Innehåll

Inledning ........................................ 2
Kort sagt ........................................ 6
Nycklar, dörrar och fönster .......... 20
Stolar, säkerhetsfunktioner .......... 31
Förvaring ...................................... 50
Instrument och reglage ................ 56
Belysning ..................................... 72
Infotainmentsystem ...................... 77
Klimatreglering ........................... 115
Körning och hantering ................ 126
Bilvård ........................................ 141
Service och underhåll ................ 182
Tekniska data ............................ 192
Kundinformation ......................... 200
Alfabetiskt register ..................... 202

2

Inledning

Inledning

Inledning

Inledning
Din bil är en intelligent kombination av
avancerad teknik, säkerhet, miljövän‐
lighet 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 personska‐
dor vid felaktig användning av bilen.
Du måste alltid följa de lagar och reg‐
ler som gäller i det land där du be‐
finner dig. Dessa lagar kan avvika
från informationen i denna instruk‐
tionsbok.
Om du i instruktionsboken uppmanas
att anlita en verkstad rekommenderar
vi att du uppsöker en auktoriserad
Chevrolet-verkstad.
Alla auktoriserade Chevroletverkstäder erbjuder förstklassig ser‐
vice till rimliga priser. Erfarna experter
som har fått utbildning av Chevrolet
arbetar enligt speciella föreskrifter
från Chevrolet.

Instruktionsboken och övriga hand‐
lingar ska alltid förvaras lätt åtkomliga
i bilen.

Använda denna handbok
■ Denna instruktionsbok beskriver
alla alternativ och funktioner som är
tillgängliga för den här modellen.
Vissa beskrivningar, inklusive dem
för display- och menyfunktioner,
gäller kanske inte för din bil
beroende på modellvariant,
landsspecifikationer, särskild
utrustning eller särskilda tillbehör.
■ Du får en första överblick i kapitlet
"Kort sagt".
■ Innehållsförteckningen i början av
instruktionsboken och i varje avsnitt
visar var informationen finns.
■ I det alfabetiska registret kan du
söka efter specifik information.
■ I instruktionsboken används fabrik‐
ens motorbeteckningar. Motsvar‐
ande marknadsbeteckningar finns i
avsnittet "Tekniska data".
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■ Riktningsanvisningar, t.ex. vänster
eller höger, framåt eller bakåt
anges alltid med färdriktningen som
utgångspunkt.
■ Bilens displayskärmar stöder kan‐
ske inte ditt språk.

Fara, Varning och Se upp
9 Fara
Text markerad med 9 Fara ger in‐
formation om risker som kan leda
till livshotande skador. Under‐
låtenhet att ta hänsyn till denna in‐
formation kan leda till livsfara.

9 Varning
Text markerad med 9 Varning ger
information om olycks- eller
skaderisker. Underlåtenhet att ta
hänsyn till denna information kan
leda till personskador.
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Inledning
Se upp

Text markerad med Se upp ger in‐
formation om möjliga skador på
bilen. Underlåtenhet att ta hänsyn
till denna information kan leda till
skador på bilen.
Trevlig resa önskar
Chevrolet

Inledning
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Kort sagt

Kort sagt

Låsa upp bilen

Ställa in stol

Fjärrkontroll

Sätesposition

Tryck in knappen c.
Låser upp alla dörrar. Varnings‐
blinkers kommer att blinka två
gånger.
Radiofjärrkontroll 3 20, centrallås
3 22.

Dra i handtaget, flytta sätet, släpp
handtaget.
Sätesposition 3 32, sätesinställning
3 33.

Grundläggande
körinformation

Kort sagt

7

Ryggstöd

Sitshöjd

Ställa in nackskydd

Dra i spaken, ställ in lutningen och
släpp spaken. Låt sätet gå i ingrepp
hörbart.
Sätesposition 3 32, sätesinställning
3 33.

Vrid ratten på utsidan av sittdynan tills
den är justerad till önskat läge.
Sätesposition 3 32, sätesinställning
3 33.

Dra nackstödet uppåt.
För att flytta det nedåt, tryck in spär‐
ren och skjut nackstödet nedåt.
Nackskydd 3 31.
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Kort sagt

Säkerhetsbälte

Ställa in spegel

Ytterbackspeglar

Innerbackspegel

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.
Sätesposition 3 32, säkerhets‐
bälten 3 34, airbagsystem 3 37.

Dra i spaken på spegelhusets under‐
sida för att minska bländningen.
Innerbackspegel 3 27.

Flytta bara justerhandtaget i önskad
riktning för att ställa in speglarnas
vinklar.
Konvexa ytterbackspeglar 3 26,
elektrisk inställning 3 26, fällbara
ytterbackspeglar 3 26, uppvärmda
ytterbackspeglar 3 27.

Kort sagt

Ställa in ratt

Frigör spaken, ställ in ratten, spärra
sedan spaken och se till att den är
ordentligt låst. Justera inte ratten om
bilen inte står stilla.
Airbagsystem 3 37, tändningslägen
3 127.
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Kort sagt

Översikt instrumentpanel
Konstruktion 1

Kort sagt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

Elmanövrerade speglar ......... 26
Sidoluftmunstycken ............. 122
Ytterbelysning ....................... 72
Tuta ...................................... 57
Förarairbag .......................... 38
Instrumentgrupp ................... 61
Vindrutetorkare och
spolarsystem ........................ 57
Mittre luftmunstycken ......... 122
Infotainmentsystem .............. 77
Kontrollampor ........................ 63
Varningsblinkers .................. 74
Passagerarairbag ................ 38
Handskfack .......................... 51
Klimatiseringsautomatik ...... 115
Växelspak, manuell
växellåda ............................ 133
Automatisk växellåda ......... 129
Gaspedal ............................ 126
Bromspedal ........................ 134
Tändningslås ..................... 127
Kopplingspedal .................. 126

19 Ställa in ratt .......................... 56
20 Upplåsningshandtag för
motorhuv ............................ 142
21 Räckviddsinställning för
strålkastare ........................... 73
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Kort sagt

Konstruktion 2

Kort sagt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

Elmanövrerade speglar ......... 26
Sidoluftmunstycken ............. 122
Ytterbelysning ....................... 72
Tuta ...................................... 57
Förarairbag .......................... 38
Instrumentgrupp ................... 61
Vindrutetorkare och
spolarsystem ........................ 57
Mittre luftmunstycken ......... 122
Infotainmentsystem .............. 77
Kontrollampor ........................ 63
Varningsblinkers .................. 74
Passagerarairbag ................ 38
Handskfack .......................... 51
Klimatiseringsautomatik ...... 115
Växelspak, manuell
växellåda ............................ 133
Växelväljare, automatisk
växellåda ............................. 129
AUX-ingång, USB-ingång ... 108
Eluttag ................................... 59
Gaspedal ............................ 126
Bromspedal ........................ 134

19
20
21
22
23

Tändningslås ..................... 127
Kopplingspedal .................. 126
Ställa in ratt .......................... 56
Säkringshölje ...................... 163
Upplåsningshandtag för
motorhuv ............................ 142
24 Räckviddsinställning för
strålkastare ........................... 73
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Ytterbelysning

Vrid belysningsströmställaren till
OFF = Alla lampor är släckta.
8 = Bakljusen, nummerskyltbe‐
lysningen och instrumentbe‐
lysningen är tända.
9 = All ovanstående belysning
och halvljuset är tända.
Belysning 3 72.
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Kort sagt

Ljustuta, helljus och halvljus

Varningsblinkers

Blinkers

Tryck på spaken för att växla mellan
halv- och helljus.
Tryck på eller dra i spaken igen för att
växla till halvljus.
Helljus 3 72, ljustuta 3 73.

Aktivering med knappen ¨.
Varningsblinkers 3 74.

spaken uppåt = höger
spaken neråt = vänster
Blinkers 3 74.

Kort sagt

Tuta

Spolar- och torkarsystem
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Vindrutespolare

Vindrutetorkare

Tryck på j.
OFF = Systemet är avstängt.
INT = Intervalltorkning.
LO = Kontinuerlig torkning, låg
hastighet.
HI
= Kontinuerlig torkning, hög
hastighet.
Flytta spaken mot läget INT och släpp
den för ett enkelt torkarslag när vind‐
rutetorkarna är avstängda.
Vindrutetorkare 3 57.

Dra i spaken.
Vindrutespolare 3 57, spolarvätska
3 151.
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Kort sagt

Klimatreglering

Konstruktion 2

Bakruteuppvärmning,
uppvärmning av
ytterbackspeglarna

Avfuktning och avisning av
rutorna
Konstruktion 1

Konstruktion 1

Aktivera värmen genom att trycka in
knappen Ü.
Uppvärmda speglar 3 27, Upp‐
värmd bakruta 3 29.

Kort sagt
Konstruktion 2

Växellåda
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Automatisk växellåda

Manuell växellåda

Vrid knappen till V.
Avfrostning av vindrutan 3 115, Av‐
fuktning av vindrutan 3 118.

Backväxel: Trampa ner kopplings‐
pedalen och lägg i backen när bilen
står still.
Om det inte går att lägga i back‐
växeln, för växelspaken till friläge,
släpp upp kopplingspedalen och
trampa ner den igen. Lägg sedan i
växeln på nytt.
Manuell växellåda 3 133.

P (PARK): Låser framhjulen. Välj P
endast i när bilen står stilla och par‐
keringsbromsen är åtdragen.
R (BACK): Välj R endast när bilen står
stilla.
N (NEUTRAL): Neutralt växelläge.
D: Detta körläge är till för alla normala
körförhållanden. Då kan växellådan
växlas till alla fyra framåtväxlar. Den
fjärde växeln är en överväxel som
minskar motorns hastighet och bul‐
lernivå samtidigt som bränsleekon‐
omin ökar.
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Kort sagt

2: Gör att växellådan växlas från
1:ans växel till 2:an och förebygger
automatisk växling till 3:an eller 4:an.
1: Detta läge låser växellådan i ettans
växel.
Automatisk växellåda 3 129.

Starta

Starta motorn

Kontrollera före körning

■ Ringtryck och däckskick.
■ Motoroljenivå och vätskenivåer.
■ Att alla rutor, speglar, ytterbelys‐
ning och registreringsskyltar fung‐
erar och är fria från smuts, snö och
is.
■ Att speglar, säten och säkerhets‐
bälten är rätt inställda.
■ Kontrollera att bromssystemet
fungerar som det ska i låg hastig‐
het, i synnerhet när bromsarna är
fuktiga.

■ Vrid nyckeln till läge 1. Vrid lite på
ratten för att lossa rattlåset.
■ Manuell växellåda: trampa ner
kopplingen.
■ Automatisk växellåda: Flytta växel‐
väljaren till P eller N.
■ Ge inte gas.
■ 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.

Kort sagt

Parkera
■ Ställ inte bilen på ett lättantändligt
underlag. Underlaget kan antändas
på grund av avgassystemets höga
temperatur.
■ Dra alltid åt parkeringsbromsen
utan att trycka på frigörings‐
knappen. 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 läggas i in‐
nan tändningen slås av. I uppförs‐
lutning ska dessutom framhjulen
vridas bort från kantstenen. Om
bilen står i nedförslutning lägger du
i backen innan du slår av tänd‐
ningen. Vrid dessutom framdäcken
mot kantstenen.
■ Stäng fönstren.
■ Lås bilen och aktivera stöldlarmet.
Nycklar 3 20.
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Nycklar, dörrar och fönster

Nycklar, dörrar och
fönster
Nycklar, lås .................................. 20
Dörrar ........................................... 23
Bilsäkerhet ................................... 25
Ytterbackspeglar .......................... 26
Innerbackspeglar ......................... 27
Fönster ......................................... 28

Nycklar, lås
Nycklar
Reservnycklar

Nyckelnumret anges på en losstag‐
bar flik.
Nyckelnumret måste anges vid be‐
ställning av reservnycklar eftersom
nyckeln är en komponent i start‐
spärren.
Lås 3 179.

Radiofjärrkontroll

Används för att aktivera centrallåset.
Radiofjärrkontrollen har en räckvidd
på ungefär 20 meter. Den kan be‐
gränsas av yttre påverkan.
Varningsblinkersen tänds när fjärr‐
kontrollen används.
Hantera fjärrkontrollen varsamt och
skydda den mot fukt och höga temp‐
eraturer. Undvik onödig användning.

Störning

Om centrallåset inte kan manövreras
med fjärrkontrollen kan det bero på
följande:
■ Räckvidden har överskridits.
■ För låg batterispänning.
■ Frekvent, upprepad användning
utanför fjärrkontrollen räckvidd krä‐
ver omsynkronisering av fjärrkon‐
trollen.
■ Överbelastning av centrallåset
genom många aktiveringar på kort
tid 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 räckvid‐
den minskar märkbart.

Batterierna får inte slängas i hushålls‐
soporna. De måste lämnas till åter‐
vinning på lämpliga återvinnings‐
stationer.

Observera!
Använd ett batteri av typ CR 1620
eller motsvarande.
1. Skruva ur skruven på baksidan av
kåpan.
2. Öppna locket.
3. Tag ur sändaren ur höljet och tag
försiktigt bort dekalen från en‐
heten och lägg dekalen på ett rent
underlag.
4. Ta bort det använda batteriet.
Undvik kontakt mellan kretskortet
och andra komponenter.
5. Installera det nya batteriet. Se till
att minussidan (-) ligger nedåt mot
basen.
6. Sätt tillbaka dekalen och sätt till‐
baka enheten i höljet.
7. Sätt tillbaka locket.
8. Kontrollera att fjärrkontrollen
fungerar till bilen.
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Se upp
Undvik att vidröra batteriets platta
yta med bara fingrar eftersom det
förkortar batteriets livslängd.
Observera!
Förbrukade lithiumbatterier kan
skada miljön.
Lämna förbrukade batterier för åter‐
vinning.
Släng inte batterier i hushållsso‐
porna.
Observera!
För att sändaren skall fungera bra
bör följande beaktas:
Undvik att tappa fjärrkontrollen/sän‐
daren.
Placera inte tunga föremål på fjärr‐
kontrollen/sändaren.
Håll sändaren borta från vatten och
direkt solljus. Om sändaren blir blöt
torkar du den med en mjuk trasa.
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Nycklar, dörrar och fönster

Centrallås
Du kan aktivera centrallåset från
förardörren. Med detta system kan du
låsa och låsa upp alla dörrar från
förardörren, antingen med hjälp av
nyckeln eller med fjärrkontrollen (ut‐
ifrån) eller med dörrlåsknappen (ini‐
från).
Om förardörren inte är helt stängd
fungerar inte centrallåset.

Låser upp alla dörrar. Varningsblin‐
kern blinkar två gånger.

Låsning

Fel i fjärrkontrollsystemet
Upplåsning

Fjärrkontroll

Upplåsning
Fjärrkontroll
Lås upp förardörren manuellt genom
att vrida nyckeln i låset.
Tryck in knappen e.
Låser alla dörrar. Varningsblinkern
blinkar en gång.

Tryck in knappen c.

Låsning
Stäng förardörren och lås den utifrån
med nyckeln.

Nycklar, dörrar och fönster
Störning i centrallåset
Upplåsning
Lås upp förardörren manuellt genom
att vrida nyckeln i låset. De andra dör‐
rarna kan öppnas med innerhandta‐
get.
Låsning
Tryck på den invändiga låsknappen
på alla dörrar förutom förardörren.
Stäng sedan förardörren och lås den
utifrån med nyckeln.

Barnspärrar

Se upp
Dra inte i det invändiga dörrhand‐
taget när barnlåset är inställt på
läget LOCK. Detta kan skada det
invändiga dörrhandtaget.
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Dörrar
Lastrum
Bagagelucka, öppna
Konstruktion 1

9 Varning
Använd alltid barnsäkringen när
barn färdas i baksätet.
För att stänga det barnsäkra dörrlåset
drar du upp handtaget till låsningslä‐
get.
För att öppna en bakdörr när det
barnsäkra låset är aktiverat låses
först dörren upp från insidan och kan
därefter öppnas från utsidan.
För att återställa det barnsäkra dörr‐
låset förs spaken till det olåsta läget.

För att öppna bagageluckan sätter du
in nyckeln i nyckelhålet, vrider den
moturs och drar sedan i det långa
handtaget.
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Nycklar, dörrar och fönster

Konstruktion 2
Bagageluckan låses eller låses upp
när alla dörrar låses eller låses upp
med nyckeln eller fjärrkontrollen. När
bagageluckan är upplåst drar du i det
långa handtaget för att öppna den.

Bagagelucka, stänga
Konstruktion 1

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

Se upp
Kontrollera att det inte finns några
hinder ovanför, t.ex. en garage‐
dörr, innan du öppnar bakluckan
för att undvika att bakluckan ska‐
das. Kontrollera alltid rörelseom‐
rådet ovanför och bakom bak‐
luckan.
Observera!
Montering av tunga tillbehör på bak‐
luckan kan göra att den inte hålls
kvar i öppet läge.

För att stänga bakluckan trycker du
ned den ordentligt så att den går i lås.
Sätt in nyckeln i nyckelhålet och vrid
den medurs.
Konstruktion 2
För att stänga bakluckan trycker du
ned den ordentligt så att den går i lås.
Den låses automatiskt när alla dörrar
låses.

Se till att händer eller andra kropps‐
delar, samt att andra personer, inte
befinner sig under bakluckan vid
stängning.

