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Inledning

Inledning
Inledning
Din bil är en intelligent kombination
av avancerad teknik, säkerhet, miljövänlighet och ekonomi.
Denna instruktionsbok ger dig all den
information som behövs för att du
ska kunna köra din bil på ett säkert
och effektivt sätt.
Informera alla passagerare om risker
för olyckshändelser och personskador vid felaktig användning av bilen.
Du måste alltid följa de lagar och regler som gäller i det land där du befinner dig. Dessa lagar kan avvika från
informationen i denna instruktionsbok.
Om du i instruktionsboken uppmanas
att anlita en verkstad rekommenderar vi att du uppsöker en auktoriserad
Chevrolet-verkstad.

Alla auktoriserade Chevrolet-verkstäder erbjuder förstklassig service till
rimliga priser. Erfarna experter som
har fått utbildning av Chevrolet arbetar enligt speciella föreskrifter från
Chevrolet.
Ägarhandboken och övriga handlingar ska alltid förvaras lätt åtkomliga i bilen.

Använda denna handbok
 I denna handbok beskrivs alla tillval och funktioner som finns till
denna modell. Vissa beskrivningar, inklusive de som är
avsedda för display- och menyfunktioner, gäller kanske inte för
din bil beroende på modellversion, nationella specifikationer,
specialutrustning eller tillbehör.
 Du får en första överblick i kapitlet "Kort sagt".
 Innehållsförteckningen i början av
handboken och i varje kapitel
visar var informationen finns.
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 I det alfabetiska registret kan du
söka efter specifik information.
 I instruktionsboken används
fabrikens motorbeteckningar.
Motsvarande marknadsbeteckningar finns i kapitlet "Tekniska
data".
 Riktningsanvisningar, t.ex. vänster eller höger, framåt eller bakåt
anges alltid med färdriktningen
som utgångspunkt.
 Bilens displayskärmar stöder
kanske inte ditt språk.

Fara, varningar och obs
{Fara
Text markerad med ? Fara ger information om risker som kan leda
till livshotande skador. Underlåtenhet att ta hänsyn till denna information kan leda till livsfara.
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Inledning

{Varning
Text markerad med ? Varning ger
information om olycks- eller skaderisker. Underlåtenhet att ta hänsyn
till denna information kan leda till
personskador.

OBS!
Text markerad med Obs! ger information om möjliga skador på bilen.
Underlåtenhet att ta hänsyn till
denna information kan leda till skador på bilen.
Trevlig resa önskar
Chevrolet

Kort sagt

Kort sagt

Inledande information
om körning
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Sätesinställning
Sätesposition

Upplåsning av bilen
Fjärrkontroll

1968931

C11E2076A

1. Låsknapp (LOCK)
2. Upplåsningsknapp (UNLOCK)
3. Knappen RUTA I BAKLUCKAN
Se Fjärrkontroll på sida 18.
Se Centrallås på sida 25.

Flytta sätet framåt eller bakåt genom
att dra i spaken och skjuta sätet till
önskat läge.
Lossa handtaget och kontrollera att
sätet är låst på plats.
Se Sätesinställning på sida 48.
Se Sätesposition på sida 47.
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Kort sagt

Ryggstöd

Sitshöjd

C11E2053A

Svankstöd i sätet

C11E2054A

Dra i spaken, ställ in lutningen och
släpp spaken. Låt sätet gå i ingrepp
hörbart.

Pumpa handtaget på utsidan av sittdynan tills den är justerad till önskat
läge.

Avlasta ryggstödet vid inställningen.

Sänk sittdynan genom att trycka ner
spaken flera gånger.
Höj sittdynan genom att dra upp spaken flera gånger.

C11E2055A

Flytta spaken framåt eller bakåt för
att öka eller minska förarsätets
svankstöd.

Kort sagt

Inställning av nackskydd
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Säkerhetsbälte

Horisontell inställning

Höjdjustering

C11E1010A
C11E1015A

Dra nackstödet uppåt.
För att flytta det nedåt, tryck in spärren och skjut nackstödet nedåt.
Se Nackskydd på sida 45.

Dra nackstödet framåt. Flytta nackstödet bakåt genom att dra det
framåt. Då rör det sig bakåt automatiskt.

MD033

Dra ut bältet ur rullen, för det över
kroppen utan att det vrids och sätt in
låstungan i låset.
Spänn höftbältet ofta under körningen genom att dra i axelbältet.
Se Säkerhetsbälten på sida 58.
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Kort sagt

Inställning av backspeglar

Rattinställning

Ytterbackspeglar

Innerbackspeglar

2178629
C11E3008A

Dra i spaken på spegelhusets undersida för att minska bländningen.
Se Manuell backspegel på sida 37.

Välj den spegel du vill justera genom
att flytta väljaren till "L" för vänster
backspegel och "R" för höger backspegel.
Se Fjärrstyrda backspeglar på
sida 36.

C11E3010A

Frigör spaken, ställ in ratten, spärra
sedan spaken och se till att den är
ordentligt låst. Justera inte ratten om
bilen inte står stilla.

Kort sagt

7

Översikt över instrumentpanelen
Vänsterstyrd bil

C3E1001A
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Kort sagt

Högerstyrd bil

C3E1002A

Kort sagt

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Luftventiler
Blinkers/reglage ytterlampor
Signalhorn
Instrument
Vindrutetorkare/vindrutespolare
Varningsblinkers/ESC
AV-strömställare
7. Mittre förvaringsfack
8. DCS-strömställare/Eco-strömställa
re (stopp/start) eller strömställare för parkeringshjälp
9. Kombinationsströmställare
10. Korthållare
11. Myntfack
12. Spak huvöppning
13. Ljudreglage på ratten
14. Knappar farthållare/klimatkontroll
15. Klimatkontrollsystem
16. Växelspak
17. Strömställare elektrisk parkeringsbroms (EPB)
18. Eco-strömställare
19. Cigarettändare

20. Audiosystem
21. Handskfack
22. Påminnelselampa säkerhetsbälte passagerare fram/Passagerarairbag AV-indikator
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Ytterbelysning

2238127

Slå på eller stäng av ytterlampor med
belysningsströmställarratten. Belysningsströmställaren har fyra lägen:
P (AV): Vrid ratten till AV för att
stänga av alla lampor.
Alla lampor är av och ratten återställs
till ursprungsläget AUTO.
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Kort sagt

AUTO: Ytterlampor och instrumentpanellampor slås på eller av automatiskt beroende på de yttre
ljusförhållandena.

Omkopplare helljus/halvljus

Varningsblinkers

;: Bakljusen, nummerskyltbelysningen och instrumentbelysningen är
tända.
2: All ovanstående belysning och
strålkastarna är tända.
Se Reglage ytterbelysning på
sida 123.
C11E2071A

Tryck på spaken för att växla mellan
halv- och helljus.
Tryck på eller dra i spaken igen för
att växla till halvljus.
Se Omkopplare helljus/halvljus på
sida 125.
Se Flash-to-pass på sida 126.

C11E2050A

Aktivering med knappen |.
Se Varningsblinkers på sida 127.

Kort sagt

Signalhorn

Blinkers
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Spolar- och torkarsystem
Vindrutetorkare

2268202

spak uppåt = höger blinkers
spak neråt = vänster blinkers
Se Blinkers på sida 127.

C11E2039A

Tryck på Y

2238054

För att slå på vindrutetorkarna måste
först tändningsnyckeln vara i läge
ON, varpå vindrutetorkarspaken förs
uppåt.
HI: Kontinuerlig torkning, hög hastighet.
LO: Kontinuerlig torkning, låg hastighet.
INT: Intervalltorkning
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Kort sagt

AV: Systemet är avstängt.
MIST: Enkelsvep.
Se Vindrutetorkare/ vindrutespolare
på sida 88.

Bakrutetorkare/
bakrutespolare

LO: Kontinuerlig torkning, låg hastighet.

Torkare

Se Bakrutetorkare/bakrutespolare på
sida 90.

Spolare

Vindrutespolare

2274836

Dra i spaken.

För att slå på bakrutetorkarna vrider
du tändningsnyckeln till läget ON och
vrider sedan ändan av torkar-/spolarspaken uppåt.

Se "Vindrutespolare" under Vindrutetorkare/ vindrutespolare på sida 88.

Bakrutetorkaren har följande tre
lägen:

Se Spolarvätska på sida 306.

AV: Systemet är avstängt.

C11E2006A

INT: Intervalltorkning

C11E2007A

Tryck på knappen i änden av spaken
tills spolarna sätts igång.
När du släpper knappen slutar spolarna att spruta men torkarna fortsätter att torka ungefär tre gånger.

Kort sagt

Se Bakrutetorkare/bakrutespolare på
sida 90.

Avfuktning och avisning av
rutorna

Se Spolarvätska på sida 306.
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Växellåda
Manuell växellåda

Klimatkontroll
Bakruteuppvärmning,
uppvärmning av
ytterbackspeglarna

C11E4005A

Vrid luftfördelningsratten till
DEFROST 5.
Se "Avisning av vindruta" under
Värme- och ventilationssystem på
sida 227.
C3D2007A

Tryck på knappen = för aktivering.
Se Uppvärmda backspeglar på
sida 37.
Se Uppvärmd bakruta/avisning av
vindrutetorkare på sida 41.

Se "Avfuktning av vindruta" under
Luftkonditionering på sida 230.

2457824

Växling sker genom att kopplingspedalen trycks ner helt, växelspaken
förs till nästa växelläge och kopplingspedalen släpps sakta upp.
För att ändra till backväxeln trycker
du på knappen på växelspaksknoppens baksida när du flyttar växelväljaren till backläget.
Se Manuell växellåda på sida 261.
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Kort sagt

Automatisk växellåda

C12E9003A

Trampa ner bromspedalen och tryck
på frigöringsknappen för att växla.
De växellägen som kräver att du
trycker in spärrknappen anges av
pilarna.
C3D3004A

C11E3002A

P (PARKERING): Låser framhjulen.
Välj läge P endast när bilen står stilla
och parkeringsbromsen är åtdragen.
R (BACKVÄXEL): Välj läge R
endast när bilen står stilla.
N (FRILÄGE): Neutralväxel.
D: För alla normala körförhållanden.
I detta läge kan växellådan välja
samtliga 6 växelsteg framåt.
+, -: Manuellt läge.

MD173
MD174

Tryck på frigöringsknappen för att
växla. Pilarna visar vilka växlingar
som inte kräver att du trycker in
spärrknappen.

Flytta växelväljaren fritt.

Kort sagt

Komma igång
Kontrollera före körning

Starta motorn med
tändningslåset

 Vrid nyckeln till läge START,
trampa ner kopplingspedalen och
fotbromsen och släpp sedan
nyckeln när motorn är igång

 Däcktryck och däckens tillstånd.
 Motoroljenivå och vätskenivåer.

Innan du startar igen eller parkerar
bilen vrider du tillbaka nyckeln till
LOCK (LÅS).

 Att alla rutor, speglar, ytterbelysning och registreringsskyltar
fungerar och är fria från smuts,
snö och is.

Parkering

 Rätt position för säten, säkerhetsbälten och speglar.
 Kontrollera att bromssystemet
fungerar som det ska i låg hastighet, i synnerhet när bromsarna är
fuktiga.
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 Parkera inte bilen på ett lättantändligt underlag. Underlaget kan
antändas på grund av avgassystemets höga temperatur.
C11E3021A

 Vrid nyckeln till läge ACC, vrid lite
på ratten för att lossa rattlåset
 Manuell växellåda: trampa ner
kopplingen.
 Automatisk växellåda: Flytta växelväljaren till P eller N.
 Ge inte gas
 Dieselmotor: vrid tändningsnyckeln till läge ON (PÅ) för förglödning tills K slocknar.

 Dra alltid åt parkeringsbromsen
utan att trycka på frigöringsknappen. Dra åt så hårt som möjligt i
nedförs- eller uppförslutning.
Trampa ner fotbromsen samtidigt för att reducera arbetstrycket.
 Slå av motorn och tändningen.
Vrid ratten tills rattlåset spärras.
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Kort sagt

 När bilen står på plan mark eller i
uppförslutning ska ettan eller P
läggas i innan tändningen slås
av. I uppförslutning ska dessutom
framhjulen vridas bort från kantstenen.
Om bilen står i nedförslutning lägger du i backen innan du slår av
tändningen. Vrid dessutom framdäcken mot kantstenen.
 Stäng fönstren.
 Lås alltid bilen.

Nycklar, dörrar och fönster

Nycklar, dörrar och
fönster

Nycklar och lås
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Nycklar med fällbart nyckelax

Nycklar
Reservnycklar

Nycklar och lås ..............................17
Dörrar ............................................27
Bilsäkerhet.....................................30
Ytterbackspeglar ...........................36
Innerbackspeglar ...........................37
Fönster ..........................................39
Tak ................................................42

Nyckelnumret anges på en losstagbar flik.
Nyckelnumret måste anges vid
beställning av reservnycklar eftersom nyckeln är en komponent i startspärren.
Se "Lås" under Vård av exteriören på
sida 346.

C11E2075A

Tryck på knappen för att fälla ut
nyckeln.
Vik in nyckeln genom att trycka på
knappen och fälla nyckeln för hand.
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Nycklar, dörrar och fönster

Fjärrkontroll
Används vid manövrering av:
 Centrallås
 Stöldlarm
 Bakluckans fönster

I en del länder trycker du på
knappen UNLOCK en gång för
att låsa upp förardörren.
För att låsa upp alla dörrar trycker du på knappen UNLOCK igen
inom 3 sekunder.
3. Knapp för BAKLUCKANS
FÖNSTER: Låser upp bakluckans fönster om du håller den
intryckt i cirka 1 sekund.
Anmärkning
Knapparna LOCK, UNLOCK och
RUTA I BAKLUCKAN fungerar inte
när nyckeln är i tändningslåset.
Anmärkning

C11E2076A

1. Låsknapp: Låser alla dörrar. Varningsblinkers blinkar en gång och
larmet aktiveras.
2. Upplåsningsknapp: Låser upp
alla dörrar.
Varningsblinkers blinkar två
gånger och larmet deaktiveras.

När du trycker på knappen UNLOCK på fjärrkontrollen tänds instrumentpanelbelysningen
automatiskt och lyser under ungefär 30 sekunder tills tändningen är i
läget ACC.

Radiofjärrkontrollen har en räckvidd
på ungefär 6 meter. Räckvidden kan
ändras på grund av yttre omständigheter.
Varningsblinkersen tänds när fjärrkontrollen används.
Hantera fjärrkontrollen varsamt och
skydda den mot fukt och höga temperaturer. Undvik onödig användning.

Nycklar, dörrar och fönster

Störning

Batteribyte i fjärrkontrollen

Om centrallåset inte kan manövreras
med fjärrkontrollen kan det bero på
följande:

Byt batteriet omgående när räckvidden minskar märkbart.

 Räckvidden har överskridits.
 För låg batterispänning.
 Upprepad användning av fjärrkontrollen utanför räckvidden kräver omsynkronisering av
fjärrkontrollen.
 Överbelastning av centrallåset
genom många aktiveringar på
kort tid, vilket leder till att strömförsörjningen bryts en kort stund.
 Störning från externa radiosändare med högre effekt.
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Nycklar med fällbart nyckelax

Batterierna får inte slängas i hushållssoporna. De måste lämnas till
återvinning på lämpliga återvinningsstationer.

2207429

Anmärkning
Använd ett batteri av typ CR2032
eller motsvarande.
1. Öppna locket.
2. Tag ur det gamla batteriet. Undvik att röra vid kretskortet eller
andra komponenter.
3. Sätt i det nya batteriet. Se till att
den negativa (-) polen är vänd
nedåt.
4. Stäng locket.
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Nycklar, dörrar och fönster

5. Kontrollera att fjärrkontrollen
fungerar till bilen.
Fast nyckel
Låt en verkstad byta batteriet.

OBS!
Undvik att ta på batteripolerna med
fingrarna. Detta kan förkorta livslängden hos batteriet.

Placera inte tunga föremål på fjärrkontrollen/sändaren.
Håll sändaren borta från vatten
och direkt solljus. Torka av fjärrkontrollen/sändaren med en mjuk
trasa om den skulle bli våt.

Open&Start-system

Tryck på knappen (A) och dra ut
nyckeln. Dra inte ut nyckeln utan att
trycka på knappen (A).
Nyckeln, inuti sändaren, används till
förardörrens nyckelcylinder när batteriet är slut i fjärrkontrollen eller i
nödfall.
Kontakta återförsäljaren vid behov av
en ny nyckel.

Anmärkning
Förbrukade lithiumbatterier kan
skada miljön.
Lämna förbrukade batterier för
återvinning.
Släng inte batterier i hushållssoporna.
Anmärkning
För att sändaren skall fungera bra
bör följande beaktas:
Undvik att tappa fjärrkontrollen/sändaren.

C3D2013A

Om bilen har Keyless Access System, har sändaren en tunn knapp (A)
nära knappen som används för att ta
bort nyckeln.

C3D2010A

Nycklar, dörrar och fönster

1. Q (Låsa): Tryck en gång för att
låsa alla dörrar. Blinkerslamporna
blinkar en gång eller tutan aktiveras en gång som bekräftelse på
låsningen.
2. K (Låsa upp): Tryck en gång för
att låsa upp alla dörrar. Blinkerslamporna blinkar två gånger och
stöldskyddssystemet inaktiveras.
I en del länder, beroende på
bilens konfiguration, trycker du
på UNLOCK-knappen en gång
för att låsa upp förardörren. För
att sedan låsa upp alla dörrar
trycker du på knappen UNLOCK
igen inom 5 sekunder.
Innerbelysningen kan tändas.
3. 8 (Bakluckans fönster): Tryck
på och håll in under ca en sekund
för att låsa upp bakluckans fönster.
4. L (Billokalisering/Paniklarm):
Tryck på och håll in ca sekunder
för att lokalisera bilen. Blinkerslamporna blinkar tre gånger och
tutan aktiveras tre gånger.

Upplåsning utan nyckel
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OBS!
Knappen på dörrhandtaget
används endast för att låsa upp
utan nyckel. När du lämnar bilen,
lås alla dörrar genom att trycka på
låsknappen på keyless
access-sändaren eller kontrollera
att funktionen för låsning utan
nyckel aktiveras.

J3D2002A

Gå fram till framdörren med keyless
access-sändaren inom 1 m, och
tryck på knappen på dörrhandtaget
för att låsa upp och öppna dörren.
Om sändaren känns igen kommer
dörren att låsas upp och öppnas.

C3D3002A
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Nycklar, dörrar och fönster

Tändningslåset kan ställas i fyra
olika lägen.
Keyless access-sändaren bör
befinna sig inuti bilen vid försök att
vrida tändningslåset.
1: LOCK (från)
2: ACC
3: PÅ
4: START
• Manuell växellåda: Trampa ner
kopplingen. Vrid tändningslåset
till läget START, tryck ned kopplingspedalen och släpp den elektriska parkeringsbromsen med
bromspedalen nedtryckt när
motorn är igång.
• Automatisk växellåda: Flytta växelväljaren till P (Park) eller N
(Neutral). Motorn startar inte i
något annat läge. För att åter
starta motorn när bilen redan är i
rörelse, använd endast
N (Neutral).

Om bilen har keyless access-system, måste foten placeras på
bromspedalen för att starta motorn.
• Dieselmotor: Vrid tändningsnyckeln till läge ON (TILL) för förglödning tills K släcks.
Vrid tändningsnyckeln till läget
START.
Släpp tändningsnyckeln när motorn
börjar dras runt, den återgår då till
läget ON.
Om tändningsnyckeln inte vrids, försök med att trycka in nyckeln och
vrid igen.
Om sändaren inte befinner sig i bilen
eller om något stör sändaren, visas
meddelandet ELECTRONIC KEY
NOT DETECTED (ELEKTRONISK
NYCKEL EJ DETEKTERAD) på förarinformationscentralen (DIC) i mitten
av instrumentsatsen.

Låsa utan nyckel
Dörrarna låses efter flera sekunder
om tändningen är avstängd, alla dörrar stängs och minst en keyless
access-sändare har tagits bort från
kupén.
Om föraren lämnar bilen med keyless access-sändaren vid en bensinstation stängs alla dörrar och
bränslepåfyllningsluckan och bakluckan automatiskt efter flera sekunder. Tryck på knappen på
dörrhandtaget eller tryck på upplåsningsknappen i keyless access-sändaren för att låsa upp alla dörrar
inklusive bränslepåfyllningsluckan
och bakluckan under tankning eller
när tankningen är klar.

Nycklar, dörrar och fönster

Programmera sändare för
bilen
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Starta bilen med svagt batteri i
sändaren

Endast keyless access-sändare som
har programmerats för bilen kommer
att fungera. Om en sändare förloras
eller stjäls, kan en ny sändare
anskaffas och programmeras hos
återförsäljaren. Bilen kan programmeras så förlorade eller stulna sändare inte längre fungerar.

C3D2016A

C3D2017A

Om batteriet i sändaren är svagt, kan
meddelandet ELECTRONIC KEY
NOT DETECTED (ELEKTRONISK
NYCKEL EJ DETEKTERAD) visas
på DIC i mitten av instrumentgruppen när du försöker starta bilen. För
att starta bilen placerar du sändaren i
sändarens förvaringsfack i mittkonsolen med knapparna vända uppåt.
Tryck sedan, med bilen i P (Park)
eller N (Neutral), på bromspedalen
och vrid tändningsnyckeln. Byt batteriet i sändaren så snart som möjligt.
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Nycklar, dörrar och fönster

Batteribyte

4. Sätt in ett nytt batteri, med den
positiva sidan nedåt. Använd ett
CR2032 eller likvärdigt batteri.
5. Sätt åter ihop sändaren.
6. Sätt tillbaka nyckeln i sändaren.

Dörrlås

OBS!
Lås alla dörrar och tag med nyckeln när du lämnar bilen obevakad.
Olåsta bilar inbjuder till stöld.

Manuella dörrlås
{Varning

Temperaturen inne i bilen kan öka
mycket snabbt och bli betydligt högre än temperaturen utanför.
2201493

1. Ta bort nyckeln från sändaren
genom att trycka på den tunna
knappen nära sändarens botten
och dra ut nyckeln. Dra inte ut
nyckeln utan att trycka på knappen.
2. Dela på sändaren med ett plant,
tunt föremål i spåret på sidan av
sändaren.
3. Tag ur det gamla batteriet.

Lämna inte barn eller husdjur ensamma i bilen.
Allvarliga skador eller dödsfall kan
bli följden.
Barn kan använda de elektriska
fönsterhissarna, andra reglage eller flytta bilen.
Lämna inte nyckeln kvar i bilen när
det är barn i bilen.
Allvarliga skador eller dödsfall kan
bli följden.

C11E2031A
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Centrallås
Du kan aktivera centrallåset från
förardörren. Systemet tillåter att alla
dörrar och bakluckan låses och låses
upp från förardörren med antingen
nyckeln, fjärrkontrollen (från utsidan)
eller med dörrens låsströmställare.
(från insidan)

Centrallåsningsknapp

C3D2008A

Lås eller lås upp förardörren manuellt genom att vrida nyckeln i nyckelhålet.

C11E2032A

För att låsa en dörr inifrån drar du i
dörrens låsknapp.
För att låsa upp en dörr inifrån
trycker du på dörrens låsknapp.

C11E2065A

Du kan också låsa och låsa upp dörrarna med låsströmställarna på förardörren.
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Tryck på den högra delen av strömställaren för att låsa dörrarna.
Lås upp dörrarna genom att trycka
på den vänstra delen av strömställaren.
Dra i dörrhandtaget för att öppna en
dörr inifrån eller utifrån.
Anmärkning
Lägg på fett på dörrhållarhaken
och gångjärnen med jämna mellanrum eller om det hörs ett missljud vid öppning eller stängning av
dörren respektive under körningen.
Förardörren och den främre passagerardörren kan öppnas genom att
man drar i dörrhandtaget inifrån
även om dörrarna är låsta med låsknappen.

Totallåsning
För att förbättra skyddet när du lämnar bilen, kan du totallåsa dörrarna
om bilen är försedd med extra stöldskydd.
Elektronisk totallåsning innebär att
alla elektriska lås spärras så att
ingen dörr kan öppnas även om
intrång görs genom att man slår sönder en ruta.

{Varning
Använd inte totallåsning om det
finns folk i bilen. Dörrarna kan inte
låsas upp inifrån.
För att aktivera totallåsning gör du på
ett av följande sätt:
 Tryck på knappen LOCK två
gånger i följd. Tryck på knappen
LOCK (lås) en gång för att låsa
bilen, och tryck sedan på den
igen (inom 3 sekunder) för att
aktivera totallåsningen.

 Sätt in nyckeln i förardörrens lås
och vrid nyckeln två gånger i följd
mot bilens bakre del. Det vill säga
en gång för att låsa dörrarna och
en andra gång för att aktivera
totallåsningen.
För att deaktivera totallåsningen
trycker du på knappen UNLOCK på
nyckeln. Detta låser upp dörrarna.
Anmärkning
Totallåsningsfunktionen fungerar
när alla dörrar och bakluckan är
stängda.
Anmärkning
Deaktiveringen av totallåsningen
sker när dörrarna låses upp på
normalt sätt.
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Säkerhetslås

{Varning
Använd de barnsäkra dörrlåsen
när barn sitter i baksätena.
Du kan använda en nyckel eller en
lämplig skruvmejsel.
Använd barnsäkerhetsdörrlåset
genom att vrida barnspärrarna till
horisontellt läge.

2058864

OBS!
Dra inte i det invändiga dörrhandtaget när barnlåset är inställt på
läget LOCK. Detta kan skada öppningshandtaget.

Om du vill öppna en bakdörr när dörrens barnsäkerhetsspärr är aktiverad, öppna dörren från utsidan.
Avaktivera barnsäkerhetsdörrlåset
genom att vrida barnspärrarna till
vertikalt läge.
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Dörrar
Baklucka
Bakluckan kan låsas eller låsas upp
med centrallåset.
Se Centrallås på sida 25.
Se till att du inte har händer eller
andra kroppsdelar, samt att andra
personer inte befinner sig, under
bakluckan vid stängning.

OBS!
Kontrollera att det inte finns några
hinder i vägen när du öppnar eller
stänger bakluckan.
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{Varning

OBS!

Att köra bilen med bakluckan eller
rutan i bakluckan öppen kan leda
till att avgaser kommer in i passagerarutrymmet.

När du låser upp bakluckan med
bakluckans frigöringsknapp, låses
även alla dörrar upp. Efter stängning av bakluckan är det viktigt att
trycka på låsknappen på keyless
access-sändaren av säkerhetsskäl.

Kör inte med bakluckan öppen.
Avgaser är mycket giftiga och kan
orsaka personskador eller dödsfall.

C3D2015A

På bilar med Keyless
Access-system, måste keyless
access-sändaren, när bilen är låst,
befinna sig inom 1 m från bakluckan
för att registreras; bakluckan kan
sedan öppnas med bakluckans frigöringsknapp över nummerskylten.
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Frigöringsknapp rutan i
bakluckan

OBS!
Rör inte frigöringsknappen för
rutan i bakluckan när bilen är i
rörelse.
Kör inte bilen med rutan i bakluckan öppen.

C11E2064A

C11E2068A

Det går också att öppna rutan i bakluckan genom att du trycker på knappen för frigöring av rutan i bakluckan
som är placerad i förardörrens panel.
Rutan i bakluckan kan även öppnas
genom att man trycker på knappen
för rutan i bakluckan på fjärrkontrollen. Se Fjärrkontroll på sida 18.

När du har öppnat det håller du i
handtaget på rutan i bakluckan och
lyfter upp det.
För att stänga rutan i bakluckan
trycker du ner den ordentligt så att
den går i lås. Låsningen sker automatiskt.
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Bilsäkerhet
Stöldlarm

Lampan för billarmet tänds när du
låser dörrarna med fjärrkontrollen
eller nyckeln.

Konstruktion 1

Dörrlås och larmet

Indikeringslampa för billarm

Aktivering

C11E2070A

Indikerar att larmet är aktivt.
Lampan för billarmet slocknar när
dörrarna öppnas med fjärrkontroll
eller med nyckel.

1. Stäng alla fönster.
2. Vrid tändningsnyckeln till läge
LOCK och ta ur nyckeln.
3. Låt alla passagerare stiga ur
bilen.
4. Stäng alla dörrar motorhuven och
bakluckan.
5. Tryck in knappen LOCK på fjärrkontrollen.
Lysdioden på fjärkontrollen blinkar.
 Alla dörrar låses.
 Blinkerslamporna blinkar en
gång

 Larmet aktiveras efter cirka
30 sekunder.
Om nyckeln sitter i tändningslåset kan inte på billarmet
kopplas på med fjärrkontrollen.
Anmärkning
Systemet kan aktiveras även om
fönstren är öppna. Stäng alla fönster och dörrar när bilen lämnas.
Anmärkning
Om du trycker på knappen LOCK
på fjärrkontrollen när alla dörrar,
motorhuven och bakluckan inte är
helt stängda är larmet i öppet tillstånd vid detta tillfälle och indikeringslampan för billarmet blinkar
snabbt.
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Larmet övergår till låst tillstånd när
alla dörrar, motorhuven och bakluckan är helt stängda. Indikeringslampan för billarm lyser hela tiden
när systemet är i låst tillstånd. Om
knappen LOCK trycks in när alla
dörrar, motorhuven och bakluckan
har stängts hoppas det öppna tillståndet över och systemet går direkt över till låst tillstånd och
indikeringslampan för billarm lyser
hela tiden.
Anmärkning
Larmet aktiveras både om dörrarna låses manuellt och om de låses
med fjärrkontrollen.

1. Kontrollera att indikeringslampan
för billarmet blinkar långsamt när
den har lyst under cirka
30 sekunder efter det att systemet gick över till låst tillstånd. Om
knappen LOCK på fjärrkontrollen
trycks ner en gång till aktiveras
larmet omedelbart och hoppar
över fördröjningen på
30 sekunder. Indikeringslampan
för billarmet är placerad i den
högra delen av klockan.

{Varning
Lås inte bilen om en person skall
vistas i den.
Lämna aldrig barn och husdjur
utan tillsyn i bilen. Temperaturen
inne i bilen kan öka mycket snabbt
och bli betydligt högre än temperaturen utanför.
Följden kan bli allvarliga personskador eller dödsfall.
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Signalhornsljud
Systemet ger ifrån sig visuella tecken
(ytterlamporna blinkar) och ett hörbart ljud (signalhornet pulserar)
under ungefär 30 sekunder om en av
dörrarna, bakluckan eller motorhuven öppnas utan att nyckeln används
eller utan att man trycker på knappen
UNLOCK på fjärrkontrollen.
Stäng av signalhornsljudet så här:
 Tryck in knappen LOCK eller
UNLOCK på fjärrkontrollen.
 Lås upp förardörren med nyckeln.
(I vissa länder, är det inte säkert
att detta stänger av signalhornsljudet. Tryck på LÅS- eller UPPLÅSNING-knapp för att stänga av
ljudet) Om det fortfarande förekommer intrång, aktiveras larmet
med jämna mellanrum.
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Om systemet inte fungerar som det
har beskrivits ovan ska du låta en
verkstad kontrollera systemet. Vi
rekommenderar en auktoriserad
verkstad.
Sirenljud
Om din bil har ett extra larm kopplat
till Thatcham-försäkringen har den
en intrångssensor, lutningssensor
och glaskrossensor.
Detta system övervakar innerutrymmet genom dessa sensorer och aktiverar sirenen om ett intrång i
passagerarutrymmet upptäcks,
däcken stjäls eller om en obehörig
bogsering äger rum.
För att stoppa sirenen:
 Tryck in knappen LOCK eller
UNLOCK på fjärrkontrollen.
Om systemet fortfarande betraktar
öppningen som obehörig upprepas
sirenljudet med jämna mellanrum.

Anmärkning

{Varning

Larmet ljuder om en dörr öppnas
av en nyckel när larmet är aktiverat.

Använd inte sändaren för att låsa
bilen om någon sitter kvar.

Öppna dörren med knappen UNLOCK på sändaren.

Sändaren aktiverar interiörskyddet
som utlöser sirenen om en rörelse
upptäcks inne i bilen.

Anmärkning
Knacka lätt på nyckelhålet eller
värm upp nyckeln om dörren inte
öppnas när det är is i nyckelhålet
vid kall väderlek.

Lämna aldrig barn och husdjur ensamma i bilen.
Temperaturen inne i bilen kan öka
mycket snabbt och bli betydligt högre än temperaturen utanför.
Följden kan bli allvarliga personskador eller dödsfall.
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Dörrupplåsning och larmet
Deaktivering

C11E2034R

Om du vill stänga av det extra larmsystemet trycker du på knappen som
är placerad på innertaket. Larmindikatorn o tänds.
När du aktiverar det extra larmet
genom att trycka på knappen igen
slocknar larmindikatorn.

1. Lås upp förardörren med nyckeln. Eller,
2. Tryck in och släpp knappen
UNLOCK på fjärrkontrollen.
 Lysdioden på fjärkontrollen
blinkar.
 Alla dörrar låses upp.
 Blinkerslamporna blinkar två
gånger.
 Stöldskyddssystemet är deaktiverat.
I vissa länder, kan upplåsning av
förardörren med en nyckel aktivera
larmet. Var noga med att trycka på
UPPLÅSNING-knappen på sändaren
för att låsa upp dörrarna.
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Automatisk omlåsning av
dörrarna
Om någon dörr inte öppnas eller om
motorn inte startas inom 30 sekunder
efter att systemet deaktiverats med
fjärrkontrollen/sändaren kommer dörrarna att låsas och stöldskyddssystemet aktiveras.

Konstruktion 2
Aktivering
För att aktivera systemet trycker du
på låsknappen på keyless
access-sändaren.
Stöldlarmsystemet aktiveras efter
30 sekunder efter låsning utan
nyckel.
För att aktivera systemet måste alla
dörrar, motorhuven och bakluckan
vara låsta.
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För att undvika att larmet utlöses vid
öppning av bakluckan, trycker du på
bakluckans frigöringsknapp över
nummerskylten. Keyless
access-sändaren måste befinna sig
inom 1 m från bakluckan.

OBS!
På bilar med keyless access-system, och bakluckan låses upp med
bakluckans frigöringsknapp låses
även alla dörrar upp med keyless
access-sändaren inom 1 m den
bakre stötfångarens ytterhölje.
Efter stängning av bakluckan är
det viktigt att trycka på låsknappen
på keyless access-sändaren av
säkerhetsskäl.

Deaktivering

Startspärr

Inaktivera systemet genom att göra
något av följande:
• Tryck på upplåsningsknappen på
keyless access-sändaren.
• Med keyless access-sändaren
inom 1 m, närma dig dörren och
tryck på knappen på dörrhandtaget.
• Starta motorn.

Konstruktion 1
Startspärren utgör ytterligare ett
stöldskydd i din bil som den är monterad i och förhindrar att bilen startas
av en obehörig person. Den giltiga
nyckeln för en bil som är utrustad
med startspärr är en tändningsnyckel
med inbyggd transponder som är
elektroniskt kodad. Transpondern är
monterad osynligt inuti tändningsnyckeln.
Endast giltiga nycklar kan användas
för att starta motorn.
Ogiltiga nycklar kan endast öppna
dörrarna.
Systemet kopplas automatiskt in när
tändningsnyckeln vridits till läget
LOCK och tagits ur låset.
Om startspärrsystemet upptäcker ett
fel när tändningen är PÅ blinkar eller
tänds startspärrlampan och motorn
startar inte.
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Se till att kontrollera bilen, vi rekommenderar en auktoriserad verkstad.
Anmärkning
Knacka lätt på nyckelspåret eller
värm upp nyckeln om dörren inte
öppnas när det är is i nyckelspåret
vid kall väderlek.
Konstruktion 2
Systemet behöver inte aktiveras eller
avaktiveras manuellt. Bilens startspärr kopplas in automatiskt när
tändningsnyckeln vrids till
LOCK/OFF (LÅSA/FRÅN). Startspärrsystemet kopplas bort när tändningsnyckeln vrids till ON och en
godkänd sändare detekteras i bilen.

Om keyless access-sändaren skadas, kan du inte starta bilen. Startspärrlampan i instrumentgruppen
tänds vid problem med aktivering
eller inaktivering av stöldlarmsystemet. När du försöker starta bilen
tänds startspärrlampan kortvarigt när
tändningen sätts på. Om motorn inte
startar och startspärrlampan fortsätter att lysa är det fel i systemet. Vrid
till tändningsnyckeln till från och försök igen.
Om tändningsnyckeln inte vrids, och
keyless access-sändaren förefaller
oskadad, försök igen. Om motorn
inte startar och startspärrlampan förblir tänd, försök med en annan keyless access-sändare. Om
tändningsnyckeln kan vridas, kan
den första sändaren vara felaktig. Du
kan alternativt placera sändaren i
sändarens fack under mittkonsolen.
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Om tändningsnyckeln fortfarande
inte vrids med en annan sändare,
eller om tändningsnyckeln inte vrids
med sändaren i facket, tyder detta på
att bilen behöver service. Kontakta
återförsäljaren som kan serva stöldlarmsystemet och programmera en
ny keyless access-sändare för bilen.
Lämna inte nyckeln eller en enhet
som stänger av eller inaktiverar
stöldlarmet i bilen. Startspärren låser
inte dörrarna. Var alltid noga med att
låsa bilen för att aktivera stöldlarmet
när du lämnar bilen.
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Ytterbackspeglar

Fjärrstyrda backspeglar

Fällbara backspeglar
Manuell infällning (endast
Ryssland)

Konvex backspegel
Tack vare det konvexa spegelglaset
minskas den döda vinkeln. På grund
av den konvexa formen ser föremålen mindre ut och därmed är det svårare att uppskatta avstånd.

För fotgängarnas säkerhet svänger
ytterbackspeglarna bort från sitt normala monteringsläge om de utsätts
för tillräcklig kraft. Sätt tillbaka spegeln genom att trycka lätt på spegelhuset.

Elektrisk infällning

2178629

Välj den spegel du vill justera genom
att flytta väljaren till "L" för vänster
backspegel och "R" för höger backspegel.
Justera vald spegel upp, ner, vänster
eller höger genom att trycka på motsvarande del av fyrvägsplattan.
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{Varning

Uppvärmda backspeglar
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Innerbackspeglar
Manuell backspegel

Du skall alltid ha backspeglarna
rätt inställda, och använd dem under körning för att öka ditt siktfält
så att du upptäcker fordon och annat omkring dig. Kör inte om någon
utvändig backspegel är fälld bakåt.

OBS!
Manövrera inte speglarna kontinuerligt när motorn inte är igång.
Batteriet kan laddas ur.

C3D2007A

Tryck på knappen + för aktivering.
Uppvärmningen fungerar när motorn
är igång och stängs av automatiskt
efter några minuter eller genom att
du trycker på knappen igen.

C11E3008A

Dra i spaken på spegelhusets undersida för att minska bländningen.
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{Varning
Sikten i backspegeln är inte så tydlig när den är inställd i nattläge.

Automatisk avbländning av
backspegel
Elektrokromatisk spegel

Koppla på ECM genom att trycka på
knappen på backspegelns skydd.
Indikeringslampan tänds. Tändningsnyckeln måste vara i läget ON.
Stäng av ECM genom att trycka på
knappen en gång till.

Var extra vaksam när backspegeln används då den är inställd för
nattbruk.

OBS!

Om sikten bakåt inte är god under
körning kan detta resultera i en
olycka med bil- och/eller personskador.

Det finns två ljuskänsliga sensorer,
en som avläser den omgivande
ljusnivån och en som avläser ljusstyrkan från fordonen bakom dig.
Täck inte över sensorerna och
häng inget över EC-backspegeln.
C11E3009A

Din bil kan vara utrustad med en
elektrokromatisk backspegel (ECM)
som automatiskt minskar bländningen från bakomvarande fordon
och gör att backspeglarna reflekterar en jämn ljusstyrka till dina ögon.

Om du gör det kanske ECM-funktionen begränsas och då har du
ingen nytta av den.
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Fönster
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Användning
De elektriska fönsterhissarna kan
användas när tändningen är påslagen med hjälp av knapparen i varje
dörrpanel.

Elektriska fönsterhissar
{Varning

För att öppna fönstret trycker du ned
knappen.

Var försiktig vid användning av de
elektriska fönsterhissarna. Risk för
personskador, särskilt för barn.

Stäng fönstret genom att lyfta upp
strömställaren.

Om det sitter barn i baksätet aktiverar du barnsäkerhetssystemet
för de elektriska fönsterhissarna.
Observera fönstren noggrant när
du stänger dem.
Se till att ingenting kan fastna i
dem när de rör sig.

Släpp knappen när fönstret nått önskat läge.
C11E2066A

Elektriska fönsterhissar kan manövreras med tändningen PÅ.
Använd strömställaren för respektive
fönster genom att trycka för att
öppna eller dra för att stänga.

{Varning
Det kan vara livsfarligt att luta sig
ut under färd. Håll inga armar, ben
eller andra kroppsdelar utanför bilen under körning.
Barn som använder de elektriska
fönsterhissarna kan klämma seg.
Lämna inte nyckeln kvar i bilen när
det är barn i bilen.
Allvarliga skador eller dödsfall kan
bli följden.
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Automatisk öppning

För att stänga fönstret drar du strömställaren uppåt och håller den så. För
att stoppa fönstret släpper du strömställaren.

Automatisk stängning/öppning
Förarsidans fönster har en funktion
för automatisk öppning/stängning.

C11E2067A

Förarsidans fönster har en funktion
för automatisk öppning.
För att öppna fönstret trycker du hårt
och släpper sedan strömställaren.
Fönstret öppnas automatiskt tills det
är helt öppet. För att stoppa fönstret
när det öppnas trycker du på strömställaren igen.

Om du vill automatiskt öppna fönstret
helt trycker du ned knappen helt. Om
du automatiskt vill stänga fönstret
helt drar du upp knappen helt. Vid
automatisk funktion öppnas eller
stängs fönstret helt även om du släpper knappen.
Om du vill stoppa fönstret vid ett önskat läge när fönstret rör sig drar du
upp eller trycker ned och släpper
knappen i motsatt riktning mot rörelsen.
Klämskyddsfunktion
Om något hinder finns i vägen när
förarfönstret automatiskt stängs,
öppnas fönstret automatiskt 11 cm
av säkerhetsskäl.

{Varning
Klämskyddsfunktionen fungerar
kanske inte efter att ha utlösts sex
gånger i rad. Använd inte fönsterströmställaren i onödan.
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Barnsäkring för bakdörrutorna

Uppvärmd bakruta/avisning
av vindrutetorkare
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OBS!
Använd inte vassa verktyg eller slipande rengöringsmedel på din
vindruta eller bakruta.
Var noga med att inte skada de
tunna värmetrådarna vid rengöring
eller annat arbete vid eller på vindrutan eller bakrutan.

C11E2069A

Tryck på knappen v för att avaktivera elhissarna bak.
För att aktivera trycker du på v igen.

C3D2007A

Tryck på knappen + för aktivering.
Uppvärmningen fungerar när motorn
är igång och stängs av automatiskt
efter några minuter eller genom att
du trycker på knappen igen.
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Tak

Solskydd

Taklucka
{Varning
Var försiktig vid manövreringen av
takluckan. Det finns en risk för personskador, i synnerhet för barn.
Observera de rörliga delarna noga
när de används. Se till att ingenting
kan fastna i dem när de rör sig.
C11D2018A
2326151

Solskydden kan vid behov fällas ner
och också svängas åt sidan.
Under körning ska skydden för speglarna i solskydden vara stängda.

{Varning
Placera inte solskyddet på ett sådant sätt att det skymmer sikten
mot vägen, trafiken eller andra föremål.

Takluckan kan manövreras med
påslagen tändning.
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Öppna/stänga

Anmärkning

Solskydd

För att öppna solluckan drar du
strömställaren försiktigt bakåt. Den
öppnas manuellt i ett första steg.

Solluckan kan användas under
upp till 10 minuter eller tills en dörr
öppnas när tändningsnyckeln är i
läget LOCK eller ute ur tändningslåset.

Solskyddet manövreras manuellt.

När du drar strömställaren kraftigt
bakåt öppnas den automatiskt hela
vägen (steg två).
För att stänga solluckan fortsätter du
trycka strömställaren framåt eller
nedåt tills den är helt stängd (endast
manuellt)
För att luta solluckan uppåt trycker
du strömställaren uppåt och håller
den så.
För att luta solluckan nedåt trycker
du strömställaren nedåt och håller
den så.
Släpp knappen när solluckan nått
önskat läge.

OBS!
Kontrollera styrskenan med avseende på smuts och ta bort eventuellt ansamlad smuts. Om det finns
smuts runt solluckan gummi kan
det leda till buller när luckan
används.
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Stäng eller öppna solskyddet genom
skjuta det.
När takluckan är öppen är solskyddet
alltid öppet.

{Varning
Det kan vara livsfarligt att luta sig
ut under färd. Håll inga armar, ben
eller andra kroppsdelar utanför bilen under körning.
Allvarliga skador eller dödsfall kan
bli följden.

PM
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Säten, nackskydd
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Nackstöd
Nackskydd
Position

Nackstöd .......................................45
Framsäten .....................................47

{Varning

Säkerhetsbälten ............................58

Du får inte köra förrän nackskyddet
sitter i rätt läge.

Airbagsystem.................................62
Bilbarnstolar ..................................67

Borttagna eller felaktigt inställda
nackstöd kan orsaka allvarliga huvud eller nackskador vid en kollision.
Se till att nackskyddet ställs in innan du kör.

MD024

Nackskyddets mittdel ska vara i
ögonhöjd. Om detta inte är möjligt
bör nackskyddet ställas i det högsta
läget för mycket långa personer och i
det lägsta läget för mycket korta personer.
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Säten, nackskydd

Höjdjustering

Aktiva nackskydd

Horisontell inställning

Vid påkörning bakifrån lutas de
aktiva nackskydden på framsätena
automatiskt framåt. Huvudet stöds
bättre av nackskyddet och minsken
för pisksnärtskador i nacken minskas.

C11E1015A

Dra upp nackskydden för att justera
positionen uppåt. Tryck ner nackskydden samtidigt som du trycker på
frigöringsknappen för att justera positionen neråt.

C11E1010A

För att ställa in lutningen:
1. Sätt nacksktödet i upprätt läge
genom att trycka det helt framåt
och sedan släppa det.
2. Tryck nackstödet försiktigt framåt
till önskat läge.

Säten, nackskydd

Framsäten
Sätesposition
{Varning
Kör enbart om säkerhetsbältet är
korrekt inställt.

 Sätt dig så långt in mot ryggstödet som möjligt. Ställ in sätets
avstånd till pedalerna så att
benen är lätt vinklade när pedalerna är nertrampade. Ställ in
passagerarsätet så långt bakåt
som möjligt.
 Sitt med axlarna så nära ryggstödet som möjligt. Ställ in ryggstödets lutning så att det går lätt att
nå ratten med armarna något
böjda. När du vrider på ratten
måste axlarna behålla kontakten
med sätet. Ryggstödet får inte
vara lutat för långt bakåt. Rekommenderad maximal lutningsvinkel
är ca 25.
 Ställ in ratten. Se Rattinställning
på sida 87.

MD028

 Ställ in sätet på lämplig höjd, så
att du har fri sikt åt alla håll och
ser alla instrument. Det bör finnas
ett fritt utrymme på minst en
handsbredd mellan huvudet och
innertaket. Låren ska vila lätt mot
sätet utan tryck.
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 Ställ in nackskyddet. Se Nackskydd på sida 45.
 Ställ in säkerhetsbältets höjd. Se
"Höjdjustering" under Trepunktsbälten på sida 60.

48

Säten, nackskydd

Sätesinställning

Sätesposition

Ryggstöd

{ Fara
Sitt inte närmare ratten än 25 cm
för att möjliggöra säker utlösning
av airbagen.

{Varning
Ställ aldrig in säten under körning
eftersom de då kan flytta sig okontrollerbart.
1968931

Flytta sätet framåt eller bakåt genom
att dra i spaken och skjuta sätet till
önskat läge.
Lossa spaken och kontrollera att
sätet är låst på plats.

C11E2053A

Dra i spaken, ställ in lutningen och
släpp spaken. Låt sätet gå i ingrepp
hörbart.
Anmärkning
Avlasta ryggstödet vid inställningen.

Säten, nackskydd

Sitshöjd
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Ställa in elmanövrerad stol
(endast förarstolen)

Svankstöd i sätet

{Varning
Justera aldrig förarsätet under körning.
Du kan tappa kontrollen över bilen
och orsaka person- eller sakskador.

C11E2054A

Pumpa handtaget på utsidan av sittdynan tills den är justerad till önskat
läge.
Sänk sittdynan genom att trycka ner
spaken flera gånger.
Höj sittdynan genom att dra upp spaken flera gånger.

C11E2055A

Flytta spaken framåt eller bakåt för
att öka eller minska förarsätets
svankstöd.
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Säten, nackskydd

Inställning i längdled

Inställning i höjdled

C11E1011A

Flytta stolen framåt eller bakåt
genom att hålla strömställaren framåt
resp. bakåt.
När ryggstödet är i önskat läge skall
du släppa strömställaren.

Inställning av
ryggstödslutningen

C11E1012A
C11E1013A

Justera höjden på främre eller bakre
delen av sittdynan genom att föra
den främre eller bakre delen av
strömställaren upp eller ned.

Luta ryggstödet framåt eller bakåt
genom att föra den övre delen av
strömställaren framåt eller bakåt.

När ryggstödet är i önskat läge skall
du släppa strömställaren.

När ryggstödet är i önskat läge skall
du släppa strömställaren.

