau 1, niveau 2, (Ro‐
meo, Joliet).
MP3- og WMA-filer i andre formater
end ovennævnte afspilles muligvis
ikke korrekt, og deres filnavne og
mappenavne vises muligvis ikke
korrekt.
Bemærkninger
ISO 13346 understøttes ikke. Det
kræves evt., at man manuelt vælger
ISO 9660, når man brænder en
audio-cd i eksempelvis Windows 7.
■ Cd'er med lyd, der er beskyttet mod
kopiering, og som ikke er i overens‐
stemmelse med lyd-cd'ens stan‐
dard, kan muligvis ikke afspilles
korrekt eller afspilles overhovedet.
■ CD-R'er og CD-RW'er, man selv
har indspillet, er mere sarte over for
forkert behandling end professio‐
nelt indspillede cd'er. Det er derfor

■

■

■
■

■
■
■

vigtigt at sikre korrekt håndtering af
CD-R'er og CD-RW'er, som man
selv har indspillet. Se nedenfor.
CD-R'er og CD-RW'er, som man
selv har indspillet, kan muligvis ikke
afspilles korrekt eller afspilles over‐
hovedet. I disse tilfælde er det ikke
udstyret, der er defekt.
På blandede cd'er (lydspor og kom‐
primerede filer, f.eks. MP3) kan lyd‐
sporsdelen og delen med kompri‐
merede filer afspilles separat.
Undgå af afsætte fingeraftryk, når
du skifter cd'er.
Læg cd'erne tilbage i deres covers
med det samme, når de tages ud af
cd-afspilleren, for at beskytte dem
mod beskadigelse og snavs.
Snavs og væsker på cd'erne kan
tilsmudse cd-afspillerens linse in‐
den i enheden og medføre fejl.
Beskyt cd'erne mod varme og di‐
rekte sollys.
Følgende begrænsninger gælder
for data, der lagres på en MP3/
WMA-cd:
Antal spor: maks. 999.
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Antal mapper: maks. 255.
Mappestrukturens dybde: maks. 64
niveauer (anfalet: maks. 8 ni‐
veauer).
Antal spillelister: maks. 15.
Antal sange pr. spilleliste: maks.
255.
Gyldige spillelistefiltype‐
navne: .m3u, .pls, .asx, .wpl.
■ Dette afsnit omhandler kun afspil‐
ning af MP3-filer, da fremgangsmå‐
den for MP3- og WMA-filer er den
samme. Når en cd med WMA-filer
indlæses, vises de relaterede MP3menuer.

Brug
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Start af afspilning af cd
Skub cd'en med etiketten opad ind i
cd-sprækken, indtil den trækkes ind.
Afspilning af cd'en starter automatisk,
og menuen Audio CD eller Audio
MP3 vises.
Hvis der allerede er en cd i enheden,
men menuen Audio CD eller Audio
MP3 ikke er aktiv:
Tryk på knappen CD/AUX.
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Menuen Audio CD eller Audio MP3
åbnes, og afspilningen af cd'en be‐
gynder.
Afhængigt af de data, der er gemt på
lyd-cd'en eller MP3-cd'en, vises for‐
skellig information om cd'en og det
aktuelle musiknummer på displayet.
Hvis menuen Audio CD eller Audio
MP3 ikke vises efter tryk på knappen
CD/AUX, men der stadig er en navi‐
gations-cd i cd-sprækken. Tryk på
knappen d for at fjerne cd'en.
Vælg et spor
Drej på knappen MENU for at se en
liste over alle spor på cd'en. Det spor,
der afspilles på det pågældende tids‐
punkt, er forvalgt.
Vælg det ønskede spor.
Spring til næste spor eller forrige spor
Tryk kortvarigt på knappen t eller
v en eller flere gange.
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Fremadgående eller bagudgående
søgning i spor
Tryk kortvarigt på knappen t eller
v, og tryk derefter på knappen t
eller v igen, og hold den inde, indtil
det ønskede spor vises.
Hurtig fremspoling eller
tilbagespoling
Tryk på knappen t eller v, og hold
den inde for hurtig fremspoling eller
tilbagespoling af det aktuelle spor.

Tryk på knappen MENU for at åbne
den menuen til cd'en med lyd.
Afspilning af spor i vilkårlig række‐
følge: Indstil Tilfældigt titelvalg
(RDM) på On.
Sådan vælges et spor på lyd-cd'en:
Vælg Titel-liste, og vælg derefter det
ønskede spor.

Sådan vælges et spor fra en mappe
eller spilleliste (hvis tilgængelig):
Vælg Mapper eller Playlists.
Vælg en mappe eller spilleliste, og
vælg derefter det ønskede spor.
Vælg Søgning for at åbne en menu
med ekstra indstillinger for søgning
og valg af spor.

Under afspilning af MP3

Valg af spor med menuen for lyd-cd
eller MP3
Under afspilning af lyd-cd

Tryk på knappen MENU for at åbne
den MP3-relaterede menu.
Afspilning af spor i vilkårlig række‐
følge: Indstil Tilfældigt titelvalg
(RDM) på On.

Afhængigt af antallet af gemte spor
kan søgeprocessen tage flere minut‐
ter.
Vælg en søgeindstilling, og vælg der‐
efter det ønskede spor.

Infotainment-system
Fjernelse af en cd
Tryk på knappen d.
Cd'en skubbes ud af cd-sprækken.
Hvis cd'en ikke fjernes, når den er
skubbet ud, vil den automatisk blive
trukket ind igen efter et par sekunder.

CD 300/CD 400

Afhængigt af de data, der er gemt på
lyd-cd'en eller MP3-cd'en, vises for‐
skellig information om cd'en og det
aktuelle musiknummer på displayet.
Indsættelse af en cd
Indsæt en cd med den trykte side
opad i cd-sprækken, indtil den træk‐
kes ind.
Bemærkninger
Hvis der er sat en cd i, vises der et
cd-symbol i displayets øverste linje.
Ændring af en standardsidevisning
(kun CD 300)
Under afspilning af cd eller MP3: Tryk
på knappen MENU, og vælg derefter
Standard cd-sidevisning eller Stand.
MP3-sidevis.
Vælg den ønskede option.

Start af afspilning af cd
Tryk på knappen CD/AUX for at åbne
menuen for cd eller MP3.
Hvis der er en cd i cd-afspilleren, star‐
tes afspilningen af cd'en.

Ændring af mappeniveau
(kun afspilning af CD 300, MP3)
Tryk på knappen g eller e for at
skifte til et højere eller lavere mappe‐
niveau.
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Spring til næste spor eller forrige spor
Tryk kortvarigt på knappen t eller
v.
Hurtig fremspoling eller
tilbagespoling
Tryk på knappen t eller v, og hold
den inde for hurtig fremspoling eller
tilbagespoling af det aktuelle spor.
Valg af spor med menuen for lyd-cd
eller MP3
Under afspilning af lyd-cd

Tryk på knappen MENU for at åbne
den menuen til cd'en med lyd.
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Afspilning af spor i vilkårlig række‐
følge: Indstil Vælg tilf. rækkefølge på
Slå til.
Sådan vælges et spor på lyd-cd'en:
Vælg Liste over numre, og vælg der‐
efter det ønskede spor.

Vælg en mappe eller spilleliste, og
vælg derefter det ønskede spor.

Under afspilning af MP3

Sådan åbnes en menu med ekstra
indstillinger for søgning og valg af
spor: vælg Søgning. De tilgængelige
indstillinger afhænger af de data, der
er gemt på MP3-cd'en.
Søgeprocessen på MP3-cd'en kan
tage adskillige minutter. I dette tids‐
rum modtages den station, der sidst
blev afspillet.

Tryk på knappen MENU for at åbne
den MP3-relaterede menu.
Afspilning af spor i vilkårlig række‐
følge: Indstil Vælg tilf. rækkefølge på
Slå til.
Sådan vælges et spor fra en mappe
eller spilleliste (hvis tilgængelig):
Vælg Spillelister/Mapper.

Bemærkninger
Hvis en CD indeholder både audioog mp3-data, kan audio-data væl‐
ges fra Spillelister/Mapper.

Fjernelse af en cd
Tryk på d knappen.
Cd'en skubbes ud af cd-sprækken.
Hvis cd'en ikke fjernes, når den er
skubbet ud, vil den automatisk blive
trukket ind igen efter et par sekunder.

AUX-indgang
Generelt
Under dækslet til midterkonsollen er
der placeret et AUX-stik til tilslutning
af eksterne lydkilder.
Navi 600:

CD 300/CD 400:

Infotainment-system

Brug
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CD 300/CD 400

Navi 600

Bemærkninger
Stikket skal altid holdes rent og tørt.
Det er f.eks. muligt at tilslutte en
transportabel cd-afspiller med et 3,5
mm jackstik til AUX-indgangen.

Tryk på knappen CD/AUX en eller
flere gange for at aktivere AUX-til‐
standen.
En lydkilde, der er tilsluttet til AUXindgangen, kan kun betjenes via lyd‐
kildens betjeningselementer.

Tryk på knappen CD/AUX en eller
flere gange for at aktivere AUX-til‐
standen.
En lydkilde, der er tilsluttet til AUXindgangen, kan kun betjenes via lyd‐
kildens betjeningselementer.
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USB-port
Generelt
Navi 600

Under dækslet til midterkonsollen er
der placeret et USB-stik til tilslutning
af eksterne lydkilder.
Bemærkninger
Stikket skal altid holdes rent og tørt.
Bemærkninger
Før dækslet klappes ned på midter‐
konsollen, skal man forvisse sig om,
at USB-drevet ikke kan blive beska‐
diget.

Der kan tilsluttes en MP3-afspiller, et
USB-drev eller en iPod til USB-por‐
ten.
Disse enheder betjenes via Infotain‐
ment-systemets knapper og menuer.
Bemærkninger
Ikke alle MP3-afspiller-, USB-drevog iPod-modeller understøttes af in‐
fotainment-systemet.
Vigtig information
MP3-afspiller og USB-drev
■ De tilsluttede MP3-afspillere og
USB-drev skal overholde USB
Mass Storage Class-specifikatio‐
nen (USB MSC).
■ Kun MP3-afspillere og USB-drev
med en klyngestørrelse, der er min‐
dre end eller lig med 64 kB i FAT16/
FAT32-filsystemet understøttes.
■ Harddiske (HDD) understøttes
ikke.
■ USB-hub understøttes ikke.
■ Følgende begrænsninger gælder
for de data, der lagres på en MP3afspiller eller USB-enhed:

Mappestrukturens maksimale
dybde: 11 niveauer.
Maksimalt antal MP3/WMA-filer,
der kan gemmes: 1000.
WMA-filer med Digital Rights Ma‐
nagement (DRM) fra online-musik‐
butikker kan ikke afspilles.
WMA-filer kan kun afspilles korrekt,
hvis de blev oprette med Windows
Media Player version 8 eller se‐
nere.
Gyldig spillelistefiltype‐
navne: .m3u, .pls
Spillelistetilføjelser må ske i form af
relative stier.
Der må ikke indstilles systemattri‐
butter for mapper/filer, der indehol‐
der lyddata.

Infotainment-system
CD 400

Følgende enheder kan tilsluttes til
USB-porten:
■ iPod
■ Zune
■ PlaysForSure-enhed (PFD)
■ USB-drev
Disse enheder betjenes via Infotain‐
ment-systemets knapper og menuer.
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Afspilning af gemte lydfiler
Navi 600
MP3-afspiller/USB-drev

Bemærkninger
Det er ikke alle iPod-, Zune-, PFDeller USB-drevmodeller, der under‐
støttes af Infotainmentsystemet.
Under dækslet til midterkonsollen er
der placeret et USB-stik til tilslutning
af eksterne lydkilder.
Bemærkninger
Stikket skal altid holdes rent og tørt.
Bemærkninger
Der må ikke indsættes USB-dreva‐
nordninger, der er længere end
70 mm. Længere anordninger vil
måske blive beskadiget, når armlæ‐
net klappes ned.

Tryk på knappen CD/AUX en eller
flere gange for at aktivere USB-lydtil‐
standen.
Afspilning af de gemte lyddata på
USB-enheden påbegyndes.
Datakilder, der tilsluttet via USB, har
samme funktion som en MP3/WMAcd med lyd 3 137.
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iPod

iPod-funktioner

CD 400

Tryk på knappen CD/AUX en eller
flere gange for at aktivere iPod-lydtil‐
standen.
Afspilning af de gemte lyddata på
iPod'en påbegyndes.
Datakilder, der tilsluttet via USB, fun‐
gerer på samme måde som en MP3/
WMA-cd med lyd 3 137.
Nedenfor beskrives de afvigende/
ekstra funktionsaspekter.

Afhængigt af de gemte data er der
forskellige indstillinger for valg og af‐
spilning af spor.
Tryk på knappen MENU, og vælg der‐
efter Søgning for at få vist de tilgæn‐
gelige indstillinger.
Søgeprocessen på enheden kan tage
adskillige sekunder.

Tryk på knappen CD/AUX en eller
flere gange for at aktivere USB-til‐
standen.
Afspilning af de gemte lyddata på
USB-enheden påbegyndes.
Datakilder, der tilsluttet via USB, har
hovedsagelig samme funktion som
en MP3-cd med lyd 3 137.
Nedenfor beskrives de afvigende/
ekstra funktionsaspekter.

Infotainment-system
Funktion og skærmvisningerne be‐
skrives kun for USB-drevene. Andre
enheder, såsom iPod eller Zune, fun‐
gerer hovedsageligt på samme
måde.
Valg af spor vha. USB-menuen

Søgeprocessen på USB-enheden
kan tage adskillige minutter. I dette
tidsrum modtages den station, der
sidst blev afspillet.
Afspilning af spor i vilkårlig række‐
følge: Indstil Shuffle numre på Slå til.
Gentagelse af aktuelt afspillet spor:
Indstil Gentag på Slå til.

Bluetooth-musik
Generel information
(kun CD 400 med Bluetooth PDIM)
Bluetooth-lydkilder (f.eks. musikmo‐
biltelefoner, MP3-afspillere med
Bluetooth osv.), som understøtter
Bluetooth A2DP-musikprotokol, kan
tilsluttes trådløst til Infotainment-sy‐
stemet.

Vigtig information

Tryk på knappen MENU for at åbne
den USB-relaterede menu.
Afspilning af alle spor i rækkefølge:
Vælg Afspil alle.
Visning af en menu med forskellige
ekstra indstillinger for søgning og valg
af spor: Vælg Søgning.
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■ Inden en Bluetooth-enhed kan til‐
sluttes infotainment-systemet, skal
den først parres med systemet
3 146.
■ Infotainment-systemet tilslutter kun
til Bluetooth-enheder, der under‐
støtter A2DP (Advanced Audio Dis‐
tribution Profile) version 1.2 eller
derover.
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■ Bluetooth-enheden skal under‐
støtte AVRCP (Audio Video Re‐
mote Control Profile) version 1.0 el‐
ler derover. Hvis enheden ikke un‐
derstøtter AVRCP, er det kun lyd‐
styrken, der kan styres via
Infotainment-systemet.
■ Før Bluetooth-enheden tilsluttes til
Infotainment-systemet, skal man
sætte sig ind i dens brugervejled‐
ning for Bluetooth-funktioner.

Bluetoothmusikopsætning
Med Bluetooth-musikopsætning fore‐
tages menuparring og tilslutning af
Bluetooth-enheder til infotainmentsystemet.

■ Infotainment-systemet tilsluttes
automatisk til den første enhed på
listen over aktuelt parrede enheder.
■ Der kan kun tilsluttes én parret en‐
hed til Infotainment-systemet ad
gangen.
■ Parring behøver normalt kun fore‐
tages én gang, medmindre der
foretages ændringer af parringsin‐
formationen, eller enheden slettes.

Aktivering af
Bluetooth-musikopsætning
menuen

Tryk én eller flere gange på knappen
CD/AUX for at aktivere AUX-, USBeller Bluetooth-funktion.
Tryk på MENU, og vælg derefter
Bluetooth-opsætning.
Parring af en Bluetooth-enhed
Vigtig information
■ Parringsprocessen er deaktiveret,
når bilen er i bevægelse.
■ Der kan parres op til 5 enheder til
systemet.

Udførelse af parring
Vælg Opret forbindelse til ny enhed.
Infotainment-systemet stiller en
række spørgsmål for at afgøre, hvil‐
ken type Bluetooth-enhed der er tale
om.
Når dette er afgjort, skal Bluetoothenheden sættes i "discovery"-tilstand
(se Bluetooth-enhedens brugervej‐
ledning).
Nogle Bluetooth-enheder kræver mu‐
ligvis en PIN-kode for at afslutte par‐
ringsprocessen. Find enheden
GMusicConnect på listen over Blue‐
tooth-enheder, og følg anvisningerne
på enheden for indtastning af PIN-ko‐
den oplyst af infotainment-systemet.

Infotainment-system
Tilslutning af en parret enhed
Vælg Vælg enhed.
Der vises en liste over alle Bluetoothenheder, der for øjeblikket er parret
med Infotainment-systemet.
Vælg den ønskede enhed. Enheden
er nu tilsluttet infotainment-systemet.
Hvis der aktuelt er tilsluttet en anden
Bluetooth-enhed til infotainment-sy‐
stemet, kobles denne enhed fra sy‐
stemet.
Fjernelse af en parret enhed
Vælg Fjern enhed.
Der vises en liste over alle Bluetoothenheder, der for øjeblikket er parret
med Infotainment-systemet.
Vælg den ønskede enhed. Enheden
fjernes i listen over parrede enheder.
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Ændring af standard-PIN-koden

Drift

Vælg Ændr standard PIN-kode.
Vælg en af de foruddefinerede PINkoder, eller vælg Andet for at oprette
en ny PIN-kode.
Oprettelse af en ny PIN-kode:
Vælg Andet og derefter PIN-kodens
ønskede længde.
Vælg de ønskede cifre i PIN-koden, ét
ad gangen.

Tryk én eller flere gange på knappen
CD/AUX for at aktivere Bluetoothfunktion.
Den første parrede enhed på listen
over parrede Bluetooth-enheder
3 146 tilsluttes automatisk (hvis den
er tilgængelig) infotainment-syste‐
met.
Tilslutning af endnu en parret Blue‐
tooth-enhed 3 146.
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Start afspilning af spor

Afhængig af den tilsluttede Bluetoothenhed:
■ Afspilning af musik starter automa‐
tisk, eller
■ Afspilning af musik skal startes med
betjeningsorganerne på Bluetoothenheden.
Afspilning af musik lagret i Bluetoothenheden kan nu styres via infortain‐
ment-systemet ved hjælp af t, v
og r.

Spring til næste eller
foregående spor

Tryk kortvarigt på knappen t eller
v.

Hurtig fremspoling eller
tilbagespoling

Tryk på knappen t eller v, og hold
den inde for hurtig fremspoling eller
tilbagespoling af det aktuelle spor.

Pause i afspilning

Tryk på r knappen.

Afspilning genoptages ved at trykke
på r igen.

Digital billedramme
Generel information
Ved hjælp af den digitale billedram‐
mefunktion (kun Navi 600 / Navi 900)
kan man vise sine yndlingsbilleder
(eller fotos) ét ad gangen på Infotain‐
ment-systemets display.
Man kan overføre billeder fra et USBdrev tilsluttet Infotainment-systemets
USB-port 3 142.
Der kan lagres op til 10 billeder i Info‐
tainment-systemets hukommelse.
Billederne vises på displayet i deres
originale formatforhold (den eventu‐
elle kant er sort) og orientering.

Vigtig information

■ De billeder der skal overføres, skal
befinde sig i USB-drevets rodkata‐
log (f.eks. "F:\").
■ Man får kun tilbudt de første 100
billeder (i den rækkefølge de ligger
i USB-drevets rodkatalog) til over‐
føring.

Infotainment-system
■ Kun billeder i JPEG-standardfor‐
mat (fx filtyperne .jpg eller .jpeg)
understøttes.
Eksempel: "F:\myPicture.jpg",
hvor "F:\" er USB-drevets rodkata‐
log.
■ Den maksimale billedopløsning der
understøttes, er 12 megapixel.
Billeder med en højere opløsning
nedskaleres under overførslen.
Billeder med lavere opløsning op‐
skaleres ikke under overførslen,
men placeres midt på displayet.

Brug
Download og/eller fjern billeder

Tilslut et USB-drev med dine ynd‐
lingsbilleder (eller fotos) til Infotain‐
mentsystemets USB-port 3 142.
Tryk på CONFIG knappen, vælg
Display indstillinger og vælg derefter
Billedramme. Nedenstående menu
fremkommer.

Vælg Tilføj / fjern billeder for at åbne
nedenstående menu.
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Menuen indeholder en liste over fil‐
navnene for alle de billeder (bemærk
begrænsningerne der beskrives un‐
der "Vigtige oplysninger" ovenfor),
der ligger i rodkataloget på det tilslut‐
tede USB-drev.
Hvis billederne allerede er gemt i In‐
fotainmentsystemets hukommelse,
er de "gamle" billeder opført først på
menuen og angives med MEM (se
nedenstående illustration).
Hvis man ønsker at fjerne "gamle" bil‐
leder, skal de afmarkeres, inden der
overføres nye billeder.
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Vælg op til 10 billeder, der skal over‐
føres til (tilføjes) Infotainmentsyste‐
mets hukommelse, eller som skal
blive liggende i hukommelsen.
Vælg Bekræft for at begynde at over‐
føre/fjerne billeder.
Der vises en meddelelse om, hvor
mange billeder der vil blive overført/
fjernet.
Hvis man ønsker at starte overførs‐
len/fjernelsen af billeder, skal
Fortsæt vælges.

Visning af billeder

Billederne i Infotainmentsystemets
hukommelse kan vises på displayet
ét ad gangen.
Tryk på CONFIG knappen, vælg
Display indstillinger, vælg
Billedramme og derefter Valg af
billeder. Nedenstående menu frem‐
kommer.

Navigation
Generelt

Vælg det billede, der skal vises på
displayet.
Tryk flere gange på INFO, indtil det
valgte billede vises på displayet.
For at se en standard Infotainmentmenu igen, trykker man på en vilkårlig
knap på Infotainment-systemet.
Så længe et billede er markeret på
Valg af billeder-menuen, kan det vi‐
ses på displayet ved at trykke på
INFO.

Navigationssystemet fører dig til din
destination på pålidelig vis og uden
kortlæsning, også selvom du ikke har
noget lokalkendskab overhovedet.
Der tages højde for den aktuelle tra‐
fiksituation i ruteberegningen, hvis
der anvendes dynamisk rutevejled‐
ning. Til dette formål modtager info‐
tainment-systemet trafikmeddelelser
i det aktuelle modtageområde via
RDS-TMC.
Navigationssystemet kan dog ikke
tage højde for trafikulykker, regule‐
ring af trafik, der er sker med kort var‐
sel, samt pludseligt opståede farer el‐
ler problemer (f.eks. vejarbejde).

Forsigtig
Anvendelse af navigationssyste‐
met fritager ikke føreren for ansva‐
ret for korrekt, opmærksom færd‐
sel i trafikken. De gældende færd‐
selsregler skal altid overholdes.
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Hvis rutevejledningsforslaget frem
til destinationen strider mod færd‐
selsreglerne, skal færdselsreg‐
lerne altid overholdes.

Navigationssystemets funktion

Bilens position og bevægelse regi‐
streres af navigationssystemet vha.
følere. Den tilbagelagte afstand regi‐
streres af bilens speedometersignal
og drejebevægelser i kurver af en gy‐
roføler. Positionen fastslås af GPSsatellitterne (Global Positioning Sy‐
stem).
Ved at sammenligne følersignalerne
med de digitale kort på SD-kortet med
landkort er det muligt at fastslå posi‐
tionen med en nøjagtighed på ca.
10 m.
Systemet fungerer også med ringe
GPS-modtagelse, men positionen vil
blive bestemt med en mindre nøjag‐
tighed.
Når destinationens adresse eller inte‐
ressepunktet (nærmeste servicesta‐
tion, hotel osv.) er indtastet, beregnes
ruten fra den aktuelle position til den
valgte destination.

Rutevejledningen sker med en stem‐
mevejledning og en pil samt ved
hjælp af en kortvisning i flere farver.

TMCtrafikinformationssystemet og
dynamisk rutevejledning

TMC-trafikinformationssystemet
modtager al aktuel information fra
TMC-radiostationerne. Hvis dyna‐
misk rutevejledning er aktiv, omfatter
denne information beregningen af
den samlede rute. I denne proces
planlægges ruten, så trafikproblemer
i henhold til allerede valgte kriterier
undgås.
Hvis der er et trafikalt problem i løbet
af den aktive rutevejledning, vises en
meddelelse (afhængigt af forudind‐
stillingerne) om, hvorvidt ruten skal
ændres.
TMC-trafikinformationen vises i rute‐
vejledningsdisplayet som symboler
eller som detaljeret tekst på menuen
TMC-meldinger.
For at kunne bruge TMC-trafikinfor‐
mationerne skal systemet modtage
TMC-stationer i den relevante region.
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Dynamisk rutevejledning fungerer
kun, hvis trafikinformationerne mod‐
tages via TMC-trafikinformationssy‐
stemet.
Den dynamiske rutevejledningsfunk‐
tion kan deaktiveres i Navigationsop‐
tioner menuen, se kapitel "Vejvisning"
3 175.

Kortdata

Alle påkrævede kortdata gemmes på
et SD-kort, der leveres sammen med
infotainment-systemet.
For udførlige beskrivelser om hånd‐
tering og udskiftning af SD-kortet se
kapitel "Kort" 3 183

Brug
Betjeningsenheder

De vigtigste betjeningselementer for
navigation er som følger:
Knappen NAV: aktiver navigation; vis
aktuel position (hvis rutevejledningen
er inaktiv); vis beregnet rute (hvis ru‐
tevejledningen er aktiv); skift mellem
visning af hele kortet, visning af pil
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(hvis rutevejledningen er aktiv) og
visning med delt skærm, se "Informa‐
tion på displayet" nedenfor.
DEST-knap: Åbning af menu med
valgmuligheder for indlæsning af de‐
stination.
8-vejstaste: Forskydning af kortud‐
snittet. Destinationen vælges ved at
trykke tasten i den ønskede retning
for at placere krydsmarkøren over en
destination på kortet.
RPT NAV-knap: Gentagelse af sene‐
ste vejvisningsmeddelelse.

Aktivering af
navigationssystemet

Tryk på NAV knappen.
Kortet over det nuværende sted vises
på displayet, se "Information på dis‐
playet" nedenfor.

Vejvisningsmeddelelser

Udover de visuelle angivelser på dis‐
playet (se "Information på displayet"
nedenfor) gøres der opmærksom på
vejvisningsmeddelelser, såfremt ru‐
tevejledningen er aktiv.

Forhåndsindstilling af vejvisnings‐
meddelelser: se "Opsætning af navi‐
gationssystemet" nedenfor.
Indstilling af vejvisningsmeddelelser‐
nes lydstyrke mens de udsendes: drej
X knappen.
Gentagelse af den sidste vejvisnings‐
meddelelse: tryk på RPT NAV knap‐
pen.

Information på displayet
Rutevejledning ikke aktiv

Hvis rutevejledningen ikke er aktiv, vi‐
ses følgende information:
■ I øverste linje: tid, vejnavnet for den
aktuelle position, udetemperatur.
■ Adresse og geografiske koordina‐
ter for den aktuelle position.
■ Kortvisning af området omkring den
aktuelle position.
■ På kortet: aktuel position markeret
med en rød trekant.
Et kompassymbol viser nordlig ret‐
ning.
Hvis der ikke er et tilgængeligt
GPS-signal på den aktuelle posi‐
tion, vises et overstreget "GPS"symbol under kompassymbolet.
Den aktuelt valgte kortskala (skift
skala: drej MENU knappen).
Bemærkninger
For at skifte til visning af hele kortet:
Tryk på NAV-knappen.
Rutevejledning aktiv
Hvis rutevejledningen er aktiv, vises
følgende information (afhængigt af de
aktuelle Navigationsoptioner indstil‐
linger, se kapitel "Vejvisning" 3 175):
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Information i øverste linje

■
■
■
■

Klokkeslæt
Afstand til slutdestination
Ankomsttid eller køretid
Udetemperatur

Information på pilvisningen
■ En stor pil, der viser den rigtige ret‐
ning.
■ En lille pil viser den næste kørean‐
befaling.
■ Afstand til næste vej-/gadekryds.
■ Sidegader fra den aktuelle gade,
der skal følges.
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■ Under pilsymbolet: navnet på den
aktuelle gade, der skal følges.
■ Over pilsymbolet: navnet på gaden,
der skal følges efter næste gade‐
kryds.
■ Under motorvejskørsel:

Hvis punktet Vognbaneassistent er
aktiveret i menuen Visning
rutevejledning (se kapitel "Vejvis‐
ning" 3 175), vises følgende type
illustration:
Køreretningen og afstanden til næ‐
ste udkørsel fra motorvejen, som
skal tages.
Afstande til næste servicestationer,
rastepladser, udfletninger og/eller
udkørsler fra motorvejen.
■ Der vises information om valg af
bane, når bilen når en udfletning:
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Information på kortdisplayet

På højre side af displayet vises føl‐
gende information:
■ Et kompassymbol viser nordlig ret‐
ning.
■ Hvis der ikke er et tilgængeligt
GPS-signal (se kapitel "Generel in‐
formation" 3 150) på den aktuelle
position: vises et overstreget
"GPS"-symbol under kompassym‐
bolet.
■ Den aktuelt valgte kortskala (skift
skala: drej MENU knappen).

