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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.
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Inledning

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.

{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

GO3E3014A

TDL050A

Tryck på knappen K.
Låser upp alla dörrar. Varningsblinkers blinkar två gånger.
Se Fjärrkontroll på sida 18.
Se Centrallås på sida 20.

Flytta sätet framåt eller bakåt genom
att dra i handtaget och skjuta sätet till
önskat läge.
Lossa handtaget och kontrollera att
sätet är låst på plats.
Se Sätesinställning på sida 38.
Se Sätesposition på sida 37.
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Kort sagt

Ryggstöd

Inställning av nackskydd

Sitshöjd

Höjdjustering

GO3E3015A

GO3E3016A

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.

GO3E1003A

Dra nackstödet uppåt.
För att flytta det nedåt, tryck in spärren (1) och skjut nackstödet nedåt.
Se Nackskydd på sida 35.

Kort sagt

Säkerhetsbälte

Horisontell inställning
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Inställning av backspeglar
Innerbackspeglar

GO3E3002A

Dra nackstödet framåt. Det kan ställas in i tre lägen. 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 41.

GO3E2007A

Dra i spaken på spegelhusets undersida för att minska bländningen.
Se Manuell backspegel på sida 28.
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Kort sagt

Rattinställning

Ytterbackspeglar

GC3N2006A

Välj den berörda ytterbackspegeln
genom att vrida styrknappen till vänster (L) eller höger (R) och vrid
sedan reglaget för att justera spegeln.
I läget "o" väljs ingen spegel.
Se Fjärrstyrda backspeglar på sida
27.

GC3N5001A

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

GC3G1001A
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Kort sagt

Högerstyrd

GC3G1001R

Kort sagt

1. Sidoluftmunstycken
2. Strömställare för ytterbelysning
3. Blinkers
4. Farthållare
5. Instrumentpanel
6. Signalhorn, airbag på förarsidan
7. Rattreglage
8. Reglage för torkare och spolare
9. Mittre luftmunstycken
10. Infotainmentsystem
11. Förvaring
12. Passagerarairbag, PÅ-AV-strömställare
13. Handskfack
14. Passagerarairbag, PÅ-AV-lampa
15. Varningsblinker
16. Eluttag
17. Växelspak
18. Säkerhetslåsbrytare/HDC-knapp
19. Klimatiseringsautomatik
20. ESC strömställare
21. Gaspedal
22. Bromspedal

23. Tändningslås
24. Rattinställning
25. Spak huvöppning
26. Kopplingspedal
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Ytterbelysning

GO3E6004A

Vrid belysningsströmställaren till.
O(AV): Vrid ratten till AV för att
stänga av alla lampor. Alla lampor är
av och ratten återställs till ursprungsläget AUTO.
AUTO: Ytterlampor och instrumentpanellampor slås på eller av automatiskt beroende på de yttre
ljusförhållandena.

10 Kort sagt

; : Bakljusen, nummerskyltbelysningen och instrumentbelysningen är
tända.

Omkopplare helljus/halvljus

Varningsblinkers

2 : All ovanstående belysning och
strålkastarna är tända.
Tryck på belysningsströmställaren
#: Främre dimljus
s: Dimbakljus
Se Reglage ytterbelysning på sida
105.
JD13A

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 106.
Se Flash-to-pass på sida 106.

GC3N6001A

Aktivering med knappen |.
Se Varningsblinkers på sida 107.

Kort sagt

Signalhorn

Blinkers
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Spolar- och torkarsystem
Vindrutetorkare

JD14A

spak uppåt = höger blinkers
spak neråt = vänster blinkers
Se Blinkers på sida 108.

GC3N5003A

Tryck på Y

TDL033A

2: Kontinuerlig torkning, hög hastighet.
1: Kontinuerlig torkning, låg hastighet.
3: Intervalltorkning
O: Systemet är avstängt.
3: Enkelsvep.

12 Kort sagt

Flytta spaken nedåt och släpp den
för ett enkelt torkarslag när vindrutetorkarna är avstängda.
Se Vindrutetorkare/ vindrutespolare
på sida 72.

Bakrutetorkare/
bakrutespolare

Spolare

Torkare

Vindrutespolare

TDL031A

TEL021A

Tryck spaken mot instrumentpanelen.

Tryck strömställarens uppåt för att
använda torkaren kontinuerligt.

Spolarvätska spolas på bakrutan och
torkaren sveper några slag.

Dra i spaken.

Tryck strömställarens nedåt för att
använda intervalltorkning.

Se Bakrutetorkare/ bakrutespolare
på sida 74.

Se "Vindrutespolare" under Vindrutetorkare/ vindrutespolare på sida 72.

Ställ strömställaren i neutralläge för
att stänga av torkaren.

Se Spolarvätska på sida 240.

Se Spolarvätska på sida 240.

Se Bakrutetorkare/ bakrutespolare
på sida 74.

TDL030A

Kort sagt

Klimatkontroll

Avfuktning och avisning av
rutorna

Bakruteuppvärmning,
uppvärmning av
ytterbackspeglarna
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Växellåda
Manuell växellåda

GC3E8003A
GC3N9007A

Vrid luftfördelningsratten till
DEFROST 5.
GC3N2011A

Tryck på knappen = för aktivering.
Se Uppvärmda backspeglar på sida
27.
Se Bakruteuppvärmning på sida 31.

Se "Avisning av vindruta" under
Värme- och ventilationssystem på
sida 183.
Se "Avfuktning av vindruta" under
Luftkonditionering på sida 187.

För att lägga i backen när bilen står
still drar du upp knappen på växelspaken och lägger i backen.
Om det inte går att lägga i backväxeln, för växelspaken till friläge, släpp
upp kopplingspedalen och trampa
ner den igen. Lägg sedan i växeln på
nytt.
Se Manuell växellåda på sida 206.

14 Kort sagt

Automatisk växellåda

MD174

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

GC3N9003A

P (PARKERING): Låser framhjulen.
Välj läge P endast när bilen står stilla
och parkeringsbromsen är åtdragen.

MD172

Trampa ner bromspedalen och tryck
på frigöringsknappen för att växla.

R (BACKVÄXEL): Välj läge R
endast när bilen står stilla.

De växellägen som kräver att du
trycker in spärrknappen anges av
pilarna.

N (FRILÄGE): Neutralväxel.
D: För alla normala körförhållanden.
I detta läge kan växellådan välja
samtliga 6 växelsteg framåt.
M: Manuellt läge.

TDL148A

Kort sagt

Komma igång
Kontrollera före körning
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Starta motorn med
tändningslåset

 Ringtryck och däckskick.
 Motoroljenivå och vätskenivåer.
MD173

Flytta växelväljaren fritt.

 Att alla rutor, speglar, ytterbelysning och registreringsskyltar
fungerar och är fria från smuts,
snö och is.
 Rätt position för säten, säkerhetsbälten och speglar.
 Kontrollera att bromssystemet
fungerar som det ska i låg hastighet, i synnerhet när bromsarna är
fuktiga.

MD098

 Vrid nyckeln till läge 1. 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 2 för förglödning tills
K slocknar.

16 Kort sagt

 Vrid nyckeln till läge 3, trampa
ned kopplingspedalen och fotbromsen och släpp sedan nyckeln när motorn är igång.
Innan du startar igen eller parkerar
bilen vrider du tillbaka nyckeln till 0.

Parkering
 Parkera inte bilen på ett lättantändligt underlag. Underlaget kan
antändas på grund av avgassystemets höga temperatur.
 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.
 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

17

Nycklar med fällbart nyckelax

Nycklar
Reservnycklar

Nycklar och lås ..............................17
Dörrar ............................................23
Säkring av bilen .............................25
Ytterbackspeglar ...........................26
Innerbackspeglar ...........................28
Fönster ..........................................29
Tak ................................................32

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 282.

TDL046A

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

Hantera fjärrkontrollen varsamt och
skydda den mot fukt och höga temperaturer. Undvik onödig användning.

Störning
Om centrallåset inte kan manövreras
med fjärrkontrollen kan det bero på
följande:
 Räckvidden har överskridits.
 För låg batterispänning.
 Upprepad användning av fjärrkontrollen utanför räckvidden kräver omsynkronisering av
fjärrkontrollen.

TDL048A

Används vid manövrering av:
 Centrallås
 Stöldlarm
Radions fjärrkontroll har en räckvid
på ungefär 20 meter. Räckvidden
kan ändras på grund av yttre
omständigheter.
Varningsblinkersen tänds när fjärrkontrollen används.

 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.

Nycklar, dörrar och fönster

Batteribyte i fjärrkontrollen
Byt batteriet omgående när räckvidden minskar märkbart.
Batterierna får inte slängas i hushållssoporna. De måste lämnas till
återvinning på lämpliga återvinningsstationer.
Nycklar med fällbart nyckelax

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.
5. Kontrollera att fjärrkontrollen
fungerar till bilen.

OBS!
Undvik att ta på batteripolerna med
fingrarna. Detta kan förkorta livslängden hos batteriet.
Anmärkning
Förbrukade lithiumbatterier kan
skada miljön.
TDL055A

Anmärkning

Lämna förbrukade batterier för
återvinning.

Använd ett batteri av typ CR2032
eller motsvarande.

Släng inte batterier i hushållssoporna.
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Anmärkning
För att sändaren skall fungera bra
bör följande beaktas:
Undvik att tappa fjärrkontrollen/sändaren.
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.
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Nycklar, dörrar och fönster

Centrallås

Centrallåsningsknapp

Du kan aktivera centrallåset från
framdörren. Med det här systemet
kan du låsa och låsa upp alla dörrar,
bakluckan och tankluckan från förardörren eller passagerardörren med
antingen fjärrkontrollen (från utsidan)
eller centrallåsknappen (från insidan).

<Förardörren>

<Passagerardörren>

Med nyckeln (från utsidan) och förardörrens låsvred (från insidan) kan
man endast låsa centrallåset.
Om förardörren inte är helt stängd
fungerar inte centrallåset. Detta kan
ändras i fordonsinställningarna.
Se Personliga inställningar på sida
101.

GC3N2002A
GC3N2001A

Låser eller låser upp alla dörrar, bakluckan och tankluckan.
Tryck på knappen Q för att låsa.
Tryck på knappen K för att låsa upp.
Om förardörren öppnas kan inte
förardörren och tanklocket låsas.
Detta kan ändras i fordonsinställningarna.
Se Personliga inställningar på sida
101.

Nycklar, dörrar och fönster

Upplåsning

Låsning

Totallåsning

Fjärrkontroll

Fjärrkontroll

För att få ytterligare skydd när du
lämnar bilen kan du totallåsa dörrarna.
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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

TDL050A

TDL052A

Tryck på knappen K.

Tryck på knappen Q.

Lås upp alla dörrar.

Lås alla dörrar.

Varningsblinkers blinkar två gånger.
Om bara förardörren ska låsas upp
eller för att ändra upplåsningsfeedback kan detta ändras i fordonsinställningarna.
Se Personliga inställningar på sida
101.

Aktivera inte spärrsystemet om
personer finns kvar i bilen. Dörrarna kan inte låsas upp inifrån.
Tryck på Q på radiofjärrkontroll två
gånger inom 5 sekunder för att aktivera spärren.
Avaktivera spärren genom att trycka
på K på radiofjärrkontrollen.
Anmärkning
Spärrfunktionen fungerar när alla
dörrar, bagageluckan och tankluckan är stängda.
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Nycklar, dörrar och fönster

Deaktiveringen av totallåsningen
sker när dörrarna låses upp på
normalt sätt.

AV: Dörrarna låses omedelbart när
du trycker på centrallåsknappen eller
knappen Q på fjärrkontrollen.

Manuella dörrlås

Fördröjd låsning
Den här funktionen fördröjer låsningen av dörrarna och aktiveringen
av stöldlarmet i fem sekunder när
dörrlåskontakten eller fjärrkontrollen
används för att låsa fordonet.
Detta kan ändras i fordonsinställningarna.
Se Personliga inställningar på sida
101.
PÅ: När du trycker på centrallåsknappen hörs tre ljudsignaler som
signalerar att fördröjd dörrlåsning är
aktiverad.
Dörrarna låses inte förrän fem sekunder efter att den sista dörren har
stängts. Du kan tillfälligt åsidosätta
den fördröjda låsningen genom att
trycka på centrallåsknappen eller låsknappen på fjärrkontrollen.

GO3E2014A

Manuell låsning med nyckeln möjliggör centrallåsning.
Manuell upplåsning med nyckeln
möjliggör upplåsning av förardörren.
Anmärkning
Knacka lätt på nyckelspåret eller
värm upp nyckeln om dörren inte
öppnas när det är is i nyckelspåret
vid kall väderlek.

Nycklar, dörrar och fönster
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Dörrar

Säkerhetslås
OBS!

Baklucka
Öppna

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

{Varning
Använd de barnsäkra dörrlåsen
när barn sitter i baksätena.

TDL002A

Du kan använda en nyckel eller en
lämplig skruvmejsel.
Använd barnsäkerhetsdörrlåset
genom att vrida barnspärrarna till
horisontellt läge.
Om du vill öppna en bakdörr när dörrens barnsäkerhetsspärr är aktiverad, öppna dörren från utsidan.
Avaktivera barnsäkerhetsdörrlåset
genom att vrida barnspärrarna till
vertikalt läge.

GC3G2001A

Öppna bakluckan genom att trycka
på pekplattan när bakluckan är olåst.
Bakluckan låses eller låses upp när
alla dörrar låses eller låses upp med
radiofjärrkontrollen eller centrallåsknappen.
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Nycklar, dörrar och fönster

{Varning
Kör inte med helt eller delvis öppen
baklucka, t.ex. vid transport av
skrymmande föremål. Giftiga avgaser kan tränga in i bilen.

OBS!
Kontrollera att det inte finns några
hinder ovanför, t.ex. en garagedörr, innan du öppnar bakluckan
för att undvika att bakluckan skadas. Kontrollera alltid rörelseområdet ovanför och bakom bakluckan.
Anmärkning
När motorn är igång kan bakluckan
öppnas med växelspaken i läge
"P" (automatisk växellåda) / ilagd
parkeringsbroms (manuell växellåda).

Anmärkning

Stänga

Montering av tunga tillbehör på
bakluckan kan göra att den inte
hålls kvar i öppet läge och att den
blir svårare att öppna.

För att stänga bakluckan trycker du
ned den ordentligt så att den går i
lås.
Tryck inte på pekpanelen medan du
stänger. Det kan få den att öppnas
igen.

OBS!
Se till att händer eller andra
kroppsdelar, samt att andra personer, inte befinner sig under bakluckan vid stängning.

Nycklar, dörrar och fönster
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Säkring av bilen

Deaktivering

Stöldlarm

Om bilen låses upp med knappen K
på radiofjärrkontrollen avaktiveras
stöldlarmet.

Aktivering

Larm
Avbryt larmet genom att trycka på
valfri knapp på radiofjärrkontrollen
eller slå på tändningen.
Stöldlarmet kan avaktiveras genom
att man trycker på knappen K eller
slår på tändningen.
GC3N2005A

Lampan blinkar snabbt under de första 30 sekunderna och börjar sedan
blinka långsamt.
TDL052A

Tryck på knappen Q på fjärrkontrollen.
Stöldlarmsystemet aktiveras automatiskt efter 30 sekunder.
Tryck två gånger på knappen Q på
fjärrkontrollen.
Stöldlarmet aktiveras direkt.

Om lampan fortfarande blinkar
snabbt efter de första 30 sekunderna
är förardörrarna inte helt stängda
eller det förekommer ett systemfel.
Uppsök en verkstad för att få hjälp.

Automatisk låsning av
dörrarna
Om någon av dörrarna inte öppnas
eller om tändningsnyckeln inte är i
läge ACC eller ON inom 3 minuter
efter att dörrarna låsts upp med sändaren låses alla dörrar och stöldlarmsystemet aktiveras automatiskt.

Automatisk dörrupplåsning
Alla dörrar låses upp automatiskt om
en stöt överförs till krockgivarna
medan tändningen är påslagen.

26

Nycklar, dörrar och fönster

Dörrarna kanske inte kan låses upp
på grund av mekaniska problem hos
dörrlåssystemet eller batteriet.

Startspärr
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.
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.

Ytterbackspeglar
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.

Nycklar, dörrar och fönster

Fjärrstyrda backspeglar

Fällbara backspeglar

27

Uppvärmda backspeglar

Manuell infällning

GC3N2006A

Välj den berörda ytterbackspegeln
genom att vrida styrknappen till vänster (L) eller höger (R) och vrid
sedan reglaget för att justera spegeln.
I läget "o" väljs ingen spegel.

GC3N2011A
GC3N2007A

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.

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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Innerbackspeglar

Automatisk avbländning av
backspegel

Manuell backspegel

{Varning
Sikten i backspegeln är inte så tydlig när den är inställd i nattläge.
Var extra vaksam när backspegeln används då den är inställd för
nattbruk.
Om sikten bakåt inte är god under
körning kan detta resultera i en
olycka med bil- och/eller personskador.

GO3E2008A
GO3E2007A

Dra i spaken på spegelhusets undersida för att minska bländningen.

Bländande ljus från bakomvarande
bilar i mörker reduceras automatiskt.

Nycklar, dörrar och fönster

Fönster
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Elektriska fönsterhissar
{Varning

Manuell
fönstermanövrering

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

GO3E2009A

Fönstren kan manövreras med handvevar.

GC3N2009

Elektriska fönsterhissar kan manövreras med tändningen PÅ.
Använd strömställaren för respektive
fönster genom att trycka för att
öppna eller dra för att stänga.
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Användning
De elektriska fönsterhissarna kan
användas när tändningen är påslagen med hjälp av knapparen i varje
dörrpanel.
För att öppna fönstret trycker du ned
knappen.
Stäng fönstret genom att lyfta upp
strömställaren.
Släpp knappen när fönstret nått önskat läge.

{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.

Automatisk stängning/öppning
Om du vill automatiskt öppna fönstret
helt trycker du ned knappen helt. Dra
upp knappen helt för att stänga hela
fönstret automatiskt. 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 stängs automatiskt,
öppnas fönstret automatiskt av säkerhetsskäl.

Initialisering av de elektriska
fönsterhissarna
Om fönstren inte kan stängas automatiskt (t.ex. efter bortkoppling av bilens batteri), aktiverar du
fönsterelektroniken på följande sätt:
1. Stäng dörrarna.
2. Slå på tändningen.
3. Stäng fönstret helt och dra kontinuerligt under ytterligare 2 sekunder.
4. Upprepa detta för varje fönster.

{Varning
Det kan hända att klämskyddsfunktionen inte fungerar om den har utlösts flera gånger.
Använd inte fönsterströmställaren i
onödan.

Nycklar, dörrar och fönster

Barnsäkring för bakdörrutorna

Bakruteuppvärmning
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OBS!
Använd inte vassa verktyg eller slipande rengöringsmedel på bakrutan.
Var noga med att inte skada de
tunna värmetrådarna vid rengöring
eller annat arbete vid eller på bakrutan.

GC3N2010

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

GC3N2011A

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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Solskydd

Tak

Solskydden kan vid behov fällas ner
och också svängas åt sidan.

Taklucka

Solskydden har spegellock som ska
vara stängda under körning.

{Varning

Om solskydden har en lampa över
sminkspegeln tänds den när locket
över spegeln öppnas.

Var försiktig vid manövreringen av
takluckan. Det finns en risk för personskador, i synnerhet för barn.

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

Observera de rörliga delarna noga
när de används. Se till att ingenting
kan fastna i dem när de rör sig.
GO3E2013A

Takluckan kan manövreras med
påslagen tändning.

Öppna/stänga
För att öppna solluckan till önskat
läge trycker du lätt på strömställaren
och håller den intryckt (1). Släpp
strömställaren när solluckan nått
önskat läge.
Stäng takluckan genom att trycka lätt
på strömställaren och hålla den intryckt (2) tills takluckan är stängd.
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Öppna/Stänga med lutning
För att öppna takluckan med lutning
trycker du på strömställaren (3).
För att stänga takluckan trycker du
på strömställaren (4).
Automatisk öppning/stängning
För att öppna takluckan automatiskt,
tryck hårt och släpp strömställaren
(1). För att stoppa rörelsen trycker du
på någon av strömställarna en gång
till.
För att stänga takluckan automatiskt,
tryck hårt och släpp strömställaren
(2). För att stoppa rörelsen trycker du
på någon av strömställarna en gång
till.
Skyddsfunktion
Om takluckan stöter på motstånd under den automatiska stängningen
stoppas den omedelbart och öppnas
igen.

Solskydd
Solskyddet manövreras manuellt.
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.
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Smuts och skräp kan samlas på takluckans tätning eller i spåret och kan
orsaka problem med takluckans
funktion, orsaka oljud eller täppa
igen vattendräneringssystemet. Du
bör öppna takluckan med jämna mellanrum och ta bort eventuell smuts.
Torka av takluckans tätning och
takets tätningsområde med en ren
trasa, milt rengöringsmedel och vatten. Avlägsna inte fett från takluckan.

PM
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Nackstöd
Nackskydd
Position

Nackstöd .......................................35
Framsäten .....................................37
Säkerhetsbälten ............................41
Airbagsystem.................................45
Bilbarnstolar ..................................51

{Varning
Du får inte köra förrän nackskyddet
sitter i rätt läge.
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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Nackstöd på framsätena

Nackstöd på baksätena

Horisontell inställning

Höjdjustering

Höjdjustering

GO3E3002A
GO3E3001A

Dra nackstödet uppåt.
För att flytta det nedåt, tryck in spärren (1) och skjut nackstödet nedåt.

Dra nackstödet framåt. Det kan ställas in i tre lägen. Flytta nackstödet
bakåt genom att dra det framåt. Då
rör det sig bakåt automatiskt.

GO3E3003A

Dra nackstödet uppåt.
För att flytta det nedåt, tryck in spärren (1) och skjut nackstödet nedåt.

Demontering

Demontering

Höj upp nackstödet så långt det går.

Höj upp nackstödet så långt det går.

Tryck in spärrarna (1) och (2) samtidigt.

Tryck in spärrarna (1) och (2) samtidigt.

Dra upp nackstödet.

Dra upp nackstödet.

Säten, nackskydd

Bakre nackstöd då det ej
används

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

GO3E3022A

När det bakre nackstödet inte
används ska det vara nedfällt helt
och hållet.
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 Sätt dig så långt in mot ryggstödet som möjligt. Ställ in sätets
avstånd till pedalerna så att
benen är lätt vinklade när pedalerna är helt nedtryckta. 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 71.

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 35.
 Ställ in säkerhetsbältets höjd. Se
"Höjdjustering" under Trepunktsbälten på sida 43.

Sätesinställning

Sätesposition

{ 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.
GO3E3014A

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

Säten, nackskydd

Ryggstöd

Uppvärmda framsätet

Sitshöjd

GO3E3015A

Dra i spaken, ställ in lutningen och
släpp spaken. Låt sätet gå i ingrepp
hörbart.
Anmärkning
Avlasta ryggstödet vid inställningen.
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GO3E3016A

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.

GC3N3008A

Knapparna för sätesvärme är placerade i klimatregleringen.
Uppvärmningen av sätena sker när
motorn är igång.
Värm sätet genom att trycka på
knappen för aktuellt säte.
Indikeringslampan i knappen tänds.
Tryck in knappen igen för att slå av
sätesvärmen.
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{Varning
Om du inte kan känna temperaturförändringar eller smärta på huden
kan sätesvärmaren orsaka brännskador även vid låga temperaturer.
För att minska risken för brännskador bör personer med sådana problem vara försiktiga när de
använder sätesvärmare, särskilt
under långa perioder. Placera ingenting på sätet som isolerar mot
värme, t.ex. en filt, kudde, överdrag eller liknande. Detta kan leda
till att sätesvärmaren överhettas.
En överhettad sätesvärmare kan
orsaka brännskada eller skada sätet.

Fällbara ryggstöd
Främre passagerarsätet
{Varning
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. 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.
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.

GC3N3007A

Så här fäller du ner ryggstödet:
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. Dra lutningspaken (1) uppåt så
långt det går och fäll ryggstödet
(2) framåt tills det låses.

Säten, nackskydd

Så här fäller du upp ryggstödet:
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.

Säkerhetsbälten
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{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.

OBS!
Säkerhetsbälten är endast avsedda
för en person. De är inte lämpliga för
personer under 12 år eller personer
med en kroppslängd under 150 cm.

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.

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

Bältessträckarna fungerar bara en
gång. Om bältessträckarna aktiveras vid en krock kommer bältessträckarna och förmodligen andra
nya delar av bilens säkerhetsbältessystem att behöva bytas.

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

Varningslampa "tag på säkerhetsbältet" >. Se Varningslampa säkerhetsbälten på sida 84.

Utlösta bältessträckare visas genom
att kontrollampan 9 tänds.

Bälteskraftbegränsare

Se Lampa krockkudde och bältessträckare på sida 85.

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

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

Bältessträckare
Denna bil har bältesförsträckare för
främre passagerare. Bältesförsträckarna syns inte, men de är en del av
säkerhetsbältesenheten. De kan
hjälpa till att dra åt säkerhetsbältena
under de tidiga stadierna av en måttlig till svår frontal- eller halvfrontalkrock om förutsättningarna för
aktivering av sträckarna är uppfyllda.

Anmärkning

GO3E3017A

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

Fäst eller montera inte tillbehör eller andra föremål som kan störa
bältessträckarnas funktion.
Gör inga ändringar på bältessträckarnas komponenter eftersom
detta gör bilens typgodkännande
ogiltigt.
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{Varning
Säkerhetsbältena får inte blekas
eller färgas. Det kan göra att de blir
allvarligt försvagade. Vid en krock
kanske de då inte kan ge tillräckligt
skydd.
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Trepunktsbälten
Påtagning

Rengör säkerhetsbältena endast
med mild tvål och ljummet vatten.

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.
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Höjdinställning på främre
säkerhetsbälten

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.
MD038
GO3E3005A

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.

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

Säkerhetsbälten i baksätet
Trepunktsbältet för mittplatsen i baksätet kan endast rullas ut ur rullautomaten om ryggstödet är i den bakre
positionen.

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 säkerhetsbälte.
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.
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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.
När en airbag löser ut hörs en
skarp knall och rök kan utvecklas.
Håller denna påverkan i sig, kontakta en läkare. Kontakta en läkare
om denna irritation håller i sig.
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{Fara
Låt aldrig barn eller spädbarn och
gravida kvinnor respektive gamla
och svaga personer sitta i passagerarsäten fram som är utrustade
med krockkuddar.

Kontrollampa 9 för airbagsystem.

Airbagsystem fram

Se Lampa krockkudde och bältessträckare på sida 85.

Frontairbagsystemet består av en
airbag i ratten och en i instrumentpanelen på passagerarsidan. De identifieras med märkningen AIRBAG.

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.

GO3E3007A

Frontairbagsystemet utlöses i det
visade verkningsområdet vid en kollision med en viss intensitet. Tändningen måste vara PÅ.
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{Varning
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Sidokrockkuddar

Ett optimalt skydd ges endast om
sätet är i korrekt läge.
Se Sätesposition på sida 37.
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.
MD039

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

GO3E3008A

Sidoairbagsystemet består av en airbag i respektive framsätesryggstöd.
Detta kan identifieras med ordet AIRBAG.
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Anmärkning
På framsätena får endast sådan
skyddsklädsel användas som är
godkänd för din bil. Täck inte över
airbags.

{Varning

GO3E3006A

Krockskyddsgardinerna utlöses vid
en kollision med en viss intensitet.
Tändningen måste vara PÅ.

MD041

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

{Varning
Håll det område där krockkudden
utlöses fritt från hinder.

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.
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Krockskyddsgardiner

GO3E3006A
GO3E3009A

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.

MD043

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

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

{Varning
Inaktivera framsätespassagerarens airbagsystem när det sitter ett
barn i framsätet.
Aktivera framsätespassagerarens
airbagsystem när det sitter en vuxen i framsätet.
Använd tändningsnyckeln för att
välja position:

TEL014A

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

GC3G3001A

Så länge kontrollampan U 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 85.
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{Varning

Bilbarnstolar

VARNING–EXTREMT FARLIGT

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.

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.

Följ alltid lokala och nationella föreskrifter. I en del länder är användning
av barnsäkerhetssystem förbjuden
på vissa sittplatser.

GC3E3001A

{Varning
Använd ALDRIG en bakåtvänd
barnstol i ett säte som har en aktiv
krockkudde framför sig då detta
kan leda till dödsfall eller allvarliga
skador på barnet.

{Varning
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.
Detta gäller särskilt om en bakåtriktad bilbarnstol används i det
främre passagerarsätet.
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Val av rätt system
Baksätet är den bästa platsen att
fästa ett barnsäkerhetssystem.

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

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 barnsäkerhetssystemets
monteringsplats i bilen är korrekt.

Barn under 12 år som är kortare än
150 cm får bara färdas i ett säkerhetssystem som är lämpligt för barnet. Eftersom en korrekt placering av
bältet sällan är möjlig för barn som är
kortare än 150 cm rekommenderar vi
verkligen användning av ett lämpligt
barnsäkerhetssystem även om detta
inte krävs enligt lagstiftningen på
grund av barnets ålder.

När bilbarnstolarna inte används fäster du stolen med ett säkerhetsbälte
eller också tar du ut den ur bilen.

Håll aldrig ett barn i knäet när du
åker i bilen. Barnet blir för tungt att
hålla kvar vid en kollision.
För transport av barn, använd lämpliga barnsäkerhetssystem med hänsyn till kroppsvikten.

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

Anmärkning
Klistra inget på barnsäkerhetssystemen och täck dem inte med
främmande material.
Efter en olyckshändelse måste det
påverkade barnsäkerhetssystemet bytas ut.
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
På det främre passagerarsätet
Vikt- och åldersklasser

aktiverad airbag

deaktiverad airbag

På ytterplatserna
bak

På mittplatsen
bak1)

X

L2), U2)

L3), U3)

U3)

X

L2), U2)

L3), U3)

U3)

X

L2), U2)

L3), U3)

U3)

X

X

L3), U3)

X

X

X

L3), U3)

X

Grupp 0: upp till 10 kg
eller ungefär 10 månader
Grupp 0+: upp till 13 kg
eller ungefär 2 år
Grupp I: 9 till 18 kg
eller ungefär 8 månader till 4 år
Grupp II: 15 kg till 25 kg
eller ungefär 3 till 7 år
Grupp III: 22 till 36 kg
eller ungefär 6 till 12 år

1) CRS med stödben är inte tillåtet på grund av inkompatibla golv som t.ex. Maxi Cosi CabrioFix plus Easybase2
2) Endast om det främre passagerarsätets airbagsystem är deaktiverat. Om barnsäkerhstssystem fästs med ett trepunktsbälte
måste du ställa sätets höjdinställning i det högsta läget och se till att bilens säkerhetsbälte går framåt från den övre fästpunkten. Ställ in sätets ryggstödslutning så nära lodrätt läge som möjligt för att säkerställa att bältet är spänt på den sida där spännet sitter.
3) Flytta nackskyddet till det översta läget. Om det är i vägen för korrekt montering av barnsäkerhetssystemet, ta bort nackskyddet.
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Se Nackskydd på sida 35
Anmärkning
Flytta framsätet till dess främsta läge eller justera framsätets ryggstödslutning så långt som behövs mot lodrätt läge för
att säkerställa att fram- eller baksätets ryggstöd inte är i vägen för barnsäkerhetssystemet.
L: Lämplig för vissa barnsäkerhetssystem som tillhör kategorierna ”fordonsspecifik” ”begränsad” eller ”semi-universell”.
Barnsäkerhetssystemet måste vara godkänt för kategorierna ”fordonsspecifik” ”begränsad” eller ”semi-universell”.
U: Universellt användbart med trepunktsbälte.
X: Inget barnsäkerhetssystem är tillåtet i denna viktklass.