Säten, nackskydd

Uppvärmda framsätet

OBS!
Personer med känslig hud rekommenderas att inte använda den
högsta inställningen under lång tid.
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Fällbara ryggstöd
Nerfällning av passagerarsätet
OBS!
Om du fäller ner ryggstödet framåt
för att transportera långa föremål,
som skidor, måste du se till att
denna last inte är nära en krockkudde.

C11E2038A

Knapparna för sätesvärme är placerade under mittkonsolboxen. Koppla
på värmesitsarna så här:
1. Slå på tändningen.
2. Tryck in knappen för sätesvärme
för den stol som skall värmas
upp. Indikeringslampan i knappen tänds.
Tryck in knappen igen för att slå av
sätesvärmen. Indikeringen i knappen
släcks.

Vid en krock kan en krockkudde
som blåses upp kasta detta föremål mot en person. Detta kan leda
till allvarliga kroppsskador eller till
och med till dödsfall. Säkra föremål
så att de hålls undan från det
område där en krockkudde blåses
upp.
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OBS!
Saker som du placerar på detta
ryggstöd kan träffa och skada folk
vid ett plötsligt stopp, en plötslig
sväng eller vid en kollision. Ta bort
eller säkra alla föremål innan du
kör iväg.

1. Sänk ner nackskyddet helt.
2. Dra upp och håll i spaken under
främre delen av stolen för att
skjuta sätet så långt bak som
möjligt och lossa spaken.
3. Lyft upp fällningsspaken, som är
placerad på utsidan av sätet, helt
och fäll ryggstödet framåt tills det
stoppar i nerfällt läge.
Gör så här för att lyfta upp passagerarsätets ryggstöd:
1. Lyft upp ryggstödet och tryck tillbaka det till ursprungsläget.
2. Lås ryggstödet i läge genom att
trycka på ryggstödets övre del.
3. Kontrollera att ryggstödet låst
genom att försöka dra det framåt
igen.

Gör så här för att fälla ner passagerarsätets ryggstöd:

OBS!
Om ryggstödet inte är spärrat kan
det flytta sig framåt vid ett plötsligt
stopp eller en kollision.
Detta kan leda till kroppsskador på
den person som sitter där. Tryck
och dra alltid i ryggstödet för att
vara säker på att det är låst.

Säten, nackskydd

Baksätet
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OBS!

Fällbart bakre ryggstöd
{Varning
Lasta inte bagage eller annan last
högre än framstolarnas ryggstöd.
Låt inte passagerare sitta på dom
nedfällda stolsryggarna när bilen är
i rörelse.
Bilen har olika utrymmen avsedda
för last och passagerare.
Osäkrat bagage eller passagerare
på nedfällda stolsryggar kan kastas omkring inuti eller kastas ut ur
bilen vid ett plötsligt stopp eller en
olycka.
Allvarliga skador eller dödsfall kan
inträffa.

Om de bakre säkerhetsbältena
fälls ner med bältena fastspända
kan följden bli skador på sätet eller
på säkerhetsbältena. Lossa alltid
säkerhetsbältena och se till att de
kommer tillbaka till sitt normala
läge innan ett baksäte fälls ner.

C11E1019A

För att fälla stolsryggarna separat:
1. Kontrollera att alla tre av säkerhetsbältena är lossade och att
ryggstöden fram inte är lutade.
2. Tryck ner nackskydden helt.
3. Lyft den spak som är placerad
längst upp på ryggstödet för att
lossa ryggstödet.
4. Fäll det bakre ryggstödet framåt
och nedåt.
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Säten, nackskydd

5. Kontrollera att ryggstödet låst
genom att försöka dra det framåt
igen.

Inställning av
ryggstödslutningen bak

{Varning
Kontrollera att de bakre ryggstöden
är tillbakafällda och har låst i läge
innan bilen körs med passagerare i
baksätet.
Dra inte i frigöringsspakarna i överkant av ryggstödet när bilen är i rörelse.
För att återställa ryggstödet:
1. Haka fast säkerhetsbältena i hållaren så att de inte kommer i
kläm.
2. Lyft upp ryggstödet och tryck tillbaka det i ursprungsläget.
3. Haka loss säkerhetsbältena från
hållaren.
4. Lås ryggstödet i läge genom att
trycka på ryggstödets övre del.

Om frigöringsspakarna dras upp
när bilen är i rörelse kan detta orsaka personskador eller andra skador.

C11E1018A

Det går att luta baksätets ryggstöd
delvis.
För att lyfta ryggstödet lyfter du spaken längst upp på baksätets ryggstöd och flyttar ryggstödet till önskat
läge.

Säten, nackskydd

Dubbelt fällbart baksäte
(endast bil med 7 sittplatser)
{Varning
Lasta inte bagage eller annan last
högre än framstolarnas ryggstöd.
Låt inte passagerare sitta på de
nedfällda stolsryggarna när bilen är
i rörelse.
Osäkrat bagage eller passagerare
på nedfällda stolsryggar kan kastas omkring inuti eller kastas ut ur
bilen vid ett plötsligt stopp eller en
olycka.
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{Varning
Om de bakre säkerhetsbältena
fälls ner med bältena fastspända
kan följden bli skador på sätet eller
på säkerhetsbältena.
Lossa alltid säkerhetsbältena och
se till att de kommer tillbaka till sitt
normala läge innan ett baksäte
fälls ner.
Vid dubbel nerfällning eller uppfällning måste du kontrollera att bälteslåsen inte kläms fast av sätet.
Allvarliga skador eller dödsfall kan
inträffa.

C11E1004A

För att sätta dig i eller resa dig upp
från tredje radens sittplatser gör du
så här:
1. Kontrollera att alla tre av säkerhetsbältena är lossade och att
ryggstöden fram inte är lutade.
2. Tryck ner nackskydden helt.
3. Dra spaken på ryggstödets utsida
framåt och fäll ner ryggstödet.
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Kontrollera att den bakre sittdynan är riktigt fastlåst genom att dra
den uppåt.
4. Återställ det bakre ryggstödet sill
normalläget. Kontrollera att ryggstödet är riktigt fastlåst genom att
dra det framåt/bakåt.
5. Haka loss säkerhetsbältena från
hållaren.

{Varning
C11E1005A

4. Sätet faller framåt automatiskt
och tryckluftsdrivna stödpinnar
håller sätena nerfällda.
Återställ baksätet till normalläge så
här:
1. Haka fast säkerhetsbältena i hållaren så att de inte kommer i
kläm.
2. För ner baksätets sittdyna.
3. Lås fast den bakre sittdynan mot
golvet.

Placera inte benen eller andra
kroppsdelar på golvet under den
bakre sittdynan när den bakre sittdynan förs ner.
Följden kan bli allvarliga skador.

C11E1017A

OBS!
Dra inte i handtaget när ryggstödet
är fällt. Det kan skada handtaget
eller tillhörande delar.

Säten, nackskydd

Nedfällning av den tredje
radens säten

Återställ baksätet till normalläge så
här:
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Uppvärmda baksäten

1. Lyft upp det bakre ryggstödet till
normalläget. Kontrollera att ryggstödet är riktigt fastlåst genom att
dra det framåt/bakåt.
2. Tryck tillbaka nackskyddet till
normalläget.

C11E1006A

Gör så här för att fälla ned den tredje
radens ryggstöd:
1. Kontrollera att säkerhetsbältena
är lossade.
2. Lyft upp spaken längst upp på
varje ryggstöd.
3. Tryck ryggstödet framåt och fäll
ner ryggstödet.

C3D2009A

Strömställaren för värme i baksätet
sitter på panelen på respektive bakdörr. Koppla på värmesitsarna så
här:
1. Slå på tändningen.
2. Tryck på strömställaren för önskat säte för att värma sitsen och
ryggstödet.
Indikeringslampan i knappen
tänds.
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Tryck in knappen igen för att slå
av sätesvärmen. Indikeringen i
knappen släcks.

Säkerhetsbälten

{Varning

Säkerhetsbälten

Spänn fast säkerhetsbältet före
varje körning.
Personer som inte är fastspända
med säkerhetsbältet utgör en fara
för både sig själva och övriga passagerare vid en eventuell olyckshändelse.
Säkerhetsbälten är endast avsedda
för en person. De är inte lämpliga för
personer under 12 år eller personer
med en kroppslängd under 150 cm.
MD033

Vid kraftig acceleration eller kraftig
inbromsning av bilen blockeras bältena för passagerarnas säkerhet.

Kontrollera regelbundet alla delar av
bältessystemet så att det fungerar
riktigt och inte har skador.
Byt ut skadade delar. Låt en verkstad
byta bälten och utlösta bältessträckare efter en olycka.

Säten, nackskydd

59

Anmärkning

Åkande i tredje radens säten

Bältessträckare

Se till att bältena inte skadas av
skor eller vassa föremål eller
blockeras. Låt inte smuts komma
in i bältenas upprullningsautomatik.

Sätet i den tredje raden är utrustat
med två sittplatser med trepunktsbälten.

Vid frontalkollisioner, påkörning från
sidan eller bakifrån med en viss
intensitet dras framsätenas säkerhetsbälten åt.

Varningslampa "tag på säkerhetsbältet" >. Se Varningslampa säkerhetsbälten på sida 105.

Framsätespassagerare

Bälteskraftbegränsare
I framsätena minskas belastningen
på kroppen genom gradvis frigivning
av bältet under en kollision.

{Varning
Felaktig hantering (t.ex. demontering eller montering av bälten eller
bälteslås) kan utlösa bältessträckarna med risk för personskador.

Varje framsäte är utrustat med justerbara sitsar och ryggstöd och nackstöd inställbara i höjdled,
trepunktsbälten och krockkuddar.

Utlösning av bältessträckarna

Bakre passagerare

kontrollindikatorn 9.

I baksätet finns två ytterplatser och
en mittplats, samtliga med trepunktsbälte.

Se Lampa krockkudde och bältessträckare på sida 105.

Varje ytterplats är försedd med nedre
förankringspunkter för barnstol och
övre förankringspunkter på baksidan
av det bakre ryggstödet.
Se Placering av bilbarnstolar på
sida 70.

indikeras genom tändning av

Låt en verkstad byta utlösta bältessträckare. Bältessträckarna löses
bara ut en gång.
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Anmärkning

Trepunktsbälten

Fäst eller montera inte tillbehör eller andra föremål som kan störa
bältessträckarnas funktion.

Påtagning

Gör inga ändringar på bältessträckarnas komponenter eftersom
detta gör bilens typgodkännande
ogiltigt.

MD036

MD035

Dra ut bältet ur rullen, för det över
kroppen utan att det vrids och sätt in
låstungan i låset.
Spänn höftbältet ofta under körningen genom att dra i axelbältet.

Tjocka kläder påverkar bältets
anliggning mot kroppen. Lägg inga
föremål, t.ex. handväskor eller mobiltelefoner, mellan bältet och kroppen.

{Varning
Bältet får inte vila mot hårda eller
ömtåliga föremål i fickorna på dina
kläder.

Säten, nackskydd

Höjdjustering
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Användning av
säkerhetsbälte under
graviditet

Demontering

{Varning
Bältet måste placeras så lågt som
möjligt över bäckenet för att förhindra tryck mot buken.
Säkerhetsbälten fungerar på alla,
även gravida kvinnor.
C11E2059A

1. Tryck in knappen.
2. Ställ in höjden och se till att det
spärras i rätt läge.
Ställ in höjden så att bältet löper över
axeln. Det får inte löpa över halsen
eller överarmen.

{Varning
Gör ingen inställning under körning.

MD038

För att lossa bältet: Tryck på den
röda knappen på bälteslåset.

Liksom övriga åkande löper gravida
kvinnor större risk för skador om de
inte använder säkerhetsbälte.
Dessutom är det troligare att det
ofödda barnet klarar sig vid en olycka
om säkerhetsbälten används korrekt.
För maximalt skydd bör gravida kvinnor använda trepunktsbälte.
Höftdelen bör placeras så långt ner
som möjligt över höften under havandeskapet.
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Airbagsystem
Airbagsystem
Airbagsystemet består av flera olika
system.
Vid utlösning fylls airbags inom
några millisekunder. Den töms också
så snabbt att det ofta inte märks vid
en olycka.

{Varning
Om de hanteras felaktigt kan airbagsystemen utlösas på ett explosivt sätt.
Föraren ska sitta så långt bak som
möjligt och samtidigt hålla kontrollen över bilen. Om du sitter för nära
krockkudden kan den orsaka dödsfall eller allvarlig skada när den utlöses.
För maximal säkerhet i alla typer
av krockar ska alla i bilen, inklusive
föraren alltid använda säkerhetsbältena för att minimera risken för
allvarliga skador eller dödsfall. Sitt
eller luta dig inte för nära krockkudden när bilen är i rörelse.
Krockkudden kan orsaka
skrapskador på ansikten eller kroppen, skador av krossat glas eller
leda till brännskador genom en explosion när krockkudden utlöses.

Anmärkning
Airbagsystemets och bältessträckarnas styrelektronik finns vid mittkonsolen. Placera inga magnetiska
föremål där.
Klistra inget på krockkuddarnas
höljen och täck dem inte med främmande material.
Varje airbag utlöses bara en gång.
Låt en verkstad byta en utlöst airbag.
Gör inga ändringar på airbagsystemet eftersom detta gör bilens typgodkännande ogiltigt.
Vid utlösning av krockkuddar måste ratten, instrumentpanelen, alla
paneldelar, dörrtätningarna, handtagen och sätena demonteras av
en verkstad.

Säten, nackskydd

När en airbag löser ut hörs en
skarp knall och rök kan utvecklas.
Detta är normalt och inte farligt,
men i vissa fall kan passagerarens
hud påverkas. Håller denna påverkan i sig, kontakta en läkare.

{Fara
Låt aldrig barn eller spädbarn och
gravida kvinnor respektive gamla
och svaga personer sitta i passagerarsäten fram som är utrustade
med krockkuddar.
Kör inte heller med ett babyskydd
monterat där. Vid en eventuell
olycka kan kraften från den utlösande krockkudden orsaka ansiktsskador eller dödsfall.

OBS!
Krockkuddarna kan utlösas om
bilen utsätts för kraftiga stötar från
väggropar eller föremål på dåliga
vägar eller trottoarer. Kör långsamt
på områden som inte är till för fordonstrafik för att undvika att krockkuddarna löser ut av misstag.
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Airbagsystem fram
Frontairbagsystemet består av en
airbag i ratten och en i instrumentpanelen på passagerarsidan. De identifieras med märkningen AIRBAG.

Kontrollampa 9 för airbagsystem.
Se Lampa krockkudde och bältessträckare på sida 105.

C11E1009A

Frontairbagsystemet utlöses i det
visade verkningsområdet vid en kollision med en viss intensitet. Tändningen måste vara PÅ.
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{Varning
Ett optimalt skydd ges endast om
sätet är i korrekt läge.
Se Sätesposition på sida 47.
Håll det område där krockkudden
utlöses fritt från hinder.
Använd alltid säkerhetsbältet och
se till att det är ordentligt fastspänt.
Endast då kan airbagen ge skydd.

Sidokrockkuddar
Sidoairbagsystemet består av en airbag i respektive framsätesryggstöd.
Detta kan identifieras med ordet
AIRBAG.
Krockskyddsgardinerna utlöses vid
en kollision med en viss intensitet.
Tändningen måste vara PÅ.

MD039

Framåtrörelsen för passagerarna i
framsätena dämpas och risken för
skador på överkropp och huvud
minskas betydligt.

2235845

Vid en sidokollision minskas risken
för skador på bröstkorgen och bäckenet avsevärt.

Säten, nackskydd

{Varning
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Krockskyddsgardiner

Håll det område där krockkudden
utlöses fritt från hinder.
Anmärkning
På framsätena får endast sådan
skyddsklädsel användas som är
godkänd för din bil. Täck inte över
airbags.

{Varning
Barn som sitter nära en sidokrockkudde riskerar allvarliga eller dödliga skador om sidokrockkudden
utlöses, i synnerhet om barnets huvud, axel eller kropp är nära krockkudden när den utlöses.
Låt aldrig ditt barn luta sig mot dörren eller mot platsen för sidokrockkudden.

2235846
TDL092A

Krockskyddsgardinerna består av en
airbag i respektive takram. De identifieras med märkningen AIRBAG på
takstolparna.
Krockskyddsgardinerna utlöses vid
en kollision med en viss intensitet.
Tändningen måste vara PÅ.

Vid en sidokollision minskas risken
för skador på huvudet avsevärt.

{Varning
Håll det område där krockkudden
utlöses fritt från hinder.
Krokarna på handtagen i takramen är endast avsedda för upphängning av lätta kläder utan
galge. Lämna inte kvar några föremål i kläderna.
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På/av-strömställare för
krockkudde

{Varning
Inaktivera framsätespassagerarens airbagsystem när det sitter ett
barn i framsätet.

Frontairbagsystemet till passagerarsätet fram måste deaktiveras om ett
barnsäkerhetssystem skall monteras på detta säte. Krockskyddsgardinerna, bältessträckarna och alla
förarairbagsystem förblir aktiva.

Aktivera framsätespassagerarens
airbagsystem när det sitter en vuxen i framsätet.
Använd tändningsnyckeln för att
välja position:
TEL014A

Framsätespassagerarens airbagsystem kan deaktiveras med ett lås på
sidan av instrumentpanelen som
syns när passagerardörren fram
öppnas.

U = passagerarairbags fram deaktiveras och blåses inte upp vid en kollision. Kontrollindikatorn + lyser med
fast sken. Ett barnsäkerhetssystem
kan installeras enligt diagrammet.
V = passagerarairbags fram aktiveras. Inget barnsäkerhetssystem kan
monteras.

Säten, nackskydd
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Bilbarnstolar
Bilbarnstolar
Vi rekommenderar GM barnsäkerhetssystem som är särskilt anpassat
till bilen.

C11E2056A

Så länge kontrollampan + inte lyser
kommer airbagsystemet för det
främre passagerarsätet att utlösas
vid en kollision.
Ändra status endast när bilen stoppas med tändningen av.
Denna status är kvar till nästa ändring. Kontrollampa för deaktivering
av airbag.
Se På/av-lampa för krockkudde på
sida 106.

När ett barnsäkerhetssystem
används skall du ta del av följande
instruktioner för användning och
montering samt även ta del av de
instruktioner som följer med barnsäkerhetssystemet.
Följ alltid lokala och nationella föreskrifter. I en del länder är användning
av barnsäkerhetssystem förbjuden
på vissa sittplatser.

GC3E3001A

{Varning
Använd ALDRIG en bakåtvänd bilbarnstol på ett säte som skyddas
av en AKTIV KROCKKUDDE fram.
Risk för DÖDSFALL eller
ALLVARLIG PERSONSKADA hos
barnet.
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{Varning
VARNING–EXTREMT FARLIGT

Val av rätt system
Baksätet är den bästa platsen att
fästa ett barnsäkerhetssystem.

För transport av barn, använd lämpliga barnsäkerhetssystem med hänsyn till kroppsvikten.

Barn ska så länge som möjligt färdas
bakåtvända i bilen. På så sätt garanteras att barnets ryggrad, som är
svagare än hos vuxna, utsätts för
mindre påfrestningar vid en olycka.

Se till att det barnsäkerhetssystem
som skall monteras är kompatibelt
med bilens typ.

Låt barn komma in i och gå ut ur
bilen endast på den sida som är riktad bort från trafiken.

Vid användning av bilbarnstolar i
det främre passagerarsätet måste
airbagsystemet för det främre passagerarsätet deaktiveras. I annat
fall utgör en utlösning av krockkuddarna en risk för att barnet drabbas
av en dödlig skada.

Barn under 12 år som är kortare än
150 cm får bara färdas i ett säkerhetssystem som är lämpligt för barnet. Lämpliga säkerhetssystem
uppfyller kraven ECE 44-03 eller
ECE 44-04. Eftersom korrekt bältesanliggning sällan är möjlig för barn
som är kortare än 150 cm rekommenderar vi starkt att ett lämpligt
barnsäkerhetssystem används, även
om det för barnets ålder inte är ett
lagkrav.

Detta gäller särskilt om en bakåtriktad bilbarnstol används i det
främre passagerarsätet.

Håll aldrig ett barn i knäet när du
åker i bilen. Barnet blir för tungt att
hålla kvar vid en kollision.

Använd inte en bakåtvänd bilbarnstol på ett säte som skyddas av en
krockkudde fram.
Barnet kan skadas allvarligt om
krockkudden utlöses, eftersom
barnets huvud skulle vara mycket
nära krockkudden när den utlöses.

{Varning

Se till att barnsäkerhetssystemets
monteringsplats i bilen är korrekt.

När bilbarnstolarna inte används fäster du stolen med ett säkerhetsbälte
eller också tar du ut den ur bilen.
Anmärkning
Klistra inget på barnsäkerhetssystemen och täck dem inte med
främmande material.
Efter en olyckshändelse måste det
påverkade barnsäkerhetssystemet bytas ut.

Säten, nackskydd

Kontrollera att spädbarn och barn
sitter i baksätena och använder
barnsäkerhetssystem.
Innan ett barn kan använda säkerhetsbälten ska du välja ett barnsäkerhetssystem som är lämpligt för
dess ålder och se till att det använder det. Läs bruksanvisningarna
för de aktuella barnsäkerhetsprodukterna.
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Placering av bilbarnstolar
Godkända alternativ för montering av barnsäkerhetssystem

Viktklass
Grupp 0

upp till 10 kg

Grupp 0+
Grupp I

upp till 13 kg

9 till 18 kg

Grupp II

15 till 25 kg

Grupp III

22 till 36 kg

På det främre passagerarsätet På yttersäten På mittsätet i
aktiverad
deaktiverad i andra raden andra raden
airbag
airbag

X
X
X
X
X

U1
U1
U1

X
X

U+
U+
U+
U
U

X
X

X
X
X

På säten i
tredje raden
X
X
X
X
X

1: Endast om det främre passagerarsätets airbagsystem är deaktiverat. Om bilbarnstolarna fästs med ett trepunktsbälte
ställer du sätets ryggstödsvinkel i det främsta läget och ser till att bilens säkerhetsbälte löper framåt från den övre fästpunkten.
+: Barnstol finns med ISOFIX och Top-Thether fästen.
U: Universellt användbart med trepunktsbälte.
X: Inget barnsäkerhetssystem är tillåtet i denna viktklass.

Säten, nackskydd

71

Godkända alternativ för montering av ett ISOFIX barnsäkerhetssystem

Viktklass
Grupp 0

upp till
10 kg

Grupp 0+

upp till
13 kg

Grupp I

9 till 18 kg

På det främre
passagerarsä- På yttersäten i
tet
andra raden

Storleksklass

Fäste

På mittsätet i
andra raden

På säten i
tredje raden

E

ISO/R1

X

IL

X

X

E

ISO/R1

X

IL

X

X

D
C

ISO/R2

X

IL

X

X

ISO/R3

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL

X

X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

X

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

X

IL: Lämplig för vissa ISOFIX säkerhetssystem till de bilspecifika kategorierna "restricted" eller "semi-universal".
ISOFIX-bilbarnstolar måste vara godkända för den specifika biltypen.
IUF: Lämplig för ISOFIX framåtriktade barnsäkerhetssystem i kategorin universal som är godkänd för användning i
denna viktgrupp.
X: Inget ISOFIX barnsäkerhetssystem är godkänt i denna viktklass.
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ISOFIX storleksklass och barnstol
A - ISO/F3: Framåtriktat barnsäkerhetssystem för barn med maximal storlek i viktklassen 9 till 18 kg.
B - ISO/F2: Framåtriktat barnsäkerhetssystem för mindre barn i viktklassen 9 till 18 kg.
B1 - ISO/F2X: Framåtriktat barnsäkerhetssystem för mindre barn i viktklassen 9 till 18 kg.
C - ISO/F3: Bakåtriktat barnsäkerhetssystem för barn med maximal storlek i viktklassen upp till 13 kg.
D - ISO/R2: Bakåtriktat barnsäkerhetssystem för mindre barn i viktklassen upp till 13 kg.
E - ISO/R1: Bakåtriktat barnsäkerhetssystem för unga barn i viktklassen upp till 13 kg.

Säten, nackskydd

Isofix bilbarnstolar

Följ de anvisningar som följer med
bilbarnstolen när du skall installera
en bilbarnstol som är utrustad med
en nedre och en övre fästpunkt.
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Montering av ISOFIX bilbarnstolar
1. Välj en av de yttre platserna i
baksätet för montering av bilbarnstolen.

Tag dig tid att noga läsa allt och
sedan följa instruktionerna på följande sidor och de instruktioner som
medföljde bilbarnstolen.
Ditt barns säkerhet beror på detta!

C11E1001A

Tidigare har bilbarnstolar monterats
med bilens säkerhetsbälten.
Resultatet blev ofta att bilbarnstolen
monterades för löst för att effektivt
skydda barnet.
Vi utrustar numera din bil med nedre
ISOFIX-fästpunkter vid de två yttre
sittplatserna bak och med övre
ISOFIX-fästpunkter bakom baksätet,
vilket innebär att barnstolar kan fästas i baksätena.

Om du har några frågor eller är tveksam om du har monterat bilbarnstolen rätt, skall du kontakta tillverkaren
av barnstolen. Kontakta en verkstad
om du fortfarande har problem att
montera bilbarnstolen. Vi rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad verkstad.

C11E1003A

2. Leta upp de nedre två fästpunkterna.
Placeringen av de två fästpunkterna markeras med en cirklar i
nederkant av bakre ryggstödet.
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3. Se till att det inte finns några
främmande föremål runt de nedre
fästpunkterna, inklusive bälteslås och säkerhetsbälten.
Främmande föremål kan hindra
riktig fastlåsning av bilbarnstolen
på fästpunkterna.
4. Placera barnstolen på sätet över
de två nedre fästpunkterna och
fäst sätet i fästena enligt de
instruktioner som följer med bilbarnstolen.
5. Justera och drag fast barnstolen
enligt de instruktioner som medföljde bilbarnstolen.

OBS!
Oanvända bilbarnstolar kan flytta
sig framåt.
Ta bort en bilbarnstol som inte
används eller säkra den med ett
säkerhetsbälte.

Anmärkning
I och med att ett säkerhetsbälte eller en bilbarnstol kan bli väldigt
varmt/varm om det/den lämnas i
en stängd bil måste man kontrollera att bilbarnstolens tyg och bälteslåsen inte är för varma innan
man sätter ett barn där.

{Varning
Nedre och övre ISOFIX-fästpunkter får endast användas till det de
är avsedda för.
Nedre och övre ISOFIX-fästpunkter är endast konstruerade för
montering av barnstolar som är utrustade med nedre och övre fästpunkter.
Använd inte nedre och övre ISOFIX-fästpunkter för montering av
säkerhetsbälten för vuxna, selar eller andra detaljer i din bils utrustning.
Användning av nedre och övre
ISOFIX-fästpunkter för fastsättning av säkerhetsbälten för vuxna,
selar, andra detaljer eller annan utrustning i din bil ger inte ett tillräckligt skydd vid en kollision och kan
leda till skador eller till och med till
dödsfall.

Säten, nackskydd

{Varning
Bilbarnstolar som är placerade i
framsätet kan orsaka allvarliga
skador eller leda till dödsfall.
Montera aldrig en bakåtriktad bilbarnstol i framsätet i en bil som är
utrustad med passagerarkrockkudde fram.
Ett barn som sitter i en bakåtriktad
bilbarnstol som monterats i framsätet kan skadas allvarligt om den
främre passagerarkrockkudden utlöses.
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Gör så här för att komma åt de övre
fästpunkterna:

OBS!
Stora bakåtvända bilbarnstolar
kanske inte är lämpliga att installera. Kontakta din återförsäljare om
lämpliga barnsäkerhetssystem.
Montering av bilbarnstolar med
ISOFIX nedre och övre fästpunkter.

Bilbarnstolar

Placera en bakåtvänd bilbarnstol i
baksätet.
En framåtriktad bilbarnstol skall
placeras i baksätet om det är möjligt.
Om den placeras i det främre passagerarsätet skall detta flyttas så
långt bakåt som möjligt.
2235843

1. Ta bort de främmande föremålen
runt den övre förankringen.
Ta bort bagagerumsskyddet.
2. Fäst klämman på bilbarnstolens
fästband i den övre fästpunkten.
Se till att fästbandet inte är snott.
Om den position du använder har
ett inställbart nackskydd och du
använder dubbla fästband skall
du dra dem runt nackskyddet.
Om de position som du använder
har ett inställbart nackskydd och
du endast använder ett fästband
höjer du nackskyddet och drar
fästbandet under nackskyddet
och in mellan nackskyddets stolpar.
3. Dra åt bilbarnstolens fästband
enligt de anvisningar som följer
med stolen.
4. Tryck och drag i bilbarnstolen när
den är monterad för att kontrollera att den sitter riktigt fast.
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C11E1008A

{Varning
Se till att klämman på barnstolens
fästband är ordentligt fäst i den
övre fästpunkten.
Felaktig fastsättning kan göra att
fästbandet och den övre fästpunkten inte fungerar på avsett sätt.

Förvaring

Förvaring
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Förvaringsfack
Instrumentpanelens
förvaringsutrymme

Förvaringsfack ...............................77
Bagage-/lastutrymmen ..................82
Extra fack ......................................83
Takräcken......................................84
Information om lastning av bilen....85
C11E2024A

Förvaringen finns i instrumentpanelen. Det används för små artiklar etc.
C11E2025A
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Förvaring

Korthållare

Handskfack

Myntfack

C11E2077A

Du kan använda korthållaren genom
att sätta in ett kort i springan.

C11E2023A

För att öppna myntfacket drar du i
handtaget på myntfackets lucka mot
dig.
För att stänga myntfacket trycker du
myntfackets lucka stadigt så att den
stängs.

C11D2019A

Öppna handskfacket genom att dra
den nedre delen av handtaget uppåt
så tänds handskfacksbelysningen
samtidigt. Stäng handskfacket med
ett stadigt tryck varvid handskfacksbelysningen släcks.

Förvaring

Mugghållare
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{Varning
Placera inte muggar med het vätska utan lock i mugghållaren när bilen rör sig. Om vätskan spills ut
kan du få brännskador. Om föraren
bränner sig kan det leda till att
han/hon förlorar kontrollen över bilen.

Den inre avdelaren kan tas bort om
du vill förvara större föremål.
När du har tagit bort den inre avdelaren förvarar du den i handskfackets
vänstra sidospår.

{Varning
För att minska risken för skador vid
en olycka eller hastigt stopp ska
luckan till handsfacket hållas
stängd under körning.

C11D2026A

Mugghållarna är placerade i mittkonsolen och i den andra sätesradens
armstöd.
För att använda den bakre mugghållaren trycker du på knappen ovanför
hållaren. Mugghållaren bak åker ut
automatiskt.

För att minska risken för personskador vid ett plötsligt stopp eller
vid en kollision skall du inte placera
flaskor, glas, burkar etc. som inte
är skyddade eller fastsatta i mugghållaren när bilen körs.
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Förvaring

Solglasögonfack

Förvaring i mittkonsolen

C11E2028A
C11E2022A

Fäll ner för att öppna.

OBS!
Använd inte detta utrymme för att
förvara tunga föremål.

C11D2021A

Öppna facket i mittkonsolen genom
att hålla upp handtaget och lyfta upp
locket.
Stäng facket i mittkonsolen genom
att sänka ned och trycka på locket
tills det går i lås.

Du kan använda ett annat fack
genom att trycka på spaken på
mugghållarna.

Förvaring

Takpanel
Kurvhandtag med klädkrok

Passagerarna kan använda handtagen som hjälp vid i och urstigning
eller för att hålla i vid hård körning.
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Fack under sätet

OBS!
Föremål som hängs upp i handtagen kan hindra förarens sikt.
Häng ingenting i handtagen om
dessa inte har en klädkrok.
Om förarens sikt hindras kan detta
leda till olycka med personskador
och skador på bilen eller annan
egendom.
C11E2035A

Bilen är utrustad med kurvhandtag
ovanför den framsätespassagerarens dörr och ovanför bakdörrarna.
På handtaget ovanför varje bakdörr
finns en klädkrok.
För att använda kurvhandtaget drar
du ner det och håller i det. Solglasögonhållarna svängs upp automatiskt
när du släpper dem.

C11E2030A

Om du vill använda förvaringslådan
under passagerarsätet drar du
lådans framända mot instrumentpanelen. Tryck in lådan mot sätet för att
återföra den till det ursprungliga
läget.
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Förvaring

Bagage-/lastutrymmen
Bagageutrymme
Förvaringsfack under golvet

OBS!

Förvaringsutrymme bak

Låt inte föremål i förvaringsfacket
sticka upp ovanför detsamma. Om
detta inte respekteras kan förvaringsfacket eller golvet skadas.

C11E2045A

På båda sidorna av bagageutrymmets golv finns det sidofack i golvet.
C11E2044A

Det finns ett förvaringsfack under
golvet i bagageutrymmet. För att
komma åt golvförvaringsfacket drar
du handtaget i golvmattan uppåt.

Förvaring

Extra fack

För att ta bort skyddet lossar du
handtaget efter att ha dragit det
något mot dig. Skyddet dras tillbaka
automatiskt.

Insynsskydd lastrum
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Bagagenät

Bagagenät
Golvnät för bagage

C11E2043A

Du kan ha små laster i det extra
bagagenätet.

C11E2042A

Bagage eller annan last som placeras i bagageutrymmet kan döljas för
insyn med ett insynsskydd.
För att använda skyddet drar du
skyddets handtag mot dig och sedan
sätter du in hållaren i det spår som är
placerat på båda sidor om bakluckans öppning.

2207499

Golvnätet för bagage kan hålla mindre laster på plats i skarpa kurvor
eller vid snabba starter och stopp.
Fäst de fyra nätkrokarna i metallringarna i varje hörn av golvet.

För att sätta upp nätet hänger du
varje ögla i det övre hörnet av nätet i
båda fästpunkterna på bakpanelen
och två nätkrokar i metallringarna i
golvets båda nedre hörn.
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Förvaring

OBS!
Bagagenätet är avsett för små laster.
Transportera inte några tunga föremål i bagagenätet.

Takräcken
Takräcke
Takräcket kan användas för att på ett
bekvämt sätt transportera extra eller
skrymmande last, t.ex. cyklar, som
passar bättre att transportera på utsidan än insidan. Takräcket har sidorails som är fästa i taket. Kontakta en
auktoriserad verkstad för information
om och regler för körning med ett
lastat takräcke.
Se till att lasten är jämnt fördelad
över takets sido- eller tvärrails. Det
får inte finnas någon last på takets
yta.
En lastad bagagehållare flyttar bilens
tyngdpunkt. Kör försiktigt vid sidvind
och kör inte i höga hastigheter.
För att förhindra skador eller förlust
av last när du kör skall du kontrollera
att lasten är ordentligt surrad.

{Varning
Om du försöker transportera något
på takräcket som är längre eller
bredare än takräcket kan vinden ta
tag i det när du kör. Detta kan leda
till att du tappar kontrollen. Det
som du transporterar kan slitas av
och detta kan leda till att du eller
andra förare kolliderar och naturligtvis kan det skada din bil.
Transportera aldrig något som är
längre eller bredare än takräcket
på detsamma.
Ett lastat takräcke flyttar bilens
tyngdpunkt. Kör inte i höga hastigheter. Vidtag försiktighetsåtgärder
vid körning i sidvind.
Om du inte iakttar denna försiktighetsåtgärd kan följden bli skador
på bilen eller personskador.

Förvaring

{Varning
Den högsta tillåtna lasten på takräcket är 100 kg. Överskrid inte bilens maximala lastkapacitet när du
lastar den.

Information om lastning
av bilen
Information om lastning av
bilen
 Tunga föremål i bakluckan ska
placeras mot ryggstöden. Se till
att ryggstöden är ordentligt spärrade. Om föremål kan staplas ska
de tyngre föremålen placeras
underst.
 Säkra föremål i bakluckan för att
förhindra att de glider omkring.
 Vid transport av föremål i bakluckan får ryggstöden i baksätet
inte vara lutade framåt.
 Låt inte lasten skjuta upp över
ryggstödens överkant.
 Placera inte några föremål på
bakluckeskyddet eller instrumentpanelen, och täck inte över sensorn längst upp på
instrumentpanelen.
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 Lasten får inte hindra användningen av pedaler, parkeringsbromsen och växelväljaren eller
begränsa förarens rörelsefrihet.
Förvara inga lösa föremål i
kupén.
 Kör inte med öppenbaklucka.
 Lastförmågan är skillnaden mellan den tillåtna totalvikten (se
Identifikationsskylt på sida 363)
och tomvikten.
För detaljerad information om
tjänstevikten, se avsnittet Tekniska data.
 Körning med taklast ökar bilens
sidvindskänslighet och försämrar
bilens köregenskaper eftersom
tyngdpunkten ligger högre. Fördela lasten jämnt och säkra den
ordentligt med spännband.
Anpassa ringtrycket och bilens
hastighet till lastförhållandena.
Kontrollera och dra åt spännbanden ofta.

PM

Instrument och reglage

Instrument och
reglage

Pedaler

87

OBS!

Rattinställning

Om rattstången utsätts för mycket
kraft vid inställningen av ratten
eller om spaken är låst kan de
delar som tillhör ratten skadas.

Pedaler ..........................................87
Varningslampor, mätare
och indikeringslampor. ..................96

Rattreglage

Informationsdisplayer ..................116
Displaymeddelanden ...................117
Färddator .....................................118

C11E3010A

Frigör spaken, ställ in ratten, spärra
sedan spaken och se till att den är
ordentligt låst.
Justera inte ratten om bilen inte står
stilla.

2443657

Klimatregleringssystemet och farthållaren kan styras med reglagen på
ratten.
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Instrument och reglage

Se Elektronisk klimatreglering på
sida 241.

Vindrutetorkare/
vindrutespolare

INT: Intervalltorkning

Se Farthållare på sida 271.

Vindrutetorkare

MIST: Enkelsvep.

AV: Systemet är avstängt.
Enkelsvep
För att låta torkarna göra ett svep,
t.ex. i duggregn eller dimma, trycker
du spaken lätt nedåt och släpper sedan.
Spaken återgår automatiskt till normalläget när den släpps.
Vindrutetorkarna kommer att svepa
över rutan en gång.

Signalhorn

2238054
C11E2039A

Tryck på Y

För att slå på vindrutetorkarna måste
först tändningsnyckeln vara i läge
ON, varpå vindrutetorkarspaken förs
uppåt.
HI: Kontinuerlig torkning, hög hastighet.
LO: Kontinuerlig torkning, låg hastighet.

Instrument och reglage

OBS!

Automatiska vindrutetorkare
med regnsensor

Dålig sikt för föraren leda till
olyckor som orsakar personskador
eller skador på bilen eller på annan
egendom.

Koppla bort systemet genom att föra
torkar/spolarspaken till OFF-läget.

OBS!
Slå inte på vindrutetorkarna eller
sätt dem i automatiskt läge med
regnsensor i en biltvätt. Detta kan
skada torkarbladen eller torkarsystemet.

Använd aldrig vindrutetorkarna när
vindrutan är torr eller om den är
täckt med snö eller is. Torkarbladen, torkarmotorn och vindrutan
kan skadas.
Kontrollera att torkarbladen inte
frusit fast mot vindrutan vid kallt
väder. Om torkaren startas när bladet är fastfruset kan torkarmotorn
skadas.
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2238058

Regnsensorn bedömer mängden
vatten på vindrutan och reglerar
vindrutetorkarna automatiskt.
För automatisk reglering av vindrutetorkarna skall du flytta torkar-/ spolarspaken till AUTO-läget.
Systemets känslighet kan justeras
genom att man vrider bandet på torkar-/spolarspaken uppåt eller nedåt.

Vindrutetorkarna gör ett slag för att
kontrollera systemet när tändningen
vrids till ACC när torkarspaken är i
läget AUTO.
För att garantera korrekt funktion för
regnsensorn måste sensorfältet vara
fritt från damm och smuts. Bilar med
regnsensor känns igen på sensorfältet nära överkant på vindrutan.
Torkarna fungerar inte när den automatiska växellådans växelväljare är i
läget "N" och bilens hastighet är
under 5 km/h.

90

Instrument och reglage

Vindrutespolare

{Varning
Använd inte vindrutespolningen i
minusgrader.

Bakrutetorkare/bakrutespolare
Torkare

Användning av spolarvätska och
torkare kan leda till en olycka vid
minusgrader eftersom spolarvätskan kan bilda is på en frusen
vindruta och skymma sikten för dig.

C11E2006A

Dra i spaken. Spolarvätska sprutas
på vindrutan och torkaren sveper ett
slag.

OBS!
Använd inte vindrutespolaren i mer
än några sekunder i taget eller när
spolvätsketanken är tom. Detta kan
göra att spolarmotorn överhettas
vilket resulterar i dyra reparationer.

2274836

För att slå på bakrutetorkarna vrider
du tändningsnyckeln till läget ON och
vrider sedan ändan av torkar-/spolarspaken uppåt.
Bakrutetorkaren har följande tre
lägen:
OFF: Systemet är avstängt. Friläge.
INT: Intermittent torkning.
LO: Kontinuerlig torkning, låg hastighet.
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Spolare

OBS!
Dålig sikt för föraren leda till
olyckor som orsakar personskador
eller skador på bilen eller på annan
egendom.
Använd aldrig torkaren om bakrutan är torr eller om den är täckt
med snö eller is.
Körning av torkaren på en isig eller
snöig ruta kan skada torkarbladet,
torkarmotorn och glasytan.
C11E2007A

För att spruta spolarvätska på bakrutan trycker du på knappen på ändan
av spaken tills spolarna börjar
spruta. När du släpper knappen slutar spolarna att spruta men torkarna
fortsätter att torka ungefär tre
gånger.

Kontrollera att torkarbladet inte frusit fast på bakrutan vid kallt väder.
Om torkaren startas när bladet är
fastfruset kan torkarmotorn skadas.
Använd inte bakrutespolaren i
minusgrader.
Värm bakrutan innan du startar
bakrutespolaren.
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OBS!
Spolarvätskan kan frysa till is på
bakrutan och försämra sikten.
Använd inte bakluckespolaren i
mer än några sekunder i taget eller
när spolvätsketanken är tom. Detta
kan göra att spolarmotorn överhettas vilket resulterar i dyra reparationer.
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Smart torkare bak

Strålkastarspolare

För att spola strålkastarna trycker du
på spolarknappen som är placerad
på vänster sida av instrumentpanelen när strålkastarna är på. Spolarvätska sprutas på strålkastarna.
Sedan deaktiveras strålkastarspolarna under ungefär 2 minuter. Om
spolarvätskenivån är för låg kan systemet inte användas under 4 minuter
efter spolning.

För att få klar sikt i regn arbetar bakrutetorkaren automatiskt när du väljer backväxeln när vindrutetorkarna
är på.

2238134

Din bil kan ha strålkastarspolare.
Strålkastarspolarna tar bort skräp
från strålkastarglasen.

Instrument och reglage

Klocka

M: knapp för minut
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Eluttag

Tryck på M knappen för att ställa
fram klockan 1 minut.
Håll M knappen intryckt för att ställa
fram klockan flera minuter. Släpp
knappen när rätt minut nåtts.
S : Inställningsknapp
Tryck på knappen S för att ställa in
tiden till närmaste timma.
Om du till exempel trycker på denna
knapp när klockan är mellan 8:00
och 8:29 ställs displayen på 8:00.
C11E2036A

När tändningsnyckeln är i läge ACC
eller ON visar klockan tiden. Den
digitala klockan har tre inställningsknappar.
H: knapp för timme
Tryck på H knappen för att ställa
fram klockan 1 timme.
Håll H knappen intryckt för att ställa
fram klockan flera timmar. Släpp
knappen när rätt timme nåtts.

Om du till exempel trycker på denna
knapp när klockan är mellan 8:30
och 8:59 ställs displayen på 9:00.
Anmärkning
Kom ihåg att ställa in klockan varje
gång batteriet har varit bortkopplat
eller säkringen har bytts.

C11E2033A

Det finns ett 12 V-uttag under baksidan av mittkonsolen och på vänster
sida av bagagerummet.
Den högsta effektförbrukningen får
inte överstiga 120 watt.
När tändningen är frånslagen är eluttaget deaktiverat.
Dessutom deaktiveras eluttaget vid
låg batterispänning.
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OBS!

Cigarettändare

OBS!

Anslut inga strömavgivande tillbehör, t.ex. laddare eller batterier.

Överhettning av cigarettändaren
kan skada värmeelementet och
själva tändaren.

Skada inte anslutningarna genom
användning av olämpliga anslutningsdon.

Håll inte i cigarettändaren när den
värms upp. Detta kan orsaka överhettning.

C3D2030A

För att använda cigarettändaren vrider du tändningslåset till läget ACC
eller ON och trycker in tändaren till
stopp.
Cigarettändaren kommer att hoppa
ut automatiskt när den är klar att
användas.

Användning av en felaktig cigaretttändare kan vara farligt. Om den
uppvärmda cigarettändaren inte
kommer ut drar du ut den och uppsöker en verkstad för att få den
reparerad. Vi rekommenderar att
du uppsöker en auktoriserad reparatör. Det kan uppstå personskador och skador på bilen.
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{Varning

OBS!

OBS!

Om du lämnar bilen med ett eldfarligt ämne, till exempel en engångständare, inne i bilen på sommaren
kan den explodera och leda till
brand på grund av den ökade temperaturen i passagerarutrymmet
och bagageutrymmet.

Cigarettändarens hylsa kan bli väldigt varm.

Cigaretter och annat kan starta en
eldsvåda.

Rör inte vid cigarettändarens hylsa
och låt inte barn leka med cigaretttändaren.

Lägg inte papper eller annat eldfarligt i askkoppen.

Se till att inga eldfarliga explosiva
ämnen lämnas inne i bilen.

OBS!

Den varma metallen kan orsaka
personskador och skador på bilen
eller annan egendom.

En brand i askkoppen kan leda till
personskador, skador på bilen eller
annan egendom.
Den flyttbara askkoppen kan placeras i mugghållarna.

Askkoppar

Lyft försiktigt upp locket för att öppna
askkoppen. Stäng locket ordentligt
efter användningen.

Cigarrettändaruttaget ska endast
användas för cigarrettändaren. Om
andra 12 V-adaptrar installeras i
cigarrettändaruttaget kan en säkring utlösas eller överhettningsfel
inträffa.

För att tömma askkoppen för rengöring vrider du askkoppens övre del
en aning moturs och tar bort den.

C11E2021A
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Varningslampor,
mätare och
indikeringslampor

Vägmätare

Konstruktion 2

Konstruktion 1

Hastighetsmätare
Konstruktion 1

C3D2019A

Visar bilens hastighet.

C12E5003A

Vägmätaren visar i kilometer eller
miles hur långt bilen totalt har körts.
C11E2001A

Det finns oberoende trippmätare,
som mäter den körda sträckan sedan
senaste nollställning.
För att nollställa respektive trippmätare hålls valknappen intryckt tills
trippmätaren nollställts. Trippmätaren är placerad i den nedre högra
delen av hastighetsmätaren.
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Val av vägmätare, trippmätare A och
trippmätare B görs genom att trippmätarknappen trycks in.
Konstruktion 2

C3E2004B

C3E2006B

Om bilen har en DIC i mitten av
instrumentgruppen, vägmätare, trippmätare A, trippmätare B och språkdisplayen i DIC.

C3E2003B

Vägmätaren, trippmätare A, trippmätare B kan slås om genom att du
trycker på knappen nere till vänster
på hastighetsmätaren.

C3E2005B

Tryck på och håll in knappen på vägmätaren för att visa språkmenyn.
Bilen ska stå stilla med väljarspaken i
läge P.
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Välj språk genom att trycka på knappen igen.
För att nollställa respektive trippmätare hålls knappen intryckt tills den
nollställts.

Varvräknare

Konstruktion 2

<Bensin>
Konstruktion 1

C3E2008A

C11E2002A
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<Diesel>
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Bränslemätare

Konstruktion 2

Konstruktion 1

Konstruktion 1

C3D2020A
C11E2003A

Visar motorvarvtal per minut.
Kör, om möjligt, i det lägre varvtalsområdet för varje växel.

OBS!
Om visaren befinner sig i varningsfältet har det högsta tillåtna varvtalet överskridits. Detta innebär fara
för motorn.

C11E2040A
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Konstruktion 2

{Fara

Kylvätsketemperaturmätare

Stanna bilen och stäng av motorn
innan du tankar.

C3D2018A

Visar bränslenivån i tanken.
Låt aldrig tanken bli tom.
På grund av det bränsle som finns
kvar i tanken kan påfyllningsvolymen vara mindre än den specificerade tankvolymen.
Rörelser inuti bränsletanken vid
inbromsning, acceleration eller kurvtagning kan få bränslemätarens nål
att röra sig.

C11E2041A

Denna visar kylvätsketemperaturen
när tändningen är ON (PÅ).

OBS!
Fortsätt inte att köra bilen om temperaturmätaren befinner sig i det
röda området. Detta innebär att
bilens motor överhettas.
Körning med en överhettad motor
kan leda till skador på bilen.
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Servicedisplay
Kontrollampor
Kontrollamporna som beskrivs finns
inte i alla bilar. Beskrivningen gäller
för alla instrumentvarianter. De som
verkligen finns i bilen kan skilja sig
från beskrivningen. När tändningen
är på tänds de flesta kontrollamporna
kort som ett funktionstest.
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Kontrollampor i instrumentgruppen

C3E2001A

Instrument och reglage
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C3E2002B
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Växellådsdisplay

Blinkers

Konstruktion 2

Konstruktion 1

G blinkar.
Blinkar
Kontrollampan blinkar när blinkers eller varningsblinkers är på.
Om de gröna pilarna inte blinkar när
blinkers eller varningsblinkers används skall säkringarna kontrolleras.
Byt de komponenter som är trasiga.
Se Glödlampsbyte på sida 311. Se
Säkringar på sida 315.
C3E2007A
C12E5003A

Det visar vald växel eller växellådsläge.