På kortet vises følgende information:
■ Ruten som en blå linje.
■ Den nuværende position som en
rød trekant.
■ Slutdestinationen som et målflag.
■ Forskellige symboler (se kapitel
"Oversigt over symboler" 3 185),
der angiver trafikinformation, gene‐
relle oplysninger og interessepunk‐
ter.

Opsætning af
navigationssystemet

Tryk på CONFIG knappen, og vælg
så Navi-indstillinger for at åbne en
menu med navigationsspecifikke ind‐
stillinger.

Navigation volumen
De relative lydstyrker for navigation
(Meddelelse) og lydkilden
(Baggrund) under en navigations‐
meddelelse kan forudindstilles.
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Sorteringskriterier
Vælg, om trafikmeldingerne skal vi‐
ses i rækkefølge baseret på afstand
eller gadenavn.
Advarselsbeskeder også ifm. inaktiv
rutevejledning
Vælg, om infotainment-systemet skal
sende advarselsmeddelelser, selvom
rutevejledningen ikke er aktiv.
Slet lister
Indstil de ønskede værdier for
Meddelelse og Baggrund.
Afprøvning af de aktuelle indstillinger:
vælg Volumen test.
TMC-indstillinger
Vælg Infotyper for at åbne en under‐
menu med forskellige muligheder for
om, og givet fald hvilke, informations‐
typer skal vises på det aktive vejvis‐
ningskort.
Når Brugerdefineret er valgt, kan man
definere, hvilke informationstyper der
skal vises.

Vælg, om alle posteringer i
Adressebog eller i Seneste
destinationer skal slettes.
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Importér egne POI'er
Finder kun anvendelse, hvis et USBdrev med lagrede interessepunktdata
(POI) er forbundet til infotainment-sy‐
stemets USB-port 3 142.
Importering af POI-data fra et USBdrev, se "Eksportering og importering
af POI-data" nedenfor.
Slet alle importerede POI'er
Finder kun anvendelse, hvis der er
blevet importeret POI-data til infotain‐
ment-systemet, se "Eksportering og
importering af POI-data" nedenfor.
Vælg dette menupunkt for at fjerne
alle importerede POI-data fra infotain‐
ment-systemets hukommelse my‐
POIs (minePOI'er).
Bemærkninger
Det er ikke muligt at fjerne indivi‐
duelle, importerede interessepunk‐
ter direkte fra hukommelsen myPOIs
(minePOI'er).
Hvis du ønsker at fjerne individuelle,
importerede POI'er: importer opda‐
terede POI-data til infotainment-sy‐
stemet, der ikke indeholder adres‐
sedata for de pågældende POI'er.
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For at fjerne alle importerede POI'er
hørende til en bestemt kategori: im‐
porter en tom POI-datafil hørende til
den pågældende kategori til infotain‐
ment-systemet.
Eksportér POI'er
Eksporterer alle POI-dataene, der er
gemt i infotainment-systemets hu‐
kommelse myPOIs (minePOI'er), til et
USB-drev forbundet med USB-porten
3 142, se "Eksportering og importe‐
ring af POI-data" nedenfor."
Slet hjemadresse
Sletter den aktuelle hjemmeadresse
(vist i Indtast destination menuen, se
kapitlet "Indlæsning af destination"
3 160).

Eksportering og importering af
POI-data
Indledende forklaringer
POI-datatyper
Infotainment-systemet leverer føl‐
gende typer interessepunktdata:
■ Forhåndsdefineret POI'er gemt på
SD-kortet med landkort og angivet
af ikoner på kortdisplayet.
Disse forhåndsdefinerede POI'er
kan gemmes i adressebogen eller
som individuelle POI'er i infotain‐
ment-systemets hukommelse my‐
POIs (minePOI'er), se nedenfor.
■ Favoritdestinationsadresser, der er
blevet gemt i Adressebog.
Dataene i adressebogen kan eks‐
porteres til et USB-drev til senere
brug, eksempelvist i andre biler.
■ Individuelle POI'er: favoritdestinati‐
onsadresser, der er blevet gemt i
hukommelsen myPOIs (mine‐
POI'er).
Disse data vedr. individuelle POI'er
kan eksporteres til et USB-drev til

senere brug, eksempelvist i andre
biler.
■ Brugerdefinerede POI'er: favoritde‐
stinationsadresser, der er defineret
via GPS-koordinater (f.eks. taget
fra et landkort) og indlæst i tekstfi‐
ler.
Disse brugerdefinerede POI-data
kan gemmes på et USB-drev og se‐
nere importeres til infotainment-sy‐
stemets hukommelse myPOIs (mi‐
nePOI'er), se nedenfor.
■ Importerede POI'er: favoritdestina‐
tionsadresser, der tidligere blev
gemt på et USB-drev og derefter
importeret til infotainment-syste‐
mets hukommelse myPOIs (mine‐
POI'er).
Fordele ved eksportering og importe‐
ring af POI'er
Eksportering og importering af POIdata giver f.eks. følgende fordele:
■ Du behøver kun definere og
gemme disse favoritdestinations‐
adresser én gang, da adresseda‐
taene kan anvendes senere i andre
biler.

Infotainment-system
Se "Eksportering og importering af
individuelle POI'er og posteringer i
adressebogen" nedenfor.
■ Du kan definere dine favoritdesti‐
nationsadresser derhjemme og an‐
vende dem senere i bilen.
Se "Oprettelse og importering af
brugerdefinerede POI'er" nedenfor.
■ Du kan organisere et stort antal de‐
stinationsadresser på en tydelig
måde, f.eks. andre familiemedlem‐
mers favoritdestinationsadresser
eller destinationsadresser for din
næste rejse eller en forretnings‐
rejse i særskilte undermenuer.
Se "Organisering af POI-data i flere
undermapper" nedenfor.
"Eksportering og importering af
individuelle POI'er og posteringer i
adressebogen"
Kort beskrivelse:
1. Forbind et USB-drev til bilens in‐
fotainment-systems USB-port.
2. Gem (eksporter) dine favoritdesti‐
nationsadresser på USB-drevet.
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3. Forbind USB-drevet til USB-por‐
ten i en bil udstyret med et Navi
600- eller Navi 900-system.
4. Download (importer) adresseda‐
taene til bilens
infotainment-system.
Efter importeringen kan adresserne
vælges som destinationer med hen‐
blik på vejlvisning.
Udførlige beskrivelser se nedenfor.
Eksportering af POI-data til et USBdrev
Forbind et USB-drev til infotainmentsystemets USB-port, se kapitel "USBport" 3 142.
Tryk på CONFIG knappen, vælg
Navi-indstillinger og vælg så
Eksportér POI'er.
Menuen Eksportér POI'er vises.

Alle individuelle POI'er, der er gemt i
hukommelsen myPOIs (minePOI'er),
og alle posteringerne i adressebogen
eksporteres som standard.
Fravælg om ønsket de adressedata‐
typer, som du ikke ønsker at ekspor‐
tere.
Vælg Start eksport for at gemme
adressedataene af de(n) valgte
type(r) på det tilsluttede USB-drev.
Adressedataene gemmes i en
mappe, der hedder myPOIs og som
befinder sig i USB-drevets rodmappe.
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For hver eksporteret POI-kategori,
f.eks. Restaurant eller Privat vil der
være en fil med et tilsvarende navn i
denne mappe.
Eksempler:
F:\myPOIs\Restaurant_3.poi eller
F:\myPOIs\Privat_1.poi, hvor F:\ er
USB-drevets rodmappe.
Bemærkninger
Hvis der allerede er gemt filer med
POI-data hørende til samme kate‐
gori på USB-drevet i myPOIs map‐
pen, vil disse gamle filversioner blive
overskrevet af nye, enslydende fil‐
versioner.
myPOIs mappen og filerne med
POI-data skal ikke omdøbes eller
flyttes til en anden mappe på USBdrevet. Ellers vil infotainment-syste‐
met ikke være i stand til at importere
adressedatene igen.
Importering af POI-data fra et USBdrev
Forbind et USB-drev med lagrede
POI-data (se de udførlige anvisninger
ovenfor) til infotainment-systemets
USB-port, se kapitel "USB-port"
3 142.

Importeringen startes ved at: trykke
på CONFIG knappen, vælge Naviindstillinger, vælge Importér egne
POI'er og derefter vælge Fortsæt.
Alle POI-data, der er lagret på USBdrevet, importeres til infotainment-sy‐
stemets hukommelse myPOIs (mine‐
POI'er).
Efter afslutning af importeringen kan
de importerede POI'er vælges som
destinationer via Indtast destination
menuen, se kapitel "Indlæsning af de‐
stination" 3 160.
"Oprettelse og importering af
brugerdefinerede POI'er"
Brugerdefinerede interessepunkter
skal defineres via GPS-koordina‐
terne, der f.eks. kan tages fra et land‐
kort.
GPS-koordinaterne og de øvrige
adressedata skal indlæses i tekstfi‐
lerne, der hver repræsenterer en POIkategori.
Kort beskrivelse:
1. Opret tekstfilerne til POI-data.
2. Indlæs de ønskede adressedata i
tekstfilterne.

3. Gem tekstfilerne med dine POIdata på et USB-drev.
4. Forbind USB-drevet til bilens info‐
tainment-systems USB-port.
5. Download (importer) tekstfilerne
med dine POI-data til infotain‐
ment- systemet.
Efter importeringen kan adresserne
vælges som destinationer med hen‐
blik på vejlvisning.
Udførlige beskrivelser se nedenfor.
Oprettelse af tekstfiler til POI-data
Dine favoritdestinationsadresser kan
tilordnes 20 forskellige POI-katego‐
rier, hvorved hver POI-kategori tilde‐
les et nummer, se "POI-kategorier og
tildelte numre" nedenfor.
For hver POI-kategori skal der opret‐
tes en særskilt tekstfil.
Tekstfilterne kan f.eks. oprettes med
en ganske almindelig tekstredige‐
ringssoftware.
Bemærkninger
Tekst-editoren skal understøtte
UTF-8 tegnkodning til Unicode.
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Navnet på hver tekstfil skal bestå af
navnet på kategorien, en enkelt bund‐
streg, kategoriens nummer og filens
extension .poi.
Eksempel på filnavne:
■ Forretning_2.poi
■ Hus & hjem_8.poi
■ Kultur_15.poi

Indlæsning af POI-data i tekstfilerne
På billedet nedenfor vises et eksem‐
pel på en tekstfil, der hedder Hus &
hjem_8.poi, med nogle eksempler på
POI-data:

Bemærkninger
Tekstfilernes navne må højst være
32 tegn lange.
POI-kategorier og tildelte numre:
(1) Privat, (2) Forretning, (3)
Restaurant, (4) Hotel, (5)
Automobiler, (6) Rejser, (7) Biograf,
(8) Hus & hjem, (9) Shopping, (10)
Håndværk, (11) Sport, (12)
Seværdighed, (13) Sundhedsvæsen,
(14) Fritid, (15) Kultur, (16) Natteliv,
(17) Kommunikation, (18) Nyheder &
børs, (19) Myndighed, (20) Generelle
oplysninger.

POI-dataene skal indlæses i tekstfi‐
lerne i følgende format:
Længdegradskoordinat,
breddegradskoordinat, "Navn på
POI", "Evt. ekstra information",
"Telefonnummer (valgfrit)"
Eksempel: 7.0350000, 50.6318040,
"Michaels hjem", "Bonn - Hellweg 6",
"02379234567", se billedet ovenfor.

159

GPS-koordinaterne skal udtrykkes i
decimalgrader.
Den maksimale længde på POI-nav‐
net er 60 tegn. Det samme gælder for
strengen med ekstra information og
strengen med telefonnummeret.
POI-dataene for hver destinations‐
adresse skal indlæses i en enkelt,
særskilt linje, se billedet ovenfor.
Lagring af tekstfiler på et USB-drev
Tekstfilerne med POI-data skal gem‐
mes i en mappe, der hedder
myPOIs og som befinder sig i USBdrevets rodmappe.
Eksempel: F:\myPOIs\Hus &
hjem_8.poi, hvor F:\ er USB-drevets
rodmappe.
Efter importering af de individuelle
POI-data til infotainment-systemet
(se beskrivelsen af importering læn‐
gere fremme) viser Importerede
POI'er menuen en liste over de POIkategorier, der kan vælges, såsom de
følgende:
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Alle POI-data, der er lagret på USBdrevet, importeres til infotainment-sy‐
stemets hukommelse myPOIs (mine‐
POI'er).
Efter afslutning af importeringen kan
de importerede POI'er vælges som
destinationer via Indtast destination
menuen, se kapitel "Indlæsning af de‐
stination" nedenfor.

Indlæsning af destination
"Organisering af POI-data i flere un‐
dermapper"
Du kan vælge at organisere tekstfi‐
lerne i adskillige undermapper med
frit valgte navne.
Eksempler: F:\myPOIs\AnnsPOIs el‐
ler F:\myPOIs\MyJourney, hvor F:\ er
USB-drevets rodmappe.
Efter importering af de således orga‐
niserede individuelle POI-data til info‐
tainment-systemet (se beskrivelsen
af importering længere fremme) viser
Importerede POI'er menuen en liste
over de undermenuer, der kan væl‐
ges, såsom de følgende:

Efter valg af en undermenu vises den
relevante liste over importerede POIkategorier.
Importering af POI-data til infotain‐
ment-systemet
Forbind USB-drevet med dine indivi‐
duelle POI-data til infotainment-sy‐
stemets USB-port, se kapitel "USBport" 3 142.
Importeringen startes ved at: trykke
på CONFIG knappen, vælge Naviindstillinger, vælge Importér egne
POI'er og derefter vælge Fortsæt.

Tryk på DEST knappen for at åbne en
menu med adskillige valgmuligheder
til indlæsning eller valg af en destina‐
tion.

Infotainment-system

■ Hjem: valg af den aktuelt indstillede
hjemmeadresse (såfremt den fore‐
findes). Indstilling/ændring af hjem‐
meadresse, se "Indstilling af hjem‐
meadresse" nedenfor.
Efter valg af hjemmeadressen be‐
regner infotainment-systemet
straks en rute fra den aktuelle po‐
sition til hjemmeadressen, hvor‐
efter rutevejledningen starter.
■ Indlæs adresse: Direkte indtastning
af destinationsadresse med land,
by, vej og gadenummer. Se "Di‐
rekte indlæsning af en adresse" ne‐
denfor.

■ Adressebog: Valg af en destination,
der er gemt i adressebogen. Se
"Vælg en adresse i adressebogen"
nedenfor.
Jævnfør "Lagring af en adresse i
adressebogen eller hukommelsen
myPOIs (minePOI'er)" og "Redige‐
ring eller sletning af en gemt
adresse" nedenfor.
■ Seneste destinationer: Valg fra en
liste med for nyligt valgte destina‐
tioner. Se "Valg af en tidligere de‐
stination" nedenfor.
■ myPOIs: Valg af en destination, der
er gemt i hukommelsen myPOIs
(minePOI'er). Se "Valg af en
adresse, der er gemt i hukommel‐
sen myPOIs (minePOI'er)" neden‐
for.
Jævnfør "Lagring af en adresse i
adressebogen eller hukommelsen
myPOIs (minePOI'er)" og "Redige‐
ring eller sletning af en gemt
adresse" nedenfor.
■ POI'er: valg af POI'er (adresser på
f.eks., restauranter, benzintanke,
hospitaler osv.) gemt på infotain‐

161

ment-systemets SD-kortet med
landkort. Se "Valg af et interesse‐
punkt" nedenfor.
■ Vælg fra kort: valg af en destination
fra kortvisningen vha. 8-vejskon‐
takten 3 103. Se "Valg af en desti‐
nation på kortet" nedenfor.
■ Breddegrad / længdegrad: Valg af
en destination ved angivelse af
længde- og breddegrader. Se "Valg
af en destination ved hjælp af
længde- og breddegrader" neden‐
for.

Valg af en servicestation som
destination efter en
Lavt brændstofniveau advarsel

Når brændstofstanden i bilens
brændstoftank er lav, vises der en ad‐
varselsmeddelelse.
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Vælg Start navigation for at starte ru‐
tevejledningen til den viste adresse.
Beskrivelse af rutevejledning, se ka‐
pitel "Vejvisning" 3 175.

Direkte indlæsning af adresse

Tryk på DEST knappen, og vælg så
Indlæs adresse for at åbne menuen,
der er vist nedenfor.

For at starte en søgning efter service‐
stationer i nærheden af bilens ak‐
tuelle position: vælg Servicestation.
Når søgningen er afsluttet, vises en
liste over alle de fundne servicesta‐
tioner.

Under listen vises der detaljerede op‐
lysninger om den aktuelt fremhævede
servicestation: den omtrentlige ret‐
ning til servicestationen, adressen,
afstanden og de brændstoftyper, der
udbydes (udover benzin og diesel).
Forkortelser, der anvendes for
brændstoftyper: CNG (Compressed
natural gas, "Komprimeret natur‐
gas"), LPG (Liquefied petroleum gas,
"Flydende gas").
Start af rutevejledning til en
servicestation
Vælg den ønskede servicestation.
Menuen Navigation vises.

For at ændre/vælge land: Afmærk
landindlæsningsfeltet (se billedet
ovenfor), og tryk så på MENU knap‐
pen for at åbne Lande menuen.
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Vælg det ønskede land.
Indlæsning af en adresse med
stavefunktionen
Markér indtastningsfeltet By:, og tryk
så på knappen MENU for at aktivere
stavefunktionen.

Markér og godkend derefter bogsta‐
verne i navnet på den ønskede by
med knappen MENU. I løbet af denne
procedure vil systemet automatisk
spærre de bogstaver, der ikke kan
være de efterfølgende i navnet på
byen.
De følgende symboler kan vælges på
nederste linje:
⇧: På nederste linje vises lister med
specialbogstaver.
◀▶: Forrige/næste bogstav markeres.
k : Slet sidste bogstav.
Aa: Store, små bogstaver.
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j : Listefunktion - efter indtastning af
to bogstaver (nogle gange af et en‐
kelt) vises alle tilgængelige navne
med disse bogstaver. Jo flere bogsta‐
ver der indtastes, desto kortere bliver
listen.
OK: Afslut indlæsningen, eller godtag
søgeordet.
Hvis der trykkes på BACK knappen i
lang tid, slettes alle indtastede bog‐
staver straks fra indtastningslinjen.
Gentag proceduren for de øvrige ind‐
tastningsfelter (indtastning af gade‐
nummer eller vejkryds er valgfrit).

Når adressen er udfyldt, vælges OK.

164

Infotainment-system

Menuen Navigation vises.
Start af rutevejledning
Vælg Start navigation for at starte ru‐
tevejledningen til den viste adresse.
Beskrivelse af rutevejledning, se ka‐
pitel "Vejvisning" 3 175.
Lagring af adresse
Vælg Gem, hvis du ønsker at gemme
den viste adresse i adressebogen el‐
ler hukommelsen myPOIs (mine‐
POI'er).
Gem menuen vises, se "Lagring af en
adresse i adressebogen eller hukom‐
melsen myPOIs (minePOI'er)" ne‐
denfor.

Vælg en adresse i
adressebogen

Tryk på DEST knappen, og vælg så
Adressebog.

Vælg den ønskede adressebogspost.
Menuen Navigation vises.
Start af rutevejledning
Vælg Start navigation for at starte ru‐
tevejledningen til den viste adresse.
Beskrivelse af rutevejledning, se ka‐
pitel "Vejvisning" 3 175.

Valg af en tidligere anvendt
destination

Tryk på DEST knappen, og vælg så
Seneste destinationer for at åbne me‐
nuen, der er vist nedenfor.

Der vises en liste over de sidst an‐
vendte destinationsadresser.
Vælg den ønskede destination.
Menuen Navigation vises.
Start af rutevejledning
Vælg Start navigation for at starte ru‐
tevejledningen til den viste adresse.
Beskrivelse af rutevejledning, se ka‐
pitel "Vejvisning" 3 175.
Lagring af adresse
Vælg Gem, hvis du ønsker at gemme
den viste adresse i adressebogen el‐
ler hukommelsen myPOIs (mine‐
POI'er).

Infotainment-system
Gem menuen vises, se "Lagring af en
adresse i adressebogen eller hukom‐
melsen myPOIs (minePOI'er)" ne‐
denfor.

Valg af en adresse, der er gemt
i hukommelsen myPOIs
(minePOI'er)
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downloadet fra et USB-drev, se
"Eksportering og importering af POIdata" i afsnittet "Brug" ovenfor.
Vælg den ønskede option. Der vises
en menu med de forskellige sortering‐
optioner.

Tryk på DEST knappen, og vælg så
myPOIs for at åbne menuen, der er
vist nedenfor.

Vælg den ønskede kategori.
Der vises en menu med en liste over
alle interessepunkter i den valgte ka‐
tegori (f.eks. Restaurant) der står til
rådighed.

Bemærkninger
Optionen Importerede POI'er kan
kun vælges, hvis dataene for inte‐
ressepunkter (adresse) er blevet

Sorteringsoptionerne bestemmer, i
hvilken rækkefølge adresserne på de
individuelle/importerede interesse‐
punkter vil blive vist senere.
Vælg den ønskede sorteringsoption.
Der vises en menu med de interesse‐
punktkategorier, der står til rådighed i
øjeblikket.

Bemærkninger
Interessepunkter, der befinder sig
langt væk fra bilens aktuelle posi‐
tion, vil måske ikke blive vist på lis‐
ten.
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Valg af særlig destination

Tryk på DEST knappen, og vælg så
POI'er.
Der vises en menu med adskillige
valgmuligheder for særlige destina‐
tioner (f.eks. restauranter, servicesta‐
tioner, hospitaler osv.).

Vælg Automobil & tankning.
Der vises en menu, der giver yderli‐
gere valgmuligheder for en endnu
mere detaljeret søgning af service‐
stationer.

Under listen vises der detaljerede op‐
lysninger om de afmærkede interes‐
sepunkt: den omtrentlige retning til in‐
teressepunktet, adressen og afstan‐
den.
Start af rutevejledning til et
interessepunkt
Vælg det ønskede interessepunkt.
Menuen Navigation vises.
Vælg Start navigation for at starte ru‐
tevejledningen til den viste adresse.
Beskrivelse af rutevejledning, se ka‐
pitel "Vejvisning" 3 175.

Aktuel positionsomkreds
Valg af særlige destinationer tæt på
bilens aktuelle position.
Efter valg af en option vises der en li‐
ste over alle interessepunktkatego‐
rier, der står til rådighed.
Hvis man f.eks. leder efter en service‐
station:

Efter valg af Start søgning startes en
søgning på alle servicestationer i om‐
rådet. Søgningen inkluderer alle ser‐
vicestationer, der opfylder de aktuelt
indstillede filterkriterier for Kæde og
Fueltype (ændring af filterkriterierne
se "Indstilling af filtre til detaljeret søg‐
ning").
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Når søgningen er afsluttet, vises en
liste over alle de fundne servicesta‐
tioner.

Under listen vises der detaljerede op‐
lysninger om den aktuelt fremhævede
servicestation: den omtrentlige ret‐
ning til servicestationen, adressen,
afstanden og de brændstoftyper, der
udbydes (udover benzin og diesel).
Forkortelser, der anvendes for
brændstoftyper: CNG (Compressed
natural gas, "Komprimeret natur‐
gas"), LPG (Liquefied petroleum gas,
"Flydende gas").
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Indstilling af filtre til detaljeret søgning
Efter valg af Kæde vises der en liste
med alle de servicestationer/kæder,
der findes i området.

Efter valg af Fueltype vises der en li‐
ste med alle de brændstoftyper (ud
over benzin og diesel), der kan fås på
servicestationerne i området.
Antallet af servicestationer formind‐
skes ved at markere mindst én
brændstoftype.
Efter markering af de ønskede
brændstoftyper: vælg Start søgning
med udvalgt filter eller for en endnu
mere detaljeret søgning Fortsæt med
næste filter (servicestationmærker/kæder).
Når søgningen er startet, vises en li‐
ste over alle servicestationer, der op‐
fylder de tidligere valgte søgekriterier.

Antallet af servicestationer formind‐
skes ved at markere mindst én ser‐
vicestation/kæde.
Efter markering af de ønskede mær‐
ker/kæder vælges Start søgning med
udvalgt filter eller for en endnu mere
detaljeret søgning Fortsæt med
næste filter (brændstoftyper).

Vælg den ønskede servicestation.
Menuen Navigation vises.
Start af rutevejledning
Vælg Start navigation for at starte ru‐
tevejledningen til den viste adresse.
Beskrivelse af rutevejledning, se ka‐
pitel "Vejvisning" 3 175.
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Lagring af adresse
Vælg Gem, hvis du ønsker at gemme
den viste adresse i adressebogen el‐
ler hukommelsen myPOIs (mine‐
POI'er).
Gem menuen vises, se "Lagring af en
adresse i adressebogen eller hukom‐
melsen myPOIs (minePOI'er)" ne‐
denfor.

Omkring andre byer
Valg af særlige destinationer omkring
hvilken som helst by.
Når optionen er valgt, vises der en li‐
ste med lande.
Vælg det ønskede land. Der vises en
menu til indlæsning af et bynavn.

Langs motorvej
Valg af særlige destinationer ved mo‐
torveje (f.eks.servicestationer eller områder) langs med køreruten. Kun
tilgængelig under kørsel på motor‐
veje.
Valg af et særligt interessepunkt: Se
eksemplet ovenfor vedrørende "Ak‐
tuel positionsomkreds".
Omkring destination
Valg af særlige destinationer tæt på
den indlæste destination.
Valg af et særligt interessepunkt: Se
eksemplet ovenfor vedrørende "Ak‐
tuel positionsomkreds".

Indlæs den ønskede by med stave‐
funktionen, se "Indlæsning af en
adresse med stavefunktionen" oven‐
for.

Så snart indlæsningen er tilstrække‐
ligt specifik, vises der en liste med
mulige byer. Af og til kan det være
nødvendigt at vælge j for at få vist
listen.
Vælg den ønskede by. Der vises en
menu, hvor de særlige destinationer i
nærheden af den valgte by er inddelt
i kategorier.
Valg af et særligt interessepunkt: Se
eksemplet ovenfor vedrørende "Ak‐
tuel positionsomkreds".
Søgning på navn
Valg af særlige destinationer ved ind‐
tastning af navn.
Når optionen er valgt, vises der en li‐
ste med lande.
Vælg det ønskede land. Der vises en
menu til indlæsning af navn.
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Beskrivelse af rutevejledning, se ka‐
pitel "Vejvisning" 3 175.
Lagring af adresse
Vælg Gem, hvis du ønsker at gemme
den viste adresse i adressebogen el‐
ler hukommelsen myPOIs (mine‐
POI'er).
Gem menuen vises, se "Lagring af en
adresse i adressebogen eller hukom‐
melsen myPOIs (minePOI'er)" ne‐
denfor.
Indlæs navnet på det ønskede inte‐
ressepunkt med stavefunktionen, se
"Indlæsning af en adresse med sta‐
vefunktionen" ovenfor.
Så snart indtastningen er tilstrække‐
ligt specifik, vises der en liste over
mulige interessepunkter. Af og til kan
det være nødvendigt at vælge j for
at få vist listen.
Vælg det ønskede interessepunkt.
Menuen Navigation vises.
Start af rutevejledning
Vælg Start navigation for at starte ru‐
tevejledningen til den viste adresse.

Søgning på tlf.nr.
Valg af interessepunkter ved indtast‐
ning af telefonnummer.
Når optionen er valgt, vises der en li‐
ste med lande.
Vælg det ønskede land. Der vises en
menu til indlæsning af tal.

Indlæs det ønskede telefonnummer
med stavefunktionen, se "Indlæsning
af en adresse med stavefunktionen"
ovenfor.
Når indtastningen er tilstrækkeligt
specifik, vises der en liste med de mu‐
lige telefonnumre (hvert nummer står
for et interessepunkt). Af og til kan det
være nødvendigt at vælge j for at få
vist listen.
Vælg det ønskede interessepunkt.
Menuen Navigation vises.
Start af rutevejledning
Vælg Start navigation for at starte ru‐
tevejledningen til den viste adresse.
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Lagring af adresse
Vælg Gem, hvis du ønsker at gemme
den viste adresse i adressebogen el‐
ler hukommelsen myPOIs (mine‐
POI'er).
Gem menuen vises, se "Lagring af en
adresse i adressebogen eller hukom‐
melsen myPOIs (minePOI'er)" ne‐
denfor.

Beskrivelse af rutevejledning, se ka‐
pitel "Vejvisning" 3 175.
Lagring af adresse
Vælg Gem, hvis du ønsker at gemme
den viste adresse i adressebogen el‐
ler hukommelsen myPOIs (mine‐
POI'er).
Gem menuen vises, se "Lagring af en
adresse i adressebogen eller hukom‐
melsen myPOIs (minePOI'er)" ne‐
denfor.

Valg af en destination på kortet
Tryk på DEST knappen, og vælg så
Vælg fra kort.
Der vises en menu med et kort over
det aktuelle sted.

Bemærkninger
Kortets målestok kan ændres ved at
dreje på knappen MENU.
Placer krydsmarkøren på en destina‐
tion på kortet ved hjælp af 8-vejskon‐
takten på MENU knappen 3 103.
Tryk på knappen MENU for at be‐
kræfte valget.
Menuen Navigation vises.
Start af rutevejledning
Vælg Start navigation for at starte ru‐
tevejledningen til den viste adresse.
Beskrivelse af rutevejledning, se ka‐
pitel "Vejvisning" 3 175.