Säten, nackskydd
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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

Storlekskl
ass
E

Fäste
ISO/R1

På det främre
passagerarsätet

På ytterplatserna
bak

På mittplatsen bak

X

IL1)

X
X

E

ISO/R1

X

IL1)

D

ISO/R2

X

IL1)

X
X

C

ISO/R3

X

IL1)

D

ISO/R2

X

IL1)

X
X

C

ISO/R3

X

IL2)

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

1) Flytta framsätet till dess främsta läge eller justera framsätets ryggstödslutning så långt som behövs mot lodrätt läge för att
säkerställa att framsätets ryggstöd inte är i vägen för barnsäkerhetssystemet.

IL: Lämplig för vissa ISOFIX-barnsäkerhetssystem som tillhör kategorierna ”fordonsspecifik” ”begränsad” eller ”semi-universell”.
ISOFIX-systemet måste vara godkänt för kategorierna ”fordonsspecifik” ”begränsad” eller ”semi-universell”.
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 18 kg.
D ISO/R2: Bakåtriktat barnsäkerhetssystem för mindre barn i viktklassen upp till 18 kg.
E - ISO/R1: Bakåtriktat barnsäkerhetssystem för unga barn i viktklassen upp till 13 kg.

Säten, nackskydd

Isofix bilbarnstolar
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Övre fästöglor (Top-tether)
Top-Tether-fästöglor är markerade
med symbolen I för en barnstol.

GO3E3011A
GC3N3004A

Fäst ISOFIX barnsäkerhetssystem
som är godkända för bilen i ISOFIX-fästena. Bilspecifika lägen för
ISOFIX barnsäkerhetssystem är
markerade med IL i tabellen.
ISOFIX-fästena indikeras av en
dekal på ryggstödet.

Fordonet kan vara utrustat med styrningar framför fästena som stöd för
monteringen av barnsäkerhetssystemet. Styrningarnas lock fälls automatiskt bakåt när barnsäkerhetssystemet sätts fast.

GO3E3013A

Utöver ISOFIX-fästet fäster du
Top-tether-bältet i Top-tether-fästöglorna. Dess bälte måste löpa mellan
nackskyddets två styrstänger.
Allmängiltiga lägen för ISOFIX barnsäkerhetssystem är markerade med
IUF i tabellen.
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Förvaringsfack
Instrumentpanelens
förvaringsutrymme

Förvaringsfack ...............................59
Bagage-/lastutrymmen ..................62
Extra fack ......................................66
Takräcken......................................67
Information om lastning av bilen....69
GO3E4014A

Den är placerad nära rattstången på
undersidan av instrumentpanelen.
Dra i handtaget för att öppna.
GC3N4001A

Det sitter på instrumentpanelen.
Skjut undan spärren för att öppna det
övre förvaringsfacket.
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{Varning

{Varning

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

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

Handskfack

Mugghållare

GC3N4002A

Den är placerad på handskfackets
ovansida.
Tryck på knappen för att öppna.
Det används för små artiklar etc.
Tryck ner förvaringsfackets lucka för
att stänga den.
GO3E4003A

Dra i handtaget för att öppna den.

GC3N4003A

Förvaring

{Varning

61

Solglasögonfack

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.

GO3E4005A

Mugghållarna är placerade i mittkonsolen och i baksätets armstöd.
Dra i bandet i baksätets armstöd om
du vill använda baksätets mugghållare.

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.

TDL063A

Fäll ner för att öppna.

OBS!
Använd inte detta utrymme för att
förvara tunga föremål.
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Bagage-/lastutrymmen

Fack under sätet

Bagageutrymme
Fälla ner ryggstödet efter
sittdynan har vänts
{Varning
Lasta inte bagage eller annan last
högre än framstolarnas ryggstöd.
Låt inte passagerare sitta på dom
nedfällda stolsryggarna när bilen är
i rörelse.
GO3E4006A

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.

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.

{Varning
Om ryggstöden inte är spärrade
kan de 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 de är låsta.

{Varning
Ett säkerhetsbälte som har dragits
felaktigt, inte är korrekt fastsatt eller har snurrats kan inte ge det
skydd som behövs i händelse av
krock. Personen som använder
bältet kan skadas allvarligt. Efter
att du har höjt upp det bakre ryggstödet bör du alltid säkerställa att
säkerhetsbältena är korrekt dragna
och fastsatta och att de inte är
vridna.

Förvaring

Så här fäller du ner de bakre ryggstöden:

OBS!
Om du fäller ner baksätets ryggstöd innan du vänder på sittdynan
kan baksätet skadas.

1. Tryck ner nackstöden genom att
trycka på spärrhaken.
Anmärkning
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Det kan leda till att det inte går att
fälla ner ryggstödet ordentligt eller
orsaka skador på sittdynan.

Skjut framsätet framåt och ställ
framsätets ryggstöd i upprätt position för att få tillräckligt utrymme för
att vända baksätets sittdyna.

Vänd alltid på sittdynan innan du
fäller ner baksätets ryggstöd.

OBS!
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.

GO3E4009A

1. Dra i frigöringsspaken upptill på
det bakre ryggstödet.
GO3E4007A

2. Dra i remmen under sittdynan.
Sittdynan vänds då automatiskt.
Anmärkning
Sittdynan vänds då automatiskt.
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Säkerhetsbältet i mitten bak kan
låsas när du fäller upp ryggstödet.
Om det händer, släpp tillbaka bältet
hela vägen och börja om igen.
Om säkerhetsbältet fortfarande är
låst, försök igen efter att dynan har
dragits ut.

{Varning

GO3E4008A

2. Fäll ryggstödet framåt och nedåt.

GO3E4010A

3. Placera ytterplatsernas säkerhetsbälten i bältesstyrningarna.
4. Återställ ryggstödet i ursprungsläget genom att dra ut säkerhetsbältet från bältesstyrningarna och
lyfta upp ryggstödet. Tryck ryggstödet på plats. Kontrollera att
säkerhetsbältet inte har fastnat i
låset.

För att sätta tillbaka sittdynan placerar du sittdynans bakre del i sitt
ursprungliga läge och ser till att säkerhetsbältenas låsremmar inte är
snodda eller har fastnat under sittdynan. Sedan trycker du ner den
främre delen av sittdynan med viss
kraft så att den hakar fast.

Förvaring
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OBS!

{Varning

{Varning

Placera säkerhetsbältet och bälteslåsen mellan baksätets ryggstöd och sittkudde när du fäller upp
ryggstödet igen. Se till att säkerhetsbältet och bälteslåsen inte blir
fastklämda under baksätets sittkudde.

Kontrollera att de bakre ryggstöden
är tillbakafällda och har låst i läge
innan bilen körs med passagerare i
baksätet.

Låt aldrig passagerare sitta på nerfällda ryggstöd när bilen körs eftersom detta inte är en korrekt
sittställning och det inte finns några
säkerhetsbälten tillgängliga för användning.

Se till att säkerhetsbältena inte är
snodda, att de inte fastnar i ryggstödet och att de är anordnade på
ett riktigt sätt.

Det kan leda till personskador eller
skada de åkande.

Dra inte i frigöringsspakarna i överkant av ryggstödet när bilen är i rörelse.

OBS!
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.

Detta kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall vid en olycka
eller ett plötsligt stopp.
Föremål som läggs på det nedfällda ryggstödet får inte nå högre upp
än till överkanten av framsätena.
Då kan lasten glida framåt och orsaka personskador eller skador på
bilen vid plötsliga inbromsningar.
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Extra fack

OBS!

Bagagenät
Du kan ha små laster i bagagenätet.
Läs bruksanvisningen noggrant
innan du monterar bagagenätet.

Bagagenätet är konstruerad för
mindre laster. Placera inte tunga
föremål i bagagenätet.

Bagageutrymme/hatthylla
Bagageutrymme

GO3E4024A

Fäll upp lastgolvet och placera kroken i fästet som sitter i sidoklädseln
enligt bilden.
Anmärkning
Om det inte placeras korrekt kan
det orsaka skramlande ljud och slitage genom kontakt med baksätet.

GC3G4003A

Sätt fast de övre elastiska öglorna i
de övre fästena och fäst sedan de
nedre krokarna i de lägre fästena
enligt bilden.

GC3N4004A

Här kan du förvara verktyg, reservdäck, etc.
Dra i remmen och lyft uppåt.

Förvaring

Hatthylla
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Takräcken

Anmärkning
Om den inte är korrekt placerad
kan den orsaka skramlande ljud
och slitage genom kontakt med
baksätet.

Takräcke

OBS!
Placera inte tunga föremål på hatthyllan.

GC3N4005A

Du kan placera små föremål eller
dölja föremål som förvaras i lastutrymmet.

Tänk på att föremål kan falla ner
från hatthyllan när bakluckan öppnas.

GC3E4001A

Om du vill använda hatthyllan fäster
du öglorna i bakluckans båda fästen.

Takräcket kan användas för att på ett
bekvämt sätt bära ytterligare last
eller skrymmande föremål.

När den inte används placerar du
panelen i baksätet bakåt.

Lasthållaren har sidoskenor fastsatta
i taket.
Kontakta en auktoriserad verkstad
för information om och regler för körning med ett lastat takräcke.
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OBS!

{Varning

{Varning

Se till att lasten är jämnt fördelad
över takets sido- eller tvärrails. Det
får inte finnas någon last på takets
yta.

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.

Den högsta tillåtna lasten på takräcket är 75 kg. Överskrid inte bilens maximala lastkapacitet när du
lastar den.

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.
Använd inte takluckan när du har
last på takräcket.

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

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.

 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 301)
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.
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och reglage

Pedaler

71

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 ..........................................71
Varningslampor, mätare och
indikeringslampor ..........................79
Informationsdisplayer ....................92
Displaymeddelanden .....................97
Färddator .......................................98
Personliga inställningar ...............101
GC3N5001A

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

Signalhorn

Vindrutetorkare/
vindrutespolare
Vindrutetorkare

GC3N5002A

Funktionerna i infotainmentsystemet
och farthållaren kan styras med reglagen på ratten.
Se infotainmentsystemet.
Se Farthållare på sida 213.

GC3N5003A

Tryck på Y
TDL033A

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

Instrument och reglage

3: Intervalltorkning
O: Systemet är avstängt.
3: Enkelsvep.
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.

OBS!
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Inställbart torkningsintervall

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

TDL032A

Vrid ratten för att ställa in önskat
torkintervall:
Kort intervall = vrid inställningsratten
uppåt
Långt intervall = vrid inställningsratten nedåt
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Vindrutespolare

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.

Bakrutetorkare/
bakrutespolare
Torkare

{Varning

TDL030A

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

Använd inte vindrutespolningen i
minusgrader.
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.

TEL021A

Tryck på strömställaren i änden på
spaken för att använda bakrutetorkaren.
Tryck strömställarens uppåt för att
använda torkaren kontinuerligt.
Tryck strömställarens nedåt för att
använda intervalltorkning.
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Ställ strömställaren i neutralläge för
att stänga av torkaren.

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

Spolare

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.

TDL031A

Tryck spaken mot instrumentpanelen.
Spolarvätska spolas på bakrutan och
torkaren sveper några slag.

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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Klocka

Eluttag

<Typ 2>

<Typ 1>

GC3N5004A
GC3G5014A

Tid och datum visas på infotainmentdisplayen.
Inställningar för tid och datum kan
justeras.
Se infotainmentsystemet.

GC3N5005A

Ett 12 volts eluttag finns i mittkonsolen.
Den högsta effektförbrukningen får
inte överstiga 120 watt.

Instrument och reglage

OBS!
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Cigarettändare

Anslut inga strömavgivande tillbehör, t.ex. laddare eller batterier.
Skada inte anslutningarna genom
användning av olämpliga anslutningsdon.

{Varning
GC3N5006A

Ett 230V eluttag är placerat under
mittkonsolens nedre del.
Den högsta effektförbrukningen får
inte överstiga 150 watt.
När tändningen är frånslagen är eluttaget deaktiverat.
Dessutom deaktiveras eluttaget vid
låg batterispänning.
Anmärkning
Stäng locket när det inte används.

Gnistor kan uppstå när du ansluter
enheten till en strömkälla, detta är
normalt.
Anslut inte i närheten av brännbara
eller explosiva ämnen.
Starta inte motorn när omriktaren
är ansluten eller körs.
Omriktaren kan inte driva de flesta
apparater avsedda att producera
värme, t.ex. hårtorkar, strykjärn,
brödrostar, värmare och kaffemaskiner eftersom dessa föremål kräver mycket mer än 150 watt.

GC3G5001A

Om du vill använda cigarettändaren
vrider du tändningslåset till ACC eller
ON och trycker in tändaren så långt
det går. Cigarettändaren hoppar ut
automatiskt när den är färdig att
använda.

78

Instrument och reglage

OBS!
Överhettning av cigarettändaren
kan skada värmeelementet och
själva tändaren.
Håll inte i cigarettändaren när den
värms upp. Detta kan orsaka överhettning.
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.

{Varning

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.

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

Rör inte vid cigarettändarens hylsa
och låt inte barn leka med cigaretttändaren.
Den varma metallen kan orsaka
personskador och skador på bilen
eller annan egendom.

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

GC3G5002A
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OBS!
Cigaretter och annat kan starta en
eldsvåda. Lägg inte papper eller
annat eldfarligt i askkoppen.

Varningslampor,
mätare och
indikeringslampor
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Vägmätare

Hastighetsmätare

En brand i askkoppen kan leda till
personskador, skador på bilen eller
annan egendom.
Den flyttbara askkoppen kan placeras i mugghållarna.
Lyft försiktigt upp locket för att öppna
askkoppen. Stäng locket ordentligt
efter användningen.

GC3N5016A

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

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

THR012A

Visar bilens hastighet.

Det finns oberoende trippmätare,
som mäter den körda sträckan sedan
senaste nollställning.
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Varvräknare

Diesel

bensin

GC3G5015A

Varje gång du trycker på vredet i
instrumentgruppen ändras visningen
i följande ordning:
Vägmätare Trippmätare
Anmärkning
Nollställ vägmätaren genom att
hålla in nollställningsknappen i
några sekunder.

GC3E5004A
GC3E5003A

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.

Instrument och reglage

Bränslemätare

{Fara
Stanna bilen och stäng av motorn
innan du tankar.
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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.
Kontrollampornas färger betyder:
röd = fara, viktig påminnelse
gul = varning, hänvisning, störning

TEL039A

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.

grön, blå, vit = bekräftelse av aktivering
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Kontrollampor i instrumentgruppen
Konstruktion 1

GC3E5001B
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Konstruktion 2

GC3E5002B
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Växellådsdisplay

Blinkers
G blinkar grönt.
Blinkar
Kontrollampan blinkar när blinkers eller varningsblinkers är på.
Snabb blinkning
Fel på en blinkerslampa eller en tillhörande säkring.
Se Glödlampsbyte på sida 245. Se
Säkringar på sida 252.
Se Blinkers på sida 108.
TGL023A

Det visar vald växel eller växellådsläge.

Varningslampa
säkerhetsbälten
> för förarsätet lyser eller blinkar rött.
C för passagerarsätet fram lyser
eller blinkar, när någon sitter i sätet.
q>>>r för baksätena tänds på förarinformationscentralen (DIC).
När tändningen slås PÅ, aktiveras
indikatorlampan och varningsljudet
och lyser i flera sekunder som en
påminnelse om att spänna säkerhetsbältena.n
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 43.
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Lampa krockkudde och
bältessträckare

På/av-lampa för krockkudde

9 lyser rött.
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När kontrollampan lyser deaktiveras
passagerarairbagen fram.

{Varning

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 45.
Se "Bältessträckare" under Säkerhetsbälten på sida 41.

Om båda lamporna lyser eller båda
slocknar är det fle på passagerarkrockkuddens statussystem.
Låt en verkstad åtgärda orsaken till
problemet omedelbart.

GC3G3001A

Kontrollamporna sitter på instrumentpanelen.
V för passagerarairbagen fram
lyser.
När kontrollampan tänds är den
främre passagerarairbagen aktiverad
och barnstol ska inte instelelras på
den främre passagerarplatsen
U för passagerarairbagen fram
lyser.
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Lampa laddningssystem

OBS!

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

Om lampan lyser när motorn är
igång
Stanna, stäng av motorn. Batteriet
laddas inte. Motorkylningen kan vara
skadad.
Uppsök en verkstad för att få hjälp.

Felindikeringslampa
* lyser gult.
Kontrollampan tänds när tändningen
kopplas in. Den slocknar kort efter att
motorn har startats.
Om lampan inte slocknar eller om
den tänds under körning är det fel på
avgasreningssystemet. Låt en reparationsverkstad kontrollera bilen.

Denna indikeringslampa visar att
det är något problem i bilen som
måste åtgärdas.
Om du kör med felindikeringslampan på eller blinkande kan det
skada avgasreningssystemet och
det kan påverka din bils bränsleekonomi och körbarhet.
Vi rekommenderar att du uppsöker en auktoriserad reparatör.

Bilen behöver service
snart-lampa
B lyser när bilen behöver service.
Låt en reparationsverkstad kontrollera bilen omedelbart.
Se Bilmeddelanden på sida 97.
Trampa ner
kopplingspedalen-lampa
# lyser gult.
Den tänds när kopplingspedalen
måste användas för att starta motorn.
Se Automatisk start/stoppfunktion på
sida 195.
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Varningslampa
bromssystem

Varningslampa ABS

$ lyser rött.

Lyser under några sekunder när
tändningen har slagits på. Systemet
är driftklart när kontrollampan släcks.

Lyser när parkeringsbromsen är lossad om nivån för bromsvätska är för
låg eller om det finns ett fel i bromssystemet.
Se Bromsvätska på sida 240.

{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.
Lyser när tändningen har slagits på
om den manuella parkeringsbromsen är åtdragen.
Se Parkeringsbroms på sida 209.

!lyser gult.

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.
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5 blinkar grönt när systemet är aktiverat.
Se Körkontrollsystem på sida 210.

Servostyrning
varningslampa
E lyser gult.
Kontrollampan tänds när tändningen
kopplas in. Den slocknar kort efter att
motorn har startats.

Se Låsningsfritt bromssystem (ABS)
på sida 208.

Om indikatorn inte slocknar efter
några sekunder eller om den tänds
under körning är det fel på servostyrningen.

Växla upp-lampa

Uppsök en verkstad för att få hjälp.

* tänds när det är dags att växla upp
till nästa växel för bästa möjliga
bränsleekonomi.
Se Manuell växellåda på sida 206

Hill Descent Control (HDC)
systemlampa
5 lyser grönt när systemet är klart.
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Ultraljud
parkeringshjälp-lampa
X lyser gult.
 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)

Lampa elektronisk
stabilitetskontroll (ESC) av

d lyser eller blinkar gult.

Lyser när systemet är deaktiverat.

Lyser
Det finns ett fel i systemet.
Det är möjligt att köra vidare. Körstabiliteten kan försämras beroende på
vägbanans beskaffenhet.
Låt en verkstad åtgärda orsaken till
störningen.
Blinkar
Systemet är aktivt inkopplat.
Motoreffekten kan minskas och bilen
kan automatiskt bromsas in något.

g lyser gult.

Lampa för avstängd
dragkraftskontroll (TC)
i lyser gult.
Lyser när systemet är deaktiverat.

Övervakningssystem för
däcktryck
7 lyser gult.
Kontrollampan tänds när tändningen
kopplas in. Den slocknar kort efter att
motorn har startats.
Om lampan tänds under körning har
övervakningssystemet för däcktryck
upptäckt att ett eller flera av dina
däck har alldeles för lite luft.
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Stanna bilen på en säker plats, kontrollera däcken och pumpa dem till
det rekommenderade trycket på
däcktrycksdekalen.
När systemet upptäcker ett fel blinkar
lampan i cirka en minut och fortsätter
sedan att lysa under resten av bilens
tändningscykel.
Fellampan lyser tills problemet är
åtgärdat. Låt en reparationsverkstad
kontrollera bilen.
Se Däcktrycksövervakningens funktion på sida 260.

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

Dieselpartikelfilter
indikatorlampa
L blinkar gult.
Blinkar om dieselpartikelfiltret kräver
rengöring och de hittillsvarande körförhållandena inte har tillåtit automatisk rengöring. Fortsätt körna och låt
om möjligt inte motorns varvtal
sjunka under 2 000 varv per minut.
Den släcks när självrengöringen har
slutförts.
Se Dieselpartikelfilter på sida 198.
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Varningslampa
kylvätsketemperatur motor
C lyser rött.
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 ska du slå
av motorn och kontakta en verkstad
så snart som möjligt. Vi rekommenderar att du uppsöker en auktoriserad reparatör.
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Trycklampa oljetryck

{Varning

: lyser rött.
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.

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.

Varningslampa låg
bränslenivå
. lyser gult.
Lyser när bränslenivån i tanken är för
låg.

OBS!
Kör inte tills bränslet tar slut.

Kontrollera oljenivån innan du kontaktar en verkstad för att få hjälp.
Se Motorolja på sida 232.

Detta kan skada katalysatorn.
Se Katalysator på sida 199.

Startspärrlampa
Om varningslampa lågt oljetryck
tänds under körning kör du av vägen,
stänger av motorn och kontrollerar
oljenivån.

A lyser gult.
Tänds när ett fel har uppstått. Motorn
kan inte startas.
Låt en verkstad åtgärda orsaken till
störningen.
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Lampa för minskad
motoreffekt

Varselljuslampa

Indikatorlampa för bakljus

i lyser grönt.

; lyser grönt.

w lyser gult.

Lyser när varselljusen är på.

Lyser när bakljusen är tända.

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

Se Halvljusautomatik (DRL) på sida
107.

Farthållarlampa

Om lampan tänds samtidigt som
lampan ”Bilen behöver service snart”
är det fel på bilen.

Dimljuslampa

Stanna bilen på en säker plats och
starta om den efter 10 sekunder.

I lyser grönt.
Tänds när farthållaren aktiveras.

Se Dimljus fram på sida 108.

Dörr på glänt-lampa

Låt en reparationsverkstad kontrollera bilen omedelbart.

Lyser när dimbakljusen är på.

3 lyser blått.
Lyser när helljuset är på och vid
användning av ljustutan.
Se Omkopplare helljus/halvljus på
sida 106.

Lyser när farthållaresystemet är på.

Lyser när dimljusen fram är på.

Dimbakljuslampa

Lampa helljus på

I lyser vitt.

# lyser grönt.

Bilen kan köras med låg hastighet
när lampan ”Minskad motoreffekt”
lyser.

s lyser gult.

Se Dimbakljus på sida 109.
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U lyser rött.
Lyser vid öppna dörrar eller öppen
baklucka.
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 Kompassalibrering

Informationsdisplayer

Varje meny kan väljas. Vrid på justeringsratten på blinkersspaken.

Förarinformationscentral
(DIC)

Motoroljenivå

TDL169A

Välj inställningsmenyn med menyknappen på blinkersspaken.
Du kan välja följande:
GC3G5004A

Förarinformationscentralen (DIC) sitter i instrumentpanelen.

 Motoroljenivå
 Enhetsinställning
 Språkinställning
 Kompassinställning
 Däckprogrammering
 Hjulbelastning
 Inställning av kompasszon

GC3N5010A

Visar en beräkning av kvarvarande
livslängd hos oljan.
Om "98" visas innebär det att 98 %
av oljans livslängd återstår.
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När oljan håller på att ta slut visas
meddelandekod 82 (Byt motorolja
snart) på förarinformationscentralen
(DIC). Motoroljan bör bytas så snart
som möjligt.
Efter ett motoroljebyte måste systemet för motoroljelivslängd nollställas.
För att återställa håller du in knappen
SET/CLR under några sekunder.
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Håll in knappen SET/CLR under
några sekunder.

Håll in knappen SET/CLR under
några sekunder.

Vrid inställningsratten för att välja en
av inställningarna.

Vrid inställningsratten för att välja en
av inställningarna.

 1: Imperial (MPH, C)

 1: Alfabet

 2: US (MPH, F)

 2: Arabiskt numeriskt

 3: Metrisk (km/h, C)

Se Motorolja på sida 232.

Under enhetsbytet blinkar den valda
enheten.

Enhetsinställning

Tryck på SET/CLR för att bekräfta.
Språkinställning

TEL085A
TEL086A

Under enhetsbytet blinkar den valda
enheten.
Tryck på SET/CLR för att bekräfta.
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Däckprogrammering

Kompassinställning

Hjulbelastning

TNA020A

Denna display gör det möjligt för
TPMS-sensorerna att matcha nya
däck och hjul.
För att starta matchningen håller du
in SET/CLR några sekunder.
Se Övervakningssystem för däcktryck på sida 88.

GC3E5005A

Tryck på SET/CLR några sekunder
för att välja meny.
Vrid inställningsratten för att välja en
av inställningarna.

Kompassvisning
Detta visar bilens körriktning i förhållande till kompassriktningen (N, NO,
O, SO, S, SV, V, NV).

 Belastning 1: Låg

Anmärkning

 Belastning 2: Eco

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.

 Belastning 3: Hög

Instrument och reglage

Inställning av kompasszon

Geografisk zon (område)

GC3G5013A

Tryck på knappen SET/CLR några
sekunder för att ställa in kompasszonen och vrid inställningsratten för att
välja en av inställningarna.
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Zon (område) bör väljas baserat på
geografiska områden (område
1–15).

När du har bekräftat ditt val visas
detta i några sekunder, därefter visas
skärmen för inställning av kompasszon igen.
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Informationsdisplay

Kompassalibrering

<Typ 1>

GC3G5011A
GC3G5010A

Tryck på knappen SET/CLR i några
sekunder för att kalibrera och kör
runt i en cirkel (360) medan kompassen blinkar.

När du har kört (360) visas den inlärda riktningen och displayen återgår till kompasskalibrering inom
30 sekunder.

GC3G5014A

Instrument och reglage
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Displaymeddelanden

<Typ 2>

Bilmeddelanden
Meddelandena ges via förarinformationscentralen (DIC) eller som varningsljud.
Beroende på bilens utrustning och
personanpassning kanske en del av
de funktioner som beskrivs nedan
inte är tillgängliga.

OBS!
GC3N5004A

Information om datum, tid, yttertemperatur och infotainmentsystem
visas.

Om detta meddelande visas måste
du ta bilen till en reparatör omedelbart.

GC3N5011A

Bilmeddelandena visas som kodnummer.
Nr Meddelande

När infotainmentsystemet är på visas
inställningar för personanpassning
av bilen.

15

Fel högmonterat bromsljus

16

Bromsljuset behöver service

18

Fel vänster halvljus

Se Personliga inställningar på sida
101.

20

Fel höger halvljus

21

Fel vänster positionsljus fram

22

Fel höger positionsljus fram

23

Fel backljus
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Nr Meddelande
24

Fel registreringsskyltsbelysning

25

Fel vänster blinker fram

26

Fel vänster blinker bak

27

Fel höger blinker fram

28

Fel höger blinker bak

73

Fyrhjulssystemet behöver
service

82

Byt motorolja snart

84

Motoreffekten är reducerad

89

Motorelektronik, växellådselektronik, startspärr, dieselbränslefilter

125 Kompasskalibrering – Kör i
cirklar
128 Huv öppen
173 Fyrhjulsdrift från
256 Fyrhjulsdriften är temporärt
inaktiverad.

Varningsljud

Färddator

Vid start av motorn eller under
körning

Färddator

 Om säkerhetsbältet inte har
tagits på.
 Om en viss hastighet överskrids
med parkeringsbromsen åtdragen.
 Om en varningskod visas i förarinformationscentralen.

Om bilen är parkerad och/eller
en dörr öppnas
 Om nyckeln är i tändningslåset.
 Vid tänd ytterbelysning.
GC3G5005A

Färddatorn sitter i förarinformationscentralen (DIC).
Den ger föraren körinformation som
medelhastighet, körsträcka till tom
tank, medelförbrukning och körtid.

Instrument och reglage

Genomsnittshastighet
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Räckvidd med det återstående
bränslet

TDL168A

Använd färddatorn genom att vrida
på justeringsratten på blinkersspaken.

GC3G5006A

Detta läge visar medelhastigheten.

Varje gång du vrider på justeringsratten ändras läget i följande ordning:

Medelhastigheten beräknas när
motorn är igång även om bilen inte
körs.

Medelhastighet  Körsträcka till tom
tank Medelförbrukning Körtid 
Medelhastighet

Återställ medelhastigheten med
knappen SET/CLR.

Vissa lägen kan återställas med
knappen SET/CLR.

GC3N5014A

Detta läge visar den beräknade räckvidden till tom tank från den aktuella
bränslenivån i tanken.
Om du fyller på bränsle när fordonet
är i lutning eller batteriet är frånkopplat kan färddatorn inte läsa av det
verkliga värdet.
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Anmärkning

Genomsnittsförbrukning

Körtid

Som en hjälpenhet kan färddatorn
skilja sig från den faktiska sträckan
för det återstående bränslet beroende på omständigheterna.
Körsträckan för återstående bränsle kan ändras beroende på föraren, vägen och bilens hastighet i
och med att den beräknas beroende på den varierande bränsleförbrukningen.
GC3G5007A

TDL127A

Detta läge visar medelförbrukningen.

Detta läge visar den totala körtiden.

Genomsnittsförbrukningen beräknas
när motorn är igång även om bilen
inte körs.

Körtiden ackumuleras sedan den
senaste nollställningen av körtiden
även när fordonet inte körs.

Återställ genomsnittsförbrukningen
med knappen SET/CLR.

Tryck på knappen SET/CLR för att
stoppa eller starta körtiden.
Håll in knappen SET/CLR i några
sekunder för att återställa körtiden.

Instrument och reglage

Anmärkning
Medelhastigheten, körsträckan för
återstående bränsle och medelförbrukningen kan skilja sig från den
faktiska sträckan beroende på körförhållandena, körsättet och bilens
hastighet.

Personliga inställningar
Personliga inställningar

Tryck på CONFIG-knappen när tändningen är på och infotainmentsystemet är aktiverat.

Bilen kan personanpassas med
inställningarna på infotainmentdisplayen.

Inställningsmenyerna visas.

Beroende på bilens utrustning kanske en del av de funktioner som
beskrivs nedan inte är tillgängliga.

Välj inställningsmeny genom att
trycka på menyknappen.

<Typ 1>

Byt inställningsmeny genom att vrida
på menyratten.

Stäng eller gå tillbaka till föregående
genom att trycka på bakåtknappen.
Välj ”Bilinställningar”.

GC3G5014A
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Fordonsinställningar
 Komfortinställningar
Varningsljudsvolym: Ändra volymen för varningsljud.
Förarens inställningar: Aktivera eller inaktivera inställningarna.
Automatisk bakrutetorkare vid
backning: Aktivera eller inaktivera automatisk bakrutetorkare vid
backning.
 Parkeringsassistans/krockvarnare
Parkeringshjälp: Aktivera eller
inaktivera ultraljudssensorerna.
 Yttre omgivningsbelysning
Ytterbelysning vid upplåsning:
Aktivera eller inaktivera instegsbelysningen.
Varaktighet vid urstigning: Aktivera eller inaktivera urstigningsbelysningen och ändra
belysningens varaktighet.

 Elmanövrerade dörren låser
Automatisk dörrupplåsning:
Aktivera eller inaktivera automatisk upplåsning vid automatiskt
dörrlås. Ändra också upplåsningskonfigurationen till att gälla
enbart förardörren eller alla dörrar.
Automatisk dörrlåsning: Aktivera eller inaktivera automatisk
dörrlåsning under körning.
Stoppa dörrlås om dörren öppen: Aktivera eller inaktivera
förardörrens lås när dörren är öppen. Om avaktiverad väljs är menyn för fördröjt dörrlås tillgänglig.
Fördröjt dörrlås: Aktivera eller
inaktivera fördröjt dörrlås. När du
trycker på centrallåsknappen
hörs tre ljudsignaler som signalerar att fördröjd dörrlåsning är aktiverad. Den här funktionen
fördröjer låsningen av dörrarna i
fem sekunder efter att den sista
dörren har stängts.