Om din bil har en DIC i mitten av
instrumentgruppen, visas vald växel
eller växellådsläge i botten av DIC.

Se Blinkers på sida 127.
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Varningslampa
säkerhetsbälten
> för förarsätet lyser eller blinkar.

När tändningen slås PÅ, aktiveras
indikatorlampan och varningsljudet
och lyser i flera sekunder som en
påminnelse om att spänna säkerhetsbältena.
Lampan blinkar tills säkerhetsbältet
spänns fast.
Om säkerhetsbältet inte spänns fast
när bilen rör sig fortsätter lamporna
och ljudvarningen.
Om säkerhetsbältet spänns fast
släcks lampan och signalen stängs
av.
Se Trepunktsbälten på sida 60.

C12E5002A

Påminnelseindikatorn för passagerarens säkerhetsbälte sitter över
handskfacket.

C för passagerarsätet fram lyser
eller blinkar, när någon sitter i sätet.
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Lampa krockkudde och
bältessträckare
9 lyser.
När tändningen slås på lyser kontrolllampan i några sekunder. Om den
inte lyser, inte slocknar efter några
sekunder eller lyser under körning
finns det en störning i bältessträckaren eller i airbagsystemet. Systemen
utlöses då eventuellt inte vid en
olycka.
Problem med bilen eller utlösning av
bältessträckarna respektive krockkuddarna kan indikeras genom att 9
lyser kontinuerligt.

{Varning
Låt en verkstad åtgärda orsaken till
störningen omedelbart.
Se Airbagsystem på sida 62.
Se "Bältessträckare" under Säkerhetsbälten på sida 58.
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På/av-lampa för krockkudde

Lampa laddningssystem

Felindikeringslampa

" lyser.

* lyser.

Kontrollampan tänds när tändningen
kopplas in. Den slocknar kort efter att
motorn har startats.

Kontrollampan tänds när tändningen
kopplas in. Den slocknar kort efter att
motorn har startats.

Om lampan lyser när motorn är
igång

OBS!

Stanna, stäng av motorn. Batteriet
laddas inte. Motorkylningen kan vara
skadad.
Uppsök en verkstad för att få hjälp.
C11E2056A

Kontrollampan är placerad över
handskfacket.
+ för passagerarairbagen fram lyser.
När kontrollampan lyser deaktiveras
passagerarairbagen fram.

Denna indikeringslampa visar att
det är något problem i bilen som
måste åtgärdas. Körning med varningslampan tänd kan skada emissionskontroll-systemet och
påverka bränsleekonomin och körbarheten.
Kontakta en verkstad för att få problemet åtgärdat så snart som möjligt.
Felindikeringslampan (MIL) tänds om
det finns ett fel i komponenter eller
system relaterade till emissionskontrollen.
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Lampan förblir tänd så länge den
elektroniska styrenheten (ECM) känner av felet. Om det uppstår allvarliga misständningar kommer
motorelektronikslampan (MIL) att
blinka kontinuerligt. Ihållande misständningar kan skada katalysatorn.
Felindikeringslampan (MIL) tänds
också för att indikera att det finns en
felfunktion i dieselpartikelfiltret
(DPF). Om detta händer skall du
kontakta en verkstad som kan reparera felet omedelbart.
Se Dieselpartikelfilter på sida 310.
Bilens elektroniksystem kommer att
växla till ett nödkörningsprogram så
att du fortfarande kan köra bilen. Du
bör dock kontakta en verkstad för att
få problemet åtgärdat så snart som
möjligt.
Om MIL tänds kortvarigt och sedan
slocknar igen är detta normalt och
det tyder inte på ett systemfel.
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Bilen behöver service
snart-lampa

Varningslampa
bromssystem

B lyser när bilen behöver service.

$ lyser.

Låt en reparationsverkstad kontrollera bilen omedelbart.

Lyser när parkeringsbromsen är lossad om nivån för bromsvätska är för
låg eller om det finns ett fel i bromssystemet.
Se Bromsvätska på sida 306.

{Varning
Kör inte med varningslampan tänd.
Detta kan betyda att det är något
fel på bromssystemet.
Körning med felaktiga bromsar kan
leda till en kollision och personskador och skador på bilen och annan
egendom.
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Lampa för elektrisk
parkeringsbroms
Statuslampa för parkeringsbroms
För bilar med elektrisk parkeringsbroms (EBP) tänds parkeringsbromsens statuslampa Y kort när motorn
startas. Om den inte tänds låter du
en auktoriserad reparationsverkstad
utföra service på bilen.
Parkeringsbromsens statuslampa Y
tänds när parkeringsbromsen dras
åt. Om lampan fortsätter att blinka
när parkeringsbromsen har lossats,
eller under körning, finns det ett problem med det elektriska parkeringsbromssystemet.
Om lampan inte tänds eller fortsätter
att blinka kontaktar du en auktoriserad reparationsverkstad.

Varningslampa för
parkeringsbroms
För bilar med elektrisk parkeringsbroms (EPB) ska varningslampan

för parkeringsbroms tändas kortvarigt när bilen är i ON/START. Om
den inte tänds, se till att problemet
åtgärdas så att lampan kan varna vid
problem.
Om denna lampa tänds finns det ett
problem med ett system i bilen som
får parkeringsbromssystemet att arbeta på en reducerad nivå. Bilen kan
fortfarande köras men den bör tas till
en återförsäljare snarast möjligt.

För bilar med elektrisk parkeringsbroms (EPB) tänds # när
EPB-strömställaren lossas utan att
man trampar på bromspedalen.
Trampa alltid på bromspedalen innan
du trycker på EPB-strömställaren för
att lossa den elektriska parkeringsbromsen.
Se Parkeringsbroms på sida 265.
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Varningslampa ABS

Fyrhjulsdrift-lampa

! lyser.

C tänds när tändningen är i läget PÅ
och slocknar igen efter några sekunder.

Lyser under några sekunder när
tändningen har slagits på. Systemet
är driftklart när kontrollampan släcks.
Om kontrollampan inte slocknar efter
några sekunder, eller om den lyser
under körning, finns det en störning i
ABS- systemet. Bromssystemet
fungerar fortfarande, men utan ABSreglering.
Se Låsningsfritt bromssystem (ABS)
på sida 264.

Denna lampa blinkar när AWD-systemet temporärt är deaktiverat och
lyser för att visa att det finns ett fel i
AWD-systemet.
Om AWD-systemets varningslampa
tänds måste du kontakta en verkstad
som kan reparera felet så snart som
möjligt.
Se Fyrhjulsdrift på sida 262.

Lampa för styrsystem
utförskörning
5 lyser.
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Aktiv och inte
klar/varningslampa
Den gröna DCS-lampan indikerar att
DCS är aktiv och den bärnstensfärgade DCS-lampan visar att DCS inte
är klar och är samtidigt en varningslampa.
Lampan DCS aktivt tänds (grön) när
DCS är klart för användning och blinkar (grönt) när DCS arbetar genom
att man trycker på DCS-knappen
som är placerad på mitten av instrumentpanelen.
Lampan DCS inte klar och DCS-varningslampan fungerar på följande
sätt:
 Blinkar (gult) för att indikera att
DCS inte är klart för drift på grund
av friktionsmaterialets höga temperatur (ungefär 350~400 C)
(belägg fram) på grund av hård
eller upprepad bromsning. Denna
lampa slocknar när friktionsmaterialets temperatur (belägg fram)
är under 350C.
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 Tänds (gul) för att indikera att det
finns ett fel i systemet på grund
av friktionsmaterialets (belägg
fram) höga temperatur (över
400 C) på grund av hård eller
upprepad bromsning.
 Denna lampa slocknar även när
friktionsmaterialets temperatur
(belägg fram) är under 350 C.
 Den blinkande och lysande lampan DCS klart/varningslampan
kan uppmärksamma dig på att
friktionsmaterialet behöver kylas
ner (kör bilen så långt som möjligt
utan att bromsa). Övertemperaturen kan skilja sig något åt beroende på bilens skick eller
omgivningarna (årstid eller yttertemperatur) etc.

Hastighetsberoende
servostyrning (SSPS)
varningslampa
E lyser.
Kontrollampan tänds när tändningen
kopplas in. Den slocknar kort efter att
motorn har startats.
Om indikatorn inte slocknar efter
några sekunder eller om den tänds
under körning är det fel på servostyrningen.
Uppsök en verkstad för att få hjälp.

Ultra Parkeringshjälp-lampa
X lyser.
 Fel på grund av smutsiga sensorer
 Täckt av is eller snö
 Yttre störning av ultraljudsvågor
När störningskällan har avlägsnats
kommer systemet att fungera normalt.
Om lampan inte släcks, måste orsaken till felet i systemet åtgärdas av
en verkstad.

Indikeringslampa
elektronisk
stabilitetskontroll (ESC)
d lyser eller blinkar.
Denna lampa blinkar när ESC är
aktiv och tänds för att visa att det
finns ett fel i systemet.
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Lampa elektronisk
stabilitetskontroll (ESC) av
g lyser.
Lyser när systemet är deaktiverat.

Varningslampa
kylvätsketemperatur motor
C lyser.
Denna lampa meddelar att kylvätskan i motorn är överhettad.
Om du har kört bilen under normala
körförhållanden bör du svänga av
vägen, stanna bilen och låta motorn
gå på tomgång under några minuter.
Om lampan inte slocknar skall du slå
av motorn och kontakta en verkstad
så snart som möjligt. Vi rekommenderar att du uppsöker en auktoriserad reparatör.

Lampa för
förglödningssystem och
dieselpartikelfilter (endast
diesel)
Förglödningslampa
K lyser.
Lyser när förglödningen är aktiverad. När lampan slocknar kan motorn
startas.

Lampa för
däcktrycksövervakning
7 lyser gult.
Kontrollampan tänds när tändningen
kopplas in. Den slocknar kort efter att
motorn har startats.
Om lampan tänds under körning, har
däcktrycksövervakningen upptäckt
att ett eller flera däck har för lågt
däcktryck.
Stoppa bilen på en säker plats, kontrollera däcken och pumpa däcken till
rekommenderat tryck enligt däcktrycksdekalen.
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När systemet upptäcker ett fel blinkar
lampan i cirka en minut och fortsätter
sedan att lysa under resten av tändningscykeln.
Felindikeringslampan är tänd tills
problemet har åtgärdats. Låt en
reparationsverkstad kontrollera bilen.

Dieselpartikelfilter
indikatorlampa
L blinkar.
Lampan blinkar och en ljudsignal
aktiveras om dieselpartikelfiltret
kräver rengöring och de hittillsvarande körförhållandena inte har tillåtit
automatisk rengöring.
Den släcks när självrengöringen har
slutförts.
Se Dieselpartikelfilter på sida 253.
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Trycklampa oljetryck
: lyser.
Kontrollampan tänds när tändningen
kopplas in. Den slocknar kort efter att
motorn har startats.

Om lampan lyser när motorn är
igång
OBS!
Motorsmörjningen kan vara avbruten. Risk för motorskador eller
blockering av drivhjulen.
Om varningslampa lågt oljetryck
tänds under körning kör du av vägen,
stänger av motorn och kontrollerar
oljenivån.

{Varning
Vid avstängd motor krävs betydligt
större kraft för bromsning och styrning.
Ta inte ut nyckeln förrän bilen har
stannat. I annat fall kan ratten låsas oväntat.
Kontrollera oljenivån innan du kontaktar en verkstad för att få hjälp.
Se Motorolja på sida 295.

Låg motoroljenivå-lampa
L tänds när tändningen är i läget
PÅ och slocknar igen efter några
sekunder.
Denna lampa tänds när motoroljenivån är för låg.
Om oljenivåvarningslampan lyser
skall du kontrollera motoroljenivån
och fylla på vid behov.
Se Motorolja på sida 295.
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Byt motorolja-lampa

Bränsleekonomilampa

7 tänds när tändningen är i läget PÅ
och slocknar igen efter några sekunder.

För bilar med eco-lampa (bränsleekonomiläge), tänds den när
eco-strömställaren (ekonomi), som
är placerad på mittkonsolen nära
växelspaken, trycks in. Tryck på
strömställaren igen för att stänga av
lampan och lämna bränslesparläget.

Din bil kan ha ett motoroljelivslängdssystem som talar om när det
är dags att byta motoroljan.
När motoroljebyteslampan lyser
betyder det att oljan måste bytas.
När oljan har bytts måste motoroljelivslängdssystemet återställas. Efter
återställningen slocknar motoroljebyteslampan.
Se Motorolja på sida 295.

För bilar med bensinmotor släcks
eco-lampan, när du flyttar växelväljaren till manuellt läge.

Varningslampa låg
bränslenivå

Varningslampa vatten i
bränslet (endast diesel)

Tänds när vattennivån i bränslefiltret
överskrider en viss nivå.
Töm omedelbart ut vattnet från
bränslefiltret.
Varningslampan slocknar när tömningen är slutförd.
Se Dieselpartikelfilter på sida 310.

. lyser.

Startspärrlampa

Lyser när bränslenivån i tanken är för
låg.

A lyser.

OBS!
Kör inte tills bränslet tar slut.
Detta kan skada katalysatorn.
Se Katalysator på sida 254.
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Tänds vid fel i startspärrsystemet.
Motorn kan inte startas.
Låt en verkstad åtgärda orsaken till
störningen.
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Säkerhetslampa
Om din bil har ett extra larmsystem
relaterat till Thatcham-försäkringen
tänds indikatorn larm av o för att
indikera att du har deaktiverat
intrångs- och lutningssensorn genom
att trycka på knappen som är placerad på innertaket. Om du trycker på
knappen igen slocknar indikatorn.
Se Stöldlarm på sida 30.

Lampa för minskad
motoreffekt
w lyser.
Tänds tillsammans med Bilen behöver service snart-lampan när bilen är
i behov av service.
Kör av från vägen, stäng av motorn
och återstarta efter 10 sekunder.
Bilen kan köras med reducerad hastighet.
Låt en reparationsverkstad kontrollera bilen omedelbart.

Trampa på
fotbromsen-lampa

Dimljuslampa

# lyser.

Lyser när dimljusen fram är på.

Tänds när EPB-strömställaren
släpps utan att bromspedalen trycks
ned. Trampa alltid på bromspedalen
innan du trycker på EPB-strömställaren för att lossa den elektriska parkeringsbromsen.

Se Dimljus fram på sida 128.

Se Parkeringsbroms på sida 265.

Se Dimbakljus på sida 128.

Den tänds även när kopplingspedalen måste användas för att starta
motorn.
Se Funktionen automatisk
stopp/start av motorn på sida 250.

Lampa helljus på
3 lyser.
Lyser när helljuset är på och vid
användning av ljustutan.
Se Omkopplare helljus/halvljus på
sida 125.

# lyser.

Dimbakljuslampa
s lyser.
Lyser när dimbakljusen är på.

Indikatorlampa för bakljus
; lyser.
Lyser när bakljusen är tända.

Instrument och reglage

Farthållarlampa

Dörr på glänt-lampa

I lyser när farthållaresystemet är
på.
Den slocknar när farthållarsystemet
kopplas bort.

Släpvagnsindikatorlampa

Lyser.
Lyser när en dörr är öppen.

Baklucka på glänt-lampa
Tänds när släpvagnen är kopplad till
bilen. Den slocknar när släpvagnen
kopplas bort.

Dörr på glänt-lampa
Lyser när motorhuven är öppen.
Se Funktionen automatisk
stopp/start av motorn på sida 250.

m tänds när bakluckan eller rutan i
bakrutan är öppen eller inte ordentligt låst.
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Informationsdisplayer
Förarinformationscentral (DIC)

C7D2008A

Instrument och reglage

1. FATC-display (Fully Automatic
Temperature Control)
2. Utomhustemperatur
3. Färddator
4. Kompass
5. Dubbel zon
DIC är förarinformationscentret (Driver Information Centre) som visar
färddatorn, displaypanelen för automatisk temperaturkontroll, utomhustemperaturen, kompassinformation
och dubbel zon när tändningslåset är
i läget ON.
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Displaymeddelanden

Elektronisk nyckel ej
detekterad, omstart medges

Bilmeddelanden

Om bilen har keyless access-system,
visas detta meddelande när keyless
access-sändaren inte detekteras
inne i bilen när du försöker stänga av
tändningen.

Meddelanden som visas i DIC (i mitten av instrumentgruppen) visar fordonets status eller någon åtgärd som
kan krävas för att korrigera ett villkor.
Flera meddelanden kan visas i tur
och ordning.

Vrid reglaget till läge Från

Nyckel- och
låsmeddelanden

Om bilen har keyless access-system,
visas detta meddelande som en
påminnelse om att stänga av tändningen.

Tillbehörsläge aktivt

Service Nyckellöst startsystem

Om bilen har keyless access-system,
visas detta meddelande när tillbehörsläge är aktivt.

Elektronisk nyckel ej
detekterad
Om bilen har keyless access-system,
visas detta meddelande om bilen inte
upptäcker en sändare när du har försökt starta bilen eller en bildörr precis
har stängts.

Om bilen har keyless access-system,
visas detta meddelande när det finns
ett problem med denna funktion.
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Bromssystemmeddelanden

Färddator

Tryck på bromsen för att starta
motorn

Färddator

Om bilen har keyless access-system,
visas detta meddelande om du försöker starta motorn utan att trycka ner
bromsen.

Tryck på kopplingen för att
starta motorn
Om bilen har keyless access-system,
visas detta meddelande om du försöker starta motorn utan att trycka ner
kopplingen.

Växellådsmeddelanden
Växla till parkeringsläge
Om bilen har keyless access-system,
visas detta meddelande om bilen inte
är i P (Park) när motorn stängs av.

Färddatorn förser föraren med information om körningen, t.ex. räckvidd
med det återstående bränslet, medelbränsleförbrukning, medelhastighet
och körtid.
Varje gång du trycker knappen
MODE ändras visningen i följande
ordning:
Körsträcka för återstående bränsle
 Medelhastighet  Körtid  Medelbränsleförbrukning  Körsträcka
för återstående bränsle.
För att återställa genomsnittshastigheten, körtiden eller den genomsnittliga bränsleförbrukningen trycker du
på MODE-knappen mer än
2 sekunder.
För att ändra avståndsenhet gör du
på följande sätt:

1. Tryck på SET-knappen under
mer än 2 sekunder. Temperaturenheten blinkar.
2. Tryck på SET-knappen igen.
Avståndsenheten blinkar.
3. Tryck på Q eller R knappen för att
byta enhet för körsträcka
(km  mile).

Instrument och reglage

Räckvidd med det återstående
bränslet

Anmärkning
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Körtid

Körsträckan med återstående
bränsle kan skilja sig från den faktiska sträckan beroende på körförhållandena, körsättet och bilens
hastighet.
Genomsnittshastighet

L7D2089A
L7D2087A

Detta läge visar den beräknade räckvidden till tom tank från den aktuella
bränslenivån i tanken.
När räckvidden är mindre än 50 km
visas ---.

Detta läge visar den totala körtiden.
För att återställa körtiden till noll håller du MODE-knappen intryckt i mer
än 2 sekunder. Körtiden återgår till
0:00 när 99:59 har visats.
L7D2085A

Detta läge visar medelhastigheten.
För att återställa medelhastigheten
till noll håller du MODE-knappen intryckt i mer än 2 sekunder.

120

Instrument och reglage

Genomsnittlig bränsleförbrukning

Anmärkning

Kompass

Den genomsnittliga bränsleförbrukningen kan skilja sig från den
faktiska bränsleförbrukningen beroende på körförhållandena.
Den genomsnittliga bränsleförbrukningen kan variera beroende
på körförhållandena, körsättet och
bilens hastighet.

L7D2086A

Detta läge visar bilens genomsnittliga bränsleförbrukning.
Anmärkning
Den genomsnittliga bränsleförbrukningen återställs till 10,0 och
batteriet kopplas bort.
För att återställa den genomsnittliga bränsleförbrukningen till noll
håller du MODE-knappen intryckt i
mer än 2 sekunder.

2207701

Den visar bilens körriktning i åtta
olika riktningar (N, NO, O, SO, S, SV,
V, NV).
Anmärkning
När DIC eller batteriet kopplas bort
måste DIC kalibreras om. För att
göra detta måste bilen köras runt
360. Kompassen fungerar inte
korrekt förrän den är kalibrerad.
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Om det inte finns tillräckligt utrymme för att svänga runt ett varv
svänger du runt bilen på det sätt
som visas i figuren nedan.
Villkor för aktivering av
kompasskalibreringen
 Tryck på SET-knappen två
gånger i följd.
 Om bilen inte svängs inom
90 sekunder från det att kalibreringsläget startades.
L7D2102A

1. Om du trycker på MODE-knappen och SET-knappen samtidigt i
mer än 2 sekunder blinkar kompassdisplayen.
2. Kör runt bilen sakta ett helt varv
inom 90 sekunder varefter kalibreringen utförs.
3. När kalibreringen är slutförd blinkar kompassvisningen inte
längre. Du kan svänga i valfri riktning, vänster eller höger.

Anmärkning
Riktningen visas under körningen.
Om kompassdisplayen fortsätter
att blinka svänger du runt igen tills
den slocknar.
Anmärkning
Tryck på SET-knappen i kompasskalibreringsläget för att flytta
till läget avböjningskalibrering.
Tryck nu på knappen Q eller R för
att justera värdet för avvikelsekalibreringen.

121

OBS!
Om det finns mobiltelefoner eller
magnetiska föremål runt DIC kanske kompassen inte fungerar riktigt.
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Fatc displaypanel/
yttertemperatur
Se Automatisk klimatkontroll på
sida 234.

Belysning 123

Belysning

Ytterbelysning

;: Parkeringsljusen, bakljusen,
nummerskyltbelysningen och instrumentbelysningen är tända.

Reglage ytterbelysning

2 3: All ovanstående belysning
och halvljuset är tända.

Ytterbelysning..............................123
Innerbelysning .............................129
Belysningsfunktioner ...................131

2238127

Vrid änden på kombinationsspaken
för att tända eller släcka strålkastarna, baklampor och parkeringsljusen.
Strömställaren har tre lägen som
fungerar enligt följande:
AV: Alla lampor är släckta.
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Automatisk
belysningsreglering

AUTO: Tänder och släcker lamporna automatiskt i läget ; eller 2
3 genom att systemet känner av hur
mörkt det är ute. (Standardläge)
;: Parkeringsljusen, bakljusen,
nummerskyltbelysningen och instrumentbelysningen är tända.
2 3: Halvljuset och de lampor som
skall tändas i läget ; tänds.

2238128

Belysningsströmställaren med automatisk lampstyrning har fyra lägen
som aktiverar olika lampor enligt följande:
P: Alla lampor är släckta.
Alla lampor är av och ratten återställs
till ursprungsläget AUTO.

För att släcka den automatiska lampstyrningen vrider du belysningsströmställaren till läget OFF. Spaken
återgår automatiskt till ursprungsläget när den släpps.
För att tända den automatiska lampstyrningen vrider du belysningsströmställaren till läget OFF igen.

OBS!
För att den här funktionen ska
fungera korrekt får dekaler eller
andra föremål inte placeras över
solsensorn som sitter framför vindrutans defrosterutsläpp. Om du gör
detta kanske sensorn inte fungerar riktigt.

OBS!
Om du öppnar förardörren eller om
du trycker på knappen UNLOCK
på fjärrkontrollen tänds instrumentbelysningen automatiskt och lyser
under ungefär 30 sekunder.
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Belysningspåminnare

Mötande belysning

Om du öppnar förardörren med tändningen av och belysningsströmställaren i läget ; eller 5 3 hörs ett
varningsljud. Om du tänder belysningen igen när du har släckt den
under tiden som varningssummern
ljuder slutar den att ljuda.

Denna funktion aktiveras när belysningsströmställaren är i läget AUTO
och när det är tillräckligt mörkt ute.

Belysningsfunktionen "från
dörr till dörr"
Belysningsfunktionen från dörr till
dörr ger en period med ytterbelysning när du lämnar området runt
bilen när det är mörkt utanför. Denna
funktion aktiveras när exteriörbelysningen är på på grund av den automatiska
belysningsstyrningsfunktionen och
tändningen är avstängd.

Omkopplare helljus/halvljus

När du trycker på knappen UNLOCK
på fjärrkontrollen för att gå in i bilen
blinkar varningsblinkers två gånger
och ytterbelysningen tänds automatiskt under ungefär 20 sekunder.

Torkaraktiverad belysning
Funktionen aktiveras när belysningsströmställaren är i läget AUTO.
Om vindrutetorkarna fortsätter att
arbeta 8 cykler tänds exteriörbelysningen automatiskt.

C11E2071A

Kontrollera att halvljuset är på om du
vill tända helljuset.
Tryck kombinationsspaken mot
instrumentpanelen.
Indikationslampan för helljuset tänds
när helljuset slås på.
För att slå av helljuset dras kombinationsspaken tillbaka till utgångsläget.
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OBS!

Flash-to-pass

Strålkastarräckviddsinställning
Manuell
strålkastarräckviddsinställning

Koppla alltid om strålkastarna till
halvljus när du närmar dig ett
mötande eller ett framförvarande
fordon.
Helljus kan tillfälligt blända andra
förare, vilket kan resultera i en kollision.

C11E2072A

För att blinka med helljuset dras
kombinationsspaken bakåt för att
sedan släppas. Spaken återgår till
ursprungsläget när den släpps.
Helljuset är tänt så länge spaken
hålls tillbakadragen.

2238139

För att anpassa strålkastarnas räckvidd efter bilens last för att förhindra
bländning: vrid knappen till önskad
position.
0 = Framsätena belastade.
1 = Alla säten belastade.
2 = alla säten belastade och last i
bagagerummet.
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3 = förarsätet belastat och last i
bagagerummet.

För att slå på varningsblinkers
trycker du in knappen.

Halvljusautomatik (DRL)

Varningsblinkers slås av genom att
tangenten trycks in igen.

Halvljusautomatik ökar bilens synlighet under dagsljus.

Blinkers

Om spaken förs förbi motståndet
tänds blinkersen konstant. När ratten
vrids tillbaka avaktiveras blinkersen
automatiskt.

Bakljusen är släckta.

För tre blinkningar, t.ex. vid filbyte,
tryck spaken tills ett motstånd känns
och släpper den sedan.

Varningsblinkers

Flytta spaken till motståndspunkten
och håll den där för längre blinkning.
Slå av blinkers genom att manuellt
flytta spaken till sitt ursprungsläge.

2268202

spak uppåt = höger blinkers
C11E2050A

Aktivering med knappen |.

spak neråt = vänster blinkers
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Dimljus fram

Indikeringslampan för dimljus fram
tänds när dimljuset slås på.

Dimbakljus

För att slå av dimljuset vrider du
ringen till läget # igen. Indikeringslampa dimljus fram slocknar.
Om bilen har automatisk belysningsstyrning tänds parkeringsljuset och
halvljuset samtidigt som dimljuset
fram tänds.

2274837

Dimljusen erbjuder:
Extra belysning av vägkanterna.
Bättre sikt vid dimma eller snöfall.
För att slå på dimljuset:
Se till att belysningsströmställaren är
i läget ; eller 5 3.
Vrid ringen på mitten av belysningsströmställarspaken till #. Ringen
återgår till sitt normala läge igen när
den släpps.

2268203

För att tända dimbakljuset vrider du
ringen på mitten av belysningsströmställarspaken till s när halvljuset är
på eller när parkeringsljuset och dimljuset fram är på. Ringen återgår
automatiskt till ursprungsläget när
den släpps.
Indikeringslampan för dimbakljuset
tänds när dimljuset slås på.
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För att slå av dimljuset vrider du
ringen till läget s igen. Indikeringslampan för dimbakljuset slocknar.

Reglage för
instrumentpanelbelysning

Innerbelysning
Kupélampor

Om bilen har automatisk belysningsstyrning tänds parkeringsljuset och
halvljuset samtidigt som dimbakljuset
tänds.

Backljus
Backljuset lyser när tändningen är på
och backväxeln har lagts i.

Immiga lampglas
Insidan av lampglasen kan imma
igen kortvarigt vid förhållanden med
dåligt, blött och kallt väder, vid kraftiga regnskurar eller efter tvätt.
Imman försvinner snabbt av sig själv.
För att hjälpa till, tänd strålkastarna.

2238137
2268205

Reostaten för instrumentbelysning
används för att reglera instrumentpanelbelysningens ljusstyrka.

Tryck på knappen och slå på kupélamporna.

För att dämpa ljusstyrkan trycker du
på knappen och vrider den medurs.

Tryck på knappen igen för att släcka
lamporna.

För att öka ljusstyrkan trycker du på
knappen och vrider den moturs.
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De mittre/bakre kupélamporna tänds
när du öppnar en dörr eller bakluckan. Om du fortsätter att öppna en
dörr eller bakluckan fortsätter lamporna att lysa under 10 minuter. Om
alla dörrar och bakluckan är stängda
dämpas lamporna gradvis och släcks
efter ungefär 10 sekunder i stället för
att släckas omedelbart.

Läslampor

2268206
2268207

Tryck på knappen för att tända den
främre läslampan.
Tryck igen för att släcka lampan.

Du kan inaktivera kupélamporna (om
knappen inte är intryckt), instegslampan för framdörren och nyckelhålslampan genom att trycka på
knappen.
Anmärkning
Batteriet kan laddas ur om lamporna lyser under en längre tid.
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{Varning
Undvik att använda kupébelysningen vid mörkerkörning.
Ett upplyst passagerarutrymme vid
mörkerkörning försämrar sikten
och kan orsaka en kollision.

Belysningsfunktioner

Instegslampa för framdörren

Instegsbelysning
Välkomstbelysning
Vissa lampor tänds en kort stund när
bilen öppnas med fjärrkontrollen.
Denna funktion gör det lättare att
hitta bilen när det är mörkt.
Belysningen släcks omedelbart när
tändningen slås över till tillbehörsläget.
C11E2034A

Instegslampa för framdörren tänds
när du öppnar en dörr. Om du fortsätter att öppna en dörr fortsätter
lamporna att lysa under ungefär
10 minuter. Om alla dörrar stängs
lyser lampan under ungefär
10 sekunder och släcks sedan.
Instegslampa för framdörrarna kan
släckas omedelbart genom att man
trycker på den knapp som är placerad på innertaket.
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Omgivningsbelysning

Batteriskydd

Om bilen har denna funktion tänds
omgivningsbelysningen på framdörrarnas trösklar, under fram- och baksätena när strålkastarna är tända på
kvällen.

Bilen har en funktion som skall hjälpa
dig att undvika att batteriet laddas ur
om du av misstag låter belysning
som strålkastare, parkeringsljus,
dimljus etc. vara på.
Om du lämnar någon av dessa lampor på släcks de automatiskt
10 minuter efter det att tändningen
har vridits till läget OFF.
Batteriskyddet fungerar inte om du
tänder belysningen 10 minuter efter
det att denna funktion var aktiv.
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Infotainmentsystem

Inledning
Allmän information

Inledning ......................................133
Radio ...........................................141
Audiospelare ...............................144
Telefon ........................................152
Navigation ...................................153

Infotainmentsystemet ger infotainment i bilen med den senaste tekniken.
Infotainmentsystemet är enkelt att
använda genom inställning av upp till
48 FM- eller AM-stationer med sex
funktionsknappar vardera på fyra
sidor.
Den integrerade CD-spelaren kan
spela ljud-CD och MP3 (WMA)-skivor och USB-spelaren kan spela från
anslutna USB-enheter eller iPod-produkter. (Endast som tillval för typ 1/2)
Anslut en bärbar musikspelare till
den externa ljudingången och njut av
infotainmentsystemets rika ljud.
Anslutningsfunktionen för Bluetooth-telefoner gör att man kan ringa
trådlösa handsfree-samtal samt
använda telefonen som musikspelare.

Den digitala ljudprocessorn ger dig
ett antal förinställda equalizer-lägen
för bästa möjliga ljud.
Systemet kan lätt justeras med den
noggrant utformade justeringsenheten, smartskärmen och flerfunktionsmenyratten.
 Översiktsavsnittet ger en översikt över infotainmentsystemets
funktioner och sammanfattar alla
inställningsenheter.
 Driftavsnittet förklarar infotainmentsystemets grundläggande reglage.
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Översikt
Typ 1: Radio + CD/MP3 + Bluetooth + alternativt USB/iPod
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Typ 2: Radio + CD/MP3 + Bluetooth + USB/iPod + alternativt A-NAVI
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Infotainmentsystem

Typ 3: Radio + CD/MP3-växlare + Bluetooth
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1. Visning
Skärm för uppspelning/mottagning/menystatus och information.
2. Skivuttag
Det här är uttaget som man sätter
i och tar ur cd-skivor från.
3. KATALOG [DIR] knapp (endast
för typ 1/2)
Välj katalogenhet/alla spår enhet.
LOAD knapp (endast för typ 3)
Använd denna knapp för att mata
in en skiva i infotainment-systemet.
4. tSEEKu knappar
Radioläge
• Tryck: För att söka nästa/föregående station (högre/lägre)
som kan tas emot.
• Håll intryckt: För automatisk
lagring (endast för typ 2/3).
CD/MP3 eller alternativt
USB/iPod-läge
• För att söka nästa/föregående
mediabibliotek

5. Funktions knappar
För att välja de funktioner som visas på displayen.
6. EJECT [Z] knapp
Tryck på den här knappen och ta
ut skivan.
7. rTUNE[ knappar
• Väljer radiostation i radioläget
(stationsinställning nedåt/
uppåt).
• I CD/MP3 eller alternativt
USB/iPod-läge, används denna för att spela av föregående/nästa spår eller snabbsöka
bakåt genom de spår som har
spelats.
8. BAND knapp
Tryck på knappen för att välja
FM/AM-radioband eller DAB (endast för typ 2).
9. FAVORIT [FAV] knapp
Växlar mellan förinställda kanalsidor.

10. MENU/SOUND knapp
• Tryck på
- I FM radio eller DAB (Digital Audio Broadcasting: endast för typ 2) läge: För att
använda RDS-meny eller
DAB-meny.
- I iPod-läge: För att använda funktionen mediabibliotek i iPod (endast alternativ
för typ 1/2)
• Håll intryckt: Trycks in för att
välja volymfördelningslägena
ljud, fram/bak och vänster/höger.
11. POWER [P] knapp med
VOLYM-indikering
När strömmen är PÅ:
• Tryck: Växlar mellan PÅ och
AV för tystkopplingsfunktionen.
• Håll intryckt: Slår FRÅN enhetens strömförsörjning.
• Vrid visaren till Volym-inställning och ljudinställning i läget
ljudreglering.
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När strömmen är AV:
• Du slår PÅ strömmen genom
att trycka på knappen Power.
12. BLUETOOTH [4]
För att välja de
BLUETOOTH-funktioner som visas på displayen.
13. TP/INFORMATION [INFO]
knapp
• Tryck: Inställning för mottagning av trafikmeddelanden.
• Håll intryckt: Visar den information som är nödvändig för
åtgärder i varje läge och funktion, visar program som sänds
och information om skiva/extern enhet.
14. AUX-port
Anslut en extern ljudenhet till den
här porten.

15. SOURCE [SRC]/PAUSE knapp
(endast för typ 1/2)
Tryck för att välja bland ljudfunktionerna CD/MP3, USB/iPod eller AUX.
CD/AUX knapp (endast för typ 3)
Tryck för att välja CD/MP3-växlare eller ansluten AUX-funktion.

Rattfjärrkontroll
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1. Volym [+/-] knappar
• Tryck på knappen för att höja/sänka volymen i steg.
• Håll knappen intryckt längre
än 1 sekund för att öka/sänka
volymen snabbt.
2. SEEK knapp
• Tryck på knappen för att byta
programmerad radiostation eller musikspår.
• Håll ned knappen längre än
1 sekund för att snabbt söka
nästa frekvens eller snabbspola framåt genom de låtar
som spelas.
3. MODE knapp
Tryck på knappen för att välja
bland ljudfunktionerna radio, AUX
eller CD/MP3/USB/iPod/
Bluetooth.
4. POWER [PWR]/MUTE knapp
• Tryck på knappen i beredskapsläge för att sätta på infotainment-systemet.

• Tryck på knappen i valfritt musikuppspelningsläge för att slå
på/stänga av ljudavstängningsfunktionen.
• Håll knappen intryckt längre
än 1 sekund för att stänga av
infotainment-systemet.
5. CALL knapp
• Tryck på knappen i beredskapsläge för att ringa ett
samtal eller ta emot ett inkommande samtal.
• Tryck två gånger på knappen
för att ringa upp senaste nummer.
• Håll knappen intryckt längre
än 1 sekund för att avvisa eller
avbryta samtalet.

Användning
Knappar och kontrollenhet
Infotainmentsystemet styrs med
funktionsknapparna, flerfunktionsreglaget och menyn på skärmen.
Knapparna och styrenheterna som
används i systemet är följande.
• Infotainment-systemets knappar
och visare
• Rattens fjärrkontrollknappar för
audio

In- eller urkoppling av
systemet
Tryck på POWER [P] knappen för
att slå på systemet.
• När du slår på strömmen börjar
radion spela den tidigare valda
stationen eller låten.
Håll POWER [P] knappen intryckt
längre än 1 sekund för att slå från
strömmen.
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Volymkontroll

Ljudinställningar

Vrid på VOLUME visaren to för att
ställa in volymen.
• Använd audiofjärrkontrollen på
ratten och tryck på Volym [+/-]
knapparna för att justera volymen.
• Aktuell ljudnivå visas.
• Slå på strömmen i infotainmentsystemet för att ställa in volymen
på det senaste valet (om det är
lägre än den maximala startvolymen).

Håll MENU knappen intryckt för att
visa Ljudinställningsmenyn.

Tystkoppling
Tryck på POWER [P] knappen för
att stänga av ljudet när strömmen är
på.

Tryck på Funktion knappen under
"Ljudinställningsmeny" för att välja
önskat reglerläge.
Vrid VOLUME visaren för att välja
önskat ljudvärde.
Menyn Ljudinställningar
• Bas: Justera basnivån från -12 till
+12.
• Mellanregister [Mid]: Justera mellanregisternivån från -12 till +12.
• Diskant [Treb]: Justera diskantnivån från -12 till +12.
• Balans [Bal]: Justera högtalarbalansen mallan vänster/höger från
15 vänster till 15 höger.
• Fader [Fad]: Justera balansen
mellan främre och bakre högtalare från 15 fram till 15 bak på
modellen med sex högtalare.

• Förinställd equalizer [P EQ]: Välj
en ljudstil (Pop/Rock/Country/Voice/Jazz/ Classic)
• Om du vill stänga av det valda
equalizer-läget trycker du på
Funktion knappen på samma
sätt igen.
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Radio

Sök uppåt/neråt

AM/FM-radio och DAB
(endast för typ 2)

Tryck på tSEEKu knapparna för att
hitta nästa/föregående station automatiskt.

Val av radioläge

Minne för favoritstationer

Tryck på BAND knappen för att
lyssna på FM/AM-radio och DAB
(endast för typ 2) från ett annat läge.

Det finns 6 sidor med favoriter där du
kan lagra upp till 48 stationer från
AM/FM-bandet och DAB (endast för
typ 2).

Byta frekvensband
Radion växlar från AM till FM, FM till
AM eller FM till DAB, DAB till AM
(endast för typ 2) varje gång BAND
knappen trycks in.

Manuell frekvensinställning
Tryck på rTUNE[ knapparna för att
ändra frekvensen uppåt/nedåt.
Frekvensen ökar eller minskar 1 steg
varje gång som rTUNE[ knapparna trycks in.

Så här kan du spara en station
1. Sök efter den station som du önskar eller ställ in den manuellt.
2. Välj favoritsida genom att trycka
på FAVORIT [FAV] knappen.
3. Håll en Funktion knapp intryckt
längre än 1 sekund under det
nummer där du sparar din station.
Upprepa dessa anvisningar tills alla
48 stationerna finns sparade i favoritminnet.

Använda förinställda
favoritstationer
Gör så här för att lyssna på en station som du har ställt in som favorit.
1. Välj favoritsida genom att trycka
på FAVORIT [FAV] knappen.
2. Tryck på Funktion knapp under
Förinställt favoritnummer där
önskad station är lagrad.

Spara automatiskt
Håll tSEEKu knappen intryckt,
radion börjar spara automatiskt och
sparar 12 stationer automatiskt.
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RDS-funktion
AF På/Av
AF-funktionen gör att radion alltid
söker efter den bästa stationen.
Tryck på MENU knappen i radioläge.
Radiomenyn visas.
Tryck på Funktion knappen under
RDS, infotainment-systemet visar då
RDS menyn.
Tryck på Funktion knappen under
AF.
AF aktiveras eller inaktiveras när du
trycker på denna funktionsknapp.

Regional på/av
Regional-funktionen får infotainment-systemet att hoppa till en regional station (Regional av).
Tryck på MENU knappen i radioläge.
Infotainmentsystemet visar då radiomenyn.
Tryck på Funktion knappen under
RDS, infotainment-systemet visar då
RDS-menyn.

Tryck på Funktion knappen under
REG.

DAB-funktion (endast för
typ 2)

Regional-funktionen aktiveras eller
inaktiveras när du trycker på denna
Funktion knapp.

Söka DAB-tjänster

Mottagning av
trafikmeddelanden
Tryck på TP knappen för att lyssna
på trafikmeddelanden när infotainment-systemet är aktiverat för mottagning av trafikmeddelanden.
Tryck på TP knappen för att avbryta
trafikmeddelanden om infotainment-systemet är aktiverat för mottagning av trafikmeddelanden.
Söka efter stationer med
trafikmeddelanden
Tryck på TP knappen i den radiostation som inte har trafikmeddelanden.
Infotainment-systemet söker efter
nästa station som har trafikmeddelanden.

Tryck på rTUNE[ knapparna för att
söka tillgängliga DAB-tjänster i aktuellt urval.
För att gå till föregående/nästa urval,
tryck på tSEEKu knapparna.

Söka DAB-urval
Håll tSEEKu knapparna intryckta
för att automatiskt söka tillgängliga
DAB-tjänster med god mottagning.

Länka DAB-tjänsten
När du ställer in automatisk länkning
aktiveras DAB-FM, om DAB-signalen
är svag, infotainment-systemet tog
emot den länkade tjänsten automatiskt. (Se DAB-meny  LINK 
och välj önskat länkläge)

Ställa in en DAB-station
manuellt
Tryck på MENU-knappen från
DAB-läge.
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I DAB-menyn, tryck på Funktion
knappen under TUNE.
Vrid rTUNE[ knapparna för att
manuellt hitta önskad sändfrekvens.

Hur DAB-stationslistan
används
1. Tryck på MENU knappen från
DAB-läge
2. Tryck på LIST knappen från
DAB-menyn.
3. Tryck på LIST knappen från stationsmenyn.
4. Stationslistans information visas.
5. Du kan söka de stationslistor som
är fördelaktiga för Funktion
knappen under TUNE.
6. Tryck på Funktion knappen
under ENT knapparna för att
välja önskad lista.

Visa DAB-information
Tryck länge på INFO knappen för att
välja önskat visningsläge för
DAB-stationsinformationen.

DAB-kategorilista
1. Tryck på MENU knappen från
DAB-läge.
2. Tryck på LIST knappen från
DAB-menyn.
3. Tryck på CAT knappen från stationsmenyn.
4. DAB-kategorilistan visas.
5. Vrid / för att välja önskad
lista och tryck sedan på Kategori-knappen för att ta emot relevant sändningsfrekvens.
6. Du kan söka stationslistor som är
fördelaktiga för rTUNE[ knapparna.
7. Vrid ENT knapparna för att välja
önskad lista.

Uppdatera DAB-stationslista
1. Tryck på MENU knappen från
DAB-läge.
2. Tryck på LIST knappen från
DAB-menyn.
3. Tryck på UPDATE knappen från
stationsmenyn.

4. Uppdateringen av DAB-listan
fortsätter.
5. Vrid / för att välja önskad
lista och tryck sedan på Meddelande-knappen för att ta emot
relevant sändningsfrekvens.
6. Meddelandeknappen aktiveras.
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Audiospelare
CD-spelare
När du sätter in en CD visas infotainment-systemet på displayen, och när
CD:n läses in visas File check på displayen.
När uppspelningen börjar visas spåret och spårets nummer på displayen.
Om du stänger av tändningen eller
infotainment-systemet med en CD i
spelaren, ligger den kvar i spelaren.
Om det finns en CD i spelaren när du
slår på tändningen, måste du slå på
infotainment-systemet innan CD:n
börjar spelas. När tändningen och
infotainment-systemet är påslagna
börjar CD:n spelas där den slutade,
om den var den senast valda ljudkällan.
CD-spelaren kan spela de mindre,
8 cm CD-singlarna med en adapterring. Både CD i full storlek och de
mindre laddas på samma sätt.

Om du spelar en CD-R kan ljudkvaliteten försämras på grund av
CD-R-kvaliteten, inspelningsmetoden, kvaliteten på den musik som
spelats in och sättet som skivan har
hanterats. Det kan förekomma flera
hopp, svårigheter att hitta spåren
och/eller svårigheter att mata in eller
mata ut skivorna. Om sådana problem uppstår, kontrollera skivans
undersida. Om det finns skador, till
exempel sprickor, brott eller repor,
kan CD:n inte spelas på rätt sätt. Om
CD-ytan är smutsig, se Skötsel av
CD för mer information.
Om det inte finns några synliga skador, prova med en CD som du vet
fungerar.
Sätt aldrig på etiketter på CD-skivor.
De kan fastna i CD-spelaren. Om du
gjort CD:n på datorn och vill märka
den med en beskrivning, försök
skriva på den inspelade skivans
översida med en särskild penna i
stället.

Anmärkning
Om du matar in en CD med etikett,
sätter in mer än en CD i facket eller
försöker spela repade eller skadade skivor kan du skada CD-spelaren. När du använder CD-spelaren
ska du endast använda skivor i
gott skick och utan etiketter, bara
mata in en skiva åt gången och
hålla främmande föremål, vätskor
och skräp borta från CD-spelaren
och inmatningsöppningen.
Om ett felmeddelande visas på displayen, se "CD-meddelanden" längre
fram i detta avsnitt.

Välja CD-uppspelningsläge
Tryck på knappen SOURCE [SRC]
(endast för typ 1/2) eller CD (endast
för typ 3) för att spela upp skivan från
ett annat läge.
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Ladda skiva (endast för typ 3)

Anmärkning

Nästa/föregående spår

Detta infotainment-system har plats
för upp till 6 skivor.

Tryck på LOAD knappen igen om
du vill avbryta inmatningen av fler
CD-skivor.

Tryck på rTUNE[ knapparna, för
att spela upp nästa/föregående spår
från infotainment-systemet.

1. Tryck på LOAD knappen, och
sedan visar infotainment-systemet antalet tomma skivor.
2. Tryck på Funktion knappen
under det skivnummer som du
vill mata in.
3. Sätt in en CD i CD-facket med
etikettsidan uppåt. Skivan matas
automatiskt in och börjar spelas
upp.

För att mata in flera CD-skivor,
utför det följande: (endast för
typ 3)
1. Håll LOAD knappen intryckt
under en sekund. Ett pip hörs och
ett meddelande om att ladda flera
skivor visas.
2. Följ anvisningarna på displayen
för när du ska sätta in skivorna.
Det går att mata in sex skivor i
CD-spelaren.

Mata ut CD

Nästa/föregående mapp

Tryck på EJECT [Z] knappen, för
att mata ut skivan från facket i infotainment-systemet.

Tryck på tSEEKu knapparna för att
starta uppspelning av nästa/föregående mapp från infotainment-systemet.

Dra ut skivan från facket.

Paus
Håll knappen PAUSE (endast för typ
1/2) eller CD (endast för typ 3)
intryckt för att pausa uppspelningen
av en CD.
"PAUSE" blinkar på displayen.
Tryck på och håll in knappen PAUSE
(endast för typ 1/2) eller CD (endast
för typ 3) igen för att spela upp
CD-skivan.
Om infotainment-systemet är anslutet till en AUX-enhet eller en
USB/iPod-enhet aktiveras inte pausfunktionen.

Snabbspolning framåt/bakåt
Tryck på och håll in knapparna
rTUNE[ för att snabbspola
framåt/bakåt i infotainment-systemet.

RPT (Repeat, upprepa)
Tryck på Funktion knappen under
RPT, för att låta infotainment-systemet spela upp det aktuella spåret
gång efter gång.
Du stänger av funktionen genom att
trycka på Funktion knappen under
RPT igen.
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RDM (Random, slumpvis
uppspelning)
Tryck på Funktion knappen under
RDM, för att låta infotainment-systemet spela upp spåret slumpmässigt.
Du stänger av Funktion knappen
under RDM igen.

INT (Scan)
Tryck på Funktion knappen under
INT. Infotainment-systemet spelar då
upp de första sekunderna av varje
spår i tur och ordning.
Du stänger av funktionen genom att
trycka på Funktion knappen under
INT igen.

Använda en MP3/WMA-CD
MP3/WMA-format
Om du bränner en egen
MP3/WMA-skiva på en dator:
• Se till att MP3/WMA-filerna sparas på en CD-R-skiva.
• Blanda inte vanliga audio- och
MP3/WMA-filer på samma skiva.

• Se till att alla MP3/WMA-filer har
filtilläggen .mp3 eller .wma.
Andra filtillägg fungerar kanske
inte.
• Filer kan spelas in med en
mängd olika fasta eller variabla
bithastigheter. Låttitel, artistens
namn och album kan visas av
infotainment-systemet om de
sparats i ID3-taggar av version 1
eller 2.
• Skapa en mappstruktur som gör
det enkelt att hitta låtarna medan
du kör. Ordna låtarna efter album
med en mapp för varje album.
Varje mapp eller album bör innehålla 18 eller färre låtar.
• Se till att avsluta skivan när du
bränner en MP3/WMA-skiva med
flera sessioner. Det är oftast
bättre att bränna skivan klar på
en gång.
Spelaren kan läsa av och spela upp
högst 50 mappar, 5 sessioner och
999 filer.