Nycklar, dörrar och fönster

Bilsäkerhet
Startspärr
Startspärrlampa

Om en ogiltig nyckel används blinkar
lampan och det går inte att starta
bilen.

Automatisk låsning av dörrarna

Om dörren inte öppnas eller om tänd‐
ningsnyckeln inte är i läget ACC eller
ON inom 30 sekunder efter upplås‐
ningen med sändaren låses alla dör‐
rarna automatiskt.

Startspärr

Startspärrsystemet utgör ett ytter‐
ligare stöldskydd för bilen och hindrar
att den startas av obehöriga
personer. Den giltiga nyckeln för en
bil som är utrustad med startspärr är
en tändningsnyckel med inbyggd
transponder som är elektroniskt ko‐
dad. Transpondern är placerad i tänd‐
ningsnyckel och syns inte.
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.
Startspärrindikeringen kan aktiveras
under följande förutsättningar:
■ Om startspärrsystemet har ett fel
(inklusive Auto Key Learning Mode)
när tändningen är i läget ON eller
START blinkar startspärrindikatorn
eller lyser kontinuerligt.
■ I vissa europeiska länder installe‐
ras en extra startspärr som tillbehör
för att förbättra bilens säkerhet. Om
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modulen ersätts med en ny kan
bilen inte startas. Om bilen inte kan
startas eller om startspärrindikatorn
blinkar eller tänds måste du låta en
auktoriserad verkstad kontrollera
systemet.
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Nycklar, dörrar och fönster

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

Flytta bara justerhandtaget i önskad
riktning för att ställa in speglarnas
vinklar.

Infällning

Elektrisk inställning

Manuell inställning

Välj relevant ytterbackspegel genom
att vrida reglaget åt vänster (L) eller
höger (R). Vrid sedan kontrollen för
att ställa in spegeln.
Justera dom yttre backspeglarna så
att varje sida av bilen syns liksom vä‐
gen bakom bilen på varje sida.

För fotgängares säkerhet viks ytter‐
backspeglarna framåt eller bakåt vid
en stötpåkänning. Återställning sker
med ett lätt tryck på spegelhuset.

9 Varning
Se alltid till att speglarna är rätt in‐
ställda och använd dem när du kör
för att öka ditt synfält för att se
föremål och andra fordon runt dig.
Kör inte med någon av ytterback‐
speglarna invikta.

Nycklar, dörrar och fönster

Uppvärmning
Konstruktion 1

Konstruktion 2

Tryck på knappen Ü 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
Manuell avbländning

Ställ in spaken på spegelhusets
undersida för att minska bländningen.

9 Varning
Sikten i backspegeln är inte så tyd‐
lig när den är inställd i nattläge.
Var extra vaksam när backspe‐
geln används då den är inställd för
nattbruk.
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Nycklar, dörrar och fönster

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

Fönster
Manuella fönster

Om barn åker i baksätena kopplar
du in barnsäkringen för de elekt‐
riska fönsterhissarna.
Håll rutor under uppsikt när de
stängs. Se till att inget kan kläm‐
mas fast.

Fönstren kan manövreras med hand‐
vevar.

Elektriska fönsterhissar
9 Varning
Var försiktig vid användning av de
elektriska fönsterhissarna. Risk
för personskador, särskilt för barn.

Elektriska fönsterhissar kan manöv‐
reras med tändningen på.
Använd strömställaren för respektive
fönster genom att trycka för att öppna
eller dra för att stänga.

Nycklar, dörrar och fönster
Användning

De elektriska fönsterhissarna kan an‐
vändas när tändningen är ON med
hjälp av knappar i varje dörrpanel.
För att stänga ett fönster lyfter du
knappen uppåt.
För att öppna ett fönster trycker du
ned knappen.
Släpp knappen när fönstret nått
önskat läge.

Barnsäkring för bakdörrutorna

Uppvärmd bakruta
Konstruktion 1

9 Varning
Kroppsdelar utanför bilen kan träf‐
fas av förbipasserande föremål.
Håll alla kroppsdelar inne i bilen.
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.

Tryck på knappen z för att avaktivera
elhissarna i bakdörrarna. För att aktiv‐
era trycker du på z igen.

Konstruktion 2
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Nycklar, dörrar och fönster

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

Se upp
Använd inte vassa verktyg eller sli‐
pande rengöringsmedel på bilens
bakruta.
Var noga med att inte skada de
tunna värmetrådarna vid rengör‐
ing eller annat arbete vid eller på
bakrutan.

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

9 Varning
Placera inte solskyddet på ett så‐
dant sätt att det skymmer sikten
mot vägen, trafiken eller andra
föremål.

Stolar, säkerhetsfunktioner

Stolar,
säkerhetsfunktioner
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Nackskydd
Position
9 Varning
Nackskydden måste vara rätt in‐
ställda vid körning.
Borttagna eller felaktigt inställda
nackskydd kan orsaka allvarliga
huvud eller nackskador vid en
kollision.
Se till att nackskydden ställs in in‐
nan du kör.
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Nackstödets övre kant ska vara i höjd
med huvudets övre del. 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.

Nackstöd på framsätena
Höjdinställning

Dra nackstödet uppåt. För att flytta
det nedåt, tryck in spärren och skjut
nackstödet nedåt.
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Demontering
Tryck på spärrarna och dra upp nack‐
skyddet.

Nackstöd på baksätena
Höjdinställning

Dra nackstödet uppåt. För att flytta
det nedåt, tryck in spärren och skjut
nackstödet nedåt.
Demontering
Tryck på spärrarna och dra upp nack‐
skyddet.

Framstolar
Stolsposition
9 Varning
Sätena måste vara rätt inställda
vid körning.

■ Sitt så långt in mot ryggstödet som
möjligt. Ställ in sätets avstånd till
pedalerna så att benen är lätt vink‐
lade när pedalerna trampas ner.
Ställ in det främre passagerarsätet
så långt bakåt som möjligt.

■ Sitt med axlarna så långt in mot
ryggstödet som möjligt. Ställ in
ryggstödets lutning så att det går
lätt att nå ratten med armarna något
böjda. Behåll kontakten mellan ax‐
lar och ryggstöd när du vrider på
ratten. Ryggstödet får inte vara
lutat för långt bakåt. Rekommende‐
rad maximal lutningsvinkel är
ca 25°.
■ Ställ in ratten 3 56.
■ Ställ in säteshöjden på lämplig
höjd, så att du har fri sikt åt alla håll
och ser alla mätare. Det bör finnas
ett fritt utrymme på minst en hands‐
bredd mellan huvudet och tak‐
ramen. Låren ska vila lätt mot sätet
utan tryck.
■ Ställ in nackskyddet 3 31.
■ Ställ in säkerhetsbältets höjd
3 35.

Stolar, säkerhetsfunktioner

Ställa in stol
9 Fara

Dra i handtaget, flytta sätet, släpp
handtaget.
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Sitshöjd

Ryggstöd

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

9 Varning
Ställ aldrig in sätena under kör‐
ning. De kan röra sig okontrollerat.

Sätesposition

Vrid ratten på utsidan av sittdynan tills
den är justerad till önskat läge.
Dra i spaken, ställ in lutningen och
släpp spaken. Låt sätet gå i ingrepp
hörbart.
Avlasta ryggstödet vid inställningen.
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Värme
Konstruktion 1

Konstruktion 2

Knapparna för sätesvärme är
placerade i den främre konsolen.
Koppla på värmesitsarna så här:
1. Slå på tändningen.
2. Tryck in knappen för sätesvärme
för det säte som ska värmas upp.
Indikeringslampan i knappen
tänds.
3. Tryck in knappen igen för att slå
av sätesvärmen.
Personer med känslig hud rekom‐
menderas att inte använda den
högsta inställningen under lång tid.
Uppvärmningen av sätena sker när
motorn är igång.

Säkerhetsbälten

Vid kraftig acceleration eller kraftig in‐
bromsning av bilen blockeras bältena
för passagerarnas säkerhet.

9 Varning
Spänn fast säkerhetsbältet före
varje körning.
Personer som inte är fastspända
utgör en fara för både sig själva
och övriga passagerare vid en
eventuell olyckshändelse.

Stolar, säkerhetsfunktioner
Säkerhetsbälten är avsedda för an‐
vändning av endast en person. De är
inte anpassade för personer som är
kortare än 150 cm. Barnsäkerhets‐
system 3 42.
Kontrollera regelbundet alla delar av
bältessystemet så att det fungerar rik‐
tigt och inte har skador.
Byt ut skadade delar. Låt en verkstad
byta bälten och utlösta bältessträck‐
are efter en olycka.
Observera!
Se till att bältena inte skadas av skor
eller vassa föremål eller blockeras.
Låt inte smuts komma in i bältenas
upprullningsautomatik.
Bältespåminnare X 3 65.

Bälteskraftbegränsare

I framsätena minskas belastningen
på kroppen genom gradvis frisläpp‐
ning av bältet under en kollision.

Bältessträckare
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Utlösta bältessträckare måste bytas
av en verkstad. Bältessträckarna kan
bara lösas ut en gång.
Observera!
Fäst eller montera inga tillbehör eller
andra föremål som kan påverka bäl‐
tessträckarnas funktion. Utför inga
ändringar på bältessträckarnas
komponenter eftersom bilens typ‐
godkännande i så fall upphör att
gälla.

Trepunktsbälte
Vid frontalkollisioner, sidokollisioner
eller påkörning bakifrån med en viss
intensitet, dras framsätesbältena åt.

9 Varning
Felaktig hantering (t.ex. montering
eller demontering av bälten) kan
leda till att bältessträckarna löser
ut med risk för personskador.
Utlösta bältessträckare indikeras av
att kontrollampan v 3 66 lyser.

Spänna fast
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Dra ut bältet ur rullautomaten, för det
över kroppen utan att det vrids och
sätt i låstungan i låset.
Dra åt höftbältet ofta under körningen
genom att dra i axelbältet. Bältespå‐
minnare 3 65.

9 Varning

Demontering

Bältet får inte löpa över hårda eller
ömtåliga föremål i klädernas
fickor.

Höjdinställning

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

Säkerhetsbälten i baksätet
Tjocka kläder påverkar bältets anligg‐
ning mot kroppen. Lägg inga föremål,
t.ex. handväskor eller mobiltelefoner,
mellan bältet och kroppen.

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.
Gör ingen inställning under körning.

Säkerhetsbältet för mittplatsen i bak‐
sätet kan endast rullas ut ur rullauto‐
maten om ryggstödet är i den bakre
positionen.

Stolar, säkerhetsfunktioner
Användning av säkerhetsbälte
under graviditet

Dessutom är det troligare att det
ofödda barnet klarar sig vid en olycka
om säkerhetsbälten används korrekt.
För maximalt skydd bör gravida kvin‐
nor använda trepunktsbälte.
Höftdelen bör placeras så långt ner
som möjligt över höften under havan‐
deskapet.
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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.

9 Varning

9 Varning
Höftbältet måste löpa så lågt över
bäckenet som möjligt för att und‐
vika tryck mot underlivet.
Säkerhetsbälten fungerar på alla,
även gravida kvinnor.
Liksom övriga åkande löper gravida
kvinnor större risk för skador om de
inte använder säkerhetsbälte.

Felaktig hantering kan medföra att
airbagsystemen utlöses explo‐
sionsartat.
Föraren ska sitta så långt bak som
möjligt och samtidigt hålla kontrol‐
len 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, inklu‐
sive föraren alltid använda säker‐
hetsbältena för att minimera risken
för allvarliga skador eller dödsfall.
Sitt eller luta dig inte för nära
krockkudden när bilen är i rörelse.
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Krockkudden kan orsaka skraps‐
kador på ansikten eller kroppen,
skador av krossat glas eller leda till
brännskador genom en explosion
när krockkudden utlöses.

personer som sitter i närheten kan få
irriterad hud. Om hudirritationen
kvarstår bör läkare kontaktas.

Observera!
Airbagsystemets och bältessträck‐
arnas styrelektronik finns vid mitt‐
konsolen. Placera inga magnetiska
föremål där.
Klistra inget över airbagskydden och
täck dem inte med andra material.
Varje airbag utlöses bara en gång.
Låt en verkstad byta en utlöst airbag.
Utför inga ändringar på airbag‐
systemet eftersom bilens typgod‐
kännande i så fall upphör att gälla.
Vid utlösning av airbags bör du låta
en verkstad byta ratten, instrument‐
panelen, alla inklädnader, dörrtät‐
ningar, handtag och framsäten.
När en krockkudde utlöses kan ett
kraftigt ljud höras och rök bildas.
Detta är normalt och inte farligt, men

Låt aldrig barn eller spädbarn och
gravida kvinnor respektive gamla
och svaga personer sitta i passa‐
gerarsäten fram som är utrustade
med krockkuddar.
Kör inte heller med ett babyskydd
monterat där. Vid en eventuell
olycka kan kraften från den utlös‐
ande krockkudden orsaka ansikts‐
skador eller dödsfall.

9 Fara

Se upp
Krockkuddarna kan utlösas om
bilen utsätts för kraftiga stötar från
väggropar eller föremål på dåliga
vägar eller trottoarer. Kör lång‐
samt på ytor som inte är till för for‐
donstrafik för att undvika att krock‐
kuddarna utlöses av misstag.

När airbagen blåses upp kan de heta
gaser som avsöndras orsaka bränn‐
skador.
Kontrollampa v för airbagsystem
3 66.

Frontairbagsystem
Frontairbagsystemet består av en air‐
bag i ratten och en i instrument‐
panelen på framsätespassagerarens
sida. De identifieras med märkningen
AIRBAG.

Stolar, säkerhetsfunktioner
Frontairbagsystemet utlöses i det vi‐
sade verkningsområdet vid en
kollision med en viss intensitet. Tänd‐
ningen måste vara på.

9 Varning
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De identifieras med märkningen
AIRBAG.

Ett optimalt skydd uppnås endast
om man sitter riktigt i sätet 3 32.
Placera inga kroppsdelar eller
föremål i expansionsområdet för
airbags.
Placera säkerhetsbältet korrekt
och fäst det ordentligt. Endast då
kan airbagen ge skydd.

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

Framåtrörelsen för passagerarna i
framsätena dämpas och risken för
skador på överkropp och huvud min‐
skas betydligt.

Sidoairbagsystemet består av en air‐
bag i respektive framsätesryggstöd.
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9 Varning
Barn som sitter nära en sidokrock‐
kudde riskerar allvarliga eller död‐
liga 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 dör‐
ren eller mot platsen för sidokrock‐
kudden.

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

9 Varning
Placera inga kroppsdelar eller
föremål i expansionsområdet för
airbags.
Observera!
På framsätena får endast sådan
skyddsklädsel användas som är
godkänd för bilen. Täck inte över air‐
bags.

Krockskyddsgardinerna består av en
airbag i respektive takram. De identi‐
fieras med märkningen AIRBAG på
takstolparna.

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

Stolar, säkerhetsfunktioner

Deaktivering av airbags
Passagerarplatsens främre airbag
måste deaktiveras om du ska mon‐
tera ett barnsäkerhetssystem i sätet.
Sidoairbag och krockskyddsgardiner,
bältessträckare och förarplatsens alla
airbags förblir aktiva.

Vid en sidokollision minskas risken för
skador på huvudet avsevärt.

9 Varning
Placera inga kroppsdelar eller
föremål i expansionsområdet för
airbags.
Krokarna på handtagen i tak‐
ramen är endast avsedda för upp‐
hängning av lätta kläder utan
galge. Lämna inte kvar några före‐
mål i kläderna.

Framsätespassagerarens airbag‐
system kan deaktiveras med ett lås
på sidan av instrumentpanelen som
syns när passagerardörren fram öp‐
pnas.
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9 Varning
Inaktivera framsätespassagera‐
rens airbagsystem när det sitter ett
barn i framsätet.
Aktivera framsätespassagerarens
airbagsystem när det sitter en
vuxen i framsätet.
Använd tändningsnyckeln för att välja
position:
c Av = passagerarairbags fram
deaktiveras och blåses
inte upp vid en kollision.
Kontrollampan c Av
lyser ihållande. Ett barn‐
säkerhetssystem kan
monteras i enlighet med
tabellen
d På = passagerarairbags fram
är aktiva. Inget barnsäker‐
hetssystem får monteras.
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Barnsäkerhet
Barnsäkerhetssystem

Så länge kontrollampan c Av 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 änd‐
ring.
Kontrollampa för deaktivering av air‐
bag 3 66.

Vi rekommenderar GM:s bilbarnstolar
som är speciellt utformade för bilen.
När ett barnsäkerhetssystem an‐
vänds skall du ta del av följande in‐
struktioner för användning och mon‐
tering samt även ta del av de instruk‐
tioner som följer med barnsäkerhets‐
systemet.
Följ alltid lokala och nationella före‐
skrifter. I en del länder är användning
av barnsäkerhetssystem förbjuden
på vissa sittplatser.

9 Varning
VARNING-EXTREMT FARLIGT
Använd inte en bakåtvänd bilbarn‐
stol 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.

9 Varning
Vid användning av barnsäkerhet‐
system på passagerarsätet fram
måste airbagsystemet till passag‐
erarsätet fram deaktiveras. Om
detta inte görs utgör utlösningen
av airbags en risk för att barnet
drabbas av en dödlig person‐
skada.
Detta gäller särskilt vid använd‐
ning av bakåtriktade barnsäker‐
hetssystem på det främre passag‐
erarsätet.
Avstängning av passagerarairbag
3 41.