 Fjärrlåsning, upplåsning, start
Återkoppling vid fjärrstyrd
upplåsning: Aktivera eller inaktivera ljusåterkoppling vid upplåsning.
Fjärrstyrd dörrupplåsning:
Ändra konfigurationen till att låsa
upp endast förardörren eller alla
dörrar samtidigt vid upplåsning.
Automatisk återlåsning av dörrar: Aktivera eller inaktivera automatisk dörrlåsning när dörren inte
öppnas efter upplåsning.
 Återställ fabriksinställningar
Alla inställningar återställs till ursprungsinställningarna.
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<Typ 2>

Fordonsinställningar
 Komfort och bekvämlighet
Varningsljudsvolym: Välj Varningsljudsvolym.
Automatisk torkare vid backning: Aktivera eller inaktivera
automatisk bakrutetorkare vid
backning.
 Kollision/avkänning
Parkeringshjälp: Aktivera eller
inaktivera ultraljudssensorerna.
GC3N5004A

Tryck på HOME-knappen i infotainmentsystemet när tändningen är på
och infotainmentsystemet är aktiverat.
Tryck på "Inställningar" och sedan på
”Bilinställningar".

 Belysning
Urstigningsbelysning: Aktivera
eller inaktivera urstigningsbelysningen och ändra belysningens
varaktighet.
Lokaliseringslampor: Aktivera
eller inaktivera lokaliseringslamporna.
 Elmanövrerade dörren låser
Automatisk dörrlåsning: Aktivera eller inaktivera automatisk
dörrlåsning under körning.
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Utelåsningsskydd: När den här
funktionen är aktiverad kan förardörren inte låsas när den är öppen. Om den inte är aktiverad är
menyn Fördröjt dörrlås tillgänglig
och dörren låses beroende på
hur den har programmerats i denna meny.
Fördröjt dörrlås: Aktivera eller
inaktivera fördröjt dörrlås. När du
trycker på centrallåsknappen
hörs tre ljudsignaler som signalerar att fördröjd dörrlåsning är aktiverad. När denna funktion är
aktiverad fördröjs låsningen av
dörrarna i några sekunder efter
att den sista dörren har stängts.
 Upplåsningsinställningar
Ljusåterkoppling vid fjärrstyrd
upplåsning: Aktivera eller inaktivera ljusåterkoppling vid upplåsning.
Fjärrstyrd dörrupplåsning:
Ändra konfigurationen till att låsa
upp endast förardörren eller alla
dörrar samtidigt vid upplåsning.
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 Alternativ för backkamera
Symboler: Välj På eller Av
Guidelinjer: Välj På eller Av
 Fabriksinställningar:
Alla inställningar återställs till ursprungsinställningarna.
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Belysning

Ytterbelysning
Reglage ytterbelysning

AUTO: Ytterlampor och instrumentpanellampor slås på eller av automatiskt beroende på de yttre
ljusförhållandena.
; : Bakljusen, nummerskyltbelysningen och instrumentbelysningen är
tända.

Ytterbelysning..............................105
Innerbelysning .............................109
Belysningsfunktioner ...................111

2 : All ovanstående belysning och
strålkastarna är tända.

GO3E6004A

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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Belysning

Automatisk
belysningsreglering

Alla lampor är av och ratten återställs
till ursprungsläget AUTO.

Funktionen Automatisk
belysningsreglering

Omkopplare helljus/halvljus

Anmärkning
Indikationslampan för helljuset
tänds när helljuset slås på.

{Varning
Blända alltid av till halvljus när du
närmar dig ett mötade fordon eller
när andra fordon ligger framför dig.
Helljus kan tillfälligt blända andra
förare, vilket kan leda till en kollision.

Flash-to-pass
Dra i spaken.
GO3E6005A

När det är svagt ljus ute och den
automatiska belysningsregleringen
är på tänds ytterbelysningen och
instrumenpanelens belysning automatiskt.
Vrid ratten till AV för att stänga av
regleringen.

JD13A

Helljuset slås på när halvljusen slås
på.
Tryck på spaken för att växla mellan
halv- och helljus.
Tryck på eller dra i spaken igen för
att växla till halvljus.

Spaken återgår till ursprungsläget
när den släpps. Helljuset är på så
länge du håller spaken mot dig.
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Inställning av
strålkastarräckvidd

2 = alla säten belastade och last i
bagagerummet.

Manuell
strålkastarräckviddsinställning

3 = förarsätet belastat och last i
bagagerummet.

Varningsblinkers

Strålkastare vid körning
utomlands
Det asymmetriska strålkastarljuset
ökar sikten på den högra vägkanten.
Vid körning i länder med vänstertrafik
ska strålkastarna ställas in för att förhindra bländning av mötande trafik.
Se Strålkastare och parkeringsljus
på sida 246.
GO3E6006A

För att anpassa strålkastarnas räckvidd efter bilens last för att förhindra
bländning: vrid knappen till önskad
position.
0 = framsätena belastade.
1 = alla säten belastade.

Halvljusautomatik (DRL)
Halvljusautomatik ökar bilens synlighet under dagsljus.
Bakljusen är släckta.

GC3N6001A

Aktivering med knappen |.
För att slå på varningsblinkers
trycker du in knappen.
Varningsblinkers slås av genom att
tangenten trycks in igen.
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Belysning

Blinkers

Flytta spaken till motståndspunkten
och håll den där för längre blinkning.

Dimljus fram

Slå av blinkers genom att manuellt
flytta spaken till sitt ursprungsläge.

JD14A

spak uppåt = höger blinkers
spak neråt = vänster blinkers
Om spaken förs förbi motståndet
tänds blinkersen konstant. När ratten
vrids tillbaka avaktiveras blinkersen
automatiskt.
För tre blinkningar, t.ex. vid filbyte,
tryck spaken tills ett motstånd känns
och släpper den sedan.

GO3E6007A

Slå på de främre dimljusen med
knappen #.
Indikatorn för främre dimljus tänds
när främre dimljuset är på.
Tryck på knappen igen för att stänga
av.
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Dimbakljus

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

Innerbelysning
Reglage för
instrumentpanelbelysning

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

GO3E6008A

Aktivering med knappen s.
Belysningsströmställaren i läget
AUTO: om dimbakljuset tänds slås
strålkastarna på automatiskt.
Belysningsströmställaren i läget ;:
dimbakljuset kan endast tändas tillsammans med dimljuset fram.
Indikatorn för bakre dimljus tänds när
bakre dimljuset är på.

Detta tillstånd orsakas av temperaturskillnaden mellan lampans inre
och yttre. Detta påminner om kondensen på rutorna inne i bilen under
regn och innebär inte något problem
med bilen.
Om vatten läcker in i glödlampskretsen ska du låta en auktoriserad reparatör kontrollera bilen.

GO3E6002A

Ljusstyrkan på instrumentpanelens
belysning och rattreglagen kan justeras.
Flytta och håll tumhjulet uppåt eller
nedåt för att öka eller dämpa belysningen.
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Belysning

Interiörlampa

Läslampor

Solskyddslampor
Denna lampa tänds när solskyddsluckan öppnas.

Instegsbelysning

Anmärkning
Batteriet kan laddas ur om lamporna lyser under en längre tid.

{Varning
Undvik att använda läslampor eller
innerbelysning under körning i
mörker.
GO3E6003A
MD077

Tryck på vippströmställaren:
R: alltid på tills den släcks manuellt.
M: tänds automatiskt när du öppnar
en dörr och släcks när dörrarna har
stängts.
(: alltid tänd, även när dörrarna är
öppna.

De främre läslamporna sitter i takkonsolen.
Tryck på #$ för att tända eller
släcka lamporna.

Ett upplyst passagerarutrymme vid
mörkerkörning försämrar sikten
och kan orsaka en kollision.
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Belysningsfunktioner

Instegsbelysning

Fördröjd belysning

Instegsbelysning

Följande lampor tänds dessutom när
förardörren öppnas:

Strålkastare, sidoljus och bakljus
lyser upp vägen under en inställbar
tid efter att du har lämnat bilen.

Välkomstbelysning
Strålkastare, sidoljus, bakljus och
kupébelysning tänds en kort stund
när bilen låses upp med fjärrkontrollen. Denna funktion gör det lättare att
hitta bilen när det är mörkt.

 Vissa strömställare
 Viss kupébelysning

Belysningen släcks omedelbart när
tändningen slås över till tillbehörsläget.
Aktivering eller avaktivering av den
här funktionen kan ändras i fordonsinställningarna.
Se Personliga inställningar på sida
101.

TEL113A

Tändning
Aktivering, avaktivering och hur
länge ljusen är tända kan ändras i
fordonsinställningarna.
Se Personliga inställningar på sida
101.
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Belysning

Bilar utan automatisk belysning

Batteriskydd

1. Slå av tändningen.
2. Ta ut tändningsnyckeln.

Avstängning av elektriska
lampor

3. Öppna förardörren.
4. Dra i blinkersspaken.
5. Stäng förardörren.

Batterispararen används för att hindra batteriet från att laddas ur.

Om förardörren inte stängs släcks
ljuset efter några sekunder.
Om du drar i blinkersspaken när
förardörren är öppen släcks ljuset
direkt.
Bilar med automatisk belysning
1. Belysningsströmställaren i läget
AUTO.
2. Slå av tändningen.
3. Ta ut tändningsnyckeln.
Beroende på yttre ljusförhållanden
tänds urstigningsbelysningen.

Om du slår av tändningen stängs ljusen av efter några sekunder.
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Infotainmentsystem

Inledning
Inledning
Allmän information

Inledning ......................................113
Radio ...........................................126
Audiospelare ...............................139
Personliga inställningar ...............158
Telefon (endast för
Typ A-modeller) ...........................163

Infotainmentsystemet ger infotainment i bilen med den senaste tekniken.
Radion kan lätt registrera upp till 36
FM-, AM- eller DAB-radiostationer
med förvalsknapparna [1–6] per sex
sidor.
Den integrerade CD-spelöaren kan
spela ljud-CD och MP3 (WMA)-skivor och USB-spelaren kan spela från
anslutna USB-enheter eller iPod-produkter.
Anslutningsfunktionen för Bluetooth-telefoner gör att man kan ringa
trådlösa handsfree-samtal samt
använda telefonen som musikspelare.
Anslut en bärbar musikspelare till
den externa ljudingången och njut av
infotainmentsystemets rika ljud.

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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Skärmdisplay

Skärmdisplayen kan variera från den
manuella displayen eftersom de
flesta skärmar skiljer sig åt beroende
på enhetens inställningar och fordonsspecifikationen.

Stöldskydd
Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att hindra
stöld.
Infotainmentsystemet fungerar bara i
den bil där det först installerades och
kan inte användas av personer som
stjäl det.
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Översikt
Infotainmentsystem
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Infotainmentsystem

Typ A: Radio/DAB + CD/MP3 +
AUX + USB/iPod + Bluetooth
Typ B: Radio + CD/MP3 + AUX
(1) Visning
Skärm för uppspelning/mottagning/menystatus och information.
(2) POWER/VOLUME-knapp
med kontrollratt
• Slå på/stäng av strömmen
genom att trycka på den
här knappen.
• Vrid på kontrollratten för
att ändra den övergripande volymen.
(3) PRESET [1 ~ 6] (förvalsknappar)
• Håll ner någon av de här
knapparna för att lägga till
den aktuella radiostationen på den aktuella favoritsidan.

• Tryck på någon av de här
knapparna för att välja
den kanal som är kopplad
till den knappen.
(4) Knappen EJECT
Tryck på den här knappen
och ta ut skivan.
(5) Skivuttag
Det här är uttaget som man
sätter i och tar ur cd-skivor
från
(6) Knappen FAVOURITE
[FAV1-2-3]
Tryck på den här knappen för
att välja sidan med sparade
favoritkanaler.

(7) Knappen INFORMATION
[INFO]
• Tryck på den här knappen
för att visa filinformation i
CD/MP3/USB/iPod-uppspelningsläge.
• Visa information om en
radiostation och det spår
som spelas när man
använder radiofunktionen.
(8) tSEEKu-knapparna
• Tryck på dessa knappar
när du använder radio
eller DAB (Digital Audio
Broadcasting: endast för
typ A-modell) för att automatiskt söka stationer
med bra mottagning. Du
kan ställa in sändningsfrekvens manuellt genom
att hålla ner de här knapparna.
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• Tryck på de här knapparna i CD/
MP3/USB/iPod-uppspelningsläge för att omedelbart spela upp föregående
eller nästa spår.
• Du kan hålla ner de här
knapparna för att snabbt
spola bakåt/framåt genom
de låtar som spelas.
(9) CD/AUX -knapp
Tryck på knappen för att välja
CD/MP3/AUX eller USB/iPod/
Bluetooth-ljudfunktionen
(10) Knappen RADIO BAND
Tryck på denna knapp för att
välja AM/FM-radio eller DAB
(Digital Audio Broadcasting:
endast för typ A-modell).
(11) TP-knappen
När du använder FM
RDS-funktionen, slå på eller
stäng av TP-funktionen (Trafikprogram).

(12) CONFIG-knappen
Tryck på den här knappen för
att öppna systeminställningsmenyn.
(13) TONE-knappen
Tryck på den här knappen för
att justera/välja ljudinställningsläge.
(14) MENU-TUNE-knappen med
reglage
• Tryck på den här knappen
för att visa den aktuella
funktionsmenyn eller
välj/utför inställningsinnehåll och inställningsvärden.
• Vrid kontrollratten för att
flytta/ändra inställningsinnehåll eller inställningsvärden.
(15) AUX-port
Anslut en extern ljudenhet till
den här porten.

(16) / BACK-knappen
• Avbryt det inmatade innehållet eller gå tillbaka till
föregående meny.
(17) PHONE/MUTE-knapp
• Tryck på den här knappen
för att aktivera Bluetooth-läge (endast för typ
A-modellen) eller för att
slå på eller stänga av ljudavstängningsfunktionen
(endast för typ B-modellen).
• Håll in knappen för att slå
på eller stänga av ljudavstängningsfunktionen
(endast för typ A-modellen).
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Rattreglage för ljud typ 1: alternativ
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(1) Mute/Hang up-knapp
• Tryck på knappen i valfritt
musikuppspelningsläge
för att slå på eller stänga
av ljudavstängningsfunktionen. I aktiverat läge kan
du trycka på den här
knappen för att avvisa
samtal eller för att avsluta
samtalet.
(2) Samtalsknapp
• Tryck på knappen för att
svara på ett samtal eller
gå till återuppringningsvalläge.
• Håll in knappen för att gå
till loggen över uppringda
samtal eller för att gå fram
och tillbaka från handsfree-läge och privatsamtalsläge under ett samtal.

(3) Source [_SRC^]-knapp/reglage
• Tryck på den här knappen
för att välja ljuduppspelningsläge.
• Vrid på kontrollratten för
att ändra registrerade
radiostationer eller ändra
vilken musik som spelas.
(4) Volym [+ -]-knappar
• Tryck på +-knappen för att
höja volymen.
• Tryck på - för att sänka
volymen.
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Rattreglage för ljud typ 2: alternativ

Infotainmentsystem 121

(1) Mute/Hang up-knapp
Tryck på knappen för att slå
på eller stänga av ljudavstängningsfunktionen
(3) Source [_SRC^]-knapp/reglage
• Tryck på den här knappen
för att välja ljuduppspelningsläge.
• Vrid på kontrollratten för
att ändra registrerade
radiostationer eller ändra
vilken musik som spelas.
(4) Volym [+ -]-knappar
• Tryck på +-knappen för att
höja volymen
• Tryck på - för att sänka
volymen.

Användning
Knappar och kontrollenhet

In- eller urkoppling av
systemet

Infotainmentsystemet styrs med
funktionsknapparna, flerfunktionsratten och menyn på skärmen.
Knapparna och styrenheterna som
används i systemet är följande.
• Infotainmentsystemets knappar
och kontrollratten
• Rattens fjärrkontrollknappar

Tryck på POWER/VOLUME-knappen för att slå på systemet.
• När strömmen slås på spelas den
senast valda radiokanalen eller
låten. (Samma sak gäller inte för
Bluetooth-ljud, beroende på
enhet.)
Tryck på POWER/VOLUME-knappen för att stänga av systemet.
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Stänga av automatiskt

Volymkontroll

När tändningslåset är i läget av och
infotainmentsystemet slås på med
POWER/VOLUME-knappen stängs
systemet automatiskt av efter
10 minuter efter användarens
senaste åtgärd.

Automatisk volymreglering
När den hastighetsanpassade ljudinställningen börjar fungera kontrolleras volymen automatiskt enligt bilens
hastighet för att uppväga bullret från
motor och däck. (Se Inställningar 
Radioinställningar  Automatisk
volymreglering).

Vrid på POWER/VOLUME-kontrollratten för att ändra volymen.
• Använd fjärrkontrollen på ratten
och tryck på VOLUME [+/ -] 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.)
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Volymbegränsning vid hög
temperatur

Tryck på TONE-knappen när det
aktuella funktionsläget används.

Om temperaturen i radion blir mycket
hög begränsar infotainmentsystemet
den inställningsbara maxvolymen.

Vrid MENU-TUNE-ratten för att välja
önskat ljudkontrolläge och tryck på
MENU-TUNE-knappen.

Vid behov minskar volymen automatiskt.

Ljudinställningar

Vrid MENU-TUNE-ratten för att välja
önskat ljudkontrollvärde och tryck på
MENU-TUNE-knappen.
I ljudinställningsmenyn kan ljudfunktioner ställas in olika för
FM/AM/DAB-radio och varje ljudspelares funktioner.

Det går att starta det alternativ som
valts för tillfället genom att hålla in
MENU-TUNE-knappen i ljudkonfigurationsläge eller att initiera alla objekt
i ljudkonfigurationsläge genom att
hålla in TONE-knappen.
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Ljudinställningsmeny
• Bas: Justera basnivån från -12 till
+12.
• Bas: Justera mellanregisternivån
från -12 till +12.
• Diskant: Justera diskantnivån
från -12 till +12.
• Fader: Justera balansen mellan
främre och bakre högtalare från
15 fram till 15 bak på fordonsmodellen med sex högtalare.
• Balans: Justera högtalarbalansen
mallan vänster/höger från 15
vänster till 15 höger.
• EQ (Equalizer): Välj eller stäng
av ljudstil (AV  Pop  Rock 
Klassiskt  Tal  Country)

Välj funktion
FM/AM-radio eller DAB

Tryck på knappen RADIO BAND för
att välja AM/FM-radio eller DAB (endast för typ A-modellen).
Tryck på MENU-TUNE-knappen för
att öppna FM/AM-menyn som innehåller alternativ för att välja sändningsstationer.

CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth-ljuduppspelning eller extern
ljudinsignal (AUX)

Tryck flera gånger på CD/AUX-knappen för att växla mellan ljudspelarfunktionerna, AUX-funktionen för
CD/MP3-skivor eller den anslutna
USB- iPod- eller Bluetooth-ljudspelaren. (CD/MP3 AUX USB eller
iPod, Bluetooth-ljud CD/MP3
....)
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• Tryck på Source [_SRC^] på rattens fjärrkontrollknapp för att
välja läge.

Tryck på MENU-TUNE-knappen för
att öppna menyn med alternativ för
den relevanta funktionen eller menyn
för den aktuella enheten (förutom för
Bluetooth-ljud).

Bluetooth-handsfree-telefonenhet

Tryck på PHONE/MUTE -knappen
för att välj Bluetooth handsfree-telefonfunktionen (endast för typ A-modeller).

Tryck på PHONE/MUTE-knappen
för att öppna Bluetooth med alternativ för den aktuella funktionen.
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Radio
AM/FM-radio och DAB
(endast för typ A-modeller)
Innan du använder
AM/FM-radion
Huvudknappar/kontrollratt
(10) Knappen RADIO BAND
Tryck på denna knapp för att
välja AM/FM-radio eller DAB
(Digital Audio Broadcasting:
endast för typ A-modell).
(14) MENU-TUNE-knappen med
reglage
• Vrid den här kontrollratten för att hitta en frekvens för hand.
• Tryck på den här knappen
för att öppna menyskärmen från aktuellt läge.

(16) / BACK-knappen
Avbryt den inmatade posten
eller gå tillbaka till föregående
skärm/meny.
(8) tSEEKu-knapparna
• Tryck på den hår knappen
för att söka automatiskt
efter tillgängliga radiostationer eller DAB-stationer
(endast för typ A-modeller).
• Håll in knappen för att
ändra radiofrekvens eller
DAB-frekvens (endast för
typ A-modeller) och släpp
sedan knappen för att
stanna på önskad frekvens.
(6) Knappen FAVORITE
[FAV1-2-3]
Tryck på den här knappen för
att bläddra mellan sidorna
med sparade favoritradiostationer eller DAB-stationer
(endast för typ A-modeller).

(3) PRESET [1–6] (förvalsknappar)
• Håll in någon av förvalsknapparna för att registrera
den aktuella radiostationen eller DAB-stationen
(endast för typ A-modeller) på den knappen.
• Tryck på den här knappen
för att välja den station
som har registrerats på
förvalsknappen.
(11) TP-knappen
När du använder FM
RDS-funktionen, slå på eller
stäng av TP-funktionen (Trafikprogram).
(7) Knappen INFORMATION
[INFO]
VIsa information för radiostationer eller DAB-stationer
(endast för typ A-modeller).
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Lyssna på en radio- eller
DAB-station

Söka efter radiostation
automatiskt

Söker efter DAB-tjänstkomponent
automatiskt

Tryck på tSEEKu-knapparna för att
automatiskt söka efter tillgängliga radiostationer med bra mottagning.

Tryck på tSEEKu-knapparna för att
automatiskt söka efter en tillgänglig
DAB-tjänstkomponent i nuvarande
urval.
För att gå till föregående/nästa urval,
tryck på tSEEKu-knapparna.

Välja radio- eller DAB-läge

Tryck flera gånger på knappen
RADIO BAND för att välja
AM/FM-radio eller DAB.
• Den senast valda stationen tas
emot.
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Söka efter radiostation

Söka efter DAB-urval

Länka DAB-tjänsten
[DAB-DAB på/DAB-FM av]

Håll in tSEEKu-knapparna för att
snabbt ändra frekvens och släpp sedan knappen på önskad frekvens.

Tryck och håll ner tSEEKu-knapparna för att automatiskt söka efter
en tillgänglig DAB-tjänstkomponent
med bra mottagning.
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[DAB-DAB av/DAB-FM på]

[DAB-DAB på/DAB-FM på]

• När Automatisk länkning
DAB-FM är aktiverat tar Infotainmentsystemet emot den länkade
servicekomponenten automatiskt om DAB-servicesignalen är
svag (se Inställningar  Radioinställningar DAB-inställningar
Automatisk länkning
DAB-FM).

Ställa in en radiostation manuellt

Vrid MENU-TUNE-kontrollratten för
att manuellt hitta önskad sändningsfrekvens.
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Ställa in en DAB-station manuellt

Hur DAB-stationslistan används

Visa DAB-information

I DAB-läge trycker du på
MENU-TUNE-knappen för att gå till
DAB-menyn.
Vrid MENU-TUNE-ratten för att välja
DAB manual tuning och tryck sedan
på MENU-TUNE-knappen.
Vrid MENU-TUNE-ratten för att manuellt hitta den önskade sändningsfrekvensen och tryck sedan på
MENU-TUNE-knappen.

Vrid på MENU-TUNE-ratten för att
visa DAB-stationslistan.
• Stationslistans information visas.
• Om stationslistan är tom startas
uppdateringen av DAB-stationslistan automatiskt.

Tryck flera gånger på knappen
INFORMATION [INFO] för att välja
önskat visningsläge för DAB-stationsinformationen.
• Den första sändningsinformationen för den valda favoritsidan
visas.

Vrid MENU-TUNE-kontrollratten för
att välja önskad lista och tryck på
MENU-TUNE-knappen för att ta
emot relevant sändningskanal.
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Använda förvalsknapparna
Registrera förvalsknapp

Tryck på FAVOURITE [FAV1-2-3]
-knappen för att välja önskad sida
med sparade favoriter.
Håll in någon av förvalsknapparna
[1–6] för att registrera den aktuella
radio- eller DAB-stationen på den
knappen på den valda favoritsidan.
• Upp till favoritsidor kan sparas
och varje sida kan rymma upp till
sex radio- eller DAB-stationer.

• Det går att ställa in antalet favoritsidor som används i "Systeminställning Radioinställningar 
Radiofavoriter (max. antal favoritsidor)".
• Om en ny radiostation registreras
på en tidigare registrerad förvalsknapp [1–6] raderas det tidigare innehållet och ersätts med
den nya radio- eller DAB-stationen.

Lyssna på förvalsknappen direkt

Tryck flera gånger på FAVOURITE
[FAV1-2-3] -knappen för att välja
önskad sida med sparade favoriter.
• Den första sändningsinformationen för den valda favoritsidan
visas.
Tryck på någon av förvalsknapparna [1–6] för att lyssna direkt på
den DAB- eller radiostation som sparats på knappen.
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Använda radio- eller
DAB-menyn

Tryck på MENU-TUNE för att visa
radio- eller DAB-menyn.
Vrid på MENU-TUNE-ratten för att
gå till önskad menypost och tryck på
MENU-TUNE-knappen för att välja
objekt eller visa detaljmenyn för posten.

AM/FM/DAB-meny Favoritlista

I FM/AM/DAB-menyn vrider du på
MENU-TUNE-ratten för att komma till
favoritlistan, tryck därefter på MENU-TUNE-knappen.
• Favoritlistans information visas.
Vrid MENU-TUNE-ratten för att flytta
till önskad favoritlista och tryck på
MENU-TUNE-knappen för att ta
emot relevant sändningskanal.

AM/FM-meny 
FM/AM-stationslista

I FM/AM-menyn vrider du på MENU-TUNE-ratten för att komma till
listan över FM/AM-stationer, tryck
därefter på MENU-TUNE-knappen.
• Stationslistans information visas.
Vrid MENU-TUNE-kontrollratten för
att flytta till önskad lista och tryck på
MENU-TUNE-knappen för att ta
emot relevant sändningskanal.
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FM/DAB-meny 
FM/DAB-kategorilista

I FM/DAB-menyn vrider du på MENU-TUNE-ratten för att välja kategorilistan för FM/DAB, tryck därefter på
MENU-TUNE-knappen.
• FM/DAB-kategorilistan visas.
Vrid MENU-TUNE-kontrollratten för
att välja önskad lista och tryck på
MENU-TUNE-knappen för att ta
emot relevant sändningsfrekvens.

DAB-meny DAB-meddelanden

I DAB-menyn vrider du på MENU-TUNE-ratten för att komma till
DAB-meddelanden, tryck därefter på
MENU-TUNE-knappen.
• DAB-meddelandelistan visas.
Vrid MENU-TUNE-kontrollratten för
att välja önskade listor och tryck på
MENU-TUNE-knappen för att ta
emot relevant sändningsfrekvens.

AM/FM/DAB-meny Uppdatera
lista över AM/FM/DAB-stationer

I FM/AM/DAB-menyn vrider du på
MENU-TUNE-ratten för att komma till
funktionen Uppdatera lista över
AM/FM/DAB-stationer, tryck därefter
på MENU-TUNE-knappen.
• FM/AM/DAB-sändningslistan
uppdateras.
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• Under uppdateringen av
FM/AM/DAB-sändningslistan
trycker du på MENU-TUNE-knappen eller föregående
/ BACK-knapp för att hindra den
från att spara ändringar.

RDS (Radio Data System)
• RDS-systemet (Radio Data System) är en FM-radiotjänst som
gör det lättare att hitta stationer
med felfri mottagning.

Visa RDS-sändningsinformation
Vid mottagning av RDS-sändningar,
tryck på INFORMATION [INFO]-knappen för att kontrollera den
RDS-sändningsinformation som tas
emot.

Ställa in RDS

• RDS-stationer visas med programnamnet istället för sändningsfrekvensen.
Tryck på CONFIG -knappen för att
öppna systeminställningsmenyn.
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Till-/frånkoppling av
regionalprogram

Vrid MENU-TUNE-ratten för att
komma till radioinställningarna och
tryck på MENU-TUNE-knappen.

RDS måste vara aktiverat för regionalprogram.

Vrid MENU-TUNE-ratten för att
komma till RDS-alternativ och tryck
på MENU-TUNE-knappen.

Vissa RDS-stationer sänder på
bestämda tider regionalprogram på
olika frekvenser.

Till-/frånkoppling av RDS

Ställ in alternativet Regional (REG)
på På eller Av.

Ställ in RDS på På eller Av.
RDS-aktivering ger följande fördelar:
• Programnamnet för den inställda
stationen visas på displayen istället för frekvensen.
• Med AF (alternativ frekvens) tar
infotainmentsystemet alltid emot
den sändningsfrekvens som ger
bäst mottagning för stationen
som har ställts in.

Endast alternativa frekvenser (AF)
med samma regionalprogram väljs.
I RDS-inställningsmenyn vrider du
MENU-TUNE-ratten för att gå till
RDS: Av och trycker sedan på
MENU-TUNE-knappen för att slå på
RDS-funktionen.

Om regionalprogram är frånkopplat
väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.
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Växla textbläddringsfrysning
på eller av

Volym för trafikmeddelanden
(TA)

För att slå på och stänga av textbläddringsfunktionen (för att visa
information om programservice).

Minimivolymen för trafikmeddelanden (TA) kan ställas in i förväg.
Minimivolymen för trafikmeddelanden kan höjas eller sänkas i proportion till den vanliga ljudvolymen.

I RDS-inställningsmenyn vrider du
MENU-TUNE-ratten för att gå till
Regional: Av och trycker sedan på
MENU-TUNE-knappen för att aktivera Regional-funktionen.
I RDS-inställningsmenyn vrider du
MENU-TUNE-ratten för att gå till
Textbläddringsfrysning (Text scroll
freeze): Av och trycker sedan på
MENU-TUNE-knappen för att aktivera funktionen Textbläddringsfrysning.

I RDS-inställningsmenyn vrider du
MENU-TUNE-ratten för att gå till
TA-volym och trycker sedan på
MENU-TUNE-knappen.
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Vrid MENU-TUNE-ratten för att
TA-volymen och tryck sedan på
MENU-TUNE-knappen.

Radiotjänst för
trafikinformation
(TP = Traffic Programme)
Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter.
För att koppla till och från infotainmentsystemets standby-funktion för trafikmeddelanden:
Utanför telefonläge, tryck på TP
-knappen för att slå på eller stänga
av trafikmeddelandefunktionen.

• Om radiotjänst för trafikinformation är på visas [ ] i radions
huvudmeny.
• Om den aktuella stationen inte är
en station som stödjer radiotjänsten för trafikinformation påbörjas
automatiskt en sökning efter
nästa station som stödjer tjänsten.
• När en station som stödjer radiotjänst för trafikinformation har hittats visas [TP] i radions
huvudmeny.

• Om tjänsten är på avbryts uppspelningen av CD/MP3/USB/
iPod/Bluetooth-musik eller AUX
under trafikmeddelandet.
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Blockera trafikmeddelanden
För att blockera ett trafikmeddelande, t.ex. vid uppspelning av
cd/MP3 eller radiomottagning:

Blockera aktuella
trafikmeddelanden

Fast stavantenn

Så här blockerar man ett aktuellt trafikmeddelande, t.ex. vid TA-radiomottagning:

TDL149A

Rotera takantennen moturs för att ta
bort den. Rotera takantennen medurs för att installera den.
Tryck på TP-knappen utanför telefonläge.
Slå på radiotjänsten för trafikinformation och vrid ned volymen på infotainmentsystemet helt.
• Trafikmeddelandet avbryts, men
radiotjänsten för trafikinformation
är fortfarande inkopplad.