Långa filnamn eller mappnamn kan
uppta mer minne än nödvändigt.
Spara utrymme på skivan genom att
använda så korta namn som möjligt
på filer och mappar. Det går även att
spela upp MP3/WMA-skivor som
spelats in utan mappar. Systemet
stöder en mappstruktur som har
högst åtta nivåer. Håll mappstrukturen så grund som möjligt för att
minska komplexiteten och göra det
enkelt att hitta en viss mapp vid uppspelning. Om en skiva innehåller mer
än de maximala 50 mappar, 5 sessioner och 999 filer kan du komma åt
och navigera upp till det maximala
antalet, men allt utöver detta ignoreras.

Rotkatalog
Rotkatalogen behandlas som en
mapp. Om det finns komprimerade
ljudfiler i rotkatalogen visas den som
ROOT. Alla filer som finns direkt i rotkatalogen nås före alla andra mappar.
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Tom katalog eller mapp

Uppspelningsordning

Spela en MP3/WMA-fil

Om rotkatalogen eller en mapp
någonstans i strukturen bara innehåller mappar/undermappar och inga
komprimerade filer i dessa, går spelaren vidare till nästa mapp i filstrukturen som innehåller några filer, och
den tomma mappen visas eller numreras inte.

Spåren spelas upp i följande ordning:
• Uppspelningen börjar med det
första spåret i rotkatalogen.
• När alla spår i rotkatalogen har
spelats fortsätter uppspelningen
av filerna enligt deras numeriska
ordning.
• När det sista spåret i den sista
mappen har spelats börjar spelaren om med det första spåret i
den första mappen eller rotkatalogen.

När tändningen är på sätter du in en
CD med etikettsidan uppåt en bit in i
facket. Spelaren drar in skivan. På
displayen visas Loading, File check
och sedan MP3 eller WMA. Skivan
bör börja spelas. Du kan inte sätta in
en CD när ACC är av.

Ingen mapp
Om skivan bara innehåller komprimerade filer ligger dessa i rotmappen.
Funktionerna för nästa eller föregående mapp har ingen funktion på en
skiva som spelades in utan mappar.
När infotainment-systemet ska visa
mappens namn visas ROOT.
Om skivan endast innehåller komprimerade ljudfiler och inga mappar,
finns alla filerna i rotmappen. När
infotainment-systemet ska visa mappens namn visas ROOT.

Filsystem och namn
Låtens namn i ID3-taggen visas. Om
det inte finns något låtnamn i
ID3-taggen visar infotainment-systemet i stället filnamnet utan filtillägg
(som MP3/WMA).
Spårnamn längre än 32 tecken eller
4 sidor kortas av. På displayen visas
inte delar av ord på den sista textsidan och filtillägget visas inte.

När varje nytt spår börjar spelas
visas spårets nummer och låtens
namn på displayen.
Om du stänger av tändningen eller
infotainment-systemet med en CD i
spelaren, ligger den kvar i spelaren.
Om det finns en CD i spelaren när du
slår på tändningen, måste du slå på
infotainment-systemet innan CD:n
börjar spelas. När tändningen och
infotainment-systemet är påslagna
börjar CD:n spelas där den slutade,
om den var den senast valda ljudkällan.
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CD-spelaren kan spela de mindre,
8 cm CD-singlarna med en adapterring. Både CD i full storlek och de
mindre laddas på samma sätt.
Om du spelar en CD-R kan ljudkvaliteten försämras på grund av
CD-R-kvaliteten, inspelningsmetoden, kvaliteten på den musik som
spelats in och sättet som skivan har
hanterats. Det kan förekomma flera
hopp, svårigheter att hitta spåren
och/eller svårigheter att mata in eller
mata ut skivorna. Om dessa problem
uppträder, kontrollera CD-skivans
undersida. Om
CD-skivans yta är skadad, t.ex.
sprickor, brott eller repor kan CD-skivan inte spelas på rätt sätt. Om
CD-ytan är smutsig, se Skötsel av
CD för mer information.
Om det inte finns några synliga skador, prova med en CD som du vet
fungerar.

Sätt aldrig på etiketter på CD-skivor.
De kan fastna i CD-spelaren. Om du
gjort CD:n på datorn och vill märka
den med en beskrivning, försök
skriva på den inspelade skivans
översida med en särskild penna i
stället.
Anmärkning: Om du matar in en CD
med etikett, sätter in mer än en CD i
facket eller försöker spela repade
eller skadade skivor kan du skada
CD-spelaren. När du använder
CD-spelaren ska du endast använda
skivor i gott skick och utan etiketter,
bara mata in en skiva åt gången och
hålla främmande föremål, vätskor
och skräp borta från CD-spelaren
och inmatningsöppningen.
Om ett felmeddelande visas på displayen, se "CD-meddelanden" längre
fram i detta avsnitt.
Alla CD-funktioner fungerar på
samma sätt vid uppspelning av
MP3WMA, förutom de som visas
här.
Se "Spela en CD" tidigare för mer
information.

Alla/katalogläge
Upprepning, introduktionslyssning
och slumpvis uppspelning fungerar i
mappen när alla lägen är aktiva.
Tryck på Funktion knappen under
ALL, Alla ändras då till DIR.
Du stänger DIR-läget genom att
trycka på Funktion knappen under
DIR igen.

Visning av ID3-tagginformation
Tryck på INFORMATION [INFO]
knappen, infotainment-systemet
visar då ID3 tagginformation för aktuella filer.
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CD-meddelanden
CHECK CD: Om det här meddelandet visas på displayen och/eller skivan matas ut, kan det bero på en av
följande orsaker:
• Det är mycket varmt. När temperaturen åter blir normal bör det gå
att spela skivan.
• Du kör på en mycket ojämn väg.
När vägen blir jämnare bör det gå
att spela skivan.
• CD:n är smutsig, repig, våt eller
felvänd.
• Luften är mycket fuktig Vänta i så
fall ungefär en timme och försök
igen.
• CD:ns format är kanske inte kompatibelt. Se "MP3-format" tidigare
i det här avsnittet.
• Ett problem kan ha uppstått när
du brände CD:n.
• Etiketten kan ha fastnat i
CD-spelaren.

Om det av någon annan anledning
inte går att spela CD:n, prova med
en CD som du vet fungerar.
Om något fel återkommer eller om du
inte kan rätta till felet, kontakta återförsäljaren. Om infotainment-systemet ett felmeddelande, skriv ned det
och meddela återförsäljaren när du
rapporterar problemet.

Extra enheter
Använda en USB/iPod (endast
tillval för typ 1/2)
Val av USB/iPod-avspelningsläge
Tryck på SOURCE [SRC] knappen
för att växla till uppspelning av USBeller iPod-filer från ett annat läge.
Sätta in ett USB/iPod-minne
Sätt in ett USB-minne eller en iPod i
USB-uttaget så att infotainment-systemet spelar upp USB- eller iPod-filer
automatiskt.
Utdragning av USB/iPod
Dra ut USB-minnet eller iPoden från
USB-uttaget för hand.
*Andra funktioner är samma som i
CD-läget.
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Paus
Tryck på och håll in PAUSE knappen
för att pausa uppspelningen när
USB-minnet eller iPod-enheten spelas upp.
"PAUSE" blinkar på displayen.
Tryck på och håll in PAUSE knappen
igen för att fortsätta uppspelning av
USB eller iPod.
• Om infotainment-systemet är
anslutet till en aux-enhet eller en
CD aktiveras inte pausfunktionen.
Nästa/föregående spår
Tryck på rTUNE[ knapparna, för
att spela upp nästa/föregående spår
från infotainment-systemet.
Snabbspolning framåt/bakåt
Tryck på och håll in rTUNE[ knapparna. Infotainment-systemet snabbspolar då framåt/bakåt.

Nästa/föregående mapp endast
MP3/WMA-skivor
Tryck på tSEEKu knapparna för att
starta uppspelning av nästa/föregående mapp.
RPT (Repeat, upprepa)
Tryck på Funktion knappen under
RPT, för att låta infotainment-systemet spela upp det aktuella spåret
gång efter gång.
Du stänger av funktionen genom att
trycka på Funktion knappen under
RPT igen.
RDM (Random, slumpvis
uppspelning)
Tryck på Funktion knappen under
RDM, för att låta infotainment-systemet spela upp spåret slumpmässigt.
Du stänger av Funktion knappen
under RDM igen.
INT (introduktionssökning)
Tryck på Funktion knappen under
INT. Infotainment-systemet spelar då
upp de första sekunderna av varje
spår i tur och ordning.

Du stänger av funktionen genom att
trycka på Funktion knappen under
INT igen.
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Navigeringsfunktion för iPod
(endast tillval för typ 1/2)
Navigeringsläge iPod
Tryck på MENU knappen för att välja
den kategori som stöds från iPoden.
Nästa/föregående kategori
Tryck på tSEEKu knapparna, och
tryck sedan på Funktion knappen
under ENT, för att starta uppspelningen från infotainment-systemet.
Avbryt eller föregående steg
Tryck på Funktion knappen under
, för att låta infotainment-systemet
gå tillbaka till föregående steg.

Extern ljudingång (AUX)
På infotainment-systemet finns en
extra ingångsanslutning (3,5 mm diameter) nedtill på höger sida av frontpanelen.
Det är inte en audio-utgång. Anslut
inte hörlurar till den här kontakten.
Du kan ansluta en extern ljudkälla, till
exempel en iPod, bärbar dator,
MP3-spelare, CD-växlare eller
XM™‚-mottagare, till ingångsanslutningen och använda den som ytterligare en källa för att lyssna på musik.
Välja AUX in-läge
Tryck på knappen SOURCE [SRC]
(endast för typ 1/2) eller AUX (endast
för typ 3) i det andra uppspelningsläget.
Om ingen ljudkälla är ansluten till ingångsanslutningen går det inte att
välja AUX-läget.

A-navigeringsläge (endast
tillval för typ 1/3)
Val av A-navigeringsläge
Tryck på MEDIA knappen för att välja läget A-NAVI.
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Telefon
Ansluta Bluetooth
Bluetooth-parning
Tryck på BLUETOOTH [4] . Då
påbörjas Bluetooth-parningen.
1. Tryck på Funktion knappen
under "PAIRING" på displayen.
2. Sök och välj enhetens namn
"CAR RADIO" för Bluetooth i en
telefon.
Audioenheten skall visa den anslutna
enhetens namn under 3 sekunder.
Audioenheten återgår till "Mode
Selection" (Lägesval) efter anslutningen och "BT" visas.

Bluetooth Audio
Läget A2DP
Tryck på Funktion knappen under
AUDIO PLAY på displayen.
SPELA
Tryck på Funktion knappen under k
på displayen för att börja spela upp
MP3-filer från den anslutna handenheten.
Paus
Tryck på Funktion knappen under k
på displayen för att pausa uppspelningen när en MP3-fil spelas upp.
Nästa/föregående spår
Tryck på Funktion knappen under
Q/R på displayen, för att spela upp
nästa/föregående spår på MP3-filen.

Automatisk anslutning
1. Audioenheten försöker ansluta
den senaste BT-enheten automatiskt när infotainment-systemet
sätts på.
2. Den BT-enhet som ansluter
audioenheten kommer tillbaka till
audioenheten när BT-enheten
befinner sig mer än 10 m från en
audioenhet. Audioenheten försöker ansluta BT-enheten automatiskt.

Infotainmentsystem 153

Handsfree-telefon
Ta emot samtal
Ringa ett samtal
1. Tryck på Funktion knappen
under Call på displayen.
2. Tryck på Funktion knappen
under Last Call på displayen.
Audioenheten visar "Dialing..."
(Ringer upp) och "Connected" (Uppkopplad).
Inkommande samtal
Audioenheten ska visa "Incoming
Call..." (Inkommande samtal) under
3 sekunder, och därefter "Incoming
call number" (Inkommande nummer)
tills du trycker på Funktion knappen
under ANSWER (Svara) eller
DECLINE (Avvisa) på displayen.

1. Tryck på Funktion knappen
under ANSWER (Svara) på displayen, varvid audioenheten är
uppkopplad.
2. Tryck på Funktion knappen
under DECLINE (Avvisa) på displayen, varvid audioenheten ska
återgå till senaste läge.
Uppkopplad
Tryck på Funktion knappen under
MIC MUTE (Mik tyst) på displayen
när en telefon används. Mikrofonen
tystkopplas.
Tryck på Funktion knappen under
PRIVATE (Sekretess) på displayen
eller POWER knappen (Strömbrytare) när du använder en telefon. Läget
ändras till "private mode" (sekretess).
Tryck på Funktion knappen under
HANG UP (Lägg på) på displayen
när en telefon används. Audioenheten ska då återgå till senaste läge.

Navigation
Översikt över
navigeringssystem
Inledning
1. Komma igång
Säkerhetsinformation
Var god läs följande säkerhetsinformation innan du använder navigationssystemet. När du använder
systemet måste du följa dessa säkerhetsregler för att förhindra att du själv
eller andra råkar ut för personskador
samt för att förhindra sakskador.
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01

Trafikregler har företräde framför
anvisningar från navigationssystemet. Följ alltid de trafikskyltar, hastighetsgränser och gatubegränsningar
som visas.

02

När du kör får du inte titta på skärmen mer än under en sekund eller så
åt gången och endast om du har
bedömt att det är säkert att göra
detta.

03

För din egen säkerhets skull bör du
inte använda systemets reglage
under körning. Detta kan distrahera
föraren och leda till en allvarlig
olycka. Parkera bilen i ett säkert
område innan du använder systemet.
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04

Du får inte ta isär eller modifiera
enheten. Om du gör detta kan följden
bli olyckor, eldsvåda eller elektriska
stötar.

05

Du får inte hälla vatten på enheten
eller sätta in främmande föremål i
den. Detta kan leda till rökutsläpp,
eldsvåda eller stötar.

06

Använd inte systemet om du upptäcker fel som en fryst skärm eller
avsaknad av ljud. Fortsatt användning av systemet kan leda till en
olycka.
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07

Parkera inte bilen för att använda
systemet i ett område där du inte är
behörig.

08

De olika volyminställningarna skall
väljas så att akustiska signaler som
kommer utifrån alltid kan höras inne i
bilen.

09

Kontrollera volymen innan du startar
enheten. Om volymen ökas när du
slår på strömställaren hörs ett högt
ljud som kan skada din hörsel.
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10

Låt inte systemet vara på när motorn
är avstängd. Om du gör detta kan
bilens batteri laddas ur. Låt alltid
motorn vara på när du använder systemet.

11

Var inte hårdhänt när du använder
skärmen. Detta kan leda till fel på
systemet.

12

Rengör endast med en trasa som är
lätt fuktad med vatten. Använd inte
kemikalier eller andra hushållsrengöringsmedel eftersom de kan skada
skärmen.
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13

Placera inga föremål på instrumentbrädan. Det påverkar den sensor
som reglerar strålkastaren och displayens ljusstyrka.

C01

Placera inte föremål på instrumentpanelen eller hatthyllan. Om du gör
detta kan GPS-satellitsignalen störas
och göra att systemet inte fungerar
korrekt.

C02

Om bilens vindruta är tonad med en
reflekterande metallbeläggning
påverkas GPS-mottagningen.
Om den flytande kristallpanelen går
sönder får du inte komma i kontakt
med den vätska som kommer ut från
panelens insida. Detta kan leda till
inflammation i huden.
• Om vätskan sväljs av misstag
måste du uppsöka en läkare
omedelbart.
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• Om vätskan kommer in i ögonen
eller på huden måste du skölja
med rikligt med vatten och uppsöka en läkare omedelbart.

Enhetens komponenter

Ratt

Kontrollpanel

Sätt under inga omständigheter in ett
SD-kort med oregelbunden form i
SD-kortfacket.
Dessa kort kan fastna eller förstöra
urtaget. Enheten måste då bytas på
din bekostnad.
Enheten kanske inte fungerar korrekt
i extrem kyla eller i extrem värme. Se
till att omgivningstemperaturen återförs till det normala för att säkerställa
korrekt funktion.

17
14

1.
2.
3.
4.

NAVI: Navigation
MENU: Huvudmeny
TRIP: Körningsinformation
DIM: Växlar skärmen mellan
dagskärm och nattskärm.
5. SD-kortfack

1. Slå på/stänga av
2. Byte till nästa station eller spår
För att nå nästa station i det valda frekvensbandet eller nästa
musikspår.
3. Byta läge
Växla mellan lägena AM, FM,
CD, AUX, NAVI och Multimedia
varje gång du trycker på knappen.
4. Ställa in volymen
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Navigationssystemet startar när
tändningslåset vrids till läget ACC eller ON. När systemet startar visar
skärmen det senast använda läget.
Strömmen stängs AV när du stänger
av motorn. När motorn är avstängd
körs systemet i 30 sekunder för att
spara data.

OBS!
Rattströmställaren kanske inte är
tillgänglig beroende på typ av bil.
• Om du trycker på knappen
MODE eller SEEK upprepat
med korta intervaller kan processorn (CPU) bli överbelastad så att systemet crashar.

Systemkontroller
Följande knappar är placerade på
navigationssystemet.

OBS!

Grundfunktioner

• Det senast använda läget sparas när motorn stängs av.
• Om du startar systemet inom
30 sekunder efter det att du
drog ut nyckeln behöver systemet ingen starttid.
• För att återställa systemet
trycker du på knappen MENU
och TRIP tillsammans under
10 sekunder. Släpp knapparna
när systemet börjar starta om.

Starta systemet

18

20

1.
2.
3.
4.

NAVI: Navigation
MENU: Huvudmeny
RIP: Körningsinformation
DIM: Ändring av ljusstyrkan
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Huvudmeny
Tryck på knappen MENU för att visa
skärmen Huvudmeny. På denna
skärm kan du nå alla navigationssystemets funktioner. Skärmknapparna
markeras när en funktion är tillgänglig och deaktiveras när de inte är tillgängliga.

5. ATC-information
6. Inställningar

MP3

22

21

1.
2.
3.
4.

Navigation
MP3
Film
Körningsinformation

1. Filinformation
2. Speltid
3. Spelstatus
4. Aktuell mapp
5. Fillista
6. Upprepa
7. Listkontroll
8. Stopp
9. Föregående fil
10. Spela/Pausa
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11. Nästa fil
12. Överordnad mapp
13. Slumpvis ordning

Film

24
23

1.
2.
3.
4.

Aktuell mapp
Fillista
Överordnad mapp
Listkontroll

5. Stopp
6. Föregående fil
7. Spela/Pausa
8. Nästa fil
9. Fillista
10. Upprepa
11. Helskärm På/Av
12. Spelstatus
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Färd

ATC

25

1. Återställning av bilens medelhastighet
2. Återställning av körningstid
3. Återställning av genomsnittlig
bränsleförbrukning
4. Bilens medelhastighet
5. Körtid
6. Genomsnittlig bränsleförbrukning
7. Körsträcka med återstående
bränsle
8. Visa kompass
9. Återgå till huvudmenyn

C13A

Utöver när du trycker på ATC-knappen på huvudmenyn visas ATC-information längst ner på skärmen så
snart information som är relevant för
luftkonditioneringen ändras, t.ex.
temperatur, luftflöde etc. Denna
popupskärm visas under 5 sekunder.

164

Infotainmentsystem

Inställningar

C13B
28

OBS!
Om du vill få detaljerad ATC-information hänvisas du till klimatkontrollsektionen.

1.
2.
3.
4.
5.

Kalibrering av pekskärmen
Systeminformation
Systemuppgradering
Navigationsuppgradering
Användarpreferenser
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Systeminställning

Skärm

OBS!

Volym
1. MP3, film, FM/AM, CD
Du kan ställa in volymen genom
att vrida audiosystemets volymratt eller genom att trycka på rattströmställaren.
Om du trycker på volymratten
stängs ljudet av. Tryck en gång
till för att få tillbaka ljudet.
För att stänga av ljudet trycker du
på volymratten i 3 sekunder.
ATC-informationen visas på skärmen när den stängs av.
2. Navigation
Det går endast att ändra volymnivåerna för röstvägledningen i läget Navigation. Du kan även välja
att stänga av röstvägledningen.
Du kan inte höja eller sänka volymen på navigationsinformation i
förhållande till andra ljudkällor.

• Skärmens ljustyrka anpassas
automatiskt efter utomhusljuset.
Placera inga föremål på instrumentbrädan.

30

Om du trycker på knappen DIM dämpar systemet upp till 70% av ljusstyrkan.
Det finns tre steg för inställning av
skärmens ljusstyrka.
(På  50%  70%  På)
Tryck på knappen DIM under
3 sekunder för att stänga av displayen. När skärmen är avstängd fortsätter GPS-positioneringen att fungera.
Skärmen slås på igen när en knapp
trycks in.

Inställningar
Peka: kalibrera pekskärmen.
Systeminformation: visar informationen i navigationssystemets programvara.
Systemuppgradering
Navigationsuppgradering
Användarpreferenser: anpassa systemet så att det passar dina behov
bättre.
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Systeminformation
Visa systemets aktuella version.

Peka

Systemuppgradering

31

Du kan kalibrera pekskärmen om
den inte reagerar korrekt på dina
pekningar.
Peka på målets mitt med en penna.
När målet flyttas till en annan position pekar du på det nya målet. Upprepa varje gång detta sker för att
slutföra kalibreringen.

33
32

H/W: maskinvara
S/W: programvara
O/S: operativsystem
GPS: firmware till GPS-systemet

Sätt in ett uppdateringsbart SD-kort i
SD-kortuttaget (Var god kontakta en
auktoriserad GM-återförsäljare för
uppdateringsbara SD-kort).
Tryck på knappen MENU och peka
på knappen Settings.
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Navigationsuppgradering

34

Tryck på knappen Systemuppgradering.

35

Tryck på knappen UPPGRADERA
för att uppgradera systemet. Om du
inte behöver uppgradera ett visst
system trycker du på utcheckning för
att deaktivera.

OBS!
• Ta inte ut SD-kortet, stäng inte
av motorn och använd inte systemet under uppgraderingen
för att undvika funktionsfel i
systemet.

33

Sätt in ett uppdateringsbart SD-kort i
SD-kortuttaget (Var god kontakta en
auktoriserad GM-återförsäljare för
köp av uppdateringsbara navigations-SD-kort).
Tryck på knappen MENU och peka
på knappen Settings.
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Användarpreferenser
Navigationssystemet kan anpassas
så att det blir enklare att använda.
Du kan ställa in visningsenhet, språk,
tidszon.
Bekräfta valet genom att trycka på
knappen Spara.
Visningsenhet
Här kan du ändra den mätenhet som
används i systemet.
34

Tryck på knappen Systemuppgradering.

36

Tryck på knappen UPPGRADERA
för att uppgradera navigationssystemet.

OBS!
• Beroende på filernas storlek tar
en uppdatering upp till
25 minuter.
C13C
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Körsträcka: Miles eller kilometer

Språk

Tidszon

Temperatur: Celsius eller Fahrenheit
Volym: Liter eller gallon
Anmärkning
Om gallon väljs som volymenhet
ändras enheten för körsträckan i
färddatorn till Miles automatiskt.

C13D

Välj önskat språk. Detta system har
stöd för elva språk för text som visas
på huvudmenyn. Navigationsmenyn
har stöd för elva språk för text och
röstkommanden också.

C13E

Använd knappen qr för att ställa in
rätt tidszon. Kontrollera om sommartid används i din tidszon (sommartid
ställs inte in automatiskt).
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Tidszonlista som du kan välja.
Tidszon

Visning

Greenwichtid

(GMT+01:00) Bryssel

GMT standardtid

(GMT+00:00) London

Västeuropeisk standardtid

(GMT+01:00) Amsterdam

Centraleuropeisk standardtid

(GMT+01:00) Sarajevo

Centraleuropeisk standardtid

(GMT+01:00) Belgrad

GTB standardtid

(GMT+02:00) Bukarest
Beroende på förarens position i bilen
kan RHD/LHD väljas.

C13F
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Systemfunktion
1. Multimedia
MP3
Spelbar MP3-filstandard
Komprimeringstyp

MPEG-1 Audio Layer III

Samplingsfrekvens

8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1;
48 (kHz)

Bithastighet
Max kataloglager

8~320 (kbps)

• En fast bithastighet på 96, 128,
192 kbps med en samplingsfrekvens på 44,1 kHz rekommenderas för stabil ljuskvalitet vid
uppspelningen.
• Om bithastigheten överstiger
192 kbps kan det förekomma
ljudhopp under MP3-uppspelningen. Använd 192 kbps eller en
lägre bithastighet för MP3.

8

Max. antal tecken för mapp-/filnamn

64 byte

OBS!

Teckenuppsättning för mapp-/filnamn

A till Ö, 0 till 9 _ (understrykning)

• Varje fil som inte är en MP3-fil
räknas också som en fil.

Max antal mappar

256

Max antal filer

512

ID3-tagg

Ver 1.0, ver 1.1, ver 2.2, ver 2.3,
ver 2.4
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Så här använder du MP3-spelaren

9. Föregående fil: Väljer föregående
musikfil.
10. Spela/Pausa
11. Nästa fil: Väljer nästa musikfil.
12. Överordnad mapp: Visar nästa
överordnade mappnivå.
13. Slumpvis ordning: Spelar musikstycken i slumpvis ordning.

22
40

Tryck på knappen MENU och peka
på knappen MP3.
Tryck på MODE-knappen på ratten
tills MP3-spelaren visas.
Läget ändras när du trycker på rattströmställaren.
AM  FM  CD  AUX  NAVI
 Multimedia  tillbaka till AM

1. Filinformation: Visar den fil som
just spelas.
2. Speltid
3. Spelstatus
4. Aktuell mapp: Visar den filnivå
som just spelas.
5. Fillista
6. Upprepa: Den fil som just spelas
kommer att upprepas.
7. Listkontroll: Flytta mellan sidor.
8. Stopp
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Film
Filformat som stöds

Så här använder du filmspelaren

Audio

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

Video

MPEG1/2/4, DivX3,0/4,0/5,0, XviD, WMV7,0/8,0/9,0

DTS

Inget stöd

Max. Upplösning

800 x 480

OBS!

BG_CAUTION

• En film som har bättre upplösning än 800x480 kanske inte
spelas upp korrekt.
• När en film spelas upp blir
andra funktioner långsammare.
• Med ett SD-kort för blandat
läge (kombination av audio,
film och data) identifieras
endast audio- eller filmfiler och
spelas upp beroende på det
läge som valts.
• För förarens säkerhet kan filmen inte spelas upp förrän
bilen står stilla.

40

Tryck på knappen MENU och peka
på knappen Film.
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SD-kort
• Inget stöd för HDD-typ/CF-minne.
• Filformatet DRM (Digital Rights
Management) fungerar inte.

OBS!
Sätt under inga omständigheter in
ett SD-kort med oregelbunden
form i SD-kortfacket.

23

1.
2.
3.
4.

Aktuell mapp
Fillista
Överordnad mapp
Listkontroll

44

5. Stopp
6. Föregående fil
7. Spela/Pausa
8. Nästa fil
9. Fillista
10. Upprepa
11. Helskärm På/Av
12. Spelstatus

Dessa kort kan fastna eller förstöra
urtaget. Enheten måste då bytas
på din bekostnad.
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2. Informationsfunktioner

Visar den beräknade sträcka som
du kan köra på den bensin som
finns kvar i tanken. Denna
sträcka beräknas med utgångspunkt från den genomsnittliga
bränsleekonomin under de senaste milen. Den varierar därför
beroende på hastighet, trafik etc.
8. Visa kompass: Bilens rörelseriktning
9. Återgå till huvudmenyn

Färd

25

40

Körningsinformation visar körningsrelaterad information grafiskt.
Tryck på knappen TRIP eller tryck på
knappen MENU och peka på knappen Körning.
Tryck på knappen r för att stänga.

1. Återställning av bilens medelhastighet
2. Återställning av körningstid
3. Återställning av genomsnittlig
bränsleförbrukning
4. Bilens medelhastighet
5. Körtid
6. Genomsnittlig bränsleförbrukning
7. Körsträcka med återstående
bränsle

* välj reset när du startar en körning
eller en rutt som du vill spela in.
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ATC

C13A
33

ATC-information visar luftkonditioneringens tillstånd.
Tryck på knappen MENU och peka
på knappen ATC.
ATC-information visas dessutom genom att du trycker på volymratten på
ljudanläggningen under 3 sekunder.

C04

1.
2.
3.
4.

Ställa in temperaturen
Utomhustemperatur
Vindriktning
Luftkonditioneringens tillstånd
(på/av)
5. Tillståndet AUTO (på/av)
6. Vindstyrka
Backkamera
När du försöker parkera bilen, visas
riktlinjer på skärmen.
(riktlinjer visas när backväxeln läggs i)
C03
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OBS!
• Denna funktion stöds inte beroende på typ av bil.
• Att lita helt på backkameran är
farligt om en oväntad situation
uppstår. Titta åt alla håll när du
parkerar.
• Riktlinjen optimeras enligt
bilens bredd. Parkeringslinjen
kanske inte överensstämmer
med riktlinjen.
• Sänk volymen (MP3, navigationssystem) så att du kan höra
parkeringsvarningen.
• Om du drar ut SD-kortet när
backkameran är aktiv kan följden bli en funktionsstörning.

Komma igång
Välkommen till a-navi system
Tack för att du har valt Advanced
Navigation System ("A-Navi System") som inbyggt navigationssystem i Europa. Denna instruktionsbok
är en detaljerad beskrivning av navigationssystemets programvara. Det
är enkelt att lära sig hur systemet
används och vi rekommenderar att
du läser denna instruktionsbok för att
förstå skärmar och funktionssteg i
A-Navi System.
1. Försiktighetsåtgärder
• Med tanke på säkerheten rekommenderar vi att du ställer in
A-Navi System innan du påbörjar
resan. Gör inte inställningar i
A-Navi System när du kör eftersom detta kan leda till kollision
eller skador. Be din passagerare
att göra inställningar vid behov.

• Lokala trafikregler och körförhållanden måste alltid iakttas. De
har företräde framför körinstruktioner från A-Navi System.
• Trots att alla tänkbara överväganden när det gäller säkerheten
har gjorts under konstruktionen
av A-Navi System fritar användning av navigationssystem inte
föraren från ansvaret för ett korrekt och försiktigt uppträdande på
vägen.
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2. Introduktion till a-navi system
• Snabbt och enkelt att lära sig
--- Du kan lätt lära dig att
använda systemet på 3 minuter.
• Intelligent hantering av flera
kartor --- Du behöver inte byta
karta när du navigerar mellan
kartsegment eller land i A-Navi
System. Du kan flytta kartskärmen i valfri riktning och kontrollera information om intressanta
platser (POI - Point of Interest) på
kartan.
• Snabb visualiserad positionsbestämning --- du kan
bestämma den aktuella positionen väldigt snabbt och få information om nästa punkt där du
skall svänga.
• Smidig kartrullning --- Under
körningen rullar kartan upp och
ner på skärmen för att hjälpa dig
att få en översikt över den plats
(eller position) där du befinner
dig.

• Zooma in/ut --- Kartans skala
justeras i enlighet med körhastigheten. Detta gör det möjligt för
dig att få en korrekt visning av
kartan.
• Strömställare dag-/nattläge --kartans bakgrundsbelysning och
färgen på indikatorn för positionsbestämning kan ändras manuellt. Detta ger dig en bättre
visualisering av kartan under nattetid.
• Två etappmål --- tillåter som
mest två etappmål och du vägleds till resmålet via dem.
• 23 kategorier för intressanta
platser (POI) --- A-Navi System
gör det möjligt att söka efter restauranger, flygplatser, bensinstationer etc. på ett väldigt bekvämt
och enkelt sätt.

• Rimlig ruttplanering --- den tar
hänsyn till alla trafikregler vid planeringen av en rutt, t.ex. enkelriktning, begränsad svängning
och så vidare. Dessutom kan
användare ändra ruttalternativen
baserat på körpreferenser eller
körförhållanden.
• Information om platser där du
måste svänga --- det finns detaljerad information om varje sväng
i en föreslagen rutt vilket innebär
att du kan visa alla svängar längs
hela resan.
• Schematisk karta över korsningar --- En tydlig schematisk
illustration över varje korsning
garanterar att du kan se den i förväg och håller dig på rätt väg till
ditt resmål.
• Information om
GPS-satelliter --- Du kan se status och antal signaler som tas
emot från GPS-satelliter.
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• Körningslogg --- A-Navi System loggar din körningsinformation. Denna information kan
spelas upp igen eller återanvändas för framtida körningar.
• Flera intressanta platser
(POI) --- Visa två eller flera intressanta platser (POI) med samma
eller näraliggande placering.
• Navigation i tunnlar och vid
parkering i underjordiska
garage --- ett trögt navigationssystem utan gyroskop hjälper dig
så att du inte kommer vilse på
grund av att du inte har någon
GPS-signal.
• Terrängnavigation --- när du kör
i terrängen sparar systemet automatiskt den aktuella positionen
och den tillryggalagda sträckan
på kartan.

• Höger-/vänsterstyrning --- du
kan ändra utformningen för
höger-/vänsterstyrning mellan
kartan och navigationssystemets
informationskolumn så att du följer lokala bestämmelser och körvanor
• Visning av bilens hastighet
på/av --- visa eller dölj bilens
aktuella hastighet.
• Vägskyltar --- visar avståndet
från din aktuella position till nästa
avfart.
• Stöd för flera språk --- stöd för
11 röster och språk.
• Säkerhetsvarning för fortkörning --- Säkerhetsvarningen
bygger på de lagstadgade
hastighetsgränserna för olika
typer av vägar. Systemet larmar
dig genom röstvägledning när du
närmar dig en väg med
hastighetsbegränsning. Du kan
dessutom ställa in hastighetstoleransen från 0 till 20%.

Komma igång
A-Navi System är ett bra val som ett
fast navigationssystem i bilen. Det är
enkelt att använda systemet genom
att peka på skärmen eller genom att
rita kartan med fingrarna.
Snabbreferens
I detta kapitel får du en kortfattad
introduktion till hur du använder
A-Navi System. Innan vi utforskar
alla detaljerade funktioner som finns i
detta program måste du säkerställa
att:
• A-Navi System söker efter positionsbestämningsinformation från
minst tre satelliter och din position bestäms så snart programmet startar.
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När du använder GPS-mottagaren
för första gången kan det ta
2-3 minuter att säkra satellitinformation och bestämma den exakta positionen (kallstart). Din
positionsbestämning sparas i minnet.
För senare användning av GPS-mottagaren tar det endast 1-3 minuter att
bestämma positionen (varmstart).
När positionen har bestämts av
GPS-mottagaren inleder systemet
navigationen omedelbart utan någon
extra funktion när du startar programmet.

2. Komma igång

Bild 2.2 Systemvarning

Bild 2.1 Välkomstskärm

P22
P21

• När du startar A-Navi System för
första gången går systemet till
Chevrolet-skärmen "Välkommen".
Det tar ungefär 15 sekunder att
växla från skärmen "Välkommen" till skärmen "OBS!".

• Var god läs igenom systemvarningen för A-Navi System noggrant och klicka på
Tryck knappen "Agree" (Godkänner) för att visa skärmbilden
"Free Navi Map" (Fri Navi-karta).
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Bild 2.3 Karta för fri navigation

• Peka på ":Map Options" (Kartalternativ) för att ändra kartparametrar.
• Peka på "Settings" (Inställningar)
för att ändra inställningsparametrar.
• Peka på snabbknappen s så
återgår systemet till navigationskartan.

Bild 2.4 Navigationsmeny

När du använder A-Navi System för
första gången vill du kanske ändra
språk för systemet.
P23

P24

• På kartan för fri navigation kan du
låta systemet arbeta utan manövrering och låta det kartlägga din
färdväg.

• Om du vill komma åt flera funktioner ber vi dig att peka på huvudmenyn på Karta för fri navigation.
Systemet går sedan till skärmen
Navigationsmeny.
På navigationsmenyn kan du komma
till viktiga funktioner i A-Navi System
enligt beskrivningen nedan:
• Peka på "Go to" (Gå till) för att
välja mål (S).
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3. Kartor för rutt och fri navigation
Skärmen Kartor för rutt/fri navigation
är den mest använda skärmen i
A-Navi System. Skärmen Karta för fri
navigation visas när du kallstartar
A-Navi System medan kartan för ruttnavigation visas när du fortsätter den
senaste navigationen vid omstart av
systemet.
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Bild 2.5 Karta för ruttnavigation

P25
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Bild 2.6 Karta för fri navigation

P26
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1. Bilikon --- visar den aktuella
positionen och körriktningen.
2. Svängtecken --- Pilen visar vilken väg du skall ta när du närmar
dig den punkt där du måste
svänga.
3. Aktuell väg --- fältet är tomt om
vägen inte har något namn/nummer.
4. Nästa gata --- namnet/numret på
den gata som du närmar dig.
5. Svängschema --- visar gatustrukturen vid nästa sväng och
om du pekar på denna ikon visar
systemet informationen för nästa
sväng, till exempel "Sväng vänster om ungefär 900 meter".
6. Avstånd till nästa sväng --visar det faktiska avståndet till
nästa punkt där du måste
svänga.
7. Avståndsvisning
8. Aktuell hastighet --- visar aktuell
körhastighet.

9. Avstånd till destination --- Återstående körsträcka mellan start
och resmål eller nästa etappmål.
10. ETA --- Beräknad tidpunkt för
ankomst till destinationen.
11. Hastighetsvarning --- visar en
fartkamera som du närmar dig
och dess hastighetsgräns
12. GPS-status --- peka här för att
visa GPS-status. Grått innebär
att GPS-signalen är svag eller att
GPS inte har positionsbestämt
medan grön innebär att GPS har
positionsbestämt.
13. Volym --- peka här för att ställa in
volymen för röstvägledning.
14. Kompass --- visar norr på kartan.
15. Skalstapel --- visar kartans
skala.
16. Knappen Zooma in --- peka på
denna knapp för att zooma in på
kartan.
17. Knappen Zooma ut --- peka på
denna knapp för att zooma ut på
kartan.

18. Huvudmeny--- peka för att välja
Route Navi-menyn
19. Körhastighet --- den aktuella
körhastigheten.
20. Längdgrad/breddgrad --- visar
aktuell längdgrad och breddgrad
för kartans mittpunkt.
21. Aktuell tid
22. Huvudmeny --- peka för att välja
Fri Navi-menyn
4. Tangentbord
A-Navi System har ett alfabetiskt
tangentbord med latinska bokstäver,
siffror, interpunktions- och specialtecken/symboler på 30 olika språk.
Tangentbord av ABC-typ innehåller
enbart bokstäver.
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Bild 2.7 Tangentbord i alfabetiskt
format

Bild 2.9 Tangentbord med
specialsymboler

Bild 2.8 Numeriskt tangentbord

P28
P27

123: peka för att visa siffror och
interpunktion.
TY: peka här för att visa specialsymboler i Tyskland.
t: peka här för att växla tangentbord med specialtecken i andra länder.

v: peka på denna knapp och gå tillbaka till ABC-tangentbordet.
u: Mellanslagstangent
}: peka här för att radera den bokstav du skrev in senast.

P29

4: peka här och gå tillbaka till föregående skärm.
På karta: peka här för att visa den
markerade postens placering på kartan.
OK: Bekräfta inmatning eller val
med tangentbordet.

Infotainmentsystem 187

Använda
navigeringssystemet

Bild 3.3 Sökmeny

Bild 3.2 Navigationsmeny

Välja ett mål - vart ska du åka?
Bild 3.1 Karta för fri navigation

P32

P31

För att navigera med A-Navi System
eller för att planera en rutt måste du
först ange en destination och sedan
beräkna en rutt.
I "Karta för fri navigation?" (bild 3.1)
peka på "Huvudmeny" för att välja
"Fri navigation-menyn" (bild 3.2), och
peka sedan på "Gå till" för att välja
"Söka-menyn" (bild 3.3).

P33

På sökmenyn tillhandahåller A-Navi
System sex olika sätt att ange en
adress, stad, intressant plats (POI)
och andra platser som du kan välja
som start eller destination. I detta
kapitel beskrivs funktionen i detalj
steg för steg.
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1. Sök mål via adress

Bild 3.6 Sökning efter stad

Bild 3.5 Val av land

Bild 3.4 Adressökning

P34

Till exempel: nr. 25, Senckenberganlage, Frankfurt, Tyskland
1. Peka på "Adressökning" på skärmen "Sökmeny" ;
• På skärmen "Sökmeny"
(bild 3.4), peka på "Land" för
att välja skärmbilden "Val av
land" (bild 3.5).

P35

P36

2. Välj ett av de europeiska länderna.
• I skärmbilden "Val av land", är
standardlandet det senast
sökta landet "Tyskland". Du
kan peka på w eller x för att
bläddra genom listan med länder och välja ett av 41 europeiska länder.

3. För att ange destinationen skriver
du först in stadens namn och väljer önskad stad.
• Du kan skriva in stadens
namn eller prefix så listar systemet automatiskt alla städer
som matchar de inskrivna
bokstäverna.
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• Peka på önskad stad och
peka på "OK" för att bekräfta
valet av stad. Systemet återgår till skärmen "Adressökning" (bild 3.7)

Bild 3.7 Adressökning

Bild 3.8 Vägsökning

P37

4. Skriv nu in gatans namn och välj
önskad gata.
• På skärmen "Adressökning"
pekar du på gatuinmatningsfältet och går till skärmen
"Vägsökning".

P38

•

I skärmbilden "Vägsökning"
skriver du in gatans namn eller prefix på tangentbordet.
• När gatan är vald pekar du på
"OK", sedan går du tillbaka till
skärmen "Adressökning".
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Bild 3.9 Skriva in husnummer

Bild 3.10 Skriva in husnr

P39

5. Skriv in husnumret.
• När du har angivit gata pekar
du på fältet "Klicka här och
sök husnummer" för att komma till skärmen Husnr.

Bild 3.11 Kontrollera placeringen
på kartan

P310

• Skriv in husnummer med
tangentbordet och peka på
"OK" för att återgå till
"Adressökning".
Om husnumret som du skrev
in inte finns betraktar systemet det första resultatet som
en standardposition.

P311

6. Peka på "På karta" för att kontrollera den inskrivna adressens placering eller klicka direkt på "OK"
och gå till "Ruttplan".
• Nu kan du peka på "På karta"
för att kontrollera den specificerade adressens placering
på kartan.
• Peka sedan på "OK", så kommer systemet till skärmen
"Ruttplan" för att påbörja navigationen.
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Bild 3.12 Ruttplan

Bild 3.13 Sökning efter korsningar

Bild 3.14 Adressökning

P312

P313

P314

• På skärmen Ruttplan kan du
peka på "Åk" för att börja navigationen eller starta simulering av navigationen genom
att peka på "Simulera".

• På skärmen "Adressökning"
pekar du på inmatningsfältet för
korsning och går till skärmen
"Korsning". Den visar en lista
med tillgängliga korsningar längs
"Senckenberganlage". Välj sedan
önskad korsning och peka på "På
karta" för att visa vägens/gatans
faktiska placering.

• Du kan dessutom söka efter korsningar genom att skriva in namnet eller prefixet så listar
systemet automatiskt alla gator
som matchar sökkriterierna. Markera namnet på önskad gata och
peka på "OK" för att gå tillbaka till
skärmen "Adressökning "
(bild 3.14).

Ett alternativt sätt är att lokalisera
efter korsning.
Alternativ: När du har angivit gata
väljer du korsning direkt.
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2. Sök ett mål via intressant plats
(POI)
Bild 3.15 Sökmeny

A-Navi System har 23 kategorier för
intressanta platser (POI), till exempel
logi, bensinstation, restauranger,
sevärdheter etc. Intressanta platser i
samma kategori delar samma ikon.
Om du sparar en egen intressant
plats (POI), favorit eller adress kan
du välja en egen ikon för dessa.

Bild 3.16 POI Meny

P316

P315

En intressant plats (POI) är en plats
som användaren kan tycka är
användbar och intressant. Intressanta platser markeras på kartan
med speciella ikoner.

A-Navi System har tre sätt att söka
efter intressanta platser (POI): sökning efter intressanta platser nära
den aktuella positionen, sökning efter
intressanta platser (POI) i städer och
sökning efter intressanta platser via
telefonnummer.
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(1) Sökning efter POI i stad
Till exempel: Terminal 1, Frankfurt
Bild 3.17 Ange land

• I skärmbilden "Val av land" ,
är standardlandet det senast
sökta landet "Tyskland". Du
kan peka på w eller x för att
bläddra genom listan med länder och välja ett av 41 europeiska länder.

Bild 3.18 Ange stad

P318

P317

1. Peka på "POI i stad" på skärmen
"POI Meny";
• Systemet går till skärmen "Val
av land" (bild 3.17);

2. Skriv sedan in staden och välj en
stad bland resultaten.
• Du kan skriva in hela stadsnamnet eller prefixet på tangentbordet så listar systemet
automatiskt alla matchande
resultat.
• Peka på "OK" och gå till skärmen "POI kategorival".
Om du vill byta ort pekar du
på 4 för att återgå till skärmen "Stadssökning".
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Bild 3.20 Sökning efter POI i stad

Bild 3.19 Välja kategori för
intressanta platser (POI)

• När den intressanta platsen
har angivits kan du peka på
"På karta" för att kontrollera
den intressanta platsens
(POI) placering.
Bild 3.21 Intressanta platser (POI) i
städer på kartan

P320
P319

3. Välj nu kategori för intressanta
platser (POI).
• När du bekräftar kategori för
intressanta platser pekar du
på "Nästa" och går till skärmen "Sök POI".

4. Välj en intressant plats (POI)
bland resultat eller skriv in namnet på en önskad intressant plats
(POI).
• På skärmen "Sök POI" listar
systemet automatiskt intressanta platser runt standardpositionen i staden. Du kan välja
önskad plats eller skiva in ett
namn med tangentbordet.

P321

5. Kontrollera den intressanta platsens (POI) placering.
• peka på 4 för att återgå till
skärmen "POI i stad" screen.
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(2) Sökning efter intressanta
platser (POI) nära den nuvarande
positionen
"POI nära nuvarande position" visar
högst 100 intressanta platser (POI)
runt din aktuella position med de närmaste först. Observera att: När GPS
position har bestämts är "nuvarande
position" den plats där bilen befinner
sig. Om GPS position inte har bestämts är "nuvarande position" den
senaste GPS-bestämda platsen.

Bild 3.22 Skärmen Ruttplan

P322

6. Peka på "OK" för att bekräfta
valet av intressant plats (POI)
och gå till skärmen "Ruttplan".
• När du har avslutat sökningen efter intressanta platser
(POI) pekar du på "OK" så går
systemet automatiskt till skärmen "Ruttplan" (bild 3.22) och
den intressanta platsen (POI)
visas på listan med destinationer.

Bild 3.23 POI Meny

P323

1. Välj intressanta platser (POI)
nära den nuvarande positionen.
• Välj "POI nära nuvarande position" på POI meny och gå till
skärmen "POI kategorival".
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Bild 3.25 Lista med de närmaste
intressanta platserna (POI)

Bild 3.24 POI kategorival

C.kontrollera den intressanta
platsens (POI) lokalisering på
kartan (se bild 3.27);
Bild 3.26 Skriv in den intressanta
platsens (POI) namn

P324

2. Välj en kategori för intressanta
platser (POI).
• Du kan peka på x eller w för
att visa fler kategorier. När du
bekräftar valet pekar du på
"Nästa" och systemet går till
"Lista med närmaste POI".
Om du inte är säker på kategorin kan du välja "Alla POI"
så att systemet visar intressanta platser i alla kategorier
nära den aktuella positionen.

P325

3. Välj en intressant plats (POI)
bland resultaten och peka på
"OK" för att komma till skärmen
"Ruttplan".
På skärmen "Lista med närmaste
POI" kan du:
A. välja en intressant plats (POI)
(se bild 3.25);
B. peka på tangentbordet för att
skriva in namn eller prefix för
POI (se bild 3.26).

P326
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Bild 3.27 De närmaste intressanta
platserna (POI) på kartan

Bild 3.29 POI Meny

(3) Sökning efter intressanta
platser (POI) via telefon
Bild 3.28 POI Meny

P329

P327

P328

1. Peka på "POI sökn med telefon"
på skärmen "POI Meny".
• Systemet går till skärmen
"Sökning efter stad"
(bild P 3.29).

2. Välj ett land.
• I skärmbilden "Val av land", är
standardlandet det senast
sökta landet "Tyskland". Du
kan peka på x eller w för att
bläddra genom listan med länder och välja ett av 41 europeiska länder.
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Bild 3.30 Skärmen Sökning efter
stad

Bild 3.31 Skriva in telefonnummer
till intressant plats (POI)

P330

P331

3. Skriv in stadens namn och välj
önskad ort.
• Du kan skriva in stadens
namn eller prefix så visar systemet automatiskt alla matchande resultat.
• Välj önskad stad och peka på
"OK" för att komma till skärmen "Sökning via telefonnummer".

4. Skriv in telefonnumret och välj en
intressant plats (POI) bland resultaten.
• Systemet visar automatiskt
stadens postnummer och intressanta platser nära stadens
centrum.
• Skriv in telefonnummer på
tangentbordet och peka på
"OK" för att komma till skärmen "Ruttplan".

3. Välja ett resmål i senaste resmål
A-Navi System sparar som mest 50
av de senaste destinationerna så att
du kommer åt dem snabbt nästa
gång.
Bild 3.32 Skärmen Sökmeny

P332

1. Peka på "Senaste resmål" på
skärmen "Sökmeny".
• I skärmbilden "Sökmeny"
(bild 3.32) pekar du på "Senaste resmål, destination" för
att komma till skärmen "Senaste resmål" (bild 3.33).
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Om manövreringen lyckades går
systemet automatiskt tillbaka till skärmen "Ruttplan" och visar den destination som valts på listan med
destinationer.