Val av rätt system

Barn ska så länge som möjligt färdas
bakåtvända i bilen. På så sätt garan‐
teras att barnets ryggrad, som är sva‐
gare än hos vuxna, utsätts för mindre
påfrestningar vid en olycka.
Barn under 12 år som är kortare än
150 cm får bara färdas i ett säker‐
hetssystem som är lämpligt för
barnet. Lämpliga säkerhetssystem

Stolar, säkerhetsfunktioner
uppfyller kraven ECE 44-03 eller
ECE 44-04. Eftersom korrekt
bältesanliggning sällan är möjlig för
barn som är kortare än 150 cm re‐
kommenderar vi starkt att ett lämpligt
barnsäkerhetssystem används, även
om det för barnets ålder inte är ett
lagkrav.
Konsultera lokal lagstiftning och be‐
stämmelser om obligatorisk använd‐
ning av barnsäkerhetssystem.
Bär aldrig ett barn när du åker i bilen.
Barnet blir för tungt att hålla kvar vid
en kollision.
För transport av barn, använd lämp‐
liga barnsäkerhetssystem med
hänsyn till kroppsvikten.
Se till att det barnsäkerhetssystem
som skall monteras är kompatibelt
med bilens typ.
Se till att barnsäkerhetssystemets
monteringsplats i bilen är korrekt.
Låt barn kliva i och ur bilen endast på
den sida som är riktad bort från trafi‐
ken.

När barnsäkerhetssystemet inte an‐
vänds fäster du stolen med ett säker‐
hetsbälte eller också tar du ut det ur
bilen.
Observera!
Klistra inget på barnsäkerhetssyst‐
emen och täck dem inte med främ‐
mande 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 säker‐
hetsbälten ska du välja ett barn‐
säkerhetssystem som är lämpligt för
dess ålder och se till att det använ‐
der det. Läs bruksanvisningarna för
de aktuella barnsäkerhetsprodukt‐
erna.
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Monteringsplatser för barnsäkerhetssystem
Godkända alternativ för montering av barnsäkerhetssystem
På det främre passagerarsätet
Vikt- och åldersklasser

aktiverad airbag

deaktiverad airbag

På ytterplatserna bak

På mittplatsen bak

Grupp 0: upp till 10 kg
eller ungefär 10 månader

X

U1

U2

U

Grupp 0+: upp till 13 kg
eller ungefär 2 år

X

U1

U2

U

Grupp I: 9 till 18 kg
eller ungefär 8 månader till 4 år

X

U1

U2

U

Grupp II: 15 till 25 kg
eller ungefär 3 till 7 år

X

X

U

U

Grupp III: 22 till 36 kg
eller ungefär 6 till 12 år

X

X

U

U

= Endast om det främre passagerarsätets airbagsystem är deaktiverat. Om bilbarnstolen fästs med ett trepunktsbälte
måste du se till att säkerhetsbältet löper framåt, från den övre förankringspunkten.
2 = Barnstol finns med ISOFIX och Top-Tether-fästen.
U = Universellt användbart med trepunktsbälte.
X = Inget barnsäkerhetssystem är tillåtet i denna viktklass.

1
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Godkända alternativ för montering av ett ISOFIX barnsäkerhetssystem
På det främre passagerar‐
sätet

Viktklass

Storleksklass Fäste

Grupp 0: upp till 10 kg

E

ISO/R1 X

IL1)

X

Grupp 0+: upp till 13 kg E

ISO/R1 X

IL1)

X

D

ISO/R2 X

IL1)

X

C

ISO/R3 X

IL1)

X

D

ISO/R2 X

IL1)

X

C

ISO/R3 X

IL1)

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

B1

ISO/F2X X

IL, IUF

X

A

ISO/F3

IL, IUF

X

Grupp I: 9 till 18 kg

X

På ytterplatserna bak På mittplatsen bak

IL

= Lämplig för vissa ISOFIX säkerhetssystem till de bilspecifika kategorierna "restricted" eller "semi-universal".
ISOFIX-säkerhetssystemet måste vara godkänt för den specifika biltypen.
IUF = Lämplig för ISOFIX framåtriktade barnsäkerhetssystem i kategorin universal som är godkända för användning i
denna viktgrupp.
X
= Inget ISOFIX barnsäkerhetssystem är godkänt i denna viktklass.

1)

Flytta framsätet så långt fram det går eller flytta det framåt tills barnsäkerhetssystemet inte har någon kontakt med
framsätets ryggstöd.
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ISOFIX storleksklass och barnstol
A - ISO/F3
B - ISO/F2
B1 - ISO/F2X
C ISO/F3
D ISO/R2
E - ISO/R1

=
=
=
=
=
=

Framåtriktat barnsäkerhetssystem för barn med maximal storlek i viktklassen 9 till 18 kg.
Framåtriktat barnsäkerhetssystem för mindre barn i viktklassen 9 till 18 kg.
Framåtriktat barnsäkerhetssystem för mindre barn i viktklassen 9 till 18 kg.
Bakåtriktat barnsäkerhetssystem för barn med maximal storlek i viktklassen upp till 13 kg.
Bakåtriktat barnsäkerhetssystem för mindre barn i viktklassen upp till 13 kg.
Bakåtriktat barnsäkerhetssystem för unga barn i viktklassen upp till 13 kg.

Stolar, säkerhetsfunktioner

ISOFIX
barnsäkerhetssystem

Tidigare har bilbarnstolar monterats
med bilens säkerhetsbälten. Resulta‐
tet blev ofta att bilbarnstolen monte‐
rades för löst för att effektivt skydda
barnet.
Vi utrustar numera din bil med nedre
ISOFIX-fästpunkter vid de två yttre
sittplatserna bak och
övre fästpunkter på båda sidorna på
den bakre balken i bagagerummet
vilket innebär att barnstolar kan fäs‐
tas i baksätena.

Följ de anvisningar som följer med bil‐
barnstolen när du ska installera en
bilbarnstol som är utrustad med
nedre ISOFIX-fästen och
övre fästpunkt.
Tag dig tid att noga läsa allt och sedan
följa instruktionerna på följande sidor
och de instruktioner som medföljde
barnstolen.
Ditt barns säkerhet beror på detta!
Om du har frågor eller undrar om du
har installerat din bilbarnstol på rätt
sätt kontaktar du tillverkaren av bil‐
barnstolen. Om du fortfarande har
problem att montera bilbarnstolen i
bilen rekommenderar vi att du kon‐
taktar din auktoriserade verkstad.
Montering av ISOFIX bilbarnstolar:
1. Välj en av de yttre platserna i bak‐
sätet för montering av barnstolen.
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2. Leta upp de nedre två fästpunk‐
terna. Placeringen av de två fäst‐
punkterna markeras med en cir‐
kelmarkering i nederkant av bakre
ryggstödet.
3. Se till att inga främmande föremål
finns kring de nedre fästpunk‐
terna, inklusive spännen för
säkerhetsbälten eller bälten.
Främmande föremål kan göra att
bilbarnstolen inte går att låsas fast
ordentligt i fästpunkterna.
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Stolar, säkerhetsfunktioner

4. Placera barnstolen på sätet över
de två nedre fästpunkterna och
fäst sätet i fästena enligt de in‐
struktioner som följer med bilbarn‐
stolen.
5. Justera och drag fast barnstolen
enligt de instruktioner som med‐
följde barnstolen.

Se upp
En barnstol som inte används kan
flytta sig framåt.
Ta bort barnstolen om den inte an‐
vänds eller fäst den med ett säker‐
hetsbälte.
Observera!
Säkerhetsbälten eller barnstolar kan
bli väldigt varma i en stängd bil. Kon‐
trollera därför att barnstolens tyg och
bälteslåsen inte är för varma innan
du sätter ett barn där.

9 Varning

9 Varning

Nedre och övre ISOFIX-fästpunk‐
ter får endast användas till det de
är avsedda för.
Nedre och övre ISOFIX-fästpunk‐
ter är endast konstruerade för
montering av barnstolar som är ut‐
rustade med nedre och övre fäs‐
tanordningar.
Använd inte nedre och övre
ISOFIX-fästpunkter för montering
av säkerhetsbälten för vuxna, se‐
lar eller andra detaljer i din bils ut‐
rustning.
Användning av nedre och övre
ISOFIX-fästpunkter för fastsätt‐
ning av säkerhetsbälten för vuxna,
selar, andra detaljer eller annan
utrustning i din bil ger inte ett till‐
räckligt skydd vid en kollision och
kan leda till skador eller till och
med till dödsfall.

Barnstolar som placeras i framsä‐
tet kan leda till allvarliga skador
eller dödsfall.
Montera aldrig en bakåtriktad bil‐
barnstol i framsätet på en bil som
är utrustad med passagerarairbag
fram.
Ett barn som sitter i en bakåtriktad
bilbarnstol som monterats i fram‐
sätet kan skadas allvarligt om den
främre passagerarkrockkudden
utlöses.
Placera bakåtvända bilbarnstolar i
baksätet.
Framåtriktade barnstolar ska pla‐
ceras i baksätet om det är möjligt.
Om de placeras i framsätet ska
detta flyttas så långt bakåt som
möjligt.

Stolar, säkerhetsfunktioner
Se upp
Stora bakåtvända bilbarnstolar
kanske inte är lämpliga att instal‐
lera. Kontakta din återförsäljare
om lämpliga barnsäkerhets‐
system.
Montering av bilbarnstolar med
övre och nedre ISOFIX-fästpunk‐
ter.

Top-tether, fästöglor

Gör så här för att komma åt de
övre fästpunkterna:
1. Ta bort bagagerummets insyns‐
skydd.
2. Fäst klämman på bilbarnstolens
fästband i den övre fästpunkten.
Se till att fästbandet inte är snott.
Om den position du använder har
ett inställbart nackskydd och du
använder dubbla fästband skall
du dra dem runt nackskyddet.
Om de position som du använder
har ett inställbart nackskydd och
du endast använder ett fästband
höjer du nackskyddet och drar
fästbandet under nackskyddet
och in mellan nackskyddets stol‐
par.
3. Dra åt barnstolens fästband enligt
de instruktioner som följer med
barnstolen.
4. Tryck och drag i bilbarnstolen när
den är monterad för att kontrollera
att den sitter riktigt fast.

49

9 Varning
Se till att klämman på barnstolens
fästband är ordentligt fäst i den
övre fästpunkten.
Felaktig fastsättning kan göra att
fästbandet och den övre fästpunk‐
ten inte fungerar på avsett sätt.
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Förvaring
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Förvaringsfack

Konstruktion 2

Förvaringsfack i
instrumentpanelen
Förvaring under instrumentpanelen
Konstruktion 1

Facket används för små artiklar etc.
Myntfack

Förvaring
Förvara dina mynt på en plats.

Handskfack

Dra i handtaget för att öppna.

9 Varning
För att minska risken för skador
vid en olycka eller hastigt stopp
ska luckan till handsfacket hållas
stängd under körning.
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Mugghållare
Konstruktion 1

Konstruktion 2

Mugghållarna är placerade framför
konsolen och på den bakre delen av
mittkonsolen.

9 Varning
Placera inte muggar med het
vätska utan lock i mugghållaren
när bilen rör sig. Om vätskan spills
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ut kan du få brännskador. Om fö‐
raren bränner sig kan det leda till
att han/hon förlorar kontrollen över
bilen.
För att minska risken för person‐
skador vid ett plötsligt stopp eller
vid en kollision skall du inte pla‐
cera flaskor, glas, burkar etc. som
inte är skyddade eller fastsatta i
mugghållaren när bilen körs.

Solglasögonfack

Fäll ner och öppna.
Använd inte detta utrymme för att för‐
vara tunga föremål.

Lastrum
Fälla ner ryggstöden bak
9 Varning
Lasta inte bagage eller annan last
högre än framstolarnas ryggstöd.
Låt inte passagerare sitta på de
nedfällda stolsryggarna när bilen
är i rörelse.
Osäkrad last eller passagerare på
nedfällda stolsryggar kan kastas
omkring inuti eller kastas ut ur
bilen vid ett plötsligt stopp eller en
olycka. Detta kan leda till allvarliga
skador eller dödsfall.
För att fälla ned stolsryggarna sepa‐
rat:
1. Dra upp framkanten på baksätets
sittkudde för att frigöra den. Om
din bil är utrustad med nackskydd
i baksätet måste de tas bort.
2. Ställ baksätets lossade sittdyna i
upprätt läge.

Observera!
Skjut framsätet framåt för att ordna
så att det finns tillräckligt utrymme
för att arbeta med baksätets sitt‐
dyna.

Förvaring
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3. Dra upp frigöringsknappen på
baksätes ryggstöd och fäll det
framåt och nedåt.
4. Ställ in framsätena i önskat läge.
Om du vill sätta tillbaka ryggstödet i
upprätt läge lyfter du upp det och
trycker det på plats med viss kraft.
Kontrollera att säkerhetsbältet inte
har fastnat i låset.
För att sätta tillbaka sittdynan place‐
rar du sittdynans bakre del i sitt ur‐
sprungliga läge och ser till att säker‐
hetsbältenas låsremmar inte är
snodda eller har fastnat under sittdy‐
nan. Sedan trycker du ner den främre
delen av sittdynan med viss kraft så
att den hakar fast.

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

Lossa alltid säkerhetsbältena och
se till att de kommer tillbaka till sitt
normala läge innan ett baksäte
fälls ned.

9 Varning

9 Varning

Kontrollera att de bakre ryggstö‐
den är tillbakafällda och har låsts i
rätt läge innan bilen körs med pas‐
sagerare i baksätet.
Dra inte i frikopplingsknappen i
överkanten av ryggstödet när bilen
är i rörelse.
Det kan leda till personskador eller
skada de åkande.

Se upp

Se upp

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.
Detta kan leda till allvarliga per‐
sonskador eller dödsfall vid en
olycka eller ett plötsligt stopp.
Föremål som läggs på det ned‐
fällda ryggstödet får inte nå högre
upp än till överkanten av fram‐
sätena. Då kan lasten glida framåt
och orsaka personskador eller
skador på bilen vid plötsliga in‐
bromsningar.

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

Om de bakre säkerhetsbältena
fälls ned med bältena fastspända
kan följden bli skador på sätet eller
på säkerhetsbältena.

Bagagenät
Du kan ha små laster i det extra ba‐
gagenätet.
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Spänn upp nätet genom att fästa ög‐
lorna i nätets övre hörn i de båda fäs‐
tena på bakpanelen.

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

Lasthållare

Lastningsinformation

Av säkerhetsskäl och för att undvika
skador på taket rekommenderas en
lasthållare som är godkänd för bilen.
Om du försöker transportera något
ovanpå bilen som är längre eller bre‐
dare än lasthållaren kan vinden fånga
det när du kör. Detta kan få dig att
tappa kontrollen. Lasten på bilen kan
slitas loss av vinden och detta kan
leda till att du eller andra fordon kolli‐
derar och skadar din bil. Transportera
aldrig något som är längre eller bre‐
dare än lasthållaren på bilens tak.
Maxlasten (inklusive vikten för last‐
stängernas vikt) för lasthållaren är
50 kg. Överskrid inte maxlasten för
bilen när du lastar den.
Ta bort laststängerna eller bagaget i
biltvätten om det finns en laststång
eller bagare på takräcket.

■ Tunga föremål i bagagerummet ska
placeras mot ryggstöden. Se till att
ryggstöden gått i lås ordentligt. Om
föremål kan staplas ska de tyngre
föremålen placeras underst.
■ Säkra föremål i bagagerummet för
att förhindra att de glider omkring.
■ Vid transport av föremål i bagage‐
utrymmet får ryggstöden i baksätet
inte vara lutade framåt.
■ Låt inte lasten skjuta upp över rygg‐
stödens överkant.
■ Placera inte några föremål på
bagagerummets skydd eller instru‐
mentpanelen och täck inte över
sensorn längst upp på instrument‐
panelen.
■ Lasten får inte hindra använd‐
ningen av pedaler, parkerings‐
bromsen och växelväljaren eller be‐
gränsa förarens rörelsefrihet. För‐
vara inga lösa föremål i kupén.
■ Kör inte med öppet bagagerum.
■ Lastförmågan är skillnaden mellan
den tillåtna totalvikten (se typskylt

Förvaring
3 192) och tomvikten. För detalje‐
rad information om tjänstevikten, se
avsnittet Tekniska data.
Tjänstevikten inkluderar förarens
vikt (68 kg), bagagets vikt (7 kg) och
vikten för alla vätskor (tanken fylld
till 90 %).
Specialutrustning och tillbehör ökar
tomvikten.
■ Körning med taklast ökar bilens sid‐
vindskänslighet och försämrar bil‐
ens köregenskaper eftersom
tyngdpunkten ligger högre. Fördela
lasten jämnt och säkra den ordent‐
ligt med spännband. Anpassa ring‐
trycket och bilens hastighet till last‐
förhållandena. Kontrollera och dra
åt spännbanden ofta.

55

56

Instrument och reglage

Instrument och
reglage

Reglage

Rattreglage

Rattinställning

Reglage ....................................... 56
Varningslampor, mätare och
indikatorer .................................... 61
Färddator ..................................... 69
Personliga inställningar ............... 71

Frigör spaken, ställ in ratten, spärra
sedan spaken och se till att den är
ordentligt låst.
Ratten får endast ställas in när bilen
står still och rattlåset är upplåst.

Se upp
Om rattstången utsätts för kraftigt
våld medan ratten ställs in eller om
spaken är låst kan de delar som
tillhör ratten skadas.