Tryck på TP-knappen utanför telefonläge.
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OBS!
Se till att ta bort antennen innan du
kör in på en plats med lågt tak. I
annat fall kan den skadas.
Om du kör in i en biltvätt med
antennen monterad kan antennen
eller takpanelen skadas. Se till att
ta bort antennen innan du kör in i
en automatisk biltvätt.
Montera antennen så att den är helt
åtdragen och justerad i upprätt läge
för att säkerställa riktig mottagning.

Audiospelare
CD-spelare
CD/MP3-spelaren i det här systemet
kan spela ljud-CD- och MP3-skivor
(WMA).

Innan du använder
CD-spelaren
Viktig information om
ljud-cd-skivor och MP3-skivor
(WMA)

OBS!
Dvd-skivor, miniskivor med en diameter på 8 cm och skivor med
onormala ytor får aldrig användas i
denna cd/MP3-spelare (WMA).
Sätt inte fast etiketter på skivans
yta. Sådana skivor kan fastna i
cd-spelaren och skada drivenheten. Om detta inträffar krävs ett
kostsamt byte av enheten.

• En ljud-cd med kopieringsskydd
som inte är kompatibel med
ljud-cd-standarden kanske fungerar dåligt eller inte alls.
• CD-R- och CD-RW-skivor som
man bränt själv är hanteras ofta
mer vårdslöst än original-cd-skivorna. Manuellt inspelade CD-Roch CD-RW-skivor ska hanteras
extra försiktigt. Tänk på följande.
• Egenbrända CD-R- och
CD-RW-skivor kan spelas upp fel
eller inte alls.
Det beror inte på fel i enheten.
• Kleta inte fingeravtryck på uppspelningssidan när du byter
skiva.
• När du har tagit bort skivan från
CD/MP3-spelaren, lägg omedelbart skivan i ett fodral för att hindra att den skadas ellerblir
dammig.
• Om skivan täcks av damm eller
vätska kan det förorena linsen
inuti CD/MP3-spelaren.
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• Skydda skivan från värme och
direkt solljus.
Användbara skivtyper
• Den här produkten kan spela
ljud-CD/MP3-skivor (WMA).
- CD-DA: CD-R/CD-RW
- MP3(WMA):
CD-R/CD-RW/CD-ROM
• MP3-filerna (WMA) nedan kan
inte spelas.
- Filer som kodats med MP3i(MP3 interactive) eller MP3
PRO-standarden
- MP3-filer (WMA) som kodats
med icke standard-format
- MP3-filer som inte är i MPEG1
Layer3-format

Information om att använda skivor
• Använd ingen av skivtyperna
nedan. Om dessa typer av skivor
används för mycket i spelaren
kan det leda till problem.
- Skivor med dekaler, etiketter
eller skyddslager.
- Skivor med etiketter som skrivits ut på en bläckstråleskrivare
- Skivor som har skapats genom överbränning och som
innehåller mer data än standardkapaciteten.
- Skivor med sprickor eller repor eller som är böjda spelas
inte upp korrekt.
- Skivor på 8 cm eller oregelbundet formade skivor (kvadratiska, femkantiga, ovala)
• Placera inget annat än skivor i
skivuttaget eftersom det kan
orsaka problem eller skador.

• Det kan uppstå fel på spelaren
om värmaren slås på vid kallt
väder eftersom det kan bildas
fukt inuti enheten. Om detta blir
ett problem låt produkten vara
avstängd i en timme innan du
använder den.
• Uppspelningen kan avbrytas på
grund av att bilen skakar under
körning på dåliga vägar.
• Tvinga inte i eller dra ut skivan
med våld eller blockera den med
handen när den matas ut.
• Sätt i skivan med den tryckta
sidan uppåt. Den kan inte spelas
om den sätts i upp och ned.
• Rör inte på inspelningssidan med
handen när du hanterar skivan
(sidan utan tryck eller dekorationer).
• Placera skivor som inte används i
fodral och förvara dem på en
plats där de inte utsätts för direkt
solljus eller höga temperaturer.
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• Stryk inte på några kemiska substanser på skivan. Rengör skivorna från smuts med en fuktig,
mjuk duk och torka från mitten
rakt ut till kanten.
Användning av CD-R/RW-skivor
• När man använder
CD-R/CD-RW-skivor kan endast
skivor som har "slutförts" användas.
• Skivor som skapas med en dator
kan ibland inte spelas beroende
på programinställningar och
miljö.
• CD-R/CD-RW-skivor, särskilt billiga skivor, kan ibland inte spelas
om de utsätts för direkt solljus
eller höga temperaturer, eller om
de förvaras i bilen under lång tid.
• Titel och annan textinformation
på CD-R/CD-RW-skivorna kanske inte kan visas på den här
enheten.

• CD-RW-skivor kan kräva längre
laddningstid än CD- eller
CD-R-skivor.
• Skadade musikfiler kan ibland
inte spelas eller kan stängas av
under uppspelning.
• Vissa skivor med kopieringsskydd kan inte spelas.
• En MP3-skiva (WMA) kan ha
maximalt 512 filer för var och en
av de 10 mappnivåerna och maximalt 999 filer kan spelas.
• Det här systemet känner bara
igen MP3-skivor (WMA) som skapats i ISO-9660 nivå 1/2 eller i
Joliet-filsystemet. (Det stöder inte
UDF-filsystemet.)
• MP3/WMA-filer är inte kompatibla
med dataöverföring med skrivpaket.
• Skivor med MP3/WMA-filer och
ljuddata (CDDA) kan ibland inte
spelas om det är en CD-Extraeller Mixed-Mode-CD.

• De fil/mappnamn som kan
användas enligt skivförvaringstyp är följande, inklusive filnamnstillägg med fyra siffror (.mp3).
- ISO 9660 nivå 1: Maximalt
12 tecken
- ISO 9660 nivå 2: Maximalt
31 tecken
- Jouliet: Maximalt 64 tecken
(1 byte)
- Windows långt filnamn: maximalt 28 tecken (1 byte)
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Information om att använda
MP3/WMA-musikfiler
• Den här produkten kan spela
MP3-filer (WMA) med filtilläggen
mp3, .wma (små bokstäver) och
.MP3 eller .WMA (stora bokstäver).
• Produkten kan spela följande
MP3-filer.
- Överföringshastighet: 8 kbps
~ 320 kbps
- Samplingsfrekvens: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz (för
MPEG-1), 24 kHz, 22,05 kHz,
16 kHz (för MPEG-2)
• Den här produkten kan spela filer
med överföringshastighet på
8kbps ~ 320kbps men filer med
överföringshastighet över
128 kbps leder till ljud med hög
kvalitet.

• Den här produkten kan visa
ID3-tagginformation (Version 1.0,
1.1, 2.2, 2.3 eller 2.4) för
MP3-filer som albumnamn och
artist.
• För att visa information om album
(skivtitel), spår (spårtitel) och
artist (spår artist) ska filen vara
kompatibel med formaten ID3
Tag V1 och V2.
• Den här produkten kan spela
MP3-filer med VBR. När en
MP3-fil av VBR-typ spelas kan
den kvarvarande tid som visas
skilja sig från den verkliga tiden.

Uppspelningsordning för
musikfiler
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Spela CD/MP3
Huvudknappar/kontroll
(9) CD/AUX-knapp
Välj CD/MP3-spelare
(14) MENU-TUNE-knappen med
reglage
• Vrid knappen/kontrollratten för att gå till spellistan,
menyn eller MP3-spårinformationen (WMA).
• Tryck på knappen/kontrollratten för att visa
menyskärmen för det
aktuella objektet eller
läget.

(8) tSEEKu-knapparna
• Tryck på de här knapparna för att spela upp
föregående eller nästa
spår.
• Håll ner de här knapparna
för att snabbspola framåt
eller bakåt i spåret och
släpp knappen för att
återta uppspelning på normal hastighet.

Sätta i och spela upp
CD/MP3-skiva

(4) Knappen EJECT
Mata ut skivan.
(7) Knappen INFORMATION
[INFO]
Visar information om det spår
som spelas.

Sätt i den skiva som ska spelas med
den tryckta ytan uppåt i skivfacket.
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Mata ut skiva

• När skivinformationen har lästs
börjar uppspelningen från spår 1.
• När en icke läsbar skiva sätts i
matas skivan ut automatiskt och
ett meddelande om skivfel visas
och därefter växlar systemet till
den sensaste använda funktionen eller FM-radio.

När en skiva som ska spelas har
satts i, tryck flera gånger på
CD/AUX-knappen för att välja
CD/MP3-uppspelning.
• Om ingen skiva satts i visas meddelandet "No Disc Inserted"
(ingen skiva isatt) på skärmen
och funktionen aktiveras inte.
• Det spår som spelades senast
spelas upp automatiskt.

Mata ut skivan genom att trycka på
EJECT-knappen för att ta ut skivan.
• När skivan matas ut växlar enheten automatiskt till den senast
använda funktionen eller
FM-radion.
• Skivan matas in igen automatiskt
om den inte tas ut under en viss
tid.
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Byta spelat spår

Tryck på tSEEKu-knapparna i uppspelningsläget för att spela föregående eller nästa spår.
• Med rattens fjärrkontroll kan man
lätt byta spår genom att vrida på
Source [_SRC^] -ratten.

Byta uppspelningsläge

Du kan även vrida på
MENU-TUNE-ratten för att gå till listan med spelade spår och sedan
trycka på MENU-TUNE-knappen för
att genast ändra det.

Håll in tSEEKu-knapparna i uppspelningsläge för att snabbspola
framåt eller bakåt i låten.
Släpp knappen för att återta uppspelning av låten i normal hastighet.
• Volymen minskar något under
snabbspolning bakåt och framåt
och speltiden visas.
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Visa information om spelat spår

Tryck på INFORMATION
[INFO]-knappen i uppspelningsläge
för att visa information om det spår
som spelas.
• Om det inte finns någon information om det uppspelade spåret för
ljud-CD visar systemet "No information".

För MP3-spår (WMA) kan mer information visas om du vrider på
MENU-TUNE-ratten från spårinformationsdisplayen.
• Den visade informationen innehåller filnamn, mappnamn och
ID3-tagginformation som sparats
med låten.

Om felaktig ID3-tagginformation
(t.ex. artist, låttitel) har lagts till
MP3-filerna (WMA) innan de
bränts på skiva visas denna information i befintligt skicka på infotainmentsystemet.
Felaktig ID3-tagginformation kan
inte ändras eller korrigeras i infotainmentsystemet (ID3-taggar
kan endast korrigeras på en dator).
• Information om låtar som uttrycks
i specialsymboler eller på otillgängliga språk kan visas som
"----" eller inte visas alls.
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CD-meny Spårlista

Använda CD-menyn
Byta uppspelningsläge

I uppspelningsläge trycker du på
MENU-TUNE-knappen för att visa
CD-menyn.

Vrid MENU-TUNE-ratten för att välja
blandad eller upprepad uppspelning
och tryck sedan på
MENU-TUNE-knappen för att slå på
eller stänga av de relevanta funktionerna.

För ljud-CD, vrid MENU-TUNE-ratten
i CD-menyn för att gå till spårlistan
och tryck på MENU-TUNE-knappen.
Vrid MENU-TUNE-kontrollratten för
att hitta önskat spår och tryck på
MENU-TUNE-knappen för att spela
upp det valda spåret.
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CD-meny Söka bland mappar

För MP3 (WMA)-skivor, vrid
MENU-TUNE-ratten i CD-menyn för
att gå till önskad mapp och tryck på
MENU-TUNE-knappen.
Vrid MENU-TUNE-ratten för att komma till önskad mapp och tryck på
MENU-TUNE-knappen.

CD-meny Sök...

Vrid MENU-TUNE-kontrollratten för
att hitta önskat spår och tryck på
MENU-TUNE-knappen för att spela
upp det valda spåret från den valda
mappen.

För MP3 [WMA]-skivor, vrid
MENU-TUNE-ratten i CD-menyn för
att gå till önskad fil och tryck på
MENU-TUNE-knappen.
• När systemet har läst skivinformationen visas den första låten i
spellistan [iP].
• Om det inte finns några musikfiler
i spellistan [iP] visas den första
låten för varje artist [iA].
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• Det kan dock ta lång tid att läsa
skivan beroende på antalet
musikfiler

Vrid MENU-TUNE-ratten för att
komma till önskad titel och tryck på
MENU-TUNE-knappen.
Tryck på MENU-TUNE-knappen igen
och i den visade sökposten vrider du
på MENU-TUNE-reglaget för att välja
önskat uppspelningsläge.
• Antalet relevanta låtar visas efter
Spellista [iP]/Artist [iA]/Album
[iL]/Låtar [iS]/Genre [iG].

Vrid MENU-TUNE-kontrollratten för
att hitta önskat spår/titel och tryck på
MENU-TUNE-knappen för att spela
upp det valda spåret.
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Extra enheter
USB-spelare (endast för Typ
A-modeller)
Information om USB-enheter
• Funktion kan inte garanteras om
hårddiskens inbyggda
USB-masslagringsenhet eller
CF- eller SD-minneskort ansluts
med en USB-anslutning.
Använda USB-lagringsenheter av
flashminnestyp.
• Undvik statisk elektricitet när
USB-enheten ansluts eller kopplas från. Om anslutning och frånkoppling sker många gånger på
kort tid kan det leda till problem
med användningen av enheten.
• Koppla från USB-enheten med
"USB-meny Ta bort USB"
genom att använda
MENU-TUNE-knappen för att
utföra borttagning av USB-enheten.

• Funktionen kan inte garanteras
om USB-enhetens anslutning inte
är av metall.
• Det kan uppstå fel vid anslutning
av USB-enheter av i-Stick-typ på
grund av vibrationer i bilen, så
det är inte säkert att de fungerar.
• Rör inte USB-kontakten med ett
föremål eller någon del av kroppen.
• USB-enheten känns bara igen
om den är formaterad i filformatet
FAT16/32. Endast enheter med
en tilldelad enhetsstorlek på 512
byte/sektor eller 2 048 byte/sektor kan användas. NTFS och
andra filsystem känns inte igen.
• Den tid det tar att känna igen
filerna kan variera beroende på
USB-enhetens typ och kapacitet
samt den sparade filens typ. Det
här är inte ett produktproblem, så
vänta på att filerna bearbetas.

• Filer på vissa USB-enheter känns
inte igen på grund av kompatibilitetsproblem och anslutning till
minnesläsare eller USB-nav
stöds inte. Kontrollera enhetens
funktion i bilen före användning.
• När enheter som MP3-spelare,
mobiltelefon eller digitalkamera
ansluts via en bärbar enhet kan
det störa funktionen.
• Koppla inte från USB-enheten
när den spelas upp.
Det kan skada produkten eller
försämra USB-enhetens prestanda.
• Koppla från den anslutna
USB-enheten när tändningen
slås av. Om tändningen slås på
när USB-enheten ansluts kan
USB-enheten skadas eller inte
fungera som den ska i vissa fall.
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OBS!
USB-lagringsenheter kan endast
anslutas till den här produkten för
att spela musikfiler.
Produktens USB-uttag får inte
användas för att ladda USB-extrautrustning eftersom värmeutvecklingen vid användningen av
USB-uttaget kan leda till kapacitetsproblem eller skador på produkten.
• När den logiska enheten avskiljes
från en USB-enhet kan endast
filerna från den översta nivåns
logiska enhet spelas för
USB-musikfiler. Därför ska de
musikfiler som ska spelas upp
sparas på enhetens översta
enhet. Musikfiler i vissa
USB-enheter kan ibland inte spelas upp normalty om en applikation laddas genom att en separat
enhet partitioneras inuti
USB-enheten.

• Musikfiler med DRM (Digital
Right Management) kan inte spelas.
• Den här produkten kan stöda
USB-enheter med upp till
16 gigabyte kapacitet med en
gräns på 999 filer, 512 mappar
och en mappstruktur i 10 nivåer.
Enheter som överskrider dessa
gränser kan inte garanteras normal funktion.
Information om att använda
USB-musikfiler
• Skadade musikfiler kan stängas
av under uppspelning eller kanske inte spelas upp alls.
• Mappar och musikfiler visas i ordningen Symbol Siffra Koreanska 
• Maximalt 64 koreanska/engelska
tecken känns igen för mappar
eller filnamn som skrivits i
Joliet-filsystemet.

Om MP3-musikfiler (WMA)
• Följande MP3-filer kan spelas:
- Överföringshastighet: 8 kbps
~ 320 kbps
- Samplingsfrekvens:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (för
MPEG-1)
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(för MPEG-2)
• Den här produkten visar
MP3-filer (WMA) med filtilläggen
mp3, .wma (små bokstäver) eller
.MP3 eller .WMA (stora bokstäver).
• Den här produkten kan visa
ID3-tagginformation (version 1.0,
1.1, 2.2, 2.3, 2.4) om album, artist
etc. för MP3-filer.
• De fil/mappnamn som kan
användas enligt förvaringstyp är
följande, inklusive filnamnstillägg
på fyra tecken (.mp3).
- ISO 9660 nivå 1: Maximalt
12 tecken
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- ISO 9660 nivå 2: Maximalt
31 tecken
- Joliet: Maximalt 64 tecken
(1 byte)
- Windows långt filnamn: maximalt 28 tecken (1 byte)
• Den här produkten kan spela upp
MP3-filer som använder VBR.
När en MP3-fil av VBR-typ spelas
kan den visade återstående tiden
skilja sig från den verkliga.

Huvudknappar/kontrollratt
Följande huvudknappar och reglage
används för att spela USB-musikfiler.
(9) CD/AUX-knapp
Tryck flera gånger på knappen när USB-enheten ansluts
för att välja USB-uppspelningsläge.
(14) MENU-TUNE-knappen med
reglage
• Vrid kontrollratten för att
gå till spellistan, menyn
eller MP3-spårinformationen (WMA).
• Tryck på knappen för att
visa menyskärmen för det
aktuella objektet eller
läget.

(8) tSEEKu-knapparna
• Tryck på de här knapparna för att spela upp
föregående eller nästa
spår.
• Håll ner de här knapparna
för att snabbt spola tillbaka eller framåt och
släpp sedan för att spela i
normalt tempo.
(7) Knappen INFORMATION
[INFO]
Visa information om det spår
som spelas.
(16) / BACK-knappen
Avbryt den inmatade posten
eller gå tillbaka till föregående
meny.
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• Den spelas automatiskt upp från
föregående uppspelningspunkt.
Efteråt används funktionerna på
USB-spelaren som CD-MP3-uppspelning.

Ansluta USB-enheten

Efteråt används funktionerna på
USB-spelaren som CD-MP3-uppspelning.

Anslut USB-enheten med musikfiler
som ska spelas till USB-uttaget.

• När produkten slutar läsa informationen på USB-enheten spelas den upp automatiskt.
• Om en icke läsbar USB-enhet
ansluts visas ett felmeddelande
och produkten växlar automatiskt till senast använda funktion
eller FM-radio.
Om USB-enheten som ska spelas
redan är ansluten, tryck flera gånger
på CD/AUX-knappen för att välja
USB-spelaren.

Avsluta uppspelning av
USB-musikfiler
Tryck på knappen RADIO BAND eller CD/AUX för att välja andra funktioner.
• För att avbryta uppspelning och
koppla från USB-enheten,
använd funktionen USB-meny 
Ta bort USB för att ta bort
USB-enheten säkert.
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Använda USB-menyn
Anvisningarna för "Blanda låtar/ Upprepa/Mappar/Sök..." från USB-menyn påminner om CD/MP3-spelarens
CD-menyn. Endast "Ta bort USB"
har lagts till.
Se CD/MP3-spelarfunktionerna i
CD-menyn.

USB-meny Ta bort USB

iPod-spelare (endast för Typ
A-modeller)
Begränsas till modeller som stöder
iPod
Huvudknappar/kontrollratt
Följande huvudknappar och reglage
används för att spela iPod-musikfiler.
(9) CD/AUX-knapp
Tryck flera gånger på denna
knapp när iPod-enheten är
ansluten för att välja
iPod-uppspelningsläge.

Tryck på MENU-TUNE-knappen i
uppspelningsläge för att visa
USB-menyn.
Vrid MENU-TUNE-ratten för att gå till
Ta bort USB och tryck sedan på
MENU-TUNE-knappen för att visa
meddelandet om att det är säkert att
ta bort USB-enheten.
Koppla från USB-enheten från
USB-anslutningen.
• Gå tillbaka till föregående funktion.

(14) MENU-TUNE-knappen med
reglage
• Vrid kontrollratten för att
flytta och visa spellistan
som spelas.
• Tryck på knappen för att
visa menyskärmen för det
aktuella objektet eller
läget.
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(8) tSEEKu-knapparna
• Tryck på de här knapparna för att spela upp
föregående eller nästa
spår.
• Håll ner de här knapparna
för att snabbt spola tillbaka eller framåt och
släpp sedan för att spela i
normalt tempo.

Ansluta iPod-spelare

• Anslut endast en iPod till produkten med de anslutningskablar
som medföljer iPod-produkten.
Andra anslutningskablar kan inte
användas.

(7) Knappen INFORMATION
[INFO]
Visa det spår som spelas.
(16) / BACK-knappen
• Avbryt den föregående
posten eller gå tillbaka till
föregående meny.

Anslut en iPod med musikfiler som
ska spelas till USB-uttaget.
• Följande iPod-modeller stöds:
- iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/iPod 4G och 5G Nano
- iPod 120 GB och 160 GB
Classic
- iPod 1G, 2G och 3G Touch
- iPhone 3G och 3GS

• I vissa fall kan iPod-produkten
skadas om tändningen vrids av
när den är ansluten till produkten.
När iPod-produkten inte används,
koppla från den från produkten
med bilens tändning avstängd.
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• När produkten slutar att läsa
informationen på iPod-enheten,
spelas den upp automatiskt.
• Om en icke läsbar iPod ansluts
visas ett felmeddelande och produkten växlar automatiskt till
senast använda funktion eller
FM-radio.

Om iPod-enheten som ska spelas
redan är ansluten, tryck flera gånger
på CD/AUX-knappen för att välja
iPod-spelaren.

• Den spelas automatiskt upp från
föregående uppspelningspunkt.
• Uppspelningsfunktionerna och
informationvisningen från den
iPod som används tillsammans
med produkten kan skilja sig från
iPod:en vad gäller spelordning,
metod och visad information.
• Se följande tabell för klassificeringsobjekt som är kopplade till
iPod-produktens sökfunktion.

Efteråt används funktionerna för
att spela upp iPod:en på liknande
sätt som uppspelning av CD/MP3.
Avbryt iPod-uppspelning
Om du vill avsluta uppspelningen
trycker du på knappen RADIO
BAND eller CD/AUX för att välja andra funktioner.
Använda iPod-menyn
I iPod-menyn är anvisningarna för
"Blanda låtar/Upprepa/Sök... (inklusive talböcker och kompositörer)" liknande som för CD/MP3-spelarens
CD-meny. Endasy objektet "Mata ut
iPod" har lagts till.
Se varje post hos CD/MP3 för användningsanvisningar.
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iPod-meny Mata ut iPod

• Gå tillbaka till föregående funktion.

Extern ljudingång (AUX)
Begränsas till modeller som stöder
extern ljudanslutning

Ansluta en extern ljudkälla
Anslut den externa ljudkällans ljudutgång till AUX-ingång 1 eller 2.
• AUX 1: Sitter på infotainmentenheten
• AUX 2: Sitter inuti handskfacket.

Huvudknappar/kontrollratt
Följande huvudknappar och reglage
används för att styra ljudet från en
extern ljudenhet som ansluts till infotainmentsystemet.
(9) CD/AUX-knapp
Tryck på MENU-TUNE-knappen i
uppspelningsläge för att visa
iPod-menyn.
Vrid MENU-TUNE-ratten för att gå till
Mata ut Ipod och tryck sedan på MENU-TUNE-knappen för att visa meddelandet om att det är säkert att ta
bort enheten.
Koppla från iPod-enheten från
USB-anslutningen.
Koppla från iPod-enheten från
USB-anslutningen.

När en extern ljudenhet
ansluts, tryck flera gånger på
knappen för att välja läget för
extern ljudingång (AUX).
(2) POWER/VOLUME-ratt
Vrid på kontrollratten för att
ändra volymen.

• Infotainmentsystemet växlar
automatiskt till externt ljudingångsläge (AUX) när en extern
ljudkälla ansluts.
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Personliga inställningar
Personliga inställningar
Huvudknappar/kontrollratt
• Knapparna och kontrollratten
som används i systeminställningen är följande.
(12) CONFIG-knappen
Tryck på den här knappen för
att öppna systeminställningsmenyn.
Tryck på CD/AUX-knappen för att
växla till externt ljudingångsläge om
det externa ljudsystemet redan har
anslutits.
Vrid på POWER/VOLUME-kontrollratten för att ändra volymen.

(14) MENU-TUNE-knappen med
reglage
• Vrid kontrollratten för att
gå till menyn eller inställningsobjektet.
• Tryck på knappen för att
välja/öppna den detaljerade kontrollskärmen för
den aktuella menyn eller
inställningsposten.

(16) / BACK-knappen
Avbryt den inmatade posten
eller gå tillbaka till föregående
skärm/meny.
Använda menyn för personliga
inställningar
• Inställningsmenyer och funktioner kan skilja sig beroende på bilmodell.
• Referens: Informationstabell för
inställningsmenyn på nästa sida
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[Exempel] Systeminställning 
Ställ in tid och datum Ställ in
datum: 25 januari 2012

Tryck på CONFIG -knappen för att
komma till systeminställningsmenyn.
När du har läst i informationen för inställningsmenyn på nästa sida, vrid
MENU-TUNE-reglaget för att gå till
önskad inställningsmeny och tryck
på MENU-TUNE-knappen.

• Visar den detaljerade listan för
den aktuella inställningsmenyn
eller funktionsläget
• Om det finns en annan detaljerad
lista i den aktuella detaljerade listan kan du upprepa åtgärden.

Vrid MENU-TUNE-reglaget för att
ställa in önskat värde eller funktionsläge och tryck på
MENU-TUNE-knappen.
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Innehållsförteckning för
inställningar

[Tid Datum]

[Språk]

• Om den aktuella listan består av
flera poster, upprepa åtgärden.
• Ställ in/mata in värdet, annars
ändras funktionsläget.

Ställ in tid: Ställ in timmar och minuter för aktuellt klockslag manuellt.
Val av önskat språk.

Ställ in datum: Ställ in
år/månad/dag manuellt.
Ställ in tidsformat: Välj 12- eller
24-timmars tidsvisning.
Ställ in datumformat: Ställ in i vilket
format datumet ska visas.
ÅÅÅÅ/MM/DD: 2012 jan 23
DD/MM/ÅÅÅÅ: 23 jan 2012
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MM/DD/ÅÅÅÅ: jan 23, 2012
Synkronisering av RDS-klocka:
Välj Av eller På
[Radioinställningar]

AS-stationer: Ställ in funktionen
Autospara stationer (Auto Store stations) för varje radio eller DAB.

- Bandval: Ställ in Båda, L-band
eller Band III.
[Bluetooth-inställningar]

RDS-alternativ: Ställ in RDS-alternativ.
- RDS: På / Av (aktivera eller avaktivera RDS-funktionen).
- Regional: På / Av (aktivera eller
avaktivera Regional-funktionen).
- Textbläddringsfrysning (Text
scroll freeze): Välj På eller Av.
- TA-volym: Ställ in TA-volym.
DAB-inställningar: Ställ in
DAB-inställningar.

Automatisk volymreglering: Ställ
in Av/Låg/ Medium/Hög
Max startvolym: Ställ in maxgränsen för startvolym för hand.
Radiofavoriter: Ställ in favoritsidornas nummer för hand.

- Automatisk urvalslänkning
(Auto ensemble linking): På/Av
(aktivera eller inaktivera Automatisk urvalslänkning).
- Automatisk länkning DAB-FM:
På / Av (aktivera eller inaktivera
Automatisk länkning DAB-FM).
- Dynamisk ljudanpassning:
På/Av (aktivera eller avaktivera
Dynamisk ljudanpassning).

Bluetooth: Gå till Bluetooth-menyn.
- Aktivering: Välj På eller Av
- Enhetslista: Välj önskad enhet
och välj/anslut/separera eller
radera.
- Anslut enhet (Pair device): Försök att ansluta en ny Bluetooth-enhet.
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- Ändra Bluetooth-kod:
Ändra/ställ in Bluetooth-kod
manuellt.

- Automatisk luftcirkulation:
Ändrar luftkvalitetsgivarens känslighet till låg/hög.

Återställ fabriksinställningar: Återställ startvärdena till standardinställningarna.

- Automatisk avimning: På/av
(aktivera eller inaktivera automatisk avimning).

[Fordonsinställningar]

- Automatisk avimning bak:
on/off (aktivera eller inaktivera
automatisk avimning bak).
Komfortinställningar
- Varningsljudsvolym: Ändra
volymen för varningsljud.
- Automatisk bakrutetorkare vid
backning: Aktivera eller deaktivera automatisk inkoppling av
bakrutetorkaren när backen
läggs i.
Parkeringsassistans/krockvarnare

Klimat och luftkvalitet
- Automatisk fläkthastighet:
Ändrar fläkthastigheten till
hög/medium/låg.

- Parkeringshjälp: Aktivera eller
inaktivera ultraljudssensorerna.

Yttre omgivningsbelysning
- Ytterbelysning vid upplåsning:
Aktivera eller inaktivera instegsbelysningen.
- Varaktighet vid urstigning:
Aktivera eller inaktivera urstigningsbelysningen och ändra
belysningens varaktighet.
Elmanövrerade dörren låser
- Automatisk dörrupplåsning:
Aktivera eller inaktivera funktionen automatisk dörrupplåsning
efter att tändningen slagits från.
Fjärrlåsning, upplåsning, start
- Fjärrstyrd dörrupplåsning
(Passiv upplåsning): Ändra
konfigurationen till att låsa upp
endast förardörren eller alla dörrar samtidigt vid upplåsning.
- Fjärrstyrd dörrupplåsning
(Passiv låsning): Välj Tuta vid
passiv dörrlåsning, Av eller På.
- Larm "Fjärrkontroll kvar i
bilen": Välj Av eller På.
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Återställ fabriksinställningar: Återställ alla värden till standardinställningarna.

Telefon (endast för Typ
A-modeller)
Bluetooth
Huvudknappar/kontrollratt
Följande huvudknapper och reglage
används för att spela upp musikfiler
eller för att använda samtalsfunktionerna via en Bluetooth-enhet.
(9) CD/AUX-knapp
När en Bluetooth-enhet med
musikspelarfunktion ansluts,
tryck fler gånger på den här
knappen för att välja
Bluetooth-ljuduppspelningslä
ge.

(14) MENU-TUNE-knappen med
reglage
• Tryck på knappen i
Bluetooth-telefonläge för
att visa menyskärmen.
• Vrid kontrollratten för att
gå till menyn eller inställningsvärdet.
(8) tSEEKu-knapparna
• Tryck på de här knapparna i Bluetooth-ljuduppspelningsläget för att
spela föregående eller
nästa spår.
• Håll ner de här knapparna
för att snabbt spola tillbaka eller framåt och
släpp för att spela i normalt tempo.
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Ansluta Bluetooth

• Om en Bluetooth-enhet redan är
ansluten till infotainmentsystemet visas meddelandet Bluetooth
upptaget.
• Anslutning standby visas med ett
meddelande och en säkerhetskod. (Startvärdet är 0000 och kan
ändras i Inställningar 
Bluetooth-inställningar 
Bluetooth Ändra
Bluetooth-kodobjekt)

Registrera Bluetooth-enheten
Registrera den Bluetooth-enhet som
ska anslutas till infotainmentsystemet.
• Välj först den Bluetooth-enhet
som ska anslutas i Bluetooth-inställningsmenyn för att
göra det möjligt för andra enheter
att söka efter Bluetooth-enheten.