Valg af en destination ved hjælp
af længde- og breddegrader
Tryk på DEST knappen, og vælg så
Breddegrad / længdegrad.
En menu til indlæsning af geografiske
koordinater som destinations‐
adresse.
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Indlæsning af længdegradskoordinat
1. Vælg Længdegrad.
2. Drej knappen MENU for at vælge
V eller Ø (vest eller øst for Green‐
wich-meridianen).
3. Tryk på knappen MENU for at be‐
kræfte indtastningen.
4. Indlæs og bekræft de ønskede
værdier for længdeminutterne og
-sekunderne.
Indlæsning af breddegradskoordinat
1. Vælg Breddegrad.
2. Drej knappen MENU for at vælge
N eller S (nord eller syd for ækva‐
tor).
3. Tryk på knappen MENU for at be‐
kræfte valget.
4. Drej knappen MENU for at ind‐
læse den ønskede breddegrad.
5. Tryk på knappen MENU for at be‐
kræfte indtastningen.
6. Indlæs de ønskede værdier for
breddeminutterne og -sekun‐
derne.

Vælg Overtages for at bekræfte de
viste koordinater.
Menuen Navigation vises.
Start af rutevejledning
Vælg Start navigation for at starte ru‐
tevejledningen til den viste adresse.
Beskrivelse af rutevejledning, se ka‐
pitel "Vejvisning" 3 175.
Lagring af adresse
Vælg Gem, hvis du ønsker at gemme
den viste adresse i adressebogen el‐
ler hukommelsen myPOIs (mine‐
POI'er).
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Gem menuen vises, se "Lagring af en
adresse i adressebogen eller hukom‐
melsen myPOIs (minePOI'er)" ne‐
denfor.

Lagring af en adresse i
adressebogen eller
hukommelsen myPOIs
(minePOI'er)

Infotainment-systemet har to sær‐
skilte hukommelsesområder til lag‐
ring af favoritdestinationsadresserne:
adressebogen og hukommelsen my‐
POIs (minePOI'er).
Før der lagres en adresse i et af disse
hukommelsesområder, skal adres‐
sen tilordnes en kategori:
■ Hvis du ønsker at gemme en
adresse i adressebogen, skal
adressen tilordnes kategori Privat
eller Forretning.
■ Hvis du ønsker at gemme en
adresse i hukommelsen myPOIs
(minePOI'er), kan du vælge mellem
18 kategorier (f.eks. Restaurant,
Rejser eller Kultur).
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Lagring af en adresse i adressebogen
Tryk på DEST knappen for at åbne
Indtast destination menuen, og vælg
så en option til indlæsning eller valg
af en destinationsadresse (f.eks.
Indlæs adresse eller Seneste
destinationer), se de relevante beskri‐
velser af indlæsning eller valg af
adresse ovenfor.
Efter indlæsning eller valg af den øn‐
skede destinationsadresse, vises
Navigation menuen.
Vælg Gem.
Menuen Gem vises med den sidste
indlæste eller valgte destinations‐
adresse som standardnavn.
Standardnavnet kan ændres (se ek‐
semplet på billedet nedenfor) med
stavefunktionen, se "Indlæsning af en
adresse med stavefunktionen" oven‐
for.

Der er mulighed for at indlæse et te‐
lefonnummer.
Standardkategorien Privat kan æn‐
dres til Forretning:
Vælg den viste kategori for at åbne en
menu med en liste med alle tilgæn‐
gelige adressekategorier.

Bemærkninger
Hvis der vælges en anden kategori
end Privat eller Forretning, gemmes
destinationsadressen i hukommel‐
sen myPOIs (minePOI'er), ikke i
adressebogen.
Vælg Forretning.
Menuen Gem vises igen.
Vælg OK for at gemme destinations‐
adressen i adressebogen vha. det
viste navn og den viste kategori.
Der kan maksimalt gemmes 100 de‐
stinationsadresser i adressebogen.
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Lagring af en adresse i hukommelsen
myPOIs (minePOI'er)
Destinationsadresserne lagres i hu‐
kommelsen myPOIs (minePOI'er) på
samme måde som beskrevet ovenfor
for adressebogen.
Den eneste forskel: vælg en anden
kategori end Privat eller Forretning,
f.eks. Restaurant, Automobiler eller
Shopping.

Redigering eller sletning af en
indlæsning i adressebogen
Tryk på knappen DEST, vælg
Adressebog, vælg derefter den øn‐
skede indlæsning, og vælg Redigér.
Menuen Redigér vises.

Bemærkninger
Hvis du vælger en af kategorierne
Privat eller Forretning, gemmes de‐
stinationsadressen i adressebogen,
ikke i hukommelsen myPOIs (mine‐
POI'er).

Redigering eller sletning af en
gemt adresse

Adressedata (inkl. kategori og tele‐
fonnummer), der er gemt i adresse‐
bogen eller hukommelsen myPOIs
(minePOI'er), kan redigeres eller slet‐
tes fuldstændigt når som helst.

Der findes følgende valgmuligheder:
■ Adresse: åbner Indlæs adresse
menuen. Du kan redigere den viste
adresse med stavefunktionen, se
"Indlæsning af en adresse med sta‐
vefunktionen" ovenfor.
Når du har bekræftet den redige‐
rede adresse, vises Navigation me‐
nuen igen.
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Hvis du også ønsker at redigere el‐
ler ændre kategorien, skal du
vælge den pågældende adresse i
adressebogen igen, se ovenfor.
■ Navn og nummer: efter valg af
denne option kan du redigere nav‐
net på indlæsningen i adressebo‐
gen, redigere telefonnumret eller
vælge en ny kategori, se "Lagring
af en adresse i adressebogen"
ovenfor.
■ Slet: sletter den viste adresse fra
adressebogen.
■ Som "hjem": indstiller den viste
adresse som hjemmeadresse, se
"Indstilling af hjemmeadresse" ne‐
denfor.
Redigering eller sletning af en
indlæsning i myPOIs (minePOI'er)
Tryk på DEST knappen, og vælg så
myPOIs for at åbne menuen, der er
vist nedenfor.
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Redigering eller sletning
Individuelle POI'er
Vælg Individuelle POI'er, vælg den
ønskede sorteringsoption (f.eks.
Aktuel positionsomkreds), vælg den
ønskede kategori (f.eks. Restaurant),
vælg den ønskede adresse, og vælg
så Redigér.
Menuen Redigér vises.
Redigering og sletning af den viste
indlæsning i myPOIs (minePOI'er)
fungerer på samme måde som ved en
indlæsning i adressebogen, se be‐
skrivelsen ovenfor.

Bemærkninger vedr.
Importerede POI'er
Importerede interessepunkter (POI'er
downloadet fra et USB-drev) kan ikke
redigeres direkte.
Hvis du ønsker at redigere
adressedataene for et importeret
POI:
■ Adressens skal først og fremmest
gemmes i adressebogen eller som
et individuelt interessepunkt. Der‐
efter kan adressedataene redige‐
res uafhængigt af indlæsningen i
adressebogen eller i myPOI (mine‐
POI'er) (kan vælges via Individuelle
POI'er).
■ Eller de opdaterede adressedata
kan importeres fra et USB-drev, se
"Eksportering og importering af
POI-data" i kapitlet "Brug" ovenfor.
Det er desuden ikke muligt at fjerne
adressedataene for individuelle, im‐
porterede interessepunkter direkte
fra hukommelsen myPOIs (mine‐
POI'er).
Hvis du ønsker at fjerne individuelle,
importerede POI'er:

Importer de opdaterede POI-data til
infotainment-systemet, der ikke inde‐
holder adressedata for de POI'er, der
skal fjernes.
For at fjerne alle importerede POI'er i
en bestemt kategori: importer en tom
POI-datafil i den pågældende kate‐
gori.
For beskrivelser af importering af
POI-data, se "Eksportering og impor‐
tering af POI-data" i kapitlet "Brug"
ovenfor.
Samtidig sletning af alle importerede
POI'er:
Tryk på CONFIG knappen, vælg
Navi-indstillinger og vælg så Slet alle
importerede POI'er.

Indstilling af hjemmeadresse

Før der kan indstilles en adresse som
hjemmeadresse, skal den pågæl‐
dende adresse gemmes i adressebo‐
gen eller hukommelsen myPOIs (mi‐
nePOI'er), se de relevante beskrivel‐
ser ovenfor.
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Indstilling af en indlæsning i
adressebogen som hjemmeadresse
Tryk på knappen DEST, vælg
Adressebog, vælg derefter den øn‐
skede indlæsning, vælg Redigér og
derefter Som "hjem".
Den viste adresse indstilles som ny
hjemmeadresse og vises som den
første option i Indtast destination me‐
nuen.
Indstilling af en indlæsning i myPOIs
(minePOI'er) som hjemmeadresse
Tryk på DEST knappen, og vælg så
myPOIs for at åbne menuen, der er
vist nedenfor.

Indstilling af et individuelt POI som
hjemmeadresse
Vælg Individuelle POI'er, vælg den
ønskede sorteringsoption (f.eks.
Aktuel positionsomkreds), vælg den
ønskede kategori (f.eks. Restaurant),
vælg den ønskede adresse, vælg
Redigér og vælg så Som "hjem".
Den viste adresse indstilles som ny
hjemmeadresse og vises som den
første option i Indtast destination me‐
nuen.
Bemærkninger vedr.
Importerede POI'er
Importerede interessepunkter (POI'er
downloadet fra et USB-drev) kan ikke
indstilles som hjemmeadresser.
Hvis du ønsker at indstille adressen
på et importeret POI som hjemme‐
adresse:
Adressens skal først og fremmest
gemmes i adressebogen eller som et
individuelt interessepunkt.
Derefter kan adressedataene indstil‐
les som hjemmeadresse uafhængigt
af indlæsningen i adressebogen eller
i myPOI (minePOI'er) (kan vælges via
Individuelle POI'er).
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Vejvisning
Tryk på NAV knappen og derefter på
MENU knappen for at få vist hoved‐
navigationsmenuen.
Der er forskellige tilgængelige menu‐
punkter afhængigt af, om rutevejled‐
ning er inaktiv eller aktiv.

Funktioner med inaktiv
rutevejledning

Start navigation
Efter valg af Start navigation vises
menuen vist nedenfor.
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■ Redigér: ændrer/redigerer den
viste adresse, se "Redigering eller
sletning af en gemt adresse" i ka‐
pitlet "Indlæsning af destination"
ovenfor.
■ Rutekriterier: indstiller/ændrer kri‐
terier for ruteberegning, se "Navi‐
gationsmuligheder" nedenfor.

Der findes følgende valgmuligheder:
■ Start navigation: for at starte rute‐
vejledningen til den viste adresse.
■ Vis på kort: viser placeringen af den
viste adresse på kortet.
■ Start opkald: ikke tilgængelig.
■ Gem: gem den viste adresse i
adressebogen eller hukommelsen
myPOIs (minePOI'er), se "Lagring
af en adresse i adressebogen eller
hukommelsen myPOIs (mine‐
POI'er)" i kapitlet "Indlæsning af de‐
stination" ovenfor.

TMC-meldinger
Oplysninger om TMC, se kapitlet "Dy‐
namisk vejvisning" 3 150.
Vælg TMC-meldinger for at få vist en
liste over alle TMC-trafikmeddelelser,
der er blevet modtaget.

Vælg en TMC-trafikmeddelelse for at
få vist detaljerede oplysninger om re‐
laterede trafikforhold.
Navigationsoptioner
Den tilsvarende menu indeholder mu‐
ligheder og en række relaterede un‐
dermenuer til konfiguration af rutevej‐
ledning.
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Rutekriterier

Beregningen af ruten kan styres med
en række kriterier.
Vælg et af følgende kriterier:
■ Hurtigste
■ Korteste
■ Mest økonomiske: der beregnes en
energioptimeret rute under hensyn‐
tagen til de bilspecifikke parametre,
der i øjeblikket er indstillet i
Bilparametre menuen, se nedenfor.
Vælg Bilparametre for at åbne en
menu til valg af bilspecifikke parame‐
tre.

Der vil blive taget hensyn til de valgte
indstillinger ved beregning af ruten,
hvis Mest økonomiske er valgt, se
ovenfor.
Tryk på BACK for at lukke menuen,
når du har indstillet de ønskede bil‐
parametre.
Vælg Dyn. rutevejledning for at åbne
en menu til konfiguration af dynamisk
rutevejledning.
Oplysninger om dynamisk vejvisning,
se kapitlet "Dynamisk vejvisning"
3 182.

Vælg Dyn. rutevejledning for at akti‐
vere/deaktivere dynamisk rutevejled‐
ning.
Hvis dynamisk rutevejledning er akti‐
veret:
Vælg Automatisk nyberegning, hvis
du ønsker, at ruten automatisk bereg‐
nes igen i tilfælde af trafikproblemer.
Vælg Nyberegning med
forespørgsel, hvis du ønsker, at ruten
kun beregnes igen, hvis den tilsva‐
rende meddelelse bekræftes.
Vælg Overtage indstillinger for at ak‐
tivere de viste indstillinger og lukke
menuen.
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Vælg, hvis det ønskes, en eller flere
af følgende punkter i menuen
Rutekriterier:
■ Undgå motorveje
■ Undgå vejskat
■ Undgå tunneler
■ Undgå færger
■ Vær opmærksom på midlertidige
vejspærringer
Visning rutevejledning
Følgende punkter er tilgængelige for
visning af rutevejledning:

Hvis du anvender Vognbaneassi‐
stent optionen, kan du bestemme,
hvilken slags illustration skal vises,
når man når frem til en motorvejsud‐
fletning.
Hvis Vognbaneassistent er deaktive‐
ret, vises følgende type illustration:

Hvis Vognbaneassistent er aktiveret,
vises følgende type illustration:
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Ved brug af punktet Popup
informationer kan du vælge, hvilke ru‐
tevejledningsinformationer fra navi‐
gationssystemet der skal vises i po‐
pup-vinduerne i andre driftstilstande
(f.eks. radio). Informationerne skjules
efter et angivet tidspunkt eller ved at
trykke på knappen BACK.
Vælg Overtage indstillinger for at ak‐
tivere de viste indstillinger og gå til‐
bage til menuen Navigationsoptioner.
Kortvalgmuligheder
Vælg Kortvalgmuligheder og derefter
Kort modus for at få vist følgende un‐
dermenu:

Vælg mellem kortretningen north up
(nord op) og head up (transparent vis‐
ning) på kortvisningen.
Vælg Kortvalgmuligheder og derefter
Vis POI'er på kortet for at åbne en un‐
dermenu med forskellige funkter for
at definere om interessepunkter skal
vises på kortet og i så fald hvilke.
Når Brugerdefineret vælges, kan det
defineres, hvilke interessepunkter der
skal vises, f.eks. restaurant, hotel, of‐
fentlige bygninger osv.
Visning af ankomsttidspunkt eller
kørselstid
Efter valg af optionen Visning af
forventet køretid eller Visning af
forventet ankomsttid vises den tilsva‐
rende tid i menuen Navigationsoptio‐
ner i den øverste linje på rutevejled‐
ningsskærmen.

Aktuelle positionsinformationer
Der vises følgende information om
den aktuelle position:
■ By
■ Vejnavn
■ Breddegrad
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■ Længdegrad
■ Kortvisning

Den aktuelle position kan kopieres til
adressebogen eller hukommelsen
myPOIs (minePOI'er) ved hjælp af
Gem, se "Lagring af en adresse i
adressebogen eller hukommelsen
myPOIs (minePOI'er)" i kapitlet "Ind‐
læsning af destination" ovenfor.

Målinformationer

Vist information: magen til visningen
for Aktuel position.
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Funktioner for aktiv
rutevejledning

Stop navigation
Efter valg af Stop navigation deakti‐
veres rutevejledningen, og menuop‐
tionerne for inaktiv rutevejledning vi‐
ses, se "Funktioner for inaktiv rutevej‐
ledning" ovenfor.
TMC-meldinger
Oplysninger om TMC, se kapitlet "Dy‐
namisk vejvisning" 3 150.
Efter valg af TMC-meldinger vises
menuen Filtrering.

Vælg, om Alle trafikmeldinger eller
kun Trafikmeldinger langs ruten skal
vises på listen TMC-meldinger, se ne‐
denfor.

Navigationsoptioner
Beskrivelse, se "Funktioner med in‐
aktiv rutevejledning" ovenfor.
Ruteinformation
Følgende information er tilgængelig i
menuen Ruteinformation:
■ Ruteliste
■ Aktuelle positionsinformationer
■ Målinformationer
■ Oversigt aktuel rute

Ruteliste

Alle vejnavne på den beregnede rute
opføres med de relevante afstande.
De elementer på rutelisten, der er
markeret med symbolet "+" kan udvi‐
des ved at vælge det relevante liste‐
element. Efter valg af element vises
der yderligere oplysninger om det re‐
levante listeelement.
Aktuelle positionsinformationer
Beskrivelse, se "Funktioner med in‐
aktiv rutevejledning" ovenfor.
Målinformationer
Beskrivelse, se "Funktioner med in‐
aktiv rutevejledning" ovenfor.

Infotainment-system
Oversigt aktuel rute
Der vises følgende information om
den aktuelle rute:

■
■
■
■
■

Hovedstøtternes position
Destination
Ankomsttid
Strækning
Kortvisning

Rute spærres
Følgende punkter er tilgængelige til
manuel udelukkelse af bestemte om‐
råder/delruter fra rutevejledningen:

Ruteliste
Veje kan udelukkes fra rutevejlednin‐
gen på listen over vejnavne på den
aktuelt beregnede rute.
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Sådan udelukkes en vej fra rutevej‐
ledningen:
Markér det pågældende vejnavn, og
tryk på knappen MENU. Vejnavnet vi‐
ses udstreget.
Hvis det ønskes, kan flere vejnavne
udelukkes fra rutevejledningen.
Vælg Overtage indstillinger, og be‐
kræft den viste meddelelse.
Ruten beregnes igen ved, at der
tages højde for de udelukkede vej‐
navne.
Afstand
Ved at indstille en afstand kan den del
af ruten fra den aktuelle position til
den indstillede afstand udelukkes fra
rutevejledningen.
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Dynamisk vejvisning

Indstil den ønskede afstand, tryk på
knappen MENU, og bekræft så den
viste meddelelse.
Ruten beregnes igen ved, at der
tages højde for den udelukkede rute‐
del.
Bemærkninger
Den indtastede spærring af stræk‐
ningen gælder, indtil en ny ruteplan‐
lægning aktiveres.
Ophæv alle spærringer af vejafsnit
Efter valg af dette punkttages medta‐
ges alle de områder/delruter, der tid‐
ligere er valgt til udelukkelse i rutevej‐
ledningen, igen.

Hvis den dynamiske rutevejledning er
aktiv, tager ruteberegningen højde for
hele den aktuelle trafiksituation, som
infotainment-systemet modtager op‐
lysninger via TMC. Den rute, der fore‐
slås, tager højde for alle trafikproble‐
mer eller begrænsninger i overens‐
stemmelse med de forudindstillede
kriterier (f.eks. "korteste rute", "undgå
motorvej" osv.).
I tilfælde af et trafikalt problem
(f.eks. kø, lukket vej) på den kørte
rute, vises en meddelelse, og en ta‐
lemeddelelse påpeger årsagen til
problemet. Føreren kan bestemme,
om han/hun vil køre uden om det tra‐
fikale problem ved at anvende den
foreslåede ruteændring eller fort‐
sætte gennem området med det tra‐
fikale problem.
Trafikale problemer i nærheden mel‐
des også, hvis rutevejledningen ikke
er aktiv.
Hvis rutevejledningen er aktiv, kon‐
trollerer systemet løbende, udfra tra‐
fikinformationerne, om det er bedre at

beregne en ny rute eller tage en al‐
ternativ rute, der tager højde for den
aktuelle trafiksituation.
Aktivering og deaktivering af dyna‐
misk rutevejledning samt kriterierne
for beregning af ruten og andre navi‐
gationsindstillinger foretages i me‐
nuen Navigationsoptioner, se kapitel
"Vejvisning" 3 175.

Dynamisk rutevejledning fungerer
kun, hvis trafikinformationerne mod‐
tages via RDS-TMC-trafikinformati‐
onssystemet.
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Den mulige forsinkelse som følge af
trafikale problemer, som infotain‐
ment-systemet beregner, baseres på
data, som systemet modtager via den
RDS-TMC-station, der er indstillet på
det aktuelle tidspunkt. Den aktuelle
forsinkelse kan afvige fra den bereg‐
nede.

Kort
Alle de kortdata, der kræves til at an‐
vende navigationssystemet, er gemt
på et SD-kort, der følger med infotain‐
ment-systemet.

SD-kort med landkort

Infotainment-systemets SD-kortlæ‐
ser kan kun læse det leverede SDkort, der er særligt beregnet til anven‐
delse sammen med navigationssy‐
stemet. SD-kortlæseren kan ikke
læse andre SD-kort.
På grund af produktionsdatoen for
kortdataene på SD-kortet kan det
godt være, at ikke alle nye veje er
kommet med, eller nogle navne og
veje kan afvige fra dem, der var i brug,
da kortdataene blev produceret.

Hvis du ønsker at bestille ekstra SDkort eller opdatere kortdataene, kon‐
takt venligst din Chevrolet-service‐
partner.
Udskiftning af et SD-kort med land‐
kort, se nedenfor.
Vigtige oplysninger om håndtering af
SD-kort

Forsigtig
Forsøg aldrig at anvende et SDkort, der er revnet, deformeret eller
repareret med tape. Dette kan
skade udstyret.
■ SD-kortet skal håndteres forsigtigt.
Metalkontakterne må under ingen
omstændigheder berøres.
■ Der må ikke anvendes nogen
gængse rengøringsmidler, benzin,
fortyndelsesmiddel eller antistatisk
spray.
■ Anvend en blød klud, hvis SD-kor‐
tet skal renses.
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■ SD-kortet må ikke bøjes. Bøjede el‐
ler revnede SD-kort må ikke anven‐
des.
■ Der må ikke sættes klæbemærker
eller skrives på nogen af overfla‐
derne.
■ SD-kortet må ikke opbevares på
steder, der er udsat for direkte sol‐
lys, eller ved høj temperatur eller
fugtighedsgrad.
■ SD-kortet skal altid placeres i dens
opbevaringsæske, når den ikke er i
brug.

Udskiftning af et SD-kort med
landkort
SD-kortets port befinder sig under
midterkonsolens dæksel.
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Udtagning af SD-kort

Isætning af SD-kort

Tryk på det isatte SD-kort for at op‐
låse det, og træk så SD-kortet forsig‐
tigt ud af SD-kortets port.

Pres SD-kortet med den udskårne
kant på venstre side (se billedet oven‐
for) ind i SD-kortets port, indtil kortet
sidder fast.
Bemærkninger
SD-kortet og SD-kortporten skal al‐
tid holdes rene og tørre.
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Oversigt over symboler
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Nr. Forklaring

Nr. Forklaring

1

Aktuel position (kort)

18

Lukket liste

2

Destination

19

Indkøbscenter

3

Aktuel position (ruteliste)

20

Betalingsvej

4

ikke tilgængelig

21

Turistinformation

5

ikke tilgængelig

22

Seværdighed

6

Tåge

23

Sport & fritid

7

Vejarbejde

24

Gå i byen

8

Glat vej

25

Museum

9

Smog

26

Billeje

10

Sne

27

Rejseinformation

11

Storm

28

Fritidsaktivitet

12

Pas på/advarsel

29

Tjenester

13

Lukket vej

30

Hæveautomat

14

Tæt trafik

31

Rutebilstation

15

Kø

32

Campingplads

16

Smalle baner

17

Åben liste
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Nr. Forklaring

Nr. Forklaring

Talegenkendelse

33 Apotek

50 Servicestation

34 Biograf

51 Serviceområde

Generel information

35 Lufthavn

52 Restaurant

36 Forlystelsespark

53 Toilet

37 By

54 Historisk monument

38 Bank

55 Hospital

39 Trafikmeddelelse

56 Redningstjeneste

40 Færge

57 Politi

41 Grænse

58 Havn

42 Tunnel

59 Bjergpas

43 Kiosk

60 Offentligt sted

44 Købmand

61 Relateret til bilen

45 Hotel/motel

62 Værksted

46 Motorvejsafkørsel

63 Kirkegård

47 Parkeringsplads
48 Park & ride
49 Parkeringshus i flere etager

Infotainment-systemets talegenken‐
delse gør det muligt at betjene for‐
skellige funktioner i navigationssyste‐
met (kun Navi 900; inklusive lydsy‐
stemfunktioner) samt telefonportalen
via stemmeinput. Funktionen gen‐
kender kommandoer og talsekvenser
uafhængigt af den pågældende taler.
Kommandoerne og talsekvenserne
kan gives uden stemmepause mel‐
lem de individuelle ord.
Du kan gemme destinationsadresser,
radiostationer og telefonnummer ved
at tildele et valgfrit navn (stemme‐
kode). Ved at bruge disse navne kan
du senere indstille destinationsadres‐
sen for en kommende tur, vælge en
radiostation eller oprette en telefontil‐
slutning.
I tilfælde af fejlagtig betjening eller
kommandoer giver talegenkendelsen
dig visuelt og/eller akustisk feedback
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og beder dig om at gentage den øn‐
skede kommando. Ud over dette be‐
kræfter talegenkendelsen vigtige
kommandoer og spørger, hvis det er
nødvendigt.
For at sikre at samtaler inde i bilen
ikke medfører utilsigtet udløsning af
systemfunktioner, starter talegenken‐
delsen ikke, før den er blevet aktive‐
ret.

Vigtig information om
understøttelse af sprog

■ Det er ikke alle de sprog, der er til‐
gængelige til infotainment-syste‐
mets display, som også er tilgæn‐
gelige for talegenkendelse.
■ Det er ikke alle de sprog, der er til‐
gængelige til telefonportalens tale‐
genkendelse, som også er tilgæn‐
gelige for navigationssystemets ta‐
legenkendelse (inklusive lydsy‐
stemfunktioner).
■ Telefonportalens talegenkendelse:
hvis det aktuelt valgte sprog til dis‐
playet ikke understøttes af talegen‐
kendelse, skal stemmekommando‐
erne gives på engelsk.

For at kunne give stemmekom‐
mandoer på engelsk skal du først
aktivere telefonens hovedmenu
ved at trykke på knappen PHONE
på Infotainment-systemet og der‐
efter aktivere telefonportalens
stemmegenkendelse ved at trykke
på knappen w på rattet.
■ Navigationssystemets talegenken‐
delse: hvis det aktuelt valgte sprog
til displayet ikke understøttes af ta‐
legenkendelse, er talegenkendelse
ikke tilgængelig.
I et sådant tilfælde er det nødven‐
digt at vælge et andet sprog til dis‐
playet, hvis du vil styre Infotain‐
ment-systemet med stemmekom‐
mandoer:
Tryk på knappen CONFIG, vælg
menupunktet Sprog og vælg der‐
efter f.eks. English.
Da engelsk er ét af de sprog, der
understøttes af navigationssyste‐
mets talegenkendelse, er talegen‐
kendelse dermed tilgængelig.
Bemærkninger
Hvis man ændrer sproget der vises
på Infotainmentsystemets display,
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slettes alle navne der aktuelt er til‐
delt forudindstillede stationer og/el‐
ler destinationsadresser.

Telefonstyring
Aktivering af talegenkendelse

Aktivering af talegenkendelse i tele‐
fonportalen sker ved at trykke på
knappen w på rattet. Så længe dialo‐
gen er i gang, er alle aktive lydkilder
lydløse, og indtoning af eventuelle
trafiknyheder afbrydes.

Justering af lydstyrke for
stemmeoutput

Drej på lydstyrkeknappen i infotain‐
ment-systemet eller tryk på knappen
+ eller ― på rattet.

Annullering af en dialog

Der er forskellige måder, hvorpå man
kan deaktivere stemmegenkendelse
og annullere en dialog:
■ Tryk på knappen x på rattet.
■ Sig "Cancel (Annullér)".
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■ Giv (sig) ingen kommandoer i et
stykke tid.
■ Efter den tredje ikke genkendte
kommando.

Betjening

Ved hjælp af talegenkendelse kan
mobiltelefonen betjenes meget prak‐
tisk via stemmeinput. Det er nok at
aktivere stemmegenkendelse og give
(sige) den ønskede kommando. Efter
input af kommandoen leder infotain‐
ment-systemet dig gennem dialogen
med hensigtsmæssige spørgsmål og
feedback for at opnå den ønskede
handling.

Hovedkommandoer

Efter aktivering af talegenkendelse
signalerer en kort tone, at talegen‐
kendelsen forventer et input.
Tilgængelige hovedkommandoer:
■ "Dial (Indtast nummer)"
■ "Call (Kald)"
■ "Redialing (Genkalder)"
■ "Save (Gem)"
■ "Delete (Slet)"

■
■
■
■

"Directory (Telefonbog)"
"Pair (tilknyt)"
"Select device (Vælg enhed)"
"Voice feedback (Stemmefeed‐
back)"

Kommandoer, der ofte er
tilgængelige:
■ "Help (Hjælp)": dialogen afsluttes,
og alle tilgængelige kommandoer
inden for den aktuelle funktion op‐
regnes.
■ "Cancel (Annullér)": talegenken‐
delse er deaktiveret.
■ "Yes (Ja)": en hensigtsmæssig
handling udløses alt efter sammen‐
hængen.
■ "No (Nej)": en hensigtsmæssig
handling udløses alt efter sammen‐
hængen.
Indtaling af et telefonnummer
Efter kommandoen "Dial (Indtast
nummer)" anmoder talegenkendel‐
sen om indtaling af et nummer.