Funktionerna i infotainmentsystemet
kan styras med reglagen på ratten
3 79.

Instrument och reglage

Tuta

Vindrutetorkare/
vindrutespolare
Vindrutetorkare
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Flytta torkarspaken mot läget INT och
släpp den för ett enkelt torkarslag när
vindrutetorkarna är avstängda.
Spaken återgår automatiskt till nor‐
malläget när den släpps. Vindrutetor‐
karna kommer att svepa över rutan en
gång.
Enkelsvep
För att låta torkarna göra ett svep,
t.ex. i duggregn eller dimma, för du
spaken uppåt mot INT-läget och släp‐
per sedan. Spaken återgår automat‐
iskt till normalläget när den släpps.
Vindrutetorkarna kommer att svepa
över rutan en gång.

Tryck på j.
För att slå på vindrutetorkarna måste
först tändningsnyckeln vara i läge
ON. Tryck sedan vindrutetorkarspa‐
ken uppåt.
OFF = Systemet är avstängt.
INT = Intervalltorkning.
LO = Kontinuerlig torkning, låg
hastighet.
HI
= Kontinuerlig torkning, hög
hastighet.
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Se upp

Dålig sikt för föraren leda till
olyckor som orsakar personska‐
dor eller skador på bilen eller på
annan egendom.
Använd aldrig torkaren om vindru‐
tan är torr eller om den är täckt
med snö eller is. Körning av torka‐
ren på en isig eller snöig vindruta
kan skada torkarbladet, torkarmo‐
torn och glasytan.
Kontrollera att torkarbladen inte
har frusit fast i glaset innan du sät‐
ter på dem i kallt väder. Om du för‐
söker använda torkaren när bladet
är fastfruset kan torkarmotorn ska‐
das.

Vindrutespolare

9 Varning
Använd inte vindrutespolaren i mi‐
nusgrader. Om du använder spo‐
larvätska och vindrutetorkare i mi‐
nusgrader kan det orsaka en
olycka eftersom spolarvätska kan
bilda is på den kalla vindrutan och
skymma din sikt.

Bakrutetorkare/
bakrutespolare
Dra i spaken. Spolarvätska sprutas
på vindrutan och torkaren torkar
några gånger.

Se upp
Använd inte vindrutespolaren i
mer än några sekunder i taget eller
när spolvätsketanken är tom.
Detta kan göra att spolarmortorn
överhettas och orsaka dyra repa‐
rationer.

För att använda bakrutetorkaren och
bakrutespolare trycker du spaken mot
instrumentpanelen. Tryck en gång:

Instrument och reglage
Torkaren körs kontinuerligt på låg
hastighet. Tryck en gång till för att
spruta spolarvätska.

Se upp
Dålig sikt för föraren leda till
olyckor som orsakar personska‐
dor eller skador på bilen eller på
annan egendom.
Använd aldrig bakrutetorkaren 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.
Kontrollera att bladet inte har frusit
fast i glaset innan du sätter på den
i kallt väder för att undvika skador
på torkarmotorn.
Spruta ingen spolarvätska på bak‐
rutan förrän den är varm om tem‐
peraturen är under nollstrecket.
Spolarvätskan kan frysa till is på
bakrutan och försämra sikten.

Se upp
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Konstruktion 2

Använd inte vindrutespolaren i
mer än några sekunder i taget eller
när spolvätsketanken är tom.
Detta kan göra att spolarmortorn
överhettas och orsaka dyra repa‐
rationer.

Eluttag
Konstruktion 1
Ett 12 volts eluttag är placerat i den
främre konsolen.
Den högsta effektförbrukningen får
inte överstiga 120 watt.
När tändningen är av är eluttagen
deaktiverade.
Dessutom deaktiveras eluttagen vid
låg batterispänning.
Anslut inga strömavgivande tillbehör,
t.ex. laddare eller batterier.
Skada inte uttaget genom att an‐
vända felaktiga kontakter.
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Cigarettändare
Konstruktion 1

För att använda cigarettändaren vri‐
der du tändningslåset till läget ACC
eller ON och trycker in tändaren till
stopp.
Cigarettändaren kommer att hoppa ut
automatiskt när den är klar att an‐
vändas.

Se upp

Konstruktion 2

Överhettning av cigarettändaren
kan skada värmeelementet och
själva tändaren.
Tryck inte på tändaren medan den
värms upp. Då kan tändaren över‐
hettas.
Det kan vara farligt att försöka an‐
vända en cigarettändare som inte
fungerar på rätt sätt. Om den upp‐
värmda cigarettändaren inte
kommer ut inom 25 sekunder drar
du ut den och uppsöker en verk‐
stad för att få den reparerad. Den
kan orsaka personskador och
skador på din bil.

9 Varning
Om du lämnar bilen med ett eld‐
farligt ämne, till exempel en engå‐
ngständare, inne i bilen på som‐
maren kan den explodera och leda
till brand på grund av den ökade
temperaturen i passagerar‐
utrymmet och bagageutrymmet.
Se till att inga eldfarliga explosiva
ämnen lämnas inne i bilen.

Se upp
Cigarrettändaruttaget ska endast
användas för cigarrettändaren.
Om andra 12 V-adaptrar installe‐
ras i cigarrettändaruttaget kan en
säkring utlösas eller överhet‐
tningsfel inträffa.

Instrument och reglage
Se upp

Se upp

Cylindern på en cigarettändare
som används kan bli mycket het.
Vidrör inte cigarettändarens cylin‐
der och låt inte barn använda eller
leka med cigarettändaren.
Den heta metallen kan orsaka per‐
sonskador och skador på bilen
eller andra föremål.

Cigaretter och annat kan starta en
eldsvåda.
Lägg inte papper eller annat eld‐
farligt i askkoppen.
En brand i askkoppen kan leda till
personskador, skador på bilen
eller annan egendom.

Askfat

Den flyttbara askkoppen kan placeras
i mugghållarna.
Lyft försiktigt locket på askfatet för att
öppna det. Stäng det ordentligt efter
användning.
För att tömma askkoppen för rengör‐
ing vrider du askkoppens övre del en
aning moturs och tar bort den.
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Varningslampor,
mätare och indikatorer
Hastighetsmätare

Visar bilens hastighet.
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Vägmätare

Varvräknare

Bränslemätare

Vägmätaren visar i kilometer eller mi‐
les hur långt bilen totalt har körts.
Det finns två av varandra oberoende
trippmätare som mäter den körda
sträckan sedan senaste nollställning.
Val av vägmätare, trippmätare A och
trippmätare B görs genom att knap‐
pen TRIP trycks in.

Visar motorvarvtal per minut.
Kör, om möjligt, i det lägre varvtals‐
området för varje växel.

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 in‐
bromsning, acceleration eller kurv‐
tagning kan få bränslemätarens nål
att röra sig.

Observera!
För att nollställa trippmätaren trycker
du på knappen TRIP i gruppen i mer
än 2 sekunder.

Instrument och reglage
9 Fara
Stanna bilen och stäng av motorn
innan du tankar.

Kontrollampor
Kontrollamporna som beskrivs finns
inte i alla bilar. Beskrivningen gäller
för alla instrumentvarianter. När tänd‐
ningen är på tänds de flesta kontrol‐
lamporna kort som ett funktionstest.
Kontrollampornas färger betyder:
Röd = Fara, viktig påminnelse
Gul = Varning, hänvisning, stör‐
ning
Grön = Inkopplingsbekräftelse
Blå = Inkopplingsbekräftelse
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Kontrollampor i instrumentgruppen

Instrument och reglage
Kontrollampor i mittkonsolen

Bältespåminnare
Bältespåminnare för
framsätena

Blinkers
O blinkar grönt.

Blinkar

Kontrollampan blinkar när blinkers
eller varningsblinkers är på.
Blinkar snabbt: fel på en blinker eller
tillhörande säkring.
Byta glödlampor 3 155, Säkringar
3 160, Blinkers 3 74.

X för förarsätet lyser eller blinkar rött.
k för passagerarsätet fram lyser eller
blinkar rött när någon sitter i sätet.
1. När tändningen är i läget ON lyser
kontrollampan tills säkerhets‐
bältet har spänts fast.
2. När motorn har startats blinkar
kontrollampan i 100 sekunder och
lyser sedan tills säkerhetsbältet
har spänts fas.
3. Om bilen förflyttar sig mer än 250
m eller om hastigheten överstiger
22 km/h utan att bältet är fast‐
spänt blinkar kontrollampan och
varningsljudet hörs i
100 sekunder.
Efter 100 sekunder lyser kon‐
trollampan tills säkerhetsbältet har
spänts fast och varningsljudet slutar.

Status för baksätenas
säkerhetsbälten

X för baksätet lyser eller blinkar rött.
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1. När motorn är igång med alla dör‐
rarna stängda och bilens hastig‐
het understiger 10 km/h lyser var‐
ningslampa säkerhetsbälte för
baksätena tills bältena har spänts
fast. Detta gäller även om ingen
sitter i sätena.
2. Om bilen kör snabbare än
10 km/h med alla dörrar stängda
lyser varningslampa säkerhets‐
bälte bak under 35 sekunder och
slocknar oberoende av hur
många personer som sitter i bak‐
sätet. Om ett säkerhetsbälte i bak‐
sätet spänns fast kommer indiker‐
ingslampan för det andra säker‐
hetsbältet att tändas igen i
35 sekunder och sedan slockna.
3. Om status för ett av de bakre
säkerhetsbältena ändras från
fastspänt till ej fastspänt när bil‐
ens hastighet överstiger 10 km/h
och alla dörrar är stängda blinkar
varningslampa säkerhetsbälte
tills säkerhetsbältet har spänts
fast och varningsljudet hörs fyra
gånger.
Trepunktsbälte 3 35.
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Airbag och bältessträckare
v lyser rött.
När tändningen slås på lyser kon‐
trollampan i några sekunder. Om den
inte lyser, inte slocknar efter några
sekunder eller lyser under körning
finns det en störning i airbag‐
systemet. Uppsök en verkstad för att
få hjälp. Systemen utlöses då even‐
tuellt inte vid en olycka.
Problem med bilen eller utlösta bäl‐
tessträckare eller airbags visas
genom att kontrollampan v lyser kon‐
stant.

9 Varning
Låt omedelbart en verkstad åt‐
gärda orsaken till störningen.
Bältessträckare, airbagsystem 3 34,
3 37.

Deaktivering av airbag
d lyser gult.
När kontrollampan lyser aktiveras
passagerarairbagen fram.

c lyser gult.
När kontrollampan lyser deaktiveras
passagerarairbagen fram.
Avstängning av passagerarairbag
3 41.

Laddningssystem
p 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
Z lyser eller blinkar gult.
Kontrollampan tänds när tändningen
kopplas in. Den slocknar kort efter att
motorn har startats.

Bromssystem
4 lyser rött.
Lyser när parkeringsbromsen släpps
upp om nivån för broms- och kopp‐
lingsvätska är för låg eller om det
finns ett fel i bromssystemet. Broms‐
vätska 3 152.

9 Varning
Kör inte med varningslampan för
bromssystemet tänd.
Detta kan betyda att det är något
fel på bromssystemet.
Körning med felaktiga bromsar
kan leda till en kollision och per‐
sonskador och skador på bilen
och annan egendom.
Lyser när tändningen har slagits på
om den manuella parkeringsbromsen
är åtdragen. Parkeringsbroms
3 135.

Instrument och reglage

Låsningsfritt bromssystem
(ABS)
u lyser gult.
Lyser under några sekunder när tänd‐
ningen har slagits på. Systemet är
driftklart när kontrollampan släcks.
Om kontrollampan inte slocknar efter
några sekunder, eller om den lyser
under körning, finns det en störning i
ABS-systemet. Bromssystemet fung‐
erar fortfarande, men utan ABSreglering.
Låsningsfritt bromssystem 3 135.

Växellåda
Växellådsdisplay

A/T lyser rött.
När tändningen är på tänds den i cirka
3 sekunder och ska sedan slockna för
att bekräfta att den automatiskt växel‐
lådan fungerar.

Se upp
Om lampan inte tänds eller om
den inte släcks efter cirka 3
sekunder, eller om den tänds
under körning, indikerar det ett fel
i systemet.
Uppsök en verkstad för att åtgärda
problemet så snart som möjligt. Vi
rekommenderar att du vänder dig
till en auktoriserad Chevrolet-verk‐
stad.

Överväxel av
X lyser gult.
Denna indikeringslampa tänds när
överväxelfunktionen stängs av.
Om du trycker på knappen för över‐
växel på sidan av växelväljaren igen
kommer indikeringslampan för över‐
växel AV att släckas och aktivera
överväxelfunktionen.

Elektronisk stabilitetsreg‐
lering
b lyser eller blinkar gult.
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Lyser

Det finns ett fel i systemet. Det är möj‐
ligt att köra vidare. Körstabiliteten kan
försämras beroende på vägbanans
beskaffenhet.
Låt en verkstad åtgärda orsaken till
störningen.

Blinkar

Systemet är aktivt inkopplat. Motor‐
effekten kan minskas och bilen kan
automatiskt bromsas in något.
Elektronisk stabilitetsreglering
3 136.

Elektronisk stabilitetsreg‐
lering av
a blinkar gult
Systemet deaktiveras.

Kylvätsketemperatur
W lyser rött.
Denna lampa meddelar att kylvätskan
i motorn är överhettad.
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Om du har kört bilen under normala
körförhållanden bör du svänga av vä‐
gen, stanna bilen och låta motorn gå
på tomgång under några minuter.
Om lampan inte släcks bör du stänga
av motorn och kontakta en verkstad
så snart som möjligt. Vi rekommen‐
derar att du uppsöker en auktoriserad
verkstad.

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

Om lampan lyser när motorn är
igång
Se upp
Motorsmörjningen kan vara av‐
bruten. Risk för motorskador eller
blockering av drivhjulen.

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

9 Varning
När motor är avstängd krävs be‐
tydligt större kraft för bromsning
och styrning.
Ta inte ut nyckeln förrän bilen står
still. Om du ändå gör detta kan
rattlåset låsas oväntat.
Kontrollera oljenivån innan du kon‐
taktar en verkstad för att få hjälp.
Motorolja 3 146.

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

Se upp
Kör inte tills bränslet tar slut.
Detta kan skada katalysatorn.

Katalysator 3 128.

Helljus
C lyser blått.
Lyser när helljuset är på och vid an‐
vändning av ljustutan. Helljus/halvljus
3 72.

Dimljus
> lyser grönt.
Lyser när dimljusen fram är på
3 74.

Dimbakljus
r lyser gult.
Lyser när dimbakljuset är på 3 75.

Dörr öppen
b lyser rött.
Lyser vid öppna dörrar eller öppen
baklucka.

Instrument och reglage

Färddator

Räckvidd med det återstående
bränslet
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Avståndet kan variera beroende på
körstil.
Observera!
Som en hjälpenhet kan färddatorn
skilja sig från den faktiska sträckan
för det återstående bränslet be‐
roende på omständigheterna.
Körsträckan för återstående bränsle
kan ändras beroende på föraren, vä‐
gen och bilens hastighet i och med
att den beräknas beroende på den
varierande bränsleförbrukningen.

Genomsnittshastighet
Färddatorn förser föraren med infor‐
mation om körningen, t.ex. räckvidd
med det återstående bränslet, utom‐
hustemperatur, medelhastighet och
körtid.
Varje gång du trycker på knappen
MODE i instrumentgruppen ändras
visningen i följande ordning:
Körsträcka för återstående bränsle →
Medelhastighet → Körtid → Omgiv‐
ningstemperatur → Körsträcka för
återstående bränsle.

Detta läge visar den beräknade räck‐
vidden till tom tank från den aktuella
bränslenivån i tanken.
Körsträckan är 50~999 km.
Färddatorn kan registrera om det
finns minst fyra liter bränsle i tanken.
Om du fyller på bränsle när batteriet
är frånkopplat eller bilen lutar kan det
hända att färddatorn inte visar rätt
värden.
När körsträckan för återstående
bränsle är mindre än 50 km visas "---"
och blinkar.

Detta läge visar medelhastigheten.
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Medelhastigheten beräknas när
motorn är igång även om bilen inte
körs.
Medelhastigheten är 0~180 km/h.
För att nollställa genomsnittshastig‐
heten håller du knappen MODE in‐
tryckt i mer än 1 sekund.

Körtiden återgår till 0:00 när 99:59 har
visats.

Omgivningstemperatur

Körtid

Detta läge visar den totala körtiden.
För att återställa körtiden till noll håller
du på knappen MODE intryckt i mer
än 1 sekund.
Körtiden beräknas när motorn är
igång även om bilen inte körs.

Detta läge visar utomhustemperatu‐
ren.
Temperaturområdet är mellan
-30~70 °C.
Omgivningstemperaturen ändras inte
omedelbart som en vanlig termome‐
ter eftersom det kan leda till förvirring
under körningen.
Omgivningstemperaturen kan skilja
sig från den faktiska temperaturen på
grund av körförhållandena.

Observera!
Körsträckan för återstående
bränsle, medelhastigheten och om‐
givningstemperaturen kan skilja sig
från den faktiska sträckan beroende
på körförhållandena, körsättet och
bilens hastighet.

Instrument och reglage

Personliga inställningar

■ Radioinställningar
■ Återställ fabriksinställningar

Språkinställningar
Ändra språk.

Tids- och datuminställningar
Infotainmentsystem 3 84.