Tryck på CONFIG-knappen och
använd MENU-TUNE-knappen och
reglaget för att gå till
Bluetooth-inställningar Bluetooth
Anslut enhet (Pair device) och
tryck sedan på MENU-TUNE-knappen.
• Bluetooth-enheter kan inte bara
registreras med CONFIG-knappen utan även via telefonmenyn
Bluetooth-inställningar 
Bluetooth Anslut enhet (Pair
device).

Infotainmentsystemet kan hittas
genom att söka efter den
Bluetooth-enhet som ska anslutas.
Ange infotainmentsystemets säkerhetskod via Bluetooth-enheten
Om registreringen av den enhet som
ska anslutas till infotainmentsystemet lyckas visar skärmen informationen om Bluetooth-enheten
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Ansluta/radera/separera
Bluetooth-enheter

• Infotainmentsystemet kan registrera upp till fem Bluetooth-enheter.
• I vissa Bluetooth-enheter går det
bara att använda det när "Anslut
alltid" har valts.

Bluetooth-enheten.
Tryck på CONFIG-knappen och använd MENU-TUNE-knappen och
reglaget för att gå till Inställningar 
Bluetooth-inställningar Bluetooth
Enhetslista och tryck sedan på
MENU-TUNE-knappen.

OBS!
Om en Bluetooth-enhet redan är
ansluten måste den kopplas från
först.
Välj först den Bluetooth-enhet som
ska anslutas i Bluetooth-inställningsmenyn för att göra det möjligt för andra enheter att söka efter

Använd MENU-TUNE-knappen på
kontrollratten för att flytta från den registrerade Bluetooth-enheten till den
enhet som ska anslutas och tryck på
MENU-TUNE-knappen.
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Du kan registrera med
MENU-TUNE-knappen på kontrollknappen, flytta för att välja post, flytta
för att välja det som ska raderas och
sedan trycka på MENU-TUNE-knappen.

• Koppla från den anslutna
Bluetooth-enheten: Gå till enhetslistskärmen, välj den enhet som
är ansluten, som då visar Koppla
från objekt och tryck på
MENU-TUNE-knappen.

Varningar för
registrering/anslutning av
Bluetooth
• När det inte går att ansluta till
Bluetooth, radera hela enhetslistan från den Bluetooth-enhet som
ska anslutas och försök igen. Om
det inte går att radera hela
enhetslistan, sätt tillbaka batteriet
och anslut igen.
• Om det uppstår problem efter att
Bluetooth-enheten har anslutits,
använd MENU-TUNE-knappen
på kontrollknappen för att utföra
Inställningar Bluetooth-inställningar Återställ fabriksinställningar.
Initiera enheten med problemet
som orsakats av ett fel vid anslutningen av Bluetooth-enheten och
infotainmentsystemet.
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• Ibland kan Bluetooth endast
anslutas via handsfree eller till
Bluetooth-ljuduppspelningsfunktionerna trots att ett stereo-headset är anslutet. I det här fallet,
försök att återansluta infotainmentsystemet med Bluetooth-enheten.
• För Bluetooth-enheter som inte
stöder stereo-headset kan inte
Bluetooth-ljuduppspelningsfunktionen användas.
• Det går inte att lyssna på ljudet
via Bluetooth-ljudsystemet om en
iPhone har anslutits via ett
USB-uttag. Det beror på den
enskilda mobiltelefonens specifikationer.

Bluetooth-ljud
Spela upp Bluetooth-ljud
• En mobiltelefon eller
Bluetooth-enhet som stöder
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) med 1.2 eller senare
måste registreras och anslutas till
produkten.
• Från mobiltelefonen eller
Bluetooth-enheten, hitta
Bluetooth-enhetens typ för att
ställa in/ansluta objektet som ett
stereo-headset.
En ikon med en musiknot [e] visas nere till höger på skärmen
om anslutningen av headsetet
lyckades.
• Anslut inte mobiltelefonen till
Bluetooth-anslutningen. Fel kan
uppstå om den ansluts i CD/MP3och Bluetooth-ljuduppspelningsläge.

Spela upp Bluetooth-ljud

Tryck flera gånger på CD/AUX-knappen för att välja den anslutna
Bluetooth-enhetens ljuduppspelningsläge.
• Om Bluetooth-enheten inte är
ansluten kan den här funktionen
inte användas.
Om mobiltelefonen eller
Bluetooth-enheten aktiveras spelas
musikfilerna upp.
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• Det ljud som spelas upp av
Bluetooth-enheten levereras
genom infotainmentsystemet.
• För att Bluetooth-ljud ska spelas
upp måste musiken spelas upp
minst en gång i mobiltelefonens
eller Bluetooth-enhetens musikspelarläge efter att ha anslutits
som stereo-headset. När det har
spelats minst en gång börjar
musikspelaren automatiskt spela
vid start av ljudläge och den slutar spela när musikspelarläget
avslutas. Om mobiltelefonen eller
Bluetooth-enheten inte är i vänteskärmläge kan vissa enheter inte
spelas upp automatiskt i Bluetooth-ljuduppspelningsläge.
Tryck på tSEEKu -knapparna för
att hoppa till föregående eller nästa
spår, eller håll ner dessa knappar för
att snabbspola bakåt eller framåt.

• Den här funktionen fungerar bara
med Bluetooth-enheter som stöder AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile) version
1.0 eller senare. (Beroende på
Bluetooth-enheten alternativ kan
vissa enheter visa att AVRCP
ansluts för den första anslutningen.)
• Information om spelat spår och
spårposition visas inte på infotainmentsystemets skärm.

Information om att spela upp
Bluetooth-ljud
• Byt inte spår för snabbt när du
spelar upp Bluetooth-ljud.
• Det tar tid att överföra data från
mobiltelefonen till infotainmentsystemet.
• Infotainmentsystemet överför
begäran att spela upp ljudet från
mobiltelefonen i Bluetooth-ljuduppspelningsläge. Om det görs i
ett annat läge överför enheten
ordern att stanna. Beroende på
mobiltelefonalternativ kan ordern
att spela upp/stoppa ta en stund
att utföra.
• Om mobiltelefonen eller
Bluetooth-enheten inte är i vänteskärmsläge kanske den inte spelas upp automatiskt trots att
ordern utförts i Bluetooth-ljuduppspelningsläge.
Om Bluetooth-ljuduppspelning
inte fungerar, kontrollera för att
se om mobiltelefonen är i vänteskärmsläge.
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• Ibland stängs ljud av under
Bluetooth-ljuduppspelning.
Infotainmentsystemet spelar upp
ljudet från mobiltelefonen eller
Bluetooth-enheten som det överförs.

Bluetooth-felmeddelanden och
åtgärder
• Bluetooth avaktiverat
Kontrollera om Bluetooth är aktiverat. Bluetooth-funktionen kan
användas när Bluetooth är aktiverat.
• Bluetooth upptaget
Kontrollera om några andra
Bluetooth-enheter är anslutna.
Om du vill ansluta en annan enhet., koppla först från eventuella
andra anslutna enheter först och
återanslut.
• Enhetslistan är full.
Kontrollera om det finns färre än
5 registrerade enheter. Högst 5
enheter kan registreras.
• Ingen telefonbok tillgänglig
Det här meddelandet visas om
mobiltelefonen inte stöder överföring av kontakter. Om det här
meddelandet visas efter flera försök stöder enheten inte överföring av kontakter.

OBS!
Meddelandet visas när överförande av kontakter stöds medan
information om ett enhetsfel också
skickas. Uppdatera enheten igen
om det händer.
• Telefonboken är tom
Det här meddelandet visas om
inga telefonnummer är sparade i
mobiltelefonen.
Detta visas också om telefonloggöverföring stöds, men på ett
sätt som inte stöds av infotainmentsystemet.

170

Infotainmentsystem

Handsfree-telefon

OBS!

Ta emot samtal
Det kan gå att överföra din ringsignal beroende på typ av mobiltelefon. Ändra ringsignalens volym på
mobiltelefonen om volymen är för
låg.
Tala i telefonen genom att trycka på
uppringningsknappen på rattens
fjärrkontroll eller vrid kontrollratten
MENU-TUNE för att gå till svarafunktionen och tryck sedan på knappen
MENU-TUNE .

När ett samtal kommer via den
anslutna Bluetooth-mobilen stängs
det uppspelade spåret av och telefonen ringer med relevant information
visad.

• Koppla bort samtalet genom att
trycka på knappen Ljudavstängning/Lägga på på rattfjärrkontrollen eller tryck på
MENU-TUNE-knappen och välj
Neka (Decline).
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• När det går att används tjänster
kopplade till samtal med tredje
part som stöds av kommunikationstjänsteleverantören via en
applikation går det att ringa under
samtal via infotainmentsystemet.
• Vid samtal med tre eller fler parter kan visat innehåll skilja sig
från praktisk information.

• Under samtal kan man stänga av
det sända ljudet genom att välja
Mute Microphone (stäng av mikrofon) med knappen
MENU-TUNE på kontrollratten.

• Under samtal håller du in samtalsknappen på rattfjärrkontrollen för att ändra till
privatsamtalsläge (vissa telefoner
stöder inte privatsamtalsläge
beroende på telefonalternativ).
• När ett samtal tas emot med infotainmentsystemet och Bluetoth
används finns det vissa mobiltelefoner som inte automatiskt ändrar till privatsamtalsläge, Detta
beror på mobilteleonens originalspecifikationer.
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Avsluta ett samtal

Återuppringning

Avsluta samtalet genom att trycka på
knappen "Ljudavstängning/Lägga
på" på rattens fjärrkontroll eller vrid
ratten MENU-TUNE för att gå till svarafunktionen och tryck sedan på
knappen MENU-TUNE.

Tryck på samtalsknappen på rattreglaget för att visa återuppringningsskärmen eller håll ner knappen
för att visa samtalsloggskärmen.

Vrid kontrollratten MENU-TUNE för
att välja Yes (ja) eller kontakter och
tryck på MENU-TUNE-knappen eller
samtalsknappen för att ringa ett
samtal.
• Om mobiltelefonen inte är i vänteläge kanske inte telefonen stöder återuppringningsfunktionen.
Detta beror på mobiltelefonens
alternativ.
• När du återuppringer ett nummer
visas inte det anslutna numret.
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• Beroende på mobiltelefon finns
det vissa fall där samtalet görs
via samtalshistoriken över mottagna eller missade samtal istället för återuppringningsläge.
Detta beror på mobiltelefonens
alternativ.

Tryck på MENU-TUNE-knappen när
telefonen är ansluten för att visa
anslutningsfunktioner enligt ovan.
Använd MENU-TUNE-knappen med
kontrollratten för att använda funktionerna i menyn som visas.

• Under ett telefonsamtal kan du
hålla ner samtalsknappen på
rattens fjärrkontroll för att växla till
privatläge.

Ringa genom att slå nummer

För att ringa genom att slå nummer,
tryck på MENU-TUNE-knappen och
vrid kontrollratten för att välja Enter
number (mata in nummer) och tryck
sedan på MENU-TUNE-knappen.

Vrid MENU-TUNE-kontrollratten för
att välja önskade bokstäver och tryck
på MENU-TUNE-knappen för att
mata in numret.
• Upprepa för att ange alla telefonnummer.
• Tryck på / BACK-knappen för att
radera bokstäver en efter en eller
håll nere knappen för att radera
allt innehåll som har matats in.
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Använda telefonmenyn

• Se följande innehåll för att redigera inmatat innehåll.

Telefonmeny Telefonbok 
Söka

1 Flytta: Flytta inmatningsposition
2 Radera: Radera inmatat
tecken
3 Telefonbok: Sök i kontakter
(kan användas efter att ha
uppdaterat telefonnummer)
4 Slå nummer: Slå numret

När telefonnumret är inmatat, vrid
MENU-TUNE-ratten för att välja Ring
upp [5] och tryck sedan på
MENU-TUNE-knappen/kontrollratten för att ringa ett samtal.
Avsluta ett samtal genom att vrida
MENU-TUNE-ratten för att välja
avsluta samtal och tryck på
MENU-TUNE-knappen.

Tryck på MENU-TUNE-knappen, vrid
på MENU-TUNE-ratten föra tt välja
Phone book (Telefonbok), och tryck
sedan på MENU-TUNE-knappen.
• Ett meddelande visas på skärmen, utan några kontakter att
använda och du kommer tillbaka
till föregående meny.
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Vrid MENU-TUNE-ratten för att välja
Search (Sökning) och tryck på
MENU-TUNE-knappen.
Vrid MENU-TUNE-ratten för att välja
förnamn eller efternamn och tryck
sedan på MENU-TUNE-knappen.

Vrid MENU-TUNE-ratten på sökresultatskärmen för att välja post och
tryck på MENU-TUNE-knappen för
att visa information om posten.

Vrid MENU-TUNE-ratten för att välja
de bokstäver eller siffror som sökningen avser och tryck på
MENU-TUNE-knappen.

Ring aktuellt nummer med
MENU-TUNE-knappen.
• Mer information finns i avsnittet
om att ringa samtal.
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Telefonmeny Telefonbok 
Uppdatera

Uppdatera den anslutna telefonbiokens kontakter till systemets kontakter.
Använd MENU-TUNE-knappen och
reglaget, välj Phone Menu (Telefonmeny) Phone book (Telefonbok)
Update (Uppdatera), och tryck
sedan på MENU-TUNE-knappen.

Vrid MENU-TUNE-ratten för att välja
Ja eller Nej och tryck på
MENU-TUNE-knappen för att aktivera eller avbryta uppdateringen.

Anmärkning om att uppdatera
kontakter
• Den här funktionen kan användas på mobiltelefoner som stöder
uppdatering av kontakter och
överföring av samtalshistorik.
(Om produkten är ansluten till en
mobiltelefon som inte stöder
dessa funktioner kan telefonhistoriken visas via infotainmentsystemet.)
• Det går att uppdatera högst 1000
kontaktnummer.
• Tänk på att hands-free och Bluetooth-ljuduppspelning kommer att
stängas av medan uppdateringen
av kontakterna pågår
(Övriga funktioner kan användas.)
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• För att uppdatera kontakter kan
man begära överföringscertifiering för kontakter. Om vänteskärmen inte ändras under en lång
stund kan du kontrollera om
mobilen begär certifiering. När
mobilen begär certifiering stängs
alla Bluetooth-anslutningtar av
om den inte godtas och därefter
återansluts enheten.
• När samtalshistoriken tas emot
kan man begära överföringscertifiering för samtalshistoriken från
mobiltelefonen. Om vänteskärmen inte ändras under en lång
stund, kontrollera om mobilen
begär certifiering.
När mobilen begär certifiering
stängs alla Bluetooth-anslutningtar av om den inte godtas och
därefter återansluts enheten.
• Om det finns fel i den sparade
informationen på mobiltelefonen
kanske inte kontakterna uppdateras.

• Infotainmentsystemet använder
endast information som är kodad
i UTF-8-format.
• Om andra åtgärder (spel,
kartsökning, navigering etc.) aktiveras under kontaktuppdateringen eller pågående
samtalshistoriköverföring kan det
hända att uppdaterings-/överföringsprocessen inte fungerar.
Det beror på att andra åtgärder
som körs på mobiltelefonen påverkar dataöverföringen.
• När kontaktuppdateringen eller
samtalshistoriköverföringen slutförs kopplas alla handsfree- och
Bluetooth-ljuduppspelningsfunktioner från och återansluts sedan.
• Om infotainmentsystemet stängs
av när man talar i telefonen överförs samtalet till mobiltelefonen.
På vissa telefoner kan man
behöva ställa in en samtalsöverföringsfunktion i förhand, beroende på telefontyp.

• Om användaren kopplar från
anslutnigen direkt (med infotainmentsystemet eller mobiltelefonen) sker inte
autoanslutningsfunktionen. Autoanslutning: Den här funktionen
hittar automatiskt och ansluter
den enhet som senast var ansluten.
• Kontakterna visar inte alltid alla
listor på telefonen när de har
valts. Infotainmentsystemet visar
bara vad som har överförts från
mobiltelefonen.
• Kontaktuppdateringen kan bara
ta emot fyra nummer per kontaktkatalog (mobiltelefon, kontor,
hem och övrigt).
• Om språkinställningen ändras
under uppdateringen av kontakterna raderas alla tidigare uppdateringar.
• Om mobiltelefonen inte är inställd
med en vänteskärm kanske inte
samtal kan ringas till det här Infotainmentsystemet.
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• Om mobiltelefonens operativsystem uppdateras kan det ändra
hur telefonens Bluetoth-funktion
fungerar.
• Specialtecken och språk som inte
stöds visas som "____".
• Samtal som registreras i kontakterna utan namn visas som "Inget
nummer i kontakten".
• Infotainmentsystemet visar kontakter, samtalshistorik och återuppringningsinformation när den
överförs från mobiltelefonen.

Telefonmeny Telefonbok 
Radera alla

Alla telefonnummer som har sparats
i systemets kontakter raderas.
Använd MENU-TUNE-knappen och
reglaget, välj Phone Menu (Telefonmeny) Phone book (Telefonbok)
Delete All (Radera alla), och tryck
sedan på MENU-TUNE-knappen.

Vrid MENU-TUNE-ratten för att välja
Ja eller Nej och tryck på
MENU-TUNE-knappen för att radera
alla kontakter eller avbryta.
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Telefonmeny Samtalslistor

Kontrollera, använd eller radera kontakter.
Använd MENU-TUNE-knappen och
reglaget, välj Phone Menu (Telefonmeny) Call lists (Samtalslistor),
och tryck sedan på
MENU-TUNE-knappen.
Använd MENU-TUNE-knappen och
reglaget för att välja detaljerad samtalshistorik och tryck sedan på
MENU-TUNE-knappen.

Vrid MENU-TUNE-ratten för att kontrollera samtalshistoriken och ringa
samtal.
Tryck på MENU-TUNE-knappen för
att ringa det valda numret i samtalshistoriken.

• Om vänteskärmen fortsätter att
visas under lång tid efter att samtalsloggen har valts, kontrollera
om mobiltelefonen begär verifiering av överföringen av samtalsnummer. När mobiltelefonens
verifieringsprocedurer är slutförda överförs kontakterna och
samtalsloggen till infotainmentsystemet.
• Samtalsloggen från mobiltelefonen och loggen som visas infotainmentsystemet kan skilja sig
från varandra. Det här infotainmentsystemet visar den information som överförts från
mobiltelefonen som den är.
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Telefonmeny 
Bluetoothinställningar

på kontrollratten och använd sedan
MENU-TUNE -knappen på kontrollratten för att ställa in önskad post.

 Det kan hända att de ringsignaler du redan har, har överförts till
infotainmentsystemet beroende
på mobiltelefon. På sådana
mobiltelefoner går det inte att
använda den valda ringsignalen.
 På mobiltelefoner som överför
ringsignaler baseras ringsignalens volym på den volym som
överförs från mobiltelefonen.
Ändra ringsignalens volym på
mobiltelefonen om volymen är för
låg.

Ställ in Bluetooth-funktionen.
Använd MENU-TUNE-knappen och
reglaget, välj Phone Menu (Telefonmeny) Bluetooth Settings (Bluetooth-inställningar), och tryck sedan
på MENU-TUNE-knappen.
Aktivera Bluetooth-funktionen genom
att registrera/ansluta/radera Bluetooth-enheten eller ändra Bluetooth-koden, välj Bluetooth genom
att använda MENU-TUNE-knappen

Ställ in ringsignal och volym för Bluetooth-funktionen med
MENU-TUNE-knappen på kontrollratten för att välja Ljud och signaler
och ställ sedan in önskade alternativ
med knappen/kontrollratten.
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Återinitiera Bluetooth-inställningarna
till standardvärdena med
MENU-TUNE-knappen på kontrollratten för att välja Return factory settings (Återställ fabriksinställningar)
och välj sedan Ja med
MENU-TUNE-knappen.

PM

Klimatreglage

Klimatreglage

Klimatkontrollsystem
Värme- och
ventilationssystem
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 Uppvärmd bakruta och uppvärmda backspeglar

Temperatur

Klimatkontrollsystem....................183

Ställ in temperaturen genom att vrida
på knappen.

Luftventiler ...................................190

Röd: Varmt

Underhåll .....................................191

Blå: Kallt
Värmen uppnår inte full effekt förrän
motorn har nått drifttemperatur.

Fläkthastighet
Ställ in luftflödet genom att ställa in
önskad fläkthastighet.
GC3E8002A

Reglage för:
 Temperatur
 Fläkthastighet
 Luftfördelning
 Värme
 Avisning av vindruta
 Innercirkulation /
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Luftfördelning

Värme

Maximal uppvärmning

Välj ett ventilationsutsläpp genom att
vrida ratten.

Normal uppvärmning

Använd maximal värme för snabb
uppvärmning.

Y: Luftflödet riktas till överkroppen.
Varje munstycke kan justeras.
\: Luftflödet riktas till överkroppen
och golvet.
[: Större delen av luftflödet riktas
mot golvet, med en liten mängd luft
mot vindrutan och sidomunstyckena.

1. Vrid temperaturreglaget helt in i
det röda området.
2. Vrid luftflödesreglaget.
3. Ställ in önskad fläkthastighet.

Använd det inte under längre tidsperioder. Det kan leda till en olycka
eftersom luften i kupén kan bli unken
och fönstren immiga vilket försämrar
förarens sikt.

W: Större delen av luftflödet riktas
mot golvet och vindrutan, med en
liten mängd luft till sidomunstyckena.
5: Större delen av luftflödet riktas
mot vindrutanm, med en liten mängd
luft till sidomunstyckena.

GC3E8003A

Avimma rutorna genom att vrida luftfördelningsratten till
DEFROSTER 5.

Klimatreglage

Maximal uppvärmning:

Avisning av vindruta
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OBS!

1. Tryck på recirkulationsknappen
för att gå till recirkulationsläge.
2. Vrid temperaturreglaget helt in i
det röda området.
3. Ställ in högsta fläkthastighet.

Skillnaden i temperatur mellan utsidans luft och kupéluften kan göra
att vindrutan immar igen vilket
leder till försämrad sikt framåt.
Använd inte GOLV/DEFROSTER
W eller DEFROSTER 5 i extremt
fuktigt väder när temperaturreglaget är vridet helt in i det blå området.
GC3E8004A

1. Vrid luftfördelningsratten till
DEFROST 5.
2. Vrid temperaturreglaget i det
röda området för uppvärmd luft.
3. Ställ in högsta fläkthastighet för
maximal defrostereffekt.
4. Öppna sidomunstycken efter
behov och rikta dessa mot sidorutorna.

Detta kan leda till en olycka som
kan skada bilen eller orsaka personskador.
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Innercirkulation W

{Varning

GC3E8005A

Innercirkulationsläget aktiveras med
knappen W.

Uppvärmd bakruta och
uppvärmda backspeglar

Om du kör med återcirkulationen
aktiverad under en längre tid kan
du bli sömnig.

Den uppvärmda bakrutan och
elbackspeglarna styrs med +-knappen.

När innercirkulationen är inkopplad
minskas luftutbytet. Vid användning utan kylning ökar luftfuktigheten vilket leder till att rutorna kan bli
immiga. Kupéluftens kvalitet försämras med tiden vilket kan leda
till att passagerarna känner sig
trötta.

Se Bakruteuppvärmning på sida 31.
Se Uppvärmda backspeglar på sida
27.

Klimatreglage

Luftkonditionering
{Varning

 Luftfördelning

Luftfördelning

 Avfuktning och avfrostning

Välj ett ventilationsutsläpp genom att
vrida ratten.

 Innercirkulation W

Sov inte i bilen med luftkonditioneringen eller värmesystemet på. Det
kan orsaka allvarliga skador eller
dödsfall på grund av sjunkande syrenivå och/eller kroppstemperatur.
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 Kylning u

Temperatur
Ställ in temperaturen genom att vrida
på knappen.
Röd: Varmt
Blå: Kallt

Fläkthastighet
Ställ in luftflödet genom att ställa in
önskad fläkthastighet.

Y: Luftflödet riktas till överkroppen.
Varje munstycke kan justeras.
\: Luftflödet riktas till överkroppen
och golvet.
[: Större delen av luftflödet riktas
mot golvet, med en liten mängd luft
mot vindrutan och sidomunstyckena.
W: Större delen av luftflödet riktas
mot golvet och vindrutan, med en
liten mängd luft till sidomunstyckena.
5: Större delen av luftflödet riktas
mot vindrutanm, med en liten mängd
luft till sidomunstyckena.

GC3E8006A

Reglage för:
 Temperatur
 Fläkthastighet
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Avfuktning av vindruta

4. Ställ in önskad fläkthastighet med
fläktreglaget.

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.

Innercirkulation W

När innercirkulationen är inkopplad
minskas luftutbytet. Vid användning utan kylning ökar luftfuktigheten vilket leder till att rutorna kan bli
immiga. Kupéluftens kvalitet försämras med tiden vilket kan leda
till att passagerarna känner sig
trötta.

GC3E8007A

1. Vrid luftfördelningsratten till
DEFROST 5.
2. Recirkulationsknappen ställs in
på luftreningsläge och luftkonditioneringssystemet slås på automatiskt.
Om luftkonditioneringssystemet
inte behöver vara på, vrid luftfördelningsratten till GOLV/DEFROSTER -.
3. Välj önskad temperatur.

{Varning

GC3N8003A

Innercirkulationsläget aktiveras med
knappen W.

Klimatreglage

Kylning u
Styrs med knappen u och fungerar
endast när motorn och fläkten är
igång.
Luftkonditioneringen kyler och fuktar
av (torkar) när yttertemperaturen är
något över nollpunkten. Därför kan
kondens bildas och droppa från
bilens underrede.
Om ingen kylning eller torkning önskas, slå av kylningen för att spara
bränsle.
Luftkonditioneringen fungerar inte
när fläkten är avstängd.
Även om luftkonditioneringen slås av
producerar bilen varmluft om temperaturratten ställs på rött.
Vrid fläktreglaget till 0 för att stänga
av luftkonditioneringen.

OBS!
Använd rätt kylmedium.

{Varning
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Maximal kyla

Service på klimatkontrollsystem får
endast utföras av kvalificerad personal. Felaktiga servicemetoder
kan leda till personskador.
Normal kylning
1. Använda luftkonditioneringen.
2. Vrid temperaturreglaget helt in i
det blå området.
3. Vrid luftflödesreglaget.
4. Ställ in önskad fläkthastighet.

GC3E8008A

För att uppnå maximal kyleffekt vid
varmt väder och när bilen stått i
solen en längre tid.
1. Använda luftkonditioneringen.
2. Tryck på recirkulationsknappen
för att gå till recirkulationsläge.
3. Vrid temperaturreglaget helt in i
det blå området.
4. Ställ in högsta fläkthastighet.
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Luftventiler

Fasta ventilationsutsläpp

Inställbara
ventilationsutsläpp

Det finns flera luftmunstycken under
vindrutan och de främre sidorutorna
samt på golvet.

Vid inkopplad kylning måste minst ett
luftmunstycke vara öppet, för att inte
förångaren ska bli isbelagd pga. otillräcklig luftgenomströmning.

TDL123A

Vrid ratten moturs för att öppna sidoventilationsutsläppen och vrid det i
valfri riktning.
Om du inte vill ha flöde, vrid ratten
medurs.

{Varning
GC3E8001A

Mittutsläppet stängs inte helt.
Ställ in luftflödets riktning genom att
vrida och svänga på lamellerna.

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

Klimatreglage

Underhåll

Passagerarutrymmets
luftfilter

Luftintag

Filtret tar bort damm, sot, pollen,
sporer från den luft som kommer in i
bilen genom luftintagen.
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TDL133A

GO3E8015A

Luftintaget framför vindrutan i motorrummet måste vara fritt från sådant
som hindrar lufttillförseln.
Vid behov, avlägsna löv, smuts eller
snö.

GO3E8016A

Byte av filter:
1. Demontera handskfacket.
Ta bort handskfacket genom att
öppna och dra ut det.

2. Ta bort filterkåpan genom att
lossa båda sidorna på kåpan.
3. Montera filtret för luftkonditioneringen.
4. Montera filterkåpan och handskfacket i omvänd ordning.
Anmärkning
Vi rekommenderar att du kontaktar
din auktoriserade 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.
Luftrören kan påverkas och filtret
kan bli mindre effektivt.

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.

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.
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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 .......................................198

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 ..................200

Pedaler

Manuell växellåda........................206

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

Körningsinformation ....................193
Start och körning .........................193

Drivsystem...................................207
Bromsar .......................................207
Körkontrollsystem ........................210
System för upptäckt av föremål ...216
Bränsle ........................................220

 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
Vrid inte nyckeln till läget 0 eller 1
under körning.

Start av motorn
Starta motorn med
tändningslåset

Bilen och servostyrningen fungerar
inte då vilket kan orsaka skador,
personskador eller eventuellt dödsfall.

OBS!
MD097

0(LÅSA): Tändning frånkopplad
1(ACC): Tändning frånkopplad, rattlåset upplåst
2(PÅ): Tändning på, förglödning för
dieselmotor
3(START): Start av motorn

Lämna inte nyckeln i läget 1 eller 2
under längre perioder när motorn
inte är i gång.
MD098

Batteriet kan laddas ur.

 Vrid nyckeln till läge 1. Vrid lite på
ratten för att lossa rattlåset.
 Manuell växellåda: Trampa ner
kopplingen.
 Automatisk växellåda: Flytta växelväljaren till P eller N.
 Ge inte gas.
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 Dieselmotor: vrid tändningsnyckeln till läge 2 för förglödning tills
K slocknar.
 Vrid nyckeln till läge 3, trampa
ned kopplingspedalen och fotbromsen och släpp sedan nyckeln när motorn är igång.
Innan du startar igen eller parkerar
bilen vrider du tillbaka nyckeln till 0.

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.

Automatisk
start/stoppfunktion

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.

GC3E9001A

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

GC3E9002A

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

 Omgivningstemperaturen är inte
för låg
 Avisningsfunktionen är inte aktiverad

 Klimatkontrollsystemet blockerar
inte en motoravstängning
 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
 Avisningsfunktionen aktiveras
 Klimatkontrollsystemet begär en
motorstart

Parkering
 Ställ inte bilen på ett lättantändligt
underlag. Underlaget kan antändas på grund av avgassystemets
höga temperatur.

 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.
 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

Dieselpartikelfilter

Avgaser
{Fara
Motorns avgaser innehåller giftig
kolmonoxid som är färg- och luktlös och kan vara livsfarlig om den
andas in.
Om avgaser kommer in i bilen,
öppna fönstren. Låt en verkstad åtgärda orsaken till störningen.
Undvik att köra med öppen baklucka. I annat fall kan avgaserna
komma in i bilen.

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
upp till 25 minuter. Under denna tid
kan bränsleförbrukningen öka.
Utsläpp av lukter och rök under
denna process är normal.

GC3E9003A

Under vissa körförhållanden, t.ex.
korta körsträckor, kan systemet inte
rengöras automatiskt.
Om filtret måste rengöras blinkar
kontrollampan L. Och meddelandet
‘Particulate Filter Is Full’ eller koden
‘55’ visas också i förarinformationscentralen. Fortsätt köra och håll
motorhastigheten över 2 000
varv/minut. Rengöringen av dieselpartikelfiltret startas.
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Kontrollampan L slocknar och meddelandet eller koden försvinner så
fort självrengöringen är färdig.

OBS!
Om rengöringsprocessen avbryts
mer än en gång finns det risk för att
det uppstår allvarliga motorskador.

Katalysator

OBS!

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.

Rör inte katalysatorn när motorn är
igång. Katalysatorn förblir varm en
lång tid efter att motorn har varit
igång.
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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

Växellådsdisplay

1. Värm upp motorn. Fortsätt sedan
att trycka ner bromspedalen samtidigt som växelväljaren flyttas till
någon av positionerna R, D
eller M.