Telefonnummeret skal siges med din
normale stemme uden kunstige pau‐
ser mellem de enkelte tal.
Genkendelse fungerer bedst, hvis der
er en pause på mindst et halvt sekun‐
der efter hver tredje til femte ciffer. In‐
fotainment-systemet gentager der‐
næst de genkendte tal.
Du kan derefter indtale yderligere
numre eller anvende følgende kom‐
mandoer:
■ "Dial (Indtast nummer)": inputtene
er accepteret.
■ "Delete (Slet)": det sidst indtalte tal
eller rækken af de sidst indtalte tal
slettes.
■ "Plus": et indledende "+" indtales
for et udlandsopkald.
■ "Verify (Kontrollér)": inputtene gen‐
tages af stemmeoutputtet.
■ "Asterisk (Stjerne)": En stjerne "*"
indlæses.
■ "Hash (Pund)": En firkant "#" indlæ‐
ses.
■ "Help (Hjælp)"
■ "Cancel (Annullér)"
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Den maksimale længde på det indlæ‐
ste telefonnummer er 25 cifre.
For at kunne foretage et udlandsop‐
kald kan du sige ordet "Plus" (+) i be‐
gyndelsen af dit nummer. Plusset gør
det muligt for dig at ringe fra et hvilket
som helst land uden at vide, hvilket
udlandspræfix der er gældende i det
pågældende land. Sig derefter den
relevante landekode.
Eksempel på en dialog
Bruger: "Dial (Indtast nummer)"
Stemmeoutput: "Please, say the
number to dial (Sig venligst det
nummer, der skal indtastes)"
Bruger: "Plus Four (Fire) Nine (Ni)"
Stemmeoutput: "Plus Four (Fire) Nine
(Ni)"
Bruger: "Seven (Syv) Three (Tre)
One (En)"
Stemmeoutput: "Seven (Syv) Three
(Tre) One (En)"
Bruger: "One (En) One (En) Nine
(Ni) Nine (Ni)"
Stemmeoutput: "One (En) One (En)
Nine (Ni) Nine (Ni)"

Bruger: "Dial (Indtast nummer)"
Stemmeoutput: "The number is being
dialled (Nummeret bliver kaldt)"
Indtaling af et navn
Ved brug af kommandoen "Call
(Kald)" indlæses et telefonnummer,
der er gemt i telefonbogen under et
navn (stemmekode).
Tilgængelige kommandoer:
■ "Yes (Ja)"
■ "No (Nej)"
■ "Help (Hjælp)"
■ "Cancel (Annullér)"
Eksempel på en dialog
Bruger: "Call (Kald)"
Stemmeoutput: "Please, say the
nametag to call (Sig venligst navnet
på den person, der skal kaldes)"
Bruger: <Navn>
Stemmeoutput: "Do you want to call
<Michael>? (Vil du kalde
<Michael>?)"
Bruger: "Yes (Ja)"
Stemmeoutput: "The number is being
dialled (Nummeret bliver kaldt)"
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Start af et andet opkald
Der kan startes et andet opkald under
en aktiv telefonsamtale. Dette gøres
ved at trykke på knappen w.
Tilgængelige kommandoer:
■ "Send": aktivér manuel DTMF (to‐
neopkald), f.eks. for telefonsvarer
eller telefonbank.
■ "Send nametag (Send navnetag)":
aktivér DTMF (toneopkald) ved at
indtaste et navn (stemmekode).
■ "Dial (Indtast nummer)"
■ "Call (Kald)"
■ "Redialing (Genkalder)"
■ "Help (Hjælp)"
■ "Cancel (Annullér)"
Eksempel på en dialog
Bruger: <hvis et telefonopkald er ak‐
tivt: tryk på knappen w >
Bruger: "Send"
Stemmeoutput: "Please, say the
number to send. (Sig venligst det
nummer, der skal sendes)"
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(angående nummerindtaling, se dia‐
logeksemplet for Indtaling af et
telefonnummer)
Bruger: "Send"
Redialing (Genkalder)
Det senest opringede nummer ringes
op igen med kommandoen "Redialing
(Genkalder)".
Gem
Ved brug af kommandoen "Save
(Gem)" gemmes et telefonnummer i
telefonbogen under et navn (stemme‐
kode).
Det indtalte navn skal gentages én
gang. Tonehøjden og udtalen skal
være så identiske som mulige ved
begge navneindtalinger, da stemme‐
genkendelsen ellers afviser indtalin‐
gerne.
Der kan maksimalt gemmes 50 stem‐
mekoder i telefonbogen.
Stemmekoder er talerafhængige,
dvs. kun den person, der har indtalt
en stemmekode, kan åbne den.

For at undgå at starten på indspilnin‐
gen af et gemt navn afbrydes, skal der
være en kort pause efter en indta‐
lingsanmodning.
For at kunne anvende stemmekoden
uafhængigt af position, dvs. inklusive
andre lande, skal alle telefonnumre
indtales med et "plus"-tegn og en lan‐
dekode.
Tilgængelige kommandoer:
■ "Save (Gem)": inputtene er accep‐
teret.
■ "Verify (Kontrollér)": det seneste in‐
put gentages.
■ "Help (Hjælp)"
■ "Cancel (Annullér)"
Eksempel på en dialog
Bruger: "Save (Gem)"
Stemmeoutput: "Please, say the
number to save (Sig venligst det
nummer, der skal gemmes)"
(angående nummerindtaling, se dia‐
logeksemplet for Indtaling af et
telefonnummer)
Bruger: "Save (Gem)"

Stemmeoutput: "Please, say the
nametag to save (Sig venligst navnet
på den person, der skal gemmes)"
Bruger: <Navn>
Stemmeoutput: "Please, repeat the
nametag to confirm (Gentag venligst
navnetag for at bekræfte)"
Bruger: <Navn>
Stemmeoutput: "Saving the nametag
(Gemmer navnet på personen)"
Slet
En tidligere gemt stemmekode slettes
med kommandoen "Delete (Slet)".
Tilgængelige kommandoer:
■ "Yes (Ja)"
■ "No (Nej)"
■ "Help (Hjælp)"
■ "Cancel (Annullér)"
Aflytning af gemte navne
Stemmeoutput af alle gemte navne
(stemmekoder) startes med kom‐
mandoen "Directory (Telefonbog)".
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Tilgængelige kommandoer under
stemmeoutput af stemmekoderne:
■ "Call (Kald)": telefonnummeret for
den senest oplæste stemmekode
vælges.
■ "Delete (Slet)": posten for den se‐
nest oplæste stemmekode slettes.
Gem en mobiltelefon i eller slet den i
enhedslisten
Med kommandoen "Pair (tilknyt)" kan
en mobiltelefon gemmes i eller slettes
i telefonportalens enhedsliste 3 195.
Tilgængelige kommandoer:
■ "Add (Tilføj)"
■ "Delete (Slet)"
■ "Help (Hjælp)"
■ "Cancel (Annullér)"
Eksempel på en dialog
Bruger: "Pair (tilknyt)"
Stemmeoutput: "Do you want to add
or delete a device? (Vil du tilføje eller
slette en enhed?)"
Bruger: "Add (Tilføj)"

Stemmeoutput: "Using the pair
function in the external device, enter
<1234> to pair. (Prøv at tilknytte med
<1234> i den eksterne enhed)"
Stemmeoutput: "Do you want to pair
the device? (Ønsker du at tilknytte
enheden?)"
Bruger: "Yes (Ja)"
Stemmeoutput: "Enheden er tilsluttet
som nummer <enhed_nummer>"
Valg af en mobiltelefon i enhedslisten
Ved brug af kommandoen "Select
device (Vælg enhed)" kan der vælges
en mobiltelefon i enhedslisten til op‐
rettelse af en Bluetooth-forbindelse.
Eksempel på en dialog
Bruger: "Select device (Vælg enhed)"
Stemmeoutput: "Please, say a device
number to select (Sig venligst et
enhedsnummer, der skal vælges)"
Bruger: <enhed_nummer>
Stemmeoutput: "Do you want to
select the device number
<device_number>? (Vil du vælge
enhedsnummeret <enhedsnum‐
mer>?)"
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Bruger: "Yes (Ja)"
Stemmeoutput: "Do you want to pair
the device? (Ønsker du at tilknytte
enheden?)"
Bruger: "Yes (Ja)"
Stemmeoutput: "One moment. The
system searches for the selected
device (Et øjeblik. Systemsøgning
efter den valgte enhed)"
Stemmeoutput: "Device number
<dev_num> is selected
(Enhedsnummer <enhedsnummer>
er valgt)"
Voice feedback (Stemmefeedback)
Hvert stemmeinput besvares eller
kommenteres af infotainment-syste‐
met ved hjælp af et stemmeoutput,
der er tilpasset til situationen.
Stemmeoutputtet slås til eller fra ved
at indtaste "Voice feedback (Stem‐
mefeedback)" eller trykke på knap‐
pen w.
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Telefon
Generelt
Telefonsystemet (hvis det er installe‐
ret) giver dig mulighed for at føre mo‐
biltelefonsamtaler via en bilmikrofon
og bilens højttalere. Desuden kan du
betjene de vigtigste mobiltelefonfunk‐
tioner via infotainment-systemet i bi‐
len. For at telefonsystemet skal
kunne anvendes, skal mobiltelefonen
være tilsluttet til det via Bluetooth.
Telefonsystemet kan alternativt be‐
tjenes via talegenkendelsessyste‐
met.
Ikke alle telefonsystemfunktioner un‐
derstøttes af alle mobiltelefoner. De
mulige telefonfunktioner afhænger af
den relevante mobiltelefon og net‐
værksudbyderen. Du kan finde yder‐
ligere oplysninger om dette i betje‐
ningsvejledningen til din mobiltelefon,
eller du kan forhøre dig hos din net‐
værksudbyder.

Vigtig information om betjening
og trafiksikkerhed
9 Advarsel
Mobiltelefoner kan påvirke omgi‐
velserne. Af denne årsag er der
blevet udarbejdet sikkerhedsreg‐
ler og vejledninger. Det er en god
idé at sætte sig ind i disse vejled‐
ninger, før telefonfunktionen an‐
vendes.

9 Advarsel
Det kan være farligt at anvende
håndfri anordninger, mens man
kører, da anvendelse af telefonen
nedsætter koncentrationen. Par‐
ker bilen før anvendelse af den
håndfri anordning. Følg bestem‐
melserne, der er i kraft i det land,
hvor De befinder Dem.
Husk at overholde de specielle
regler, som gælder i specifikke
områder, og sluk altid for mobilte‐
lefonen, hvis brug af mobiltele‐

foner er forbudt, hvis forstyrrelser
forårsages af mobiltelefonen, eller
hvis der kan opstå farlige situatio‐
ner.

Bluetooth

Telefonsystemet understøtter Blue‐
tooth Handsfree Profile V. 1.5 og er
specificeret i overensstemmelse med
Bluetooth Special Interest Group
(SIG).
Yderligere oplysninger om specifika‐
tionen findes på internettet på
http://www.bluetooth.com.

Betjening af talegenkendelse

Anvend ikke talegenkendelse i nød‐
situationer, da din stemme i stres‐
sede situationer kan ændre sig så
meget, at den ikke længere kan gen‐
kendes tilstrækkeligt til at etablere
den ønskede forbindelse hurtigt nok.

Betjeningsenheder

De vigtigste telefonspecifikke betje‐
ningsknapper er følgende:
y\ @-knappen: åbner telefonens ho‐
vedmenu.

Infotainment-system
Ratknapper:
q, w: modtag opkald, aktivér talegen‐
kendelse.
n, x: afslut/afvis opkald, deaktivér
talegenkendelse.
Telefonsystemet kan alternativt be‐
tjenes via talegenkendelse 3 188.

Tilslutning
Telefonsystemet slår selv til og fra via
tændingen. Når der er slukket for
tændingen, kan du slå telefonsyste‐
met til og fra via infotainment-syste‐
met.
Der kan oprettes en forbindelse mel‐
lem mobiltelefonen og telefonsyste‐
met via Bluetooth. Det er en forud‐
sætning, at din mobiltelefon under‐
støtter Bluetooth.
For at en Bluetooth-forbindelse skal
kunne oprettes, skal telefonsystemet
være slået til, og Bluetooth skal være
aktiveret.
Oplysninger om Bluetooth-funktionen
i din mobiltelefon findes i betjenings‐
vejledningen til mobiltelefonen.
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Bluetooth-forbindelse

Bluetooth-menu

Bluetooth er en radiostandard til tråd‐
løs tilslutning mellem f.eks. en telefon
og andre enheder. Oplysninger som
f.eks. en telefonbog, opkaldslister,
netværksoperatørens navn og felt‐
styrke kan overføres. Funktionalite‐
ten kan være begrænset afhængigt af
telefontype.
For at en Bluetooth-forbindelse med
telefonsystemet skal kunne etable‐
res, skal mobiltelefonens Bluetoothfunktion være aktiveret, og mobiltele‐
fonen skal være indstillet på "syn‐
lig"/"kan findes". Yderligere oplys‐
ninger findes i betjeningsvejlednin‐
gen til mobiltelefonen.

Tryk på CONFIG knappen.
Vælg Telefonindstillinger og derefter
Bluetooth.
Aktivering af Bluetooth
Hvis telefonsystemets Bluetoothfunktion er deaktiveret: indstil
Aktivering på Slå til og bekræft den
efterfølgende meddelelse.
Enhedsliste
Når en mobiltelefon tilsluttes telefon‐
systemet via Bluetooth første gang,
lagres mobiltelefonen i enhedslisten.
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Infotainment-system
malt på grund af, at Bluetooth-forbin‐
delsen er aktiv samtidig med mobilte‐
lefonens normale funktion.

Så snart mobiltelefonen har fundet te‐
lefonsystemet, kan Bluetooth-koden
indtastes i mobiltelefonen.

Vælg Tilføj enhed (håndfri). Den
Bluetooth-kode, der skal indtastes i
mobiltelefonen, vises.

Så snart telefonsystemet har fundet
mobiltelefonen, kan oprettelsen af
forbindelsen bekræftes.
Mobiltelefonen er inkluderet i enheds‐
listen og kan betjenes via telefonsy‐
stemet.

Der kan højst lagres 5 mobiltelefoner
i enhedslisten.

Tilslutning af en mobiltelefon
første gang

Når mobiltelefonen tilføjes som en
håndfri enhed, kan brugeren foretage
eller modtage opkald og anvende an‐
dre funktioner via telefonsystemet.
De funktioner, der er tilgængelige, af‐
hænger af mobiltelefonen. Mens mo‐
biltelefonen er tilsluttet telefonsyste‐
met, kan den betjenes som normalt.
Bemærk, at mobiltelefonens batteri
kan blive afladet hurtigere end nor‐

Bemærkninger
Der kan kun parres 5 enheder ad
gangen til systemet. Hvis der skal
parres endnu en enhed, skal en ek‐
sisterende enhed først slettes.
Telefonsystemet kan nu findes af an‐
dre Bluetooth-enheder.

Ændring af Bluetooth-koden
Første gang en Bluetooth-forbindelse
til telefonsystemet oprettes, vises en
standardkode. Denne standardkode
kan ændres, hvornår det skal være.

Infotainment-system
Af sikkerhedsmæssige grunde skal
der anvendes en firecifret, tilfældigt
valgt kode til parring af enheder.

Tilslutning af en mobiltelefon, der er
gemt i enhedslisten
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stem. Hvis dette ikke er tilfældet,
slettes enheden fra enhedslisten og
tilsluttes igen som en ny enhed.
Fjernelse af mobiltelefon fra
enhedsliste
Vælg den ønskede mobiltelefon på
enhedslisten. I den viste menu væl‐
ges Slet, og den efterfølgende med‐
delelse bekræftes.

Vælg Skift Bluetooth-kode. På den
viste menu redigeres den aktuelle
Bluetooth-kode, og den ændrede
kode accepteres med OK.

Vælg den ønskede mobiltelefon og
vælg alternativet Vælg på den viste
menu.
Så snart telefonsystemet har fundet
mobiltelefonen, kan oprettelsen af
forbindelsen bekræftes.
Mobiltelefonen kan betjenes via tele‐
fonsystemet.
Bemærkninger
Hvis tilslutningen af enheden mislyk‐
kes, skal det kontrolleres, at en‐
heden har opført bilens telefonsy‐

Justering af ringetonen
Ændring af ringetonens egenskaber:
Tryk på knappen CONFIG.
Vælg Telefonindstillinger og derefter
Ringetone.
Vælg den ønskede option.
Ændring af ringetonens lydstyrke:
Mens telefonen ringer, drejes knap‐
pen m i Infotainment-systemet, eller
der trykkes på knapperne + / - på rat‐
tet.
Nulstilling af mobiltelefonen til
fabriksindstillinger
Vælg Telefonindstillinger og derefter
Genopret fabriksindstillinger.
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Betjening
Introduktion

Så snart der er etableret en forbin‐
delse via Bluetooth mellem din mobil‐
telefon og infotainment-systemet, kan
du også betjene mange funktioner i
din mobiltelefon via infotainment-sy‐
stemet.
Via infotainment-systemet kan du
f.eks. oprette en forbindelse til de te‐
lefonnumre, der er gemt i din mobil‐
telefon, eller ændre telefonnumrene.
Bemærkninger
I den håndfri modus er det fortsat
muligt at anvende mobiltelefonen,
f.eks. besvare et opkald eller ind‐
stille lydstyrken.
Efter oprettelse af en forbindelse mel‐
lem mobiltelefonen og infotainmentsystemet overføres mobiltelefonens
data til infotainment-systemet. Dette
kan tage lidt tid alt efter telefonmodel‐
len. Under denne periode kan mobil‐
telefonen kun anvendes via infotain‐
ment-systemet i begrænset udstræk‐
ning.

Ikke alle telefoner understøtter alle
funktioner i telefonsystemet. Derfor
kan der forekomme afvigelser fra de
forskellige funktioner, der er beskre‐
vet for disse specifikke telefoner.
Yderligere oplysninger findes i vejled‐
ningen til den telefonspecifikke adap‐
ter.

Indstilling af lydstyrke for håndfri
facilitet

Mens telefonens hovedmenu er aktiv,
trykkes på knappen MENU for at
åbne menuen for telefonbetjening.
Flere forskellige alternativer for op‐
ringning af telefonnumre, for brug af
telefonbogen og opkaldslister.

Manuel indtastning af et
nummer

Drej knappen m i infotainment-syste‐
met eller tryk på knapperne + / - på
rattet.

Opringning af et telefonnummer

Vælg Indtast nummer og indtast
derpå den ønskede nummersekvens.
Vælg y for at starte opringningspro‐
cessen.
Du kan skifte til telefonbogsmenuen
ved at vælge z.

Infotainment-system
Telefonbog

Efter oprettelse af forbindelsen sam‐
menlignes telefonbogen med telefon‐
bogen i den midlertidige hukom‐
melse, forudsat at det handler om
samme SIM-kort eller samme telefon.
Under denne periode vises ikke even‐
tuelle poster, der er tilføjet for nylig.
Hvis det drejer sig om et andet SIMkort eller en anden telefon, genindlæ‐
ses telefonbogen. Denne proces kan
tage nogle minutter afhængigt af te‐
lefonmodellen.

Vælg Telefonbog. I den viste menu
vælges den ønskede første bogstavs‐
rækkefølge for at starte et forvalg af
telefonbogens poster, som du vil
have vist.
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Vælg det ønskede nummer for at
starte opringningsprocessen.

Opkaldslister

Valg af et telefonnummer i
telefonbogen
Bemærkninger
Indførsler i telefonbogen overføres
fra mobiltelefonen. Præsentationen
og rækkefølgen af indførsler i tele‐
fonbogen kan være forskellige på In‐
fotainment-systemets display og
mobiltelefonens display.
Når forvalget er foretaget: vælg den
ønskede post i telefonbogen for at
vise de numre, der er gemt under
denne post.

Via menuen Opkaldslister kan bruge‐
ren se indgående, udgående og mi‐
stede opkald og opringe de relevante
numre. En opringningsproces startes
ved at vælge den ønskede opkaldsli‐
ste, en post i opkaldslisten og til sidst
det ønskede telefonnummer.

Indgående opkald

Når der findes et indgående opkald,
vises en menu, hvor telefonopkaldet
kan accepteres eller afvises.

200

Infotainment-system

Vælg det ønskede.

Funktioner under et
telefonopkald

Hvis du er midt i en telefonsamtale,
trykkes på knappen MENU for at
åbne en undermenu.
Der findes forskellige valgmuligheder
alt efter situationen og mobiltelefo‐
nens funktioner:
■ Slut opkald: afbryd telefonforbin‐
delsen.
■ Kald nummer: indtast et telefon‐
nummer for at foretage et andet te‐
lefonopkald eller udfør DTMF (to‐
neopkald), f.eks. for telefonsvarer
eller telefonbank.
■ Frakobl opkald: afbryd forbindelsen
til en konferencedeltager i en tele‐
fonkonference.
■ Sammenkobl opkald: kombinér to
opkald når der er flere aktive op‐
kald.
■ Ombyt opkald: skift mellem opkald,
hvis der er flere opkald.
■ Afbryd udgående lyd: sæt et opkald
på lydløs funktion.

Mobiltelefoner og
CB-radioer
Monteringsvejledning og
betjeningsvejledning

Følg bilens monteringsvejledning og
telefonleverandørens betjeningsvej‐
ledning ved installation og brug af mo‐
biltelefon og det håndfri sæt. Ellers ri‐
sikerer bilens typegodkendelse at
bortfalde (EU-direktiv 95/54/EF).
Anbefalede forudsætninger for pro‐
blemfri betjening:
■ Professionelt monteret udvendig
antenne sikrer maksimal række‐
vidde,
■ Sendeeffekt maksimalt 10 watt,
■ Montering af telefon på egnet sted,
se anvisningerne 3 44.
Få råd om, hvilke steder der er be‐
regnet til montering af henholdsvis
udvendig antenne og holdere til ud‐
styret, samt om brug af apparater, der
har en sendeeffekt på mere end
10 watt.

Brugen af et håndfrit sæt uden ud‐
vendig antenne i mobilstandarderne
GSM 900/1800/1900 og UMTS må
kun ske, hvis mobiltelefonens maksi‐
male sendestyrke ikke overstiger
2 watt ved GSM 900 og ellers 1 watt.
Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi, at
der ikke tales i mobiltelefon under
kørslen. Også selv om De bruger
håndfri betjening, kan det tage op‐
mærksomheden fra trafikken.

9 Advarsel
Mobiltelefoner og radioudstyr
(CB), som ikke opfylder oven‐
nævnte standard for mobiltele‐
foner, må derfor kun bruges, hvis
de er sluttet til en udvendig an‐
tenne.

Infotainment-system
Forsigtig
Brug af mobiltelefoner og radioud‐
styr (CB) med indbygget antenne
inde i bilen kan forårsage forstyr‐
relser i bilens elektroniske syste‐
mer, hvis ovenstående forskrifter
ikke overholdes.
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Klimastyringssystemer
Varme- og
ventilationssystem

Rød = Varm
Blå = Kold
Den ønskede varmeeffekt opnås
først, når motoren er blevet varm.

Luftfordeling

Vælg luftudtag ved knaptryk.
L = Til hovedområdet og fodrum‐
met
K = Til fodrummet
M = Luftfordeling til hovedet via ju‐
sterbare ventilationsspjæld
J = Til forruden og fodrummet
Den valgte indstilling angives med en
lysdiode i knappen.
Betjeningselementer for:
■ Temperatur
■ Luftfordeling
■ Blæserhastighed
■ Afdugning, afisning
■ El-bagrude

Temperatur

Indstil temperaturen ved at dreje på
knappen.

Blæserhastighed

Luftstrømmen justeres ved at sætte
blæseren på den ønskede hastighed.

Klimastyring
Afdugning og afisning V

Angivelse af indstillinger

De valgte funktioner angives af lys‐
dioden i den aktiverede knap.

Airconditionsystem
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Temperatur

Indstil temperaturen ved at dreje på
knappen.
Rød = Varm
Blå = Kold
Den ønskede varmeeffekt opnås
først, når motoren er blevet varm.

Luftfordeling

■ Tryk på knappen V: blæseren skif‐
ter automatisk til højere hastighed,
luften ledes automatisk mod for‐
ruden.
■ Sæt temperaturknappen på det
varmeste niveau.
■ Tænd for el-bagruden Ü.
■ Åbn eventuelt ventilationsspjæl‐
dene i siderne, og ret dem mod si‐
deruderne.
El-bagrude Ü 3 34.

Vælg luftudtag ved knaptryk.
L = Til hovedområdet og fodrum‐
met
K = Til fodrummet
M = Luftfordeling til hovedet via ju‐
sterbare ventilationsspjæld
J = Til forruden og fodrummet
Betjeningselementer for:
■ Temperatur
■ Luftfordeling
■ Blæserhastighed
■ Afdugning og afisning
■ Recirkulation 4
■ Køling n
■ El-bagrude

Den valgte indstilling angives med en
lysdiode i knappen.

Blæserhastighed

Luftstrømmen justeres ved at sætte
blæseren på den ønskede hastighed.
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Afdugning og afisning af
ruder V

Bemærkninger
Hvis indstillingerne for afdugning og
afisning er valgt, vil et Autostop være
hindret.
Hvis indstillingerne for afdugning og
afisning er valgt, mens motoren er i
et Autostop, genstarter motoren
automatisk.
El-bagrude Ü 3 34.

Recirkulation 4

Ventilationssystemets recirkulation
betjenes ved at trykke på knap‐
pen 4.
■ Tryk på knappen V: blæseren skif‐
ter automatisk til højere hastighed,
luften ledes automatisk mod for‐
ruden.
■ Slå kølingen til n.
■ Sæt temperaturknappen på det
varmeste niveau.
■ Tænd for el-bagruden Ü.
■ Åbn eventuelt ventilationsspjæl‐
dene i siderne, og ret dem mod si‐
deruderne.

9 Advarsel
Kørsel med recirkulationsfunktio‐
nen slået til i længere perioder kan
bevirke, at man bliver søvnig. Slå
af og til om til udeluftfunktionen for
at få frisk luft.
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 dø‐
sige.

Køling n

Kølingen fungerer kun med motoren i
gang og blæseren tændt. Betjenes
med knappen n.
Klimaanlægget køler og affugter (tør‐
rer) den indstrømmende luft lidt over
frysepunktet. Der kan derfor dannes
kondensvand, som ledes ud under bi‐
len.
Spar på brændstoffet ved at slå kø‐
lingsenheden fra, så snart der ikke
længere er brug for køling eller affugt‐
ning. Når kølesystemet er slået fra, vil
klimastyringen ikke anmode om gen‐
start af motoren under et autostop.

Klimastyring
Maksimal køling

Angivelse af indstillinger

De valgte funktioner angives af lys‐
dioden i den aktiverede knap.

Elektronisk klimastyring
9 Advarsel

Åbn ruderne kortvarigt, så den varme
luft hurtigt kan slippe ud.
■ Slå kølingen til n.
■ Slå luftcirkulationssystemet til 4.
■ Tryk på luftfordelerkontakten M.
■ Sæt temperaturknappen på det
koldeste niveau.
■ Sæt blæserhastigheden på højeste
niveau.
■ Åbn alle ventilationsspjæld.

Sov ikke i en bil med klimaanlæg‐
get eller varmesystemet slået til.
Det kan forårsage alvorlige skader
eller dødsfald på grund af et fald i
iltniveauet og/eller kropstempera‐
turen.
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Styring i automatisk funktion:
AUTO
= automatisk funk‐
tion; alle indstil‐
linger undtagen
temperatur vælges
automatisk af syste‐
met
Temperature = forvalg af ønsket
temperatur
Følgende funktioner kan tilpasses
manuelt, idet den automatiske funk‐
tion deaktiveres:
Fan
= valgbar luftstrøm
speed
MODE
= valgbar luftfordeling
= afdugning og afisning
V
X
= til- og frakobling af
system
= til- og frakobling af
n
køling
= recirkulation
4
AQS
= føler for luftkvalitet
El-bagrude Ü 3 34.
Den forvalgte temperatur reguleres
automatisk. Ved automatisk drift re‐
gulerer blæserhastigheden og luftfor‐
delingen automatisk luftstrømmen.

206

Klimastyring

Systemet kan tilpasses manuelt ved
hjælp af knapperne for luftfordeling
og blæserhastighed.

Automatisk drift AUTO

Alle ventilationsspjæld aktiveres
automatisk i automatfunktion. Derfor
skal ventilationsspjældene altid være
åbne.

Temperaturforvalg

Alle ændringer af indstillingerne vises
på info-displayet i nogle få sekunder.
Aktiverede funktioner angives ved
hjælp af lysdioden i knappen.
Den elektroniske klimastyring kan
kun betjenes, når motoren er i gang.

Grundlæggende indstillinger for mak‐
simal komfort:
■ Tryk på AUTO knappen, så aktive‐
res aircondition-systemet automa‐
tisk.
■ Åbn samtlige ventilationsspjæld.
■ Indstil den ønskede temperatur
med venstre drejeknap.
Styringen af blæserhastigheden i
automatisk funktion kan ændres i me‐
nuen Indstillinger.
Individuelle indstillinger 3 86

Indstil temperaturen på den ønskede
værdi ved at dreje på knappen.
Rød = Varm
Blå = Kold
Hvis der vælges minimumstempera‐
tur, kører klimastyringen med maksi‐
mal køling.

Klimastyring
Hvis der vælges maksimumstempe‐
ratur, kører klimastyringen med mak‐
simal varme.
Bemærkninger
Hvis temperaturen falder med 2 °C
eller mere, mens motoren er i Auto‐
stop, starter motoren automatisk
igen.
Stop-start-system 3 214.

El-bagrude Ü 3 34.
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Luftfordeling MODE

Manuel indstilling

Klimastyringens indstillinger kan æn‐
dres ved at aktivere knapperne og
drejeknapperne som følger. Ændring
af indstillingerne vil deaktivere auto‐
matisk funktion.
Blæserhastighed x

Afdugning og afisning af ruder
V

■ Tryk på V.
■ Temperatur og luftfordeling indstil‐
les automatisk, og blæseren kører
med højere hastighed.
■ Tryk på knappen V for at vende
tilbage til automatisk drift.
Tænd for el-bagruden Ü.
Bemærkninger
Hvis der trykkes på V-knappen,
mens motoren er i gang, bliver et
Autostop hindret, indtil der trykkes
på V-knappen igen.
Hvis der trykkes på V-knappen,
mens motoren er i Autostop, starter
motoren automatisk igen.