Bild 3.33 Lista med de senaste
destinationerna

4: Gå tillbaka till föregående skärm.

4. Välj en punkt på kartan som
destination
A-Navi System har stöd för val av en
destination genom att man rullar till
den önskade platsen på kartan.
Bild 3.34 Skärmen Sökmeny

Radera: Radera en destination.
På karta: Peka här och visa den
valda destinationen på kartan.
OK: Bekräfta den valda destinationen

P333

2. Välj en destination som du önskar.
• Välj den senaste destination
som du vill ange som destination och peka på "OK".
Alternativ: Peka på "På karta"
för att kontrollera resmålets
placering
3. Peka på "OK" och gå till skärmen
"Ruttplan".

w: Peka här och gå till den senaste
skärmen. En grå knapp innebär att
funktionen är deaktiverad.
x: Peka här och gå till nästa skärm.
P334

1. Peka på skärmen "Karta" på
"Sökmeny";
• Systemet går till skärmen
"Kartsökning" (bild 3.35).
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• Du kan peka på r för att kontrollera informationen om övriga intressanta platser (POI)
som finns på en plats.

Bild 3.35 Sök destination på
kartan

Bild 3.36 Kontrollera info om
intressanta platser (POI) på kartan

P335

2. Rulla på kartan och peka på en
punkt på kartan.
• På skärmen "Kartsökning"
(bild 3.35), kan du hitta platser
som du är intresserad av genom att zooma in/ut eller flytta
kartan;
• Under tiden kan du peka på
den intressanta platsen (POI)
eller gatan för att visa dess information (bild 3.36).

P336

3. Peka på "OK" och gå till skärmen
"Ruttplan".
• När du har hittat din destination pekar du på "OK" för att
lägga till det som ett destination.

5. Sök en destination via
koordinater
Om du känner till de geografiska
koordinaterna för din destination kan
du navigera till önskad plats genom
att skriva in koordinaterna.
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Bild 3.37 Skärmen Sökmeny

Bild 3.39 Digitalt format

Bild 3.38 Gradformat

P337

1. Peka på "Koordinater" på skärmen "Sökmeny";
• På skärmen “Sökmeny”
(bild 3.37), välj "Koordinater"
för att komma till skärmen
"Koordinatmatning"
(bild 3.38).

P338

2. Peka på "Format" för att ändra
typ av koordinater;
A-Navi system har stöd för inmatning av koordnater på två format:
grader (bild 3.38) och digitalt
(bild 3.39). Du kan peka på knappen "Format" för att växla mellan
dessa två format.
3. Skriv in koordinaterna och peka
på "OK".

P339

Peka på inmatningsområdet "Lon"
(longitud) (bild 3.38). Du bör skriva in
"Ö" (östlig longitud) eller "V" (västlig
longitud) innan du skriver in längdgradens gradnummer. Innan du skriver in latitudens gradnummer bör du
skriva in "N" (nordlig latitud) eller "S"
(sydlig latitud).
I det digitala formatet bör du skriva in
“—” (västlig latitud/sydlig latitud)
innan du skriver in longitudens eller
latitudens digitala nummer.
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Bild 3.41 Skärmen Adressbok

6. Väja ett destination i
adressboken

7. Postnummer i Storbitannien
Bild 3.42 Skärmen Sökmeny

Du kan spara din hemadress och
andra favoritplatser i adressboken.
Bild 3.40 Skärmen Sökmeny

P341

P340

1. Peka på "Adressbok" på skärmen
"Sökmeny";
• I skärmen "Sökmeny"
(bild 3.40), välj "Adressbok"
för att välja skärmen "Adressbook" .

2. Välj en adress eller en intressant
plats (POI) och peka på "OK".
• Välj en adress som du vill
ange som destination och
peka på "OK".
Om manövreringen lyckades går
systemet automatiskt tillbaka till skärmen "Ruttplan" och visar den destination som valts på listan med
destinationer.

P342

1. Peka på "Postnummer i Storbritannien" på skärmen "Sökmeny"
• På skärmen “Sökmeny”
(bild 3.42)väljer du "Postnummer i Storbritannien" för att
komma till skärmen "Postnummerinmatning" (bild 3.43).
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Bild 3.43 Skärm för inskrivning av
postnummer

Bild 3.45 Placering på kartan

Bild 3.44 Resultat postnummer

P344
P343

2. Skriv in postnummer och peka
på OK.

3. Välj önskat postnummer:

P345

4. Kontrollera placeringen på kartan.
8. Hem
Med A-Navi System kan du navigera
direkt till en angiven hemadress på
ett enkelt och effektivt sätt. På
"Huvudmeny" (bild 3.46) väljer du
"Hem" så börjar systemet att navigera till positionen för Hem automatiskt.

204

Infotainmentsystem

Bild 3.46 Skärmen Sökmeny

Bild 3.47 Systemuppmaning

P346

• Om platsen Hem inte har angivits
kommer systemet att mata ut en
uppmaning som på bilden 3 när
du trycker på "Hem". 46.

Bild 3.49 Skärmen Ruttplan

P347

• Peka på "Ja" så går systemet
över till skärmen "Sökmeny" så
att du kan ange din hemadress.

P349

• När du har angivit hemadressen
går systemet till skärmen "Ruttplan".
Var god se "Ruttplan" för mer information.
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Ruttplan

När du har angivit etappmål/destination går systemet till skärmen "Ruttplan". I detta kapitel beskrivs alla
funktioner på denna skärm.

Bild 4.1 Ruttplan

1. Hantering av destinationer
(1) Lägga till eller ta bort
destinationer
Med A-Navi System kan du lägga till
upp till två etappmål och destinationer. Vanligtvis är startpunkten den
aktuella position som bestämts av
GPS.
P41

Med A-Navi System kan du komma
till den önskade destinationen och
även ange hur rutten skall beräknas.
Med A-Navi System kan du välja två
etappmål under navigationen. Systemet beräknar en föreslagen rutt i
enlighet med den följd av etappmål
som du har angivit och vägleder dig
till destinationen.

x: peka på denna knapp för att flytta
ner det markerade etappmålet/den
markerade destinationen.
En grå knapp innebär att funktionen
är deaktiverad.
(3) Visa destinationer på kartan
Bild 4.2 Sök destination på kartan

+ Lägg till: Peka på denna knapp
och gå till "Sökmeny" för att söka
efter etappmål/destination.
- Radera: Peka på denna knapp så
raderas det markerade etappmålet/den markerade destinationen i
gult.
(2) Ändra ordning för
destinationer
w: peka på denna knapp för att flytta
upp det markerade etappmålet/den
markerade destinationen.

P42

• I skärmen "Ruttplan", peka på
"På karta" och ange kartläget för
markerat etappmål/mål. Här kan
du:

206

Infotainmentsystem

A. gå ner på kartan och kontrollera information om etappmål/destination.
B. zooma ut/in.
C. dra kartan i alla riktningar.
2. Ruttalternativ
A-Navi System ger dig optimerade
navigationsinställningar. Dessa
inställningar är grundparametrar för
beräkningen av rutten.
Bild 4.3 Ruttalternativ

• Peka på "Alternativ" på skärmen "Ruttplan" och välj skärmen
"Ruttalternativ" (bild 4.3).
A-Navi System gör det möjligt för
användaren att välja typ av gata och
vägvisningssätt beroende på olika
navigationssituationer. Standardinställningen är Snabbaste väg och
Användning av motorväg, Användning av färjor och Tillåt betalväg. Du
kan peka på varje parameter för att
ändra läge eller sätt.
Typ av gata:
- Användning av motorväg: mest
användning av motorväg
- Användning av motorväg: minst
användning av motorväg
- Användning av färjor: mest
användning av färjor
- Användning av färjor: minst
användning av färjor
- Undvik betalväg

P43

- Undvik betalväg: tillåt betalväg

Vägvisningssätt:
Kortast tid: Beräkna en så snabb rutt
som möjligt så att du kan köra på eller nära hastighetsgränsen. Kortast
avstånd: Tar dig till destinationen på
en så direkt rutt som möjligt. Detta
innebär att du kör så få kilometer
som möjligt.
4: peka här och gå tillbaka till skärmen "Ruttplan".
OK: peka här för att bekräfta inställningarna för ruttalternativ och gå tillbaka till skärmen "Ruttplan".
3. Välj navigationssätt
A-Navi System har totalt tre navigationssätt, se nedan:
Ruttnavigation: realtidsnavigation
mellan start, etappmål och destination.
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Simulera navigation: realistisk
simulering av vägvisningen mellan
start, etappmål och destination. Här
kan du kontrollera intressanta platser
(POI) eller ruttinformation längs rutten. Simuleringsläget används mest
när det inte finns någon GPS-position.

Bild 4.4 Ruttplan-Åk

Bild 4.5 Ruttplan-Simulera

Fri navigation: realtidsnavigation
utan destination när GPS-positionen
har bestämts.
Ruttnavigation: realtidsnavigation
mellan start och destination när
GPS-positionen har bestämts.
I skärmen "Ruttplan" kan du välja mellan två lägen: Route Navi (Navigation)
(bild 4.4) eller Simulera (bild 4.5).

P44

P45

• Om du pekar på "Åk" innebär det
att du väljer ruttnavigationsläget.
Systemet kommer då automatiskt
att gå till skärmen "Ruttberäkning" och vänta på GPS-signalen (bild 4.5)
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Bild 4.6 Beräkna rutt

Bild 4.8 Starta navigationen

Bild 4.7 Systemuppmaning

P46

Innan ruttberäkningen avslutas kan
du peka på knappen "Avsluta" när
som helst för att avsluta åtgärden.

P47

• På skärmen Ruttplan pekar du på
"Simulera" så uppmanas du av
systemet att besvara frågan om
du vill ändra startpunkt.
Om ja, visar systemet "Sökmeny".
Om du svarar nej går systemet till
bild 4.6.

P48

• Efter ruttberäkningen och när
GPS-positionen har bestämts
inleder systemet navigationen.
• Starta navigation.
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Navigation
Efter val av destination och planering
av rutten beräknar systemet den
optimerade rutten och startar navigationen.

• På skärmen "Rutt Navi-karta"
pekar du på huvudmenyn för att
komma till menyn för ruttnavigation.

1. Kartalternativ
Bild 5.3 Kartalternativ

Bild 5.2 Meny för ruttnavigation

All information som du behöver för
att köra presenteras klart och tydligt i
Route Navi-kartan. Under tiden kan
du välja ytterligare navigationsinställningar eller utföra andra möjliga navigationssteg på menyn ruttnavigation.
Bild 5.1 Karta för ruttnavigation
P53

P52

Du kan komma åt kartalternativen
från menyn Fri navigation och menyn
Ruttnavigation.
Följande kartnavigationsalternativ
finns:

P51
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Automatisk kartrotation

Bild 5.5 Riktning upp

Bild 5.6 2D-karta

Bild 5.4 Norr upp

P55
P54

"Riktning upp": Rotera kartan i enlighet med rörelseriktningen.
"Norr upp": Kartan är fast inriktad
mot norr och du kan se körförhållandena framför dig.

P56
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Bild 5.7 3D-karta

Bild 5.9 Nattläge

Bild 5.8 Dagläge

P58
P57

2D/3D: Välj mellan kartvisning i 2D
eller 3D.

P59

Dag/Natt: växla kartans bakgrund
mellan dag- och nattläge.
Motorvägsskylt: aktivera/deaktivera funktionen för att visa vägskyltar
på kartan.
Röstvägledning
• INGEN röstvägledning som
instruerar dig vid varje sväng.
• Röstvägledning instruerar dig vid
varje sväng.
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Autozoom
• Ställer in kartans skala automatiskt beroende på körhastigheten
och ger dig en bättre visning av
kartan.
• Manuell inställning av kartans
skala.

2. Ruttinformation

3. Ruttplan

Bild 5.10 Ruttinformation

Bild 5.11 Ruttplan

Simulering av hastighet
Med denna funktion kan du ställa in
en körhastighet under en simulerad
resa. De simulerade hastigheterna är
50 km/h (mph), 100 km/h (mph),
150 km/h (mph), 200 km/h (mph),
250 km/h (mph) and 300 km/h (mph).

P510
P511

•

På skärmen "Ruttmeny"
(bild 5.4) pekar du på "Ruttinformation" för att visa hela färdvägen i text (bild 5.10).
• Ruttinformation inkluderar: Start,
destination, avstånd, nästa gatunamn, avstånd mellan två
svängar och typ av sväng. Till
exempel: Kör 2 km längs "Kennedyallee" och sväng sedan höger
in på "Morfeldr LandstraBe".

Med A-Navi System kan du byta
destination eller lägga till fler destinationer under navigationen.
• peka på "Ruttplan” på skärmen
“Ruttnavigationsmeny”.
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Bild 6.20 Alternativ väg

4. Alternativ väg

5. Beräkna om

Bild 5.12 Alternativ väg

Bild 5.13 Beräkna om

P620
P512

• På skärmen "" pekar du på "Alternativ väg" (bild 5.2) för att komma
till skärmen "Alternativ väg"
(bild 5.12).

• Vid en trafikstockning kan du
beräkna avståndet till hinderpunkten och välja ett lämpligt
alternativ. A-Navi System beräknar en annan väg förbi hindret.

P513

Om du tycker att den aktuella rekommenderade rutten inte är rimlig eller
om du vill se en annan rutt mellan
start och destination kan du peka på
"Beräkna om" så går systemet till
skärmen för beräkning av rutt.
6. Avsluta
Om du trycker på knappen "Avsluta"
avslutar systemet navigationen och
går till kartan för fri navigation.
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7. Automatiskt vägval
Med tanke på körsäkerheten har
A-Navi System en automatisk vägvalsfunktion som fungerar under två
förutsättningar:
• Automatisk start av navigation:
När destinationen har angivits
pekar du på "Åk" på skärmen
"Ruttplan" så startar A-Navi System navigationen automatiskt.
Tillvägagångssättet beskrivs
nedan:
0-1. Gå vidare till nästa steg om
GPS-signaler tas emot.
Vänta i annat fall på
GPS-signaler.
0-2. Ange den aktuella
GPS-positionen som startpunkt, använd den optimala
rutten och starta navigationen.

• Automatisk alternativ väg: Om du
av misstag missar en rekommenderad sväng med ungefär
100 meter aktiverar A-Navi System modulen för alternativ väg för
att beräkna en ny rutt. Detta
garanterar att du aldrig kommer
vilse.

Inställningsmeny
Inställning
Bild 6.1 Navigationsmeny

P61
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Bild 6.3 Inställningar_1

Bild 6.2 Ruttmeny

1. Volym
Bild 6.5 Volym

P62

Bild 6.4 Inställningar_2

P63

Inställningarna öppnar ett val av
alternativ som gör det möjligt att
anpassa A-Navi System till dina
behov.

P65

• peka på "Volym" på skärmen
"Inställningar" (bild 6.3) för att
komma till skärmen "Volym"
(bild 6.5).
• peka på "-" för att sänka volymen
medan du pekar på "+" för att
höja volymen.
• peka på y för att göra systemet
tyst.

Det finns 11 inställningar som går att
komma åt på skärmen "Inställningar" på menyn Fri navigation eller
Ruttnavigation.

P64
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När du har konfigurerat inställningarna pekar du på "OK" så sparar systemet dina inställningar och återgår
till skärmen "Inställningar".
2. Säkerhetsvarning
Hastighetsvarningen varnar dig om
du överskrider den lokala hastighetsgränsen. Denna inställning gör att du
kan bestämma om du vill ta emot
hastighetsvarningar eller inte.
Bild 6.6 Säkerhetsvarning

P66

• peka på "Säkerhetsvarning" på
skärmen "Inställningar" (bild 6.3)
för att komma till skärmen
"Säkerhetsvarning" (bild 6.6).

Bild 6.7 Spårlogg

När hastighetsvarning är aktiverad
kan du ställa in toleransvärdet för
hastighetsvarningen på 0%, 5%,
10%, 15% och 20%.
3. Spårlogg
A-Navi System loggar all positionsinformation som tas emot från
GPS-mottagaren under navigationen. Systemet ritar ut ett spår på kartan som gör att du kan följa den
historiska spårinformationen när du
startar om navigationssystemet
nästa gång. Denna funktion är väldigt användbar när du kör i lantliga
områden som öknar eller skogar.

P67

• Genom att peka på "Loggning
på" aktiverar användaren spårloggningsfunktionen; men om
han/hon pekar på "Loggning
av" deaktiverar användaren
spårloggsfunktionen.
• All spårlogginformation visas på
skärmen. Om du väljer en logg
och pekar på "Visa" visas spårloggen på kartan.
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4. Hantering av adressboken
A-Navi System kan spara upp till 100
adresser/intressanta platser (POI).
Bild 6.8 Hantering av adressboken

• peka på "På karta" för att visa
adressen på kartan.
• peka på "Redigera" för att
komma till skärmen "Redigera
adressbok".

Bild 10 Ikon för val av intressanta
platser (POI)

Bild 6.9 Redigera adressboken

P10

• peka på 9 på bild 6.9 för att
komma till skärmen “Val av
POI-ikon”.

P68

• peka på "Lägga till" för att
komma till “Sökmeny” för att
söka/lägga till adresser/intressanta platser (POI) i adressboken.
• peka på "Radera" för att radera
en post i adressboken.

P69

• peka på det fält som du vill redigera och peka på tangentbordet
när markören har hoppat till fältet.
Du kan peka på "123" eller
"SYM" för att växla inmatningsformat.

Strömställare dag-/nattläge
A-Navi System har manuell eller
automatisk justering av kartans
färgschema beroende på de varierande ljusförhållandena på dagen
eller natten.
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Bild 6.10 Strömställare
dag-/nattläge

P610

• När "Manuell" aktiveras kan du
växla kartläge mellan dag och
natt. Växla manuellt funktionen
för att deaktivera automatisk växling och vice versa.
• När "Automatisk" aktiveras måste
du ställa in dagtid.
Dagtid kan ställas in på att starta
"5:00-9:00" och sluta "17:00-21:00".

6. Ställ in hemadress

7. GPS-status

Bild 6.11 Inställningar

Bild 6.12 GPS-status

P611

• Peka på "Ställ in hemadress" välj
skärmen "Sökmeny".

P612

• På skärmen "Inställningar"
(bild 6.3) pekar du på "GPS-status" för att visa skärmen
"GPS-status" (bild 6.12).
På skärmen "GPS-status" kan du få
informationen nedan:
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1. GPS är aktiv: GPS har bestämt
den aktuella positionen. GPS är
deaktiverad: GPS bestämmer
ingen position.
2. Satelliternas position: satelliternas relativa inriktning i förhållande till den aktuella
positionsbestämningen

8. Latitud: latituden för en GPS
positionsbestämning, t.ex.
4724’51N;

9. Höger-/vänsterstyrning
Bild 6.14 Inställningar_2

8. Språk
Bild 6.13 Välja språk

Positioneringsinformation:
1. Datum: datum för GPS positionsbestämning, t.ex. 02-13
2. Tid: tiden för en GPS positionsbestämning (visas alltid som
GMT), t.ex. 15:20:34
3. Bilens hastighet: hastigheten för
en GPS positionsbestämning.
4. Höjd: höjden för en GPS positionsbestämning
5. HDOP: Horisontell försämring av
precisionen
6. Antal satelliter: 8
7. Longitud: longituden för en GPS
positionsbestämning, t.ex.
834’27Ö

P614

P613

• Du kan välja röst-/programspråk
genom att peka på en språkikon.
• Peka på "OK" och gå tillbaka till
Inställningar.

För bättre sikt har A-Navi System
olika utformning av användargränssnittet för förare i vänster-/högerstyrning.
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Bild 6.15 Vänsterstyrning

10. Mät enhet

11. Visning av körhastigheten
PÅ/AV

Bild 6.17 Inställningar_2

Bild 6.16 Högerstyrning

Bild 6.18 Inställningar_2

P615

P617

Du kan ställa in avståndsenheten på
kilometer eller mile.

P616

P618

I allmänhet visas bilens hastighet på
navigationskartan.
Bilens hastighet är dock inte alltid
korrekt på grund av GPS-signalens
avvikelser. Denna funktion gör det
möjligt för dig att aktivera/deaktivera
visningsfunktionen.
Om du ser symbolen "Visa På" visas
bilens hastighet inte. Peka här för att
aktivera visningen av bilens hastighet och vice versa.
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12. Om

Bilaga

Bild 6.19 Om

1. Observera
Det är inte ett systemfel under de
förhållanden som listas nedan:

P619

• Om innehåller information om
A-Navi System:
A. Produktmodell
B. Programvaruversion
C. Kartdataversion

Situationer som kan påverka
positionsbestämning med GPS:
• Ibland när du kör på en motorväg/viadukt svänger de flytande
punkterna.
• När du kör på en mycket brant
väg.
• När du kör på en väg som går i
spiral märker du att de flytande
punkterna svänger. Det har ingenting med vägens radie och
bilens körhastighet att göra. En
anledning kan vara att gatans
verkliga skick kan avvika från
informationen på den elektroniska kartan.

• När du gör en höger-/vänstersväng för att komma till en gata
som har parallella vägar i närheten (mindre än 50 m därifrån) kan
det hända att den flytande punkten flyttar sig till en annan gata.
• Vid körning på ett slingrigt sätt på
en bred väg kan du uppleva att
den flytande punkten svänger på
grund av överensstämmelse med
det riktiga avståndet.
• Innan du återvänder till en gata
på marken när du har kört i ett
underjordiskt parkeringshus eller
en spiralväg i ett parkeringshus i
flera våningar kan du uppleva att
den flytande punkten svänger.
När bilen är i en roterande hiss
kanske den flytande punktens pil
inte pekar i rätt riktning.
• Du får en röstuppmaning när en
väg delar sig framför dig.
• Det avstånd som anges kanske
avviker från det faktiska avståndet.
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Om någon av dessa situationer uppstår justerar GPS-satelliten automatiskt den aktuella
positionsbestämningen om du fortsätter att köra.
Problem som orsakas av kartfiler:
• När du återkommer från en
väg/gata som är nybyggd till en
gata som finns i en kartfil kan du
uppleva att den flytande punkten
svänger på grund av att kartfilen
kanske inte återspeglar de verkliga gatuförhållandena. När du
har kört en stund justerar systemet till den rätta positionen med
hjälp av information från
GPS-signalen.
• Ingen genomfart på grund av att
gatan har stängts av eller på
grund av en gångbana
• Öppning av en ny väg och stängning av en gammal väg
• Vägvisning till en väg med förbjuden genomfart

• Rutten beräknas igen utan ändring av den förslagna rutten.
• Vägvisning till en normal gata
istället för en viadukt eller vice
versa.
• Om det endast finns smala
vägar/gränder och ingen normal
gata i närheten av destinationen
visar systemet dig bara vägen till
en plats nära destinationen.
• Du instrueras att göra en
U-sväng.
• Ingen indikering om att gatan
delar sig.
• Instruktionen om att svänga
stämmer inte med det verkliga
förhållandet på gatan.
• Ingen indikering om riktningen
eller röstuppmaning om att köra
på eller av vid vägvisning på en
huvudväg/motorväg.
• Den schematiska kartan kanske
inte stämmer överens med de
verkliga vägförhållandena.

Platser där det är svårt att ta emot
GPS-signaler
•
•
•
•

I tunnlar
Mellanhöga byggnader
Under viadukter
Bland träd/i skogar

Vid användning av en extern
GPS-antenn rekommenderar vi att
du placerar den på bilens tak. Om
det finns ett takräcke på bilen måste
du säkerställa att räcket och antennen hålls isär.
GPS-systemet drivs av USA:s försvarsdepartement. Där kan man
reducera GPS-signalernas noggrannhet avsiktligt så att bilen kan
svänga.
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Kommentar till användningen
• Den flytande punkten kan svänga
innan GPS-signalen tas emot när
du slår på strömmen.
• Den flytande punkten kan svänga
om du använder systemet för första gången efter installationen.
• Systemet justerar positionen och
riktningen automatiskt med hjälp
av GPS-signaler om den flytande
punkten inte överensstämmer
med det verkliga förhållandet.
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2. POI-ikoner
Ikon

Namn

Ikon

Namn

Ikon

Namn

Alla POI

Statligt kontor

Flygplats

Sjukvård

Bilar

Museum

Affärsverksamhet

Musikcentrum

Företag
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Ikon

Namn

Ikon

Namn

Ikon

Namn

Restauranger

Bebyggelsecentrum

Logi

Finanser

Nattliv

Parkering

Samhällsservice

Bensinstation

Sevärdheter

Rekreation

Shopping

Polisstation
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Ikon

Namn

Zoo

Ikon

Namn

Järnvägsstation

Ikon

Namn

Klimatreglage

Klimatreglage
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Klimatkontrollsystem
Värme- och ventilationssystem

Klimatkontrollsystem....................227
Luftventiler ...................................242
Underhåll .....................................243

C11E4023A

Reglage för:
1. Temperaturreglage
2. Luftflöde
3. Fläkthastighet

4. Luftkonditionering (A/C).
5. Recirkulationsknapp
6. Strömställare för eluppvärmd
bakruta och ytterbackspeglar.

228

Klimatreglage

Temperaturreglage

Fläkthastighetsreglage

C11E4003A

Temperaturreglaget reglerar temperaturen på den luft som kommer ur
ventilerna.
Vrid reglaget till det blå området för
kall luft och till det röda området för
varm luft.

Luftflödesknapp

C11E4004A

Detta reglage reglerar ventilationsfläktens hastighet. Vrid reglaget
medurs för att öka hastigheten och
moturs för att minska hastigheten.
Fläktreglaget kan ställas in från läget
av till steg 4.

C11E4005A

Med detta reglage ställs önskad typ
av luftflöde in.
Reglaget kan ställas i fem olika
lägen.
Fram (H)
I detta läge kommer luften ut från de
mittre ventilationsutsläppen och sidoventilationsutsläppen.
Luft uppåt och nedåt ())
Riktar luft åt två håll. Hälften av luften
kommer genom golvutsläppen och

Klimatreglage

hälften genom de mittre ventilationsutsläppen och sidoventilationsutsläppen.

Recirkulation

Om knappen trycks in igen kommer
luft från utsidan att dras in i bilen.
Indikationslampan kommer att
slockna.

Golv (6)
Riktar större delen av luftflödet ut genom ventilerna vid golvet. En del av
luften leds även till vindrutans defrosterutsläpp, sidoventilationsutsläppen
och ventilationsutsläppen bak. Håll
utrymmet under framstolarna fritt så
att luftflödet till baksätet inte hindras.
Golv/defroster (-)
I detta läge riktas huvuddelen av luften genom defrostermunstyckena för
vindrutan och framdörrarnas fönster
och golvmunstyckena. En liten del av
luften riktas även genom sidomunstyckena.
Defrost (0)
Riktar huvuddelen av luften genom
defrostermunstyckena för vindrutan
och framdörrarnas fönster. En liten
del av luften riktas även till sidomunstyckena.
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Fönstren kan imma igen om recirkulationen används under längre tid.
Stäng av recirkulationen för att få in
friskluft om detta händer.

OBS!

C11E4006A

Denna knapp kan tryckas in vid körning i mycket dammiga områden
eller för att undvika att föroreningarna från trafiken eller andra gaser
kommer in i bilen. Den kan också
användas för att få snabbare nedkylning eller uppvärmning av bilen. Indikationslampan tänds och luften i
kupén recirkuleras.

Om du kör med återcirkulationen
aktiverad under en längre tid kan
du bli sömnig.
Ändra till friskluftsläget med jämna
mellanrum för att få in frisk luft.
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Luftkonditionering

A/C-knapp

OBS!

Kylanläggningen i luftkonditioneringssystemet (A/C) kyler och tar bort
fukt, damm och pollen från luften i
bilen.

Om du använder luftkonditioneringen (A/C) under körning uppför
långa uppförsbackar eller i tät trafik
kan det orsaka att motorn går för
varm.

Även om luftkonditioneringen är
påslagen kommer luften inuti bilen
att värmas upp om temperaturreglaget vrids till det röda området.

Kontrollera temperaturmätaren.
Stäng av luftkonditioneringen om
temperaturmätaren visar att
motorn går varm.

Anmärkning
Ibland kan det droppa vatten under
motorrummet när bilen har körts
med luftkonditioneringen påslagen.
Detta är normalt eftersom kylanläggningen tar bort fukt ur luften.
Anmärkning
Eftersom kompressorn i kylsystemet tar kraft från motorn kan det
märkas en viss skillnad i motorkraft
när kompressorn arbetar.

Bilen kan skadas.
C11E4007A

För att slå på luftkonditioneringen
(A/C):
1. Starta motorn.
2. Tryck in knappen för luftkonditionering. (Indikeringslampan tänds
för att bekräfta att luftkonditioneringen fungerar).
3. Ställ in önskad fläkthastighet.
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Anmärkning

Kylning

Luftkonditioneringen fungerar inte
när fläkten är avstängd.

Maximal kyla

För att slå av luftkonditioneringen
(A/C):
Tryck in knappen för luftkonditionering igen. (Lampan slocknar som bekräftelse på att luftkonditioneringen
inte är påslagen)

För att uppnå maximal kyleffekt vid
varmt väder och när bilen stått i
solen en längre tid.
1. Öppna fönstren en aning för att
släppa ut varm luft.
2. Sätt på luftkonditioneringen (A/C)
med knappen. (Indikeringslampan tänds)
3. Tryck in recirkulationsknappen.
(Indikeringslampan tänds)
4. Sätt luftflödesreglaget i läge
FRAM (H).
5. Vrid temperaturreglaget helt in i
det blå området.
6. Ställ in högsta fläkthastighet.
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Normal kylning
1. Sätt på luftkonditioneringen (A/C)
med knappen. (Indikeringslampan tänds)
2. Tryck in recirkulationsknappen.
(Indikeringslampan tänds)
3. Sätt luftflödesreglaget i läge
FRAM (H) eller LUFT UPPÅT
OCH NEDÅT ()).
4. Vrid temperaturreglaget helt in i
det blå området.
5. Ställ in önskad fläkthastighet.
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Värme
Maximal uppvärmning
Använd uppvärmningssättet för
snabb uppvärmning av kupén. Om
detta sätt används för en längre period kommer luften i kupén kännas avslagen och fönstren kan imma igen.
För att få bort imman stängs recirkulationen av så att friskluft kan komma
in i kupén.
Maximal uppvärmning:
1. Stäng av luftkonditioneringen
(A/C). (Indikeringslampan släcks)
2. Tryck in recirkulationsknappen.
(Indikeringslampan tänds)
3. Sätt luftflödesreglaget i läge
LUFT UPPÅT OCH NEDÅT ())
eller GOLV (6).
4. Vrid temperaturreglaget helt in i
det röda området.
5. Ställ in högsta fläkthastighet.

Normal uppvärmning
1. Stäng av luftkonditioneringen
(A/C). (Indikeringslampan släcks)
2. Stäng av recirkulationen. (Indikeringslampan slocknar)
3. Sätt luftflödesreglaget i läge
GOLV (6) eller LUFT UPPÅT
OCH NEDÅT ()).
4. Vrid temperaturreglaget helt in i
det röda området.
5. Ställ in önskad fläkthastighet.

Ventilation
Luft uppåt och nedåt
Använd detta läge på kalla men soliga dagar. Varm luft riktas mot golvet
och kallare friskluft riktas mot överkroppen.
För att använda denna inställning:
1. Stäng av recirkulationen. (Indikeringslampan slocknar)
2. Sätt luftflödesreglaget i läge
LUFT UPPÅT OCH NEDÅT ()).
3. Vrid temperaturreglaget till önskat läge.
4. Ställ in önskad fläkthastighet.
Ventilation
För att rikta luften till de mittre ventilationsutsläppen och sidoventilationsutsläppen:
1. Stäng av luftkonditioneringen
(A/C). (Indikeringslampan släcks)
2. Stäng av recirkulationen. (Indikeringslampan slocknar)
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3. Sätt luftflödesreglaget i läge
FRAM (H) eller LUFT UPPÅT
OCH NEDÅT ()).
4. Vrid temperaturreglaget helt in i
det blå området.
5. Ställ in önskad fläkthastighet.

Defrosterfunktion
Avfrosta vindrutan så här:
1. Vrid luftfördelningsratten till
DEFROST (0).
2. Vrid temperaturreglaget i det
röda området för uppvärmd luft.
3. Ställ in högsta fläkthastighet för
maximal defrostereffekt.
Anmärkning
Luftkonditioneringen och friskluftsläget slås på automatiskt för att
öka defrosterns effekt när du väljer
läget DEFROST (0) eller
GOLV/Defrost (-)
För att hålla vindrutan ren och få
varmluft även till golvet sätts luftflödesreglaget i läget GOLV/
DEFROST (-).
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OBS!
Skillnaden i temperatur mellan utsidans luft och kupéluften kan göra
att vindrutan immar igen vilket
leder till försämrad sikt framåt.
Använd inte GOLV/
DEFROSTER (-) eller
DEFROSTER (0) i extremt fuktigt
väder när temperaturreglaget är
vridet helt in i det blå området.
Detta kan leda till en olycka som
kan skada bilen eller orsaka personskador.
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Automatisk klimatkontroll

Solsensor

Temperaturgivare

Allmän beskrivning
Helautomatiskt system för temperaturkontroll (FATC) reglerar innertemperaturen i bilen automatiskt och ger
bästa tänkbara komfort i kupén oberoende av väder, yttertemperatur
eller årstid. Systemet ställer in önskad temperatur när du valt
AUTO-läget.
Den önskade temperaturen regleras
av signaler från en kupégivare, kylvätsketemperaturen, signaler från en
solsensor och givare för omgivande
temperatur.

C11E4021A

Solsensorn sitter framför vindrutans
defrosterutsläpp.
Denna sensor bedömer solljuset när
systemet är i AUTO-läge.

OBS!
Placera inte dekaler eller andra
objekt över sensorn. Om du gör
detta kanske sensorn inte fungerar riktigt.

C3D4012A

Klimatreglage

C3D4013A

Temperaturgivaren ger information
om temperaturen inne i kupén och
styr hur ventilationssystemet skall
ställas in när systemet är i AUTO-läge.

OBS!
Klistra inga dekaler över givaren
eftersom detta hindrar dess funktion.
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Automatisk temperaturkontroll

C3D2014A

Klimatreglage

1. Ställ in temperaturen
2. Defrosterindikering
3. Luftflödesindikering
4. Luftkonditioneringsindikering
5. Utomhustemperatur
6. Indikering auto-läge
7. Friskluftsindikering
8. Återcirkulationsindikering
9. Fläktindikering
10. Indikering fläkthastighet
11. Dubbel zon
När systemet arbetar i AUTO-läge
behöver du endast välja önskad temperatur.

237

Inställning av önskad temperatur

AUTO-knapp

C3D4003A

När AUTO-knappen trycks in kommer systemet automatiskt att arbeta
för att kupén skall uppnå den önskade, förinställd temperaturen. Systemet kontrollerar luftflöde,
fläkthastighet, luftkonditionering och
recirkulation automatiskt.
Indikering auto-läge visas i DIC (Driver Information Centre - förarinformationscentrum) som är placerat i
mitten av instrumentpanelen.

C3D4011A

Vrid temperaturratten tills önskad
temperatur visas på displayen.
Medurs: Önskad temperatur ökar
med 0,5 C.
Moturs: Önskad temperatur minskar
med 0,5 C.
Du kan ställa in önskad temperatur
valfritt mellan 18C och 28 C.
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Manuell inställning

Anmärkning
När den önskade temperaturen är
inställd på antingen ”HI” (högsta)
eller ”Lo” (lägsta), kommer fläkten
att arbeta med högsta hastighet
även efter att den inställda temperaturen uppnåtts.
Dubbel zon: Temperaturen kan ställas in separat för föraren och passageraren.
Justera SYNC-visaren för att höja eller sänka temperaturen för passageraren.
Visning av dubbel zon/enkel zon på
DIC eller navigeringsbilen kan växlas
genom intryckning av SYNC-knappen varje gång.
Tryck på SYNC-knappen i läget Dubbel zon för att länka alla klimatinställningar till förarens inställningar.

A/C-knapp

C3D4004A

Stäng av systemet genom att trycka
på AV-knappen.

C3D4005A

Slår av och på luftkonditioneringen.
AUTO-läget slås av och indikatorn
släcks när denna knapp trycks in.
Indikeringslampa för luftkonditionering (A/C) (#) tänds när luftkonditioneringen är på.
Tryck in A/C-knappen igen för att
stänga av luftkonditioneringen eller
tryck in OFF-knappen för att stänga
av hela systemet.
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Ändring av luftflöde

Recirkulation

C3D4006A

Om MODE-knappen trycks in kommer AUTO-läget att stängas av och
luftflödet att ändras enligt följande
sekvens.
FRAM (H)  LUFT UPPÅT OCH
NEDÅT ()) GOLV (5) 
GOLV/DEFROSTER (/)
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Fläktreglage

C3D4007A

Med denna väljs antingen friskluft utifrån eller återcirkulerad kupéluft.

C3D4008A

Justera ventilationsfläktens hastighet genom att vrida detta reglage.
AUTO-läget kopplas ur när man vrider på detta reglage.
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Defrosterfunktion

AQS

För att stänga av AQS-läget trycker
du på knappen igen. Indikeringslampan släcks för att bekräfta att AQS
inte är aktiverad.
Fönstren kan imma igen om
AQS-läget används under längre tid.
Om detta händer skall du stänga av
AQS-läget och slå på friskluftsläget.

C3D4009A

C3D4010A

Tryck på defroster-knappen (0) för
att avfrosta vindrutan. Luftkonditioneringen och friskluftsläget slås på
automatiskt.

AQS (Air Quality Sensor - luftkvalitetssensor) drar automatiskt in frisk
luft i passagerarutrymmet eller ändrar luftläget till återcirkulation för att
förhindra avgaserna utifrån att
komma in och därmed förhindra förorening av luften i passagerarutrymmet.

Justera fläkthastigheten med fläktreglaget.
Detta läge kan stängas av om du
åter trycker på defrosterknappen,
luftflödesreglaget eller AUTO-knappen.

Tryck på knappen AQS för att aktivera AQS-läget. Indikeringslampan
på knappen tänds.
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Display för yttertemperatur

Byte av temperaturenhet
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Elektronisk klimatreglering

För att ändra temperaturenhet gör du
på följande sätt:
1. Tryck på inställningsknappen på
förarinformationscentrum under
mer än 2 sekunder. Temperaturenheten blinkar.
2. Tryck på knappen Q eller R föratt
byta temperaturenhet (C  F).

C3D2005A

Yttertemperaturen visas alltid på
DIC.
Temperatursensorn sitter i den
främre stötfångaren.
På grund av denna placering, kan
den visade temperaturen påverkas
av värme från vägbanan eller motorn
vid långsam körning eller tomgångskörning.

2443656

): Tryck för att ändra luftflödesriktning.
w^x: Tryck för att öka eller sänka
fläktens hastighet.
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Parkeringsvärmare (endast
diesel)

Luftventiler

Denna kompletterande värmare är
en elektrisk luftvärmare och den
monteras i luftkonditioneringsenheten. Enheten förbättrar värmeeffekten genom att öka temperaturen på
den luft som flödar in i passagerarutrymmet.

Inställbara
ventilationsutsläpp

Mittre ventilationsutsläpp

Sidoventiler

C11E4019A

Luftflödet genom de mittre ventilationsutsläppen kan justeras.
C11E4018A

Luften kan riktas genom båda dom
justerbara sidoventilerna antingen
mot kupéns sidor eller mot sidofönstren.
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För att stänga de mittre
ventilationsutsläppen och
sidoventilationsutsläppen
Vrid ratten under eller bredvid varje
ventilationsutsläpp för att blockera
luftflödet genom ventilationsutsläppen.

{Varning
Fäst inga föremål på luftmunstyckenas lameller. Risk för skador och
personskador i händelse av en
olycka.

Fasta ventilationsutsläpp
Vindrutans defrosterutsläpp
Vindrutans defrosterutsläpp riktar luften mot vindrutan.

Golvventiler
Golvventilerna riktar luften mot
främre delen av golvet.
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Defrosterventiler på
framdörrarna

Underhåll

Dom främre dörrarnas defrosterventiler riktar luft mot sidofönstren, framförallt mot området vid
ytterbackspeglarna.

Luftintag

Ventilationsutsläpp bak

Vid behov, avlägsna löv, smuts eller
snö.

Kall eller uppvärmd luft förs till baksätets golv genom kanaler under
framsätena.

Luftintaget framför vindrutan i motorrummet måste vara fritt från sådant
som hindrar lufttillförseln.
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Passagerarutrymmets
luftfilter
Filtret tar bort damm, sot, pollen,
sporer från den luft som kommer in i
bilen genom luftintagen.

2042717
2042718

3. Ta bort filterkåpans skruv.

OBS!
2269500

1. Ta bort de sex skruvarna från
handskfacket.
2. Ta bort handskfacket genom att
dra försiktigt längst ner.

Du kan skada dig på vassa kanter
runt filterkåpan.
Använd skyddshandskar.

4. Montera filtret för luftkonditioneringen.
Anmärkning
Vid montering av nytt filer se till att
det kommer rätt i förhållande till
luftsströmmens riktning.
Anmärkning
Vi rekommenderar att du kontaktar
en auktoriserad verkstad för byte
av filtret.
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OBS!
Det krävs ett mer frekvent underhåll på luftfiltret vid körning på
dammiga vägar, områden med luftföroreningar och frekvent körning
på obelagda vägar.
Detta minskar filtrets effektivitet
och bronkerna kan påverkas negativt.

Normal funktion
luftkonditionering
För att garantera en fortsatt god
funktion måste kylningen aktiveras
under några minuter en gång i månaden, oberoende av väderlek och årstid. Kylning är inte möjlig när
yttertemperaturen är låg.
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Service
För optimala kylningsprestanda är
det lämpligt att kontrollera klimatkontrollen en gång per år.
 Funktions- och trycktest.
 Värmens funktion.
 Täthetskontroll.
 Kontroll av drivremmarna.
 Rengöring av kondensorn och
 Dränering av förångaren
 Effektkontroll.

OBS!
Använd rätt kylmedium.

{Varning
Service på klimatkontrollsystem får
endast utföras av kvalificerad personal. Felaktiga servicemetoder
kan leda till personskador.

PM
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Körning och
funktion

Körningsinformation

Start och körning

Kontroll av bilen

Inkörning av en ny bil

Låt inte bilen rulla med
avstängd motor

Följ nedanstående försiktighetsåtgärder i några hundra kilometer så att
bilens prestanda och bränsleekonomi blir så bra som möjligt och för
att ge bilen en högre livslängd:

Avgaser .......................................253

Många system fungerar inte i denna
situation (t.ex. bromsservoenheten,
servostyrningen). Körning på detta
sätt är en risk för dig själv och andra.

Automatisk växellåda ..................255

Pedaler

Manuell växellåda........................261

För att kunna utnyttja hela pedalrörelsevägen, lägg inga golvmattor
under pedalerna.

Körningsinformation ....................247
Start och körning .........................247

Drivsystem...................................262
Bromsar .......................................262
Körkontrollsystem ........................267
System för upptäckt av föremål ...274
Bränsle ........................................279

 Undvik fullgasstarter.
 Rusa inte motorn.
 Undvik hårda bromsningar utom i
nödfall. Detta gör att dina bromsar blir inkörda på rätt sätt.
 Undvik snabba starter, plötslig
acceleration och långvarig körning på höga varvtal för att förhindra skador på motorn och spara
bränsle.
Undvik fullgasacceleration på
låga växlar.
 Bogsera inte andra fordon.
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Tändningslägen

{Fara

Konstruktion 1

Konstruktion 2

Vrid inte nyckeln till läget LOCK eller ACC under körning.
Bilen och servostyrningen fungerar
inte då vilket kan orsaka skador,
personskador eller eventuellt dödsfall.

OBS!

C11E3021A

LÅS: Tändning frånkopplad
ACC: Tändning frånkopplad, rattlåset upplåst
PÅ: Tändning på, förglödning för
dieselmotor
START: Start av motorn

Lämna inte nyckeln i läget ACC
eller ON under längre perioder när
motorn inte är i gång.
Batteriet kan laddas ur.

C3D3002A

Tändningslåset kan ställas i fyra
olika lägen.
1. LOCK (från): Tändning frånkopplad
2. ACC: Tändning frånkopplad, rattlåset upplåst
3. ON: Tändning på, förglödning för
dieselmotor
4. START: Starta
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Start av motorn
Starta motorn med
tändningslåset
 Vrid nyckeln till läge ACC, vrid lite
på ratten för att lossa rattlåset.
 Manuell växellåda: Trampa ner
kopplingen.
 Automatisk växellåda: Flytta växelväljaren till P eller N.
 Ge inte gas.
 Dieselmotor: vrid tändningsnyckeln till läge ON (PÅ) för förglödning tills K slocknar.
 Vrid nyckeln till läge START,
trampa ner kopplingspedalen och
fotbromsen och släpp sedan
nyckeln när motorn är igång.
Innan du startar igen eller parkerar
bilen vrider du tillbaka nyckeln till
LOCK (LÅS).

OBS!
Kör inte startmotorn längre än
10 sekunder åt gången.
Vänta 10 sekunder innan nästa försök om motorn inte startar.
Detta skyddar startmotorn från att
skadas.

Starta motorn med
tändningslåset
• Manuell växellåda: Trampa ner
kopplingen. Vrid tändningslåset
till läge START, trampa ner kopplingspedalen och fotbromsen och
släpp sedan nyckeln när motorn
är igång.
• Automatisk växellåda: Flytta växelväljaren till P (Park) eller N
(Neutral). Motorn startar inte i
något annat läge. För att åter
starta motorn när bilen redan är i
rörelse, använd endast N (Neutral).
Om bilen har keyless access-system, måste foten placeras på
bromspedalen för att starta motorn.
• Dieselmotor: Vrid tändningsnyckeln till läge ON (TILL) för förglödning tills K släcks.
Vrid tändningsnyckeln till läget
START.
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Släpp tändningsnyckeln när motorn
börjar dras runt, den återgår då till
läget ON.
Om tändningsnyckeln inte vrids, försök med att trycka in nyckeln och
vrid igen.
Om sändaren inte befinner sig i bilen
eller om något stör sändaren, visas
meddelandet ELECTRONIC KEY
NOT DETECTED (ELEKTRONISK
NYCKEL EJ DETEKTERAD) på förarinformationscentralen (DIC) i mitten
av instrumentsatsen.

Funktionen automatisk
stopp/start av motorn

Deaktivering

Stopp-start-system
Stopp/start-systemet hjälper dig att
spara bränsle och minska avgasutsläppen. Motorn stängs av automatiskt när fordonet körs med låg
hastighet eller strår stilla.
Motorn startas om automatiskt när
kopplingen trycks ner.

Aktivering
Stopp-start-systemet aktiveras så
snart tändningen slås på.

C12E9001A

Du kan avaktivera stopp/start-systemet manuellt genom att trycka på
knappen eco.
Avaktiveringen indikeras genom att
lysdioden i knappen släcks.
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Automatisk motoravstängning
Om bilen körs i låg hastighet eller
står stilla kan du aktivera automatisk
motoravstängning på följande sätt:
 För växelväljaren till N
 Släpp upp kopplingspedalen
Motorn stängs av samtidigt som
tändningen är PÅ.

Under en automatisk motoravstängning bibehålls värmeeffekten samt
funktionen för servostyrningen och
bromsarna.
Luftkonditioneringssystemet kan hindra stopp och start-systemet beroende på kylprestanda.
Villkor för automatisk
motoravstängning
 Stopp/start-systemet har inte
avaktiverats manuellt
 Motorhuven är helt stängd
 Förardörren är stängd eller förarens säkerhetsbälte är fastspänt
 Batteriet har tillräcklig laddning
och är i gott skick
 Motorn är uppvärmd
 Motorkylvätsketemperaturen är
inte för låg

C12E9002A

Motoravstängningen visas genom att
nålen går till AUTOSTOP-läget i
varvräknaren.

 Omgivningstemperaturen är inte
för låg eller för hög
 Avisningsfunktionen är inte aktiverad

 Fläkthastighetsreglaget på den
manuella klimatregleringen är
inte i steg 4 (max luftflöde)
 A/C-knappen på den automatiska
klimatregleringen är inte intryckt
 Bromsvakuumet är tillräckligt
 Fordonet har rört sig sedan den
senaste automatiska motoravstängningen
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Motorstart av förare
Trampa ner kopplingspedalen för att
starta motorn.
Motorstarten visas genom att nålen
går till tomgångsläget i varvräknaren.
Om växelväljaren växlas från N innan
kopplingen trampas ner tänds #.
Lampan slocknar så snart kopplingspedalen trycks ner.

Motorstart av
stopp/start-system
Om något av följande inträffar under
en motoravstängning startas motorn
automatiskt av stopp/start-systemet.
 Stopp/start-systemet avaktiveras
manuellt
 Motorhuven öppnas
 Förarens säkerhetsbälte lossas
och förardörren öppnas
 Motortemperaturen är för låg
 Batteriet har låg laddning
 Bromsvakuumet är inte tillräckligt
 Bilen börjar röra sig
 Omgivningstemperaturen är för
låg eller för hög
 Avisningsfunktionen aktiveras
 Fläkthastighetsreglaget på den
manuella klimatregleringen är i
steg 4 (max luftflöde)
 A/C-knappen på den automatiska
klimatregleringen är intryckt

Parkering
 Ställ inte bilen på ett lättantändligt
underlag. Underlaget kan antändas på grund av avgassystemets
höga temperatur.
 Dra alltid åt parkeringsbromsen.
 Slå av motorn och tändningen.
Vrid ratten tills rattlåset spärras.
 När bilen står på plan mark eller i
uppförslutning ska ettan eller P
läggas i innan tändningen slås
av. I uppförslutning ska dessutom
framhjulen vridas bort från kantstenen.
Om bilen står i nedförslutning lägger du i backen innan du slår av
tändningen. Vrid dessutom framdäcken mot kantstenen.
 Stäng fönstren.
 Lås bilen och aktivera stöldlarmet.
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Avgaser

{Varning

Avgaser
{Varning
Motorns avgaser innehåller kolmonoxid (CO) som inte syns eller luktar. Inandning av CO kan leda till
medvetslöshet och till och med
dödsfall.
Avgaser kan tränga in i bilen om:
• Bilen går på tomgång på en
plats med dålig ventilation (parkeringsgarage, tunnlar, djup
snö som kan ha blockerat luftflödet eller avgasrören på
underredet).
• Avgaserna luktar eller låter
onormalt eller avvikande.
• Avgassystemet läcker på grund
av korrosion eller skador.
• Bilens avgassystemet har
modifierats, skadats eller reparerats felaktigt.