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

TGL023A

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

Det visar vald växel eller växellådsläge.
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Växelväljare

M: Manuellt läge.

Växling mellan olika
växellägen

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.
GC3N9002A

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.

GC3N9003A

För att byta mellan vissa växellägen
måste du trycka in spärrknappen på
växelväljaren.
Följ beskrivningen som visas av
pilarna när du ändrar växelväljarens
läge.
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MD174

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

MD172

Trampa ner bromspedalen och tryck
på frigöringsknappen för att växla.
De växellägen som kräver att du
trycker in spärrknappen anges av
pilarna.
TDL148A

MD173

Flytta växelväljaren fritt.
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Manuellt läge

I manuellt läge görs nerväxlingarna
automatiskt när bilen saktar ner. När
bilen stannar läggs 1:ans växel i
automatiskt.

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

OBS!
Växla efter vägförhållandena.

{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.

GC3N9004A

Flytta växelväljaren till läge M.

Anmärkning

Tryck på växlingsknappen på sidan
av växelväljaren.

Användning av motorns kompression för bromsning vid lång körning
nedför kan förlänga bromsarnas
livslängd.

UPP (+): för att växla upp.
NER (-): för att växla ner.
För att upprätthålla de nivåer som
krävs för bilens prestanda och säkerhet får systemet inte utföra vissa växlingar när växelväljaren används.
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Lossgungning

Kickdown

Låt en verkstad åtgärda orsaken till
störningen.

Lossgungning är endast tillåtet om
bilen har kört fast i sand, lera eller
snö.

Strömavbrott

Flytta växelväljaren fram och tillbaka
mellan D och R upprepade gånger.

Vid strömavbrott kan växelväljaren
inte flyttas från läget P.

Håll motorns varvtal så lågt som möjligt och undvik att ge gas ryckigt.

Starta bilen med hjälp av startkablar
om batteriet är urladdat.

Parkering
Stanna fordonet genom att trycka
ned bromspedalen, lägg växelväljaren i läge P, dra åt parkeringsbromsen hårt och ta bort
tändningsnyckeln.

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.

Om batteriet inte är orsaken till felet
lossar du växelväljaren och tar ut
tändningsnyckeln från tändningslåset.

Lossa växelväljaren
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:
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1. Stäng av tändningen och tag ur
nyckeln.
2. Tryck ned bromspedalen och håll
den nedtryckt. Dra åt handbromsen.

{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.
Om du gör detta kan det inte bara
skada växellådan utan även göra
att du tappar kontrollen över bilen.
GC3N9006A

Använd läge D så ofta som möjligt.

GC3N9005A

3. Ta bort locket på konsolen med
ett tunt föremål som en spårskruvmejsel.

4.
5.
6.
7.
8.

Sätt i tändningsnyckeln i uttaget.
Flytta växelväljaren till friläge (N).
Ta ut nyckeln från urtaget.
Sätt tillbaka locket.
Reparera bilen så snart 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.

Manuell växellåda

Låt inte kopplingen slira i onödan.
Trampa ner kopplingspedalen helt.
Ha inte foten på kopplingspedalen
när du inte använder den.

Manuell växellåda

OBS!
Det är inte lämpligt att köra med en
hand på växelväljaren.

GC3N9007A

För att lägga i backen när bilen står
still drar du upp knappen på växelspaken och lägger i backen.
Om det inte går att lägga i backväxeln, för växelspaken till friläge, släpp
upp kopplingspedalen och trampa
ner den igen. Lägg sedan i växeln på
nytt.
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Drivsystem

Bromsar

Fyrhjulsdrift

Bromsar

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 har två av varandra
oberoende bromskretsar.

Anmärkning
När TCS/ESC aktiveras på isiga
eller hala vägar kan fyrhjulsdriften
inaktiveras. Meddelandekoden 256
visas när fyrhjulsdriften är temporärt inaktiverad.
Om meddelandekoden 73 (Fyrhjulssystemet behöver service) visas i
förarinformationscentralen är det fel
på fyrhjulsdriften.
Kontakta en verkstad för att få problemet åtgärdat så snart som möjligt.

Vid fel i en bromskrets går det fortfarande att bromsa bilen med den
andra bromskretsen. Bromsverkan
uppnås emellertid inte förrän bromspedalen trampas ner hårt. Det krävs
avsevärt mer kraft för detta. Bromssträckan blir längre. Anlita en reparatör för att få hjälp innan du fortsätter
färden.

OBS!
Om en av kretsarna går sönder
måste bromspedalen tryckas ned
med större kraft och bromssträckan kan öka. Låt en verkstad
kontrollera och reparera bromssystemet omedelbart. Vi rekommenderar att du uppsöker en
auktoriserad reparatör.
Om pedalen kan tryckas ner längre
än normalt kan det vara fel på
bromssystemet.
Kontakta en verkstad omedelbart.
Vi rekommenderar att du uppsöker en auktoriserad reparatör.
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OBS!

{Varning

Låsningsfritt bromssystem
(ABS)

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.

Om bromsverkan tillfälligt försämrats på grund av att bromsarna blivit våta kan följande procedur
återställa bromsverkan:

ABS förhindrar blockering av hjulen.

{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 dina bromsar tillfälligt förlorar
sin bromskraft på grund av överhettning bör du växla till en lägre
växel när du kör i nerförsbackar.
Bromsa inte kontinuerligt.

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.

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 i ett nödläge fortsätter du att trampa på bromspedalen även om den vibrerar.
Minska inte trycket på bromspedalen.
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När du startar bilen efter att tändningen slagits på kan ett mekaniskt
ljud höras. Detta är normalt för
ABS-systemet.
Se Varningslampa ABS på sida 87.

Parkeringsbroms

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.

GC3N9008A

Dra alltid åt parkeringsbromsen
ordentligt utan att trycka på frigöringsknappen. Dra åt bromsen så
hårt som möjligt om bilen står i en lutning.
För att lossa parkeringsbromsen lyfter du spaken något, trycker in frigöringsknappen och sänker ner spaken
helt.
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Trampa samtidigt på fotbromsen för
att minska den kraft som behövs för
parkeringsbromsen.

Körkontrollsystem

Se Varningslampa bromssystem på
sida 87.

Antispinnsystemet (TCS) förbättrar
körstabiliteten vid behov oberoende
av typ av vägbana eller väggrepp
genom att drivhjulen förhindras från
att spinna.

Bromsassistent
Om man trampar ner bromspedalen
snabbt och kraftigt utförs bromsningen automatiskt med maximal
bromskraft (full bromsning).
Minska inte trycket på bromspedalen under den tid som full bromsning
behövs. När bromspedalen släpps
återtas bromseffekten.

Backstarthjälp (HSA)
Systemet hjälper till att förhindra att
bilen rullar bakåt när du startar i en
uppförsbacke. När du trycker ner
gaspedalen efter att ha släppt
bromspedalen i en uppförsbacke ligger bromsarna kvar i ungefär 2 sekunder.

Deaktivering

Antispinnsystem (TCS)

Så snart drivhjulen börjar spinna
reduceras motoreffekten och det hjul
som spinner mest bromsas separat.
Detta förbättrar bilens körstabilitet
avsevärt vid halt väglag.
TCS aktiveras när tändningen slås
på.

{Varning
Låt inte denna speciella säkerhetsanordning förleda dig till att ta onödiga risker.
Anpassa hastigheten till vägförhållandena.

GC3N9009A

TCS kan avaktiveras när drivhjulen
behöver kunna spinna. Tryck på
knappen g.
Kontrollampan i tänds. TCS återaktiveras genom att knappen g trycks
in igen.
TCS aktiveras dessutom om nästa
gång tändningen slås PÅ.
Se Lampa för avstängd dragkraftskontroll (TC) på sida 88.
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Elektronisk
stabilitetskontroll (ESC)

Se Indikeringslampa elektronisk stabilitetskontroll (ESC) på sida 88.

Det elektroniska stabilitetsregleringssystemet (ESC) hjälper till att stabilisera bilen vid svängningsmanövrar.

Deaktivering

När ESP-systemet aktivt förbättrar
bilens stabilitet ska du sänka hastigheten och vara extra uppmärksam på vägförhållandena.
ESC-systemet utgör endast ett
kompletterande system till bilen.
När bilen överskrider sina rent fysiska begränsningar kan den inte
längre kontrolleras. Lita därför aldrig enbart på detta system. Kör på
ett säkert sätt.

ESC aktiverar bromsarna på
enskilda hjul och ingriper i motorstyrsystemet för att stabilisera bilen.
ESC-systemet kan påverkas av vägförhållandena och däckens grepp.
Det ersätter inte säker körning.
ESC aktiveras när tändningen slås
på.
När ESC är aktivt tänds d.

{Varning
Låt inte denna speciella säkerhetsanordning förleda dig till att ta onödiga risker.
Anpassa hastigheten till vägförhållandena.

{Varning

GC3N9009A

Vid körning med mycket höga prestanda går det att avaktivera ESC.
Håll in g- knappen i några sekunder
tills lamporna g och i tänds.
Du kan återaktivera ESC genom att
trycka på knappen g igen.
ESC aktiveras dessutom om nästa
gång tändningen slås på.
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HDC-system (Hill Descent
Control)

Driftsvillkor för HDC

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.

GC3N9012A

Tryck på HDC-knappen för att aktivera HDC. När du trycker in knappen
är HDC redo för användning. Den
gröna lampan HDC aktiv 5 tänds.
När HDC arbetar blinkar indikeringen
HDC aktiv.
För att inaktivera HDC-systemet
trycker du på HDC-knappen igen.
Lampan HDC aktiv slocknar.

1. HDC-knappen måste vara
intryckt (lampan HDC aktiv tänds,
knappen fungerar vid hastigheter
under 40 km/tim).
2. En brant utförsbacke.
3. HDC aktiveras vid hastigheter
mellan 6 och 35 km/tim. HDC
fungerar inte vid hastigheter är
över 35 km/tim även om
HDC-knappen är nedtryckt.
4. Vid hastigheter över 60 km/tim
stängs HDC-funktionen av.
5. Gas- eller bromspedalen är inte
nedtryckt.
(HDC fungerar inte bara när gaseller bromspedalen används.)
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OBS!

Farthållare

{Varning
Det kan vara farligt att använda
farthållare när du inte kan köra säkert med jämn hastighet.

HDC är avsedd för terrängkörning i
branta backar.
Onödig användning av HDC kan
leda till funktionsfel i bromssystemet eller ESC. Använd inte HDC
vid körning på normala vägar.

Använd inte farthållare på kurviga
vägar eller i tät trafik.
Ställa in farthållaren

Det är normalt med kraftiga vibrationer och buller från bromssystemet vid användning av HDC.
GC3N9010A

Farthållarsystemet gör att du kan
hålla en bestämd hastighet utan att
trycka ner gaspedalen.
Detta system aktiveras när bilens
hastighet är över cirka 32 km/h.

1. Tryck på 5 för att slå på farthållaren. Indikatorn 5 tänds.
2. Gasa till önskad hastighet.
3. Vrid justeringshjulet mot SET/och släpp det.
4. Flytta foten från gaspedalen.
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Öka inställd hastighet
• Vrid justeringsratten till RES/+
och håll den. Bilen accelererar.
Släpp justeringshjulet vid önskad
hastighet.
• Vrid justeringshjulet till RES/+
och släpp det omedelbart. Hastigheten ökar med 1~2 km/h.
Minska inställd hastighet
• Vrid justeringshjulet till SET/- och
håll det. Bilens hastighet sänks.
Släpp justeringshjulet vid önskad
hastighet.
• Vrid justeringshjulet till SET/- och
släpp det omedelbart. Hastigheten minskar med 1~2 km/h.

Accelerera tillfälligt
Om du vill öka hastigheten tillfälligt
när farthållaren är på trycker du ner
gaspedalen.
Ökad hastighet stör inte farthållarfunktionen och ändrar inte inställd
hastighet.
Släpp gaspedalen för att återgå till inställd hastighet.
Temporär deaktivering
 *-knappen trycks in
 bilens hastighet ligger under cirka
32 km/h,
 om bromspedalen används,
 om kopplingspedalen används,
 växelväljaren i N,

Återuppta sparad hastighet
Om farthållaren fortfarande är aktiverad återtas den senast inställda hastigheten automatiskt när
RES/+-strömställaren trycks in.

Deaktivering
Tryck på strömställaren 5. Kontrolllampan 5 slocknar. Farthållaren är
deaktiverad.
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Fartbegränsningssystem

Ställa in hastighet

TEL076A

Fartbegränsningssystemet gör att
bilen kan ställa in en maximal hastighet.
När maxhastigheten har ställts in
sparas den och föraren informeras
genom en indikator eller ljudsignal.

Öka inställd hastighet
• Vrid justeringsratten till RES/+
och håll den. Den inställda hastigheten ökar. Släpp justeringshjulet vid önskad hastighet.
• Vrid justeringshjulet till RES/+
och släpp det omedelbart. Hastigheten ökar med 1~2 km/h.

TEL077A

1. Tryck på knappen s för att slå
på fartbegränsningssystemet.
Indikatorn LIM tänds.
2. Accelerera till önskad hastighet.
3. Vrid justeringshjulet mot SET/och släpp det.
Om bilen kör fortare än 30 km/h
kan man ställa in den aktuella
hastigheten.
4. Den inställda hastigheten visas
på instrumentpanelen.

Minska inställd hastighet
• Vrid justeringshjulet till SET/- och
håll det. Den inställda hastigheten minskar. Släpp justeringshjulet vid önskad hastighet.
• Vrid justeringshjulet till SET/- och
släpp det omedelbart. Hastigheten minskar med 1~2 km/h.
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Återuppta sparad hastighet
Vrid justeringshjulet till RES/+. Den
tidigare inställningshastigheten ställs
in.
För att aktivera vrider du justeringshjulet mot SET/- och släpper det.

Deaktivering
Stäng av fartbegränsningssystemet
genom att trycka på [.
Inaktivera fartbegränsningssystemet
genom att trycka på s.

Fartbegränsningsvarning
Om du överskrider den inställda hastigheten blinkar varningslampan och
en varningssignal hörs.

Om den aktuella hastigheten är
högre än den inställda hastigheten
Om den aktuella hastigheten är 3
km/tim högre än inställd hastighet
blinkar indikatorn LIM* och en varningston hörs.
Om den aktuella hastigheten är lika
med den inställda hastigheten släcks
lampan och varningssignalen upphör
omedelbart.
Om den aktuella hastigheten än en
gång är 3 km/tim högre än inställd
hastighet börjar indikatorn LIM* blinka.
Men om fordonshastigheten är 5
km/tim under den inställda hastigheten hörs varningssignalen också.
Återuppta sparad
hastighetsvarning
När föraren trycker på RES/+-knappen under körning med den tidigare
inställda hastigheten ovan hörs en
varningssignal 25 sekunder senare.

System för upptäckt av
föremål
Parkeringshjälp med
ultraljud

GC3G9002A

Parkeringshjälpen gör parkeringen
enklare genom mätning av avståndet
mellan bilen och bakomliggande hinder samt genom att mata ut en ljudsignal i kupén. Parkeringshjälpen
fritar dock inte föraren från ansvaret
vid parkering.

Körning och funktion 217

Systemet består av fyra ultraljudssensorer i den bakre stötfångaren.
Anmärkning
Föremål som fästs i registreringsområdet kan leda till att systemet
inte fungerar.
Aktivering
När backen är ilagd aktiveras systemet automatiskt. Ett hinder markeras
med ljudsignaler.
Intervallet mellan signalerna minskar
när bilen närmar sig hindret. När avståndet är mindre än 40 cm hörs varningsljuden kontinuerligt.

{Varning
Ytor på objekt eller kläder som reflekteras på olika sätt samt externa
ljudkällor kan under vissa omständigheter leda till att systemet inte
upptäcker hinder.

Deaktivering
Avaktiveras i kör- och parkeringsläge
eller om det finns ett fel.
Systemet kan missa hinder om fordonet körs fortare än 10 km/h.
Störning
Vid en störning i systemet lyser X .
Dessutom fungerar systemet inte vid
tillfälliga problem som snötäckta sensorer – X lyser.

OBS!
Parkeringshjälpen ska endast
betraktas som en kompletterande
funktion. Föraren måste hålla uppsikt bakåt.
Varningsljuden kan variera beroende på objekt.
Varningsljuden kanske inte aktiveras om sensorn är fryst eller nersmutsad med smuts eller jord.
Tryck inte och skrapa inte på sensorns yta. Detta skadar förmodligen
skyddet.
Det finns en risk för att parkeringshjälpen fungerar felaktigt vid körningen på ojämna ytor, till exempel
i skogar, på grusvägar, ojämna
vägar och sluttningar.
Parkeringshjälpen kanske inte
upptäcker vassa föremål, tjocka
vinterkläder eller andra tjocka och
mjuka material som kan absorbera
frekvensen.
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OBS!

OBS!

Vid mottagning av ultraljudssignaler (metalljud eller bromsljud från
tunga nyttofordon) kanske systemet inte fungerar korrekt.

Den övre delen av bilen kan träffas
innan sensorn är i funktion. Kontrollera därför i ytterbackspeglarna
eller genom att vrida huvudet
under parkering.

Rengör smutsiga sensorer med en
mjuk svamp och rent vatten.
Du bör fortsätta att kontrollera
speglarna eller vrida huvudet
bakåt. Vidta normala försiktighetsmått vid backning.
Utsätt inte sensorerna för tryck
eller slag genom att träffa dem
med högtrycksvattenpistolen vid
tvättning. Detta kan skada sensorerna.

Parkeringshjälpen fungerar korrekt på vertikalt plana ytor.

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.
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{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.

Backkamerans placering

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.
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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.
 Is, snö, lera eller något annat täpper igen kameralinsen. Rengör
linsen, skölj den med vatten och
torka den 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 för dieselmotorer

Bränsle till bensinmotorer

Använd endast dieselbränsle enligt
DIN EN 590. Bränslet måste ha låg
svavelhalt (max. 50 ppm).

Använd endast blyfritt bränsle enligt
DIN EN 228.
Likvärdiga bränslen med ett etanolinnehåll på maximalt 10 volymprocent
kan användas.
Fyll på bränsle med rekommenderat
oktantal. Se Motordata på sida 302.
Användning av bränsle med lägre
oktantal försämrar motoreffekten och
vridmomentet och ökar bränsleförbrukningen något.

OBS!
Bränsle med för lågt oktantal kan
leda till okontrollerad förbränning
och skador på motorn.

Likvärdiga standardiserade bränslen
med ett innehåll av biodiesel (=
FAME i enlighet med EN14214) på
max 7 volymprocent (som DIN 51628
eller likvärdiga standarder) kan
användas.
Marint dieselbränsle, brännoljor, dieselbränslen som helt eller delvis är
tillverkade av växter t.ex. rapsolja
eller biodiesel, Aquazole och liknande diesel-vattenemulsioner får
inte användas.
Det är inte tillåtet att använda dieselbränslen som förtunnats med bränslen för bensinmotorer.
Dieselbränslets flöde och filtrerbarhet är temperaturberoende. Vid låga
temperaturer bör du tanka med diesel med garanterade vinteregenskaper.
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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 för
din bil när du tankar. Om du tankar
diesel i en bensindriven bil kan
bilen få allvarliga skador. Du kan
kontrollera vilket bränsle som ska
användas 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

{Fara

Innan tankningen påbörjas slår du
av motorn och eventuella externa
värmare med förbränningskammare. Slå av alla mobiltelefoner.

Stig inte i och ur bilen upprepade
gånger vid tankningen eftersom
detta kan leda till att kraftig statisk
elektricitet bildas.

Förångat bränsle kan antändas av
elektromagnetiska vågor eller elektrisk ström från mobiltelefoner.

Bränsleångor kan antändas av statisk elektricitet.

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.

Om du känner att det luktar bränsle
i bilen måste du uppsöka en verkstad omedelbart för att få detta åtgärdat.
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OBS!
Torka av eventuellt utspillt bränsle
omedelbart.

GC3D8001A

Luckan för bränslepåfyllning är placerad längst bak till höger på bilen.
1. Stäng av motorn.
2. Lås upp tankluckan genom att
trycka på "-knappen.
3. Tryck in tankluckan mitt på den
bakre kanten och släpp, så öppnas den.
4. Vrid tanklocket långsamt moturs.
Om ett pysande ljud hörs, vänta
tills det slutar innan locket skruvas bort helt.

GC3D8002A

5. Tag bort tanklocket. Locket är
fäst vid gångjärnskroken.
6. Stäng locket efter tankning. Vrid
medurs tills du hör ett klickljud.
7. Stäng tanklocket genom att
trycka in det tills du hör ett klickljud.
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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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 ..............................282

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 ringtrycket 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 ska P-läget läggas i. Säkra
bilen så att den inte kan rulla.
 Dra inte åt parkeringsbromsen.
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 Öppna motorhuven, stäng alla
dörrar och lås bilen.
 Lossa polklämman från bilbatteriets minuspol. Observera att alla
system inte fungerar, t.ex. stöldlarmet.
 Stäng motorhuven.

Återvinning när bilen
skrotas

Kontroller av bilen

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

Ta bilen i drift igen
När bilen skall tas tillbaka till användning igen:
 Anslut polklämman till bilbatteriets minuspol. Aktivera fönsterhissarnas elektronik.
 Kontrollera ringtrycket.

GO3E10053A

 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.

Fordonsvård 225

{Varning
Tändsystemet använder mycket
hög spänning. Undvik beröring.

Motorhuv
Öppna

GC3D9001A

GO3E10054A

1. Dra i frigöringshandtaget och
tryck tillbaka det i utgångsläget.

2. Tryck säkerhetsspärren åt höger
och öppna huven.
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Stänga
Tryck fast stödet i fästet innan motorhuven stängs.
Sänk ner motorhuven och låt den
falla i låset. Kontrollera att den är
fastlåst.

{Varning

GO3E10003A
GO3E10074A

OBS!
Rör endast den täckta kanten på
spärrhaken när motorn är varm.

3. Dra upp stödpinnen lätt från fästet.
Sätt sedan fast den i kroken på
motorhuvens vänstra sida.

Vidta alltid följande försiktighetsåtgärd: Dra uppåt i motorhuven för
att kontrollera att den är helt
stängd innan du börjar köra.
Dra aldrig i spaken 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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GO3E10002A

OBS!
Tryck inte ner huven när den stöds
med staget.
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Översikt motorrum
Bensinmotor - 1.4

GO3E10004A
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Bensinmotor - 1.6

GO3E10005A
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Bensinmotor - 1.8

GO3E10055B
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Dieselmotor - 1.7

GO3E10006A
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1. Motorns luftfilter
2. Mätsticka för motoroljenivån
3. Motorolja, påfyllningslock
4. Bromsvätskebehållare
5. Batteri
6. Säkringsboxar
7. Behållare för spolarvätska
8. Behållare för kylvätska
9. Extra säkringsbox
10. Behållare för hydraulisk servostyrningsolja

Motorolja
Vi rekommenderar en manuell kontroll innan en längre körning påbörjas.
Kontrollen får endast utföras när
bilen står vågrätt. Motorn måste vara
driftvarm och ha varit avstängd minst
5 minuter.
Dra ut oljemätstickan, torka av den,
sätt in den till handtagets anslagsyta,
dra ut den igen och läs av motoroljenivån.
Sätt in oljemätstickan till handtagets
anslagsyta och vrid den ett halvt
varv.

GC3G10002A

Om motoroljenivån har sjunkit till
påfyllningsmarkeringen MIN ska
motorolja fyllas på.
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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.

TDL164A

Vi rekommenderar att du använder
motorolja av rätt kvalitet.
Motoroljenivån får inte överstiga
MAX-markeringen på mätstickan.

GC3G10003A

Locket för påfyllning av motorolja är
placerat på kamaxelkåpan.

OBS!
Om för mycket motorolja har fyllts
på måste den tappas av eller
sugas ut.
Se Volymer och specifikationer på
sida 306.

Tvätta exponerade områden med
tvål och vatten eller handrengöringsmedel.
Var försiktig när du tömmer ut motorolja eftersom den kan vara så
varm att du bränner dig på den!
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System för
motoroljelivslängd
Den här bilen har ett datorsystem
som visar när det är dags att byta
motorolja och oljefilter.
Detta baseras på motorvarvtal,
motortemperatur och körsträcka.

Det är möjligt att oljelivslängdssystemet inte indikerar att ett oljebyte är
nödvändigt på upp till ett år om du
kör under optimala förhållanden.
Motoroljan och oljefiltret måste bytas
minst en gång per år och samtidigt
måste systemet nollställas.

För att oljelivslängdssystemet skall
fungerar riktigt måste systemet återställas varje gång oljan byts.

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 kontrollera att den
är på korrekt nivå.

När systemet har beräknat att oljelivslängden har minskat, visar det att
ett oljebyte behövs.

Om systemet återställs av misstag
måste oljan bytas vid 5000 km efter
det senaste oljebytet.

Fordonsmeddelandet kod 82 (byt
motorolja snart) visas på förarinformationscentralen (DIC).

När du har bytt motoroljan måste
oljelivslängdssystemet återställas. Vi
rekommenderar att du uppsöker en
auktoriserad reparatör.

Beroende på körförhållandena kan
den körsträcka vid vilken ett oljebyte
indikeras variera avsevärt.

Byt oljan så snart som möjligt inom
de närmaste 1000 km.

Så här återställer man
motoroljelivslängdssystemet
Systemet ska nollställas när motoroljan byts så att det kan beräkna nästa
oljebyte.
1. Vrid tändningsnyckeln till läget
ON/START med motorn av.

TDL169A

2. Använd MENU-knappen och justeringsratten på blinkersspaken
och bläddra till motoroljenivå på
forarinformationscentralen (DIC).
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Om fordonsmeddelandet kod 82 (byt
motorolja snart) återkommer på förarinformationscentralen (DIC) när fordonet startas har systemet för
motoroljelivslängd inte nollställts.
Upprepa förfarandet.

OBS!
Kom ihåg att återställa motoroljelivslängdssystemet vid varje byte
av motoroljan.
GC3N10004B

3. Tryck på SET/CLEAR-knappen
för att återställa oljelivslängden
till 100 %.
4. Vrid nyckeln till läget LOCK.
Se till så att du inte råkar nollställa
oljelivslängden vid något annat tillfälle än vid oljebyte. Den kan inte
återställas exakt.

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 på sida 295.
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Olja för manuell växellåda

Motorns luftfilter

OBS!

Den manuella växellådans oljenivå
behöver inte kontrolleras.

Motorn behöver ren luft för att
kunna fungera som den ska.

Om det förekommer problem med
t.ex. läckage, åtgärda vid en verkstad.

Använd inte bilen utan att luftfiltret
är monterat.
Körning utan luftfilter kan skada
motorn.

Anmärkning
Fel olja kan skada bilen. Använd
alltid den vätska som rekommenderas i Rekommenderade vätskor
och smörjmedel.
Se Rekommenderade vätskor och
smörjmedel på sida 295.

GC3G10004A

1. Skruva loss båda skruvarna.
2. Lossa luftfilterkåpans gångjärn
och öppna kåpan.
3. Byt luftfiltret.
4. Lås kåpan med gångjärnen och
skruvarna.
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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.

{Varning

OBS!
En för låg oljenivå kan leda till
motorskador.

Upprätthåll en tillfredsställande koncentration av frostskyddsmedel.

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.

OBS!
Använd endast godkänt frostskyddsmedel.

GO3E10008A

När kylsystemet är kallt skall kylvätskenivån stå något över påfyllningsmarkeringen. Fyll på om nivån är
lägre.

Anmärkning
Om kylvätskenivån sjunker under
linjen MIN skall kylaren fyllas på
med en blandning på 56/44 (vatten
56 %) av vatten och frostskyddsvätska med organisk syra.
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Som frostskydd för bilen i extremt
kallt väder används en blandning
av 48 % vatten och 52 % glykol.

OBS!

OBS!
Kylvätska kan vara hälsovådligt.
Undvik upprepad och långvarig
kontakt med kylvätska.

Bara vatten eller felaktig blandning
kan skada kylsystemet.

Tvätta med tvål och vatten efter att
ha varit i kontakt med kylvätska.

Använd inte bara vatten och inte
kylarsprit eller metanol som frostskydd i kylsystemet.

Håll vätskan borta från barn.

Motorn kan bli överhettad eller
t.o.m. fatta eld.

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.
Vi rekommenderar att du uppsöker en auktoriserad reparatör.
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Servostyrningsvätska
Elektrisk servostyrning
Om det finns ett elektroniskt servostyrningssystem används inte servostyrningsvätska.

Hydraulisk servostyrning

4. Torka av mätstickan med en ren
trasa.
5. Sätt tillbaka locket och dra åt
ordentligt.
6. Ta åter bort locket och kontrollera
oljenivån på mätstickan.
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.

OBS!
Mycket små mängder av föroreningar kan leda till skador på styrsystemet och göra så att det inte
fungerar korrekt.
GO3E10059A

1. Vrid tändningsnyckeln till LÅSA
och låt motorrummet kylas av.
2. Torka av locket och behållarens
överdel.
3. Skruva loss locket och dra det
rakt upp.

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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 Om det är troligt att det blir
minusgrader skall spolarvätska
blandad för minusgrader användas.

Spolarvätska

Bromsvätska
{Varning
Bromsvätska är giftig och frätande.
Se till att den inte kommer i kontakt
med ögon, hud, tyg eller lackerade
ytor.
<För vänsterstyrda bilar>

TDL042A

Fyll med spolarvätska som innehåller
frostskydd.
Påfyllning av spolarvätskebehållaren:
 Använd bara färdigblandad spolarvätska.
 Använd inte kranvatten. Mineraler i kranvattnet kan sätta igen
ledningarna.

TDL037A
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Se "Bromsvätska" under Rekommenderade vätskor och smörjmedel
på sida 295.

<För högerstyrda bilar>

OBS!
Var mycket noga med att all smuts
runt vätskebehållarens påfyllningslock torkas bort.
Föroreningar i bromssystemet kan
påverka systemets prestanda och
leda till dyra reparationer.
GO3E10066A

Bromsvätskan 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.
Använd endast bromsvätska som är
godkänd för bilen.

OBS!
Om bromsvätska rinner ut över
motorn kan den fatta eld.
Fyll inte på för mycket vätska.
En motorbrand kan orsaka personskador och skador på bilen och
annan egendom.

OBS!
Släng inte använd bromsvätska
bland hushållssoporna.
Lämna avfallet på en miljöstation.
Använd bromsvätska och dess
behållare är farliga. De kan
påverka både hälsa och miljö.

OBS!
Bromsvätska är irriterande för
ögon och hud.
Se till att inte få bromsvätska på
huden eller i ögonen. Tvätta omedelbart med tvål och vatten eller
handrengöringsmedel om det
skulle inträffa.
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Batteri

{Varning

Bilens batteri är underhållsfritt.
Batterierna får inte slängas i hushållssoporna. De måste lämnas till
återvinning på lämpliga återvinningsstationer.

Håll rökutrustning borta från batteriet för att undvika flammor och
gnistor när batteriet kontrolleras eftersom den explosiva gasen kan
antändas.

Om bilen inte ska användas på mer
än 4 veckor kan batteriet laddas ur.
Lossa polklämman från bilbatteriets
minuspol.

Om batteriet exploderar kan följden
bli skador på bilen och allvarliga
personskador eller dödsfall.

Bilens batteri får endast kopplas från
och anslutas när tändningen är av.
Se Batteriskydd på sida 112.

Undvik hudkontakt med batterisyran eftersom den innehåller mycket
frätande och giftig svavelsyra.
Om du av misstag får den på huden spolar du av detta område
med vatten och uppsöker medicinsk expertis för hjälp omedelbart.

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
(Absorptive Glass Mat) med ett nytt
AGM-batteri.
Ett AGM-batteri känns igen på batteriets etikett. Vi rekommenderar att du
använder ett GM-originalbatteri.
Anmärkning

Håll batterierna utom räckhåll för
barn eftersom de innehåller svavelsyra och gas.