Radioinställningar

Infotainmentsystem 3 84.

Bilen kan personanpassas med in‐
ställningarna på informationsdis‐
playen.
Beroende på bilens utrustning kanske
en del av de funktioner som beskrivs
nedan inte är tillgängliga.

Tryck på CONFIG när tändningen är
PÅ och infotainmentsystemet är akti‐
verat.
Inställningsmenyerna visas.
Byt inställningsmeny genom att vrida
på MENU-ratten.
Välj en inställningsmeny genom att
trycka på MENU-knappen.
Stäng eller gå tillbaka till föregående
genom att trycka på BACK-knappen.
Följande menyer kan visas:
■ Språk
■ Tid Datum

Återställ fabriksinställningar

Alla inställningar återställs till ur‐
sprungsinställningarna.
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Belysning

Belysning

Ytterbelysning
Belysningsströmställare

Ytterbelysning .............................. 72
Kupébelysning ............................. 75
Belysningsegenskaper ................ 76

Reglage för ytterbelysning

9: All ovanstående belysning och
halvljuset är tända.
Strålkastarna släcks automatiskt när
förardörren öppnas och tändnings‐
låset har vridits till LOCK.

Helljus

Vrid på änden av kombinationsspa‐
ken för att tända eller släcka strålkas‐
tare och bakljus. Belysningsströms‐
tällaren har tre lägen som aktiverar
följande ljusfunktioner.
OFF: Alla lampor är släckta.
8: Bakljusen, nummerskyltbelys‐
ningen och instrumentbelysningen är
tända.

Tryck på spaken för att växla mellan
halv- och helljus.
Tryck på eller dra i spaken igen för att
växla till halvljus.
Observera!
Indikeringslampan för helljuset
tänds när helljuset slås på.

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

Räckviddsinställning för
strålkastare
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Strålkastare vid körning i
utlandet
Det asymmetriska strålkastarljuset
ökar sikten på den högra vägkanten.
Vid körning i länder med vänstertrafik
ska strålkastarna ställas in för att för‐
hindra bländning av mötande trafik.
Låt en verkstad utföra strålkastarin‐
ställningen.

Ljustuta

Varselljus

Spaken återgår till utgångsläget när
du släpper den. Helljuset är på så
länge du håller kombinationsspaken
mot dig.

För att anpassa strålkastarnas räck‐
vidd efter bilens last för att förhindra
bländning: vrid knappen ? till önskad
position.
0 = Framsätena belastade.
1 = Alla säten belastade.
2 = Alla säten belastade och last i
bagagerummet.
3 = Förarsätet belastat och bagage‐
utrymmet lastat.

Halvljusautomatik ökar bilens synlig‐
het under dagsljus.
Bakljusen är släckta.
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Varningsblinkers

Blinkers

Dimljus fram

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

spaken uppåt = höger blinkers
spaken neråt = vänster blinkers

För att tända dimljusen måste halvl‐
juset först vara på.
Vid den mittre ringen på kombina‐
tionsspaken till ON. Släck dimljusen
genom att vrida ringen till OFF.

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

Belysning

Dimbakljus

Kupébelysning

9 Varning
Undvik att använda kupébelys‐
ningen vid mörkerkörning.
Ett upplyst passagerarutrymme
vid mörkerkörning försämrar sik‐
ten och kan orsaka en kollision.

För att tända dimbakljusen vrider du
änden på vindrutetorkarspaken när
halvljuset är på.
För att slå av dimbakljuset vrider du
på änden av spaken igen.

Backljus
Backljuset tänds när tändningen är på
och backen har lagts i.

Tryck på vippströmställaren:
§ = alltid på tills den släcks
manuellt.
w = tänds automatiskt när du öpp‐
nar en dörr och släcks när dör‐
rarna har stängts.
⃒ = alltid tänd, även när dörrarna
är öppna.
Observera!
Batteriet kan laddas ur om lamporna
lyser under en längre tid.
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Belysningsegenskaper
Skydd mot
batteriurladdning
Avstängning av elektriska
lampor

För att inte batteriet ska laddas ur
stängs vissa lampor av automatiskt
om du öppnar förardörren när tänd‐
ningen är i läget LOCK eller ACC.
Kupébelysningen påverkas inte av
denna funktion.

Infotainmentsystem

Infotainmentsystem

Inledning
Allmän information

Inledning ...................................... 77
Radio ........................................... 87
Ljudspelare .................................. 99

Infotainmentsystemet ger infotain‐
ment i bilen med den senaste tekni‐
ken.
Radion kan lätt registrera upp till 36
AM/FM- eller DAB-radiostationer
(endast för typ A) med förvalsknap‐
parna [1~6] per sex sidor.
Den integrerade CD-spelöaren kan
spela ljud-CD och MP3 (WMA)-skivor
och USB-spelaren kan spela från an‐
slutna USB-enheter eller iPod-pro‐
dukter.
Anslut en bärbar musikspelare till den
externa ljudingången och njut av in‐
fotainmentsystemets rika ljud.
Den digitala ljudprocessorn ger dig ett
antal förinställda equalizer-lägen för
bästa möjliga ljud.
Systemet kan lätt justeras med den
noggrant utformade justeringsenhe‐
ten, smartskärmen och flerfunktions‐
menyratten.
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■ Översiktsavsnittet ger en översikt
över infotainmentsystemets funk‐
tioner och sammanfattar alla inställ‐
ningsenheter.
■ Driftavsnittet förklarar infotainment‐
systemets grundläggande reglage.

Skärmdisplay

78

Infotainmentsystem

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

Infotainmentsystem

Översikt över kontrollelementen
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Typ A: Radio/DAB + CD/MP3 + USB/
iPod + AUX
Typ B: Radio + CD/MP3 + USB/iPod
+ AUX
1. Display
Skärm för uppspelning/mottag‐
ning/menystatus och information.
2. STRÖM [m]/VOLYM [VOL]
◆ Slå på/stäng av strömmen
genom att trycka på den här
knappen.
◆ Vrid på kontrollratten för att
ändra den övergripande voly‐
men.
3. Knapparna FÖRVAL [1-6]
◆ Håll ner någon av de här knap‐
parna för att lägga till den
aktuella radiostationen på den
aktuella favoritsidan.
◆ Tryck på någon av de här knap‐
parna för att välja den kanal
som är kopplad till den knap‐
pen.
4. MATA UT [d]
Tryck på den här knappen för att
mata ut skivan.

5. Skivuttag
Det här är uttaget som man sätter
i och tar ur cd-skivor från.
6. Knappen FAVORIT [FAV1-2-3]
Tryck på den här knappen för att
välja sidan med sparade favorit‐
kanaler.
7. INFORMATION [INFO]-knappen
◆ Tryck på den här knappen för
att visa filinformation i CD/MP3
eller USB/iPod-uppspelnings‐
läge.
◆ Visa information om en radio‐
station och det spår som spelas
när man använder radiofunktio‐
nen.
8. dSEEKc-knappar
◆ Tryck på dessa knappar när du
använder radio eller DAB (Digi‐
tal Audio Broadcasting: endast
för typ A) för att automatiskt
söka stationer med bra mottag‐
ning. Du kan ställa in sänd‐
ningsfrekvens manuellt genom
att hålla ner de här knapparna.
◆ Tryck på de här knapparna i
CD/ MP3 eller USB/iPod-upp‐

9.

10.

11.

12.

13.

spelningsläge för att omedel‐
bart spela upp föregående eller
nästa spår.
Du kan hålla ner de här knap‐
parna för att snabbspola bakåt/
framåt genom de låtar som spe‐
las.
Knappen CD/AUX
Tryck på den här knappen för att
välja bland ljudfunktionerna CD/
MP3, USB/iPod eller AUX.
Knappen RADIO BAND
Växla mellan funktionerna AM-/
FM-radio eller DAB (Digital Audio
Broadcasting: endast för typ A).
Knappen TP
När du använder FM RDS-funk‐
tionen, slå på eller stäng av TPfunktionen (Trafikprogram).
Knappen CONFIG
Tryck på den här knappen för att
öppna systeminställningsmenyn.
Knappen TONE
Tryck på den här knappen för att
justera/välja ljudinställningsläge.

Infotainmentsystem
14. MENU-TUNE-knapp med vridreg‐
lage
◆ Tryck på den här knappen för
att visa den aktuella funktions‐
menyn eller välj/utför inställ‐
ningsinnehåll och inställnings‐
värden.
◆ Vrid kontrollratten för att flytta/
ändra inställningarnas innehåll
eller inställningsvärdet.
15. Knappen P BACK
Avbryt det inmatade innehållet
eller gå tillbaka till föregående
meny.
16. TELEFON [y]/TYST [@]
Tryck på knappen för att slå på
eller stänga av ljudavstängnings‐
funktionen.

Rattreglage för ljud: alternativ
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1. Volym [+/-]
◆ Tryck på knapparna för att höja/
sänka volymen i steg.
◆ Håll ned knapparna för att
snabbt höja/sänka volymen.
2. [SEEK]
◆ Tryck på knappen för att byta
programmerad radiostation
eller musikspår.
◆ Håll ned knappen för att snabbt
söka nästa frekvens eller
snabbspola framåt genom de
låtar som spelas.
3. MODE
Tryck på knappen för att välja
bland ljudfunktionerna radio, AUX
eller CD/MP3/USB/iPod (endast
för typ A).
4. Ström [PWR]/TYST
Slå på strömmen: Tryck på denna
knapp.
Strömmen av: Håll knappen in‐
tryckt i mer än 1 sekund.
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Tyst läge: Tryck på den här knap‐
pen i valfritt musikuppspelnings‐
läge för att slå på/stänga av ljud‐
avstängningsfunktionen.

In- eller urkoppling av systemet

Volymkontroll

Tryck på knappen STRÖM [m] för att
slå på systemet.
När du slår på strömmen börjar radion
spela den tidigare valda stationen
eller låten.
Tryck på knappen STRÖM [m] för att
stänga av systemet.

Vrid på ratten [VOL] för att ändra vo‐
lymen.
■ Använd rattreglaget och tryck på
volymknapparna [+/-] för att justera
volymen.
■ Aktuell ljudnivå visas.
■ Slå på strömmen i infotainment‐
systemet för att ställa in volymen på
det senaste valet (om det är lägre
än den maximala startvolymen).

Funktion
Knappar och kontrollenhet

Infotainmentsystemet styrs med funk‐
tionsknapparna, flerfunktionsreglaget
och menyn på skärmen.
Knapparna och styrenheterna som
används i systemet är följande:
■ Infotainmentsystemets knappar
och kontrollratten
■ Rattreglage

Infotainmentsystem
Volymbegränsning vid hög
temperatur

Om temperaturen i radion blir mycket
hög begränsar infotainmentsystemet
den inställningsbara maxvolymen.
Vid behov minskar volymen automat‐
iskt.

Tryck på TONE-knappen när det
aktuella funktionsläget används.
Vrid MENU-TUNE-ratten för att välja
önskat ljudkontrolläge och tryck på
MENU-TUNE-knappen.

Ljudinställningar

Från menyn Ljudinställningar kan du
göra olika inställningar för funktio‐
nerna FM-/AM-radio eller DAB
(endast för typ A) och för respektive
ljudspelare.

Vrid MENU-TUNE-ratten för att välja
önskat ljudkontrollvärde och tryck på
MENU-TUNE-knappen.
Det går att starta det alternativ som
valts för tillfället genom att hålla in
MENU-TUNE-knappen i ljudkonfigu‐
rationsläge eller att initiera alla objekt
i ljudkonfigurationsläge genom att
hålla in TONE-knappen.
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Menyn Ljudinställningar
■ Bas: Justera basnivån från -12 till
+12.
■ Mellanregister: Justera mellanre‐
gisternivån från -12 till +12.
■ Diskant: Justera diskantnivån från
-12 till +12.
■ Balans fram-bak: Justera balansen
mellan främre och bakre högtalare
från 15 fram till 15 bak på fordon‐
smodellen med sex högtalare.
■ Balans: Justera högtalarbalansen
mellan vänster/höger från 15
vänster till 15 höger.
■ EQ (Equalizer): Välj eller stäng av
ljudstil (AV ↔ Pop ↔ Rock ↔ Klas‐
siskt ↔ Tal ↔ Country).
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Välj funktion
FM-/AM-radio eller DAB (endast för
typ A)

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

Uppspelning av CD/MP3/USB/iPodljud eller extern ljudinsignal (AUX)

Tryck flera gånger på CD/AUX-knap‐
pen för att växla mellan ljudspelar‐
funktionerna, CD-funktionen för CD/
MP3-skivor eller den anslutna USB-/
iPod-ljudspelaren. (CD/MP3 → AUX
→ USB/iPod-ljud → CD/MP3...)
Tryck på MODE på rattreglagen 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.

Personliga inställningar
Huvudknappar/kontrollratt

Knapparna och kontrollratten som an‐
vänds till inställningarna är följande:
(12) Knappen CONFIG
Tryck på den här knappen för att
öppna menyn Inställningar.

Infotainmentsystem
(14) MENU-TUNE-knapp med vri‐
dreglage
■ Vrid kontrollratten för att gå till
menyn eller inställningen.
■ Tryck på knappen för att välja/
öppna den detaljerade kontrollskär‐
men för den aktuella menyn eller
inställningsposten.
(15) Knappen P BACK
Avbryt den inmatade posten eller gå
tillbaka till föregående skärm/meny.

Använda inställningsmenyn för
personanpassning
■ Inställningsmenyer och funktioner
kan skilja sig beroende på bilmo‐
dell.
■ Referens: Informationstabell för
menyn Inställningar nedan.
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[Exempel] Inställningar → Tid Datum
→ Ställ in datum: 25 maj 2012

Tryck på CONFIG-knappen för
menyn Inställningar.
När du har läst i informationstabellen
för menyn Inställningar nedan, vrid
MENU-TUNE-reglaget för att gå till
önskad insällningsmeny och tryck
sedan 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.
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■ Om den aktuella listan består av
flera poster, upprepa åtgärden.
■ Ställ in/mata in värdet, annars änd‐
ras funktionsläget.

[Tid Datum]

Innehållsförteckning för inställningar
[Språk]

Vrid MENU-TUNE-reglaget för att
ställa in önskat värde eller funktions‐
läge och tryck på MENU-TUNE-knap‐
pen.

Välj önskat språk.

Ställa in tiden: Ställ in timmar och min‐
uter för aktuellt klockslag för hand.
Ställ in datum: Ställ in år/månad/dag
för hand.
Ställ in tidsformat: Välj 12- eller 24timmarsläge.
Ställ in datumformat: Ställ in datum‐
visningsformat.
ÅÅÅÅ.MM.DD: 2012 maj 23
DD/MM/ÅÅÅÅ: 23 maj 2012
MM/DD/ÅÅÅÅ: maj 23, 2012
Synkronisering av RDS-klocka: Välj
På eller Av

Infotainmentsystem
[Radioinställningar]

Maximal startvolym:
Ställ in maxgränsen för startvolym
manuellt.
Radiofavoriter:
Ställ in antal favoritsidor för hand.
RDS-alternativ: Ställ in RDS-alterna‐
tiv.
■ RDS: På/Av (aktivera eller avakti‐
vera RDS-funktionen).
■ Regionalt: På/Av (aktivera eller
avaktivera RDS-funktionen).

■ Frysning av textbläddring: På/Av
(aktivera eller avaktivera funk‐
tionen Textbläddringsfrysning).
■ TA-volym: Ställ in TA-volym.
DAB-inställningar (endast för typ A):
Ställ in RDS-alternativ.
■ Automatisk ensemblelänkning: På/
Av (aktivera eller avaktivera Auto‐
matisk ensemblelänkning).
■ Automatisk länkning DAB-FM: På/
Av (aktivera eller aktivera Automat‐
isk länkning DAB-FM).
■ Dynamisk ljudanpassning: På/Av
(aktivera eller avaktivera Dynamisk
ljudanpassning).
■ Bandval: Ställ in Båda, L-band eller
Band III.
Återställ till fabriksinställningar:
Återställ alla funktioner till standardin‐
ställningarna.

87

Radio
AM-FM-radio
Innan du använder AM-FMradio och DAB (endast för typ A)
Huvudknappar/kontrollratt
(10) Knappen RADIO BAND
Växla mellan funktionerna FM-, AMradio eller DAB (Digital Audio Broad‐
casting: endast för typ A).
(14) MENU-TUNE-knapp med vri‐
dreglage
■ Vrid den här knappen/kontrollratten
för att hitta en frekvens för hand.
■ Tryck på den här knappen/kontroll‐
ratten för att öppna menyskärmen
från aktuellt läge.
(15) Knappen P BACK
Avbryt den inmatade posten eller gå
tillbaka till föregående skärm/meny.
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(8) dSEEKc-knappar
■ Tryck på den hår knappen för att
söka automatiskt efter tillgängliga
radio- eller DAB-stationer (endast
för typ A).
■ Håll in knappen för att ändra radio‐
frekvens och släpp sedan knappen
för att stanna på önskad frekvens.
(6) Knappen FAVORIT [FAV1-2-3]
Tryck på den här knappen för att
bläddra mellan sidorna med sparade
favoritradio- eller DAB-stationer.
(3) Knapparna FÖRVAL [1 ~ 6]
■ Håll in någon av förvalsknapparna
för att registrera den aktuella radioeller DAB-stationen på den knap‐
pen.
■ Tryck på den här knappen för att
välja den station som har registre‐
rats på förvalsknappen.
(7) Knappen INFORMATION [INFO]
Visa informationen för radio- eller
DAB-stationerna.
(11) Knappen TP

När du använder FM RDS-funk‐
tionen, slå på eller stäng av TP-funk‐
tionen (Trafikprogram).
(16) TELEFON [y] / TYST [@]
Tryck på knappen för att slå på eller
stänga av ljudavstängningsfunktio‐
nen.