Drej højre drejeknap. Den valgte blæ‐
serhastighed angives med tallet i dis‐
playet.
For at vende tilbage til automatisk
drift: Tryk på knappen AUTO.

Tryk på MODE-knappen én gang el‐
ler flere gange for ønsket indstilling.
Den indstillede luftfordeling angives
på informationsdisplayet.
VL = Til forruden, hovedområdet
og fodrummet
VK = Til forruden og fodrummet
= Til fodrummet
K
= Luftfordeling til hovedet via
M
justerbare ventilations‐
spjæld
= Til hovedområdet via juster‐
L
bare ventilationsspjæld og
fodrummet
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Retur til automatisk luftfordeling:
Deaktiver den pågældende indstilling
eller tryk på knappen AUTO.

Køling n

Aktivering eller deaktivering med n
knappen.
Klimaanlægget køler og affugter (tør‐
rer) den indstrømmende luft over en
bestemt udetemperatur. Der kan der‐
for dannes kondensvand, som ledes
ud under bilen.
Spar på brændstoffet ved at slå kø‐
lingsenheden fra, så snart der ikke
længere er brug for køling eller affugt‐
ning. Når kølesystemet er slået fra, vil
klimastyringen ikke anmode om gen‐
start af motoren under et autostop.

Automatisk recirkulation

Det automatiske recirkulationssy‐
stem har en fugtighedsføler, som
automatisk skifter til frisklufttilførsel,
hvis fugtigheden i kabinen er for høj.

Manuel recirkulation 4

Ventilationssystemets manuelle re‐
cirkulation betjenes ved at trykke på
knappen 4.

9 Advarsel
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 dø‐
sige.

Føler for luftkvalitet AQS

Føleren for luftkvalitet registrerer, om
udeluften er af dårlig kvalitet, og skif‐
ter i så fald automatisk til indvendig
luft.

Til- og frakobling af system X

Ved tryk på knap X til- eller frakobles
alle funktioner i varme-, ventilationsog kølesystemet.

Grundindstillinger

Nogle indstillinger kan ændres i me‐
nuen Indstillinger i info-displayet. In‐
dividuelle indstillinger 3 86.

Supplerende
varmeapparat
Luftvarmer (kun dieselbiler)

Quickheat er en elektrisk, ekstra luft‐
varmer, der opvarmer kabinen hurti‐
gere.

Klimastyring

Ventilationsspjæld
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Spjældet lukkes ved at dreje finger‐
hjulet til 4.

Justerbare
ventilationsspjæld

9 Advarsel
Fastgør ikke genstande til luft‐
spjældenes lameller. Risiko for
materiel skade og personskader
ved en ulykke.

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

Faste ventilationsspjæld
Indstil luftstrømmens retning ved at
vippe og dreje lamellerne.

Spjældet åbnes ved at dreje finger‐
hjulet til Y.

Under forruden og de forreste sideru‐
der samt i fodrummet er der anbragt
yderligere ventilationsspjæld.
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Vedligeholdelse
Luftindtag

Normal brug af aircondition
For at sikre konstant god funktion,
skal sættes i gang nogle minutter en
gang om måneden, uanset vejrfor‐
hold og årstid. Brug af kølefunktion er
ikke mulig ved lave udetemperaturer.

Service

Det udvendige luftindtag foran for‐
ruden skal holdes frie af hensyn til
luftgennemstrømningen. Fjern even‐
tuelle blade, snavs eller sne.

Pollenfilter
Manuelt styret pollenfilter

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

Af hensyn til den optimale kølevirk‐
ning anbefales det at kontrollere air‐
conditionsystemet årligt, første gang
tre år efter første indregistrering.
■ Funktions- og tryktest
■ Varmesystemets funktion
■ Tæthedsprøve
■ Kontrol af drivremme
■ Rengøring af kondensator og kon‐
densafløb
■ Effektkontrol

Kørsel og betjening
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Kørselstips

Start og betjening

Kontrol over bilen

Tilkørsel af ny bil

Kør aldrig i frigear, når motoren
ikke kører (undtagen under et
Autostop)

Mange systemer fungerer ikke i
denne situation (f.eks. bremsefor‐
stærker, servostyring). Kørsel på
denne måde udgør en fare for både
føreren og andre. Alle systemer fun‐
gerer under et Autostop, men der vil
være en styret reduktion i servosty‐
ringsydelsen, og kørehastigheden re‐
duceres.
Stop-start-system 3 214.

Pedaler

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

211

Følg nedenstående instruktioner de
første få hundrede kilometer for at for‐
bedre Deres bils præstation og kør‐
selsøkonomi og for at forøge dens le‐
vetid:
■ Undgå start med fuld gas.
■ Undlad at speede motoren op.
■ Undgå pludselige stop undtagen i
nødsituationer. Derved får brem‐
serne mulighed for at tilpasse sig
korrekt.
■ Undgå hurtige starter, pludselige
accelerationer og langvarig kørsel
ved høj hastighed. Derved undgås
skader på motoren, og man sparer
på brændstoffet.
■ Undgå acceleration med fuld gas i
lavt gear.
■ Bugser ikke andre køretøjer.
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Tændingslåsens stillinger

Start af motor
Start af motor med
tændingslåsen

0 = Tænding fra
1 = Tænding fra, ratlås frigjort
2 = Tænding til, ved dieselmotor:
forglødning
3 = Start

■ Drej nøglen til position 1, og bevæg
rattet lidt for at frigøre ratlåsen
■ Manuel gearkasse: træd pedalen
ned, og hold den nede
■ Automatisk gearkasse: træd
bremsepedalen ned, hold den
nede, og flyt gearvælgeren til P el‐
ler N
■ Træd ikke på speederen

■ Dieselmotor: Drej nøglen til stilling
2 til forvarmning, indtil kontrollam‐
pen ! slukker
■ Drej nøglen i stilling 3 og slip, når
motoren går.
Inden startproceduren gentages, eller
hvis motoren skal standses: Drej nøg‐
len tilbage på 0.
Under et Autostop kan motoren star‐
tes ved at træde på koblingspedalen.

Kørsel og betjening
Start af motor med
Start/Stop‑knap

Motoren slukkes ved at trykke på
knappen igen.

Standsning af motoren

■ Tryk på knappen Start/Stop, mens
motoren arbejder, og bilen holder
stille, for at standse motoren.

Hjælpeudstyrsstrømtilstand

■ Den elektroniske nøgle skal være
inde i bilen
■ Manuel gearkasse: træd på kobling
og bremse
■ Automatisk gearkasse: træd på
bremsen og flyt gearvælgeren til P
eller N (af sikkerhedsmæssige år‐
sager startes motoren i P)
■ Træd ikke på speederen
■ Tryk på knappen Start/Stop og slip,
når motoren går. Den grønne lys‐
diode lyser, så snart motoren går

Tryk på knappen Start/Stop en gang
uden at træde på koblingspedalen el‐
ler bremsepedalen:
Hjælpeudstyrsstrømtilstand er aktiv,
den gule lysdiode i knappen lyser. I
denne tilstand frigøres ratlåsen, og
visse elektriske funktioner kan anven‐
des.
For at starte motoren fra
Hjælpeudstyrsstrømtilstand skal du
træde på koblingspedalen (manuel
gearkasse) eller bremsepedalen
(automatisk gearkasse), og tryk en
gang mere på knappen Start/Stop.

Strømtilstanden tænding slået til
Tryk på knappen Start/Stop i
5 sekunder, og hold den inde uden at
træde koblingspedalen eller bremse‐
pedalen ned: Strømtilstanden
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tænding slået til er aktiv, den grønne
lysdiode i knappen lyser. I denne til‐
stand kan alle elektriske funktioner
anvendes, og dieselmotoren forvar‐
mes.
For at starte motoren fra
Strømtilstanden tænding slået til skal
du træde på koblingspedalen (ma‐
nuel gearkasse) eller bremsepedalen
(automatisk gearkasse) og trykke en
gang mere på knappen Start/Stop.
Bemærkninger
Læg ikke fjernbetjeningen i bagage‐
rummet eller meget tæt på
Info-Display.

Nødbetjening

Hvis et af batterierne i den elektro‐
niske nøgle er afladet, eller fjernbe‐
tjeningen svigter, kan førerdøren lå‐
ses eller låses op med den mekani‐
ske nøgle 3 20.
Den mekaniske nøgle kan kun bruges
til at låse eller oplåse førerdøren. Op‐
låsning af hele bilen 3 23. På biler
med tyverialarm kan alarmen udlø‐
ses, når bilen låses op. Deaktiver
alarmen ved at slå tændingen til.
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Starte bilen ved lave
temperaturer

Åbn dækslet i bunden af kopholderen
i midterkonsollen. Klap den elektro‐
niske nøgle ud, og sæt den ind i nøg‐
lehullet.
Tryk på Start/Stop knappen.
Motoren standses ved at trykke på
Start/Stop-knappen i mindst
2 sekunder.
Lås førerdøren med den mekaniske
nøgle. Låsning af hele bilen 3 23.
Denne mulighed er kun til brug i nøds‐
tilfælde. Søg hjælp på et værksted.

Start af motoren uden ekstra varme‐
apparater er mulig ned til -27 °С. Der
kræves en motorolie med den rette
viskositet, korrekt brændstof, udført
service og tilstrækkeligt opladet bat‐
teri. Ved temperaturer under -27 °C
skal den automatiske gearkasse have
en opvarmningsfase på ca. 5 minut‐
ter. Gearvælgeren skal være i posi‐
tion P.

Påløbs-afbrydelse
Ved påløb, det vil sige kørsel med bi‐
len i gear uden at træde på speede‐
ren, afbrydes brændstoftilførslen.

Stop/start-system
Stop-start-systemet hjælper med at
spare brændstof og reducere udstød‐
ningsemissioner. Når forholdene tilla‐
der det, slukker det motoren, så snart
bilen kører ved en lav hastighed eller
holder stille, f.eks. ved et lyskryds el‐
ler i en trafikprop. Det starter automa‐
tisk motoren, så snart koblingen tryk‐
kes ned. En batteriføler sikrer, at et
Autostop kun udføres, hvis batteriet
er tilstrækkeligt opladet til at gøre
genstart mulig.

Aktivering

Stop-start-systemet er til rådighed, så
snart motoren er startet, bilen starter
og betingelserne anført nedenfor i
dette afsnit er opfyldt.

Kørsel og betjening
Deaktivering

Deaktiver stop-start-systemet manu‐
elt ved at trykke på knappen ECO.
Deaktiveringen angives, når lysdio‐
den i knappen slukker.

Autostop

Hvis bilen kører med lav hastighed el‐
ler holder stille, aktiveres et Autostop
som følger:
■ Træd på koblingspedalen
■ Før gearvælgeren til neutral
■ Slip koblingspedalen
Motoren bliver slukket, mens tændin‐
gen forbliver tændt.

Et Autostop indikeres af nålen ved
AUTOSTOP-positionen på omdrej‐
ningstælleren.
Under et Autostop opretholdes op‐
varmnings- og bremsefunktionen.

Forsigtig
Servostyringassistenten kan være
reduceret under et autostop.
Betingelser for et autostop
Stop-start-systemet kontrollerer, om
hver af følgende betingelser er op‐
fyldt.
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■ Stop-start-systemet er ikke manu‐
elt 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
høj
■ Motorens udstødningstemperatur
er ikke for høj, fx efter kørsel med
høj motorbelastning
■ Udetemperaturen er ikke for lav
■ Klimastyringen tillader et autostop
■ Vakuumbremsen er tilstrækkelig
■ Dieselpartikelfilterets selvrensende
funktion er ikke aktiveret
■ Bilen har bevæget sig siden det sid‐
ste autostop
Ellers hindres autostoppet.
En udetemperatur tæt på frysepunk‐
tet kan hindre et autostop.
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Visse indstillinger af klimaanlægget
kan muligvis hindre et autostop. Se
kapitlet Klimastyring for yderligere op‐
lysninger.
Lige efter kørsel på motorvej kan et
autostop være forhindret.
Tilkørsel af ny bil 3 211.
Beskyttelse af batteri
Stop-start-systemet har flere funktio‐
ner til beskyttelse mod afladning af
batteriet for at sikre pålidelig genstart
af motoren.
Strømbesparende foranstaltninger
Under et autostop bliver flere elektri‐
ske funktioner som f.eks. elektrisk
hjælpevarmer eller bagrudeopvarm‐
ning, deaktiveret eller skiftet til en
strømbesparende tilstand. Klimasty‐
ringens blæserhastighed er nedsat
for at spare strøm.

Sådan kan føreren genstarte
motoren

Træd på koblingspedalen for at gen‐
starte motoren.

Motorstarten angives af nålen ved po‐
sitionen for tomgangshastighed på
omdrejningstælleren.
Hvis gearvælgeren flyttes ud af neu‐
tral, inden koblingen trædes ned, ly‐
ser kontrollampen 0 eller vises som
et symbol i førerinformationscentret.
Kontrollampe 0 3 74.

Genstart af motoren med stopstart-systemet

Gearvælgeren skal være i neutral, for
at automatisk genstart er mulig.
Hvis et af følgende forhold opstår un‐
der et autostop, genstartes motoren
automatisk af stop-start-systemet.
■ Stop-start-systemet er manuelt
deaktiveret
■ Motorhjelmen er åbnet
■ Førerens sikkerhedssele er ikke
spændt, og førerdøren åbnes
■ Motortemperaturen er for lav
■ Batteriet er afladet
■ Vakuumbremsen er ikke tilstrække‐
lig
■ Bilen begynder at køre

■ Klimaanlægget kræver en motor‐
start
■ Klimaanlægget tændes manuelt
Hvis motorhjelmen ikke er helt lukket,
vises en advarselsmeddelelse i fører‐
informationscentret, og kontrollam‐
pen / lyser.
Kontrollampe / 3 77.
Hvis et elektrisk tilbehør, f.eks. en
bærbar cd-afspiller, er tilsluttet til stik‐
kontakten, kan der måske bemærkes
et kortvarigt fald i strømtilførslen un‐
der genstart.

Parkering
■ Bilen må ikke parkeres på steder
med let antændeligt materiale. Der
kan opstå brand som følge af de
høje temperaturer fra udstød‐
ningen.
■ Træk altid parkeringsbremsen
uden at trykke på udløserknappen.
Træk håndbremsen så meget som
muligt på en skråning eller en stig‐
ning. Træk samtidig på bremsen for
at reducere den nødvendige akti‐
veringskraft.

Kørsel og betjening
■ Sluk for motor og tænding. Rattet
drejes, indtil ratlåsen aktiveres.
■ Hvis bilen holder på et plant under‐
lag eller en stigning, sættes den i
1. gear, eller gearvælgeren sættes
på P, inden tændingen slås fra. På
en stigning drejes forhjulene des‐
uden væk fra kantstenen.
Hvis bilen holder på en skråning,
sættes den i bakgear, eller gear‐
vælgeren sættes på P, inden tæn‐
dingen slås fra. Desuden drejes for‐
hjulene ind mod kantstenen.
■ Lås bilen og aktiver tyverialarmen.

Udstødning
9 Fare
Udstødningsgasser fra motorer in‐
deholder kulilte, der er yderst gif‐
tig, og som samtidig er lugtfri og
farveløs. Indånding af kulilte kan
være livsfarligt.
Hvis der trænger udstødningsgas‐
ser ind i kabinen, skal De straks
åbne alle vinduerne. Få fejlen og
årsagen til den udbedret på et
værksted.
Desuden skal De undgå at køre
med åbent bagagerum, idet der
kan trænge udstødningsgasser
ind i bilen.

Dieselpartikelfilter
Dieselpartikelfiltersystemet filtrerer
skadelige sodpartikler fra udstød‐
ningsgasserne. Systemet har en selv‐
rensningsfunktion, der afvikles auto‐
matisk under kørslen. Filteret renses
ved forbrænding af de bortfiltrerede
sodpartikler ved høj temperatur.
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Denne proces foregår automatisk ved
bestemte kørselsforhold og kan tage
10 op til 25 minutter. Autostop er ikke
til rådighed, og brændstofforbruget
kan være højere i dette tidsrum. Der
kan udvikles lugt og røg, hvilket er
normalt.

Under visse kørselsforhold, f.eks.
småture, kan systemet ikke rense sig
selv automatisk.
Hvis filtret trænger til at blive renset,
og de seneste kørselsforhold ikke har
givet mulighed for automatisk rens‐
ning, lyser eller blinker kontrollampen
%. Fortsæt kørslen, og oprethold en
hastighed på mindst 50 km/h i ca.
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15 minutter, eller indtil kontrollampen
slukker. Skift evt. til et lavere gear.
Rensningen af dieselpartikelfiltret
startes.

Vi anbefaler, at kørslen ikke afbrydes,
og tændingen ikke afbrydes under
rensningen.

Forsigtig
Hvis renseproceduren afbrydes
mere end én gang, er der stor ri‐
siko for, at motoren kan tage al‐
vorlig skade.

Rensningen foregår hurtigst ved høje
omdrejningstal og høj belastning.

Forsigtig
Andre brændstofkvaliteter end
dem, der nævnes på side 3 229,
3 289 kan beskadige katalysato‐
ren eller dele af elektronikken.
Uforbrændt benzin forårsager
overophedning og skade på kata‐
lysatoren. De bør derfor undgå at
aktivere starteren unødvendigt
længe, at løbe tør for brændstof og
at skubbe eller trække motoren i
gang.

Kontrollampen % slukkes, så snart
selvrensningsfunktionen er gennem‐
ført.

Katalysator
Katalysatoren reducerer de skadelige
stoffer i udstødningen.

I tilfælde af tændingsfejl, ujævn mo‐
torgang, reduktion i motorydelsen el‐
ler andre usædvanlige problemer skal
De så snart som muligt få fejlen og
årsagen til den udbedret på et værk‐
sted. Kørslen kan om nødvendigt
kortvarigt fortsættes med lav hastig‐
hed og med lavt omdrejningstal.

Kørsel og betjening

Automatisk gearkasse

Gearvælger

Den automatiske gearkasse muliggør
manuelt gearskift (manuel funktion)
eller automatisk gearskift (automat‐
funktion).

Geardisplay
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Ved skift til P og R skal udløserknap‐
pen trykkes ind.
Træd ikke på speederen, når der væl‐
ges gear. Træd aldrig samtidigt på
speeder og bremse.
Når bilen sættes i gear, og bremsen
slippes, begynder bilen langsomt at
køre fremad.

Bremsning med hjælp fra
motoren

Gearfunktionen eller det valgte gear
vises på geardisplayet.

P = Parkeringsstilling, hjulene er
blokeret, må kun vælges, når
bilen holder stille, og parke‐
ringsbremsen er aktiveret.
R = Bakgear. Må kun vælges, når
bilen står stille.
N = Neutral position.
D = Automatgearfunktion med alle
gear.
Gearvælgeren er låst i P. Flyttes ved
at slå tændingen til, træde på bremse‐
pedalen og trykke på udløserknap‐
pen.

Udnyt motorens bremseeffekt ved at
sætte i et lavere gear i ordentlig tid
ved kørsel ned ad bakke.

"Rokning" af bilen

Kun hvis bilen er kørt fast i sand, mud‐
der eller sne, må man forsøge at
rokke bilen fri. Flyt gearvælgeren frem
og tilbage mellem D og R gentagne
gange. Motorens omdrejningstal hol‐
des så lavt som muligt, og man bør
undgå at give gas rykvist.

Parkering

Aktiver parkeringsbremsen, sæt i P
og tag tændingsnøglen ud.
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Tændingsnøglen kan kun tages ud,
hvis gearvælgeren står i position P.

Manuel funktion

Hvis motorens omdrejningstal er for
lavt, skifter gearkassen automatisk til
et lavere geartrin, hvis en bestemt
hastighed er nået.
Ved høje omdrejningstal skiftes der
ikke automatisk til et højere geartrin.

Kickdown

Elektroniske
kørselsprogrammer

Flyt gearvælgeren fra stilling D til ven‐
stre og herefter fremad eller bagud.
< = Skift til et højere gear
] = Skift til et lavere gear
Hvis der vælges et for højt gear i for‐
hold til kørehastigheden, eller hvis
der vælges et for lavt gear i forhold til
kørehastigheden, gennemføres gear‐
skiftet ikke.

■ Arbejdstemperaturprogrammet
sørger efter koldstart for, at kataly‐
satoren hurtigt når op på den nød‐
vendige temperatur ved at øge om‐
drejningstallet.
■ En automatisk skiftefunktion sætter
automatisk i frigear, hvis bilen
standses i et fremadgående gear.

For at opnå hurtigere acceleration
trædes speederen helt i bund og hol‐
des der. Gearkassen skifter til et la‐
vere gear afhængig af motorens om‐
drejningstal.

Fejl
I tilfælde af fejl tændes fejlkontrollam‐
pen g. Gearkassen skifter ikke læn‐
gere automatisk og heller ikke manu‐
elt, da den er fastlåst i et bestemt
gear.
Få årsagen til fejlen udbedret af et
værksted.
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Strømafbrydelse
Ved en strømafbrydelse kan gearvæl‐
geren ikke flyttes fra position P. Tæn‐
dingsnøglen kan ikke tages ud af
tændingslåsen.
Hvis batteriet er fladt, skal De bruge
startkabler til at starte bilen med
3 271.
Hvis batteriet ikke er årsagen til fejlen,
frigøres gearvælgeren og tændings‐
nøglen tages ud af tændingslåsen.

2. Åbn afdækningen til højre for
gearvælgeren.
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Frigørelse af gearvælger
1. Aktiver parkeringsbremsen.

3. Stik en skruetrækker så langt ned
i åbningen som muligt og før gear‐
vælgeren ud af P. Hvis P vælges
igen, vil gearvælgeren blive låst i
den pågældende stilling igen. Få
årsagen til strømafbrydelsen ud‐
bedret på et værksted.
4. Luk afdækningen.

Bilen sættes i bakgear ved at trække
ringen på gearstangen opefter og
sætte i 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.
Lad ikke koblingen slippe unødigt.
Træd altid koblingspedalen helt i
bund. Lad i øvrigt ikke foden hvile på
pedalen.
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Forsigtig

Det anbefales at holde begge
hænderne på rattet i videst muligt
omfang. Undlad at lade hænderne
blive på gearvælgeren.

Bremser
Bremsesystemet har to uafhængige
bremsekredse.
Hvis en bremsekreds svigter, kan bi‐
len fortsat bremses med den anden
bremsekreds. Bremsevirkningen op‐
nås dog først, når bremsepedalen
trædes hårdt ned. Det kræver bety‐
deligt større kraft. Bremselængden
øges. Søg hjælp på et værksted in‐
den køreturen fortsættes.
Når motoren står stille, ophører brem‐
seforstærkerens virkning, når man
har trådt på bremsen én eller to
gange. Bremsevirkningen forringes
ikke af dette, men der kræves en be‐
tydeligt større kraft for at bremse.
Dette skal man være særlig opmærk‐
som på ved bugsering.
Når man er begyndt at køre, gennem‐
fører systemet en selvtest, som kan
høres.
Kontrollampe R 3 74.

Blokeringsfri bremser
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 kata‐
strofeopbremsning.
Regulering af bremsevirkningen med
ABS kan mærkes som en pulseren i
bremsepedalen og ved regulerings‐
lyde.
Optimal bremsevirkning opnås kun,
hvis bremsepedalen under hele op‐
bremsningen trædes kraftigt ned,
også når pedalen pulserer. Trykket
på pedalen må aldrig lettes.
Kontrollampe u 3 74.

Fejl
9 Advarsel
Hvis der er en fejl i ABS-systemet,
kan hjulene have tilbøjelighed til at
blokere ved en brat opbremsning.
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Fordelene ved ABS-systemet vir‐
ker ikke mere. Bilen kan ikke læn‐
gere styres under kraftige op‐
bremsninger og kan skride ud.
Få årsagen til fejlen udbedret af et
værksted.

Parkeringsbremse

Parkeringsbremsen løsnes ved at
løfte håndtaget lidt op, trykke på
knappen og sænke håndtaget helt.
Ved at træde på fodbremsen samti‐
digt reduceres den kraft, der skal bru‐
ges til aktivering af parkeringsbrem‐
sen.
Kontrollampe & 3 74.

Bremseassistent
Hvis bremsepedalen trædes hurtigt
og hårdt ned, bremses der automa‐
tisk med maksimal bremsekraft (kata‐
strofeopbremsning).
Så længe denne kraftige opbrems‐
ning skal vare, må trykket på bremse‐
pedalen ikke slækkes. Sker det, vil
bremsekraften automatisk blive redu‐
ceret.

Træk altid parkeringsbremsen så
kraftigt som muligt uden at trykke på
knappen, når bilen parkeres på en
skråning eller en stigning.
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Kørselskontrolsystemer
Traction Control
Traction control systemet (TC) for‐
bedrer kørselsstabiliteten, når det er
påkrævet, uanset kørebanens be‐
skaffenhed eller dækkenes vejgreb,
ved at forhindre de trækkende hjul i at
spinne.
Så snart de trækkende hjul begynder
at spinne, reduceres motorydelsen,
og de hjul, der spinner mest, bremses
separat. Det giver langt større kontrol
over bilen på glatte veje.
TC er funktionsklar, så snart kontrol‐
lampen b slukker.
Når TC er aktiv, blinker b.

9 Advarsel
Lad ikke dette sikkerhedselement
friste Dem til at tage chancer, når
De kører.
Afpas hastigheden efter vejforhol‐
dene.
Kontrollampe b 3 75.
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Deaktivering

TC kan deaktiveres, hvis hjulspin er
nødvendig: Tryk på knappen b i ca.
2 sekunder.
Kontrollampen k tænder.
TC genaktiveres ved at trykke på
knappen b igen.
TC genaktiveres også, næste gang
tændingen tilsluttes igen.

Elektronisk
stabilitetskontrol
Den elektroniske stabilitetskontrol
(ESC) forbedrer bilens stabilitet under
kørslen, uanset kørebanens beskaf‐
fenhed og dækkenes vejgreb. Syste‐
met forhindrer også hjulspin på de
trækkende hjul.
I samme øjeblik bilen begynder at
slingre (understyring/overstyring), re‐
duceres motorydelsen, og hjulene
bremses separat. Det giver langt
større kontrol over bilen på glatte
veje.
ESC er funktionsklar, så snart kon‐
trollampen b slukker.
Når ESC er aktiv, blinker b.

9 Advarsel
Lad ikke dette sikkerhedselement
friste Dem til at tage chancer, når
De kører.
Afpas hastigheden efter vejforhol‐
dene.
Kontrollampe b 3 75.

Deaktivering

Ved særdeles avanceret kørsel kan
ESC deaktiveres: hold knappen b
inde i ca. 7 sekunder.
Kontrollampen n tænder.
ESC genaktiveres ved at trykke på
knappen b igen. Hvis TC-systemet
også var deaktiveret, genaktiveres
både TC og ESC.
ESC genaktiveres også, næste gang
tændingen tilsluttes igen.
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Cruise control
Cruise control kan lagre og fastholde
hastigheder mellem ca. 40 og
200 km/h. Der kan forekomme afvi‐
gelser fra den lagrede hastighed ved
kørsel op og ned ad bakke.
Af sikkerhedsgrunde kan Cruise Con‐
trol-systemet først aktiveres, efter at
der er blevet trådt én gang på fod‐
bremsen.

I biler med automatgear må cruise
control kun aktiveres i automatfunk‐
tion.
Kontrollampe m 3 77.

Eller der accelereres til den ønskede
hastighed, der lagres ved at dreje til
RES/+.

Aktivering

Med aktiveret cruise control holdes
fingerhjulet drejet til SET/- eller det
drejes kortvarigt til SET/- flere gange:
hastigheden reduceres kontinuerligt
eller i små trin.

Tryk på vippekontakten m i den øver‐
ste ende, kontrollampen m lyser
hvidt.

Aktivering

Accelerer op til den ønskede hastig‐
hed og drej fingerhjulet til SET/-, så
lagres og holdes den aktuelle hastig‐
hed. Kontrollampen m lyser grønt.
Gaspedalen kan slippes.
Hastigheden kan sættes op ved at
træde på speederen. Når speederen
slippes, føres bilen automatisk tilbage
til den lagrede hastighed.

Hastighedsforøgelse

Cruise Control bør ikke benyttes, hvor
trafikforholdene ikke tillader konstant
hastighed.

225

Med aktiveret cruise control holdes
fingerhjulet drejet til RES/+, eller det
drejes kortvarigt til RES/+ flere
gange: hastigheden øges kontinuer‐
ligt eller i små trin.

Hastighedssænkning

Deaktivering

Tryk på knappen y, kontrollampen
m lyser hvidt. Cruise control deakti‐
veres.Den lagrede hastighed lagres.
Automatisk deaktivering:
■ Ved hastigheder under ca.
40 km/h,
■ der trædes på bremsen,
■ der trædes på koblingspedalen,
■ gearvælger i N,
■ Traction Control-systemet eller den
elektroniske stabilitetskontrol er i
funktion.
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Genoptagelse af lagret
hastighed

Drej fingerhjulet til RES/+ ved en
hastighed på over 40 km/h. Den lag‐
rede hastighed vil blive opnået. Hvis
forskellen mellem den aktuelle hastig‐
hed og den lagrede hastighed er
mere end 40 km/h, kan bilen ikke gen‐
optage den lagrede hastighed.