Att använda ett annat AGM-batteri
än GM-originalbatteriet kan leda till
sämre funktion för stopp/start-systemet.

Låt inte batterisyra komma i kontakt med huden, kläderna eller
lacken.

Vi rekommenderar att du låter en
reparatör byta batteriet.

Öppna inte och luta inte batteriet.
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Ladda batteriet
{Varning
På bilar med stopp/start-system
ska du se till att laddningsspänningen inte överstiger 14,6 volt när
du använder en batteriladdare. I
annat fall kan batteriet skadas.

Dieselbränslefilter
Tömma vatten från
bränslefiltret
Om vatten i bränslet kommer in i
motorn och bränslesystemet kan det
orsaka allvarliga skador på bränslesystemet.
När vattennivån i bränslefiltret överskrider en viss gräns tänds varningslampan för vatten i bränslet q.
Låt en reparationsverkstad kontrollera bilen.

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.

Använd inte lösningsmedel, bensin,
fotogen eller thinner för att göra ren
torkarbladen. Dessa ämnen kan
skada bladen och lackerade ytor.

OBS!
Innan du påbörjar detta arbete,
måste du vara helt säker på hur
arbetet skall utföras.
Vi rekommenderar att du uppsöker en auktoriserad reparatör.
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Främre torkarblad

Bakrutetorkarblad

GO3E10070A
GO3E10060A
GO3E10069A

1. Efter att torkarna har använts, slå
från tändningen när torkarbladen
är i upprätt läge.

2. Ta bort vindrutetorkarenheten
från vindrutan.
3. Tryck på knappen mitt på torkararmens anslutning och dra
bort torkarbladet från armens
anslutning.
4. Ta bort torkarbladet.
5. Utför steg 1 till 3 i omvänd ordning för att byta torkarblad.

1. Ta bort torkarkåpan från torkarenheten.
2. Lyft upp torkarbladet så att det är
plant.
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Byte av glödlampor
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.
GO3E10061A

3. Tryck på glidstiftet med fingrarna.
4. Dra ut torkarbladet.

OBS!
Låt inte torkararmen falla mot vindrutan, eftersom den kan skada
eller spräcka vindrutan. Sänk alltid
ner den sakta.

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.

Detta påminner om kondensen på
rutorna inne i bilen under regn och
innebär inte något problem med bilen.
Om vatten läcker in i glödlampskretsen, bör du låta en auktoriserad verkstad kontrollera bilen.
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Strålkastare och
parkeringsljus
Halvljus och helljus

GC3E10003A

2. Koppla loss kontaktdonet från
strålkastarens lamphållare.
GC3N10005A

1. Dra av täckkåpan.

GC3E10004A

3. Ta ut lampan ur hållaren och
ersätt lampan.
4. Vid montering av en ny glödlampa ska klackarna placeras i
uttagen i reflektorn.
5. Sätt tillbaka strålkastarenheten.
6. Anslut kontaktdonet till lamphållaren.
7. Placera strålkastarens skyddskåpa på plats och tryck fast den.
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Fordon vid körning utomlands
Vid körning i länder med vänstertrafik
ska strålkastarna ställas in för att förhindra bländning av mötande trafik.

OBS!

Parkeringsljus

Kontrollera strålkastarinställningen
efter deaktivering.
Vi rekommenderar att du uppsöker en auktoriserad reparatör.

{Varning
Felaktig justering av strålkastarna
kan blända mötande förare.
GC3N10008A

Inställningsskruvarna är placerade
ovanför strålkastaren.
Vrid inställningsskruvarna ett halvt
varv medsols med skruvmejseln.
Deaktivera genom att vrida inställningsskruvarna ett halvt varv moturs.

1. Ta bort hållaren från strålkastarenheten genom att vrida den
moturs.
2. Ta bort lamphållaren från reflektorn.
3. Dra av kabelkontakten från glödlampan.
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Blinkers fram

GC3N10009A

4. Ta bort glödlampan från hållaren.
5. Sätt in den nya glödlampan.
6. Fäst kabelkontakten på glödlampan.
7. Sätt in lamphållaren i reflektorn.
8. Sätt tillbaka lampenheten.

Dimljus
Låt en verkstad utföra lampbyte.

GC3N10011A
GC3N10010A

1. Vrid lamphållaren moturs och frigör den.

2. Tryck in glödlampan något i
lamphållaren, vrid moturs, ta ut
den och byt glödlampa.
3. Sätt in lamphållaren i reflektorn
och vrid åt höger tills den spärras.
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Bakljus, blinkers, bromsljus
och backlampor

GC3N10013A

GC3N10012A

1. Skruva loss båda skruvarna.
2. Dra loss bakljusenheten. Var försiktig så att kabelkanalen förblir i
läge.

3. (1) Bak-/bromsljus
(2) Sidomarkeringsljus
(3) Bakljus
(4) Blinker
(5) Backljus.

GC3N10014A

4. Ta bort lamphållaren. Ta bort och
byt glödlampan.
5. Sätt in lamphållaren i bakljusenheten.
Sätt in bakljusenheten i karossen
och dra åt. Sätt tillbaka skydden
och fäst dem.
6. Slå på tändningen, tänd och kontrollera alla lampor.
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Sidoblinkers

Relä för mittplacerat högt
bromsljus (CHMSL)

<Typ 2>

<Typ 1>

GC3D9004A
GO3E10029A

Om lampan inte fungerar, lämna in
bilen till en verkstad för kontroll.

GC3D9010A

Om CHMSL inte fungerar, lämna in
bilen till en verkstad för kontroll.
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Nummerskyltbelysning

5. Sätt in lamphuset och säkra det
med hjälp av en skruvmejsel.
Ytterbelysning

GC3D9011A

1. Lossa lampan med hjälp av en
skruvmejsel och ta ut den.
2. Ta ut lamphuset neråt, dra inte i
kabeln.
Vrid lamphållaren moturs och frigör den.
3. Ta ut glödlampan från lamphållaren och byt glödlampa.
4. Sätt in lamphållaren i lamphuset
och vrid den åt höger.

Främre parkerings-/
varselljus

W/21/5W

Främreblinker

WY21W

Helljus-strålkastare

H1

Halvljus-strålkastare

H7

Bakreblinker

WY21W

Bromsljus/bakljus

W21/5W

Backljus

W21W

Nummerskyltbelysning

W5W

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.
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Bakluckans lampa

Elsystem

Anmärkning

Säkringar

Kanske gäller beskrivningarna av
alla säkringshållare i denna handbok inte för din bil.

Utför bytet enligt texten på den
defekta säkringen.
Huvudsäkringarna är placerade i en
låda som är fäst på batteriets pluspol.
Vid behov bör dessa bytas av en
reparatör.
GO3E10032A

1. Lossa lampan med hjälp av en
skruvmejsel och ta ut den.
2. Ta bort glödlampan.
3. Sätt in den nya glödlampan.
4. Sätt tillbaka lampan.

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.

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.
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Säkringsbox i motorrummet

Huvudsäkringsblock

<Extra säkring>

<Huvudsäkring>

GO3E10034A
GO3E10033A

Säkringshållarna är placerade i
motorrummet
Lossa locket, lyft det uppåt och ta
bort det.

GO3E10010A
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Minisäkringar
1. TAKLUCKA
2. OSRVM SW
3. SOLENOID ÖPPNING
BEHÅLLARE
4. ANVÄNDS INTE
5. EBCM VENTIL
6. IBS
7. ANVÄNDS INTE
8. TCM B +
9. BCM RVC
10. HDLP NIVÅINST LH/RH
FSCM R/C
11. BAKRUTETORKARE
12. RR WDW DEFOG
13. ANVÄNDS INTE
14. OSRVM VÄRME
15. FSCM B +
16. STOLSVÄRMEMODUL
17. TCM R/C
18. ECM R/C
19. BRÄNSLEPUMP
20. ANVÄNDS INTE

21. Bensin: FLÄKTRELÄ (AUX BEC)
Diesel: Fläkt3 Relä 85
22. KALLSTARTSPUMP
23. Bensin: TÄNDSPOLE/INSPRUTARSPOLE
Diesel: ECM PT IGN-2
24. SPOLARVÄTSKEPUMP
25. ANVÄNDS INTE
26. Bensin: CANISTER PURGE
SOL/WATER VALVE
SOL/TURBO WASTEGATE
SOL/TURBO BYPASS SOL/O2
SENSOR PRE/POST
Diesel: VARIABLE SWIRL SOL
27. ANVÄNDS INTE
28. Bensin: EJ ANVÄND
Diesel: ECM PT IGN-3
29. Bensin: ECM PT IGN-1 / IGN-2
Diesel: ECM PT IGN-1
30. Bensin: MAF-GIVARE
Diesel: O2-SENSOR
31. HELLJUS VÄNSTER
32. HELLJUS HÖGER
33. ECM B +

34. SIGNALHORN
35. A/C-KOPPLING
36. FRÄMRE DIMLJUS
J-lådsäkringar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EBCM PUMP
FR TORKARE
FLÄKT
IEC R/C
ANVÄNDS INTE
Bensin: EJ ANVÄND
Diesel: BRÄNSLEVÄRM
7. ANVÄNDS INTE
8. KYLFLÄKT LÅG/MED
9. KYLFLÄKT HÖG
10. Bensin: EVP
Diesel: GLÖDSTIFT
11. STARTMOTOR SOL
U-Micro reläer
2. BRÄNSLEPUMP
4. RESERV
HC-Micro reläer
7. STARTMOTOR
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Minireläer
1. START/IGÅNGDRAGNING
3. KYLFLÄKT MED
5. PT RELÄ
8. KYLFLÄKT LÅG

Instrumentpanel
säkringsblock

Extra säkringsbox

HC-Minirelä
6. KYLFLÄKT HÖG

GO3E10014A
GO3E10035A

Reläer
01. ELEKTRISK VAKUUMPUMP
RELÄ
02. KYLFLÄKT STYRN 1 RELÄ
03. KYLFLÄKT STYRN 2 RELÄ

Det inre säkringsblocket är placerat
under instrumentpanelen på förarsidan.
Ta bort förvaringsfacket för att
komma åt säkringarna.
Ta bort förvaringsfacket genom att
öppna och dra ut det.
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Reläer
01. ACCY/RAP RELÄ
02. L/GATE RELÄ
03. SPARE RELÄ
04. FLÄKT RELÄ
05. LOGISTIKLÄGE RELÄ
Minisäkringar

GO3E10012A

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

16. RESERV
17. PWR WNDWSW DR
18. REGN SNSR
19. BCM RVC
20. SWC BKLT
21. AC APO
22. CIGARRTÄND/DC APO
23. RESERV
24. RESERV
25. RESERV
26. SDM RC/AOS DISPLY
27. IPC/CMPS MDL
28. HDLP SW/DC CVT/CLTCH SW
29. RESERV
30. RESERV
31. IPC B+
32. RDO/CHIME/AUX-ING
33. DISPLY/FRONTPLATTA
34. ONSTAR UHP/DAB
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S/B-säkringar
01. PTC 1
02. PTC 2
03. ELFÖNSTER MTR FRT
04. ELFÖNSTER MTR BAK
05. LOGISTIKLÄGE RELÄ
06. RESERV
07. ELFÖNSTER FR
08. ELFÖNSTER BAK

Bagageutrymmets
säkringsblock

Huvudkontakt
1. IEC HUVUDKONTAKT
Automatsäkring
CB1.RESERV
Midisäkringar
M01.RESERV

GO3E10036A

Den sitter på vänster sida i bagageutrymmet.
Ta bort locket för att komma åt säkringarna.

GO3E10013A
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Reläer
1. TÄNDN RELÄ
2. KÖRRELÄ
Minisäkringar
1. PWR LUM SW DR
2. PWR LUM SW PASS
3. FÖRSTÄRKARE
4. TRLR SOCKET
5. AWD MDL
6. AOS MDL
7. RESERV
8. TRLR PARK LP
9. RESERV
10. RESERV
11. TRLR MDL
12. NAV DOCK
13. HTD RATT
14. TRLR SOCKET
15. EVP SW
16. GIVARE FÖR VATTEN I
BRÄNSLET
17. ISRVM/RVC

18. RESERV
S/B-säkringar
01. PWR SEAT SW DR/MINNESMODUL
02. PWR SEAT SW PASS
03. TRLR MDL
04. ACDCINV
05. BATTERI+
06. HDLP WASH
07. RESERV
08. RESERV
09. RESERV

Bilverktyg
Verktyg
Bilar med däckreparationssats

GO3E10039A

Verktygen och däckreparationssatsen finns på höger sida i bagageutrymmet.
Se Däckreparationssats på sida 267.
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Fälgar och däck

Bilar med reservhjul

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.
GO3E10037A

Domkraften och verktygen finns i ett
förvaringsutrymme.
Se Byta däck på sida 270.
Se Reservhjul, platsbesparande på
sida 275.

Kontrollera regelbundet att hjulen
inte är skadade. Vid skador resp. vid
ovanligt slitage ska en verkstad uppsökas.

Däckbeteckningar
t.ex. 215/60 R 16 95 H
215: Däckets bredd i mm
60: Tvärsnittsförhållande (däckhöjd i
relation till däckbredd) i %
R: Däcktyp: radial
RF: Typ: RunFlat
16: Fälgdiameter i tum
95: Kod bärförmåga t.ex.: 95 motsvarar 690 kg
H: Hastighetskod
Hastighetskod:
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
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Ringtryck
Kontrollera ringtrycket när däcken är
kalla minst var fjortonde dag samt
före alla längre resor. Glöm inte
reservhjulet.
Skruva loss ventilhatten.

Över- eller underskridande av de
föreskrivna lufttrycken påverkar
säkerheten, köregenskaperna, körkomforten och bränsleförbrukningen, och ökar däckslitaget.

{Varning
För lågt tryck kan leda till stark
uppvärmning av däcken, inre däckskador, att slitbanan lossnar vid
höga hastigheter eller däckexplosion.

GO3E10038A

Däcktrycksdekalen sitter på dörramen till vänsterdörren.
Uppgifterna om ringtryck avser kalla
däck.
Reservhjulet ska alltid fyllas med
ringtrycket för full last.

Däcktrycksövervakningens
funktion
Denna bil kan ha ett däcktrycksövervakningssystem (TPMS).
TPMS är utformat för att varna föraren när lågt däcktryck förekommer.
TPMS-givare är monterade på varje
däck, förutom reservdäcket.
TPMS-givarna övervakar lufttrycket i
fordonets däck och överför däcktrycksvärden till en mottagare i fordonet.
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Håll in knappen SET/CLR under
några sekunder för att bekräfta.
Anmärkning
Däcktrycksdekalen sitter på dörramen till vänsterdörren.
För korrekt däcktryck, se det rekommenderade trycket på däcktrycksdekalen.

GC3E5005A

Tryck på MENU-knappen på blinkersspaken för att anpassa däcktrycket till bilens lastförhållanden.
Bläddra med hjulet tills du kommer till
menyn Tyre load (Däcklast). Tryck
på SET/CLR. Du kan välja följande
menyer.
Varje meny kan väljas. Vrid på justeringsratten på blinkersspaken.
 Load 1: Låg (komfortläge)
 Load 2: Eko (eko-läge)
 Load 3: Hög (GVW-läge)

GC3E10001A

När ett lågt däcktryck upptäcks tänder TPMS varningslampan för lågt
däcktryck som finns på instrumentpanelen.
Om varningslampan för lågt däcktryck tänds, stanna så fort som möjligt och pumpa däcken till det tryck
som rekommenderas enligt däcktrycksdekalen.
Se Ringtryck på sida 260.
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Varningslampan för lågt däcktryck
tänds vid varje tändcykel tills däcken
har rätt lufttryck.
Varningslampan för lågt däcktryck
kan tändas vid kallt väder när bilen
startas och sedan slockna när bilen
körs. Detta kan vara en tidig indikation på att däcktrycket håller på att
sjunka och att däcken bör pumpas till
rätt tryck.
En dekal för däck- och lastinformation visar storleken på originaldäcken
och rätt lufttryck för däcken när de är
kalla.
Se Ringtryck på sida 307.
Anmärkning
TPMS kan varna för lågt däcktryck,
men det ersätter inte det vanliga
däckunderhållet.

OBS!

TPMS felindikator

Alla däcktätningsmaterial är inte
likvärdiga. Ett icke godkänt däcktätningsmedel kan skada
TPMS-givarna. Skador på
TPMS-givaren som orsakats av fel
däcktätningsmedel omfattas inte
av fordonsgarantin. Använd alltid
endast GM-godkända däcktätningsmedel som kan införskaffas
via din återförsäljare eller följer
med fordonet.
GC3E10001A

TPMS fungerar inte korrekt om en
eller flera av TPMS-givarna saknas
eller inte fungerar. När systemet upptäcker ett fel blinkar TPMS felindikator i cirka en minut och fortsätter
sedan att lysa under resten av bilens
tändningscykel.
TPMS felindikator tänds vid varje
tändcykel tills problemet är åtgärdat.
Några av de förhållanden som kan
aktivera dessa är:
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• Ett av däcken har ersatts av
reservdäcket.
• Reservdäcket har inte någon
TPMS-givare. TPMS felindikator
bör slockna efter att däcket har
ersatts av ett däck med
TPMS-givare.
• TPMS-givarmatchningsprocessen har inte utförts eller lyckades
inte sedan däcken växlats. Fellampan bör slockna efter att
givarmatchningen har slutförts
framgångsrikt. Se "TPMS-givarmatchningsprocess" längre fram i
detta avsnitt.
• En eller flera TPMS-givare saknas eller är skadade. Fellampan
bör slockna när TMPS-givarna
har installerats och sensormatchningen har slutförts korrekt. Vänd
dig till din återförsäljare för service.

• De nya däcken eller hjulen matchar inte originaldäcken eller
-hjulen. Andra däck eller hjul än
de som rekommenderas kan hindra TPMS från att fungera som
det ska.
• Användning av elektroniska
apparater eller att vara i närheten
av anordningar som använder
radiofrekvenser som liknar TPMS
kan orsaka fel hos
TPMS-givarna.
Om TPMS inte fungerar som det ska
kan det inte känna av eller meddela
lågt däcktryck. Vänd dig till din återförsäljare för service om TPMS-fellampan förblir tänd.

TPMS-givarmatchningsprocess
Varje TPMS-givare har en unik identifieringskod. Identifieringskoden
måste matchas med ett nytt
däck/hjulläge sedan fordonets däck
har skiftats eller efter byte av en eller
flera TPMS-givare. TPMS-givarmatchningsprocessen bör också
utföras sedan ett reservdäck har
bytts ut mot ett vanligt däck med
TPMS-givare. Fellampan bör slockna
vid nästa tändcykel. Givarna
matchas mot däckens position med
hjälp av ett TPMS-omlärningsverktyg, i följande ordning: framdäcket på
förarsidan, framdäcket på passagerarsidan, bakdäcket på passagerarsidan och bakdäcket på förarsidan.
Vänd dig till återförsäljaren om du
behöver hjälp med service eller vill
köpa ett omlärningsverktyg.
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Tidsgränsen är två minuter för att
matcha det första däck/hjulläget och
fem minuter totalt för att matcha alla
fyra däck/hjullägen. Om det tar
längre tid avbryts matchningsprocessen och den måste startas om.
TPMS-givarmatchningsprocessen
består av:
1. Dra åt parkeringsbromsen.
2. Vrid tändningsnyckeln till läget
ON/RUN med motorn av.
3. Använd MENU-knappen på blinkersspaken för att välja menyn i
förarinformationscentralen.

TNA020A

4. Använd tumhjulet för att bläddra
till däckprogrammeringsmenyn
(Tyre Learn).
5. Tryck på SET/CLR-knappen för
att påbörja givarmatchningen. Ett
meddelande om att du måste
godkännande processen visas.
6. Tryck på SET/CLR-knappen igen
för att bekräfta valet.
Signalhornet ljuder två gånger för
att bekräfta att mottagaren är i
omlärningsläge.

7. Börja med framdäcket på förarsidan.
8. Placera ominlärningsverktyget
mot däckets sidovägg, nära ventilskaftet. Tryck sedan på knappen för att aktivera
TPMS-givaren. En ljudsignal
bekräftar att givarens identifieringskod har matchats mot denna
däck- och hjulposition.
9. Fortsätt till framdäcket på passagerarsidan och upprepa processen i steg 8.
10. Fortsätt till bakdäcket på passagerarsidan och upprepa processen i steg 8.
11. Fortsätt till bakdäcket på förarsidan och upprepa processen i
steg 8. Signalhornet ljuder två
gånger för att visa att givarens
identifieringskod har matchats
med bakdäcket på förarsidan och
att TPMS-matchningsprocessen
inte längre är aktiv.
12. Vrid tändningen till LOCK/OFF.
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13. Pumpa alla fyra däcken till det
rekommenderade däcktrycket
enligt dekalen för däck- och lastinformation.

Mönsterdjup
Kontrollera profildjupet regelbundet.
Däck ska av säkerhetsskäl kasseras
när profildjupet har nått ner till
2–3 mm (4 mm för vinterdäck).

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.

Däckrotation
Däcken ska roteras för att uppnå ett
jämnare slitage på alla däck. Den första rotationen är den viktigaste.
Varje gång du upptäcker ett ovanligt
slitage bör du rotera däcken så snart
som möjligt och kontrollera hjulinställningen. Kontrollera också om
däcken eller hjulen är skadade.

Däck åldras även om de inte
används alls eller endast lite. Vi
rekommenderar att däcken byts efter
6 år.

MD144

1970757

När du roterar däcken bör du alltid
använda korrekt rotationsmönster
enligt bilden.
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Ta inte med reservdäcket i däckrotationen.
Justera de främre och bakre däcken
till det rekommenderade trycket
enligt dekalen för däck- och lastinformation efter att däcken har roterats.
Återställ däcktrycksövervakningssystemet.
Kontrollera att alla hjulmuttrar är
ordentligt åtdragna.

{Varning
Rost eller smuts på ett hjul, eller på
de delar som det sitter fast på, kan
göra att hjulmuttrarna lossnar efter
en tid. Hjulet kan lossna och orsaka en olycka. Vid byte av hjul bör
rost och smuts avlägsnas från de
platser där hjulet sitter fast på bilen. I en nödsituation kan en trasa
eller en pappershandduk användas, men använd en skrapa eller
stålborste senare för att ta bort all
rost och smuts.

Stryk ett tunt lager lagerfett mitt i hjulnavet efter hjulbyte eller däckrotation
för att förhindra korrosion eller rostbildning. Se till att det inte kommer
fett på den plana hjulmonteringsytan
eller på hjulmuttrarna eller bultarna.

Hjulsidor
Använd hjulsidor och däck som godkänts för respektive bil och därmed
uppfyller kraven för den aktuella
kombinationen av hjul och däck.

{Varning
Olämpliga däck eller hjulsidor kan
leda till plötslig luftförlust och därigenom till olyckor.
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Däckreparationssats
Mindre skador på däckets löpyta
eller sida kan åtgärdas med däckreparationssatsen.
Ta inte bort det främmande föremålet
från däcket.
Däckskador som är större än 4 mm
eller som befinner sig på däcksidan i
närheten av fälgen kan inte repareras med reparationssatsen.
GO3E10039A

{Varning
Kör inte fortare än 80 km/h.
Använd inte nödhjulet permanent.
Styrförmågan och köregenskaperna kan försämras.
Vid en punktering:
Dra åt parkeringsbromsen.
På en manuell växellåda läggs ettan
eller backen i först.
På automatväxellådor ska P-läget
läggas i.

GO3E10040A

Däckreparationssatsen är placerad
på höger sida i bagageutrymmet.
1. Öppna förvaringsutrymmet.

2. Ta ut kompressorn och flaskan
med tätningsmedel.
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Placera kompressorn nära däcket på ett sådant sätt att tätningsmedelsflaskan är upprätt.

TDL087A

3. Ta ut den elektriska anslutningskabeln (1) och luftslangen (2) från
förvaringsutrymmena på undersidan av kompressorn.

JE80A

4. Strömställaren på kompressorn
måste vara ställd på (.
5. Skruva på kompressorns luftslang på anslutningen på tätningsmedelsflaskan.
6. Anslut kompressorns kontakt till
tillbehörsuttaget (strömuttag eller
cigarettändaruttaget.)
För att undvika att batteriet laddas ur rekommenderar vi att motorn får gå.
7. Placera tätningsmedelsfalskan i
hållaren på kompressorn.

JE81A

8. Skruva av det defekta däckets
ventilhatt.
9. Skruva på påfyllningslangen på
däckets ventil.

Fordonsvård 269

JE82A

10. Ställ vippströmställaren på kompressorn på I. Däcket fylls med
tätningsmedel.
11. Under tömningen av tätningsmedelsflaskan (ca 30 sekunder)
visar tryckvisaren på kompressorn kortvarigt upp till 6 bar.
Sedan sjunker trycket igen.
12. Allt tätningsmedel pumpas in i
däcket. Sedan ska däcket fyllas
med luft.

JE83A

13. Det föreskrivna däcktrycket (cirka
2,4 bar) ska uppnås inom
10 minuter. När korrekt luftryck
har uppnåtts stänger du av kompressorn.
Om det föreskrivna ringtrycket
inte uppnås inom 10 minuter ska
däckreparationssatsen demonteras. Flytta bilen ett däckvarv.

Anslut reparationssatsen igen
och fortsätt fyllningen 10 minuter.
Om det föreskrivna ringtrycket
fortfarande inte uppnås är skadan på däcket för stor. Uppsök
en verkstad för att få hjälp.
Släpp ut det överflödeiga ringtrycket med knappen över tryckindikatorn.
Låt inte kompressorn arbeta
längre än 10 minuter.
14. Lossa däckreparationssatsen.
När du drar av tätningsmedelsflaskan från hållaren ska du
trycka på fästklacken. Skruva på
däckpåfyllningsslangen på den
lediga anslutningen på tätningsmedelsflaskan. Tack vare detta
undviker man att tätningsmedel
kommer ut.
Förvara däckreparationssatsen i
bagageutrymmet.
15. Ta bort tätningsmedel som runnit
ut med en trasa.
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16. Placera den dekal med den maximalt tillåtna hastigheten (ungefär
80 km/h) som finns på tätningsmedelsflaskan i förarens synfält.

Korrigera till det föreskrivna värdet (cirka 2,4 bar) om däcktrycket
uppgår till mer än 1,3 bar.
Upprepa detta tills det inte längre
läcker ut någon luft.
När däcktrycket fallit under
1,3 bar får bilen inte längre användas. Uppsök en verkstad för
att få hjälp.
18. Förvara däckreparationssatsen
i bagageutrymmet.
Anmärkning

JE84A

17. Fortsätt körningen omgående så
att tätningsmedlet fördelas jämnt
i däcket. Efter att ha kört cirka
10 km (eller efter högst 10 minuter) stannar du och kontrollerar
däcktrycket. Skruva fast luftslangen direkt på däckventilen
och kompressorn.

Det reparerade däckets köregenskaper är allvarligt påverkade, låt
därför byta detta däck.
Om det hörs ovanliga ljud eller om
kompressorn blir varm, stäng av
kompressorn i minst 30 minuter.
Observera satsens bäst före-datum. Efter detta datum garanteras
dess tätningsförmåga inte. Lägg
märke till lagringsinformationen på
tätningsmedelsflaskan.

Ersätt den använda tätningsmedelsflaskan. Ta hand om flaskan
enligt tillämpliga föreskrifter.
Kompressorn och tätningsmedlet
kan användas från ca -30C~70C.

Byta däck
Om du använder olika typer av däck
kan du tappa 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.
Förbered på följande sätt och följ
anvisningarna:
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 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.

 Byt aldrig flera hjul samtidigt.

Vi har konstruerat domkraften endast för användning på din bil.

 Om bilen står på mjukt underlag
ska ett fast underlägg (max 1 cm
tjockt) placeras under domkraften.

Överskrid aldrig domkraftens maximalt tillåtna belastning.

 I den upplyfta bilen får inga personer eller djur befinna sig.

 Stäng av motorn och ta ur nyckeln.

 Kryp inte under den upplyfta
bilen.

 Slå på varningsblinkers.

 Starta inte motorn när bilen är
upplyft.

 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.
Se ”Tillfälligt reservhjul" under
Reservhjul, platsbesparande på
sida 275.

{Varning

 Använd domkraften endast för
byte av hjul vid punktering, inte
för byte mellan vinter och sommardäck och vice versa.

 Rengör hjulbultarna och gängorna innan hjulet monteras.

Använd inte bilens domkraft till andra bilmodeller.

Om denna domkraft används till
andra bilmodeller kan dessa fordon
eller domkraften skadas samt att
det kan leda till personskador.

272

Fordonsvård

Ta bort ett punkterat däck och
installera reservdäcket
1. Gör en säkerhetskontroll innan
du fortsätter.
2. Vrid skruvnyckeln moturs för att
lossa hjulmuttrarnas kåpor.
Vid behov kan du lossa dem för
hand sista biten. Muttrarnas kåpor lossnar inte från hjulsidan.
Hjulsidans kant kan vara vass, så
försök inte ta bort sidan med dina
bara händer. Tappa inte hjulsidan
eller lägg den med framsidan
nedåt eftersom den kan bli repad
eller skadad. Förvara hjulsidan i
bagageutrymmet tills det punkterade däcket har reparerats eller
bytts ut.

1913313

3. Vrid skruvnyckeln moturs för att
lossa hjulmuttrarna, men ta inte
bort dem än.
Anmärkning
Se till att domkraftens huvud är i
rätt läge, annars kan bilen skadas.
I så fall skulle reparationerna inte
omfattas av garantin.

GC3D9013A

4. Placera domkraftens huvud enligt
bilden. Ställ in domkraften på rätt
höjd innan du placerar den under
domkraftfästet.
5. Fäst domkraftens hjälpverktyg
genom att passa in båda ändarna
på domkraften och verktyget i
varandra.
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{Varning

{Varning

Det är farligt att vistas under en bil
som är upphissad med domkraft.
Om bilen glider av domkraften kan
du bli svårt skadad eller dödad.

Att hissa upp en bil och krypa under den för att göra underhåll eller
reparationer är farligt utan lämplig
skyddsutrustning och utbildning.
Om en domkraft medföljer bilen är
den endast konstruerad för att byta
ett punkterat däck. Om den används för något annat kan du eller
andra bli svårt skadade eller dödade om bilen glider av domkraften.
Om en domkraft medföljer bilen får
du endast använda den för att byta
ett punkterat däck.

Vistas aldrig under en bil som bara
stöds av en domkraft.

{Varning
Om bilen hissas upp med en domkraft som är felaktigt placerad kan
den skadas och till och med falla
ner. För att undvika personskador
och skador på bilen, se till att domkraftens huvud är korrekt placerad
innan du lyfter bilen.

VSD011A

6. Vrid domkraftens handtag medurs för att höja upp bilen så långt
från marken att reservhjulet får
plats under bilen.
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{Varning

1913316

7. Ta bort alla hjulmuttrar.
8. Ta bort det punkterade däcket.

Rost eller smuts på ett hjul, eller på
de delar som det sitter fast på, kan
göra att hjulmuttrarna lossnar efter
en tid. Hjulet kan lossna och orsaka en olycka. Vid byte av hjul bör
rost och smuts avlägsnas från de
platser där hjulet sitter fast på bilen. I en nödsituation kan en trasa
eller en pappershandduk användas, men använd en skrapa eller
stålborste senare för att ta bort all
rost och smuts.