• Det finns hål eller öppningar i
bilens kaross på grund av skador eller eftermontering som
inte fullständigt täta.
Om onormala rökgaser upptäcks eller om man kan misstänka att avgaser tränger in i
bilen:
• Kör endast med fönstren helt
nere.
• Se till att bilen repareras omgående.
Parkera aldrig bilen med motorn igång på en innesluten
plats, som i ett garage eller en
byggnad som saknar friskluftsventilation.

Dieselpartikelfilter
Dieselpartikelfiltersystemet filtrerar
skadliga sotpartiklar från avgaserna.
Systemet omfattar en självrengörande funktion som sköts automatiskt
under körningen. Filtret rengörs
genom att sotpartiklarna bränns bort
automatiskt vid en hög temperatur.
Detta sker automatiskt under vissa
körförhållanden och kan pågå under
mer än 15 minuter. Utsläpp av lukter
och rök under denna process är normal.
Under vissa körförhållanden, t.ex.
korta körsträckor, kan systemet inte
rengöras automatiskt.
Om kontrollampan (DPF-lampor) L
tänds eller blinkar, är det nödvändigt
att aktivera rengöring av dieselpartikelfiltret genom att fortsätta säker
körning tills DPF-lamporna släcks på
instrumentgruppen. I detta fall är det
bättre att fortsätta att köra för rengöringsprocessen.
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{Varning
Se till att följande försiktighetsåtgärder vidtas i och med att avgaskomponenternas temperatur blir
mycket hög under regenereringen
av dieselpartikelfiltret.
• Saker som kan brinna kan
komma i kontakt med varma
avgaskomponenterna under
bilen och börja brinna. Placera
inte bilen över papper, löv, torrt
gräs eller andra saker som kan
börja brinna.
• Slå av tändningen (OFF) så
snart du har kört in bilen i ett
garage.
• Gå inte nära varma avgaskomponenter inklusive slutröret.

Katalysator
Tack vare katalysatorn reduceras
mängden skadliga ämnen i avgaserna.

OBS!
Användning av bränsle med för låg
kvalitet eller för lågt oktantal kan
skada motorn, katalysatorn eller
elektroniska komponenter.
Oförbränt bränsle kan leda till överhettning och till skador på katalysatorn. Undvik därför att använda
startmotorn för länge, att köra slut
på tanken och att starta motorn
genom påskjutning eller bogsering.
Vid misständningar, ojämn motorgång, tydligt minskad motoreffekt eller
andra ovanliga driftstörningar, låt
omedelbart en verkstad åtgärda
orsaken till störningen. Fortsätt i nödfall körningen en kort stund, med låg
hastighet och låga varvtal.

OBS!
Berör inte katalysatorn medan
motorn är igång. Det kan vara möjligt att beröra katalysatorn efter
avkylning. Observera att katalysatorn blir mycket het med risk för
brännskador (på t.ex. händer och
kropp). Avkylning - låt den kylas av
under två timmar vid rumstemperatur efter motorstopp.
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Automatisk växellåda
Automatisk växellåda
Den automatiska växellådan möjliggör manuell växling (manuellt läge)
eller automatisk växling (automatiskt
läge).
Den automatiska växellådan är en
elektroniskt styrd, sexstegad växellåda.
Den sjätte växeln är överväxel.

Börja körningen
1. När motorn har värmts upp fortsätter du att trycka på bromspedalen samtidigt som du lägger
om växelväljaren antingen till
läget R eller D.

Växellådsdisplay
Konstruktion 1

OBS!
Flytta inte växelväljaren mellan
läge D och R eller P när bilen är i
rörelse.
Detta skadar växellådan och kan
orsaka personskador.
C12E5003A

2. Lossa parkeringsbromsen och
släpp upp bromspedalen.
3. Tryck sakta ner gaspedalen så
att bilen börjar röra på sig.

Sitter på instrumentpanelen.
Det visar vald växel eller växellådsläge.
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Växelväljare

Konstruktion 2

OBS!
Ge inte gas under växlingen.
Trampa aldrig samtidigt på gasoch bromspedalen.
När körsteget är ilagt och bromsen
släpps kör bilen långsamt iväg.
Använd inte läge P (parkering)
istället för parkeringsbromsen.

C3D3004A

C3E2007A

Om din bil har en DIC i mitten av
instrumentgruppen, visas vald växel
eller växellådsläge i botten av DIC.

P (PARKERING): Låser framhjulen.
Välj läge P endast när bilen står stilla
och parkeringsbromsen är åtdragen.
R (BACKVÄXEL): Backväxelläge
Välj läge R endast när bilen står
stilla.
N (FRILÄGE): Friläge
D: Detta läge skall användas vid
köring under alla normala förhållanden. I detta läge kan växellådan välja
samtliga 6 växelsteg framåt.

Stäng av motorn, drag åt parkeringsbromsen och tag ur tändningsnyckeln då bilen lämnas.
Lämna aldrig bilen utan uppsikt
med motorn igång.
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Växling mellan olika
växellägen

Växlingar som kräver att du trycker
på frigöringsknappen visas med
svarta pilar.

MD174

Tryck på frigöringsknappen för att
växla.

C11E3002A

Vita pilar visar vilka pilar som inte
kräver att du trycker på frigöringsknappen.

NER (-): Dra spaken bakåt en gång
för att växla ned en växel.
MD173

Flytta växelväljaren fritt.
Trampa ner bromspedalen och tryck
på frigöringsknappen för att växla.

I manuellt läge kan det gå att göra
snabba växlingar genom att man flyttar växelväljaren bakåt eller framåt.
Till skillnad från den manuella växellådan möjliggör det manuella läget
växlingar med gaspedalen nertrampad.
UPP (+): Tryck väljaren framåt en
gång för att växla upp en växel.

Växling mellan olika växellägen görs
enligt följande:

C12E9003A

Om bilen står still eller rör sig väljer
man manuellt läge genom att dra
växelväljaren från läget "D" åt vänster till det manuella spåret. För att
återgå till drift i området "D" trycker
du tillbaka växelväljaren åt höger till
huvudspåret.

Anmärkning
I manuellt läge går det endast att
välja de fem framåtväxlarna.
För att backa bilen flyttar du växelväljaren till läget "R" eller "P".
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Anmärkning
I manuellt läge görs nerväxlingarna
automatiskt när bilen saktar ner.
När bilen stannar läggs 1:ans växel i automatiskt.
För att upprätthålla de nivåer som
krävs för bilens prestanda och säkerhet får systemet inte utföra vissa växlingar när växelväljaren
används.
Innan du kör iväg från stillastående
på en hal väg skall du trycka växelväljaren framåt till läget + (UP).
Detta gör att växellådan växlar till
2:ans växel som är bättre för att
köra iväg mjukt på en hal väg. Dra
växelväljaren till - (NER) för att
växla ner till 1:ans växel.

OBS!
I manuellt läge måste föraren göra
uppväxlingarna i enlighet med det
rådande väglaget och vara försiktig
så att motorvarvtalet inte överstiger
det röda området.
Eftersom plötslig motorbromsning
och/eller snabb acceleration kan
orsaka förlust av dragkraft måste
dock nerväxlingar göras försiktigt i
överensstämmelse med bilens
hastighet.

Motorbromsning
För att hjälpa till att använda motorbromseffekten i långa nedförsbackar,
välj manuell nedväxling till en lägre
växel i sekvensiell ordning.

{Varning
Växla aldrig ned växellådan två eller fler växlingslägen i taget.
På så sätt undviker du att växellåda skadas eller att förlora kontrollen och få personskador.
Anmärkning
Användning av motorns kompression för bromsning vid lång körning
nedför kan förlänga bromsarnas
livslängd.
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Lossgungning

Strömavbrott

Kickdown

Lossgungning är endast tillåtet om
bilen har kört fast i sand, lera eller
snö.

Vid strömavbrott kan växelväljaren
inte flyttas från läget P.
Starta bilen med hjälp av startkablar
om batteriet är urladdat.

Flytta växelväljaren fram och tillbaka
mellan D och R upprepade gånger.

Om batteriet inte är orsaken till felet
lossar du växelväljaren och tar ut
tändningsnyckeln från tändningslåset.

Håll motorns varvtal så lågt som möjligt och undvik att ge gas ryckigt.

Parkering
Stanna fordonet genom att trycka
ned bromspedalen, lägg växelväljaren i läge P, sätt an parkeringsbromsen och ta bort tändningsnyckeln.

Lossa växelväljaren
MD102

För snabbare acceleration trampar
du ner gaspedalen helt och håller
den kvar där. Växellådan växlar ned
till en lägre växel beroende på motorvarvtalet.

Störning
Vid ett fel lyser felindikeringslampan.
Växellådan växlar inte längre automatiskt och kan heller inte växlas
manuellt eftersom den är låst i en
särskild växel.
Låt en verkstad åtgärda orsaken till
störningen.

Innan växelväljaren kan flyttas från
läge P måste tändningslåset vara i
läge ON och bromspedalen måste
tryckas ned helt. Gör enligt följande
om växelväljaren inte kan flyttas trots
att tändningslåset är i läge ON och
bromspedalen är nedtryckt:
1. Stäng av tändningen och tag ur
nyckeln.
2. Tryck ned bromspedalen och håll
den nedtryckt. Dra åt parkeringsbromsen.
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{Varning
Vidta följande försiktighetsåtgärder för att undvika skador på växellådan:
Tryck inte på gaspedalen medan
du växlar från P eller N till R eller
en framåtväxel.

C3D3006A

3. Ta bort gummimattan.

C3D3007A

4.
5.
6.
7.
8.

Sätt i tändningsnyckeln i uttaget.
Flytta växelväljaren till friläge (N).
Ta ut nyckeln från urtaget.
Sätt tillbaka gummimattan.
Reparera bilen så snart som möjligt.

Om du gör detta kan det inte bara
skada växellådan utan även göra
att du tappar kontrollen över bilen.
Använd läge D så ofta som möjligt.
Flytta aldrig växelväljaren till läge P
eller R när bilen är i rörelse.
Håll aldrig bilen på plats med gasen vid stillastående i uppförsbacke. Använd bromspedalen.
Tryck på bromspedalen när du
växlar från P eller N till R eller en
framåtgående växel.
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{Varning
Annars kan växellådan skadas eller bilen kan plötsligt röra sig framåt och göra att föraren förlorar
kontrollen över bilen, vilket kan
leda till personskador eller skador
på bilen eller annan egendom.

Om du trycker på eco-knappen på
växelspaken aktiveras bränsleekonomiläget. När eco-läget aktiveras
tänds lampan i instrumentet.
Se Bränsleekonomilampa på
sida 113. Om du trycker en gång till
på knappen stängs bränsleekonomiläget av.

Manuell växellåda
Manuell växellåda

När bränsleekonomiläget är på:

Bränsleekonomiläge

 Uppväxlingen sker tidigare och
nerväxlingen sker senare.
 Momentomvandlaren låser upp
tidigare och är på längre.
 Gaspedalen blir mindre känslig.
 Fordonets datorer stänger av
bränslet till motorn tidigare under
inbromsning. Använd inte bränsleekonomiläget under bogsering.

C11E3012A

Bilen kan ha ett bränsleekonomiläge
När bränsleekonomiläget är aktiverat
kan det förbättra bilens bränsleekonomi.

2457824

Växling sker genom att kopplingspedalen trycks ner helt, växelspaken
förs till nästa växelläge och kopplingspedalen släpps sakta upp.
För att ändra till backväxeln trycker
du på knappen på växelspaksknoppens baksida när du flyttar växelväljaren till backläget.
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Låt inte kopplingen slira i onödan.
Trampa ner kopplingspedalen helt
under gång.

Drivsystem

Bromsar

Fyrhjulsdrift

Bromsar

Ha inte foten på kopplingspedalen
när du inte använder den.

Om bilen har aktiv allhjulsdrift vid
behov (AWD) arbetar AWD-systemet
automatiskt utan att det krävs något
ingrepp av föraren. Om drivhjulen
fram börjar slira börjar bakhjulen
automatiskt att driva bilen vid behov.
Det kan förekomma ett visst
ingreppsljud under hård användning
men det är normalt.

Bromssystemet är konstruerat för att
ge bra bromsförmåga under olika
körförhållanden.

OBS!
Det är inte lämpligt att köra med en
hand på växelväljaren.

AWD-varningslampan C blinkar när
AWD-systemet temporärt är deaktiverat. Om lampan blinkar kortvarigt
och sedan slocknar är detta normalt
och det tyder inte på ett systemfel.
Om lampan blinkar kontinuerligt
måste du kontakta en verkstad som
kan reparera felet så snart som möjligt.
Lampan tänds för att visa att det
finns ett fel i AWD-systemet. Om
detta inträffar måste bilen få service
på en verkstad.

Bilen är utrustad med skivbromsar
fram och bak och dubbla bromskretsar.
Om en bromskrets skulle gå sönder
kan bilen fortfarande stannas med
hjälp av den kvarvarande kretsen.
Bromssträckan blir dock längre och
ett högre pedaltryck krävs.

{Varning
Om en bromskrets går sönder
måste bromspedalen tryckas ner
med mer kraft och bromssträckan
blir längre.
Låt en verkstad kontrollera och reparera bromssystemet omedelbart.
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{Varning
Om pedalen kan tryckas ner längre
än normalt kan det vara fel på
bromssystemet.
Kontakta en verkstad omedelbart.

OBS!
Kör inte med foten vilande på
bromspedalen.
Detta ökar slitaget på komponenterna i bromssystemet. Bromsarna
kan också bli överhettade, vilket
resulterar i längre bromssträckor
och en känsla av osäkerhet.
Det högmonterade mittre bromsljuset
(eller med bromslampor) blinkar för
att varna förare bakom din bil vid följande förhållanden:
- En bil kör fortare än en viss hastighet trots att bromsarna är på.
- Om ABS arbetar vid detta tillfälle.

Våta bromsar
Vid körning genom vattensamlingar
eller vid tvätt kan bromsarna bli våta.
För att återställa bromsarna till normala prestanda:
1. Kontrollera att det inte finns
några bilar bakom.
2. Håll en säker hastighet med
mycket avstånd bakåt och
sidorna.
3. Tryck försiktigt ner bromspedalen
tills normal bromsverkan återställts.

Överhettade bromsar
Vid långvarig bromsning vid körning
långa nedförsbackar kan bromsarna
tillfälligt överhettas. Växla ner till en
lägre växel vid körning nedför
backar. Bromsa inte kontinuerligt.

{Varning
Vid körning genom djupt vatten, efter tvätt av bilen eller då bromsarna
används överdrivet mycket vid körning nedför kan bromsarna tillfälligt
förlora sin bromsverkan. Detta kan
orsakas av våta bromsar eller av
överhettning.
Om bromsarna tillfälligt förlorar
bromsverkan på grund av överhettning:
Växla ner till en lägre växel vid körning nedför backar. Bromsa inte
kontinuerligt.
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{Varning
Om bromsverkan tillfälligt försämrats på grund av att bromsarna blivit våta kan följande procedur
återställa bromsverkan:
1. Kontrollera att det inte finns
några bilar bakom.
2. Håll en säker hastighet med
mycket avstånd bakåt och
sidorna.
3. Tryck försiktigt ner bromspedalen tills normal bromsverkan
återställts.

{Varning
Fortsätt inte att köra bilen om varningsljudet hörs vid inbromsning.
Detta kan indikera att brosplattorna
måste bytas. Körning med slitna
bromsplattor kan leda till en kollision och personskador.

Låsningsfritt bromssystem
(ABS)
ABS förhindrar blockering av hjulen.
Så snart ett hjul har en tendens att
blockeras reglerar ABS det aktuella
hjulets bromstryck. Bilen kan styras
även vid mycket kraftiga inbromsningar.
ABS-funktionen märks genom att
bromspedalen pulserar och ett regleringsljud hörs.
För att uppnå maximal bromsverkan
ska bromspedalen hållas helt nertrampad under hela inbromsningen,
trots att den pulserar. Minska inte
kraften.
ABS-regleringen kan kännas genom
vibrationer och buller när systemet är
aktivt.
För att stanna bilen optimalt fortsätter du att trampa på bromspedalen
även om den vibrerar.
Minska inte den kraft som du trampar
ner bromspedalen med.

När du startar bilen efter tillslag av
tändningen, kan det höras mekaniska ljud. Detta är normalt för klargöring av ABS-systemet.
Se Varningslampa ABS på sida 109.

Störning
{Varning
Om det finns ett fel i ABS-systemet
kan hjulen låsa sig vid en kraftig inbromsning. Fördelen med ABS har
därmed försvunnit. Det går inte
längre att styra bilen vid mycket
kraftiga inbromsningar utan den
kan köra av vägen.
Låt en verkstad åtgärda orsaken till
störningen.
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Parkeringsbroms

Systemet har en statuslampa Y för
parkeringsbromsen och en varningslampa för parkeringsbromsen.

C11D3019A

Bilen har en elektrisk parkeringsbroms (EPB). Strömställaren för EPB
är placerad i mittkonsolen. EPB kan
alltid aktiveras, även om tändningen
är AV. Undvik upprepade cykler för
EPB-systemet när motorn inte är
igång för att förhindra att batteriet
töms.

Se Varningslampa bromssystem på
sida 107. Vid otillräcklig elektrisk
kraft går det inte att dra åt eller lossa
EPB. Kontrollera fordonet, kontrollera parkeringsbromsens statuslampa för att säkerställa att
parkeringsbromsen är åtdragen.
Dra åt EPB
EPB kan dras åt när som helst när bilen stoppas. EPB dras åt genom att
EPB-strömställaren lyfts upp ett
ögonblick. Parkeringsbromslampan
lyser när parkeringsbromsen Y är
helt åtdragen. Under tiden som
bromsen dras åt blinkar statuslampan tills den är helt åtdragen. Om
lampan inte tänds eller fortsätter att
blinka, måste en service utföras på

bilen. Kör inte bilen om parkeringsbromsens statuslampa blinkar. Kontakta en verkstad. Se Varningslampa
bromssystem på sida 107.
Om EPB dras åt när bilen är i rörelse
hörs ett klockljud. Bilen bromsas in
så länge strömställaren hålls i uppläget. Om EPB-strömställaren lossas
under inbromsningen lossas parkeringsbromsen. Om strömställaren
hålls i uppläget tills bilen stannar förblir EPB åtdragen.
Om parkeringsbromsen statuslampa
Y blinkar kontinuerligt är EPB endast delvis åtdragen eller också är
det ett problem med EPB. Lossa
EPB och försök dra åt den igen om
denna lampa blinkar kontinuerligt.
Kör inte bilen om denna lampa fortsätter att blinka. Kontakta en verkstad. Om parkeringsbromsens
varningslampa lyser har EPB upptäckt ett fel i ett annat system och
fungerar med reducerad funktionalitet. Lyft upp EPB-strömställaren och
håll den i uppläget för att dra åt EPB
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när denna lampa lyser. Det kan ta
längre tid än normalt för EPB-systemet att dra åt parkeringsbromsen
helt när denna lampa lyser.

Fortsätt att hålla strömställaren tills
parkeringsbromsens statuslampa Y
förblir tänd. Uppsök en verkstad för
att få hjälp om parkeringsbromsens
varningslampa lyser.
Om EPB inte dras åt måste bakhjulen blockeras för att förhindra att bilen rullar.
Lossa EPB
Placera tändningen i läget
ON/START, trampa på bromspedalen och håll den nedtrampad samt
tryck ner EPB-strömställaren ett
ögonblick för att lossa EPB. Om du
försöker lossa EPB utan att trampa
på bromspedalen hörs en klocksignal
och tryck på bromspedallampan #
visas.

EPB lossas när parkeringsbromsens
statuslampa Y är släckt.

Om parkeringsbromsens varningslampa lyser har EPB upptäckt ett fel i
ett annat system och fungerar med
reducerad funktionalitet. Tryck ner
EPB-strömställaren och håll den i
neråtläget för att lossa EPB när denna lampa lyser.
Det kan ta längre tid att lossa EPB än
normalt när denna lampa lyser. Fortsätt att hålla strömställaren tills parkeringsbromsens statuslampa Y
släcks. Uppsök en verkstad om lampan lyser.

Anmärkning
Bromssystemet kan överhettas vid
körning med parkeringsbromsen
åtdragen vilket kan leda till förtida
slitage eller skador på bromssystemet. Se till att parkeringsbromsen
är helt lossad och att bromsvarningslampan har slocknat innan du
kör iväg.
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Lossa EPB automatiskt
EPB lossas automatiskt om bilen
körs, en växel läggs i och ett försök
att köras iväg görs. Undvik snabb acceleration när EPB är åtdragen för att
förlänga bromsbeläggens livslängd.

{Varning
Om parkeringsbromsen inte är ordentligt åtdragen kan bilen plötsligt börja röra på sig. Kontakta en
verkstad om det krävs en justering.

OBS!
Kör inte med parkeringsbromsen
åtdragen.
Detta kan orsaka överhettning eller
för tidig utslitning av parkeringsbromsarna bak. Dom kan behöva
bytas ut och andra delar på bilen
kan skadas.

OBS!
Parkera inte och kör inte över lättantändligt material.
En eldsvåda kan startas av det
varma avgassystemet under bilen.

Körkontrollsystem
Elektronisk
stabilitetskontroll (ESC)
OBS!
Om du väljer att montera vinterdäck på din bil skall du endast
använda vinterdäck som rekommenderas av en verkstad.
Användning av fel vinterdäck kan
påverka stabiliseringssystemets
prestanda negativt.
Kontakta en auktoriserade verkstad för information om tillgång till
vinterdäck och korrekt val av däck.
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ESC-systemet är ett elektroniskt system för reglering av bilens stabilitet
och ett kompletterande system för
körsäkerheten, som hjälper till att
undvika farliga situationer genom att
bromsa hjulen eller genom att
minska motorns varvtal, för att kompensera stabiliteten när bilen är
extremt instabil under förhållanden
som skarp kurvtagning eller snabba
filbyten. ESC-systemet arbetar automatiskt när bilen är i ett mycket instabilt tillstånd. ESC-systemet arbetar
inte under normala körförhållanden.
När tändningen vrids till läget ON
tänds lampan ESC aktivt och
ESC-varningslampan samt indikeringen ESC av och släcks igen efter
ungefär 4 sekunder.
Lampan ESC aktivt och ESC-varningslampan blinkar när ESC arbetar
och lyser med fast sken för att visa
att det finns ett fel i systemet. Konsultera en verkstad så snart som
möjligt om detta tillstånd uppträder.

Se Indikeringslampa elektronisk stabilitetskontroll (ESC) på sida 110.

OBS!
Om lampan ESC aktivt och
ESC-varningslampan tänds är det
något fel på ESC-systemet. Se till
att kontakta en verkstad så snart
som möjligt.

Hydraulisk
bromshjälpsfunktion (HBA)
När ESC-systemet identifierar en
nödsituation som kräver kraftig
inbromsning levererar det automatiskt
ett extra högt bromstryck till hjulen.

Aktiv vältskyddsfunktion
(ARP)
Denna funktion är en del av
ESC-systemet. När bilen flyttar sig
på ett extremt instabilt sätt hjälper
denna funktion till att upprätthålla
bilens normala stabilitet.

Dragkraftskontrollens (TCS)
funktion
TCS förhindrar att drivhjulen spinner
oberoende av vägförhållande och
väggrepp. Så snart minst ett drivhjul
börjar spinna minskar motorns effekt
och det spinnande hjulet bromsas.
Detta förbättrar bilens riktningsstabilitet och körförmåga, i synnerhet på
snö och is liksom på våta eller hala
vägar.
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Släpvagnsstabiliseringsfunkti
on (TSA)

Knappen ESC av

OBS!

Om släpet börjar wobbla kan det
vara svårt att hantera. Den här funktionen känner av wobblingen och
minskar hastigheten tills svängningarna slutar. Hastighetsminskningen
åstadkoms genom att minska
motorns vridmoment och öka trycket
i alla hjulbromsar.

När ESC-systemet aktiveras för att
korrigera bilens stabilitet skall du
sänka hastigheten och vara extra
uppmärksam på vägen.
ESC-systemet utgör endast ett
kompletterande system till bilen.
När bilen överskrider sina fysiska
begränsningar går det inte att kontrollera den. Förlita dig inte på systemet. Kör på ett säkert sätt.

Backstarthjälp (HSA)
Systemet hjälper till att förhindra att
bilen rullar bakåt vid start i backe.
Vid nedtryckning av gaspedalen när
bromspedalen har släppts i en
backe, förblir bromsarna ansatta
under ca 2 sekunder.

C11E3005A

ESC kan inaktiveras genom att
trycka på knappen ESC AV i mitten
av instrumentpanelen.
Om du trycker på knappen ESC AV
igen när ESC-funktionen är inaktiverad (indikeringen ESC av är på) startar systemet igen och indikeringen
ESC av på instrumentpanelen släcks
när ESC-systemet startas igen.

När ESC aktiveras kan det höras
en del ljud, kännas vibrationer i
bromspedalen eller andra tillhörande system. Detta orsakas av
tryckförändringar i de tillhörande
systemen.
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Styrningssystem
utförskörning (DCS)

För att aktivera DCS-systemet
trycker du på knappen i mitten på
instrumentpanelen. När du trycker in
knappen är DCS redo för användning. Den gröna indikeringen DCS
aktiv tänds. När DCS arbetar blinkar
indikeringen DCS aktiv.
För att deaktivera DCS-systemet
trycker du på DCS-knappen igen.
Indikeringen DCS slocknar.

C11E3006A

Vid körning nerför branta sluttningar
gör denna funktion det möjligt att
köra i låg hastighet utan att du trampar på bromspedalen vilket innebär
att du kan koncentrera dig på styrningen. Denna komfortfunktion är
endast avsedd för körning i branta
utförsbackar.

Den bärnstensgula lampan DCS inte
klar och DCS-varningslampan blinkar för att visa att DCS inte är klar för
användning och tänds för att visa att
det finns ett funktionsfel i systemet.
Se Lampa för styrsystem utförskörning på sida 109.

OBS!
Om den bärnstensgula lampan
DCS inte klart/DCS-varningslampan tänds fungerar DCS-systemet
inte riktigt. Se till att kontakta en
verkstad så snart som möjligt.

Driftsvillkor för DCS
1. DCS-knappen skall tryckas in
(den gröna indikeringen DCS
aktiv tänds).
2. En brant utförsbacke.
3. Körning under 50 km/h.
(DCS arbetar inte när bilens hastighet är över 50 km/h även om
du trycker på DCS-knappen.
DCS arbetar igen när bilens hastighet sjunker under 30 km/h när
den har varit över 50 km/h).
4. Gas- eller bromspedalen är inte
nedtryckt.
(DCS fungerar inte när gaspedalen eller bromspedalen trampas
ner)
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OBS!

Farthållare

Om du kör med farthållaren inkopplad när dragkraftskontrollen (tillval)
griper in för att begränsa hjulspinn,
kopplas farthållaren automatiskt bort.
När vägförhållandena gör att du
säkert kan använda den igen, kan du
koppla in farthållaren.

DCS är konstruerat för körning i
branta sluttningar off-road.
Onödig användning av DCS kan
leda till funktionsfel i bromssystemet eller ESC. Använd inte DCS
vid körning på normala vägar.

OBS!

Det är normalt med kraftiga vibrationer och buller från bromssystemet vid användning av DCS.
TEL075A

Om din bil har farthållare kan du
hålla en konstant hastighet på cirka
40 km/h eller högre utan att hålla
foten på gaspedalen. Detta är en
mycket god hjälp under långkörningar. Farthållaren fungerar inte i
hastigheter under 40 km/h.
När du bromsar eller trycker på knappen Q stängs farthållaren av.

Farthållaren kan vara farlig på
vägar där du inte kan köra säkert
med konstant hastighet. Använd
därför inte farthållaren på krokiga
vägar och i tät trafik.
Farthållaren kan vara farlig på hala
vägar. På sådana vägar kan
snabba ändringar i hjulens väggrepp orsaka onödigt hjulspinn och
du kan förlora kontrollen över bilen.
Använd inte farthållaren på hala
vägar.
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Inkoppling av farthållaren
1. Tryck på knappen I, som är placerad på höger sida av ratten för
att slå på farthållaren.
2. Accelerera till den hastighet du
vill hålla.
3. Tryck på knappen SET/- och
släpp den sedan. En indikeringslampa på instrumentpanelen
tänds för att visa att farthållaren
är inkopplad.
4. Flytta foten från gaspedalen.

OBS!
Om du lämnar farthållaren inkopplad när du inte använder funktionen,
kanske du av misstag råkar trycka
på knappen och kopplar in farthållaren när du inte vill. Du kan bli överraskad och förlora kontrollen över
körningen. Håll strömställaren till
farthållaren frånkopplad tills dess
du vill använda farthållaren.

Återta en inställd hastighet
Antag att du har ställt in farthållaren
på önskad hastighet och sedan
bromsar eller trycker på knappen I.
Detta kopplar naturligtvis bort farthållaren. Men du behöver inte göra om
inkopplingen igen. När du kör i ungefär 40 km/h eller högre kan du trycka
kort på knappen RES/+.
Bilen kommer då att gå tillbaka till
den tidigare inställda hastigheten och
sedan stanna där.
Om du håller knappen RES/+ intryckt
längre fortsätter bilen öka farten tills
du släpper knappen, bromsar eller
trycker på knappen I. Om du inte
vill köra snabbare ska du alltså inte
hålla knappen RES/+ intryckt.

Öka hastigheten när du kör
med farthållaren
Det finns två sätt att öka till en högre
hastighet:
 Att använda gaspedalen för att
öka till en högre hastighet. Tryck
på knappen SET/- och släpp
sedan knappen och ta foten från
gaspedalen. Du kommer nu att
köra med en högre hastighet.
 Tryck på knappen RES/+ Håll
kvar den där tills bilen har den
hastighet du önskar och släpp
sedan knappen. För att öka hastigheten i små steg: tryck kort på
knappen RES/+ och släpp den.
Varje gång du gör det kommer
bilens hastighet att öka med cirka
2 km/h. Accelerationsfunktionen
fungerar endast om du har ställt
in farthållarens hastighet genom
att trycka på knappen SET/-.
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Minska hastigheten när du kör
med farthållaren
Det finns två sätt att minska hastigheten när du kör med farthållaren
inkopplad:
 Tryck på knappen SET/- tills du
når den lägre hastighet som du
vill ha och släpp den sedan.
 För att sänka hastigheten väldigt
små steg: tryck hastigt på knappen SET/-. Varje gång du gör det
kommer bilens hastighet att
minska med cirka 2 km/h.

Omkörning när du kör med
farthållaren
Använd gaspedalen för att öka hastigheten. När du tar bort foten från
gaspedalen kommer bilen att sakta
ner till den tidigare inställda hastigheten.

Använda farthållare i backe

Bortkoppling av farthållaren

Hur bra farthållaren fungerar i backar
beror på hastigheten, lasten i bilen
och på hur brant backen är. När du
kör uppför en brant backa kan du bli
tvungen att trampa på gaspedalen
för att bibehålla hastigheten. När du
kör nedför en brant backe kan du bli
tvungen att bromsa eller växla ned
för att hålla ned hastigheten. Naturligtvis kopplas farthållaren bort när
du trampar på bromspedalen. Många
förare anser att detta är för mycket
besvär och använder därför inte farthållaren på branta vägar.

Det finns många sätt att koppla bort
farthållaren:
 Tryck lätt på bromspedalen eller
tryck på knappen I eller tryck på
kopplingspedalen om bilen har
manuell växellåda.
 Tryck på knappen I på farthållardynan.

Radera hastighetsminnet
När du kopplar bort farthållaren eller
stänger av tändningen raderas den
inställda hastigheten ur minnet.
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System för upptäckt av
föremål
Parkeringshjälp med
ultraljud
Parkeringshjälp fram och bak
Parkeringshjälpen assisterar föraren
vid körning framåt och bakåt av bilen
genom att larma om föremål upptäcks mellan bilen och hindret.

När bilen närmar sig ett hinder
framför eller bakom bilen, hörs en
serie larmljud. Intervallet mellan
ljudsignalerna minskar efter hand
som avståndet minskar.
Systemet deaktiveras när bilens
hastighet är över 25 km/h.

Systemet mäter avståndet med
givare på stötfångarna fram och bak.
Systemet slås på automatiskt när
tändningen sätts PÅ.
Anmärkning
Givarna fram och bak aktiveras tillsammans vid iläggning av läget "R".
Om växelväljaren inte står i läge
"R", aktiveras endast givaren fram.

C11D2005A

Aktivera systemet genom att trycka
på parkeringshjälpknappen på instrumentpanelen. Indikeringsknappen
tänds.

Tryck på knappen igen för att avaktivera systemet och indikeringslampan
släcks.
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Bakre parkeringshjälpsystem

Om larmljudet hörs vid växling till
läget "R" tyder det på normal funktion.

Varningsljud
Du kan beräkna avståndet mellan
bilen och hinder med hjälp av varningsljudet.

2491135

Parkeringshjälpen assisterar föraren
vid backning av bilen genom att
larma om hinder upptäcks bakom
bilen.
Detta system kan slås på automatiskt så fort tändningen är i läget ON
och den automatiska växellådans
växelväljare är i läget "R".
Detta system deaktiveras när bilens
hastighet är över 25 km/h .
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Varningstyp fram
Varningszon
Varningsområde
Varningsljud

Zon 1

Zon 2

Zon 3

100~81 cm

80~41 cm

40 cm~

pip---pip---pip

pip-pip-pip

kontinuerlig

Varningstyp bak
Varningszon
Varningsområde
Varningsljud

Zon 1

Zon 2

Zon 3

120~81 cm

80~41 cm

40 cm~

gong---gong---gong

gong-gong-gong

kontinuerlig

Anmärkning
Parkeringshjälpsystemets varningslampa kan tändas som tecken på att givarna är smutsiga.
Om varningslampan är tänd på grund av smutsiga givare, rengör givarna med en mjuk svamp och rent vatten.
Om varningslampan fortfarande är tänd efter rengöring av givarna, kontakta återförsäljaren för att åtgärda problemet
så snart som möjligt.
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OBS!

OBS!

OBS!

Om följande händer indikerar detta
att det finns ett funktionsfel i parkeringshjälpen. Kontakta en verkstad
så snart som möjligt.

Parkeringshjälpen skall endast
betraktas som en kompletterande
funktion. Föraren måste hålla uppsikt.

Vid mottagning av ultraljudssignaler (metalljud eller bromsljud från
tunga nyttofordon) kanske systemet inte fungerar korrekt.

 Parkeringshjälpens varningslampa tänds under körning.

Den hörbara varningssignalen kan
variera beroende på objekt.

Rengör smutsiga sensorer med en
mjuk svamp och rent vatten.

 Larmsignalen hörs 6 gånger
med jämna mellanrum när det
inte finns några hinder runt
stötfångaren.

Den hörbara varningssignalen kanske inte aktiveras om sensorn är
fryst eller nersmutsad med smuts
eller jord.

Du skall fortsätta att använda
speglarna eller vända dig om.
Vidta normala försiktighetsmått vid
backning.

Det finns en risk för att parkeringshjälpen fungerar felaktigt vid körningen på ojämna ytor, till exempel
i skogar, på grusvägar, naggade
vägar eller i sluttningar.

Utsätt inte sensorerna för tryck
genom att träffa dem med eller
rikta en högtrycksvattenspruta
direkt mot dem vit tvättning. Om
detta ändå görs skadas sensorerna.

Tryck inte och skrapa inte på sensorns yta. Detta skadar förmodligen
skyddet.
Parkeringshjälpen kanske inte
identifierar vassa föremål, tjocka
vinterkläder eller svampar som
absorberar frekvensen.

På en parkeringsplats kan den
övre delen av bilen träffas innan
sensorn är igång. Kontrollera därför i ytterbackspeglarna eller
geneom att vrida huvudet bakåt
under parkeringen.
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Backkamerans placering
(RVC)
RVC-systemet har till uppgift att
hjälpa föraren vid backning genom
att visa en bild av området bakom
bilen. När nyckeln står i läge
ON/START och föraren lägger i
R (backväxel), visas videobilden
automatiskt på LCD-skärmen.
När föraren lägger ur R (backväxel),
försvinner videobilden automatiskt
från LCD-skärmen.

{Varning

{Varning

Backkamerasystemet (RVC) ersätter inte förarens skyldighet att titta
bakåt.

Om du inte har tillräcklig uppsikt
före backning, kan du köra på en
annan bil, barn, fotgängare, cyklister eller husdjur, med risk för skador på bilen, personskador eller
dödsfall. Kontrollera, även om bilen
har ett RVC-system, alltid noga
före backning genom att ha uppsikt
bakom och under bilen.

RVC:
 Upptäcker inte hinder utanför
kamerans synfält, under stötfångaren eller under bilen.
 Upptäcker inte barn, fotgängare, cyklister eller husdjur.
Backa aldrig bilen genom att bara
titta på RVC-skärmen, och använd
inte skärmen under längre backningsmanövrer i högre hastighet
eller när det kan förekomma korsande trafik. Det uppskattade avståndet på skärmen avviker från
det faktiska avståndet.

Från- och tillslag
av kamerasystemet när nyckeln står i
läge ON/START. När föraren lägger i
R (backväxel), visas videobilden när
CAM-knappen trycks in på infotainment-systemet.
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Backkamerans placering

Om systemet inte verkar fungera
korrekt
RVC-systemet kanske inte fungerar
som det ska eller kan visa en suddig
bild om:
 RVC har stängts av.
 Det är mörkt.
 Solen eller ljuset från strålkastare
lyser rakt in i kamerans objektiv.

2265025

Kameran är placerad där bak på
bilen.
Området som visas av kameran är
begränsat och visar inte hinder som
befinner sig nära endera hörnet eller
under stötfångaren. Området som
visas kan variera beroende på bilens
orientering eller rådande vägförhållanden. Avstånden på den bild som
visas på skärmen skiljer sig från de
faktiska avstånden.

 Is, snö, lera eller annat har
ansamlats på kameralinsen.
Rengör insen, skölj den med vatten och torka med en mjuk trasa.
 Fordonets bakdel har varit med
om en olycka. Kamerans position
och monteringsvinkel kan ändras
eller kameran kan påverkas.
Lämna in bilen till din återförsäljare för att få kameran och dess
position och vinkel kontrollerade.
 Det förekommer extrema temperaturväxlingar.

Bränsle
Bränsle till bensinmotorer
Bränslerekommendationer
Använd endast blyfri bensin oktan
RON 95 eller högre.
Bränslekvalitet och tillsatser i bränslet har stor påverkan på motorns
effekt, körbarhet och livslängd.
Bränsle med för lågt oktantal kan
orsaka motorknackningar.

OBS!
Användning av bränsle med ett
oktantal som är lägre än RON95
kan skada motorn (I en del länder
kan du använda blyfri bensin som
är klassad som RON91. Kontakta
en auktoriserad verkstad för mer
information).
Användning av blybensin skadar
avgassystemet och förverkar
garantin.
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Anmärkning

Bränsletillsatser

Anmärkning

För att undvika att blybensin fylls
på av misstag är påfyllningsmunstyckena för blybensin grövre och
går inte in i bilens påfyllningsrör.

Bensinen ska innehålla rengöringstillsatser som bidrar till att förhindra
avsättningar i motorn och bränslesystemet. Rena insprutningsventiler
och insugsventiler gör att avgasreningssystem fungerar korrekt. Vissa
bränslen innehåller inte tillräckliga
mängder tillsatser för att hålla
insprutningsventilerna och insugsventilerna rena. För att motverka
denna brist rekommenderas att GM
Fuel System Treatment PLUS
(ACDelco artikel nr. 88861013) tillsätts i bränsletanken vid varje byte
av motorolja eller var 15 000:e km,
beroende på vilket som inträffar först.

Denna bil är inte konstruerad för
bränslen som innehåller metanol.
Använd inte bränslen som innehåller metanol. Metanol kan korrodera
metalldelar i bränslesystemet och
även skada plast- och gummidelar.
Sådana skador omfattas inte av bilens garanti.

Använd inte metanol.
Bränsle som innehåller metanol får
inte användas till bilen.
Denna typ av bränsle kan försämra
prestanda och skada delar av bränslesystemet.

OBS!
Metanol kan skada bränslesystemet. Sådana skador täcks inte av
garantin.
Körning i främmande länder Om du
ska köra bilen i ett annat land:
Följ reglerna gällande registrering
och försäkringar.
Kontrollera att lämpligt bränsle
finns tillgängligt.

Bensin som innehåller syresättning,
som eter och etanol, kan finnas i ditt
område. Bränslen som innehåller
mer än 15 % etanol, som E85 (85 %
etanol), eller mer än 15 % MTBE (en
eter) bör dock inte användas i bilar
som inte är konstruerade för dessa
bränslen.

Vissa bensiner kan innehålla en oktanhöjande tillsats som kallas methylcyclopentadienyl manganese
tricarbonyl (MMT); fråga personalen
där du köper bensin om bränslet
innehåller MMT. Vi avråder från
användning av sådan bensin.
Bränsle som innehåller MMT kan försämra tändstiftens livslängd och
påverka avgasreningens prestanda.
Felindikeringslampan kan tändas.
Om detta inträffar ska du lämna in
bilen hos återförsäljaren för service.
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Bränsle för dieselmotorer
Dieselmotorn får endast köras på
vanliga dieselbränslen som uppfyller
specifikationerna DIN EN 590. Marint
dieselbränsle, brännoljor, dieselbränslen som helt eller delvis är tillverkade av växter, t.ex. rapsolja eller
biodiesel, Aquazol och liknande diesel-vattenemulsioner får inte användas.
Dieselbränslets flöde och filtrerbarhet är temperaturberoende.
Dieselbränslen med förbättrade lågtemperaturegenskaper finns därför
på marknaden under vintermånaderna. Se till att du fyller tanken med
vinterbränsle innan den kalla årstiden börjar.

Påfyllning av tanken
OBS!
Om du använder en olämplig
bränsleklass eller tillsätter felaktiga
additiv till bränslet i bränsletanken
kan motorn eller katalysatorn skadas allvarligt.
Se till att använda rätt bränsle
(bensin eller diesel) för din bil när
du tankar. Om du fyller på bensin i
en bil med dieselmotor kan bilen
skadas allvarligt. Om din bil har en
dieselmotor kan du kontrollera rätt
bränsle genom att titta på informationen på tanklocket.
Av säkerhetsskäl måste reservdunkar, bränslepumpar och
slangar vara ordentligt jordade.
Statisk elektricitet kan antända
bensinångor. Du kan bli bränd och
bilen kan skadas.

{Fara
Innan tankningen påbörjas slår du
av motorn och eventuella externa
värmare med förbränningskammare. Slå av alla mobiltelefoner.
Förångat bränsle kan antändas av
elektromagnetiska vågor eller elektrisk ström från mobiltelefoner.
Bränsle är brännbart och explosivt.
Rök inte! Undvik öppen eld och
gnistbildning! Vid tankningen måste bensinstationens bruks- och säkerhetsföreskrifter följas.
Ta bort statisk elektricitet från händerna genom att vidröra något som
kan utlösa statisk elektricitet när du
vidrör eller öppnar tanklocket eller
tankhandtaget.
Gör ingenting som kan generera
statisk elektricitet, som att kliva i
och ur bilen, medan du tankar.
Bränsleångor kan antändas av statisk elektricitet.
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{Fara
Om du känner att det luktar bränsle
i bilen måste du uppsöka en verkstad omedelbart för att få detta åtgärdat.

C11E3003A

Luckan för bränslepåfyllning är placerad längst bak till vänster på bilen.
1. Stäng av motorn.
2. Lås upp dörrarna genom att
trycka på dörrlåsströmställaren
på förarsidans dörrpanel.
3. Öppna tankluckan.
4. Vrid tanklocket långsamt moturs.
Om ett pysande ljud hörs, vänta
tills det slutar innan locket skruvas bort helt.

C11E3004A

5. Tag bort tanklocket. Locket är
fäst vid gångjärnskroken.
6. Stäng locket efter tankning. Vrid
medurs tills du hör ett klickljud.
7. Tryck tillbaka luckan tills den
låser.
Anmärkning
Om det är fryskallt och tankluckan
inte går upp, skall du knacka lätt
på den. Försök sedan att öppna
den igen.
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OBS!
Torka av eventuellt utspillt bränsle
omedelbart.
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Generell information ....................285
Kontroller av bilen........................286
Byte av glödlampor......................311
Elsystem ......................................315
Bilverktyg .....................................321
Fälgar och däck ...........................322
Startkablar ...................................340
Bogsering ....................................342

Generell information

Parkering av bilen

Tillbehör och ändringar

Parkering av bilen under en
längre tid

Vi rekommenderar användning av
originalreservdelar och original tillbehör samt av reservdelar som uttryckligen är godkända för din bilmodell.
För andra produkter kan vi inte
bedöma eller garantera tillförlitligheten - även om det finns godkännanden från myndigheter eller andra.
Utför inga ändringar av elektriska
system, t.ex. ingrepp i elektroniska
styrdon (chip-tuning).

Utseendevård ..............................346

OBS!
Modifiera aldrig din bil. Det kan
påverka bilens prestanda, livslängd och säkerhet och garantin
kanske inte täcker problem som
orsakas av ändringen.

Om bilen skall parkeras under flera
månader:
 Tvätta och vaxa bilen.
 Kontrollera konserveringen i
motorrummet och på karossen.
 Rengör och konservera tätningsgummin.
 Byt motorolja.
 Töm spolarvätskebehållaren.
 Kontrollera kylvätskans frost- och
korrosionsskydd.
 Ställ in däcktrycket på värdet för
full last.
 Parkera bilen i en torr och väl
ventilerad lokal. På en manuell
växellåda läggs ettan eller
backen i först. På automatväxellådor, motor P-läge. Säkra bilen
så att den inte kan rulla.
 Dra inte åt parkeringsbromsen.
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 Öppna motorhuven, stäng alla
dörrar och lås bilen.

Återvinning när bilen
skrotas

Kontroller av bilen

 Lossa polklämman från bilbatteriets minuspol. Observera att alla
system inte fungerar, t.ex. stöldlarmet.

Information om centraler för återvinning av bilar efter deras livstid finns
på vår webbplats. Överlåt detta
arbete endast till en auktoriserad
återvinningscentral.

Utföra eget servicearbete

 Stäng motorhuven.

Ta bilen i drift igen
När bilen skall tas tillbaka till användning igen:
 Anslut polklämman till bilbatteriets minuspol. Aktivera fönsterhissarnas elektronik.
 Kontrollera däcktrycket.

TDL065A

 Fyll på spolarvätskebehållaren.
 Kontrollera motoroljenivån.

{Varning

 Kontrollera kylvätskenivån.

Utför endast kontroller i motorrummet när tändningen är av.

 Montera eventuellt nummerskyltar.

Kylarfläkten kan starta även om
tändningen är av.
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{Varning
Tändsystemet använder mycket
hög spänning. Undvik beröring.

Motorhuv
Öppna

C11E2080A

2203362

1. Dra i frigöringshandtaget och
tryck tillbaka det i utgångsläget.

2. Stick in handen under framkanten på motorhuven och tryck huvöppningen uppåt.
3. Lyft motorhuven försiktigt. Två
tryckluftfyllda stödpinnar håller
motorhuven i öppet läge.

OBS!
När motorn är varm, vidrör endast
skumstoppningen på handtaget till
motorhuvens stöd.
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Stänga
Stängning av motorhuven:
1. Kontrollera att inga händer, andra
kroppsdelar och att inga andra
personer finns i eller i närheten
av motorrummet.
2. Sänk ner motorhuven och låt den
falla från en höjd av ungefär
30 cm.
3. Kontrollera att motorhuven är helt
stängd och låst.

{Varning
Dra uppåt i motorhuven för att kontrollera att den är helt stängd innan
du börjar köra.
Dra aldrig i handtaget för öppning
av motorhuven när bilen är i rörelse.
Kör inte bilen med motorhuven öppen. En öppnad motorhuv skymmer förarens sikt.
Om bilen körs med öppen motorhuv kan detta leda till en kollision
och skador på bilen eller annan
egendom, personskador eller till
och med till dödsfall.
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Översikt motorrum
2.4 DOHC - LHD

C12E6001A
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2.4 DOHC - RHD

C12E6001R
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3.0 DOHC - LHD

C3E9004A
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3.0 DOHC - RHD

C3E9005A
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DIESEL - LHD

C11E6016A
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DIESEL - RHD

C11E6004R
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1. Motorns luftfilter
2. Behållare för servostyrningsolja
3. Motorolja, påfyllningslock
4. Bromsvätskebehållare
5. Behållare för kylvätska
6. Kopplingsvätskebehållare
7. Säkringsboxar
8. Batteri
9. Behållare för spolarvätska
10. Mätsticka för motoroljenivån
11. Extra säkringsbox

Motorolja

Kontroll av motorns oljenivå

Se till att oljenivån är korrekt så att
motorn får ordentlig smörjning.
Det är normalt att en motor drar en
del olja.
Kontrollera oljenivån regelbundet,
t.ex. vid varje tankning.
För att få en korrekt avläsning måste
oljan vara varm och bilen måste stå
på ett plant underlag.