Registrering af
forhindringer
Parkeringsassistent

Bemærkninger
Hvilket som helst tilbehør, der er
monteret i bilens registreringsom‐
råde, kan forårsage en fejlfunktion i
systemet.

Aktivering

Når der sættes i bakgear, aktiveres
systemet automatisk.
En forhindring angives ved hjælp af
akustiske advarsler. Intervallet mel‐
lem advarslerne bliver kortere, jo min‐
dre afstanden til forhindringen bliver.
Når afstanden er mindre end 40 cm,
lyder den akustiske advarsel kon‐
stant.

Deaktivering

Tryk på vippekontakten m i den lave‐
ste ende, kontrollampen m slukkes.
Den lagrede hastighed slettes. Når
tændingen slås fra, slettes også den
lagrede hastighed.
Parkeringsassistenten gør det lettere
at parkere ved at måle afstanden mel‐
lem bilen og forhindringer bagved og
ved at udsende lydsignaler. Det er
dog føreren, der bærer det fulde an‐
svar for parkeringen.
Systemet består af fire ultralydspar‐
keringssensorer i den bageste ko‐
fanger.
Kontrollampe r 3 75.

Deaktivering

Systemet deaktiveres automatisk,
når
■ bilens hastighed overstiger
10 km/t
■ bilen er parkeret
■ der opstår en fejl i systemet.

Fejl

I tilfælde af en fejl i systemet ly‐
ser r.

Kørsel og betjening
Derudover lyser r, hvis systemet
ikke fungerer på grund af midlertidige
forhold som f.eks. sensorer, der er
dækket af sne.

Vigtige anvisninger ved brug af
parkeringsassistentsystemerne
9 Advarsel
Uens reflekterende overflader fra
genstande eller tøj samt udefra
kommende lydkilder kan under
visse omstændigheder medføre,
at systemet ikke kan registrere for‐
hindringer.

Forsigtig
Sensorens funktion kan være ned‐
sat, hvis sensorerne er tildækket,
f.eks. af is eller sne.
Parkeringsassistentsystemernes
funktion kan være nedsat på
grund af en niveauændring af
sensorerne.

Særlige forhold gælder for høje bi‐
ler (f.eks. offroad-køretøjer, mini‐
vans, transportere). Registrering
af genstande i den øverste del af
bilen kan ikke garanteres.
Genstande med et meget lille re‐
flekteringstværsnit, som f.eks. me‐
get smalle genstande, eller gen‐
stande i bløde materialer, registre‐
res muligvis ikke af systemet.
Parkeringsassistentsystemer er
ikke effektive som en hjælp for fø‐
reren til at undgå uventede gen‐
stande.
Bemærkninger
Sensoren kunne registrere en ikkeeksisterende genstand (ekkoforstyr‐
relse) forårsaget af eksterne akusti‐
ske eller mekaniske forstyrrelser.

Bakkamera
Bakkameraet hjælper føreren ved
bakning ved at vise et billede af om‐
rådet bag bilen.
Kameraets billede vises på farve-infodisplayet.
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9 Advarsel
Bakkameraet erstatter ikke føre‐
rens udsyn. Bemærk, at gen‐
stande, der er uden for kameraets
synsfelt og avanceret parkerings‐
assistent-sensorerne, f.eks. under
kofangeren eller under bilen, ikke
vises.
Undlad at bakke bilen ved kun at
se på info-displayet, og kontroller
området bag ved og rundt om bilen
før bakning.

Aktivering

Bakkameraet aktiveres automatisk,
når bilen sættes i bakgear.
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Funktion

Kameraet er monteret i bagklappens
håndtag og har en synsvinkel på
130°.

På grund kameraets høje placering
kan den bageste kofanger ses på dis‐
playet som en guide for positionen.
Det område, der vises af kameraet, er
begrænset. Afstanden på det billede,
der vises på skærmen, adskiller sig
fra den faktiske afstand.
Retningslinjer
Dynamiske retningslinjer er vandrette
linjer i intervaller på 1 meter, der pro‐
jiceres på billedet for at angive afstan‐
den til de viste genstande.

Bilens bane vises i overensstem‐
melse med styreudslaget.
Funktionen kan deaktiveres i menuen
Indstillinger i info-displayet. Indivi‐
duelle indstillinger 3 86.
Advarselssymboler
Advarselssymboler er angivet som
trekanter 9 på det billede, som viser
forhindringer registreret af den avan‐
cerede parkeringsassistents bag‐
sensorer.

Kørsel og betjening
Displayindstillinger

Aktivering og deaktivering af bakka‐
meraet kan ændres i menuen
Indstillinger på info-displayet. Indivi‐
duelle indstillinger 3 86.

Fejl

Lysstyrken kan indstilles med op/nedknapperne på multifunktionsknap‐
pen.
Kontrasten kan indstilles med ven‐
stre/højre-knapperne på multifunk‐
tionsknappen.

Deaktivering

Kameraet deaktiveres, når en be‐
stemt kørehastighed overskrides, el‐
ler hvis bakgearet ikke er aktiveret i
ca. 10 sekunder.

Fejlmeddelelser vises med en 9 på
den øverste linje på info-displayet.
Bakkameraet fungerer muligvis ikke
korrekt, når:
■ det er mørkt i omgivelserne,
■ solen eller forlygternes stråler skin‐
ner direkte ind i kameralinsen,
■ is, sne, mudder eller andet dækker
kameralinsen. Rengør linsen, skyl
den med vand, og tør den med en
blød klud,
■ bagklappen ikke er lukket korrekt,
■ bilen har haft en ulykke ved bagen‐
den,
■ der er meget store temperaturforsk‐
elle.
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Brændstof
Brændstof til
benzinmotorer
Brug kun blyfrit brændstof, som opfyl‐
der den europæiske standard
EN 228 eller E DIN 51626-1 eller til‐
svarende.
Din motor kan køre med E10 brænd‐
stof, som lever op til disse standarder.
E10-brændstof indeholder op til
10 % bioethanol.
Brug brændstof med anbefalet oktan‐
tal 3 289. Brugen af brændstof med
lavere oktantal reducerer motorens
ydeevne og drejningsmoment og
øger benzinforbruget en smule.

Forsigtig
Brug ikke brændstof eller brænd‐
stofadditiver, som indeholder me‐
talforbindelser så som manganba‐
serede tilsætninger. Dette kan
medføre beskadigelse af motoren.
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Forsigtig

Forsigtig

Anvendelse af brændstof, der ikke
opfylder EN 228 eller E DIN
51626-1 eller tilsvarende, kan
medføre aflejringer eller motor‐
skader og evt. have indvirkning på
garantien.

Anvendelse af brændstof, der ikke
opfylder EN 590 eller lignende,
kan medføre motoreffekttab, øget
slitage eller motorskader og evt.
have indvirkning på garantien.

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

Dieselbrændstof
Brug kun dieselbrændstof iht.
EN 590.
I lande udenfor Den europæiske
Union skal der anvendes euro-diesel
med en svovlkoncentration på under
50 ppm.

Der må ikke anvendes dieselolie til
brug i søfarten, varmeolie, Aquazole
og lignende disel-vand-emulgeringer.
Det er ikke tilladt at fortynde diesel‐
olien med brændstof til benzinmoto‐
rer.
Ved lave temperaturer kan diesel‐
olien ikke flyde eller filtreres, som den
skal. Tank derfor vinterdiesel, hvis
egenskaber producenten garanterer
for, når temperaturerne er lave.

Brændstofpåfyldning

9 Fare
Inden optankning skal motoren
standes, og evt. brændstofdrevne
varmeapparater skal slukkes. Sluk
mobiltelefoner.
Følg tankstationens betjeningsog sikkerhedsforskrifter, når der
skal fyldes brændstof på.

Kørsel og betjening
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9 Fare
Brændstof er brændbart og eks‐
plosivt. Rygning forbudt. Undgå
åben ild og gnister.
Hvis De kan lugte brændstof i bi‐
len, skal De straks få udbedret fej‐
len og årsagen til den på et værk‐
sted.

Forsigtig
I tilfælde af forkert brændstof må
tændingen ikke slås til.
Tankklappen sidder i højre side af bi‐
len.

Tankklappen kan kun åbnes, når bi‐
len er låst op. Åbn tankklappen ved at
trykke på den.
Drej dækslet langsomt modsat urets
retning for at åbne.

Tankdækslet hægtes på tankklap‐
pen, når der tankes.
For brændstofpåfyldning skal pumpe‐
dysen sættes helt ind og slås til.
Efter automatisk afbrydelse kan den
fyldes op med maks. to doser brænd‐
stof.

Forsigtig
Tør straks overflødigt brændstof
af.
For at lukke skal tankdækslet drejes
med urets retning, indtil det klikker på
plads.
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Luk klappen og lad den gå i hak.

Tankdæksel

Kun det originale tankdæksel sikrer
fuld funktion. Biler med dieselmotor
har et specielt tankdæksel.
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Generel information

Oplagring af bilen

Tilbehør og ændring af
bilen

Længere tids stilstand

Vi anbefaler, at der bruges originale
reservedele og tilbehør samt dele,
der er udviklet specifikt til den pågæl‐
dende bilmodel. Vi kan ikke vurdere
og heller ikke stå inde for driftsikker‐
heden af andre produkter - heller ikke
selv om disse eventuelt er blevet god‐
kendt af offentlige myndigheder eller
på anden vis er blevet godkendt.
Der må ikke foretages ændringer af
det elektriske system, som for eksem‐
pel indgreb i de elektroniske styreen‐
heder (chip tuning).
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Hvis bilen skal oplagres i flere måne‐
der:
■ Bilen vaskes og voksbehandles.
■ Få voksbehandlingen i motorrum‐
met og på undervognen kontrolle‐
ret.
■ Tætningslister rengøres og konser‐
veres.
■ Fyld brændstoftanken helt op.
■ Motorolien skiftes.
■ Sprinklervæskebeholderen tøm‐
mes.
■ Frostvæske og korrosionsbeskyt‐
telse kontrolleres.
■ Dæktrykket indstilles til det specifi‐
cerede tryk for fuld last.
■ Stil bilen i et tørt rum med god ven‐
tilation. Sæt i første gear eller bak‐
gear eller sæt gearvælgeren i P.
Sørg for at bilen ikke kan rulle.
■ Parkeringsbremsen må ikke aktive‐
res.
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■ Åbn motorhjelmen, luk alle døre og
lås bilen.
■ Afmonter polklemmen på batteriets
minuspol. Vær opmærksom på at
alle systemer ikke fungerer, f.eks.
tyverialarmen.

Genbrug af bilen
Informationer om genbrugsvirksom‐
heder for biler og genbrug af biler kan
ses på vores webside. Dette arbejde
må kun udføres af en autoriseret gen‐
brugsvirksomhed.

Kontrol af bilen
Arbejde på bilen

Ibrugtagning af bilen efter
længere tids pause

Når bilen igen skal tages i brug:
■ Polklemmen monteres på minus‐
polen på bilens batteri. Elektronik‐
ken til de el-betjente ruder aktive‐
res.
■ Dæktrykket kontrolleres.
■ Sprinklervæskebeholderen fyldes
op.
■ Motoroliestanden kontrolleres.
■ Kølevæskestanden kontrolleres.
■ Nummerpladen monteres even‐
tuelt.

9 Advarsel
Foretag kun kontroller i motorrum‐
met, når tændingen er afbrudt.
Køleblæseren kan køre, selv om
tændingen er afbrudt.
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9 Fare
Tændingssystemet benytter me‐
get høj spænding. Undgå berø‐
ring.

Motorhjelm
Åbning
Tryk på sikkerhedspalen til venstre og
åbn motorhjelmen.

9 Advarsel
Berør kun skumpolstringen på
håndtaget til motorhjelmens støt‐
testang, når motoren er varm.
Luftindtag 3 210.
Træk i grebet og før det tilbage til ud‐
gangspositionen.

Understøt motorhjelmen.
Hvis motorhjelmen åbnes under et
autostop, genstartes motoren auto‐
matisk af sikkerhedsmæssige årsa‐
ger.
Kontrollampe / 3 77.

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.

236

Pleje af bilen

Motorrumsoversigt
Benzinmotor, LUJ og LUV

Pleje af bilen
Benzinmotor, LDE og 2H0
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Benzinmotor, LXT

Pleje af bilen
Dieselmotor, LUD

239

240

Pleje af bilen

Dieselmotor, LNP

Pleje af bilen
1. Servostyringsvæskebeholder
3 243
2. Motoroliedæksel 3 241
3. Bremsevæskebeholder 3 244
4. Kølevæskebeholder 3 242
5. Sikringsboks 3 257
6. Sprinklervæskebeholder 3 243
7. Batteri 3 244
8. Målepind for motoroliestand
3 241
9. Motorluftfilter 3 242

Træk oliemålepinden op, tør den af,
og stik den helt ned til anslag ved
håndgrebet. Træk den op igen og af‐
læs motoroliestanden.
Stik målepinden helt ned til anslag
ved håndgrebet og drej en halv om‐
gang.

Der skal senest påfyldes motorolie,
når oliestanden er sunket til lige over
påfyldningsmærket MIN.

Motorolie
Kontroller motoroliestanden med
jævne mellemrum for at undgå mo‐
torskader. Sørg for, at der bruges den
korrekte type olie. Anbefalede væ‐
sker og smøremidler 3 284.
Kontrollen skal foretages med bilen
på et vandret underlag. Motoren skal
være driftsvarm og have været stand‐
set i mindst 10 minutter.
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Afhængig af motoren anvendes der
forskellige oliemålepinde.
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Ved anbefaler at bruge samme type
olie, der blev benyttet ved sidste olie‐
skift.
Oliestanden må ikke komme over det
øverste mærke MAX på målepinden.

Motorluftfilter

Kølevæskestand
Forsigtig
For lav kølevæskestand kan med‐
føre skader på motoren.

Forsigtig
Overskydende motorolie skal af‐
tappes eller udsuges.
Kapacitet 3 300.
Sæt dækslet lige på og spænd det.

Forsigtig
Ved kørsel på en skråning vises
advarselskode 79 muligvis i fører‐
informationscentret 3 82.
Hvis koden forsvinder igen, når
man kommer tilbage til fladt ter‐
ræn, skal der ikke efterfyldes med
motorolie.

Motorens luftfilter udskiftes ved at
skrue 6 skruer af og fjerne filterhuset.

Kølevæske
Kølevæske yder beskyttelse mod
frost ned til ca. -27 °C.
Sørg for at frostvæskekoncentratio‐
nen altid er tilstrækkelig.

Forsigtig
Brug kun godkendte frostvæsker.

Når kølesystemet er koldt, skal køle‐
væsken stå lidt over markeringen.
Ved lavere niveau efterfyldes.

9 Advarsel
Lad motoren køle af, inden De fjer‐
ner dækslet. Tag dækslet forsigtigt
af, så trykket lettes langsomt.
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243

Sprinklervæske

Fyld på med en blanding af demine‐
raliseret vand og frostvæske, der er
godkendt til bilen. Dækslet skrues
fast på. Få frostbeskyttelsen kontrol‐
leret og få årsagen til kølevæsketabet
udbedret på et værksted.

Servostyringsvæske
Forsigtig
Selv meget små mængder forure‐
ning forårsage skader på styresy‐
stemet og medføre, at det ikke fun‐
gerer korrekt. Lad ikke forure‐
nende stoffer komme i kontakt
med væskesiden på beholder‐
dækslet/målepinden og lad ikke
sådanne stoffer komme ind i be‐
holderen.

Åbn dækslet og tag det af. Tør måle‐
pinden af og drej dækslet i beholde‐
ren. Åbn dækslet igen, tag det af og
aflæs niveauet på servostyringsvæ‐
sken.
Servostyringsvæskestanden skal
være mellem MIN og MAX.
Hvis væskestanden er for lav, skal
man søge hjælp på et værksted.

Fyld med forrudesprinklervæskekon‐
centrat.

Bremser
Når belægningen er slidt ned til mini‐
mumstykkelsen, tænder g.
Det er muligt at køre videre, men
bremsebelægningerne skal udskiftes
snarest.
Med nye bremsebelægninger anbe‐
fales det ikke at foretage kraftige op‐
bremsninger på de første ture med bi‐
len.
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Bremsevæske
9 Advarsel
Bremsevæske er giftig og æt‐
sende. Undgå kontakt med øjne,
hud, tøj og lakerede overflader.

Bremsevæskestanden skal være
mellem MIN og MAX.
Ved efterfyldning skal man sørge for
yderste renlighed, da urenheder i
bremsevæsken kan føre til fejl i brem‐
sesystemet. Få årsagen til bremse‐
væsketabet udbedret på et værksted.

Benyt kun godkendt bremsevæske af
høj kvalitet til bilen, Bremse- og kob‐
lingsvæske 3 284.

Batteri
Bilens batteri er vedligeholdelsesfrit,
forudsat at køreprofilen tillader til‐
strækkelig opladning af batteriet.
Korte ture og hyppige motorstarter
kan aflade batteriet. Undgå brug af
unødvendige elektriske enheder.

Batterier hører ikke hjemme i hus‐
holdningsaffaldet. De skal afleveres i
hertil indrettede indsamlingskasser
eller på genbrugsstationer.
Hvis bilen ikke bliver brugt i mere end
4 uger, kan batteriet blive afladet. Af‐
monter polklemmen på batteriets mi‐
nuspol.
Tilslutning og afbrydelse af batteriet
må kun ske med afbrudt tænding.

9 Advarsel
Hold brændende genstande væk
fra batteriet for at undgå en eks‐
plosion. En batterieksplosion kan
medføre skader på bilen og alvor‐
lige personskader eller dødsfald.
Undgå kontakt med øjne, hud, tøj
og lakerede overflader. Væsken
indeholder svovlsyre, der er ska‐
delig ved direkte kontakt. Ved kon‐
takt med huden skal området ren‐
ses med vand, og man skal søge
lægehjælp omgående.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Vip ikke et åbent batteri.
Afladningssikring 3 100.

Udskiftning af batteriet
Bemærkninger
Enhver afvigelse fra anvisningerne i
dette afsnit kan føre til en midlertidig
deaktivering af stop-start-systemet.
Når batteriet udskiftes, skal det sik‐
res, at der ikke er åbne ventilations‐
huller i nærheden af pluspolen. Hvis

Pleje af bilen
der er et åbent ventilationshul, skal
det lukkes med en prop, og venti‐
lationen ved den negative pol skal åb‐
nes.
Der må kun bruges batterier, der tilla‐
der, at sikringsboksen monteres over
batteriet.
På biler med stop-start-system skal
AGM (absorberende glasmåtte) -bat‐
teriet udskiftes med et AGM batteri
igen.
Et AGM-batteri kan genkendes på, at
der på batteriets etiket står AGM. Vi
anbefaler at bruge et originalt Che‐
vrolet-batteri.
Bemærkninger
Hvis der bruges et andet AGM-bat‐
teri end det originale Chevrolet-bat‐
teri, kan det forringe stop-start-sy‐
stemets ydelse.
Vi anbefaler, at batteriet udskiftes af
et værksted.
Stop-start-system 3 214.

Opladning af batteriet
9 Advarsel
På biler med stop-start-system
skal du sikre, at opladningsspæn‐
dingen ikke overstiger 14,6 volt,
når du bruger en batterioplader.
Ellers kan batteriet beskadiges.
Starthjælp 3 271.

Advarselsetiket
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Symbolernes betydning:
■ Ingen gnister, åben ild eller tobaks‐
rygning.
■ Beskyt altid øjnene. Eksplosiv gas
kan fremkalde blindhed og person‐
skader.
■ Opbevar batteriet utilgængeligt for
børn.
■ Batteriet indeholder svovlsyre, som
kan fremkalde blindhed og alvorlige
forbrændinger.
■ Se instruktionsbogen for yderligere
oplysninger.
■ Der kan være eksplosiv gas i nær‐
heden af batteriet.
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Udluftning af
brændstofsystem
Hvis tanken har været kørt tør, skal
dieselbrændstofsystemet udluftes.
Tændingen slås til tre gange i
15 sekunder ad gangen. Derefter tør‐
nes motoren i højst 40 sekunder.
Fremgangsmåden må tidligst genta‐
ges efter 5 sekunder. Hvis motoren så
alligevel ikke starter, søges hjælp på
et værksted.

Løft viskerarmen. Tryk på udløsergre‐
bet og frigør viskerbladet.

Udskiftning af pærer

Viskerblad på bagruden

Afbryd tændingen og afbryd den på‐
gældende kontakt eller luk dørene.
Tag kun fat om soklen på den nye
pære! Rør ikke ved pæreglasset med
bare fingre.
Anvend kun samme pæretype til ud‐
skiftning.
Udskift forlygtepærerne fra motor‐
rummet.

Udskiftning af viskerblade

Halogenforlygter
Løft viskerarmen. Frigør viskerbladet
som vist på tegningen, og tag det af.
Fastgør viskerbladet let bukket til vi‐
skerarmen og skub, indtil det går i
hak.
Sænk viskerarmen forsigtigt.

Nærlys og fjernlys
1. Adskil stikprop og pære fra hinan‐
den.

Pleje af bilen

2. Tag beskyttelsesdækslet af.

4. Tag pæren ud af reflektorkabinet‐
tet.
5. Ved montering af en ny pære sæt‐
tes tapperne i fordybningerne på
reflektoren.
6. Sæt fjederklipsen i hak.
7. Sæt forlygtens beskyttelsesaf‐
dækning på plads og luk.
8. Sæt stikproppen i pæren.
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2. Tag beskyttelsesdækslet af.

Positionslys
3. Tryk på fjederklipsen, frigør og
drej den opad.

1. Adskil stikprop og pære fra hinan‐
den.

3. Fjern pæreholderen til parkerings‐
lyset fra reflektoren.

248

Pleje af bilen
Blinklys og parkeringslys foran

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 lå‐
ser fast.

Tågelygter
Få pærerne udskiftet af et værksted.
4.
5.
6.
7.

Tag pæren ud af fatningen.
Sæt en ny pære i.
Sæt holderen i reflektoren.
Sæt forlygtens beskyttelsesaf‐
dækning på plads og luk.
8. Sæt stikproppen i pæren.

Baglygter
1. Drej pæreholderen mod uret og
frigør den.

4-dørs

1. Åbn begge dæksler.

Pleje af bilen
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5. Drej pæreholderen mod uret.

2. Skru begge skruer af.

3. Tag baglygteenheden af. Kontrol‐
ler at ledningsstyret bliver sid‐
dende.

4. Baklygtepære (1)
Blinklyspære (2)
Baglygtepære/stoplygtepære (3)

6. Tag pæreholderen af. Skub pæ‐
ren lidt ind i fatningen, drej den
mod uret, tag den ud og sæt en ny
pære i.
7. Sæt pæreholderen ind i baglyg‐
teenheden og skru den fast. Til‐
slut stikket. Monter baglygteenhe‐
den i karrosseriet og spænd
skruerne. Luk dækslerne og sæt
dem på plads.
8. Tilslut tændingen, aktiver og kon‐
troller alle lysfunktioner.
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5-dørs hatchback

Lygteenhed i bagklappen
Tågebaglygte/Baklys, afhængigt af
siden.

1. Afmonter bagagerumsklappane‐
let.
2. Drej pæreholderen mod uret.

3. Tag pæreholderen af. Skub pæ‐
ren lidt ind i fatningen, drej den
mod uret, tag den ud og sæt en ny
pære i.
4. Sæt pæreholderen i bagagerums‐
klappen. Sæt det indvendige pa‐
nel på bagagerumsklappen igen.
5. Tilslut tændingen, aktiver og kon‐
troller alle lygter.

1. Åbn de tre afdækninger.

2. Løsn de tre skruer.

Pleje af bilen
4. Blinklys (1)
Baglygtepære/stoplygtepære (2)

3. Tag baglygteenheden af. Kontrol‐
ler at ledningsstyret bliver sid‐
dende.

5. Drej pæreholderen mod uret.

251

6. Tag pæreholderen af. Skub pæ‐
ren lidt ind i fatningen, drej den
mod uret, tag den ud og sæt en ny
pære i.
7. Sæt pæreholderen ind i baglyg‐
teenheden og skru den fast. Til‐
slut stikket. Monter baglygteenhe‐
den i karrosseriet og spænd
skruerne. Luk dækslerne og sæt
dem på plads.
8. Tilslut tændingen, aktiver og kon‐
troller alle lysfunktioner.
Baklygte
Få pæren udskiftet af et værksted.
Tågebaglygte
Få pæren udskiftet af et værksted.
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Stationcar

1. Åbn begge dæksler.

2. Skru begge skruer af.

4. Blinklys (1)
Baglygtepære/stoplygtepære (2)

3. Tag baglygteenheden af. Kontrol‐
ler at ledningsstyret bliver sid‐
dende.

5. Drej pæreholderen mod uret.
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Sideblink

6. Tag pæreholderen af. Skub pæ‐
ren lidt ind i fatningen, drej den
mod uret, tag den ud og sæt en ny
pære i.
7. Sæt pæreholderen ind i baglyg‐
teenheden og skru den fast. Mon‐
ter baglygteenheden i karrosse‐
riet og spænd skruerne. Luk
dækslerne og sæt dem på plads.
8. Tilslut tændingen, aktiver og kon‐
troller alle lysfunktioner.
Lygteenhed i bagklappen

1. Åbn bagklappen og fjern afdæk‐
ningen i den pågældende side.
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1. Skub lampen mod bilens bagende
og tag den ud.
2. Drej pæreholderen mod uret.
3. Træk pæren ud af pæreholderen
og udskift den.
4. Monter igen i omvendt række‐
følge.

2. Afmontér pæreholderen ved at
dreje mod uret. Udskift pæren ved
at skubbe den let ind i fatningen
og dreje den mod uret:
Tågebaglygte/Baklys (1), afhæn‐
gigt af siden.
Baglygte (2).
3. Isæt pæreholderen og drej den
med uret. Sæt afdækningen på.
4. Tilslut tændingen, aktiver og kon‐
troller alle lygter.

Nummerpladelys
4-dørs

1. Skru begge skruer af.

254

Pleje af bilen
5-dørs hatchback, stationcar

2. Tag pærehuset ud nedefra, pas
på ikke at trække i ledningen.
Drej pæreholderen mod uret, ind‐
til den er løsnet.
3. Tag pæren ud af holderen og sæt
en ny pære i.
4. Sæt pæreholderen ind i pærehu‐
set og drej den med uret.
5. Isæt pærehuset og fastgør det
med en skruetrækker.

1. Stik skruetrækkeren ind i pærehu‐
set, tryk til siden og frigør fjederen.
2. Tag pærehuset ud nedefra, pas
på ikke at trække i ledningen.

3. Drej pæreholderen mod uret, ind‐
til den er løsnet.
4. Tag pæren ud af holderen og sæt
en ny pære i.
5. Sæt pæreholderen ind i pærehu‐
set og drej den med uret.
6. Sæt pærehuset i, indtil det låser
fast.

Kabinelys
Kabinelys, læselamper

Få pærerne udskiftet af et værksted.
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Lampe i bagagerum

2. Pres pæren ind mod klemmefje‐
deren med et let tryk, og tag den
ud.
3. Sæt en ny pære i.
4. Sæt lampen i.

Instrumentlys
Få pærerne udskiftet af et værksted.

1. Frigør lampen med en skruetræk‐
ker og tag den ud.
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Elektrisk system
Sikringer
Den nye sikring skal være i overens‐
stemmelse med de oplysninger, der
står på den defekte sikring.
Der er to sikringsbokse i bilen:
■ fortil i venstre side af motorrummet
■ i kabinen bag opbevaringsrummet,
eller i højrestyrede biler, bag hand‐
skerummet
I en boks over batteriets positive pol
er der nogle hovedsikringer. Om nød‐
vendigt skal man få dem skiftet på et
værksted.
Inden man udskifter en sikring, skal
der slukkes for den pågældende kon‐
takt, og tændingen afbrydes.
En defekt sikring kendes på den over‐
brændte smeltetråd. Sikringen må
ikke udskiftes, før årsagen til fejlen er
fundet, og fejlen er udbedret.
Nogle funktioner er sikret med flere
sikringer.
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Der kan være isat sikringer, selv om
der ingen funktion er forbundet med
dem.

Sikringstang

Der sidder en sikringstang i sikrings‐
boksen i motorrummet.

Sæt sikringstangen på sikringen op‐
pefra eller fra siden, alt efter sikrings‐
typen, og træk sikringen ud.
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Sikringsboks i motorrum

Sikringsboksen er forrest i venstre
side af motorrummet.
Frigør dækslet og løft det af.
Det er muligt, at ikke alle sikrings‐
boksbeskrivelser i denne vejledning
gælder for Deres bil. Ved eftersyn af
sikringsboksen henvises til sikrings‐
boksens etikette.
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Nr. Strømkreds
1

Gearkassestyreenhed

2

Motorstyreenhed

3

–

4

Magnetventil til beholders venti‐
lationsåbning

5

Tændingen

6

Forrudeviskere

7

–

8

Brændstofindsprøjtning

9

Brændstofindsprøjtning,
tændingssystem

10 Motorstyreenhed
11 Lambdaføler
12 Starter magnetventil
13 Magnetventil til beholders venti‐
lationsåbning
14 –
15 Bagrudevisker
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Nr. Strømkreds

Nr. Strømkreds

Nr. Strømkreds

16 Tænding, føler for luftkvalitet

33 Forsædevarme

50 –

17 Tænding, airbag

34 Soltag

51 Horn

18 Brændstofstyreenhed

35 Infotainment-system, forstærker

52 Instrumentpanel

19 –

36 –

53 Elektrokromatisk spejl

20 Brændstofpumpe

37 Fjernlys, højre side

54 Lyskontakt, tilkobling af nærlys

21 El-betjente ruder, bag

38 Fjernlys, venstre side

55 Indfældning af spejl

22 –

39 –

56 Forrudevasker

23 –

40 –

57 Ratlås

24 El-betjente ruder, foran

41 –

58 –

25 Elektronisk vakuumpumpe

42 Køleblæser

59 Dieselolieopvarmning

26 ABS

43 –

60 Spejlvarme

27 Elektronisk nøglesystem

44 –

61 Spejlvarme

28 El-bagrude

45 Køleblæser

62 Klimaanlæg

29 –

46 Køleblæser

63 Bagrudesensor

30 ABS

47 Lambdaføler

64 Føler for luftkvalitet

31 Karrosseristyreenhed

48 Tågeforlygter

65 Tågebaglygte

32 Karrosseristyreenhed

49 –

66 Bagrudevasker

Pleje af bilen
Nr. Strømkreds
67 Brændstofsystem-styreenhed
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1. Åbn rummet.
2. Tag rummets nederste side af i pi‐
lenes retning.