Den senast valda stationen tas emot.
Automatisk stationssökning

Lyssna på en radio- eller DABstation (endast för typ A)
Välja radio- eller DAB-läge

Tryck på dSEEKc-knapparna för att
automatiskt söka efter tillgängliga ra‐
diostationer med bra mottagning.

Tryck flera gånger på RADIO BANDknappen för att växla mellan FM-,
AM- eller DAB-band.
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Automatisk DABservicekomponentsökning (endast
för typ A)

Tryck på dSEEKc-knapparna för att
automatiskt söka efter den tillgängliga
DAB-servicekomponenten i det
aktuella urvalet.
För att gå till föregående/nästa urval,
tryck på dSEEKc-knapparna.

Söka efter radiostationer

Håll in dSEEKc-knapparna för att
snabbt ändra frekvens och släpp
sedan knappen på önskad frekvens.
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Söka efter DAB-serviceensemble
(endast för typ A)

Tryck på dSEEKc-knapparna för att
söka automatiskt efter den tillgängliga
DAB-tjänsten som har bra mottag‐
ning.
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Länka DAB-tjänsten (endast för
typ A)
[DAB-DAB på/DAB-FM av]

[DAB-DAB av/DAB-FM på]

När du ställer in Automatisk länkning
aktiveras DAB-FM. Om DAB-service‐
signalen är svag tar Infotainment‐
systemet emot den länkade service‐
komponenten automatiskt. [Se In‐
ställningar (Tryck på knappen
CONFIG.) → Radioinställningar →
DAB-inställningar → Automatisk länk‐
ning DAB-FM].
Söka manuellt efter radiostationer

[DAB-DAB på/DAB-FM på]

Vrid MENU-TUNE-kontrollratten för
att manuellt hitta önskad sändnings‐
frekvens.

Infotainmentsystem
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Söka manuellt efter DAB-stationer
(endast för typ A)

Använda DAB-stationslistan (endast
för typ A)

Visa DAB-information (endast för
typ A)

I DAB-läge trycker du på MENUTUNE-knappen för att gå till DABmenyn.
Vrid på ratten MENU-TUNE för att
välja DAB manuell inställning och
tryck på MENU-TUNE-knappen.
Vrid på ratten MENU-TUNE för att
manuellt hitta den önskade sänd‐
ningsfrekvensen och tryck på MENUTUNE-knappen.

Vrid på ratten MENU-TUNE för att
visa DAB-stationslistan.
■ Stationslistans information visas.
■ Om stationslistan är tom startas
uppdateringen av DABstationslistan automatiskt.
Vrid på ratten MENU-TUNE för att
välja önskad lista och tryck på MENUTUNE-knappen för att ta emot rele‐
vant sändningskanal.

Tryck flera gånger på knappen IN‐
FORMATION [INFO] för att välja
önskat visningsläge för DAB-stations‐
informationen.
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Använda förvalsknapparna
Programmera förvalsknapparna

■ Det går att ställa in antalet favorit‐
sidor som används i
Systeminställning →
Radioinställningar →
Radiofavoriter (max. antal favoritsi‐
dor).
■ Om en ny radiostation programme‐
ras in på en tidigare programmerad
förvalsknapp [1 ~ 6] raderas det tid‐
igare innehållet och ersätts med
den nya radiostationen.

Den första sändningsinformationen
för den valda favoritsidan visas.
Tryck på en förvalsknapp [1 ~ 6] för
att lyssna direkt på den radio- eller
DAB-station som sparats på knap‐
pen.

Använda radio- eller DABmenyn (endast för typ A)

Lyssna på en förvalsknapp direkt

Tryck på knappen FAVORIT
[FAV1-2-3] för att välja önskad sida
med sparade favoriter.
Håll in valfri förvalsknapp [1 ~ 6] för att
registrera den aktuella radio- eller
DAB-stationen på den knappen på
den valda favoritsidan.
■ Upp till 3 favoritsidor kan sparas
och varje sida kan rymma upp till
sex radio- eller DAB-stationer.

Tryck på MENU-TUNE-knappen för
att visa radio eller DAB-menyn.
Tryck flera gånger på knappen FA‐
VORIT [FAV1-2-3] för att välja ön‐
skad förinställd FAV-sida (favorit).
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Vrid på MENU-TUNE-kontrollratten
för att gå till önskad menypost och
tryck på MENU-TUNE-knappen för
att välja objekt eller visa detaljmenyn
för posten.
Menyn AM/FM eller DAB (endast för
typ A) → favoritlista

I menyalternativet FM-/AM/DAB vri‐
der du ratten MENU-TUNE för att visa
favoritlistan och trycker sedan på
MENU-TUNE-knappen.
Favoritlistans information visas.

Vrid på ratten MENU-TUNE för att gå
till önskad favoritlista och tryck på
MENU-TUNE-knappen för att ta emot
relevant sändningskanal.
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FM- eller DAB-meny (endast för typ
A) → FM- eller DAB-kategorier

AM/FM-meny → FM/AM-stationslista

I menyalternativet FM/AM vrider du
MENU-TUNE-kontrollratten för att gå
till FM-/AM-stationslistan och trycker
sedan på MENU-TUNE-knappen.
Stationslistans information visas.
Vrid MENU-TUNE-kontrollratten för
att gå till önskad lista och tryck på
MENU-TUNE-knappen för att ta emot
relevant sändningskanal.

I menyalternativet FM eller DAB vri‐
der du på ratten MENU-TUNE för att
gå till FM- eller DAB-kategorilistan
och trycker sedan på MENU-TUNEknappen.
FM- eller DAB-kategorilistan visas.
Vrid MENU-TUNE-kontrollratten för
att gå till önskad lista och tryck på
MENU-TUNE-knappen för att ta emot
relevant sändningsfrekvens.
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DAB-meny → DAB-meddelanden
(endast för typ A)

Menyn AM/FM eller DAB- (endast för
typ A) → Uppdatera FM/AM- eller
DAB-stationslistor

■ Uppdateringen av FMstationslistan eller AMstationslistan/DAB-stationslistan
fortsätter.
■ Under uppdateringen av FMstationslistan eller AMstationslistan/DAB-stationslistan,
tryck på knappen MENU-TUNE
eller P BACK för att hindra den från
att spara ändringar.

Radio Data System (RDS)
I DAB-menyn vrider du ratten MENUTUNE och går till DAB-meddelanden
och trycker sedan på MENU-TUNEknappen.
DAB-meddelandelistan visas.
Vrid MENU-TUNE-kontrollratten för
att välja önskade listor och tryck på
MENU-TUNE-knappen för att ta emot
relevant sändningsfrekvens.

I FM-/AM- eller DAB-menyn vrider du
MENU-TUNE-kontrollratten och går
till Uppdatera FM-stationslista/
Uppdatera AM-stationslista eller
Uppdatera DAB-stationslista och
trycker på MENU-TUNE-knappen.

RDS-systemet (Radio Data System)
är en FM-radiotjänst som gör det lät‐
tare att hitta stationer med felfri mot‐
tagning.
RDS-stationer visas med program‐
namnet med sändningsfrekvensen.

Infotainmentsystem
Ställa in RDS

Visa RDSsändningsinformation

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

Tryck på CONFIG-knappen för att
öppna menyn Inställningar.
Vrid MENU-TUNE-kontrollratten för
att gå till radioinställningarna och
tryck sedan på MENU-TUNE-knap‐
pen.
Vrid MENU-TUNE-ratten för att välja
RDS-alternativ och tryck på MENUTUNE-knappen.

Till-/frånkoppling av RDS
Ställ in RDS på På eller Av.
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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.

I RDS-alternativ vrider du MENUTUNE-kontrollratten för att gå till RDS
Av och trycker sedan på MENUTUNE-knappen för att slå på RDSfunktionen.

96

Infotainmentsystem

Till-/frånkoppling av
regionalprogram

RDS måste vara aktiverat för region‐
alprogram.
Vissa RDS-stationer sänder på be‐
stämda tider regionalprogram på
olika frekvenser.
Ställ in alternativet Regional (REG)
på På eller Av.
Endast alternativa frekvenser (AF)
med samma regionalprogram väljs.
Om regionalprogram är frånkopplat
väljs alternativa frekvenser för sta‐
tionerna utan att hänsyn tas till
regionalprogram.

I RDS-alternativ vrider du MENUTUNE-kontrollratten för att gå till
Regional Av och trycker sedan på
MENU-TUNE-knappen för att slå på
regionalfunktionen.

trycker sedan på MENU-TUNE-knap‐
pen för att slå på
Textbläddringsfrysning.

Växla textbläddringsfrysning på
eller av

Minimivolymen för trafikmeddel‐
anden (TA) kan ställas in i förväg.
Minimivolymen för trafikmeddel‐
anden kan höjas eller sänkas i pro‐
portion till den vanliga ljudvolymen.

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

I RDS-alternativ vrider du MENUTUNE-kontrollratten för att gå till
Textbläddringsfrysning Av och

Volym för trafikmeddelanden
(TA)

I menyn RDS-alternativ vrider du
MENU-TUNE-kontrollratten för att gå
till TA-volym och trycker sedan på
MENU-TUNE-knappen.

Infotainmentsystem
Vrid MENU-TUNE-kontrollratten för
att justera TA-volymnivån och tryck
på MENU-TUNE-knappen.
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■ Om radiotjänst för trafikinformation
är på visas [ ] i radions huvudmeny.

Blockera trafikmeddelanden

■ Om den aktuella stationen inte är
en station som stödjer radiotjänsten
för trafikinformation påbörjas auto‐
matiskt en sökning efter nästa sta‐
tion som stödjer tjänsten.
■ När en station som stödjer radio‐
tjänst för trafikinformation har hit‐
tats visas [TP] i radions huvud‐
meny.
■ Om tjänsten är på avbryts uppspel‐
ningen av CD/MP3/USB/iPod/
Bluetooth-musik eller AUX under
trafikmeddelandet.

Tryck på knappen TP.
Slå på radiotjänsten för trafikinforma‐
tion och vrid ned volymen på infotain‐
mentsystemet helt.
Trafikmeddelandet avbryts, men
radiotjänsten för trafikinformation är
fortfarande inkopplad.

Radiotjänst för trafikinformation

För att blockera ett trafikmeddelande,
t.ex. vid uppspelning av cd/MP3 eller
radiomottagning:

TP = Trafikprogram
Stationer med radiotjänst för trafikin‐
formation är RDS-stationer som
sänder trafiknyheter.
Slå på eller stäng av infotainmentsys‐
temets standby-funktion för trafik‐
meddelanden:

Tryck på TP-knappen för att aktivera
och avaktivera trafikprogrammets
servicefunktion.
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Blockera aktuella
trafikmeddelanden

Blockera ett aktuellt trafikmedde‐
lande, t.ex. vid TA-radiomottagning:

Fast yttre antenn

Endast för typ B

Endast för typ A

Rotera takantennen moturs för att ta
bort den. Rotera takantennen medurs
för att installera den.
Tryck på knappen TP.

Se upp
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 an‐
tennen monterad kan antennen
eller takpanelen skadas. Se till att
ta bort antennen innan du kör in i
en automatisk biltvätt.

Infotainmentsystem
Se till att antennen är ordentligt in‐
skruvad och den sitter rakt upp för att
få bästa möjliga mottagning.

Ljudspelare
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)

Se upp
Dvd-skivor, miniskivor med en dia‐
meter 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 cdspelaren och skada drivenheten.
Om detta inträffar krävs ett kost‐
samt byte av enheten.
■ En ljud-cd med kopieringsskydd
som inte är kompatibel med ljud-cdstandarden kanske fungerar dåligt
eller inte alls.
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■ CD-R- och CD-RW-skivor som man
bränt själv är hanteras ofta mer
vårdslöst än original-cd-skivorna.
Manuellt inspelade CD-R- och CDRW-skivor ska hanteras extra för‐
siktigt. Tänk på följande.
■ Egenbrända CD-R- och CD-RWskivor kan spelas upp fel eller inte
alls. Det beror inte på fel i enheten.
■ Kleta inte fingeravtryck på uppspel‐
ningssidan 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.
■ Skydda skivan från värme och di‐
rekt solljus.
Användbara skivtyper
■ Den här produkten kan spela ljudCD/MP3-skivor (WMA).
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◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
◆ MP3(WMA): CD-R/CD-RW/CDROM
■ MP3-filerna (WMA) nedan kan inte
spelas.
◆ Filer som är kodade enligt MP3i(MP3 interactive) eller MP3 PROstandard
◆ MP3-filer (WMA) som är kodade
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 ski‐
vuttaget eftersom det kan orsaka
problem eller skador.
Det kan uppstå fel på spelaren om
värmaren slås på vid kallt väder ef‐
tersom det kan bildas fukt inuti en‐
heten. 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 kör‐
ning 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 dekoratio‐
ner).
■ Placera skivor som inte används i
fodral och förvara dem på en plats
där de inte utsätts för direkt solljus
eller hög temperatur.
■ Stryk inte på några kemiska sub‐
stanser på skivan. Rengör skivorna
från smuts med en fuktig, mjuk duk
och torka från mitten rakt ut till kan‐
ten.
Användning av CD-R/RW-skivor
■ När man använder CD-R/CD-RWskivor 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 bil‐
liga skivor, kan ibland inte spelas
om de utsätts för direkt solljus eller
hög temperatur, eller om de förva‐
ras i bilen under lång tid.
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■ 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-ski‐
vor.
■ 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 maxi‐
malt 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-fil‐
systemet. (Det stöder inte UDF-fil‐
systemet.)
■ MP3/WMA-filer är inte kompatibla
med dataöverföring med skrivpa‐
ket.

■ Skivor med MP3/WMA-filer och
ljuddata (CDDA) kan ibland inte
spelas om det är en CD-Extra- eller
Mixed-Mode-CD.
■ De fil/mappnamn som kan an‐
vändas enligt skivförvaringstyp är
följande, inklusive filnamnstillägg
med fyra siffror (.mp3).
◆ ISO 9660 nivå 1: Maximalt 12
tecken
◆ ISO 9660 nivå 2: Maximalt 31
tecken
◆ Joliet: Maximalt 64 tecken
(1 byte)
◆ Långt Windowsfilnamn: Maximalt
28 tecken (1 byte)
Information om att använda MP3/
WMA-musikfiler
■ Den här produkten kan spela MP3filer (WMA) med filtilläggen
mp3, .wma (små bokstäver)
och .MP3 eller .WMA (stora bok‐
stäver).
■ Produkten kan spela följande MP3filer:

■

■

■

■
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◆ 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
8 kbps ~ 320 kbps men filer med
överföringshastighet över 128 kbps
leder till ljud med hög kvalitet.
Den här produkten kan visa ID3tagginformation (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 kompati‐
bel med formaten ID3 Tag V1 och
V2.
Den här produkten kan spela MP3filer med VBR. När en MP3-fil av
VBR-typ spelas kan den kvarva‐
rande tid som visas skilja sig från
den verkliga tiden.
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Uppspelningsordning för musikfiler

Spela CD/MP3
Huvudknappar/reglage
(9) Knappen CD/AUX
Välj CD/MP3-spelare.
(14) MENU-TUNE-knapp med vri‐
dreglage
■ Vrid på ratten MENU-TUNE för att
gå till spellistan, menyn eller MP3spårinformationen (WMA).
■ Tryck på knappen MENU-TUNE för
att visa menyskärmen för det
aktuella objektet eller läget.
(8) dSEEKc-knappar
■ 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.
(4) EJECT d-knapp
Mata ut skivan.
(7) Knappen INFORMATION [INFO]

Visar information om det spår som
spelas.
(15) Knappen P BACK
Avbryt den inmatade posten eller gå
tillbaka till föregående skärm/meny.
(16) TELEFON [y]/TYST [@]
Tryck på knappen för att slå på eller
stänga av ljudavstängningsfunktio‐
nen.
Sätt i skivan

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

Infotainmentsystem
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Mata ut skiva

■ När skivinformationen har lästs
börjar uppspelningen från spår 1.
■ När en icke läsbar skiva sätts i ma‐
tas 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-knap‐
pen för att välja CD/MP3-uppspel‐
ning.
■ Om ingen skiva satts i visas med‐
delandet No CD inserted (ingen
skiva isatt) på skärmen och funk‐
tionen aktiveras inte.
■ Det spår som spelades senast spe‐
las upp automatiskt.

Mata ut skivan genom att trycka på
EJECT d-knappen för att ta ut ski‐
van.
■ När skivan matas ut växlar infotain‐
mentsystemet 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 det spår som spelas

Tryck på dSEEKc-knapparna i upp‐
spelningsläget för att spela före‐
gående eller nästa spår.
Du kan enkelt byta spår genom att
trycka på rattreglagets SEEK-knapp.

Ändra uppspelningsposition

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

Håll in dSEEKc-knapparna i upp‐
spelningsläge för att snabbspola
framåt eller bakåt i låten. Släpp knap‐
pen för att återta uppspelning av låten
i normal hastighet.
Volymen minskar något under
snabbspolning bakåt och framåt och
speltiden visas.