1913319

9. Avlägsna eventuell rost och
smuts från hjulbultarna, monteringsytorna och reservhjulet.
10. Montera reservdäcket.

{Varning
Använd aldrig olja eller fett på bultarna eller muttrarna eftersom
muttrarna kan lossna. Bilens hjul
kan lossna och orsaka en krock.
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11. Sätt tillbaka hjulmuttrarna med
deras rundade ändar mot hjulet.
Vrid varje mutter medurs för hand
så att hjulet hålls mot navet.
12. Sänk ned bilen genom att vrida
domkraftens handtag moturs.
Sänk ner domkraften helt.
13. Dra åt hjulmuttrarna ordentligt i
korsvis ordning.
14. Sänk ner domkraften helt och ta
bort den från bilen.
15. Dra åt hjulmuttrarna ordentligt
med hjulnyckeln.

Reservhjul,
platsbesparande
Reservhjulet kan vara ett kompakthjul beroende på utförande och
nationella föreskrifter.
Reservhjulet har en stålfälg.
Om det monterade reservhjulet är
mindre än de andra hjulen eller
används tillsammans med vinterdäck
kan köregenskaperna försämras. Byt
det skadade hjulet så snart som möjligt.

Reservhjulet är placerat i bagageutrymmet under golvskyddet. Det är
fäst i fördjupningen med en vingmutter.
Reservhjulsbaljan är inte utformad
för alla tillåtna däckstorlekar. Om ett
hjul som är bredare än reservhjulet
måste förvaras i reservhjulsbaljan
efter byte av hjul kan golvskyddet
placeras på det utskjutande hjulet.

OBS!
Reservhjulet är endast avsett för
tillfällig nödanvändning.

Anmärkning

Byt ut mot det vanliga hjulet så
snart som möjligt.

Hjulsidorna passar inte på det
kompakta reservhjulet. Om du försöker sätta fast en hjulsida på det
kompakta reservhjulet kan hjulsidan eller reservhjulet skadas.

Använd inte snökedjor.
Montera inte ett däck på detta hjul
som inte är identiskt med originaldäcket.
Montera det inte på andra bilar.
GO3E10044A
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Kompakthjul

Förvaring av skadat däck

Vid användning av kompakthjulet
kan köregenskaperna ändras. Byt
eller reparera det skadade hjulet så
snart som möjligt.
Montera endast ett kompakthjul. Kör
inte snabbare än 80 km/h. Kör långsamt i kurvor. Använd inte kompakthjulet under en längre tid.

GC3E10002A
GO3E10067A

Ett skadat däck måste förvaras i lastrummet och fixeras med en rem eller
motsvarande.

1. Placera hjulet mitt i bagageutrymmet.
2. För den ända av remmen som
har en ögla genom en lämplig
fästögla.
3. För den ända av remmen som
har en krok genom remmens
egen ögla och dra i den tills öglan
sitter fast mot fästöglan.
4. För remmen genom hjulets ekrar
enligt bilden.
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5. Fäst kroken i den motsatta fästöglan.
6. Dra åt remmen.

Startkablar
Startkablar
Ingen start med snabbladdningsaggregat.
Vid urladdat batteri kan motorn startas med startkablar och batteriet i en
annan bil.

{Varning
Start med startkablar måste ske
med stor försiktighet. Varje avvikelse från följande beskrivning kan
leda till personskador eller sakskador genom batteriexplosion, och till
skador på de båda bilarnas elsystem.

 Ett urladdat batteri kan frysa
redan vid temperaturer på 0 C.
Frosta av det frysta batteriet innan du ansluter startkablarna.
 Använd skyddsglasögon vid
arbeten med bilbatterier.
 Använd ett batteri med samma
spänning vid starthjälp med startkablar (12 volt). Batteriets kapacitet (Ah) får inte vara väsentligt
lägre än det urladdade batteriets.
 Använd startkablar med isolerade
polklämmor och ett tvärsnitt på
minst 16 mm2(på dieselmotorer
25mm2).
 Koppla inte från det urladdade
batteriet från bilens elektriska
nät.

Se till att den inte kommer i kontakt
med ögon, hud, tyg eller lackerade
ytor. Vätskan innehåller svavelsyra
som ger skador vid direktkontakt.

 Koppla från onödiga strömförbrukare.

 Inga gnistor eller öppen eld i batteriernas närhet.

 Hjälpkablarnas polklämmor får
inte beröra varandra.

 Stå inte lutad över batteriet under
startförloppet.
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 Bilarna får inte komma i kontakt
med varandra när starthjälp ges.
 Dra åt parkeringsbromsen. Den
manuella växellådan i friläge.
Automatisk växellåda i läget P.

3. Anslut den svarta kabeln till hjälpbatteriets minuspol.
4. Anslut den svarta kabelns andra
ända till jord på bilen, t.ex. motorblocket eller en skruv på motorfästet. Anslut så långt bort som
möjligt från det urladdade batteriet, minst 60 cm.
Lägg kablarna så att de inte kan
komma i beröring med roterande
delar i motorrummet.
Starta motorn:

GO3E10045A

Ordningsföljd vid anslutningen av
kablarna:
1. Anslut den röda kabeln till hjälpbatteriets pluspol.
2. Anslut den röda kabelns andra
ända till det urladdade batteriets
pluspol.

1. Starta motorn på den bil som ska
ge ström.
2. Starta den andra motorn efter
5 minuter. Startförsöken får inte
pågå längre än 15 sekunder med
1 minuts mellanrum.
3. Låt båda motorerna gå på tomgång under ca 3 minuter med
anslutna kablar.

4. Slå på elektriska förbrukare på
den bil som tar emot ström (t.ex.
belysning, bakruteuppvärmning).
5. Ta bort kablarna i exakt omvänd
ordning.

Fordonsvård 279

Bogsering

Bogsering av en bil med
allhjulsdrift

Bogsering av bilen

Om bogsering sker med två hjul, ska
de drivande framhjulen lyftas och
bilen bogseras med låsta framhjul.

Om du behöver bogsera bilen bör du
utnyttja vårt servicenät eller ett professionellt bärgningsföretag.

GO3E10047A

GO3E10072A
GO3E10046A

Ett flak är den bästa metoden för
bogsering av en bil med allhjulsdrift
(AWD) för att undvika skador.

Den bästa metoden är att transportera bilen med hjälp av ett bärgningsfordon.

GO3E10048A

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:
 Inga passagerare får finnas i fordonet som bogseras.
 Lossa parkeringsbromsen på det
bogserade fordonet och ställ växelväljaren i friläge.

Bogsering i nödfall
Om det inte finns tillgång till bärgare i
en nödsituation kan fordonet tillfälligt
bogseras med ett rep som fästs i
nödbogseringsöglan.

 Tänd varningsblinkers.
 Iakttag hastighetsgränserna.

GO3E10073A

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.

Lossa skyddsluckan genom att
använda skruvmejseln och ta bort
luckan.

Bogsera aldrig bilen med frameller bakhjulen på vägen.

Bogseröglan finns bland bilverktygen.

GC3D9008A

Se Verktyg på sida 258.
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OBS!
Kör långsamt. Undvik ryck. Kraftiga
ryck och påkänningar kan skada
bilarna.
Vid avstängd motor krävs betydligt
större kraft för bromsning och styrning.

GC3D9009A

Skruva in bogseröglan till anslag i
vågrätt läge. (Bör vara i kontakt med
bogsermuttern.)
Fäst bogserlinan – bättre är en bogserstång – i öglan.
Bogseröglan får endast användas för
bogsering och inte för laddning av
bilen.
Koppla in tändningen för att frigöra
rattlåset och för att kunna använda
bromsljus, tuta och vindrutetorkare.
Växellådan i friläge.

Uppsök en verkstad för att få hjälp.
Efter bogseringen skruvar du av bogseröglan.
Sätt tillbaka skyddsluckan och stäng
den.

Bogsering av en annan bil

Koppla in innercirkulationen och
stäng alla rutor så att den bogserande bilens avgaser inte kommer in
i bilen.
Bil med automatisk växellåda: Bogsera inte bilen med bogserögla. Att
bogsera med bogserlina kan orsaka
allvarliga skador på automatväxellådan. Bilar med automatväxellåda ska
bogseras på flak eller med hjullyftutrustning.
Bil med manuell växellåda: Bilen
måste bogseras framåt, inte över 88
km/h. I annat fall eller om det är fel
på växellådan måste framaxeln lyftas
upp från marken.

GC3G10007A

Lossa skyddsluckan genom att
använda skruvmejseln och ta bort
luckan.
Bogseröglan finns bland bilverktygen.
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Se Verktyg på sida 258.

OBS!

GC3G10008A

Skruva in bogseröglan till anslag i
vågrätt läge. (Bör vara i kontakt med
bogsermuttern.)
Fäst bogserlinan – bättre är en bogserstång – i öglan.
Bogseröglan får endast användas för
bogsering och inte för laddning av
bilen.
Sätt tillbaka skyddet ordentligt efter
bogseringen.

Utseendevård

Kör långsamt. Undvik ryck.

Vård av exteriören

Kraftiga ryck och påkänningar kan
skada bilarna.

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.
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.

Ytterbelysning
Strålkastar- och lyktglasen är av
plast.
Använd inga slipande, frätande eller
aggressiva medel, isskrapor eller
torra trasor.

Öppna dörrar och motorhuv och rengör kanter och falsar.

Vid rengöring av skräp, fett, smuts
och tjära på de yttre lamporna eller
linserna, använd endast ljummet vatten, en mjuk trasa och såpa som är
avsedd för biltvätt.

Låt en verkstad smörja alla dörrarnas
gångjärn.

Hård rengöring med torr trasa kan
skada den yttre lampan eller linsen.

Rengör inte motorrummet med ett
ångstrålaggregat eller en högtryckstvätt.

Rengör inte de yttre lamporna med
starkt biltvättsmedel.

Vid handtvätt måste hjulhusens
insida spolas av ordentligt.

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.

Undvik att använda farliga rengöringsmedel när du slår på ljuset. Det
kan leda till att linsen spricker genom
en kemisk reaktion.

Följ biltvättsguiden
Följ biltvättsguiden och använd milt
rengöringsmedel.

Små sprickor i linserna och sprickor
på svetsade områden kan uppstå om
inte biltvättsguiden följs.
Använd aldrig något av medlen
nedan för rengöring.
• Aceton
• Bensen
• Toluen
• Xylen
• Förtunning (thinner)

Polering och vaxning
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.
Bilpolish med silikon bildar en avvisande skyddsfilm, som gör vaxning
onödig.
Karossdelar av plast får inte behandlas med vax eller poleringsmedel.
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Fönsterrutor och torkarblad

Lackskador

Underrede

Använd mjuka, luddfria trasor eller
ett sämskskinn och glasrengöringsmedel eller insektsborttagare för rengöring.

Åtgärda små lackskador med ett
lackstift innan det bildas rost. Låt en
verkstad åtgärda större lackskador
resp. rost.

Se till att värmeledarna på insidan av
bakrutan inte skadas vid rengöring
av bakrutan.

Var försiktig om ett bodykit
finns monterat på fordonet

Korroderande material som används
för att ta bort snö och is kan samlas
på bilens underrede. Om dessa inte
avlägsnas kan de påskynda korrosionsprocessen.

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.
Rengör torkarblad som gör ränder
med en mjuk trasa och fönsterputs.

Fälgar och däck
Använd inte högtrycksaggregat för
rengöring.
Rengör fälgar med pH-neutralt fälgrengöringsmedel.
Fälgarna är lackerade och kan vårdas med samma medel som karossen.

Var försiktig om ett bodykit finns
monterat på fordonet.
• Se till att inte bogserlinan skadar
karossen när bilen bogseras.
Lossa vid behov stötfångarens
nedre kåpa innan bilen bogseras.
• Tänk på den låga markfrigången
vid körning, särskilt vid farthinder,
trottoarkanter, parkeringsramper
etc.
• Använd stöd när bilen lyfts så att
inga skador orsakas på grund av
bodykitet.
• Använd flakets säkerhetslastare
för att skydda karossen från skador och brott när bilen bogseras.

Använd vatten regelbundet för att
spola rent underredet.
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.
Service av bakluckans gasfjäder
Inspektera gasfjädern, om sådan
finns, efter tecken på slitage, sprickor, eller annan skada. Kontrollera
gasfjäderns förmåga att hålla upp
bakluckan. Kontakta din återförsäljare om service behövs.
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Vård av interiören
Interiören behåller sin fräschör om
den rengörs ofta. Damm och smuts
kan samlas på klädseln och skada
mattor, tyg, läder och plastytor.
Fläckar bör tas bort så fort som möjligt eftersom extrem värme kan få
dem att fastna snabbt.
Interiörer i ljusare färger kan kräva
mer frekvent rengöring.
Tidningar och kläder som kan färga
av säg på heminredning kan också
färga av sig på bilens inredning.
Ta bort damm från små knappar och
rattar med en liten borste med mjuka
borst.
Använd endast rengöringsmedel
som är avsedda för de ytor som ska
rengöras.

Om rengöringsmedel används på
ytor som de inte är avsedda för kan
det leda till permanenta skador. Applicera rengöringsmedel direkt på trasan för att förhindra att
rengöringsmedlet hamnar på fel ytor.
Ta bort rengöringsmedel som hamnar på andra ytor omedelbart.
Anmärkning
Om frätande rengöringsmedel används vid rengöring av bilens glasytor kan glaset repas och/eller
bakrutans defogger skadas. Använd endast en mjuk trasa och
fönsterputs när du rengör bilens
glasytor.
Rengöringsmedel kan innehålla lösningsmedel som kan koncentreras i
interiören.
Innan du använder ett rengöringsmedel bör du läsa och följa alla säkerhetsinstruktioner på etiketten. När du
rengör interiören bör du se till att det
finns tillräcklig ventilation genom att
öppna dörrar och fönster.

Använd inte följande
rengöringsmedel eller tekniker när
du rengör interiören:
• Använd aldrig en kniv eller något
annat vasst föremål för att ta bort
smuts från någon yta.
• Använd aldrig en hård borste. Det
kan orsaka skador.
• Du får aldrig använda hårt tryck
eller gnugga aggressivt med en
rengöringsduk. Användning av
hårt tryck kan skada interiören
och det gör inte själva rengöringen effektivare.
• Undvik rengöringsmedel med
avfettningsmedel. Om du använder för mycket rengöringsmedel
kan det bli rester där smuts kan
fästa lättare. Använd endast
milda, pH-neutrala rengöringsmedel.
• Använd inte för mycket rengöringsmedel på klädseln.
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• Rengöringsmedel som innehåller
lösningsmedel kan skada interiören.
Tyg/matta
Använd en dammsugare med en
mjuk borste för att ta bort damm och
lös smuts. Dammsugare med roterande borstar i munstycket får endast
användas på golvmattorna. När det
gäller smutsfläckar bör du alltid försöka ta bort dem först med vanligt
vatten eller sodavatten.
Före rengöringen bör du försiktigt
ta bort så mycket av
smutsfläckarna som möjligt
genom att använda någon av
följande metoder:
• För vätskefläckar: blöt försiktigt
fläcken med en pappershandduk.
Låt smutsen sugas upp av pappershandduken tills det inte går
att få bort mer.
• För fasta smutsfläckar: ta bort så
mycket som möjligt och dammsug sedan.

För att rengöra:
1. Blöt en luddfri, ren vit trasa med
vatten eller sodavatten.
2. Vrid ur trasan så att den inte är
för våt.
3. Börja längst ut på smutsfläcken
och gnugga försiktigt in mot mitten. Fortsätt rengöringen med en
ren del av trasan varje gång den
blir smutsig.
4. Fortsätt att försiktigt gnugga på
det nedsmutsade området.
5. Om fläcken inte försvinner helt,
använd en mild såplösning och
upprepa rengöringen med vanligt vatten.
Om någon del av fläcken inte går
bort kanske du måste använda ett
kommersiellt tygrengöringsmedel
eller en fläckborttagare. Testa på en
liten yta som inte syns så bra att
tyget inte missfärgas innan du
använder kommersiella tygrengöringsmedel eller fläckborttagare. Om

det verkar som att en ringformation
kan uppstå i det rengjorda området
bör du rengöra hela ytan.
En pappershandduk kan användas
för att ta bort överskottsfukt från tyget
eller mattan efter rengöringsprocessen.

OBS!
Stängda och öppna kardborrlås på
kläder kan skada sätesklädseln.
Läder
Läder och särskilt ljusare skinn kräver mer frekvent rengöring för att förhindra att damm, smuts och färgning
från andra föremål ackumuleras och
bildar permanenta fläckar.
För att ta bort damm kan du använda
en mjuk trasa som fuktats med vatten.
Om mer noggrann rengöring krävs
kan en mjuk trasa som fuktats med
en mild tvållösning användas. Låt
lädret torka på naturlig väg.
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Använd inte värme, ånga, fläckborttagningsmedel eller skokräm på läder. Många kommersiella
rengöringsmedel för läder och andra
medel som säljs för att bevara och
skydda läder kan permanent ändra
lädrets utseende och känsla och rekommenderas därför inte. Använd
inte silikon- eller vaxbaserade produkter eller produkter som innehåller
organiska lösningsmedel för att rengöra interiören, eftersom dessa kan
ändra utseendet genom att öka glansen på vissa ställen.

Instrumentpanel, vinyl och andra
plastytor
För att ta bort damm kan du använda
en mjuk trasa som fuktats med vatten.
Om mer noggrann rengöring krävs
kan en mjuk trasa som fuktats med
en mild tvållösning användas för att
försiktigt avlägsna damm och smuts.
Använd aldrig fläckborttaggningsmedel på plastytor.
Många kommersiella rengöringsmedel och andra medel som säljs för att
bevara och skydda mjuka plastytor
kan permanent ändra interiörens utseende och känsla och rekommenderas därför inte. Använd inte silikoneller vaxbaserade produkter eller
produkter som innehåller organiska
lösningsmedel för att rengöra interiören, eftersom dessa kan ändra utseendet genom att öka glansen på
vissa ställen.
Vissa kommersiella produkter kan
öka instrumentpanelens glans. Den
ökade glansen kan orsaka störande

reflexer i vindrutan och även göra det
svårt att se genom vindrutan under
vissa omständigheter.
Anmärkning
Luftfräschare innehåller lösningsmedel som kan skada plast och
målade ytor.
Följ tillverkarens anvisningar vid
användning av luftfräschare i bilen.
Om luftfräschare kommer i kontakt
med färg eller en plastyta bör du
omedelbart blöta med en mjuk trasa.
Skador som orsakats av luftfräschare omfattas inte av fordonsgarantin.
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Vård av bilbälten
Håll bältena rena och torra.

Golvmattor
{Varning

{Varning
Säkerhetsbältena får inte blekas
eller färgas.
Det kan göra att de blir allvarligt
försvagade. Vid en krock kanske
de då inte kan ge tillräckligt skydd.
Rengör säkerhetsbältena endast
med mild tvål och ljummet vatten.

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.

Om en golvmatta har fel storlek eller inte är korrekt installerad kan
den komma i vägen för gaspedalen
och/eller bromspedalen. Detta kan
leda till oavsiktlig acceleration
och/eller ökad bromssträcka, vilket
kan orsaka att bilen krockar och
skadas. Kontrollera att golvmattan
inte kommer i vägen för gas- eller
bromspedalen.

Använd följande riktlinjer för
korrekt användning av golvmattor:
• Originalgolvmattorna som följer
med bilen är särskilt utformade
för din bil. Om golvmattorna
behöver bytas ut rekommenderar vi att du köper golvmattor som
certifierats av GM. Andra golvmattor kanske inte passar ordentligt och kan komma i vägen för
gas- eller bromspedalen. Kontrollera alltid att golvmattorna inte
kommer i vägen för pedalerna.
• Använd golvmattan med rätt sida
upp. Vänd inte på den.
• Placera ingenting ovanpå förarsidans golvmatta.
• Använd endast en golvmatta på
förarsidan.
• Placera inte en golvmatta ovanpå
en annan.
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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 utrustade med övervakningssystem för oljans livslängd: Om kod nummer 82 visas i förarinformationscentralen
(DIC) och det har gått minst 10 månader sedan föregående underhåll utfördes ska det relevanta underhållsarbetet också
utföras.
Nr
1

Service
Byte av motorolja och filter.

Underhåll I

Underhåll II

R

R

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
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Nr

Service

Underhåll I

Underhåll II

8

Kontrollera torkarbladen och ytterbelysningens funktion.

I

I

9

Kontrollera drivremmarna.

I

I

10

Utför eventuell ytterligare service – se motsvarande avsnitt.

I

I

11

Kontrollera eventuella fältåtgärder.

I

I

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

Beskrivning

Trax

17

Byt pollenfilter

Efter 60 000 km / vartannat år

18

Byt luftfilter

Efter 60 000 km / vart fjärde år

19

Byt tändstift

Efter 60 000 km / vart fjärde år

20

Byta dieselbränslefilter

Efter 60 000 km / vartannat år

21

Byt kylvätska

Efter 240 000 km / vart femte år

22

Byt olja i automatisk växellåda
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Normala förhållanden: Efter 150 000 km/vart tionde år
Svåra förhållanden: 75 000 km/vart femte år
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Nr

Beskrivning

Trax

23

Byt hjälprem och drivrem

Efter 90 000 km / vart tionde år

24

Byt kuggrem

Efter 150 000 km / vart tionde år

25

Byt kamkedja

Efter 240 000 km / vart tionde år

26

Inspektera ventilspel för bensin- och dieselVar 150 000:e km / vart tionde år
motor

Fotnoter
Underhållspunkt

Anmärkning
Byt motorolja omedelbart om oljebyteslampan i instrumentgruppen lyser.

1

2
3 & 17

5

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.
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.
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Underhållspunkt
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Anmärkning

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.

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.

20

Dieselfiltrets patron kan behöva bytas oftare, baserat på biodieselanvändning, körning i
mycket dammigt klimat eller vid terrängkörning eller vid dragning av släp under längre perioder.
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Underhållspunkt

Anmärkning

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.

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 2™

2398375

Använd endast Motoroljolja som är
godkänd enligt dexos™-specifikationen eller en likvärdig Motorolja med
samma Viskositetsklass.
Om du är osäker på om din olja är
godkänd enligt dexos™-specifikationen kan du fråga den som utför service på bilen.
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Användning av alternativa motoroljor
om dexos inte är tillgänglig: 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
av kvalitet ACEA A3/B4, ACEA
A3/B3 eller ACEA C3 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.
Användning vid kalla temperaturer:
Om du använder bilen i ett extremt
kallt område, där temperaturen
underskrider -25C, ska Viskositetsklasen SAE 0W-xx användas. En olja
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med denna viskositetsklass ger lätttare kallstart för motorn vid extremt
låga temperaturer.

I länder med milt klimat ger kylvätskan frostskydd ned till cirka
-35C.

Förvara alltid bromsvätska i en väl
försluten behållare för att undvika att
den tar upp vatten.

Vid val av en olja med korrekt viskositetsklass måste du alltid se till att
oljan uppfyller dexos™‚specifikationen.

I länder med kallt klimat ger kylvätskan frostskydd ned till cirka
-50C. Denna koncentration ska
bibehållas hela året.

Se till att bromsvätskan inte förorenas.

 Ner till -25C: 5W-30, 5W-40.
 Ner till -25C och därunder:
0W-30, 0W-40.
Viskositetsklassen SAE anger hur
trögflytande oljan är.
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.

Kylvätska och
frostskyddsmedel
Använd endast kylvätska/frostskyddsvätska med lång livslängd
(LLC)

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.

Bromsvätska
Använd endast godkänd bromsvätska som är avsedd för denna bil
(DOT 4).
Bromsvätska tar med tiden upp fukt,
vilket försämrar bromseffekten.
Bromsvätskan ska därför bytas vid
de angivna intervallerna.

Service och underhåll

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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Fordonsidentifiering

301

Identifikationsskylt

Fordonets
identifieringsnummer (VIN)
Fordonsidentifiering .....................301
Bildata .........................................302

GO3E11002A

Typskylten sitter på dörramen till
vänsterdörren.
GO3E11001A

Chassinumret (VIN) är graverat mitt
på brandväggen.
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Bildata
Motordata
Marknadsbeteckning

1.4

1.6

1.7 Diesel

1.8

Motortyp
Cylinderantal

4

4

4

4

1364

1598

1686

1796

Motoreffekt [kW] vid varvtal

103 /
4900~6000

85 / 6200

96 / 4000

103 / 6200

Vridmoment [Nm] vid varvtal

200 /
1850~4900

155 / 4000

300 /
2000~2500

178 / 3800

RON 95

RON 91

Ej tillämpl. för
diesel

RON 95

Över 95 RON

Över 91 RON

Ej tillämpl. för
diesel

Över 95 RON

Slagvolym [cm3]

Oktantal RON
rekommenderat
möjligt

Tekniska data
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Prestanda
Motor
Maxhastighet [km/h]
Manuell växellåda
Automatisk växellåda

1.4

1.6

1.7 Diesel 1.7 Diesel 1.7 Diesel

AWD

FWD

FWD

194

173

-

-

1.8

1.8
AWD

FWD

AWD

FWD

186

-

183

180

-

-

183

-

180

180

Bränsleförbrukning - CO2-emissioner
Motor (MT/AT)

1.4 AWD

1.6 FWD

1.7 FWD

1.7 AWD

1.8 FWD

stadskörning [l/100 km]

7,8 / -

8,3 / -

5,4 / 6,4

5,6 / -

/ 10,5

landsvägskörning [l/100 km]

5,6 / -

5,6 / -

4,0 / 4,6

4,5 / -

/ 6,0

blandad körning [l/100 km]

6,4 / -

6,5 / -

4,5 / 5,3

4,9 / -

/ 7,7

CO2 [g/km]

149 / -

153 / -

120 / 139

129 / -

/ 180
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Bilens vikt
Min. tjänstevikt, med förare (75 kg)
1.4

1.6

Motor

AWD

FWD

FWD

Manuell växellåda

1454

1365

-

-

Automatisk växellåda

1.7 Diesel 1.7 Diesel 1.7 Diesel

1.8

1.8
AWD

FWD

AWD

FWD

1458

-

1504

1394

-

-

1470

-

1414

1486

1.8

1.8
AWD

Max. tjänstevikt, med förare (75 kg)
1.4

1.6

Motor

AWD

FWD

FWD

Manuell växellåda

1556

1467

-

-

1.4

1.6

Motor

AWD

FWD

FWD

Manuell växellåda

1876

1787

-

-

Automatisk växellåda

1.7 Diesel 1.7 Diesel 1.7 Diesel
FWD

AWD

FWD

1560

-

1606

1479

-

-

1572

-

1499

1571

1.8

1.8
AWD

Totalvikt

Automatisk växellåda

1.7 Diesel 1.7 Diesel 1.7 Diesel
FWD

AWD

FWD

1880

-

1926

1799

-

-

1892

-

1819

1891

Tekniska data

Bilens mått
Längd [mm]

4248

Bredd utan ytterbackspeglar [mm]

1766

Bredd med två ytterbackspeglar [mm]

2035

Höjd (utan antenn) [mm] utan takräcke

1674

Bagagerummets längd på golvnivå [mm]
Bakluckans bredd [mm]
Bakluckans höjd [mm]
Axelavstånd [mm]
Vändradie [m]

730 (golv till baksätets ryggstöd)
1001 (bredd mellan hjulhusen)
721 (lasttröskelns höjd)
2555
10,9 (mellan trottoarkanterna @ standard)
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Volymer och specifikationer
Motorolja
Motor

1.4

1.6

1.7 Diesel

1.8

inklusive filter [I]

4L

4,5L

5,4L

4,5L

mellan MIN och MAX [I]

1L

1L

1L

1L

1.4

1.6

1.7 Diesel

1.8

53 L

53 L

52L

53 L

Bränsletankar
Bensin, nominell volym [l]

Tekniska data
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Ringtryck
EU 27+2 bensin
Fram [kPa] ([psi])
1~3personer
Konstruktion

Bak [kPa] ([psi])
4~5
personer

1~3personer

4~5
personer

COMPORT

ECO

Totalvikt

COMPORT

ECO

Totalvikt

205/70R 16

200(29)

270(39)

270(39)

200(29)

280(41)

280(41)

215/55R 18

220(32)

270(39)

270(39)

220(32)

280(41)

280(41)

Reservhjul, platsbesparande

420(60)

EU 27+2 diesel
Fram [kPa] ([psi])
1~3personer
Konstruktion

Bak [kPa] ([psi])
4~5
personer

1~3personer

4~5
personer

COMPORT

ECO

Totalvikt

COMPORT

ECO

Totalvikt

205/70R 16

220(32)

270(39)

270(39)

220(32)

280(41)

280(41)

215/55R 18

240(35)

270(39)

270(39)

240(35)

280(41)

280(41)

Reservhjul, platsbesparande

420(60)
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Icke-EU bensin
Fram [kPa] ([psi])
1~3personer
Konstruktion

Bak [kPa] ([psi])
4~5
personer

1~3personer

4~5
personer

COMPORT

ECO

Totalvikt

COMPORT

ECO

Totalvikt

205/70R 16

200(29)

200(29)

200(29)

200(29)

200(29)

200(29)

215/55R 18

220(32)

220(32)

220(32)

220(32)

220(32)

220(32)

Reservhjul, platsbesparande

420(60)

Kundinformation 309

Kundinformation

Registrering av bildata
och sekretess ..............................309
Fordonsdataregistrering ..............309

Registrering av bildata
och sekretess

Fordonsdataregistrering

Registrering av bildata och
sekretess

Fordonsdataregistrering

Bilen har ett antal datorer som registrerar information om bilens prestanda och hur den körs. Till
exempel använder bilen datormoduler för att övervaka och kontrollera
motorns och transmissionens prestanda, övervaka villkoren för airbaguppblåsning och utlösa
krockkuddarna i händelse av krock,
och aktivera eventuella låsningsfria
bromsar för att hjälpa föraren att kontrollera bilen. De här enheterna kan
lagra data för att hjälpa återförsäljarens tekniker att serva fordonet.
Vissa moduler kan också lagra data
om hur bilen används, t.ex. bränsleförbrukning och medelhastighet.
Dessa moduler kan spara personliga preferenser, t.ex. programmerade radiokanaler, stolspositioner
och temperaturinställningar.

Det här fordonet kan vara utrustat
med en modul som registrerar data
vid en krock eller krockliknande förhållanden, som när en krockkudde
utlöses eller fordonet slår emot ett
hinder på vägen. De här uppgifterna
hjälper till att ge bättre förståelse för
de förhållanden när krockar och skador uppstår. Vissa data kan vara
kopplade till fordonsdynamik och
säkerhetssystemdrift.
Dessa data kan visa:
• Hur olika system i fordonet fungerade.
• Om förarens och passagerarnas
säkerhetsbälten var inkopplade.
• Om och hur långt föraren tryckte
ner gas- och/eller bromspedalen.
• Hur fort bilen rörde sig.
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De här uppgifterna kan ge förståelse
för de förhållanden när krockar och
skador uppstår. Data kan endast
registreras av fordonet om en allvarlig krocksituation uppstår. Inga data
registreras under normal körning och
inga personuppgifter registreras.
Andra parter, som polismyndigheterna kan kombinera registrerade
data med de personuppgifter som
normalt samlas in under en krockundersökning.
För att läsa registrerade data krävs
specialutrustning, och åtkomst krävs
till bilen eller modulen. Utöver fordonstillverkaren kan andra parter,
som polismyndigheterna, med hjälp
av specialutrustning läsa av informationen om de har tillgång till bilen
eller modulen.

GM hämtar inte dessa uppgifter och
delar dem inte med andra utan samtycke från fordonsägaren eller, om
fordonet hyrs, med den hyrande personens samtycke, på officiell begäran från polisen eller liknande
myndigheter, som en del av GM:s
tvistlösning genom utredningsprocessen eller om det krävs i lagen.
Data som GM samlar in eller tar
emot kan också användas till
GM-forskning eller kan göras tillgängliga för andra i forskningssyfte,
där ett behov kan påvisas och där
uppgifterna inte är kopplade till ett
specifikt fordon eller fordonsägare.
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