68 –
69 Batterispændingsføler
70 Regnsensor
71 –

Sikringsboks i
instrumentpanel
3. Tag rummet af gennem begge ril‐
ler i pilenes retning.
Sæt rummet i igen i omvendt række‐
følge.

Sikringsboksen sidder bag opbeva‐
ringsrummet i instrumentpanelet.

I højrestyrede biler sidder sikrings‐
boksen bag et dæksel i handskerum‐
met. Åbn handskerummet og tag
dækslet af.
Det er muligt, at ikke alle sikrings‐
boksbeskrivelser i denne vejledning
gælder for Deres bil. Ved eftersyn af
sikringsboksen henvises til sikrings‐
boksens etikette.
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Nr. Strømkreds

Nr. Strømkreds

8

Karrosseristyreenhed

24 Karrosseristyreenhed

9

Karrosseristyreenhed

25 Ratlås

10 Karrosseristyreenhed
11 Kabineblæser
12 –
13 El-varme i sæderne
14 Diagnosestik
Nr. Strømkreds

15 Airbag

1

Infotainment-system, håndfri
telefon

16 Centrallås, bagklap

2

DC/DC-omformer

3

Karrosseristyreenhed

4

Infotainment-system

5

Info-display, parkeringsassi‐
stent, sirene

6

Lighter

7

Stikdåse

17 Klimaanlæg
18 Anhænger
19 Gearstang
20 Gearstang, batteriføler
21 Instrumenter
22 Tænding, elektronisk nøglesy‐
stem
23 Karrosseristyreenhed

26 Stikdåse bag
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Bilens værktøj
Værktøj
Biler med lappesæt
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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 kant‐
stenen ved parkering.
Undersøg dækkene for skader med
jævne mellemrum. I tilfælde af skader
eller usædvanligt slid skal De søge
hjælp på et værksted.

Vinterdæk
Værktøjet og lappesættet ligger i et
rum under gulvbelægningen i baga‐
gerummet.

Biler med reservehjul

Donkraften og værktøjet ligger i et op‐
bevaringsrum under reservehjulet i
bagagerummet. Reservehjul 3 270.

Vinterdæk forbedrer sikkerheden ved
temperaturer under 7 °C og bør derfor
monteres på alle hjul.
Anbring hastighedsmærkaten i føre‐
rens synsfelt i overensstemmelse
med det respektive lands forskrifter.
Der kan ikke bruges vinterdæk af
størrelserne 205/60 R 16,
215/50 R 17 og 225/50 R17.
Der må ikke bruges vinterdæk af stør‐
relserne 215/60 R 16 og
225/55 R 16.
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Dækmærkning

Skru ventilhætten af.

f.eks. 215/60 R 16 95 H
215 = Dækbredde i mm
60 = Tværsnitsforhold (forhold
mellem dækkets højde og
bredde) i %
R
= Bæltetype: Radial
RF = Konstruktionstype: RunFlat
16 = Fælgdiameter i tommer
95 = Kodetal for bæreevne f.eks.:
95 svarer til 690 kg
H
= Kodebogstav for hastigheds‐
grænse
Kodebogstav for hastighedsgrænse:
Q = op til 160 km/t
S = op til 180 km/t
T = op til 190 km/t
H = op til 210 km/t
V = op til 240 km/t
W = op til 270 km/t

Dæktryk
Dæktrykket skal kontrolleres mindst
hver 14. dag og inden længere ture.
Dækkene skal være kolde. Husk re‐
servehjulet, hvis monteret.

9 Advarsel
For lidt luft kan føre til stærk op‐
varmning af dækkene. Dette kan
resultere i indre beskadigelser,
som viser sig under store hastig‐
heder, ved at slidbanen løsner sig,
og dækket punkterer.

Mønsterdybde
Dæktryk 3 301 og på mærkaten på
førerens dørkarm.
Dæktrykangivelserne gælder for
kolde dæk. De gælder for både som‐
mer- og vinterdæk.
Reservedækket skal altid pumpes op
til det dæktryk, der gælder for fuld
last.
ECO-dæktrykket vil bidrage til at ned‐
sætte brændstofforbruget.
For lavt eller for højt dæktryk øger
dækslitagen og påvirker sikkerhed,
køreegenskaber, kørselskomfort og
brændstoføkonomi.

Kontroller mønsterdybden regel‐
mæssigt.
Af sikkerhedsgrunde bør dækkene
udskiftes, når mønsterdybden er
2-3 mm (vinterdæk 4 mm).
Af sikkerhedshensyn anbefales det,
at dækkenes mønsterdybde på én
aksel ikke varierer mere end 2 mm.
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Ændring af dæk- og
hjulstørrelse
Anvendes andre dækstørrelser end
fabriksmonterede dæk, skal speedo‐
meteret og det nominelle dæktryk
eventuelt omprogrammeres, og der
skal eventuelt foretages ændringer
på bilen.
Udskift mærkaten med dæktryk, hvis
der skiftes til andre dækstørrelser.
Den lovmæssige mindste mønster‐
dybde (1,6 mm) er nået, når mønstret
er slidt ned til en af slidindikatorerne
(TWI). Slidindikatorernes placering er
markeret på dækkets side.
Er slitagen større foran end bagtil,
skal der med jævne mellemrum byt‐
tes om på forhjul og baghjul. Kontrol‐
ler, at dækkenes rotationsretning er
den samme som før.
Dæk ældes, også selv om de ikke
bruges. Vi anbefaler at skifte dæk ef‐
ter 6 år.
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Hjulkapsler må ikke påvirke kølingen
af bremserne.

9 Advarsel
Anvendelse af ikke-egnede dæk
eller hjulkapsler kan føre til plud‐
seligt lufttab og dermed til ulykker.

Snekæder

9 Advarsel
Anvendelse af ikke-egnede dæk
eller fælge kan føre til ulykker og
betyde, at bilens typegodkendelse
bortfalder.

Hjulkapsler
Brug fabriksgodkendte hjulkapsler og
dæk til den pågældende bil, der op‐
fylder alle krav til den pågældende
fælg-/dækkombination.
Hvis der anvendes hjulkapsler og
dæk, der ikke er fabriksgodkendt, må
dækkene ikke have en fælgbeskyttel‐
sesvulst.

Snekæder må kun monteres på for‐
hjulene.
Der må kun monteres snekæder på
dækstørrelserne 205/60 R16.
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Der må ikke anvendes snekæder på
dækstørrelserne 215/50 R 17,
215/60 R 16, 225/50 R17 og
225/55 R 16.
Brug altid finmaskede kæder, som
ikke er mere end 10 mm større end
slidbanen og de indvendige sider
(inkl. kædelås).

9 Advarsel
Beskadigelser kan medføre risiko
for punktering.

9 Advarsel

2. Tag kompressoren ud.

Kør ikke hurtigere end 80 km/h.
Må ikke bruges i en længere peri‐
ode.
Styring og håndtering kan blive
påvirket.
I tilfælde af punktering:
Træk parkeringsbremsen, sæt bilen i
første gear eller bakgear resp. P.
3. Tag ledningerne og luftslangen ud
af rummene i undersiden af kom‐
pressoren.

Lappesæt
Mindre skader på slidbane kan ud‐
bedres med lappesættet.
Fjern ikke fremmedlegemer fra dæk‐
kene.
Dækskader, som er større end
4 mm, eller som sidder i dæksiden tæt
ved fælgen, kan ikke repareres med
lappesættet.
Lappesættet ligger i et rum under
gulvbelægningen i bagagerummet.
1. Tag lappesættet op af rummet.
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4. Skru kompressorens slange på
studsen på flasken med tætnings‐
middel.
5. Sæt flasken med tætningsmiddel
på holderen på kompressoren.
Placer kompressoren tæt ved hju‐
let, så flasken med tætningsmid‐
del er opret.

6. Drej ventilhætten på det defekte
dæk af.
7. Skru fyldeslangen på ventilen på
hjulet.
8. Kontakten på kompressoren skal
være i stilling J.

9. Tilslut kompressorstikket til hjæl‐
peudstyrsstikkontakten bag på
konsollen.
For at undgå at batteriet aflades,
anbefaler vi at lade motoren gå.

10. Sæt vippekontakten på kompres‐
soren i stilling I. Der fyldes tæt‐
ningsmiddel i dækket.
11. Kompressorens trykmåler angiver
op til 6 bar, mens tætningsmiddel‐
flasken tømmes (ca. 30 sekun‐
der). Derefter begynder trykket at
falde.
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12. Hele flaskens indhold af tætnings‐
middel pumpes ind i dækket. Der‐
efter fyldes dækket med luft.
13. Det foreskrevne dæktryk skal nås
i løbet af 10 minutter. Dæktryk
3 301. Når det korrekte tryk er
nået, skal kompressoren slukkes.

Hvis det foreskrevne dæktryk ikke
nås inden 10 minutter, skal lappe‐
sættet 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
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14.

15.
16.

17.
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beskadiget. Søg hjælp på et
værksted.
Slip overskydende tryk ud med
knappen over manometret.
Kompressoren må ikke køre i
mere end 10 minutter ad gangen.
Afmonter lappesættet. Tryk på
stopknasten på holderen, når
flasken med tætningsmiddel
tages af holderen. Skru luftslan‐
gen til dækket på det ledige udtag
på flasken med tætningsmiddel.
Således undgås det, at tætnings‐
midlet løber ud. Læg lappesættet
på plads i bagagerummet.
Tætningsmiddel, som er trængt
ud, fjernes med en klud.
Anbring mærkaten fra flasken
med tætningsmiddel med den til‐
ladte maksimale hastighed i føre‐
rens synsfelt.
Fortsæt kørslen med det samme,
så tætningsmidlet kan fordele sig
jævnt i dækket. Stands efter at
have kørt ca. 10 km (senest efter
10 minutter), og kontroller dæk‐
trykket. Luftslangen skrues di‐

rekte på dækventilen og kompres‐
soren.

Hvis dæktrykket er over 1,3 bar,
korrigeres det til den foreskrevne
værdi. Gentag proceduren, indtil
der ikke længere forekommer
tryktab.
Hvis dæktrykket er faldet til under
1,3 bar, må bilen ikke længere be‐
nyttes. Søg hjælp på et værksted.
18. Læg lappesættet på plads i baga‐
gerummet.
Bemærkninger
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.
Den indbyggede sikkerhedsventil
åbner, når trykket når 7 bar.
Kontroller sættets udløbsdato. Efter
den pågældende dato er tætnings‐
evnen ikke længere sikret. Læs op‐
bevaringsoplysningerne på flasken
med tætningsmiddel.
Udskift den brugte tætningsmiddel‐
flaske. Flasken bortskaffes i henhold
til gældende retsforskrifter.
Kompressoren og tætningsmidlet
kan anvendes ved temperaturer ned
til ca. -30 °C.
De medfølgende adaptere kan an‐
vendes til oppumpning af andre ting
som f.eks. fodbolde, luftmadrasser,
gummibåde. De sidder på undersi‐
den af kompressoren. De tages ud
ved at skrue kompressorens luft‐
slange på og tage adapteren ud.

Hjulskift
I stedet for reservehjul kan bilen være
forsynet med et lappesæt 3 264.

Pleje af bilen
Træf følgende forberedelser og følg
nedennævnte anvisninger:
■ Parker bilen på et vandret, jævnt og
skridsikkert underlag. Ret forhju‐
lene ligeud.
■ Træk parkeringsbremsen, sæt bi‐
len i første gear eller bakgear
resp. P.
■ Tag reservehjulet ud 3 270.
■ Udskift aldrig flere hjul ad gangen.
■ Donkraften må kun bruges ved
hjulskift ved punktering, ikke til skift
mellem sommer- og vinterdæk.
■ Er underlaget blødt, skal der an‐
bringes et stabilt underlag 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 hjulmøtrikker og bolte med en
ren klud, før hjulet monteres.

9 Advarsel
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2. Variant 1:

Smør ikke hjulbolt, hjulmøtrik og
hjulmøtrikkens konus.

1. Frigør hjulmøtrikkernes hætter
med en skruetrækker og tag dem
af. Træk hjulkapslen af med kro‐
gen. Bilens værktøj 3 261.
Letmetalfælge: Frigør hjulmøtrik‐
kernes hætter med en skruetræk‐
ker og tag dem af. For at beskytte
fælgen lægges en blød klud mel‐
lem skruetrækker og letmetal‐
fælg.

Monter hjulnøglen, og kontroller
at den sidder korrekt, løsn derpå
alle hjulmøtrikkerne en halv om‐
drejning.
Variant 2:
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Læg hånden på kanten af dæk‐
pladen på rammepanelet.
Træk ned og ud for at afmontere
dækpladen. Dækpladen er fast‐
gjort med et beslag.

Klap hjulnøglen ud og kontroller at
den sidder korrekt, løsn derpå alle
hjulmøtrikkerne en halv omdrej‐
ning.
3. Kun sportsmodel:

5. Variant 1:

Indstil donkraften i den ønskede
højde. Anbring den direkte under
løftepunktet på en måde, så den
ikke kan glide.
4. Sørg for at donkraften placeres
korrekt på bilens løftepunkter.

Pleje af bilen
Sæt håndsvinget ind i krogen,
kontroller at donkraften står lodret
og drej håndtaget, indtil hjulet er
frit af underlaget.
Variant 2:

Indstil donkraften i den ønskede
højde. Anbring den direkte under
løftepunktet på en måde, så den
ikke kan glide.
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12. Kun sportsmodel:

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sæt hjulnøglen fast, kontroller at
donkraften står lodret og drej hjul‐
nøglen, indtil hjulet er frit af under‐
laget.
Skru hjulmøtrikkerne af.
Skift hjulet.
Skru hjulmøtrikkerne på.
Sænk bilen.
Sæt hjulnøglen helt på og spænd
hjulmøtrikkerne over kors. Til‐
spændingsmomentet er 140 Nm.
Sørg for at ventilhullet i hjulkaps‐
len flugter med dækventilen inden
montering.
Sæt hjulmøtrikkernes hætter på.

Monter dækpladen igen.
Indsæt de to bageste bolte i hul‐
lerne i rammepanelet, og fold
dækpladen op, så delene går i
indgreb.
13. Læg det udskiftede hjul 3 264 og
værktøjssættet på plads 3 261.
14. Kontroller dæktrykket på det ny‐
monterede hjul. Få hjulmøtrikker‐
nes tilspændingsmoment kontrol‐
leret så hurtigt som muligt.
Få det defekte dæk udskiftet eller re‐
pareret.
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Reservehjul
Reservehjulet kan klassificeres som
et nødhjul afhængigt af størrelsen i
forhold til de øvrige monterede hjul og
det pågældende lands bestemmel‐
ser.
Reservehjulet har en stålfælg.
Ved brug af reservehjulet kan køre‐
egenskaberne ændre sig, når det er
mindre end de øvrige hjul, eller når
der er monteret vinterdæk. Få det de‐
fekte dæk udskiftet så hurtigt som
muligt.

Reservehjulet ligger i bagagerummet
under bundbelægningen. Det er fast‐
gjort med en fløjmøtrik.
Reservehjulets fordybning er ikke di‐
mensioneret til alle tilladte dækstør‐
relser. Hvis der efter hjulskift skal pla‐
ceres et hjul i reservehjulsfordyb‐
ningen, der er bredere end reserve‐
hjulet, kan bundbelægningen lægges
oven på hjulet.

Nødhjul

Ved brug af nødhjulet kan køreegen‐
skaberne ændre sig. Få det defekte
dæk udskiftet eller repareret så hur‐
tigt som muligt.
Monter kun ét nødhjul. Kør ikke hurti‐
gere end 80 km/h. Kør langsomt i
sving. Kør kun midlertidigt på nødhju‐
let.
Hvis bilen får et punkteret dæk bagtil,
mens et andet køretøj trækkes, skal
nødhjulet monteres foran og det nor‐
male dæk bagtil.
Snekæder 3 263.

Dæk med foreskrevet
omløbsretning

Monter dæk med omløbsretning så
de ruller i køreretningen. Omløbsret‐
ningen vises ved hjælp af et symbol
(f.eks. en pil) på dækkets side.
Hvis hjulene monteres modsat rota‐
tionsretningen:
■ Køreegenskaberne kan ændre sig.
Få det defekte dæk udskiftet eller
repareret så hurtigt som muligt.
■ Kør specielt forsigtigt når det regner
eller sner.

Pleje af bilen

Starthjælp
Brug ikke hurtiglader til at starte.
Hvis batteriet er afladet, kan bilen
startes ved hjælp af startkabler og et
batteri fra en anden bil.

9 Advarsel
Der skal udvises stor forsigtighed
ved start med startkabler. Afvigel‐
ser fra følgende instruktioner kan
medføre skader på personer og
materiel ved, at batterierne eks‐
ploderer, samt til beskadigelse af
de elektriske systemer i begge bi‐
ler.

9 Advarsel
Undgå kontakt med øjne, hud, tøj
og lakerede overflader. Væsken
indeholder svovlsyre, der er ska‐
delig ved direkte kontakt.
■ Undgå elektriske gnister eller åben
ild i nærheden af batteriet.

■ Et fladt batteri kan fryse allerede
ved en temperatur på 0 °C. Et fros‐
set batteri skal tøs op, før startkab‐
lerne tilsluttes.
■ Ved håndtering af batteriet bør der
bruges beskyttelsesbriller og be‐
skyttelsesbeklædning.
■ Brug et starthjælpsbatteri med
samme spænding (12 volt). Dets
kapacitet (Ah) må ikke ligge væ‐
sentligt under kapaciteten for det
afladede batteri.
■ Benyt startkabler med isolerede
polklemmer og et tværsnit på
mindst 16 mm2. I biler med diesel‐
motor skal tværsnittet være
25 mm2.
■ 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.
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■ Bilerne må ikke være i berøring
med hinanden under starthjælpen.
■ Træk parkeringsbremsen. Sæt i fri‐
gear, automatgear i P.

Rækkefølge, når kablerne skal tilslut‐
tes:
1. Tilslut det røde kabel til start‐
hjælpsbatteriets positive pol.
2. Tilslut den anden ende af det røde
kabel til det afladede batteris po‐
sitive pol.
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3. Tilslut det sorte kabel til start‐
hjælpsbatteriets negative pol.
4. Tilslut den anden ende af det
sorte kabel til bilens stel, f.eks. på
motorblokken eller en bolt i mo‐
torophænget. Forbind så langt
væk som muligt fra det afladede
batteri, dog mindst 60 cm.
Før kablerne på en sådan måde, at
roterende dele i motorrummet ikke
griber fat i dem.
Start af motoren:
1. Start motoren på den bil, der afgi‐
ver 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 tom‐
gang i ca. 3 minutter med tilslut‐
tede kabler.

4. Tænd for elektriske forbrugere
(for eksempel forlygter,
el-bagrude) i den bil, der modta‐
ger strøm.
5. Gentag ovennævnte procedure i
nøjagtig omvendt rækkefølge, når
kablerne skal fjernes.

Kørsel med påhæng
Bugsering af bilen
Hvis bilen skal bugseres, skal du
bruge en professionel service.

Den bedste metode er at få bilen
transporteret ved hjælp af en bjerg‐
ningsbil.

Pleje af bilen
Overhold følgende procedure under
bugsering af en bil:
■ Der må ikke sidde en passager i en
bil, der bugseres.
■ Udløs håndbremsen for bilen, der
skal bugseres, og sæt gearkassen
i frigear.
■ Tænd for nødblinklysene.
■ Overhold fartbegrænsningen.
Hvis det ikke er muligt at få din bil
bugseret af en kranbil, gør følgende:

Hvis bilen bugseres på to hjul, skal
frontenden løftes, og forhjulene skal
fastlåses.

Frigør dækslet ved at trykke på mær‐
ket og tag dækslet af.
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Trækøjet ligger sammen med værk‐
tøjssættet 3 261.

Skru trækøjet i så langt det kan
komme, indtil det standser i vandret
position.
Anbring slæbetovet - eller helst bug‐
serstangen - i trækøjet.
Trækøjet må kun benyttes til bugse‐
ring og ikke til bjergning af bilen.
Sæt tændingen til for at frigøre ratlå‐
sen og muliggøre aktivering af stop‐
lys, horn og viskere.
Gear i frigear.
Tænd for havariblink på begge biler.
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Forsigtig

Kør støt og langsomt. Bilen kan
lide skade ved hård kørsel.
Når motoren ikke er i gang, skal der
betydeligt større kraft til at bremse og
styre.
Aktiver recirkulationssystemet, og rul
ruderne op, så udstødningsgasser fra
den trækkende bil ikke kan trænge
ind.
Biler med automatisk gearkasse:
Bugsér ikke bilen ved brug af træk‐
øjet. Bugsering med et bugsertov kan
forårsage alvorlige skader på den
automatiske gearkasse. Ved bugse‐
ring af en bil med automatisk gear‐
kasse anvendes ladvogn eller hjulløf‐
teudstyr.
Bil med manuel gearkasse: Bilen skal
bugseres med forenden fremefter,
ikke hurtigere end 88 km/h. I alle an‐
dre tilfælde samt hvis gearkassen er
defekt, skal forhjulene løftes fri af vej‐
banen.
Søg hjælp på et værksted.

Efter bugsering skrues trækøjet af.
Indsæt dækslet nedenunder og luk
dækslet.
Den bedste metode er at få bilen
transporteret ved hjælp af en bjerg‐
ningsbil.

Bugsering af en anden bil

Frigør dækslet ved at trykke på mær‐
ket og tag dækslet af.
Trækøjet ligger sammen med værk‐
tøjssættet 3 261.

Skru trækøjet i så langt det kan
komme, indtil det standser i vandret
position.
Fastsurringskrogen under bilen bagtil
må under ingen omstændigheder an‐
vendes som trækøje.
Anbring slæbetovet - eller helst bug‐
serstangen - i trækøjet.
Trækøjet må kun benyttes til bugse‐
ring og ikke til bjergning.

Forsigtig
Kør støt og langsomt. Bilen kan
lide skade ved hård kørsel.

Pleje af bilen
Efter bugsering skrues trækøjet af.
Indsæt dækslet nedenunder og fast‐
gør dækslet.

Kosmetisk pleje
Udvendig pleje
Låse

Låsene er fra fabrikken behandlet
med kvalitetslåsecylinderfedt. Brug
kun optøningsmiddel, hvis det er ab‐
solut nødvendigt. Midlerne er affed‐
tende og påvirker derfor låsenes
funktionsdygtighed. Lad et værksted
smøre låsene igen, hvis der er brugt
optøningsmiddel.

Vask

Miljøet har indflydelse på lakken. Der‐
for er det nødvendigt regelmæssigt at
vaske og vokse lakken på bilen. Hvis
bilen vaskes i vaskemaskine, vælg da
et program med voksbehandling.
Bilen skal straks renses for eksterne
forurenende stoffer såsom fugles
ekskrementer, døde insekter, træ‐
voks og pollen, da de kan beskadige
lakken.
Hvis bilen vaskes i vaskemaskine,
skal anvisningerne fra vaskemaski‐
nens fabrikant følges. Vinduesviskere
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og bagrudevisker skal være slukket.
Lås bilen så tankklappen ikke kan åb‐
nes. 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 døre,
motorhjelm og bagagerum bør også
tages med under rengøringen.

Forsigtig
Brug altid et rengøringsmiddel
med en pH-værdi på 4 til 9.
Brug ikke rengøringsmidler på
varme flader.
Få dørhængslerne på alle døre smurt
på et værksted.
Motorrummet må ikke renses med
damp- eller højtryksrenser.
Til slut skal bilen skylles grundigt og
aftørres med et vaskeskind. Skyl skin‐
det op jævnligt. Anvend ikke samme
vaskeskind til lak og vinduer, da der
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på den måde kan overføres rester af
voks til glasset, hvor det sætter sig
som en hinde.
Tjærepletter på lakken må ikke fjer‐
nes med hårde genstande. Benyt tjæ‐
refjernemiddel på lakerede overfla‐
der.

Lygter

Forlygteglas og andre lygteglas er af
plast. Der må ikke benyttes skurende,
ætsende eller aggressive midler eller
isskraber. Må ikke rengøres i tør til‐
stand.

Polering og voksbehandling

Bilen skal vokses regelmæssigt (se‐
nest når vandet ikke længere preller
af). Ellers tørrer lakken 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 be‐
skyttende film, som gør voksbehand‐
ling overflødig.
Karrosseridele af plast må ikke be‐
handles med voks eller poleringsmid‐
ler.

Ruder og viskerblade

Rengøres med en blød, fnugfri klud
eller et vaskeskind ved brug af rude‐
rens og insektfjerner.
Ved rengøring af bagruden skal der
udvises forsigtighed for ikke at øde‐
lægge varmetrådene.
Is fjernes manuelt med en isskraber
med skarpe kanter. Isskraberen pres‐
ses fast mod ruden, så der ikke kom‐
mer snavs under skraberen, som kan
ridse ruden.
Fedtede viskerblade kan rengøres
med ruderens på en blød klud.

Soltag

Brug aldrig opløsningsmidler eller sli‐
bende midler, brændstoffer, aggres‐
sive midler (f.eks. lakrens, acetone‐
holdige opløsningsmidler), syrehol‐
dige eller stærkt alkaliske midler eller
skuresvampe til rengøring. Anvend
ikke voks eller poleringsmidler på sol‐
tagets midterste del.

Hjul og dæk

Ingen rengøring med højtryksrenser.

Rengør fælge med et pH-neutralt ren‐
gøringsmiddel til fælge.
Lakerede fælge behandles med
samme midler som karrosseriet.

Lakskader

Små lakskader udbedres med lakstift,
inden der dannes rust. Større lakska‐
der eller rust skal udbedres på et
værksted.

Undervogn

Undervognen er delvist forsynet med
et beskyttende PVC-lag resp. de kri‐
tiske områder er behandlet med be‐
skyttelsesvoks.
Kontroller undervognen efter hver un‐
dervognsvask og få den behandlet
med voks om nødvendigt.
Bitumen-kautsjuk-materialer kan be‐
skadige PVC-laget. De bør lade et
værksted udføre arbejder på under‐
vognen.
Vask undervognen før og efter vin‐
teren og kontroller det beskyttende
vokslag.

Pleje af bilen

Pleje af interiør
Kabine og polstring

Kabinen og instrumentafdækningen
inklusive delene af træ rengøres med
en tør klud eller kabinerens.
Rengør læderbetrækket med rent
vand og en blød klud. Brug læderple‐
jemiddel, hvis det er meget beskidt.
Instrumentbrættet må kun rengøres
med en fugtig blød klud.
Rengør polstringen med støvsuger
og børste. Pletter fjernes med tekstil‐
rens.
Stof er evt. ikke farveægte. Det kan
forårsage synlige misfarvninger, især
på lyse polstringer. Pletter og misfarv‐
ninger, som kan fjernes, skal rengø‐
res snarest muligt.
Rengør sikkerhedsseler med lunkent
vand eller kabinerens.

Forsigtig
Luk velcrolukninger, da åbne
velcrolukninger på tøjet kan skade
sædebetrækket.

Dele af plast og gummi

Dele af plast og gummi kan plejes
med samme midler som til karrosse‐
riet. Brug eventuelt kabinerens. An‐
vend ikke andre midler. Undgå spe‐
cielt opløsningsmidler og benzin. In‐
gen rengøring med højtryksrenser.
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Generel information
Serviceinformation
Det er altafgørende for en økonomisk
og sikker kørsel samt for at bilen kan
holde sin værdi, at alt vedligeholdel‐
sesarbejde udføres med de fore‐
skrevne intervaller.

Bekræftelser

Bekræftelse af udført servicearbejde
noteres i service- og garantihæftet.
Dato og kilometertal forsynes med
stempel og underskrift fra det værk‐
sted, der har udført serviceeftersynet.
Sørg for, at service- og garantihæftet
udfyldes korrekt, da det er absolut
nødvendigt at have et løbende bevis
for service, for at eventuelle garanti‐
krav kan opfyldes, ligesom det er en
fordel ved salg af bilen.

Olielevetidsovervågning for
dieselbiler

Serviceintervallerne er baseret på
flere forskellige brugsrelaterede pa‐
rametre og beregnes ved hjælp af
disse parametre.

Motorens olielevetidsovervågning gi‐
ver besked om, hvornår motorolien
skal skiftes 3 82.
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Serviceeftersyn
Serviceplaner

Vedligeholdelsesinterval
Hvert år/for hver 15.000 km (alt efter hvad der indtræffer først)
Vedligeholdelse I: Brug Vedligeholdelse I til den første service, eller hvis Vedligeholdelse II er udført tidligere.
Vedligeholdelse II: Brug Vedligeholdelse II, hvis den tidligere udførte service var Vedligeholdelse I.
For biler med et olielevetidsovervågningssystem:
Hvis kode 82 vises i førerinformationscenteret (DIC), og det mindst er 10 måneder siden forrige vedligeholdelse, bør den
relevante vedligeholdelse foretages.
Servicearbejde

Vedligeholdelse I Vedligeholdelse II
U

U

Inspicer for utætheder eller skader.2)

I

I

Inspicer motorluftfilter.3)

I

I

Inspicer dæk for tryk og slid.