Infotainmentsystem
Visa information om spelat spår
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tainmentsystemet (ID3-taggar kan
endast korrigeras på en dator).
■ Information om låtar som uttrycks i
specialsymboler eller på otillgäng‐
liga språk kan visas som ---- eller
inte visas alls.

Använda CD-menyn
Byta uppspelningsläge

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 infor‐
mation visas genom att vrida MENUTUNE-kontrollratten från spårinfor‐
mationsdisplayen.
■ Den visade informationen inne‐
håller filnamn, mappnamn och ID3tagginformation 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 infotainment‐
systemet.
Felaktig ID3-tagginformation kan
inte ändras eller korrigeras i info‐

I CD/MP3-uppspelningsläge trycker
du på MENU-TUNE-knappen för att
visa CD-menyn.
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Vrid MENU-TUNE-vredet för att välja
Blanda låtar eller Upprepa och tryck
sedan på MENU-TUNE-knappen för
att slå på eller stänga av de relevanta
funktionerna.

CD-meny → Spårlista

CD-meny → Mappar

För ljud-CD, vrid MENU-TUNE-ratten
i CD-menyn för att gå till spårlistan
och tryck sedan på MENU-TUNEknappen.
Vrid på ratten MENU-TUNE för att
hitta önskad spårlista och tryck sedan
på MENU-TUNE-knappen för att
spela valt spår.

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

Infotainmentsystem
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CD-meny → Sök...

Vrid på ratten MENU-TUNE för att
hitta önskat spår och tryck sedan på
MENU-TUNE-knappen för att spela
valt spår från den valda mappen.

För MP3-skivor (WMA) vrid MENUTUNE-kontrollratten i CD-menyn, gå
till Sök... och tryck på MENU-TUNEknappen.
■ När systemet har läst skivinforma‐
tionen visas den första låten i spel‐
listan [iP].
■ Om det inte finns några musikfiler i
spellistan [iP] visas den första låten
för varje artist [iA].
Det kan dock ta lång tid att läsa skivan
beroende på antalet musikfiler.

Tryck på MENU-TUNE-knappen igen
och i den visade sökposten vrider du
på MENU-TUNE-reglaget för att välja
önskad sökpost.
Antalet relevanta låtar visas av Spel‐
lista [iP]/Artist [iA]/Album [iL]/Låttitel
[iS]/Genre [iG].
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Vrid MENU-TUNE-kontrollratten för
att hitta önskat spår/titel och tryck
sedan på MENU-TUNE-knappen för
att spela valt spår.

■

Tillbehörsutrustning
USB-spelare
■
Vrid MENU-TUNE-kontrollratten för
att gå till den detaljerade klassificer‐
ingen och tryck sedan på MENUTUNE-knappen.

■
■

Om din bil har tillbehörsutrustning kan
du använda AUX-ingången och USBporten för att ansluta ljudenheter.
Information om USB-enheter
■ Funktion kan inte garanteras om
hårddiskens inbyggda USB-mass‐
lagringsenhet eller CF- eller SD-

■
■

minneskort ansluts med en USBanslutning. Använda USB-lagrings‐
enheter av flashminnestyp.
Undvik statisk elektricitet när USBenheten ansluts eller kopplas från.
Om anslutning och frånkoppling
sker många gånger på kort tid kan
det leda till problem med använd‐
ningen av enheten.
Koppla från USB-enheten med
USB-meny → Ta bort USB genom
att använda MENU-TUNE-knap‐
pen 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/

Infotainmentsystem

■

■

■

■

■

sektor eller 2 048 byte/sektor kan
användas. NTFS och andra filsys‐
tem känns inte igen.
Den tid det tar att känna igen filerna
kan variera beroende på USB-en‐
hetens 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 kompatibili‐
tetsproblem och anslutning till min‐
nesläsare eller USB-nav stöds inte.
Kontrollera enhetens funktion i
bilen före användning.
När enheter som MP3-spelare,
mobiltelefon eller digitalkamera an‐
sluts via en bärbar enhet kan det
störa funktionen.
Koppla inte från USB-enheten när
den spelas upp. Det kan skada pro‐
dukten eller försämra USB-enhe‐
tens prestanda.
Koppla från den anslutna USB-en‐
heten när tändningen slås av. Om
tändningen slås på när USB-en‐

heten ansluts kan USB-enheten
skadas eller inte fungera som den
ska i vissa fall.

Se upp
USB-lagringsenheter kan endast
anslutas till den här produkten för
att spela musikfiler.
Produktens USB-uttag får inte an‐
vändas för att ladda USB-extraut‐
rustning eftersom värmeutveck‐
lingen vid användningen av USButtaget kan leda till kapacitetspro‐
blem eller skador på produkten.
■ När den logiska enheten avskiljes
från en USB-enhet kan endast fil‐
erna från den översta nivåns lo‐
giska enhet spelas för USB-musik‐
filer. 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 lad‐
das genom att en separat enhet
partitioneras inuti USB-enheten.
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■ Musikfiler med DRM (Digital Right
Management) kan inte spelas.
■ Den här produkten kan stöda USBenheter med upp till 16 gigabyte ka‐
pacitet 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 USBmusikfiler
■ Skadade musikfiler kan stängas av
under uppspelning eller kanske inte
spelas upp alls.
■ Mappar och musikfiler visas i ord‐
ningen Symbol → Siffra → Språk
■ Maximalt 64 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)
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■

■

■

■
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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 ID3tagginformation (version 1.0, 1.1,
2.2, 2.3, 2.4) om album, artist etc.
för MP3-filer.
De fil/mappnamn som kan an‐
vändas enligt förvaringstyp är föl‐
jande, inklusive filnamnstillägg med
fyra tecken (.mp3).
◆ ISO 9660 nivå 1: Maximalt 12
tecken
◆ 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) Knappen CD/AUX
Tryck flera gånger på knappen när
USB-enheten ansluts för att välja
USB-uppspelningsläge.
(14) MENU-TUNE-knapp med vri‐
dreglage
■ Vrid kontrollratten för att gå till spel‐
listan, menyn eller MP3-spårinfor‐
mationen (WMA).
■ Tryck på knappen för att visa me‐
nyskärmen för det aktuella objektet
eller läget.
(8) dSEEKc-knappar
■ 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 nor‐
malt tempo.
(7) Knappen INFORMATION [INFO]
Visar information om det spår som
spelas.

(15) Knappen P BACK
Avbryt den inmatade posten eller gå
tillbaka till föregående meny.
(16) TELEFON [y]/TYST [@]
Tryck på knappen för att slå på eller
stänga av ljudavstängningsfunktio‐
nen.
Ansluta USB-enheten

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

Infotainmentsystem

■ När produkten slutar att läsa infor‐
mationen på USB-enheten, spelas
den upp automatiskt.
■ Om en icke läsbar USB-enhet an‐
sluts visas ett felmeddelande och
produkten växlar automatiskt till
senast använda funktion eller FMradio.
Om USB-enheten som ska spelas
redan är ansluten, tryck flera gånger
på CD/AUX-knappen för att välja
USB-spelaren.
Den spelas automatiskt upp från fö‐
regående uppspelningspunkt.
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Efteråt används funktionerna på
USB-spelaren som CD-MP3-upp‐
spelning.
Avsluta uppspelning av USB-musikfi‐
ler
Tryck på RADIO BAND- eller CD/
AUX-knappen för att välja andra funk‐
tioner.
För att avbryta uppspelning och
koppla från USB-enheten, använd
USB-menyn → USBborttagningsfunktion för att ta bort
USB-enheten säkert.

USB-meny → Ta bort USB

Använda USB-menyn
Anvisningarna för Blanda låtar/
Upprepa/Mappar/Sök... från USBmenyn påminner om CD/MP3-spela‐
rens CD-menyn. Endast Ta bort
USB har lagts till. Se CD/MP3-spelar‐
funktionerna i CD-menyn.

Tryck på MENU-TUNE-knappen i
uppspelningsläge för att visa USBmenyn. Vrid MENU-TUNE-kontroll‐
ratten för att gå till Ta bort USB och
tryck sedan på MENU-TUNE-knap‐
pen för att visa meddelandet om att
det är säkert att ta bort USB-enheten.
Koppla från USB-enheten från USBanslutningen.
Gå tillbaka till föregående funktion.
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iPod-spelare
Huvudknappar/kontrollratt
Följande huvudknappar och reglage
används för att spela iPod-musikfiler.
(9) Knappen CD/AUX
Tryck flera gånger på knappen när
iPod-enheten ansluts för att välja
iPod-uppspelningsläge.
(14) MENU-TUNE-knapp med vri‐
dreglage
■ Vrid kontrollratten för att flytta och
visa spellistan som spelas.
■ Tryck på knappen för att visa me‐
nyskärmen för det aktuella objektet
eller läget.
(8) dSEEKc-knappar
■ 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 nor‐
malt tempo.
(7) Knappen INFORMATION [INFO]

Visar information om det spår som
spelas.
(15) Knappen P BACK
Avbryt den föregående posten eller
gå tillbaka till föregående meny.
(16) TELEFON [y]/TYST [@]
Tryck på knappen för att slå på eller
stänga av ljudavstängningsfunktio‐
nen.

Anslut endast en iPod till produkten
med de anslutningskablar som med‐
följer iPod-produkten. Andra anslut‐
ningskablar kan inte användas.

Ansluta iPod-spelare

■ I vissa fall kan iPod-produkten ska‐
das om tändningen vrids av när den
är ansluten till produkten.
När iPod-produkten inte används,
koppla från den från produkten med
bilens tändning avstängd.
Anslut en iPod med musikfiler som
ska spelas till USB-uttaget.
Vissa iPod/iPhone-produktmodeller
kanske inte stöds.

Infotainmentsystem
■ När produkten slutar att läsa infor‐
mationen på iPod-enheten, spelas
den upp automatiskt.
■ Om en icke läsbar iPod ansluts
visas ett felmeddelande och pro‐
dukten 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 fö‐
regående uppspelningspunkt.

■ Uppspelningsfunktionerna och in‐
formationvisningen från den iPod
som används tillsammans med pro‐
dukten kan skilja sig från iPod:en
vad gäller spelordning, metod och
visad information.
■ Se följande tabell för klassifice‐
ringsobjekt som är kopplade till
iPod-produktens sökfunktion.

Efteråt används funktionerna för att
spela upp iPod:en på liknande sätt
som uppspelning av CD/MP3.
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Avbryt iPod-uppspelning
Avbryt uppspelning genom att trycka
på RADIO BAND eller CD/AUX-knap‐
pen för att välja andra funktioner.
Använda iPod-menyn
I iPod-menyn är anvisningarna för
Blanda låtar/Upprepa/Mappar/Sök...
(inklusive talböcker och kompositö‐
rer) liknande som för CD/MP3-spela‐
rens CD-meny. Endast objektet Mata
ut iPod har lagts till. Se varje post hos
CD/MP3 för användningsanvis‐
ningar.
iPod-meny → Mata ut iPod
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Tryck på MENU-TUNE-knappen i
uppspelningsläge för att visa iPodmenyn.
Vrid MENU-TUNE-kontrollratten för
att gå till Mata ut iPod-funktionen och
tryck sedan på MENU-TUNE-knap‐
pen för att visa meddelandet om att
det är säkert att ta bort enheten.
Koppla från iPod-enheten från USBanslutningen.
Gå tillbaka till föregående funktion.

Tryck på knappen för att slå på eller
stänga av ljudavstängningsfunktio‐
nen.
Ansluta en extern ljudkälla
Anslut den externa ljudkällans ljudut‐
gång till AUX-ingång.

Tryck på CD/AUX-knappen för att
växla till externt ljudingångsläge om
det externa ljudsystemet redan har
anslutits.
Vrid på POWER/VOLUME-kontroll‐
ratten för att ändra volymen.

Extern ljudingång (AUX)
Huvudknappar/kontrollratt
Följande huvudknappar och reglage
används för att styra ljudet från en ex‐
tern ljudenhet som ansluts till infotain‐
mentsystemet.
(9) Knappen CD/AUX
När en extern ljudenhet ansluts, tryck
flera gånger på knappen för att välja
läget för extern ljudingång (AUX).
(2) POWER/VOLUME-kontrollratt
Vrid på kontrollratten för att ändra vo‐
lymen.
(16) TELEFON [y]/TYST [@]

Infotainmentsystemet växlar auto‐
matiskt till externt ljudingångsläge
(AUX) när en extern ljudkälla ansluts.

Klimatreglering

Klimatreglering
Klimatregleringssystem .............. 115
Luftmunstycken .......................... 122
Underhåll ................................... 123

Klimatregleringssystem
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Konstruktion 2

Värme- och
ventilationssystem
Konstruktion 1

Reglage för:
■ Temperatur
■ Luftfördelning
■ Fläkthastighet
■ Värme
■ Avfrostning av vindrutan
■ Innercirkulation 4
■ Uppvärmd bakruta Ü 3 29.

Temperatur

Ställ in temperaturen genom att vrida
på knappen.
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Röd = Varmt
Blå = Kallt
Värmen uppnår inte full effekt förrän
motorn har nått sin normala drifttemp‐
eratur.

Luftfördelning

Välj ett ventilationsutsläpp genom att
vrida knappen i mitten.
L = Till huvud- och fotutrymme.
K = Till fotutrymmet, med en liten
mängd luft riktad mot vindru‐
tan, framdörrarnas fönster
och sidoventilationsutsläp‐
pen.
M = Det övre området via inställ‐
bara luftmunstycken.
J = Till vindrutan och fotutrymmet,
med en liten mängd luft riktad
mot framdörrarnas fönster
och sidoventilationsutsläp‐
pen.
V = Till vindrutan och framdörrar‐
nas fönster, med en liten
mängd luft riktad mot sidoven‐
tilationsutsläppen.

Fläkthastighet

Ställ in luftflödet genom att ställa in
önskad fläkthastighet.

Värme
Normal uppvärmning
1. Konstruktion 1: Flytta innercirku‐
lationsreglaget åt höger till recir‐
kulationsläget.
Konstruktion 2: Tryck på innercir‐
kulationsknappen för att aktivera
recirkulation. En kontrollampa
tänds för att visa att recirkulations‐
läge är på.
2. Vrid luftflödesreglaget.
3. Ställ in önskad fläkthastighet.

Maximal uppvärmning

Använd uppvärmningssättet för
snabb uppvärmning av kupén.
Använd det inte under längre tidspe‐
rioder. Det kan leda till en olycka ef‐
tersom luften i kupén kan bli unken
och fönstren immiga vilket försämrar
förarens sikt.
För att ta bort imma från fönstren:

Konstruktion 1: Vrid luftflödesreglaget
till V och flytta innercirkulationsspa‐
ken åt vänster så att frisk luft kommer
in i bilen.
Konstruktion 2: Vrid luftflödesreglaget
till V och ställ om innercirkulations‐
läget till utomhusluft så att frisk luft
kommer in i bilen.
Maximal uppvärmning:
1. Konstruktion 1: Flytta innercirku‐
lationsreglaget åt höger till recir‐
kulationsläget.
Konstruktion 2: Tryck på innercir‐
kulationsknappen för att aktivera
recirkulation. En kontrollampa
tänds för att visa att recirkulations‐
läge är på.
2. Vrid temperaturreglaget helt in i
det röda området.
3. Ställ in högsta fläkthastighet.

Klimatreglering
Avisning av vindrutan
Konstruktion 1

Konstruktion 2

1. Konstruktion 1: Ändra från recir‐
kulation till friskluft och vrid luftflö‐
desreglaget till läget AVISNING
V.
Konstruktion 2: Vrid luft‐
fördelningsreglaget till AVISNING
V, så ställs recirkulationsläget
automatiskt om till friskluft. Luft‐
konditioneringssystemet fungerar
men kontrollampan ändras inte.
2. Vrid temperaturreglaget till det
röda området för uppvärmd luft.
3. Ställ in högsta fläkthastighet för
maximal defrostereffekt.
4. Öppna sidomunstycken efter be‐
hov och rikta dessa mot sidoru‐
torna.
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Använd inte GOLV/DEFROSTER
J eller DEFROSTER V i extremt
fuktigt väder när temperaturregla‐
get är vridet helt in i det blå områ‐
det.
Detta kan leda till en olycka som
kan skada bilen eller orsaka per‐
sonskador.

Innercirkulation 4
Konstruktion 1

Se upp
Skillnaden i temperatur mellan ut‐
sidans luft och kupéluften kan
göra att vindrutan immar igen och
skymmer sikten framåt.

Innercirkulationsläget aktiveras med
spaken 4.
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Konstruktion 2

Innercirkulationsläget aktiveras med
knappen 4.
En kontrollampa tänds för att visa att
recirkulationsläge är på.
* När systemet är i avfrostningsläge
ställs innercirkulation in på frisklufts‐
läge för att snabbt ge fri sikt genom
vindrutan.

9 Varning
Körning med innercirkulationen in‐
kopplad under längre tid kan göra
dig sömnig. Koppla regelbundet
om till friskluftsläge för att få in frisk
luft.
När innercirkulationen är inkopp‐
lad minskas luftutbytet. Vid an‐
vändning utan kylning ökar luft‐
fuktigheten vilket leder till att ru‐
torna kan bli immiga. Kupéluftens
kvalitet försämras med tiden vilket
kan leda till att passagerarna kän‐
ner sig trötta.

Bakruteuppvärmning

Den uppvärmda bakrutan styrs med
Ü-knappen.
En kontrollampa tänds för att visa att
funktionen är på.
Bakruteuppvärmning 3 29.