C11E6006A

1. Parkera bilen på plan mark.
2. Stäng av motorn och låt oljan
sjunka tillbaka till oljetråget under
5 minuter. Om detta inte görs
kanske oljemätstickan inte visar
den faktiska nivån.
3. Dra upp mätstickan och torka den
ren.
4. Stoppa tillbaka stickan hela
vägen ner.
5. Dra upp mätstickan igen.
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{Varning
Motorolja är irriterande och kan,
om den sväljs, orsaka illamående
eller dödsfall.
Håll vätskan borta från barn.
Undvik upprepad eller långvarig
kontakt med huden.
Tvätta exponerade områden med
tvål och vatten eller handrengöringsmedel.
C11D6011A

6. Kontrollera nivån på mätstickan.
Oljan skall ligga mellan MIN och
MAX .
Om oljenivån inte är tydlig läser
du av på mätarens motsatta sida
istället.
Olika mätstickor används beroende på motorvariant.

C11E6001A

7. Om oljenivån ligger under MIN,
fyll på olja av samma kvalitet som
redan finns i motorn, för att höja
nivån till MAX. Men fyll inte över
MAX-markeringen.

{Varning
För mycket olja kan påverka motorn.
Låt inte nivån stiga över MAX.
Överfyllning kan vara skadlig på
följande sätt:
Ökad oljeförbrukning.
Igensatta tändstift.
Uppbyggnad av sot i motorn.
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Byte av motorolja och filter
{Varning
Innan du påbörjar detta arbete,
måste du vara helt säker på hur arbetet skall utföras.
Låt en verkstad göra detta om du
inte är säker på att du kan göra det
riktigt själv. Vi rekommenderar en
auktoriserad verkstad.
I annat fall kan du själv bli skadad
eller du skadar bilen.
Motoroljan förlorar sin smörjeffekt
när den blir förorenad. Var noga med
att byta olja enligt serviceschemat.
Var noga med att byta oljefilter varje
gång motoroljan byts.
Vid svårare förhållanden skall olja
och filter bytas oftare än vad som
anges i serviceschemat.

Svåra förhållanden kan bestå bl.a. av:
 Ofta kallstart.
 Mycket kökörning.
 Ofta korta turer.
 Ofta körs då det råder minusgrader.
 Långvarig tomgångskörning.
 Ofta körning i låg fart.
 Körning i dammiga områden.

{Varning
Motorolja och dess behållare kan
vara hälsovådliga.
Undvik upprepad och långvarig
kontakt med motorolja.
Tvätta med tvål och vatten eller
handrengöringsmedel efter arbete
med motorolja. Håll denna och andra giftiga vätskor borta från barn.
Motorolja kan irritera huden och
kan orsaka illamående eller t.o.m.
dödsfall om den sväljs.

OBS!
Användning av icke rekommenderad olja, olja av låg kvalitet eller
kemiska tillsatser (additiver) kan
skada motorn.
Kontakta en verkstad innan du försöker använda tillsatser. Vi rekommenderar att du uppsöker en
auktoriserad reparatör.

OBS!
Släng inte använd motorolja eller
använda oljefilter i hushållssoporna.
Lämna avfallet på en miljöstation.
Gammal motorolja och gamla filter
innehåller skadliga ämnen som
kan vara hälsovådliga och miljöfarliga.
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Att välja rätt motorolja

OBS!

Fråga efter och använd motoroljor
som har Dexos certifieringsmärke.
Oljor som uppfyller bilens krav ska
ha certifieringsmärket dexos på
behållaren.
Detta certifieringsmärke anger att
oljan har godkänts enligt dexos-specifikationen.

2398375

C3E9006A

Denna bil har fyllts på med
dexos-godkänd olja i fabriken.

Använd endast olja som är godkänd enligt dexos-specifikationen
eller en likvärdig motorolja med
samma viskositetsklass. Motoroljor som är godkända enligt
dexos-specifikationen har
dexos-symbolen på behållaren.
Underlåtenhet att använde den
rekommenderade motoroljan eller
en likvärdig olja kan leda till
motorskador som inte täcks av
bilens garanti. Om du är osäker på
om oljan är godkänd enligt
dexos-specifikationen kan du fråga
den som utför service på bilen.
SAE 5W-30 är den bästa viskositetsklassen för bilen. SAE 0W-30, 0W-40
eller 5W-40 kan också användas.
Använd inte oljor med andra viskositeter, t.ex. SAE 10W-30, 10W-40
eller 20W-50.
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I ett område med extrem kyla där
temperaturen sjunker under -29C
ska en olja med SAE 0W-30 användas. En olja med denna viskositetsklass ger lättare kallstart för motorn
vid extremt låga temperaturer. Vid
val av en olja med korrekt viskositetsklass måste du alltid se till att
oljan uppfyller den specifikation som
krävs.

Motoroljelivslängdssystem
Denna bil har ett datorsystem som
anger när det är dags att byta motorolja och oljefilter. Detta baseras på
motorns varvtal, motortemperaturen
och körsträckan. Med utgångspunkt
från körförhållandena kan den körsträcka vid vilken ett oljebyte indikeras variera avsevärt. För att
oljelivslängdssystemet skall fungerar riktigt måste systemet återställas
varje gång oljan byts.

När systemet har beräknat att oljans
livslängd har minskat indikerar det att
ett oljebyte är nödvändigt. En lampa
för byte av motorolja tänds. Byt oljan
så snart som möjligt inom de närmaste 1000 km. Det är möjligt att
oljelivslängdssystemet inte indikerar
att ett oljebyte är nödvändigt på upp
till ett år om du kör under de bästa
tänkbara förhållandena. Motoroljan
och oljefiltret måste dock bytas minst
en gång om året och vid detta tillfälle
måste systemet återställas. Din återförsäljare har utbildat servicefolk som
utför detta arbete och sedan återställer systemet. Det är dessutom viktigt
att kontrollera oljan regelbundet
under loppet av ett oljebytesintervall
och hålla den på den korrekta nivån.
Om systemet återställs av misstag
måste oljan bytas vid 5000 km efter
det senaste oljebytet.
När du har bytt motoroljan måste
oljelivslängdssystemet återställas.
Kontakta en auktoriserad verkstad
för service.

Så här återställer man
motoroljelivslängdssystemet
Motoroljelivslängdssystemet beräknar när du skall byta motorolja och
oljefilter med utgångspunkt från
användningen av bilen. När oljan
byts skall systemet återställas så att
det kan beräkna när det är dags för
nästa oljebyte.
För att återställa motoroljelivslängdssystemet gör du något av följande:
 Användning av sökverktyget.
Din auktoriserade verkstad återställer systemet med hjälp av
sökverktyget efter byte av motorolja. Kontakta en verkstad.
 Använd gaspedalen
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Bensinmotor
1. Vrid tändningsnyckeln till läget
ON/START med motorn av.
2. Trampa ner gaspedalen helt och
släpp upp den tre gånger i rad
inom fem sekunder.
3. Vrid nyckeln till läget LOCK.
Om oljebyteslampan tänds igen och
fortsätter att lysa när du startar bilen
har motoroljelivslängdssystemet inte
återställts. Upprepa förfarandet.

Dieselmotor
1. Ta ut nyckeln från tändningslåset
i mer än 1 minut. Vrid sedan på
tändningsnyckeln (utan att starta
motorn).
2. Utför följande procedur:
2-1. Trampa ner gaspedalen till
golvet och håll den där under 2 sekunder.
2-2. Släpp upp gaspedalen och
ta bort foten från gaspedalen under 2 sekunder.
2-3. Upprepa denna sekvens
(1, 2) ytterligare två gånger
(totalt tre gånger) inom en
minut.
Om oljebyteslampan tänds igen och
fortsätter att lysa när du startar bilen
har motoroljelivslängdssystemet inte
återställts. Upprepa förfarandet.

OBS!
Kom ihåg att återställa motoroljelivslängdssystemet vid varje byte
av motoroljan.

Rekommenderad motorolja
och serviceschema
Rekommenderad motorolja
Se Rekommenderade vätskor och
smörjmedel on page 357.
Serviceschema
Se Planerad underhållsservice on
page 352.
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Olja för automatisk
växellåda
Automatväxellådans oljenivå behöver inte kontrolleras.
Om det förekommer problem med
t.ex. läckage, åtgärda vid en verkstad.
Anmärkning
Fel olja kan skada bilen. Använd
alltid den vätska som rekommenderas i Rekommenderade vätskor
och smörjmedel.
Se Rekommenderade vätskor och
smörjmedel on page 357.

Manuell växellådsolja

Motorns luftfilter

Den manuella växellådans oljenivå
behöver inte kontrolleras. Om det
förekommer problem med t.ex. läckage, åtgärda vid en verkstad.
Anmärkning
Fel olja kan skada bilen. Använd
alltid den vätska som rekommenderas i Rekommenderade vätskor
och smörjmedel.
2204064

1. Skaka filtret så att lös smuts på
ytan lossnar.
2. Rengör insidan av filterhuset.
3. Täck över det öppna filterhuset
med en fuktig trasa medan filtret
rengörs.
4. Gör ren filtret genom att blåsa
tryckluft genom det i motsatt riktning mot det normala luftflödet.
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OBS!
Motorn behöver ren luft för att
kunna fungera som den ska.
Använd inte bilen utan att luftfiltret
är monterat.
Körning utan luftfilter kan skada
motorn.

Kylvätska

Kylvätskenivå

I länder med milt klimat ger kylvätskan frostskydd ned till cirka
-30C.
I länder med extremt kallt klimat ger
kylvätskan frostskydd ned till cirka
-40C.

OBS!
En för låg oljenivå kan leda till
motorskador.

Upprätthåll en tillfredsställande koncentration av frostskyddsmedel.

OBS!
Använd endast godkänt frostskyddsmedel.

C11E6008A

När motorn är varm bör kylvätskenivån ligga mellan MIN och MAX märkena på behållaren. Nivån stiger när
motorn är varm och sjunker tillbaka
när motorn kallnar.
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{Varning
Skruva aldrig loss påfyllningslocket
till kylaren när motor och kylare är
varma. Det kan orsaka allvarliga
skador. Motorn måste ha svalnat
innan du öppnar locket. Öppna
locket försiktigt så att övertrycket
kan släppas ut långsamt.
Fyll på med en blandning av demineraliserat vatten och frostskyddsmedel som är godkänt för bilen. Sätt på
och skruva fast locket ordentligt.
Kontrollera frostskyddet. Låt en verkstad ta reda på orsaken till kylvätskeförlusten.
Anmärkning
Om kylvätskenivån sjunker under
märket MIN skall kylaren fyllas på
med en 56/44 blandning av vatten
och korrekt frostskyddsvätska.

Som skydd för bilen vid extremt
kallt väder används en blandning
av 48% vatten och 52% frostskyddsvätska.

OBS!
Bara vatten eller felaktig blandning
kan skada kylsystemet.
Använd inte bara vatten och inte
kylarsprit eller metanol som frostskydd i kylsystemet.
Motorn kan bli överhettad eller
t.o.m. fatta eld.

OBS!
Kylvätska kan vara hälsovådligt.
Undvik upprepad och långvarig
kontakt med kylvätska.
Tvätta med tvål och vatten efter att
ha varit i kontakt med kylvätska.
Håll vätskan borta från barn.
Kylvätska är irriterande och kan
orsaka illamående eller dödsfall
om den sväljs.

OBS!
Det ska inte behövas fylla på oftare
än vid dom rekommenderade intervallerna.
Om kylvätska behöver fyllas på
oftare kan det betyda att motorn
behöver service.
Kontakt en verkstad för kontroll av
kylsystemet.
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Motorn överhettas
Om temperaturmätarens nål är i det
röda området eller om det finns
annan anledning att misstänka att
motorn är överhettad:
1. Stanna bilen.
2. Stäng av luftkonditioneringen.
3. Låt motorn gå på tomgång några
minuter.
4. Kontrollera att kylfläkten fungerar.

{Varning
Om ånga syns skall man hålla sig
från bilen tills motorn kallnat. Ångan kan orsaka svåra brännskador.
Anmärkning
Om luftkonditioneringen (A/C) används vid körning uppför långa
backar eller i tät trafik kan motorn
överhettas.

Om kylfläkten inte fungerar och ånga
syns:
1. Stäng av motorn.
2. Gå iväg från bilen utan att öppna
motorhuven.
3. Låt motorn svalna av.
4. När ingen mer ånga syns kan
motorhuven försiktigt öppnas.
5. Kontakta en verkstad så snart
som möjligt.
Gör enligt följande om kylfläkten
fungerar och ingen ånga är synlig:
1. Öppna motorhuven försiktigt.
2. Låt motorn gå på tomgång tills
den svalnat av.
3. Kontrollera kylvätskenivån.
Om kylfläkten fungerar men motortemperaturen inte går ner:
1.
2.
3.
4.

Stäng av motorn.
Öppna motorhuven försiktigt.
Låt motorn svalna av.
Kontrollera kylvätskenivån.

Om kylvätskenivån är för låg skall följande komponenter kontrolleras så
att dom inte läcker.
1. Kylaren.
2. Kylslangar.
3. Kopplingar mellan kylslangar och
anslutningar.
4. Värmeslangar.
5. Anslutningar till värmeslangar.
6. Vattenpump.
Om du upptäcker en läcka eller
någon annan skada, eller om kylvätska fortfarande läcker, skall du kontakta en verkstad.

{Varning
Skållhet kylarvätska och ånga kan
spruta ut under tryck, vilket kan orsaka allvarliga skador.
Tag aldrig av kylarlocket när motor
och kylare är varma.
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Servostyrningsvätska

6. Ta åter bort locket och kontrollera
oljenivån på mätstickan.
Diesel & 3.0 bensin
När motorn är varm ska nivån ligga
vid MAX-märket för varm.
När motorn är kall, ska vätskenivån
ligga mellan MIN och MAX på mätstickan.

C11D6014A

1. Vrid tändningsnyckeln till
LÅSA/FRÅN och låt motorrummet kylas av.
2. Torka av locket och behållarens
överdel.
3. Skruva loss locket och dra det
rakt upp.
4. Torka av mätstickan med en ren
trasa.
5. Sätt tillbaka locket och dra åt
ordentligt.

2.4 Bensin
När motorn är varm, ska nivån ligga i
HOT-området (VARM).
När motorn är kall, ska vätskenivån
ligga i COLD-området (KALL) på
mätstickan.

OBS!
Mycket små mängder av föroreningar kan leda till skador på styrsystemet och göra så att det inte
fungerar korrekt.
Låt inte föroreningar komma i kontakt med vätskesidan av behållarens lock eller komma in i
behållaren.

OBS!
Kör inte bilen utan en tillräcklig
mängd servostyrningsolja.
Att köra med för lite vätska kan
skada servostyrningen, vilket leder
till dyra reparationer.

{Varning
Om behållaren rinner över kan
vätskan fatta eld eller skada lacken.
Fyll inte på för mycket vätska.
En motorbrand kan orsaka personskador och skador på bilen och annan egendom.
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Spolarvätska

 Om det är troligt att det blir
minusgrader skall spolarvätska
blandad för minusgrader användas.

Bromsvätska
Broms- och kopplingsvätska
{Varning
Broms-/kopplingsvätska är giftig
och frätande. Se till att den inte
kommer i kontakt med ögon, hud,
tyg eller lackerade ytor.

2204060

Fyll med spolarvätska som innehåller
frostskydd.
Påfyllning av spolarvätskebehållaren:
 Använd bara färdigblandad spolarvätska.
 Använd inte kranvatten. Mineraler i kranvattnet kan sätta igen
ledningarna.

C11E6004A
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<Bromsvätska>

Använd endast bromsvätska som är
godkänd för bilen.

OBS!

Se "Bromsvätska" under Rekommenderade vätskor och smörjmedel
on page 357.

Om broms-/kopplingsvätska rinner
ut över motorn kan den fatta eld.

OBS!

En motorbrand kan orsaka personskador och skador på bilen och
annan egendom.

Var mycket noga med att all smuts
runt påfyllningslocket torkas bort.
Föroreningar i broms-/kopplingssystemen kan påverka systemet
och leda till dyra reparationer.
C11D6013A

<Kopplingsvätska>
Broms-/kopplingsvätskan måste
befinna sig mellan markeringarna
MIN och MAX.
Iaktta noggrann renlighet vid påfyllning. Föroreningar i bromsvätskan
kan leda till funktionsstörningar i
bromssystemet. Låt en verkstad
åtgärda orsaken till bromsvätskeförlusten.

OBS!
Användning av bromsvätska som
inte rekommenderas av GM kan
förorsaka korrosion på komponenter i bromssystemet. Korrosion kan
försämra bromssystemets funktion
med risk för olyckor som följd.

Fyll inte på för mycket vätska.

OBS!
Släng inte använd broms/kopplingsvätska i hushållssoporna.
Lämna avfallet på en miljöstation.
Gammal broms-/kopplingsvätska
är farlig liksom burkarna. De kan
påverka både hälsa och miljö.
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OBS!
Bromsvätska är irriterande för
ögon och hud.
Låt inte vätskan komma i kontakt
med ögon eller hud. Tvätta omedelbart med tvål och vatten eller
handrengöringsmedel om det
skulle inträffa.

Batteri

Anmärkning

Batteri

Att använda ett annat AGM-batteri
än GM-originalbatteriet kan leda till
sämre funktion för stopp/start-systemet. Vi rekommenderar att du låter en auktoriserad reparatör byta
batteriet.

Fordon utan stopp-start-system har
ett bly-syrabatteri. Fordon med
stopp-start-system har ett AGM-batteri som har högre kapacitet än ett
bly-syrabatteri.

Byte av batteriet
Anmärkning
Alla avvikelser från anvisningarna i
detta avsnitt kan leda till tillfällig avaktivering av stopp/start-systemet.
Använd endast batterier som det
går att installera säkringsdosan
ovanför. I bilar med
stopp-start-system måste du se till
att byta ut AGM-batteriet (Absorbent Glass Mat) med ett nytt
AGM-batteri. Ett AGM-batteri
känns igen på batteriets etikett. Vi
rekommenderar att du använder
ett GM-originalbatteri.

Bilens batteri är underhållsfritt.
Batterierna får inte slängas i hushållssoporna. De måste lämnas till
återvinning på lämpliga återvinningsstationer.
Om bilen inte ska användas på mer
än 4 veckor kan batteriet laddas ur.
Lossa polklämman från bilbatteriets
minuspol.
Bilens batteri får endast kopplas från
och anslutas när tändningen är av.
Se Batteriskydd on page 132.
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 Se instruktionsboken för ytterligare information.
 Explosiva gaser kan finnas i närheten av batteriet.

{Varning
Håll rökutrustning borta från batteriet för att undvika flammor och
gnistor när batteriet kontrolleras eftersom det kan förekomma explosiv
gas.
Om batteriet exploderar kan följden
bli skador på bilen och allvarliga
personskador eller dödsfall.

C3E9007A

Symbolernas innebörd:
 Inga gnistor, öppen låga eller rökning.
 Skydda alltid ögonen. Explosiva
gaser kan vålla blindhet eller personskada.
 Förvara batteriet oåtkomligt för
barn.
 Batteriet innehåller svavelsyra
som kan orsaka blindhet eller allvarliga brännskador.

Undvik hudkontakt med batterisyran eftersom den kan skada på
grund av att den innehåller mycket
frätande och giftig svavelsyra.
Om du av misstag får den på huden
spolar du av denna plats med vatten och uppsöker medicinsk expertis för hjälp omedelbart.
Håll batterierna utom räckhåll för
barn eftersom det innehåller svavelsyra och gas.
Låt inte batterisyra komma i kontakt
med huden, kläderna eller lacken.
Öppna inte och luta inte batteriet.
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Dieselpartikelfilter
Dieselpartikelfiltersystemet filtrerar
skadliga sotpartiklar från avgaserna.
Systemet omfattar en självrengörande funktion som sköts automatiskt
under körningen. Filtret rengörs
genom att sotpartiklarna bränns bort
automatiskt vid en hög temperatur.
Detta sker automatiskt under vissa
körförhållanden och kan pågå under
mer än 15 minuter. Utsläpp av lukter
och rök under denna process är normal.
Under vissa körförhållanden, t.ex.
korta körsträckor, kan systemet inte
rengöras automatiskt.
Om filtret behöver rengöras eller om
de tidigare körförhållandena inte har
tillåtit automatisk rengöring lyser eller
blinkar DPF-indikatorn. Indikatorn
slocknar när självrengöringsfunktionen har utförts.
Det är inte lämpligt att stoppa körningen eller stänga av motorn under
rengöringen.

{Varning
Se till att följande försiktighetsåtgärder vidtas i och med att avgaskomponenternas temperatur blir
mycket hög under regenereringen
av dieselpartikelfiltret.
Saker som kan brinna kan komma i
kontakt med varma avgaskomponenterna under bilen och börja
brinna. Placera inte bilen över papper, löv, torrt gräs eller andra saker
som kan börja brinna.
Slå av tändningen (OFF) så snart
du har kört in bilen i ett garage.
Gå inte nära varma avgaskomponenter inklusive slutröret.

Byte av torkarblad
Korrekt fungerande vindrutetorkare
är nödvändigt för att få klar sikt och
att kunna köra säkert. Kontrollera
regelbundet skicket på torkarbladen.
Byt ut hårda, sköra eller spruckna
torkarblad eller sådana som smetar
ut smuts över vindrutan.
Främmande föremål på vindrutan
eller torkarbladen kan minska torkarnas effektivitet. Tvätta både torkare
och vindruta med ett bra rengöringsmedel om torkarna inte fungerar tillfredställande. Skölj med rikligt med
vatten.
Upprepa proceduren om så behövs.
Det finns inget sätt att avlägsna spår
av silikon från glas. Använd därför
aldrig silikon- eller waxpolish på
bilens vindruta, för att undvika streck,
studsande torkarblad eller störningar
som försämrar sikten.
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Använd inte lösningsmedel, bensin,
fotogen eller thinner för att göra ren
torkarbladen. Dessa ämnen kan
skada bladen och lackerade ytor.

Byte av glödlampor

Byte av torkarblad

Glödlampsbyte
Slå av tändningen och slå från den
aktuella strömställaren resp. stäng
dörrarna.
En ny glödlampa får endast hållas i
sockeln. Vidrör inte lampglaset med
bara händer.
Använd endast samma glödlampstyp
för byte.
2204062

1. Tryck in och håll torkarbladets
clips.
2. Drag bladet av torkararmen.
3. Sätt fast ett nytt torkarblad på torkararmen.

Byt strålkastarnas glödlampor inifrån
motorrummet.
Anmärkning
Efter körning i kraftigt regn kan en
del lampglas till ytterbelysningen
verka frostiga.
Detta tillstånd orsakas av temperaturskillnaden mellan lampans inre
och yttre.
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Detta påminner om kondensen på
rutorna inne i bilen under regn och
innebär inte något problem med bilen.

Strålkastare och
parkeringsljus

7. Tag bort glödlampan.
8. Sätt i en ny glödlampa.
9. Sätt tillbaka fjädern.
10. Skruva tillbaka locket.
11. Anslut kabelsatskontakten.

Halvljus och helljus

Om vatten läcker in i glödlampskretsen, bör du låta en auktoriserad verkstad kontrollera bilen.

C11E6017A

1. Öppna motorhuven.
2. Ta bort de fästpluggar som håller
fast det övre kylarskyddet.
3. Ta bort det övre kylarskyddet.
4. Tag bort tre skruvar och strålkastarenheten.
5. Tag bort locket.
6. Lossa fjädern som håller glödlampan.
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Parkeringsljus

Dimljus
Låt en verkstad utföra lampbyte.

Blinkers fram

C11E6018A

1.
2.
3.
4.

Öppna motorhuven.
Ta bort strålkastarenheten.
Tag bort locket.
Drag ut lamphållaren som sitter
intill helljuslampan.
5. Drag glödlampan rakt ut ur hållaren.
6. Sätt i en ny glödlampa.
7. Sätt tillbaka allt i omvänd ordning.

C11E6019A

1. Öppna motorhuven.
2. Ta bort strålkastarenheten.
3. Ta bort kabelsatskontakten från
lamphållaren.
4. Vrid lamphållaren för blinkerslampan moturs.
5. Drag lamphållaren för blinkerslampan ut ur lamphuset.

6. Tryck in glödlampan och vrid den
moturs och ta ut den ur lamphållaren.
7. Sätt i en ny glödlampa i hållaren
genom att trycka in den och vrida
den medurs.
8. Sätt tillbaka lamphållaren i lamphuset och vrid den medurs.
9. Sätt tillbaka strålkastarenheten.
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Bakljus, blinkers, bromsljus
och backlampor

6. Sätt i en ny glödlampa i lamphållaren.
7. Sätt tillbaka lamphållaren i lamphuset. Vrid lamphållaren medurs
för att sätta fast.
8. Sätt tillbaka lamphuset i bilen
med de två skruvarna som du tog
bort tidigare.
9. Stäng bakluckan.

Bakljus och bromsljus (LED)
Låt en reparatör kontrollera och byta
dem.

Sidoblinkers
Om sidoblinkerslampan i den utvändiga backspegeln inte fungerar,
lämna in bilen till en verkstad för kontroll.

Relä för mittplacerat högt
bromsljus (CHMSL)
2204077

1. Öppna bakluckan.
2. Ta bort båda kåporna.
3. Ta bort de två skruvarna och lampenheten.
4. Tag loss lamphållaren genom att
vrida den moturs.
5. Tryck in glödlampan och vrid den
moturs och tag ut den ur lamphållaren.

Om CHMSL inte fungerar, lämna in
bilen till en verkstad för kontroll.

Dimbakljus
Låt en reparatör byta LED-lampan.
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Nummerskyltbelysning

Interiörlampa
Kupébelysning
1. För att ta bort lampan bänder du
upp motsatta sidan av den med
hjälp av en platt skruvmejsel.
(Var försiktig så att du inte gör repor.)
2. Tag bort glödlampan.
3. Sätt i en ny glödlampa.
4. Sätt tillbaka lampenheten.
2204081

1. Lossa de två skruvarna och
locket.
2. Vrid lamphållaren moturs och
lossa den från lamphuset.
3. Drag ut glödlampan ur hållaren.
4. Sätt i en ny glödlampa.
5. Sätt tillbaka lamphållaren i lamphuset och vrid den medurs.
6. Sätt tillbaka locken.

Elsystem
Säkringar
Utför bytet enligt texten på den
defekta säkringen.
I en säkringshållare ovanför batteriets pluspol finns några huvudsäkringar. Låt vid behov en verkstad
byta dem.
Innan en säkring byts ut, koppla från
strömkretsen med resp. strömställare resp. koppla från tändningen.
En defekt säkring känns igen på att
smälttråden har gått av. Byt inte säkringen förrän orsaken till felet har
åtgärdats.
Vissa funktioner kan vara säkrade
genom flera säkringar.
Säkringar kan också vara insatta
utan att funktionen finns.
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Anmärkning

Säkringsboxar

Kanske gäller beskrivningarna av
alla säkringshållare i denna handbok inte för din bil.
Vid kontroll av säkringshållaren, se
dekalen på säkringshållaren.

Utdragningsverktyg för
säkringar
Det finns ett utdragningsverktyg för
säkringar i säkringshållaren i motorrummet.
Stick på utdragningsverktyget uppifrån eller från sidan på de olika utförandena av säkringar och dra ut
säkringen.

C11E6002A
2056576

1. Säkringsboxen i kupén är placerad på vänster sida av framsätespassagerarens fotutrymme.

2. Säkringsboxen i motorrummet är
placerad bredvid behållaren för
kylarvätska.
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C11E6003A

3. En extra säkringsbox i motorrummet (endast diesel) är placerad i
mitten av frontpanelen.
Anmärkning
Alla säkringsboxbeskrivningar i
denna instruktionsbok kanske inte
gäller för just din bil. Den gäller vid
tidpunkten för tryckningen. När du
kontrollerar säkringsboxen i din bil
skall du titta på dess dekal.
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Säkringsbox i kupén

ELMANVR.
FÖRARSÄTE
TAKLUCKA

FSCM/
VENTSOL

FÖRARDÖRR/LÅS

DÖRR/
LÅS

SLÄP

APO DOMKRAFT
(KONSOL)

UPPVÄRMT
SÄTE FRAM/
AC BAK

BCM
(PRK/TRN)

ACC/RAP
RELÄ

CIGARETTÄNDARE

BATT TAKLUCKA

KÖR/ST
ART

STRÖMSTÄLFSCM/
LARE VÄRME
MATTA
VENTSOL
ISRVM/
RCM

AWD/
VENT

GRUPP

SERVOSTYRN
OSRVM

RESERV
BCM
(BLINK ERS)
VINDRUTA

RELÄ
KÖR/START

XBCM

ELFÖNSTER
FÖRARE

PA KS
DRL
BAKLUCKA

UPPVÄRMT
BAKSÄTE
DIMBAKLJUS
STRÖM
DIOD

SDM
(TÄND 1)

AUDIO/
NYCKEL BILD

ELFÖNSTER
PASS

RESERV

APO-DOMKRAFT
(LAST BAK)

RELÄ KÖR

HVAC
FLÄKT

BCM
(CTSY)

RESERV

RELÄ UTTAG
CIGARETTÄNDARE

KÖR2

BCM
(STOPP)

BCM
(DIMMER)

SLÄP
BATT
BCM
(KUPÉBELYSNING)

IPC

RESERV

STRÖMSTÄLLARE
STR/ HJUL

LOGISTIKLÄGE

BCM
(VBATT)

DC/DCOMVANDLARE

RVS/
HVAC/DLC

SDM
BATT

STRÖM/
MODIFIERING
RESERV

C3E9001A

ANMÄRKNING: ANVÄND ENDAST DEN AVSEDDA SÄKRINGEN
* : tillvalsutrustning
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Säkringsbox i motorrummet

RESERVRELÄ

BATTERI3

STARTMOTOR

RESERVRELÄ

MOTORSENSOR

PWM FLÄKT

FLÄKT1

KRAFT/
TRN
RELÄ

BRÄNSLE/
VAKUUM

ABS

RELÄ
STARTMOTOR

RESERV

BCM

RELÄ
BRÄNSLE/VAKUUMPUMP

A/C

TÄNDSPOLE B
TÄNDSPOLE A

ECM
DRIVLINA

EXTRA
PUMP

TCM
RESERV

ECM

RESERV

EPB

PARKERINGSLJUS
SLÄP

PRK/LP RH

HOLP
SPOLARE

HALVLJUS
HÖGER

BROMSLJUS

EXTRA
PUMPRELÄ

PRK/LP
RH

RELÄ
TORKAR
STYRNING

VINDRUTETORKARE

RELÄ
STOPPLJUS

TORKARE
BAK

BATTERI2

TORKAR
HASTIGHET
RELÄ

PARKERINGSLJUS
HÖGER /
BAKLUCKA

DEMIST
BAK

BATTERI1

DIMLJUSRELÄ
FRAM

DEFROSTE
R FRAM
UPPVÄRMD
SPOLNING
/MIR

HALVLJUS VÄNSTER

ABS

RELÄ
STRÅLKASTARSPOLARE

RELÄ
DEMIST
BAK

HELLJUS
HÖGER
HELLJUS
RELÄ
HALVLJUS
RELÄ

HELLJUS
VÄNSTER
SIGNALHORN

C3E9002A

ANMÄRKNING: ANVÄND ENDAST DEN AVSEDDA SÄKRINGEN
* : tillvalsutrustning
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Extra säkringsbox i motorrummet (endast diesel)

RELÄ PTC3

RELÄ PTC2

PTC 3
40 A

PTC 2
40 A

RELÄ
PTC1

PTC 1
40 A

F/F VÄRMARE
30 A

GPCU
60 A

RELÄ F/F
VÄRMARE

C11E6025A

ANMÄRKNING: ANVÄND ENDAST DEN AVSEDDA SÄKRINGEN
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Bilverktyg

{Varning

Verktyg

Borttagning av domkraften och
verktygen

Förvara alltid reservhjul, domkraft
och verktyg i därför avsedda utrymmen.
Förvara inte reservhjul, domkraft
eller annan utrustning inne i passagerarutrymmet.
Vid ett plötsligt stopp eller en kollision kan lös utrustning kastas omkring inne i bilen och orsaka
personskador
2178531

2497282

Ditt reservhjul, domkraften och verktygen är fästa i bagageutrymmet och
under den bakre stötfångaren.
I en del modeller används en domkraftsvev på bilen.
De verktyg som verkligen finns i bilen
kan skilja sig från beskrivningen.

1. Öppna bakluckan.
2. Dra upp golvmattan och leta upp
vingskruven.
3. Ta bort vingskruven från domkraften genom att vrida den moturs.
4. Ta ut domkraften och verktygspåsen.
5. Ta bort spännbanden som håller
fast påsen med verktyg. Ta
sedan fram hjulnyckeln och domkraftsveven ur påsen.
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Anmärkning

Ta ut reservhjulet

För att undvika att domkraft, domkraftsvev och verktyg ligger och
skramlar under körning bör de stuvas säkert under golvmattan.
Specifikationer domkraft
Maximal belastning: 900 kg

{Varning
Vi har konstruerat domkraften endast för användning på din bil.
2178534

1. Använd en skruvmejsel för att
bända loss locket över hålet
ovanför stötfångaren bak.
2. Använd den medlevererade hjulnyckeln för att lossa den skruv
som håller fast reservhjulet.
3. Lossa bogserlinan från hjulhållaren som är placerad under den
bakre stötfångaren.
4. Ta bort reservhjulet från hjulhållaren.

Använd inte bilens domkraft till andra bilmodeller.
Överskrid aldrig domkraftens maximalt tillåtna belastning.
Om denna domkraft används till
andra bilmodeller kan dessa fordon
eller domkraften skadas samt att
det kan leda till personskador.

Fälgar och däck
Fälgar och däck
Däckkondition, fälgkondition
Kör över kanter långsamt och i så rät
vinkel som möjligt. Att köra över
vassa kanter kan leda till skador på
däck och fälgar. Kläm inte fast
däcken mot kantstenen vid parkering.
Kontrollera regelbundet att hjulen
inte är skadade. Vid skador resp. vid
ovanligt slitage ska en verkstad uppsökas.

Vinterdäck
Vinterdäck förbättrar körsäkerheten
vid temperaturer under 7C och skall
därför monteras på alla hjulen.
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Däckbeteckningar

Däcktryck

t.ex. 215/60 R 16 95 H

Kontrollera ringtrycket när däcken är
kalla minst var fjortonde dag samt
före alla längre resor. Glöm inte
reservhjulet.

215: Däckets bredd i mm
60: Tvärsnittsförhållande (däckhöjd i
relation till däckbredd) i %
R: Däcktyp: radial

Skruva loss ventilhatten.

Reservhjulet ska alltid fyllas med
däcktrycket för full last.
Över- eller underskridande av de
föreskrivna däcktrycken påverkar
säkerheten, köregenskaperna, körkomforten och bränsleförbrukningen
samt ökar däckslitaget.

RF: Typ: RunFlat
16: Fälgdiameter i tum
95: Kod bärförmåga t.ex.: 95 motsvarar 690 kg
H: Hastighetskod
Hastighetskod:

För lågt
tryck

Q: upp till 160 km/h
S: upp till 180 km/h
T: upp till 190 km/h
H: upp till 210 km/h
V: upp till 240 km/h
W: upp till 270 km/h

Korrekt
däcktryck

För
högt
tryck

THR020A

Däcktrycksdekalen sitter på dörramen till förardörren.
Uppgifterna om ringtryck avser kalla
däck. De gäller för sommar- och vinterdäck.

S3W64014A
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Anmärkning

Däcktrycksövervakning

Kontrollera däcktrycket när däcken
är kalla. Varma däck ger felaktiga
värden. Däcken kan bli varma när
du har kört mer än 1,6 km och förbli varma upp till tre timmar efter
det att bilen har stannats.

Däcktrycksövervakningssystemet
övervakar alla fyra däckens tryck en
gång per minut när bilens hastighet
överskrider en viss gräns.

{Varning
Om trycket är för lågt kan det leda
till väsentlig uppvärmning av däcket och invändiga skador som leder
till slitbaneseparation och möjligen
också däcksexplosion i hög fart.

Alla hjul måste vara utrustade med
trycksensorer och däcken måste ha
det föreskrivna trycket. Om hjul utan
sensorer är monterade fungerar inte
däcktrycksövervakningssystemet.
Det går att komplettera med sensorer.

Mönsterdjup
Kontrollera profildjupet regelbundet.
Däck ska av säkerhetsskäl kasseras
när profildjupet har nått ner till
2–3 mm (4 mm för vinterdäck).

MD144

Det lagligt tillåtna minsta profildjupet
(1,6 mm) har nåtts när profilen har
slitits till en slitagevarnare (TWI =
Tread Wear Indicator). Deras placering indikeras av märkena på däckets sida.
Om slitaget är större fram än bak ska
framhjulen bytas mot bakhjulen. Se
till att hjulens rotationsriktning är
densamma som tidigare.
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Däck åldras även om de inte
används alls eller endast lite. Vi
rekommenderar att däcken byts efter
6 år.

{Varning

Rotation av däck
Hjulen roteras för att åstadkomma ett
jämnare slitage av alla däck. Den första rotationen är den viktigaste.
Om ett onormalt slitage upptäcks,
rotera hjulen så snart som möjligt
och kontrollera hjulinställningen.
Kontrollera även avseende skadade
däck eller fälgar.

1970757

När hjulen roteras, ska de alltid roteras enligt det mönster som visas här.
Reservhjulet ska inte ingå i rotationen. Pumpa upp fram- och bakdäcken till rekommenderat ringtryck
enligt dekalen Däck- och lastinformation när hjulen har roterats.
Återställa Däcktryckövervakningen.
Kontrollera att alla hjulmuttrar är
ordentligt åtdragna.

Rost eller smuts på ett hjul, eller på
de delar där hjulet är infäst, kan
leda till att hjulmuttrarna med tiden
lossnar. Hjulet kan lossna med
olyckor som följd. Vid byte av ett
hjul är det viktigt att avlägsna rost
eller smuts från de ställen där hjulet sitter fast i bilen. I nödfall kan en
torkduk eller pappershandduk användas; det bästa är dock att använda en skrapa eller stålborste för
att avlägsna all rost eller smuts.
Stryk in mitten av hjulnavet med ett
tunt lager hjullagerfett efter hjulbyte
eller hjulrotation för att förhindra korrosion och rostansamling. Fetta inte
in den plana monteringsytan för hjulet eller hjulmuttrar eller bultar.
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Olika däckstorlekar och hjul
Vid användning av andra däckdimensioner än de som monteras i fabriken
måste kanske hastighetsmätaren
samt det nominella ringtrycket programmeras om och ändringar göras
på bilen.
Byt dekalen med däcktryck efter byte
till andra däckdimensioner.

{Varning
Användning av olämpliga däck eller hjul kan leda till olyckor och gör
bilens typgodkännande ogiltigt.

{Varning
Använd inte däck och hjul av annan storlek och typ än de som ursprungligen fanns installerade på
bilen. Det kan påverka bilens säkerhet och prestanda. Det kan leda
till styrningsvårigheter eller rundslagningsolyckor och allvarliga
skador. När du byter däck måste
du se till att installera alla fyra däck
och hjul av samma storlek, typ,
mönster, märke och lastkapacitet.
Om du använder andra däckstorlekar eller typer kan det allvarligt påverka körning, hantering,
markfrigång, bromssträcka, avstånd till karossen och hastighetsmätarens pålitlighet.

Hjulsidor
Använd hjulsidor och däck som godkänts för respektive bil och därmed
uppfyller kraven för den aktuella
kombinationen av hjul och däck.
Om hjulsidor och däck som inte godkänts av tillverkaren används får
däcken inte ha någon fälgskyddsvulst.
Hjulsidorna får inte påverka kylningen av bromsarna.

{Varning
Användning av olämpliga däck eller hjulsidor kan leda till en plötslig
tryckförlust och sedan till olyckor.
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Snökedjor

OBS!
Snökedjor kan påverka köregenskaperna en hel del.
Kör inte fortare än 50 km/h eller
fortare än vad tillverkaren av snökedjorna rekommenderar om den
hastigheten är lägre.

Däckreparationssats
Förvaring av däcktätningsoch kompressorsatsen
För att komma åt däcktätnings- och
kompressorsatsen:

Undvik skarpa kurvor, vägbulor
och hål.
Undvik att bromsa med låsta hjul.
MD145

Tag bort navkapslar, så att dom inte
skadas, innan snökedjor monteras.
 Följ tillverkarens instruktioner.
 Snökedjor får endast användas
på framdäcken i däckstorleken
16 tum. Använd inte snökedjor på
andra däckdimensioner.
 Efterspänn kedjorna efter ungefär
1,0 km körning.

Anmärkning
Kedjor av SAE S-klass är lämpliga
för bilen.
Kör alltid sakta när du använder
snökedjor.
Stanna och spänn kedjorna om det
hörs att kedjorna tar i bilen.
Sakta ner om kedjorna fortsätter
att ta i bilen.

2417141

1. Öppna bakluckan.
2. Lyft upp skyddet.
3. Ta bort däcktätnings- och kompressorsatsen.
Upprepa stegen i omvänd ordning
när du ska förvara däcktätnings- och
kompressorsatsen.
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{Varning

{Varning

Tomgångskörning av en bil i ett
stängt utrymme med dålig ventilation är farlig. Motorns avgaser kan
komma in i bilen. Motorns avgaser
innehåller kolmonoxid (CO) som
inte syns eller luktar.

Förvaring av däcktätnings- och
kompressorsatsen eller annan utrustning i bilens passagerarutrymme kan leda till skador. Vid ett
plötsligt stopp eller en kollision kan
lös utrustning träffa någon. Förvara
däcktätnings- och kompressorsatsen på sin ursprungliga plats.

Den kan leda till medvetslöshet eller t.o.m. till dödsfall. Kör aldrig motorn i ett stängt utrymme som inte
har någon friskluftsventilation.

{Varning
Om ett däck pumpas för hårt kan
däcket spricka och du eller andra
personer kan skadas. Se till att
läsa och följa instruktionerna till
däcktätnings- och kompressorsatsen och pumpa däcket till rekommenderat tryck. Överskrid inte det
rekommenderade trycket.

Om däcket har tagits loss från hjulet,
har skadade däcksidor eller har en
stor punktering är däcket för allvarligt
skadat för att däcktätnings- och kompressorsatsen ska fungera.
Läs och följ alla instruktioner till däcktätnings- och kompressorsatsen.
Satsen består av följande:

Om denna bil har en däcktätningsoch kompressorsats kanske det inte
finns något reservdäck, någon däckbytesutrustning och på en del bilar
kanske det inte finns någon plats att
förvara ett däck.
Däcktätnings- och kompressorsatsen
kan användas för att täta punkteringar temporärt upp till 6 mm i däckets mönsterområde. Den kan även
användas för att fylla på ett däck
med för lågt tryck.

C11E5011A

1. Tryckmätare
2. Tryckutsläppsknapp (vit)
3. Väljaromkopplare
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4. På/Av-knapp (orange)
5. Tätningsmedelsbehållare
6. Luftslang (svart slang/vit spets)

C11E5012A

7. Tätningsmedels-/luftslang
(genomskinlig slang/orange
spets)
8. Elkontakt

Däcktätning
Läs och följ instruktionerna för säker
hantering på den etikett som hör till
Tätningsmedelsbehållare:

Använda däcktätnings- och
kompressorsatsen för
temporär tätning och
påfyllning av ett punkterat
däck

Kontrollera däcktätningsmedlets
utgångsdatum på Tätningsmedelsbehållare. Tätningsmedelsbehållaren
ska bytas före utgångsdatumet.

Vid användning av däcktätnings- och
kompressorsatsen vid kalla temperaturer bör du värma satsen i en varm
miljö under några minuter.

Ersättningsbehållare med tätningsmedel finns hos din lokala återförsäljare.

Detta hjälper till att pumpa upp
däcket snabbare.

Det finns tillräckligt med tätningsmedel för tätning av ett däck. Efter
användningen måste tätningsmedelsbehållaren och tätningsmedels-/luftslangen bytas.

Om ett däck får punktering undviker
du att skada däcket och hjulet ytterligare genom att köra långsamt till en
plan plats. Slå på varningsblinkers.
Ta inte bort eventuella föremål som
har penetrerat däcket.
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C11E5011A

1. Ta fram däcktätnings- och kompressorsatsen från dess förvaringsplats.
2. Linda av tätningsmedels-/luftslangen (7) och elkontakten (8).
3. Placera satsen på marken.
Se till att däckets ventilrör är placerat nära marken så att slangen
når fram till det.
4. Ta bort ventilrörets lock från det
punkterade däcket genom att
vrida det moturs.

C11E5012A

2290817

5. Fäst tätningsmedels-/luftslangen
(7) på däckventilröret. Vrid den
medurs tills den är åtdragen.
6. Sätt in elkontakten (8) i bilens tillbehörsuttag. Ta ut alla artiklar
från övriga tillbehörsuttag.

7. Starta bilen. Bilen måste vara
igång vid användning av luftkompressorn.
8. Vrid väljaromkopplaren (3) moturs till läget Sealant + Air.
9. Tryck på på/av-knappen (4) för
att slå på däcktätnings- och kompressorsatsen.
Kompressorn sprutar in tätningsmedel och luft i däcket.

Om bilen har ett tillbehörsuttag ska
du inte använda cigarettändaren.
Om bilen enbart har en cigarettändare ska du använda den.
Kläm inte elsladden i dörren eller
fönstret.
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Tryckmätaren (1) visar inledningsvis ett högt tryck under tiden
som kompressorn trycker in tätningsmedlet i däcket. När tätningsmedlet har fördelats
fullständigt i däcket sjunker trycket snabbt och börjar stiga igen
när däcket pumpas upp med enbart luft.
10. Pumpa upp däcket till rekommenderat däcktryck med hjälp av
tryckmätaren (1). Det rekommenderade däcktrycket anges på
dekalen Däck- och lastningsinformation.
Tryckmätaren (1) kan visa ett högre värde än det faktiska däcktrycket när kompressorn är på.
Stäng av kompressorn för att få
ett exakt tryckvärde. Kompressorn kan slås på/stängas av tills
korrekt tryck har uppnåtts.

OBS!
Om det inte går att uppnå det
rekommenderade trycket efter 25
minuter får bilen inte köras längre.
Däcket är för svårt skadat och
däcktätnings- och kompressorsatsen klarar inte att pumpa upp
däcket. Ta ut elkontakten från tillbehörsuttaget och skruva av
pumpslangen från däckets ventil.
11. Tryck på på/av-knappen (4) för
att slå av däcktätnings- och kompressorsatsen.
Däcket tätas inte och fortsätter att
läcka tills bilen körs och tätningsmedlet fördelas i däcket. Därför
måste steg 12 till 18 vidtas omedelbart efter steg 11.
Var försiktig vid hanteringen av
däcktätnings- och kompressorsatsen eftersom den kan vara
varm efter användningen.
12. Ta ut elkontakten (8) från tillbehörsuttaget i bilen.

13. Vrid däcktätningsmedels-/luftslangen (7) moturs för att lossa
den från däckets ventilrör.
14. Sätt tillbaka locket till däckets
ventilrör.
15. Sätt tillbaka tätningsmedels-/luftslangen (7) och elkontakten (8)
på dess ursprungliga plats.

2360199

16. Om det gick att uppnå det rekommenderade trycket i det punkterade däcket lossar du dekalen
med den maximala hastigheten
från tätningsmedelsbehållaren
(5) och placerar den på en väl
synlig plats.
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Överskrid inte hastigheten på
denna dekal förrän det skadade
däcket har reparerats eller bytts
ut.
17. Sätt tillbaka utrustningen på sin
ursprungliga förvaringsplats i
bilen.
18. Kör bilen 8 km omedelbart för att
fördela tätningsmedlet i däcket.
19. Stanna på en säker plats och
kontrollera däcktrycket. Se steg 1
till 11 under "Använda däcktätnings- och kompressorsatsen
utan tätningsmedel för att pumpa
upp ett däck (inte punkterat)."
Om däcktrycket har sjunkit mer
än 68 kPa (10 psi) under det rekommenderade däcktrycket ska
du stanna bilen. Däcket är för
svårt skadat och däcktätningsoch kompressorsatsen klarar inte
att täta däcket.

Om däcktrycket inte har sjunkit
mer än 68 kPa (10 psi) under det
rekommenderade däcktrycket
pumpar du upp däcktrycket till det
rekommenderade värdet.
20. Torka av tätningsmedel från fälgen, däcket och bilen.
21. Kassera den använda tätningsmedelsbehållaren (5) och tätningsmedels-/luftslangenheten
(7) hos den lokala återförsäljaren
i enlighet med lokala bestämmelser och rutiner.
22. Byt ut den mot en ny behållare
som kan erhållas från din återförsäljare.
23. Efter en temporär tätning av ett
däck med däcktätnings- och
kompressorsatsen måste du ta
bilen till en auktoriserad återförsäljare innan en körsträcka på
161 km uppnås för att få däcket
reparerat eller bytt.

Använda däcktätnings- och
kompressorsatsen utan
tätningsmedel för att pumpa
upp ett däck (inte punkterat)
Så här använder du luftkompressorn
för att pumpa upp ett däck med
enbart luft utan tätningsmedel:

C11E5011A

Om ett däck får punktering undviker
du att skada däcket och hjulet ytterligare genom att köra långsamt till en
plan plats. Slå på varningsblinkers.
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1. Ta fram däcktätnings- och kompressorsatsen från dess förvaringsplats.
2. Linda av luftslangen (6) och
elkontakten (8).

C11E5012A

3. Placera satsen på marken.
Se till att däckets ventilrör är placerat nära marken så att slangen
når fram till det.
4. Ta bort däckventilrörets lock
genom att vrida det moturs.