I

I

Skift motorolie og

1)

2)
3)

filter.1)

Ved kørsel under vanskelige forhold: ved kørsel over korte afstande, hyppig tomgang eller kørsel i støvede omgivelser
kan det være nødvendigt at skifte motorolien og udskifte oliefilteret oftere. Med dieselmotorer foretages udskiftningen,
når kode 82 vises i førerinformationscenteret.
Lækkende væske i et bilsystem kan tyde på et problem. Systemet skal inspiceres og repareres, og væskeniveauet
kontrolleres. Fyld væske på om nødvendigt.
Hvis der jævnligt køres i støvede omgivelser, skal filteret inspiceres hyppigere. Det kan være nødvendigt at skifte filter
oftere.
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Servicearbejde

Vedligeholdelse I Vedligeholdelse II
I

I

Inspicer niveauet for kølervæske og for forrudens sprinklervæske, og fyld om
nødvendigt væske på.

I

I

Inspicer ophæng og styretøj.5)

I

I

Kontrollér viskerblade og funktionen på de udvendige lygter.6)

I

I

Inspicer drivremme.

I

I

Udfør eventuel yderligere påkrævet service - se det relevante afsnit.

I

I

Kontrol for felthandlinger.

I

I

bremsevæske.7)

–

U

Inspicer

Skift

4)

5)
6)
7)

bremsesystem.4)

Efterse bremserør og slanger for stramhed, utætheder, revner, gnidning osv. Undersøg bremseklodser til skivebremser
for slid og skivebremser for overfladetilstand. Inspicer tromlebremsebelægninger/sko for slid eller revner. Inspicer andre
bremsedele, herunder tromler, hjulcylindre, bremsebakker, parkeringsbremse osv.
Efterse forhjuls- og baghjulsophæng og styretøj for skader, løse eller manglende dele eller tegn på slitage. Inspicer
servostyringskomponenter for stramhed, revner, gnidning osv.
Inspicer viskerblade for slid, revner eller tilsmudsning. Rengør forrude og viskerblade, hvis tilsmudset. Udskift
viskerblade, der er slidte eller beskadigede.
Hvis der køres under ekstreme forhold: kørsel i kuperet eller bjergrigt terræn, eller der ofte køres med anhænger, kan
det være nødvendigt at skifte bremsevæske oftere.
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Servicearbejde

Vedligeholdelse I Vedligeholdelse II
kølesystem.8)

–

I

Inspicer fastholdelsesanordningers komponenter.9)

–

I

Inspicer komponenter i motor og transmission samt drivaksel.

–

I

–

I

Inspicer motorens

Smør karosseriets
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komponenter.10)

I: Inspicer disse punkter og dertil hørende dele. Om nødvendigt skal du udføre korrigering, rengøring, påfyldning, justering
eller udskiftning.
U: Udskift.

8)

9)

10)

Efterse slanger og få dem udskiftet, hvis de er revnede, opsvulmede eller slidte. Undersøg alle rør, beslag og klemmer.
Udskift med originale dele, hvis det er nødvendigt. For at bidrage til at sikre korrekt funktion anbefales en tryktest af
kølesystem og trykhoved og rengøring af ydersiden af varmeapparat og klimaanlæggets kondensator.
Sørg for, at lys til påmindelse om sikkerhedssele samt sikkerhedsseler fungerer korrekt. Se efter andre løse eller
beskadigede dele på sikkerhedsselesystemet. Hvis du ser noget, der kan forhindre sikkerhedsselesystemets funktion,
skal det repareres. Kontroller, at eventuelle iturevne eller flossede sikkerhedsseler udskiftes.
Smør alle låsecylindre, dørhængsler og rigeler, hængsler og rigeler til motorhjelm, og hængsler og rigeler til bagage‐
rumsklap. Hyppigere smøring kan være nødvendig, når bilen bruges i korroderende omgivelser. Hvis tætningslister
påføres silikonefedt med en ren klud, holder de længere, tætner bedre, og de klistrer eller piber ikke.
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Servicearbejde

Interval

Skift pollenfiltret.

For hver 45.000 km/hvert 2. år

Skift luftfilter.

For hver 60.000 km/hvert 4. år

Tændrør udskiftes.

LXT: for hver 30.000 km/hvert 2. år
LUJ, LUV, LDE og 2H0: for hver 60.000 km/hvert 4. år

Udskift tændingskablet.

LXT: for hver 45.000 km/hvert 3. år

Udskift dieselfiltret.

For hver 60.000 km/hvert 2. år

Skift kølervæske.

For hver 240.000 km/hvert 5. år

Skift olie i automatisk gearkasse. For hver 150.000 ved normale driftsbetingelser, for hver 75.000 km ved vanskelige
driftsbetingelser
Skift hjælperem.

LDE og 2H0 med strækrem: for hver 90.000 km/hvert 10. år
LUD: for hver 150.000 km/hvert 10. år

Udskift taktremmen.

LXT: for hver 60.000 km/hvert 4. år
LUD, LUJ, LUV, LDE og 2H0: for hver 150.000 km/hvert 10. år

Inspicer ventilspillerum, juster hvis LUD, LDE og 2H0: for hver 150.000 km/hvert 10. år
det er nødvendigt.
Skift knastakselkæde.

LNP: for hver 240.000 km/hvert 10. år

Service og vedligeholdelse
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Generelle vedligeholdelsespunkter
Punkt
Servicearbejde
Alle

Kontroller alle systemer for indgriben eller stramhed og for beskadigede eller manglende dele. Udskift
dele efter behov. Udskift alle komponenter, der har kraftigt slid.

Automatisk
gearkasse

Skift væske og filter i automatisk gearkasse, hvis bilen primært køres under et eller flere af disse
forhold:
I tung bytrafik, hvor udetemperaturen regelmæssigt når 32 °C eller højere.
I bakket eller bjergrigt terræn.
Når der ofte køres med anhænger.
Ved anvendelse til taxa, politi eller udbringning.

Seler

Efterse seler for trævler, kraftige revner eller synlige skader.
Udskift selen, hvis det er nødvendigt.

Dæktilstand &
dæktryk

Dækkenes tilstand bør efterses før kørsel, og dæktrykket bør kontrolleres, hver gang du fylder
brændstof på bilen, eller mindst én gang om måneden ved hjælp af en dæktryksmåler.

Hjulindstilling

Om nødvendigt: Byt om på hjulene og afbalancér dem.
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Ekstra service
Ekstreme driftsforhold o

Der er tale om ekstreme driftsforhold,
når bilen ofte udsættes for én eller
flere af følgende faktorer:
■ Koldstart
■ Stop og start
■ Kørsel med anhænger
■ Kørsel i bakket og/eller højtlig‐
gende terræn
■ Dårlige veje
■ Sand og støv
■ Ekstreme temperatursvingninger
Politibiler, taxier og køreskolebiler an‐
ses også for at køre under ekstreme
forhold.
Under ekstreme kørselsforhold kan
det være nødvendigt at få visse re‐
gelmæssige servicearbejder udført
hyppigere end med de planmæssige
intervaller.
Søg teknisk rådgivning om service‐
behovet ud fra de specifikke driftsfor‐
hold.

Anbefalede væsker,
smøremidler og
reservedele
Der må kun anvendes produkter, der
opfylder de anbefalede specifikatio‐
ner. Skader, der skyldes anvendelse
af produkter, der ikke lever op til disse
specifikationer, vil ikke være dækket
af garantien.

9 Advarsel
Væsker og smøremidler er farlige
og kan være giftige. Behandles
med omhu. Se oplysningerne på
beholderne.

Motorolie

Motorolie identificeres ud fra kvalitet
og viskositet. Kvaliteten er vigtigere
end viskositeten ved valg af den mo‐
torolie, der skal bruges. Oliekvaliteten
sikrer f.eks. motorrenhed, slidbeskyt‐
telse og olieældningskontrol, mens
viskositeten giver oplysninger om
oliens tykkelse i et temperaturom‐
råde.

Motoroliekvalitet
dexos 2

Benzin- og diesel‐
motorer

ACEA A3/B3, Kun LXT (hvis
ACEA A3/B4, dexos-godkendt
motorolie ikke fås)
ACEA C3,
API SM,
API SN,
Valg af den rigtige motorolie
Valg af den rigtige motorolie afhæn‐
ger af den rigtige oliespecifikation og
viskositet.
Brug og spørg efter motorolie med
dexos-certificeringsmærket. Olie, der
opfylder din bils krav, bør bære de‐
xos-certificeringsmærket på emballa‐
gen. Dette certificeringsmærke angi‐
ver, at olien er godkendt i henhold til
dexos-specifikationen.
Din bil er fra fabrikken fyldt med de‐
xos-godkendt motorolie.
Brug kun motorolie, der er godkendt i
henhold til dexos-specifikationen eller
tilsvarende motorolie med den rigtige
viskositet. Hvis der ikke anvendes en

Service og vedligeholdelse
anbefalet motorolie eller tilsvarende,
kan det medføre motorskade, der ikke
dækkes af bilens garanti.
Hvis du er usikker på, om din olie er
godkendt i henhold til dexos-specifi‐
kationen, skal du spørge dit service‐
værksted.
Brug af alternativ motorolie hvis de‐
xos ikke fås: Hvis dexos-godkendt
motorolie ikke er tilgængelig ved et
olieskift eller efterfyldning af olien,
kan du bruge en alternativ motorolie
af ovennævnte kvalitet. Brug af olie,
der ikke opfylder dexos-specifikatio‐
nen, kan medføre reduceret ydeevne
under visse forhold.
Efterfyldning af motorolie
Motorolie af forskellige fabrikater og
mærker kan blandes, forudsat at spe‐
cifikationerne for motorolien (mht.
kvalitet og viskositet) overholdes.
Hvis motorolie af den nødvendige
kvalitet ikke kan fås, kan der bruges
op til 1 liter olie af kvaliteten
ACEA A3/B4 eller A3/B3 (men kun én
gang mellem hvert olieskift). Olien
skal have den rette viskositet.

Brug af motorolie med udelukkende
ACEA A1/B1 eller kun A5/B5 kvalitet
er forbudt, da det på langt sigt kan
forårsage motorskader under visse
driftsforhold.
Motorolieadditiver
Brug af additiver i motorolien kan
medføre skader og få garantidæk‐
ningen til at bortfalde.
Motorolieviskositeter

SAE 5W-30 er den bedste viskositet
til din bil. Brug ikke olie med en anden
viskositet såsom SAE 10W-30,
10W-40 eller 20W-50.
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Drift i koldt vejr:
Ved drift i et ekstremt koldt område,
hvor temperaturen kommer under
-25°C bør der anvendes en olie med
specifikationen SAE 0W-30. En olie
med denne viskositet letter koldstart
af motoren ved ekstremt lave tempe‐
raturer. Ved valg af olie med en pas‐
sende viskositet skal det altid sikres,
at olien opfylder dexos-specifikatio‐
nen.
■ Ned til -25°C og under: 0W-30,
0W--40.
■ Ned til -25°C: 5W-30, 5W-40.
■ Ned til -20°C: 10W-30, 10W-40
(kun LXT).
■ Ned til -15°C: 15W-30, 15W-40
(kun LXT).
SAE-viskositeten giver oplysninger
om oliens tykkelse. Multigrade-olie
betegnes med to tal.
Det første tal, efterfulgt af et W, angi‐
ver viskositeten ved lav temperatur,
det andet tal viskositeten ved høj tem‐
peratur.
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Køle- og frostvæske

Anvend kun silikatfri køle- og frost‐
væske med lang levetid (LLC).
Systemet er fra fabrikken fyldt med
kølevæske, der yder en fremragende
rustbeskyttelse og beskytter mod
frost ned til ca. -27 °C. Denne kon‐
centration bør opretholdes hele året
rundt. Brugen af ekstra kølevæskead‐
ditiver, der har til formål at yde ekstra
korrosionsbeskyttelse eller tætne
mod mindre lækager, kan give funkti‐
onsproblemer. Ansvar for eventuelle
følgeskader på grund af brug af eks‐
tra kølevæskeadditiver vil blive afvist.

Bremse-/koblingsvæske

Brug kun DOT4-bremsevæske.
Med tiden absorberer bremsevæske
fugtighed, hvilket reducerer bremser‐
nes effektivitet. Bremsevæsken skal
derfor udskiftes med de angivne in‐
tervaller.
Bremsevæsken bør opbevares i en
forseglet beholder for at undgå, at
den absorberer vand.
Sørg for, at bremsevæsken ikke bliver
forurenet.

Tekniske data

Tekniske data
Identifikation ............................... 287
Data ........................................... 289
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Identifikation
Vehicle Identification
Number (stelnummer)

Stelnummeret kan også ses gennem
forruden.

Vehicle Identification Number (stel‐
nummer) er anbragt i bilens gulv i
højre side under en afdækning mel‐
lem fordøren og sædet.
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Typeskilt

Variant 2:

Variant 1:

Typeskiltet er anbragt i motorrummet.

Typeskiltet er placeret i venstre for‐
dørsramme.

Oplysninger på typemærkat:
1 = Chassisnummer
2 = Typegodkendelsesnummer
3 = Producent
4 = Tilladt totalvægt (i kg)
5 = Tilladt totalvægt for vogntoget
(i kg)
6 = Maksimalt tilladt forakseltryk
(i kg)
7 = Maksimalt tilladt bagakseltryk
(i kg)
8 = Bil- eller landespecifikke data
Belastningen på for- og bagaksel må
ikke sammenlagt overskride den til‐
ladte totalvægt. Hvis vægten på for‐
akslen f.eks. bliver fuldt udnyttet, må
bagakslen kun belastes, indtil den til‐
ladte totalvægt er nået.
De følgende tekniske data er udar‐
bejdet i overensstemmelse med EUstandarder. Ret til ændringer forbe‐
holdes. Hvis bilens papirer ikke stem‐
mer overens med instruktionsbogen,
gælder oplysningerne i bilens papirer.

Tekniske data

Data

Motordata
Salgsbetegnelse

1.4

1.6D

1.6D

1.8D

1.7

2.0Dsl

Motorens typebetegnelse

LUJ

LXT

LDE

2H0

LUD

LNP

Antal cylindre

4

4

4

4

4

4

1364

1598

1598

1796

1686

1998

Motorydelse [kW]

103

80

91

104

96

120

ved omdr./min.

6000

6000

6200

6200

4000

3800

Drejningsmoment [Nm]

200

150

155

176

300

360

ved omdr./min.

1850-4900

4200

4000

3800

2000-2500

2000

Brændstoftype

Benzin

Benzin

Benzin

Benzin

Diesel

Diesel

Anbefalet

95

91

95

95

Mulig

91

87

91

91

Slagvolumen

[cm3]

Oktantal RON
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Ydelse
4-dørs
Motor

LXT

LDE

2H0

LUD

LNP

Manuel gearkasse

185

190

200

200

205

Automatisk gearkasse

177

185

195

–

209

Tophastighed1) [km/h]

5-dørs hatchback
Motor

LUJ

LXT

LDE

2H0

LUD

LNP

Manuel gearkasse

200

2)

190

200

200

205

Automatisk gearkasse

–

2)

185

195

–

209

Tophastighed1)

1)
2)

Den angivne tophastighed kan opnås med egenvægt (fører ikke medregnet) plus 200 kg nyttelast. Specialudstyr kan
reducere den angivne tophastighed.
Værdien forelå ikke på trykningstidspunktet.

Tekniske data
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Stationcar
Motor

LUJ

LDE

2H0

LUD

LNP

Manuel gearkasse

200

191

200

200

2003)/2104)

Automatisk gearkasse

–

–

1923)/2004)

–

–2)

Tophastighed1)

1)
3)
4)
2)

Den angivne tophastighed kan opnås med egenvægt (fører ikke medregnet) plus 200 kg nyttelast. Specialudstyr kan
reducere den angivne tophastighed.
Biler med hydraulisk servostyring.
Biler med elektrisk servostyring.
Værdien forelå ikke på trykningstidspunktet.
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Brændstofforbrug - CO2‑emissioner
4-dørs

Manuel gearkasse / automatisk gearkasse.
Motor

LXT

Styring

LDE

LDE

Elektrisk servostyring

Hydraulisk servostyring

bykørsel [l/100 km]

9,8/12,0

8,6/9,9

9,0/10,3

landevejs-/motorvejskørsel [l/100 km]

5,7/5,8

5,1/5,3

5,3/5,6

samlet [l/100 km]

7,2/8,1

6,4/7,0

6,6/7,3

CO2 [g/km]

171/192

149/164

155/170

Motor

2H0

2H0

LUD LNP

Styring

Elektrisk
servostyring

Hydraulisk
servostyring

bykørsel [l/100 km]

8,5/9,5

8,7/10,1

5,5/– 6,0/–

6,8/8,7

landevejs-/motorvejskørsel [l/
100 km]

4,9/5,3

5,1/5,4

3,9/– 4,2/–

4,3/5,0

samlet [l/100 km]

6,2/6,9

6,4/7,1

4,5/– 4,8/–

5,2/6,3

CO2 [g/km]

146/161

151/166

117/– 126/–

138/167

Elektrisk
servostyring

LNP
Hydraulisk
servostyring

Tekniske data
5-dørs hatchback

Manuel gearkasse / automatisk gearkasse.
Motor

LUJ

LXT

Styring

LDE

LDE

Elektrisk servostyring

Hydraulisk servostyring

bykørsel [l/100 km]

7,4/–

5)/5)

8,6/9,9

9,0/10,3

landevejs-/motorvejskørsel [l/100 km]

4,6/–

5)/5)

5,1/5,3

5,3/5,6

samlet [l/100 km]

5,6/–

5)/5)

6,4/7,0

6,6/7,3

CO2 [g/km]

131/–

5)/5)

149/164

155/170

Motor

2H0

2H0

Styring

Elektrisk
servostyring

Hydraulisk
servostyring

bykørsel [l/100 km]

8,5/9,5

8,7/10,1

5,5/– 6,0/–

6,8/8,7

landevejs-/motorvejskørsel [l/
100 km]

4,9/5,3

5,1/5,4

3,9/– 4,2/–

4,3/5,0

samlet [l/100 km]

6,2/6,9

6,4/7,1

4,5/– 4,8/–

5,2/6,3

CO2 [g/km]

146/161

151/166

117/– 126/–

138/167

5)

Værdien forelå ikke på trykningstidspunktet.

LUD LNP
Elektrisk
servostyring

LNP
Hydraulisk
servostyring
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Stationcar

Manuel gearkasse / automatisk gearkasse.
Motor

LUJ

LDE

Styring

2H0

2H0

Elektrisk servostyring

Hydraulisk servostyring

bykørsel [l/100 km]

7,4/–

8,7/–

8,8/9,8

9,2/10,4

landevejs-/motorvejskørsel [l/100 km]

4,7/–

5,2/–

5,2/5,3

5,3/5,6

samlet [l/100 km]

5,7/–

6,4/–

6,5/7,0

6,7/7,2

CO2 [g/km]

134/–

151/–

152/164

156/170

Motor

LUD

Styring

LNP

LNP

Elektrisk servostyring

Hydraulisk servostyring

bykørsel [l/100 km]

5,4/–

6,2/–

6,8/–

landevejs-/motorvejskørsel [l/100 km]

4,0/–

4,1/–

4,3/–

samlet [l/100 km]

4,5/–

4,8/–

5,2/–

CO2 [g/km]

119/–

126/–

138/–

Tekniske data

Vægt
Tjenestevægt, grundmodel uden ekstraudstyr

Egenvægten omfatter førerens vægt (68 kg), bagage (7 kg) og alle væsker (tank 90% fyldt).
4-dørs
Uden/med klimaanlæg
[kg]

Motor

Manuel gearkasse

Automatisk gearkasse

LXT

1360/1374

1385/1399

LDE

1375/1389

1385/1399

2H0

1380/1394

1390/1404

LUD

1500/1514

–/–

LNP

1535/1549

1565/1579
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5-dørs hatchback
Uden/med klimaanlæg
[kg]

Motor

Manuel gearkasse

Automatisk gearkasse

LUJ

1394/1408

–/–

LXT

6)/6)

6)/6)

LDE

1380/1394

1390/1404

2H0

1385/1399

1394/1408

LUD

1504/1518

–/–

LNP

1555/1569

1585/1599

Motor

Manuel gearkasse

Automatisk gearkasse

LUJ

1480/1494

–/–

LDE

1435/1449

–/–

2H0

1445/1459

1475/1489

LUD

1550/1564

–/–

LNP

1595/1609

1614/1628

Stationcar
Uden/med klimaanlæg
[kg]

Tjenestevægt, grundmodel med alt ekstraudstyr

Egenvægten omfatter førerens vægt (68 kg), bagage (7 kg) og alle væsker (tank 90% fyldt).
6)

Værdien forelå ikke på trykningstidspunktet.

Tekniske data
4-dørs
Uden/med klimaanlæg
[kg]

Motor

Manuel gearkasse

Automatisk gearkasse

LXT

1438/1452

1463/1477

LDE

1470/1484

1480/1494

2H0

1475/1489

1485/1499

LUD

1595/1609

–/–

LNP

1630/1644

1660/1674

Motor

Manuel gearkasse

Automatisk gearkasse

LUJ

1489/1503

–/–

LXT

6)/6)

6)/6)

LDE

1475/1489

1485/1499

2H0

1480/1494

1489/1503

LUD

1599/1613

–/–

LNP

1650/1664

1680/1694

5-dørs hatchback
Uden/med klimaanlæg
[kg]

6)

Værdien forelå ikke på trykningstidspunktet.
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Stationcar
Uden/med klimaanlæg
[kg]

Motor

Manuel gearkasse

Automatisk gearkasse

LUJ

1550/1564

–/–

LDE

1505/1519

–/–

2H0

1515/1529

1545/1559

LUD

1620/1634

–/–

LNP

1665/1679

1684/1698

Dimensioner
4-dørs

5-dørs hatchback

Stationcar

Længde [mm]

4603

4514

4681

Bredde uden sidespejle [mm]

1797

1797

1797

Bredde med to sidespejle [mm]

2067

2067

2067

Højde (uden antenne) [mm]

1477

1477

1521

Længde på bagagerumsgulv [mm]

1014

908

1024

Bagagerumsbredde [mm]

1010

1026

1356

Bagagerumshøjde [mm]

512

448

405

Tekniske data
4-dørs

5-dørs hatchback

Stationcar

Akselafstand [mm]

2685

2685

2685

Vendediameter [m]

10,9

10,9

10,9
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Kapaciteter
Motorolie
Motor

LUJ

LXT

LDE

2H0

LUD

LNP

inkl. filter [l]

4,0

3,75

4,5

4,5

4,0

5,4

Mellem MIN og MAX [l]

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Brændstoftank
Benzin/diesel, nom. indhold [l]

60

Tekniske data

Dæktryk
Motor

Dæk

For

Bag

[kPa/bar]([psi])7)

[kPa/bar] ([psi])7)

LXT

205/60 R16

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

LDE,
2H0

205/60 R16

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

420/4,2 (61)

420/4,2 (61)

215/50 R17
215/60 R16,
205/65 R15,
225/50 R17

LUJ,
LUD,
LNP

205/60 R16
215/60 R16,
225/50 R17,
215/50 R17

Alle

7)

Nødhjul

ECO tryk: 270/2,7 (39) [kPa/bar] ([psi]).
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Kundeinformation
Bildataregistrering og
databeskyttelse .......................... 302

Bildataregistrering og
databeskyttelse
Registrering af
hændelsesdata
Datalagringsmoduler i bilen

Et stort antal elektroniske komponen‐
ter i bilen indeholder datalagringsmo‐
duler, som midlertidigt eller perma‐
nent lagrer tekniske data om bilens
tilstand, hændelser og fejl. Disse tek‐
niske informationer dokumenterer ge‐
nerelt tilstanden for dele, moduler, sy‐
stemer eller miljøet:
■ Driftstilstande i systemkomponen‐
ter (f.eks. påfyldningsniveauer)
■ Bilens statusmeddelelser og dens
enkeltkomponenter (f.eks. antallet
hjulomdrejninger/rotationshastig‐
hed, deceleration, sideaccelera‐
tion)
■ Funktionsfejl og defekter i vigtige
systemkomponenter

■ Bilens reaktion i bestemte kørsels‐
situationer (f.eks. airbagudløsning,
aktivering af stabilitetsregulerings‐
systemet)
■ Miljøforhold (f.eks. temperatur)
Disse data er udelukkende tekniske
og hjælper med at identificere og rette
fejl samt optimere bilens funktioner.
Der kan ikke oprettes kørselsprofiler,
som indikerer de kørte ruter, med
disse data.
Hvis der gøres brug af serviceydelser
(f.eks. reparationsarbejde, service‐
forløb, garantisager, kvalitetssikring),
kan medarbejdere i servicenetværket
(også producent) udlæse denne tek‐
niske information fra hændelsen og
fejldatalagringsmoduler, der kræver
særligt diagnoseudstyr. Hvis det kræ‐
ves, modtager du yderligere informa‐
tioner på disse værksteder. Når en fejl
er blevet rettet, slettes dataene fra
fejllagringsmodulet, eller de overskri‐
ves hele tiden.

Kundeinformation
Når bilen bruges, kan der opstå situa‐
tioner, hvor disse tekniske data, der
vedrører andre informationer (skade‐
srapport, skader på bilen, vidneud‐
sagn osv.), evt. kan forbindes med en
bestemt person - muligvis med hjælp
af en ekspert.
Yderligere funktioner, der er indgået
kontraktligt med klienten (f.eks. bilens
placering i nødstilfælde), tillader over‐
førsel af bestemte bildata fra bilen.

Radiofrekvensidentifika‐
tion (RFID)
RFID-teknologi benyttes i visse biler
til funktioner som f.eks. dæktrykover‐
vågning og tændingssystemsikker‐
hed. Det benyttes også i forbindelse
med funktioner som nøglefjernbetje‐
ninger til låsning/oplåsning af døre og
start, og sendere i bilen til garage‐
portåbnere. RFID-teknologi i
Chevrolet-biler anvender ikke og re‐
gistrerer heller ikke personlige oplys‐
ninger og har ikke forbindelse med
andre Chevrolet-systemer, der inde‐
holder personlige oplysninger.
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Centrallås .................................... 23
Cruise control ...................... 77, 225

D

Deaktivering af airbag ........... 46, 73
Dieselbrændstof ........................ 230
Dieselpartikelfilter................. 76, 217
Dimensioner .............................. 298
Donkraft...................................... 261
Drift............................................. 147
Dug på lygteglassene .................. 98
Dynamisk vejvisning................... 182
Dækmærkning ........................... 262
Dæktryk ............................. 262, 301
Døre.............................................. 27
Dør åben ...................................... 77

E

Ekstra service ............................ 284
Elektrisk indstilling ....................... 31
Elektrisk system.......................... 255
Elektroniske
kørselsprogrammer ................ 220
Elektronisk klimastyring ............. 205
Elektronisk nøglesystem............... 22

Elektronisk stabilitetskontrol ...... 224
Elektronisk stabilitetskontrol og
Traction Control-system ........... 75
Elektronisk Stabilitets Kontrol
slået fra..................................... 75
El-opvarmet bagrude ................... 34
El-ruder ........................................ 33
Enhanced Other Networks......... 131
EON............................................ 131

F

Fare, advarsel og forsigtig ............. 3
Faste ventilationsspjæld ............ 209
Favoritlister................................. 124
Fejl ............................................. 220
Fejlkontrollampe .......................... 74
Fejlmeddelelser ........................... 82
Fjernbetjening .............................. 20
Fjernlys .................................. 77, 95
Follow-me-home-lys .................... 99
Forlygter....................................... 94
Forlygter ved kørsel i udlandet .... 96
Forrudevisker/-sprinkler ............... 64
Forsæder...................................... 38
Forvarmning ................................ 76
Frontairbags ................................ 44
Føler for luftkvalitet..................... 205
Førerinformationscenter............... 78
Førstehjælpskasse ...................... 60

306
G

Gardinairbags .............................. 46
Geardisplay ............................... 219
Gearkasse ................................... 16
Gearvælger ................................ 219
Genbrug af bilen ........................ 234
Generel information.... 145, 148, 188
Generelt.....................................
........ 101, 135, 140, 142, 150, 194
Grafisk info-display,
farve-info-display....................... 80
Grundlæggende betjening.......... 111
Gulvafdækning ............................ 58

H

Halogenforlygter ........................ 246
Handskerum ................................ 54
Hastighedskompenseret
lydstyrke.................................. 110
Havari......................................... 272
Havariblink ................................... 96
Hentning af stationer.......... 123, 124
Hjemmeadresse......................... 151
Hjulkapsler ................................. 263
Hjul og dæk ............................... 261
Hjulskift ...................................... 266
Horn ....................................... 13, 64
Hovedstøtter ................................ 37

Håndbremse............................... 223
Håndfri funktion.......................... 195

I

Indfældelige ................................. 32
Individuelle indstillinger ....... 86, 122
Individuelle POI'er...................... 151
Indledning ...................................... 3
Indlæsning af adresse................ 160
Indlæsning af destination .......... 160
Indstigningslys ............................. 99
Indstilling af hovedstøtter ............... 8
Indstilling af lydstyrken............... 110
Indstilling af navigationslydstyr‐
ken.......................................... 151
Indstilling af rat ........................ 9, 63
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lydstyrke for trafikmeddelelser 120
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