5. Fäst luftslangen (6) på däckventilröret och vrid den medurs tills
den är åtdragen.
6. Sätt in elkontakten (8) i bilens tillbehörsuttag. Ta ut alla artiklar
från övriga tillbehörsuttag.
Om bilen har ett tillbehörsuttag
ska du inte använda cigarettändaren.
Om bilen enbart har en cigaretttändare ska du använda den.
Kläm inte elsladden i dörren eller
fönstret.
7. Starta bilen. Bilen måste vara
igång vid användning av luftkompressorn.
8. Vrid väljaromkopplaren (3) medurs till läget Air Only.
9. Tryck på knappen på/av (4) för
att slå på kompressorn.
Kompressorn pumpar upp däcket
med enbart luft.

2405075

10. Pumpa upp däcket till rekommenderat däcktryck med hjälp av
tryckmätaren (1). Det rekommenderade däcktrycket anges på
dekalen Däck- och lastningsinformation.
Tryckmätaren (1) kan visa ett högre värde än det faktiska däcktrycket när kompressorn är på.
Stäng av kompressorn för att få
ett exakt värde. Kompressorn
kan slås på/stängas av tills korrekt tryck har uppnåtts.
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Om du pumpar upp däcket över
det rekommenderade trycket kan
du släppa ut det överflödiga
trycket genom att trycka på tryckutsläppsknappen (4) tills det rätta
tryckvärdet uppnås.
Detta alternativ fungerar endast
när du använder luftslangen (6).
11. Tryck på på/av-knappen (4) för
att slå av däcktätnings- och kompressorsatsen.
Var försiktig vid hanteringen av
däcktätnings- och kompressorsatsen eftersom den kan vara
varm efter användningen.
12. Ta ut elkontakten (8) från tillbehörsuttaget i bilen.
13. Lossa luftslangen (6) från däckets ventilrör genom att vrida den
moturs och sätt tillbaka däckventilrörets lock.
14. Sätt tillbaka luftslangen (6) och
elkontakten (8) på deras
ursprungliga plats.

15. Placera utrustningen på dess
ursprungliga förvaringsplats i
bilen.

Borttagning och ditsättning av
tätningsmedelbehållaren
Så här demonterar du tätningsmedelsbehållaren:

2394131

Däcktätnings- och kompressorsatsen
har en tillbehörsadapter som är placerad i ett fack längst ner på dess
hus som kan användas för att blåsa
upp luftmadrasser, bollar etc.

2396425

1. Linda av båda slangarna.
2. För bort behållaren från kompressorhuset.
3. Skruva av slangen som är ansluten till behållaren.
4. Byt ut behållaren mot en ny som
du kan erhålla hos din återförsäljare.
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5. Fäst slangen på behållaren och
dra åt.
6. För den nya behållaren på plats.
Se till att den sitter i kompressorhusets sockel.
7. Sätt tillbaka båda slangarna på
deras ursprungliga plats.

Byte av däck
Användning av olika däck kan göra
att du tappar kontrollen över bilen
under körningen.
Om du blandar däck av olika storlek,
märke eller typ (radial- och diagonaldäck) kanske inte bilen beter sig korrekt och du riskerar en olycka. Att
använda däck av olika storlek, varumärke eller typ kan också skada
bilen. Se till att du använder däck av
rätt storlek, varumärke och typ på
samtliga hjul.
Vissa bilar kan ha en däckreparationssats istället för ett reservhjul.
Se Däckreparationssats on page
327.
Förbered på följande sätt och följ
anvisningarna:
 Kör av vägbanan till en säker
plats borta från trafiken.

 Parkera bilen på en vågrät plan
yta med fast och halksäkert
underlag. Ställ framhjulen i raktframläge.
 Dra åt parkeringsbromsen.
På en manuell växellåda läggs
ettan eller backen i först.
På automatväxellådor ska P-läget läggas i.
 Stäng av motorn och ta ur nyckeln.
 Slå på varningsblinkers.
 Använd en kil, träbit eller sten
och lägg framför och bakom det
hjul som är diagonalt motsatt det
som skall bytas.
 Alla passagerare skall gå ut ur
bilen.
 Ta ut reservhjulet.
 Byt aldrig flera hjul samtidigt.
 Använd domkraften endast för
byte av hjul vid punktering, inte
för byte mellan vinter och sommardäck och vice versa.
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 Vid mjukt underlag placerar du ett
underlägg som är högst 1 cm
tjockt under domkraften.
 I den upplyfta bilen får inga personer eller djur befinna sig.
 Kryp inte under den upplyfta
bilen.
 Starta inte motorn när bilen är
upplyft.
 Rengör hjulbultarna och gängorna innan hjulet monteras.

{Varning
Vi har konstruerat domkraften endast för användning på din bil.
Använd inte bilens domkraft till andra bilmodeller.
Överskrid aldrig domkraftens maximalt tillåtna belastning.
Om denna domkraft används till
andra bilmodeller kan dessa fordon
eller domkraften skadas samt att
det kan leda till personskador.

Hjulbyte vid punktering
1. Ta fram domkraften, hjulnyckeln,
domkraftsveven och reservhjulet
från sina platser i bagageutrymmet och under den bakre stötfångaren.
2. Använd hjulmutternyckeln för att
lossa varje hjulmutter ett varv.

OBS!
Skruva inte loss några muttrar helt
innan hjulet lyfts upp från marken.

1913313

3. Montera domkraftsvev och hjulmutternyckel på domkraften.
4. Veva hjulnyckeln medurs så att
domkraften höjer sig en aning.
5. Placera domkraften enligt bilden
nedan. Det finns urtag fram och
bak på bilen under dörrarna.
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Anmärkning
Lyft inte upp bilen mer än vad som
behövs för att byta hjulet.

{Varning
Kryp aldrig in under bilen och starta aldrig motorn när bilen är upplyft
med domkraften.

2038889

6. Placera domkraften vertikalt vid
främre eller bakre uttaget intill det
hjul som skall bytas.

OBS!
Försök inte att lyfta bilen innan
domkraften är korrekt placerad och
står säkert på marken.

C11E5009A

7. Lyft bilen genom att veva hjulnyckeln eller domkraftsveven
medurs tills domkraften passar in
i uttaget och hjulet är ungefär
2,5 cm ovanför marken.

OBS!
Kontrollera att domkraften står
säkert när bilen börjar lyftas så att
den inte glider undan.

Bilen kan glida av domkraften vilket kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.
8. Skruva loss hjulmuttrarna genom
att skruva dem moturs.
9. Ta bort hjulet.
10. Montera på reservhjulet på hjulnavet.
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OBS!

{Varning

Använd aldrig olja eller fett på hjulmuttrar.

Var noga med att använda rätt hjulmuttrar eller hjulbultar och att de
blir dragna med rätt åtdragningsmoment.

Använd alltid rätt hjulmuttrar.
Ta bilen till en verkstad för åtdragning av hjulmuttrarna enligt specifikationerna så snart som möjligt.
Om de dras åt på fel sätt kan muttrarna lossna.
1913320

11. Sätt tillbaka hjulmuttrarna. Dra åt
varje mutter för hand så att hjulet
hålls mot navet.
12. Vrid hjulnyckeln eller domkraftsveven moturs och sänk ned
bilen på marken.
13. Dra åt hjulmuttrarna ordentligt till
125 Nm korsvis. 12345
(se fig. nedan)

Felaktiga hjulmuttrar eller hjulbultar
respektive felaktigt åtdragna hjulmuttrar eller hjulbultar kan göra att
hjulet sitter löst eller till och med
lossnar. Detta kan leda till en
olycka.
14. Häng hjulhållaren på stödpinnen
och dra åt skruven i hålet ovanför
den bakre stötfångaren till 6 Nm
för att lossa hållaren.
15. Kroka fast bogserlinan och sätt
tillbaka hålskyddet på sin
ursprungliga plats.
16. Fäst domkraften och verktygen
på deras ursprungliga platser och
det punkterade hjulet i bagageutrymmet.
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OBS!

OBS!

OBS!

Förvara inte det punkterade hjulet
på platsen under den bakre stötfångaren där reservhjulet var placerat. Det punkterade hjulet kan
komma ur läge.

När en domkraft används kan bilen
stå ostadigt och börja röra sig, vilket kan skada bilen och orsaka
personskador.

 Använd domkraftsurtaget närmast det hjul som skall bytas.

{Varning
Förvara inte domkraften och verktygen i passagerarutrymmet.
Vid ett plötsligt stopp eller en kollision kan lös utrustning kastas omkring inne i bilen och orsaka
personskador.
Anmärkning
Nödhjulet är endast avsett för kortvarig användning.
Kontakta en verkstad för att byta
reservhjulet mot ett vanligt hjul så
snart som möjligt.

 Använd den medföljande domkraften på rätt sätt.
 När domkraften används för att
lyfta bilen skall den stå vinkelrätt mot marken.
 Kryp aldrig in under en med
domkraft upplyft bil.
 Starta aldrig motorn när bilen
vilar på domkraften.
 Innan bilen lyfts upp skall alla
passagerare gå ur bilen och
ställa sig på ett säkert ställe.
 Använd domkraften endast vid
hjulbyten.
 Försök aldrig att lyfta upp bilen
om underlaget lutar eller är
halt.

 Blockera det hjul som är diagonalt motsatt till det som skall
bytas.
 Innan bilen lyfts, skall du kontrollera att handbromsen är
åtdragen och att 1:an eller
backväxeln (manuell låda) eller
P-läget (automatlåda) är ilagd.
 Hissa inte upp bilen för att byta
hjul om det är trafik nära bilen.

OBS!
Ring efter bärgning eller assistans
om förhållanden för att lyfta upp
bilen inte är tillfredsställande eller
om proceduren inte kan utföras av
andra anledningar.
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Startkablar
Startkablar
OBS!
Försök aldrig att starta bilen
genom att skjuta eller bogsera
igång den.
Detta kan skada katalysatorn och
den automatiska växellådan, och
kan orsaka personskador.
En bil med urladdat batteri kan startas genom att man överför ström från
ett batteri i en annan bil.

{Varning

{Varning

Batterier kan explodera. Batterisyra kan orsaka brännskador och
kortslutningar som kan orsaka personskador eller skada bilen.

Om dessa eller kommande instruktioner inte följs vid startförsök med
startkablar kan batteriet explodera
vilket leder till brännskador från
batterisyra och kortslutning.

 Håll eld och gnistor borta från
batteriet.
 Luta inte över batteriet när
startkablar används.
 Låt inte kabelklämmorna
komma i kontakt med varandra.
 Använd skyddsglasögon vid
arbete i närheten av batteriet.
 Låt inte batterisyra stänka i
ögon eller på hud och kläder
eller lackerade ytor.
 Kontrollera att båda batterierna som används vid startförsöket har samma spänning.
 Koppla inte bort det urladdade
batteriet från bilen.

Elsystemen på båda bilarna kan
skadas och det kan bli personskador.
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Innan startförsök görs:
1. Drag åt parkeringsbromsen.
2. I en bil med automatlåda förs
växelväljaren till läge P (PARKERING), och med manuell växellåda väljs friläget.
3. Stäng av alla elektriska tillbehör.

Anslutning av startkablar
Vid start av motorn med startkablar,
skall startkablarna kopplas i följande
ordning:

OBS!
Stäng av radion innan du startar
motorn med startkablar. I annat fall
kan du skada radion.

{Varning
Dra kablarna så att det inte finns
risk för att dom fastnar i några roterande delar i motorrummen.
Följden kan annars bli allvarliga
skador på bilen och personskador.

JE85A

1. Anslut den ena ändan av den första startkabeln till pluspolen på
det batteri som ger spänning vid
starten med startkabel (märkt
med tecknet "+" på batterihöljet
eller polen).

2. Koppla den andra änden av
samma startkabel till det urladdade batteriets pluspol
("+" tecken).
3. Anslut den ena ändan av den
andra startkabeln till minuspolen
på det batteri som ger spänning
vid starten med startkabel (märkt
med tecknet "-" på batterihöljet
eller polen).
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{Varning
Den sista inkopplingen till den bilen
med det urladdade batteriet ska
INTE ske vid minuspolen (–).
Anslut den sista klämman till en oisolerad metalldel på motorblocket.
Den sista anslutningen bör göras
så långt från batteriet som möjligt.
Om den sista klämman ansluts till
det urladdade batteriets minus-pol
kan det uppstå gnistbildning och
möjligen en batteriexplosion.
Detta kan resultera i skador på bilen och personskador.
4. Anslut den andra änden av
denna kabel till jord i den andra
bilen, till exempel ett stålfäste
som sitter fast i motorblocket med
bultar.
5. Motorn på bilen som har det laddade batteriet kan vara igång
under uppkopplingen.

När motorn startat:
1. Tag försiktigt bort jordanslutningen (-) på bilen med det urladdade batteriet. Låt motorn vara
igång.
2. Koppla bort kabeln från
minus-polen på bilen med det
laddade batteriet.
3. Koppla loss "+" kablarna från
båda batterierna. Förvara
kablarna tillsammans med
reservhjulet.
4. Kör bilen med det urladdade batteriet ca 20 minuter. Detta gör att
laddningssystemet hinner ladda
upp ditt batteri.
5. Om detta laddningstillstånd återkommer skall du kontakta en
verkstad.

Bogsering
Bogsering av bilen
Om du behöver bogsera bilen bör du
utnyttja vårt servicenät eller ett professionellt bärgningsföretag.

C11E5003A

Den bästa metoden är att transportera bilen med hjälp av ett bärgningsfordon.
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Bogsering av en bil med
allhjulsdrift

C11E5001A

C11E5002A

Om bogsering sker med två hjul ska
de drivande framhjulen lyftas och
bilen bogseras med låsta framhjul.

C11E5004A

Ett flak är den bästa metoden för
bogsering av en bil med allhjulsdrift
(AWD) för att undvika skador.
Om det inte finns tillgång till ett flak
skall en dolly användas för bogseringen av bilen på det sätt som illustreras nedan.
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Observera följande när ett fordon ska
bogseras:

Främre bogseröglor

 Inga passagerare får finnas i fordonet som bogseras.
 Lossa parkeringsbromsen på det
bogserade fordonet och ställ växelväljaren i friläge.
 Tänd varningsblinkers.
 Iakttag hastighetsgränserna.

Bogsering i nödfall
C11E5005B

OBS!
Om du bogserar en bil som är
utrustad med allhjulsdrift (AWD)
med fram- eller bakhjulen rullande
på vägen kan drivningen i bilen
skadas allvarligt.
Bogsera aldrig bilen med frameller bakhjulen på vägen.

Om det inte går att få bilen bogserad
av en bärgningsbil gör du på följande
sätt:

C3E9003A

Den främre bogseröglan är placerad
under främre stötfångaren. Ta bort
luftlocket på förarens sida och sätt
fast bogseröglan. Föraren måste sitta i bilen för att styra och kontrollera
bromsarna.
Bogsering på detta sätt får bara ske
på asfalterade vägar och korta
sträckor i låg fart.
Hjul, axlar, transmission, styrning
och bromsar måste vara i gott skick.
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OBS!

OBS!

Vid bogsering med bogserlina kan
bilen skadas.

Bil med automatisk växellåda: Bogsera inte bilen med bogseringsöglan. Bogsering med bogserlina kan
orsaka allvarlig skada i en automatisk växellåda. Vid bärgning av en
bil med automatisk växellåda, bör
en bärgningsbil med flak eller hjullyft användas.

För att minska skadorna:
 Använd bogseröglorna bara om
ingen annan utrustning för bogsering finns tillgänglig.
 Bogsera bilen endast framlänges.
 Se till att bogserlinan går fri
från stötfångaren.
 Kontrollera att bogserlinan är
säkert fastsatt i bogseröglorna,
i båda ändar. Kontrollera
genom att dra i bogserlinan.
 Bogsering med bogserlina kan
orsaka allvarlig skada i en automatisk växellåda. Vid bärgning
av en bil med automatisk växellåda, bör en bärgningsbil med
flak eller hjullyft användas.

 För en bil med manuell växellåda måste bilen bogseras
framåt, inte över 88 km/h. I alla
andra fall eller om växellådan
är felaktig måste framaxeln lyftas upp från marken.
 Kör försiktigt iväg och undvik
ryckig körning.

{Varning
Vid bogsering med lina kan kontrollen av den bogserade bilen gå
förlorad.
 Bogsera inte om hjul, kraftöverföring, axlar, styrning eller
bromsar är skadade.
 Ta inte ur nyckeln ur tändningslåset eftersom detta låser styrningen och gör bilen omöjlig att
kontrollera.

OBS!
Använd inte surrningsöglan vid
bogsering av bilen.
Bilen kan skadas.
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Bogseröglor bak
Vid bogsering av en annan bil, använd
den bakre bogseröglan.
Den bakre bogseröglan används
enligt följande:

När den bakre bogseröglan används
skall bogserlinan alltid dras rakt ut
från öglan. Utsett den inte för kraft i
sidled. För att undvika skador skall
allt slack i linan tas upp försiktigt.

OBS!
Använd inte surrningsöglan vid
bogsering av en annan bil.
Bilen kan skadas.

Utseendevård
Vård av exteriören
Lås
Låsen smörjs med ett högvärdigt låscylinderfett på fabriken. Använd därför låsupptiningsmedel endast i
nödfall, de verkar avfettande och
påverkar låsfunktionen ofördelaktigt.
Om låsupptiningsmedel har använts
måste låsen smörjas in på nytt av en
verkstad.

Biltvätt
Lacken utsätts för miljöpåverkan.
Tvätta och vaxa därför bilen regelbundet. Vid tvättning i en biltvätt ska
du välja ett program med vaxtillsats.
C11E5007A

1. Leta upp bogseröglan bak under
golvmattan i bagageutrymmet.
2. Öppna locket på den bakre stötfångaren och skruva fast bogseröglan ordentligt.

Fågelspillning, döda insekter, kåda,
blompollen e.dyl. ska omgående
tvättas bort, då de innehåller aggressiva ämnen som kan ge lackskador.
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Vid användning av biltvättar ska
anvisningarna från biltvättens tillverkare följas. Stäng av vindrutetorkarna och bakrutetorkarna. Lås bilen
så att tankluckan inte kan öppnas.
Skruva av antennen och utvändiga
tillbehör som taklasthållare osv.
Vid handtvätt måste hjulhusens
insida spolas av ordentligt.
Öppna dörrar och motorhuv och rengör kanter och falsar.
Låt en verkstad smörja alla dörrarnas
gångjärn.
Rengör inte motorrummet med ett
ångstrålaggregat eller en högtryckstvätt.
Spola av bilen väl och torka med
sämskskinn. Skölj sämskskinnet
ofta. Använd olika sämskskinn för
lackerade ytor och glasytor. Om vax
kommer på rutorna försämras sikten.
Ta inte bort tjärfläckar med hårda
föremål. Använd tjärborttagningsspray på lackerade ytor.

Ytterbelysning
Strålkastar- och lyktglasen är av
plast.
Använd inga slipande, frätande eller
aggressiva medel, isskrapor eller
torra trasor.
Vid rengöring av insektsfläckar, fett,
smuts och tjära på utvändiga lampor
eller lampglas, använd endast ljummet vatten, en mjuk trasa och ett biltvättmedel.
Hård rengöring med en torr trasa kan
ge skador på utvändiga lampor och
lampglas.
Rengör inte utvändiga lampor med
ett starkt biltvättmedel.
Använd inte farliga rengöringsmedel
efter tändning av belysningen. Lampglasen kan nämligen spricka av en
kemisk reaktion.

Anmärkning
Beakta råden för biltvätt och använd ett svagt rengöringsmedel.

Mikrosprickor i lampglas och svetsområden kan bero på att råden för
biltvätt inte har efterlevts.
Använd aldrig biltvättmedel enligt
nedan vid rengöringen.
•Aceton
•Bensen
•Tolluen
•Xylen
•Tinner
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Polering och vaxning

För mekanisk borttagning av isbeläggning används en isskrapa utan
vassa hörn. Tryck isskrapan hårt mot
glaset så att inte smuts kan komma
mellan isskrapan och glaset och repa
detta.

Underrede

Rengör torkarblad som gör ränder
med en mjuk trasa och fönsterputs.

Använd vatten regelbundet för att
spola rent underredet.

Bilpolish med silikon bildar en avvisande skyddsfilm, som gör vaxning
onödig.

Fälgar och däck

Karossdelar av plast får inte behandlas med vax eller poleringsmedel.

Rengör fälgar med pH-neutralt fälgrengöringsmedel.

Var extra noga vid områden där lera
och annat material kan samlas. Tag
bort all sand och lera som samlats på
dolda ställen innan du spolar med
vatten.

Fönsterrutor och torkarblad

Fälgarna är lackerade och kan vårdas med samma medel som karossen.

Vaxa bilen regelbundet (senast när
vattnet inte längre pärlar sig). I annat
fall torkar lacken ut.
Polering är endast nödvändig om
fasta ämnen har fastnat på lacken,
eller om lacken har blivit matt och
glanslös.

Använd mjuka, luddfria trasor eller
ett sämskskinn och glasrengöringsmedel eller insektsborttagare för rengöring.
Se till att värmeledarna på insidan av
bakrutan inte skadas vid rengöring
av bakrutan.

Använd inte högtrycksaggregat för
rengöring.

Lackskador
Åtgärda små lackskador med ett
lackstift innan det bildas rost. Låt en
verkstad åtgärda större lackskador
resp. rost.

Korroderande material som används
för att ta bort snö och is kan samlas
på bilens underrede. Om dessa inte
avlägsnas kan de påskynda korrosionsprocessen.

Vård av interiören
Interiör och klädsel
Använd endast torra trasor eller interiörrengöringsmedel för rengöring av
interiören inklusive instrumentpanelen och övriga paneler.
Rengör glaset framför instrumentpanelen endast med en mjuk fuktig duk.
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Rengör dynor med dammsugare och
borste. Ta bort fläckar med interiörrengöringsmedel.
Rengör säkerhetsbältena med ljummet vatten eller interiörrengöringsmedel.

OBS!
Stängda och öppna kardborrlås på
kläder kan skada sätesklädseln.

Plast- och gummidelar
Plast- och gummidelar kan vårdas
med samma medel som karossen.
Använd eventuellt interiörrengöringsmedel. Använd inga andra medel.
Undvik lösningsmedel och bensin.
Använd inte högtrycksaggregat för
rengöring.
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Rekommenderade vätskor,
smörjmedel och reservdelar ........357

Generell information
Serviceinformation
För att bibehålla driftsäkerheten, trafiksäkerheten samt bilens värde är
det viktigt att alla underhållsarbeten
utförs med föreskrivna intervall.

Intyg
En bekräftelse på att service har
utförts skall noteras i servicehandboken.
Datum och mätarställning förs in tillsammans med verkstadens stämpel
och underskrift.
Förvissa dig om att servicehandboken fylls i korrekt eftersom fortlöpande intyg på servicearbeten är en
förutsättning för att bevilja eventuella garanti- och goodwillanspråk.
Det är dessutom en fördel vid vidareförsäljning av bilen.
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Planerad underhållsservice
Planerad underhållsservice
Serviceintervaller
Varje år / 15 000 km (det som inträffar först)
Underhåll I – Använd Underhåll I för första service eller om Underhåll II har utförts tidigare
Underhåll II – Använd Underhåll II om föregående service var Underhåll I.
För bilar som är utrustade med ett system för övervakning av oljans livslängd - Om oljebyteslampan tänds och det har
gått 10 månader eller mer sedan det senaste underhållet måste relevant underhåll utföras.
Nr

Service

Underhåll I

Underhåll II

R

R

1

Byte av motorolja och filter.

2

Kontrollera eventuella läckor eller skador.

I

I

3

Kontrollera motorns luftfilter.

I

I

4

Kontrollera däckens lufttryck och slitage.

I

I

5

Kontrollera bromssystemet.

I

I

6

Kontrollera motorns kylvätskenivå och vindrutespolarvätskenivån och fyll
på vid behov.

I

I

7

Kontrollera hjulupphängningens och styrningens komponenter.

I

I

8

Kontrollera torkarbladen och ytterbelysningens funktion.

I

I
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Nr

Service

Underhåll I

Underhåll II

9

Kontrollera drivremmarna.

I

I

10

Utför eventuell ytterligare service – se motsvarande avsnitt.

I

I

Kontrollera eventuella fältåtgärder.

I

I

11

Underhåll 2 – utför all service som beskrivs i Underhåll 1 plus följande
12

Byt bromsvätska.

R

13

Kontrollera motorns kylsystem.

I

14

Kontrollera säkerhetssystemets komponenter.

I

15

Kontrollera drivlinans komponenter.

I

16

Smörj karosskomponenter.

I

I - Kontrollera dessa objekt och de delar de är relaterade till. Korrigera, rengör, fyll på, justera eller byt vid behov.
R - Byt eller ändra.

Nr
17

Beskrivning

Captiva

Byt pollenfilter

Var 15 000:e km / varje år

18

Byt luftfilter

Var 60 000:e km/vart fjärde år

19

Byt tändstift

Var 150 000:e km / vart tionde år

20

Byta dieselbränslefilter

Utom Ryssland Var 60 000:e km/ vartannat år
Ryssland

Var 30 000:e km / vart annat år

21

Byt kylvätska

Var 240 000:e km / vart femte år

22

Byt olja i automatisk växellåda

Normal förhållanden: var 150 000:e km
Normal förhållanden: var 75 000:e km
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Fotnoter
Underhållspunkt

Anmärkning
Byt motorolja omedelbart om oljebyteslampan i instrumentgruppen lyser.

1

2
3 & 17

Vid körning under svåra förhållanden som t.ex. körning av korta sträckor, tomgångskörning
under längre perioder eller körning i dammig miljö, behöver sannolikt motorolja och filter bytas
oftare.
Förlust av vätska i något av bilens system kan tyda på ett problem. Systemet måste kontrolleras och repareras och vätskenivån kontrolleras. Fyll på vätska vid behov.
Vid körning i dammiga förhållanden, kontrollera filtret oftare.
Vid regelbunden körning i dammiga förhållanden kan filtret behöva bytas oftare.

5

Kontrollera visuellt om bromsledningar och slangar har fastnat, läcker, har sprickor eller skavmärken m.m. Kontrollera skivbromsbeläggen beträffande slitage och skivorna beträffande
ytans skick. Kontrollera trumbromsarnas belägg/backar beträffande slitage eller sprickor. Kontrollera övriga bromsdelar, till exempel trummor, hjulcylindrar, bromsok, parkeringsbroms m.m.

7

Kontrollera visuellt fram- och bakhjulsupphängning och styrsystem beträffande skador, lösa
eller saknade delar eller tecken på slitage. Kontrollera servostyrningens komponenter beträffande fastsittande delar, sprickor, skavmärken m.m.

8

Kontrollera torkarbladen beträffande slitage, sprickor eller nedsmutsning. Rengör vindrutan
och torkarbladen om de är smutsiga. Byt torkarbladen om de är slitna eller skadade.

12

Vid körning under svåra förhållanden, körning i backig eller bergig terräng eller om bilen ofta
drar släpvagn, kan bromsvätskan behöva bytas oftare.
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Underhållspunkt

Anmärkning

13

Kontrollera slangarna visuellt och byt ut dem om de är spruckna, uppsvällda eller slitna. Kontrollera alla rör, kopplingar och klämmor. Byt mot originaldelar vid behov. Som hjälp att säkerställa korrekt funktion rekommenderas en tryckprovning av kylsystemet och trycklocket samt
rengöring av kylarens utsida och luftkonditioneringens kondensor.

14

Se till att säkerhetsbältenas varningslampa och säkerhetsbältena fungerar korrekt. Kontrollera
att det inte finns några andra lösa eller skadade delar i säkerhetsbältessystemet. Om du ser
något som kan hindra att säkerhetsbältena fungerar korrekt, se till att det repareras. Se till att
eventuella slitna eller fransiga säkerhetsbälten byts ut.

16

Smörj alla låscylindrar, dörrgångjärn och spärrar, huvgångjärn och spärrar samt bakluckans
gångjärn och spärrar. Smörjning kan behöva utföras oftare om delarna är utsatta för korrosiv
miljö. Om silikonfett stryks på tätningslisterna med en ren trasa håller de längre, tätar bättre
och fastnar eller gnisslar inte.

Allmänt för automatisk växellåda

Byt växellådsolja och filter i den automatiska växellådan om bilen huvudsakligen körs under ett
eller flera av följande förhållanden:
• I tät stadstrafik med yttertemperaturer som regelbundet uppnår 32C eller högre.
• I bergiga eller backiga områden.
• Vid frekvent körning med släp.
• Om bilen används inom taxiverksamhet, polisen eller budbilsservice.

Allmänt om remmar

Kontrollera visuellt remmen beträffande fransar, omfattande sprickor eller synliga skador. Byt
remmen vid behov.

Allmänt

Kontrollera alla system beträffande delar som fastnat eller som är skadade eller saknas. Byt ut
delar vid behov. Byt ut eventuella komponenter som är kraftigt slitna.
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Underhållspunkt

Anmärkning

Däckens tillstånd och Däckens skick ska kontrolleras innan körning och däcktrycket ska kontrolleras med en lufttryck
trycksmätare varje gång du tankar eller åtminstone en gång i månaden.
Hjulinställning

Skifta och balansera hjulen vid behov.
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Extra service
Svåra körförhållanden
Svåra körförhållanden föreligger om
ett eller flera av följande förhållanden
förekommer ofta:
 Upprepad körning korta sträckor
under 10 km.
 Långvarig tomgångskörning
och/eller långsam körning i tät
trafik.
 Körning på dammiga vägar.
 Körning i bergiga eller backiga
områden.
 Körning med släp.
 Körning i tät stadstrafik med yttertemperaturer som regelbundet
uppnår 32C.
 Används som polisbil, taxi eller
budbil.
 Ofta körs då det råder minusgrader.
Svåra körförhållanden föreligger
också för polisbilar, taxibilar och körskolebilar.

Vid svåra körförhållanden kan vissa
servicearbeten behöva utföras oftare
än de angivna intervallerna.
Sök tekniska råd om kraven på service beroende på det specifika körförhållandet.
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Rekommenderade
vätskor, smörjmedel
och reservdelar
Rekommenderade vätskor
och smörjmedel
Använd endast produkter som har
blivit testade och godkända. Skador
som uppstår på grund av användning
av drivmedel som inte är godkända
omfattas inte av garantin.

{Varning
Drivmedel är farliga ämnen som
kan vara giftiga. Hantera varsamt!
Observera den information som
anges på behållaren.
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Motorolja

Att välja rätt Motorolja

Motorolja identifieras med sin kvalitet
och viskositetsklass. "Kvalitet" och
"Specifikation" är likvärdiga begrepp i
detta avseende. Motoroljans Kvalitet
är viktigare än Viskositeten vid val av
Motorolja. Oljekvaliteten gör bland
annat att motorn går rent, slitaget
begränsas och att oljan inte åldras i
förtid, medan Viskositetsklassen
anger hur trögflytande oljan är inom
ett temperaturintervall.

Vilken Motorolja som är rätt beror på
Oljespecifikation och SAE Viskositetsklass.
Använd och fråga efter Motoroljor
med certifieringslogon dexos™. Oljor
som uppfyller din bils krav ska ha
Certifieringslogon dexos™på behållaren.

C3E9006A

Denna logo indikerar att oljan har
godkänts av GM enligt dexos™specifikationen.
Din bilsmotor har fyllts vid fabriken
med dexos™-godkänd motorolja.

Motoroljekvalitet för service
dexos

2398375

Använd endast motorolja som är
godkänd enligt Dexos-specifikationen eller en motsvarande motorolja
med rätt viskositetsklass.
Om du är osäker på om din olja är
godkänd enligt Dexos-specifikationen kan du fråga din servicetekniker.

Service och underhåll

Användning av ersättningsoljor om
dexos inte finns tillgängligt: Om
motoroljor som uppfyller Dexos-specifikationen inte är tillgängliga vid ett
oljebyte eller vid påfyllning av olja
kan du använda ersättningsoljor med
den kvalitet som nämns ovan.
Användning av oljor som inte uppfyller Dexos-specifikationen kan dock
leda till försämrade prestanda under
vissa förhållanden.

Användning av motorolja med enbart
kvalitet ACEA A1/B1 eller ACEA
A5/B5 är förbjuden eftersom detta
kan orsaka varaktiga motorskador
under vissa driftförhållanden.

Fylla på Motorolja

Viskositetsklassen SAE anger hur
trögflytande oljan är.

Motoroljor från olika tillverkare och
av olika märken kan blandas så
länge de uppfyller kraven för den
angivna motoroljan (Kvalitet och Viskositet).
Om motorolja av rätt kvalitet inte
finns tillgänglig kan maximalt 1 liter
ACEA A3/B3 (bensin) ACEA A3/B4
eller ACEA C3 (diesel) användas
(endast en gång mellan varje oljebyte).
Viskositeten skall vara av rätt klass.
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Motoroljetillsatser
Användning av motoroljetillsatser
kan leda till skador och att garantin
upphör att gälla.

Motoroljas Viskositetsklasser

Viskositetsklassen för oljor med
flera användningsområden består
av två tal:
Det första talet, följt av bokstaven W,
anger viskositeten vid låg temperatur
och det andra talet anger viskositeten vid hög temperatur.

TEL119A

SAE 5W-30 är den bästa Viskositetsklassen för din bil. Använd inte olja
med andra viskositetsklasser, som
SAE 10W-30, 10W-40 eller 20W-50.
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Användning vid kalla
temperaturer:

Kylvätska och
frostskyddsmedel

Om du använder bilen i ett extremt
kallt område, där temperaturen
underskrider -25C, ska Viskositetsklasen SAE 0W-xx användas. En olja
med denna viskositetsklass ger lätttare kallstart för motorn vid extremt
låga temperaturer.

Använd endast kylvätska/frostskyddsvätska med lång livslängd
(LLC)

Vid val av en olja med korrekt viskositetsklass måste du alltid se till att
oljan uppfyller dexos™‚specifikationen.
 Ner till -25C: 5W-30, 5W-40.
 Ner till -25C och därunder:
0W-30, 0W-40.
Viskositetsklassen SAE anger hur
trögflytande oljan är.

Bromsvätska
Använd endast godkänd bromsvätska som är avsedd för denna bil
(DOT 4).

I länder med milt klimat ger kylvätskan frostskydd ned till cirka
-35C.

Bromsvätska tar med tiden upp fukt,
vilket försämrar bromseffekten.
Bromsvätskan ska därför bytas vid
de angivna intervallerna.

I länder med kallt klimat ger kylvätskan frostskydd ned till cirka
-50C. Denna koncentration ska
bibehållas hela året.

Förvara alltid bromsvätska i en väl
försluten behållare för att undvika att
den tar upp vatten.

Upprätthåll en tillfredsställande koncentration av frostskyddsmedel.
Kylvätsketillsatser som ska ge extra
korrosionsskydd eller tätar mindre
läckage kan framkalla funktionsstörningar. För problem som uppstår på
grund av användning av kylvätsketillsatser avsäger sig tillverkaren allt
ansvar.

Se till att bromsvätskan inte förorenas.
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Servostyrningsvätska
Använd endast vätskan Dexron VI.

Manuell växellådsolja
Använd endast Castrol BOT
303-olja.

Vätska till automatisk
växellåda
Använd endast vätskan Dexron VI.
Olja till fördelningsväxellådan
(AWD)
Använd endast syntetisk hypoidolja
75W-90.
Olja till differentialhållaren (AWD)
Använd endast syntetisk hypoidolja
75W-90.
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Tekniska data

Fordonsidentifiering

363

Identifikationsskylt

Fordonets
identifieringsnummer (VIN)
Fordonsidentifiering .....................363
Bildata .........................................365

C11D9001A

Identifikationsskylten sitter på dörramen till förardörren.
C11E8003A

Chassinumret (VIN) är graverat mitt
på brandväggen.
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C11E8002A

På vissa modeller sitter etiketten i
motorrummet.

Tekniska data

365

Bildata
Motordata
Motor
Cylinderantal

2.4D

3.0 D

2.0 DSL

2.2 DSL
(163 PS)

2.2 DSL
(184 PS)

4

6

4

4

4

2384

2997

1998

2231

2231

Effekt [kW] vid varvtal
per minut

123 vid 5600

190 vid 6900

120 vid 3800

120 vid 3800

135 vid 3800

Max. vridmoment [Nm] vid
varv per minut

230 vid 4600

288 vid 5800

400 vid
1750~2250

350 vid
1500~3000

400 vid
1750~2750

Cylindervolym [cc]

Bränsletyp

bensin

Diesel

Prestanda
Topphastighet
2.4D
Manuell växellåda (km/h)
Automatisk växellåda (km/h)

190 (FWD)
186 (AWD)
175

3.0 D

2.0 DSL

-

-

198

187

2.2 DSL
(163 PS)
189 (FWD)
184 (AWD)
188 (FWD)
182 (AWD)

2.2 DSL
(184 PS)
200
191
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Bränsleförbrukning - CO2-emissioner
2.2 DSL
2.0 DSL (163 PS) 2.2 DSL 2.2 DSL 2.2 DSL 2.2 DSL
FWD
FWD
(163 PS) AWD (5-sitsig) (7-sitsig)
AT
MT
FWD AT
MT
AWD AT AWD AT

2.4D
FWD
MT

2.4D
AWD
MT

2.4D
AWD
AT

3.0D
AWD
AT

Stadskörning
[l/100 km]

12,2

12,3

12,1

14,3

9,9

7,8

9,9

7,9

10,4

10,4

Landsvägskörning [l/100 km]

7,1

7,6

7,6

8,3

6,4

5,3

6,3

5,6

6,5

6,5

Blandat
[L/100 km]

8,9

9,3

9,3

10,5

7,7

6,2

7,5

6,4

7,9

7,9

CO2 [g/km]

210

218

217

244

203

164

198

170

208

208

Tjänstevikt
Med förare (75 kg)
2.4D
5-sitsig

2.4D
7-sitsig

3.0D
7-sitsig

-

-

-

-

-

-

Framhjulsdrivning
(kg)

MT

Fyrhjulsdrivning
(kg)

MT

1843~1923 1848~1948

AT

1868~1948 1893~1973 1890~1970 1915~1995

AT

1768~1848 1793~1873

3.0D
5-sitsig

-

-

2.0 DSL
7-sitsig
-

2.2 DSL
5-sitsig

2.2 DSL
7-sitsig

1853~1933 1878~1958

1978~2058 1878~1958 1903~1983
-

1928~2008 1953~2033

-

1953~2033 1978~2058

Tekniska data

Bilens mått
Längd [mm]

4673

Bredd [mm]

1849

Höjd (med takräcke) [mm]

1756

Axelavstånd [mm]

2707

Spårvidd (fram) [mm]

1569

Spårvidd (bak) [mm]

1576

Minsta svängradie [m]

11,87

Volymer och specifikationer
Motor

2.4D

3.0 D

4,7

5,7

Bränsletank [l]
Motorolja [l]

DIESEL

65
5,4
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Däcktryck

Däckstorlek

Hjul
dimension

235/60R17

17x7J

235/55R18

18x7J

235/50R19

19x7J

T155/90R16
(temporärt)

16X4T

Tryck (psi/bar/kPa)
Fram

Bak

Under 4 åkande : 35/2,4/240
(Eco. tryck : 38/2,6/260)

Under 4 åkande : 35/2,4/240
(Eco.tryck : 38/2,6/260)

Över 5 åkande, med släpvagn:
35/2,4/240

Över 5 åkande, med släpvagn:
41/2,8/280

60/4,2/420

60/4,2/420

Kundinformation 369

Kundinformation
Registrering av bildata
och sekretess ..............................369

Registrering av bildata
och sekretess
Händesledatainspelare
Bilen har ett antal sofistikerade system som övervakar och kontrollerar
diverse bildata. En del data kan sparas under normal drift för att underlätta reparation av upptäckta
felfunktioner, andra data sparas
endast vid en krock av system som
normalt kallas datainspelare (EDR).
Systemet kan spela in data om bilens
tillstånd och hur den har körts.
För att läsa av denna specialdatautrustning krävs åtkomst till bilen.
Detta sker när bilen får service på en
verkstad. En del data matas elektroniskt till GM:s globala diagnossystem.
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A
Airbagsystem ............................... 62
Airbagsystem fram ....................... 63
Aktiva nackskydd ......................... 46
Allmän information ..................... 133
AM/FM-radio och DAB
(endast för typ 2) ........................ 141
Ansluta Bluetooth ....................... 152
Använda denna handbok ............... 1
Använda navigationssystemet ... 187
Användning ................................ 139
Användning av säkerhetsbälte
under graviditet ............................ 61
Askkoppar .................................... 95
Automatisk Avbländning av
Backspegel .................................. 38
Automatisk inkoppling av
halvljus ....................................... 124
Automatisk start/stoppfunktion ... 250
Automatisk växellåda ................. 255
Avgas ......................................... 106
Avgaser ...................................... 253

B
Backkamerans placering (RVC) 278
Backljus ..................................... 129
Bagagenät ................................... 83
Bagageutrymme .......................... 82
Bakljus, blinkers, bromsljus och
backlampor ................................ 314
Baklucka (halvkombi) .................. 27
Bakrutetorkare/bakrutespolare
(endast halvkombi) ................ 12, 90
Baksätet ....................................... 53
Batteri ........................................ 308
Batteriskydd ............................... 132
Beskrivning/funktion .................. 114
Bilbarnstolar ........................... 67, 75
Bilen behöver service
snart-lampa ................................ 107
Bilens mått ................................. 367
Blinkers .............................. 104, 127
Blinkers fram .............................. 313
Bluetooth Audio ......................... 152
Bogsering .................................. 342
Bromsar ..................................... 262
Bromssystemmeddelanden ....... 118
Bromsvätska .............................. 306
Bränsle för dieselmotorer .......... 281

Bränsle till bensinmotorer .......... 279
Bränsleekonomilampa ............... 113
Bränsleförbrukning CO2-emissioner ......................... 366
Bränslemätare ............................. 99
Bränsletillsatser ......................... 280
Byt motorolja-lampa ................... 113
Byte av däck .............................. 335
Byte av glödlampor .................... 311
Byte av torkarblad ...................... 310

C
CD-spelare ................................. 144
Centrallås ..................................... 25
Cigarettändare ............................. 94

D
DAB-funktion (endast för typ 2) . 142
Dieselpartikelfilter .............. 253, 310
Dimbakljus ......................... 128, 314
Dimbakljuslampa ....................... 114
Dimljus fram ............................... 128
Dimljuslampa ............................. 114
Displaymeddelanden ................. 117
Däckbeteckningar ...................... 323
Däckreparationssats .................. 327

Däcktryck ........................... 323, 368
Däcktrycksövervakning .............. 324
Dörr på glänt-lampa ................... 115
Dörrlås ......................................... 24

E
Elektrisk inställning ...................... 36
Elektrisk sätesinställning .............. 49
Elektriska fönsterhissar ................ 39
Elektronisk klimatreglering ......... 241
Elektronisk stabilitetskontroll
(ESC) ......................................... 267
Eluttag .......................................... 93
Extra enheter ............................. 149

F
Fack under sätet .......................... 81
Fara, varningar och obs! ................ 1
Farthållare .................................. 271
Farthållarlampa .......................... 115
Fasta ventilationsutsläpp ........... 243
Fjärrkontroll .................................. 18
Flash-to-pass ............................. 126
Fordonets identifieringsnummer 363
Fyrhjulsdrift-lampa ..................... 109
Fälgar och däck ......................... 322

Fällbara backspeglar ....................36
Fällbara ryggstöd ..........................51
Färddator ....................................118
Förarinformationscentral (DIC) ...116
Förvaring i mittkonsolen ...............80
Förvaringsutrymme bak ................82

H
Halvljusautomatik (DRL) .............127
Handsfree-telefon .......................153
Handskfack ...................................78
Hastighetsberoende servostyrning
(SSPS) varningslampa ...............110
Hastighetsmätare .........................96
Hjulsidor .....................................326
Händesledatainspelare ...............369

I
Identifikationsskylt ......................363
Indikatorlampa för bakljus ..........114
Indikeringslampa elektronisk
stabilitetskontroll (ESC) ..............110
Information om lastning av bilen ...85
Inkörning av en ny bil .................247
Inledning .........................................1
Instegsbelysning .........................131

Instrumentpanelens
förvaringsutrymme ....................... 77
Inställbara ventilationsutsläpp ... 242
Inställning av backspeglar ............. 6
Inställning av nackskydd ................ 5
Insynsskydd lastrum .................... 83
Interiörlampa .............................. 315
Isofix bilbarnstolar ........................ 73

K
Katalysator ................................. 254
Klimatkontroll ............................... 13
Klocka .......................................... 93
Komma igång ...................... 15, 177
Kontroll av bilen ......................... 247
Konvex backspegel ..................... 36
Krockskyddsgardiner ................... 65
Kupélampor ............................... 129
Kylvätska ................................... 302
Kylvätsketemperaturmätare ....... 100

L
Lampa elektronisk stabilitetskontroll
(ESC) av .................................... 111
Lampa för
däcktrycksövervakning .............. 111

Lampa för styrsystem
utförskörning .............................. 109
Lampa helljus på ........................ 114
Lampa krockkudde och
bältessträckare .......................... 105
Lampa laddningssystem ............ 106
Luftintag ..................................... 243
Luftkonditionering ...................... 230
Låg motoroljenivå-lampa ........... 112
Låsningsfritt bromssystem
(ABS) ......................................... 264
Läslampor .................................. 130

M
Manuell backspegel ..................... 37
Manuell växellåda ...................... 261
Manuell växellådsolja ................. 301
Manuella dörrlås .......................... 24
Min. tjänstevikt med
förare (75 kg) ............................. 366
Motordata ................................... 365
Motorhuv .................................... 287
Motorn överhettas ...................... 304
Motorns luftfilter ......................... 301
Motorolja .................................... 295
Mugghållare ................................. 79
Mönsterdjup ............................... 324

N
Nackstöd ...................................... 45
Normal funktion
luftkonditionering ....................... 245
Nummerskyltbelysning .............. 315
Nyckel- och låsmeddelanden .... 117
Nycklar ......................................... 17

O
Olika däckstorlekar och hjul ....... 326
Olja för automatisk växellåda .... 301
Omkopplare helljus/halvljus ....... 125
Open&Start-system ..................... 20

P
Parkering ............................. 15, 252
Parkering av bilen ...................... 285
Parkeringsbroms ....................... 265
Parkeringshjälp med ultraljud .... 274
Parkeringsvärmare
(endast diesel) ........................... 242
Passagerarutrymmets luftfilter ... 244
Placering av bilbarnstolar ............ 70
Prestanda .................................. 365
På/av-lampa för krockkudde ...... 106

På/av-strömställare för
krockkudde .................................. 66
Påfyllning av tanken ................... 281

R
Rattinställning .......................... 6, 87
Rattreglage .................................. 87
RDS-funktion ............................. 142
Reglage för
instrumentpanelbelysning .......... 129
Reglage ytterbelysning .............. 123
Rekommenderade vätskor och
smörjmedel ................................ 357
Relä för mittplacerat högt
bromsljus (CHMSL) ................... 314
Rotation av däck ........................ 325

S
Service ....................................... 245
Servicedisplay ............................ 101
Serviceinformation ..................... 351
Servicescheman ........................ 352
Servostyrningsvätska ................. 305
Sidoblinkers ............................... 314
Sidokrockkuddar .......................... 64
Signalhorn .............................. 11, 88

Släpvagnsindikatorlampa ........... 115
Snökedjor ................................... 327
Solglasögonfack ........................... 80
Solskydd ...................................... 42
Spolare och torkare ...................... 11
Spolarvätska .............................. 306
Start av motorn .......................... 249
Startkablar .................................. 340
Startspärrlampa ......................... 113
Strålkastare och parkeringsljus .. 312
Strålkastarräckviddsinställning ... 126
Strålkastarspolare ........................ 92
Strömavbrott .............................. 259
Stöldlarm ...................................... 30
Störning ...................................... 259
Säkerhetsbälte ............................... 5
Säkerhetsbälten ........................... 58
Säkerhetslampa ......................... 114
Säkerhetslås ................................ 27
Säkringar .................................... 315
Sätesinställning ........................ 3, 48
Sätesposition ............................... 47

T
Taklucka .......................................42
Takpanel .......................................81
Takräcke .......................................84
Tillbehör och ändringar ...............285
Trampa på fotbromsen-lampa ....114
Trepunktsbälten ............................60
Trycklampa oljetryck ...................112
Tändningslägen ..........................248

U
Ultra Parkeringshjälp-lampa .......110
Upplåsning av bilen ........................3
Uppvärmd bakruta/avisning av
vindrutetorkare .............................41
Uppvärmda backspeglar ..............37
Uppvärmda baksäten ...................57
Uppvärmda framsätet ...................51
Utföra eget servicearbete ...........286

V
Varningsblinkers .........................127
Varningslampa ABS ...................109
Varningslampa bromssystem .....107
Varningslampa
kylvätsketemperatur motor .........111

Varningslampa låg bränslenivå . 113
Varningslampa säkerhetsbälten 105
Varvräknare ................................. 98
Verktyg ...................................... 321
Vindrutetorkare/vindrutespolare .. 88
Vinterdäck .................................. 322
Volymer och specifikationer ....... 367
Vård av exteriören ..................... 346
Vård av interiören ...................... 348
Vägmätare ................................... 96
Värme- och ventilationssystem .. 227
Växellåda ..................................... 13
Växellådsdisplay ................ 104, 255
Växellådsmeddelanden ............. 118
Växelväljare ............................... 256

Y
Ytterbelysning ................................ 9

Å
Återvinning när bilen skrotas ..... 286

Ö§
Översikt ..................................... 134
Översikt motorrum ..................... 289
Översikt över instrumentpanelen ... 7
Översikt över navigeringssystem 153
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