Luftkonditionering
9 Varning
Sov inte i bilen med luftkondition‐
eringen eller värmesystemet på.
Det kan orsaka allvarliga skador
eller dödsfall på grund av sjun‐
kande syrenivå och/eller kropps‐
temperatur.
Konstruktion 1

Klimatreglering
Konstruktion 2

Röd = Varmt
Blå = Kallt

Luftfördelning

Reglage för:
■ Temperatur
■ Luftfördelning
■ Fläkthastighet
■ Avfuktning och avfrostning
■ Innercirkulation 4
■ Kylning n
■ Bakruteuppvärmning

Temperatur

Ställ in temperaturen genom att vrida
på knappen.

Välj ett ventilationsutsläpp genom att
vrida knappen i mitten.
L = Till huvud- och fotutrymme.
K = Till fotutrymmet, med en liten
mängd luft riktad mot vindru‐
tan, framdörrarnas fönster
och sidoventilationsutsläp‐
pen.
M = Det övre området via inställ‐
bara luftmunstycken.
J = Till vindrutan och fotutrymmet,
med en liten mängd luft riktad
mot framdörrarnas fönster
och sidoventilationsutsläp‐
pen.
V = Till vindrutan och framdörrar‐
nas fönster, med en liten
mängd luft riktad mot sidoven‐
tilationsutsläppen.

Fläkthastighet

Ställ in luftflödet genom att ställa in
önskad fläkthastighet.

Avimning av vindrutan
Konstruktion 1
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Konstruktion 2

Innercirkulation 4

Konstruktion 2

Konstruktion 1

1. Konstruktion 1: Ändra från recir‐
kulation till friskluft och vrid luftflö‐
desreglaget till läget AVISNING
V.
Konstruktion 2: Vrid luft‐
fördelningsreglaget till AVISNING
V, så ställs recirkulationsläget
automatiskt om till friskluft.
2. Konstruktion 1: Slå på kylning n.
Konstruktion 2: Luftkonditioner‐
ingssystemet fungerar men kon‐
trollampan ändras inte.
3. Välj önskad temperatur.
4. Ställ in önskad fläkthastighet.

Innercirkulationsläget aktiveras med
spaken 4.

Innercirkulationsläget aktiveras med
knappen 4.
En kontrollampa tänds för att visa att
recirkulationsläge är på.
* När systemet är i avfrostningsläge
ställs innercirkulation in på frisklufts‐
läge för att snabbt ge fri sikt genom
vindrutan.

Klimatreglering
9 Varning
Körning med innercirkulationen in‐
kopplad under längre tid kan göra
dig sömnig. Koppla regelbundet
om till friskluftsläge för att få in frisk
luft.
När innercirkulationen är inkopp‐
lad minskas luftutbytet. Vid an‐
vändning utan kylning ökar luft‐
fuktigheten vilket leder till att ru‐
torna kan bli immiga. Kupéluftens
kvalitet försämras med tiden vilket
kan leda till att passagerarna kän‐
ner sig trötta.

Kylning n

Konstruktion 1:
Styrs med knappen n och fungerar
endast när motorn och fläkten är
igång.
Konstruktion 2:
Styrs med knappen n och fungerar
endast när motorn och fläkten är
igång. En kontrollampa tänds för att
visa att luftkonditionering är på.

* När systemet är i avisningsläge
tänds A/C-knappen och ställs in på
A/C PÅ utan att kontrollampan änd‐
ras.
Luftkonditioneringen kyler och fuktar
av (torkar) så snart yttertemperaturen
är något över nollpunkten. Därför kan
kondens bildas och droppa från bil‐
ens underrede.
Om ingen kylning eller torkning öns‐
kas, slå av kylningen för att spara
bränsle.
Luftkonditioneringen fungerar inte när
fläkten är avstängd.
Även om luftkonditioneringen slås av
producerar bilen varmluft om tempe‐
raturratten vrids till det röda fältet.
Vrid fläktreglaget till 0 för att stänga
av luftkonditioneringen.

Se upp
Använd rätt kylvätska.
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9 Varning
Klimatregleringssystem måste all‐
tid servas av kvalificerad personal.
Om servicen inte utförs korrekt
kan personskador uppstå.
Normal kylning
1. Använda luftkonditioneringen.
2. Vrid temperaturreglaget helt in i
det blå området.
3. Vrid luftflödesreglaget.
4. Ställ in önskad fläkthastighet.
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Maximal kylning
Konstruktion 1

För att uppnå maximal kyleffekt vid
varmt väder och när bilen stått i solen
en längre tid.
1. Använda luftkonditioneringen.
2. Konstruktion 1: Flytta innercirku‐
lationsreglaget åt höger till recir‐
kulationsläget.
Konstruktion 2: Tryck på innercir‐
kulationsknappen för att aktivera
recirkulation.
3. Vrid temperaturreglaget helt in i
det blå området.
4. Ställ in högsta fläkthastighet.

Luftmunstycken
Inställbara luftmunstycken
Vid inkopplad kylning måste minst ett
luftmunstycke vara öppet, för att inte
förångaren ska bli isbelagd pga. otill‐
räcklig luftgenomströmning.

Konstruktion 2

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

Klimatreglering

Fasta luftmunstycken
Det finns flera luftmunstycken under
vindrutan och de främre sidorutorna
samt i fotutrymmena.

Tryck på skyddet på vart och ett av
sidoventilationsutsläppen och vrid det
i valfri riktning.
Om du inte vill ha flödet stänger du av
utsläppet.

9 Varning
Fäst inga föremål på luftmunstyck‐
enas lameller. Risk för skador och
personskador i händelse av en
olycka.
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Underhåll
Luftintag

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

Pollenfilter
Passagerarutrymmets luftfilter

Filtret tar bort damm, sot, pollen och
sporer från den luft som kommer in i
bilen genom luftintagen.
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Se upp
Passagerarutrymmets luftfilter be‐
höver mer frekvent underhåll vid
körning på dammiga vägar, om‐
råden med luftföroreningar och
frekvent körning på obelagda vä‐
gar.
Filtrets effektivitet minskas och
luftvägarna påverkas negativt.

Byte av filter:
1. Demontera handskfacket.
Öppna och dra handskfacket
uppåt på vardera sidan för att de‐
montera handskfacket.

2. Ta bort filterlocket genom att dra
locket uppåt.
3. Byt passagerarutrymmets luftfil‐
ter.
4. Montera filterkåpan och handsk‐
facket i omvänd ordning.
Observera!
Vi rekommenderar att du kontaktar
din auktoriserade verkstad för byte
av filtret.

Luftkonditionering, normal
drift
För att garantera en fortsatt god funk‐
tion måste kylningen aktiveras under
några minuter en gång i månaden,
oberoende av väderlek och årstid.
Kylning är inte möjlig när yttertempe‐
raturen är låg.

Service
För optimala kylningsprestanda är det
lämpligt att kontrollera klimatkontrol‐
len en gång per år:
■ Funktions- och trycktest.
■ Värmens funktion.

Klimatreglering
■ Täthetskontroll.
■ Kontroll av drivremmarna.
■ Rengöring av kondensorn och för‐
ångarens dränering.
■ Effektkontroll.

Se upp
Använd rätt kylvätska.

9 Varning
Klimatregleringssystem måste all‐
tid servas av kvalificerad personal.
Om servicen inte utförs korrekt
kan personskador uppstå.
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Körningstips

Start och hantering

Kontroll av fordonet

Inkörning av ny bil

Låt aldrig bilen rulla med
avstängd motor

Många system fungerar inte i denna
situation (t.ex. servobromsar, servo‐
styrning). Körning på detta sätt utgör
en fara för dig själv och andra.

Pedaler

För att kunna utnyttja hela pedalens
slaglängd får inga golvmattor läggas
under pedalerna.

Iakttag följande försiktighetsåtgärder
under de första tre-fyrahundra kilo‐
metrarna för att förbättra bilens pre‐
standa och ekonomi och förlänga
dess livslängd:
■ Undvik att starta på fullgas.
■ Varva inte upp motorn.
■ Undvik hårda inbromsningar utom i
nödfall. På så sätt slits bromsarna
in på rätt sätt.
■ Undvik snabba starter, plötslig
acceleration och långvarig körning
på höga varvtal för att förhindra
skador på motorn och spara
bränsle.
■ Undvik att accelerera på fullgas på
låga växlar.
■ Bogsera inga andra bilar.

Körning och hantering

Tändningslåsets lägen

9 Fara
Vrid inte nyckeln till läget 0 eller 1
under körning.
Bilen och servostyrningen fung‐
erar inte då vilket kan orsaka
skador, personskador eller even‐
tuellt dödsfall.
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Starta motorn
Starta motorn med
tändningslåset

Se upp

0 (LÅSA)

= Tändningen från‐
kopplad
1 (ACC)
= Tändning frånkopp‐
lad, rattlåset upplåst
2 (PÅ)
= Tändningen på
3 (START) = Motorn startar

Lämna inte nyckeln i läget 1 eller
2 under längre perioder när
motorn inte är i gång.
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 växel‐
väljaren till P eller N.
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■ Trampa inte ner gaspedalen.
■ Vrid nyckeln till läge 3, trampa ner
kopplingspedalen och fotbromsen
och släpp sedan nyckeln när
motorn är igång.
Vrid tillbaka nyckeln till 0 innan du
startar igen eller parkerar bilen.

Se upp
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.

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 frigörings‐
knappen. 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 en
uppförslutning ska ettan läggas i in‐
nan tändningen slås av. I uppförs‐
lutning ska dessutom framhjulen
vridas bort från trottoarkanten.
Om fordonet står i en nedförsbacke
ska backen läggas i innan motorn
slås av. Vrid dessutom framdäcken
mot trottoarkanten.
■ Lås bilen och aktivera stöldlarmet.

Motoravgaser
9 Fara
Motoravgaser innehåller giftig,
men färg- och luktlös, koloxid
(CO). Undvik inandning, det kan
vara livsfarligt.
Om avgaser kommer in i bilen,
öppna fönstren. Låt en verkstad
åtgärda orsaken till störningen.
Undvik att köra med öppet baga‐
geutrymme eftersom avgaser kan
tränga in i bilens kupé.

Katalysator
Tack vare katalysatorn reduceras
mängden skadliga ämnen i avgas‐
erna.

Körning och hantering
Se upp
Andra bränslekvaliteter än de som
nämns på sidorna 3 139, 3 194
kan skada katalysatorn och delar
av elektroniken.
Oförbränt bränsle kan leda till
överhettning och till skador på
katalysatorn. Undvik därför att an‐
vända startmotorn för länge, att
köra slut på tanken och att starta
motorn genom påskjutning eller
bogsering.
Om motorn misständer eller går
ojämnt, om motoreffekten minskar
eller om du råkar ut för andra ovanliga
driftstörningar ska du omedelbart låta
en verkstad åtgärda orsaken till stör‐
ningen. I ett nödläge kan du fortsätta
köra en kort stund, med låg hastighet
och låga varvtal.

Automatisk växellåda
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Växelväljare

Den automatiska växellådan är en
elektroniskt styrd, fyrstegad växel‐
låda.
Den fjärde växeln är överväxel.

Starta bilen
1. Värm upp motorn. Fortsätt sedan
att trycka ner bromspedalen sam‐
tidigt som växelväljaren flyttas till
någon av positionerna R, D, 2
eller 1.

Se upp
Växla inte från D (kör) och R
(back) eller P (parkering) när bilen
rör sig. Detta skadar växellådan
och kan orsaka personskador.
2. Släpp upp parkeringsbromsen
och bromspedalen.
3. Tryck långsamt ner gaspedalen
för att starta fordonet.

P (PARK): Låser framhjulen. Välj P
endast i när bilen står stilla och par‐
keringsbromsen är åtdragen.
R (REVERSE): Välj R enbart när for‐
donet står stilla
N (NEUTRAL): Friläge.
D: Detta körläge är för alla normala
körförhållanden. I detta läge kan
växellådan välja samtliga fyra växels‐
teg framåt. Den fjärde växeln är en
överväxel som minskar motorns varv‐
tal och bullernivå samtidigt som
bränsleekonomin förbättras.
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2: Gör så att växellådan kan byta från
första till andra växeln och förhindrar
automatisk uppväxling till tredje eller
fjärde växeln.
Välj körläge 2 för att få mer kraft när
du kör uppför backar och för att få
motorbroms i branta nedförsbackar.
1: Det här körläget låser växellådan i
första växeln.
Välj 1 för att få maximal motorbroms
när du kör nedför branta backar.

Se upp
Ge inte gas under växlingen.
Trampa aldrig samtidigt på gasoch bromspedalen.
När körsteget är ilagt och bromsen
släpps kör bilen långsamt iväg.
Använd inte läget P (parkering)
istället för parkeringsbromsen.
Stäng av motorn, dra åt parker‐
ingsbromsen och ta ut tändnings‐
nyckeln när du lämnar bilen.
Lämna aldrig bilen utan uppsikt
när motorn är igång.

Byte mellan olika växellägen

För att byta mellan vissa växellägen
måste du trycka in spärrknappen på
sidan av växelväljaren.
Följ beskrivningen som visas av pi‐
larna när du ändrar växelväljarens
läge.

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

Tryck ned bromspedalen och tryck in
spärrknappen för att växla.
De växellägen som kräver att du
trycker in spärrknappen anges av pi‐
larna.

Växla fritt.

Körning och hantering
9 Varning
Vidta följande försiktighetsåtgär‐
der för att undvika skador på
växellådan:
Tryck inte på gaspedalen medan
du växlar från P eller N till R, D, 2
eller 1.
Om du gör detta kan det inte bara
skada växellådan utan även göra
att du tappar kontrollen över bilen.
Använd läget D så mycket som
möjligt.
Växla aldrig till P eller R när bilen
är i rörelse.
Håll inte bilen på plats genom att
trycka på gaspedalen när du stan‐
nar bilen i en uppförsbacke. An‐
vänd fotbromsen.
Tryck ned bromspedalen när du
växlar från P eller N till R eller en
framåtväxel.
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.

Motorbromsverkan

Så här gör du för att utnyttja motor‐
bromsen när du kör i en lång nedförs‐
backe:
För automatväxellåda: Välj körom‐
råde "2" eller vid behov "1".
Motorbromsen är som effektivast i
körläge "1". Om du väljer körläge "1"
i för hög hastighet kommer växel‐
lådan att förbli i det växelläge den har
till dess bilens hastighet minskar.
Välj körområde "2" för normal motor‐
bromseffekt. För en ännu kraftigare
motorbromsverkan ska du välja "1".
Observera!
Om du motorbromsar under körning
i långa utförsbackar kan du förlänga
livslängden på dina bromsar.

Lossgungning

Att gunga loss bilen är endast tillåtet
om den har kört fast i sand, lera eller
snö.
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Flytta växelväljaren fram och tillbaka
mellan D och R upprepade gånger.
Håll motorns varvtal så lågt som möj‐
ligt och undvik plötslig acceleration.

Parkering

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

Kickdown
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För snabbare acceleration trampar du
ner gaspedalen helt och håller den
kvar där. Växellådan växlar ned till en
lägre växel beroende på
motorvarvtalet.

Överväxel AV

Funktionen O/D OFF kan användas
när oönskad växling till fjärde växeln
inträffar, till exempel i långa uppförs‐
backar.
Observera!
Vid normala körförhållanden bör du
köra med överväxelfunktionen akti‐
verad för att spara bränsle.

Fel
Vid ett eventuellt fel tänds varnings‐
lampan för felfunktion eller den auto‐
matiska växellådans varningslampa.
Växellådan växlar inte längre auto‐
matiskt och kan heller inte växlas
manuellt eftersom den är låst i en sär‐
skild växel.
Låt en verkstad åtgärda orsaken till
felet.
Den fjärde växeln i din automatiska
växellåda är en överväxel.
Koppla bort överväxeln genom att
trycka på överväxelknappen. Sym‐
bolen O/D OFF tänds i displayens
varningsruta.

Strömavbrott
Vid strömavbrott kan växelväljaren
inte flyttas från läget P.
Starta bilen med hjälp av startkablar
om batteriet är urladdat.

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

Lossa växelväljaren

Din bil är försedd med ett s.k. BTSIsystem (Brake-Transmission Shift In‐
terlock). Innan du byter från parker‐
ingsläge (P) måste tändningen vara i
läge ON och du måste trycka ned
bromspedalen hela vägen. Gör så här
om du inte kan ändra från P när tänd‐
ningen är i läge ON och broms‐
pedalen är nedtryckt:
1. Slå av tändningen
2. Tryck ned bromspedalen och håll
den nedtryckt. Dra åt handbrom‐
sen.

Körning och hantering
motorn och byt till den växel du
vill.
Om P läggs i igen kommer växel‐
väljaren att spärras i detta läge
igen.
5. Stäng locket.
6. Låt reparera bilen så snart som
möjligt.

133

Manuell växellåda

3. Öppna locket.
Om det inte går att lägga i back‐
växeln, för växelspaken till friläge,
släpp upp kopplingspedalen och
trampa ner den igen. Lägg sedan i
växeln på nytt.
Låt inte kopplingen slira i onödan.
Trampa ner kopplingspedalen helt.
Låt inte foten vila på kopplings‐
pedalen när du inte använder den.
4. För in en skruvmejsel i öppningen
så långt det går och flytta växel‐
väljaren ut ur läge P. Starta
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Se upp

Vi rekommenderar att du inte låter
handen vila på växelspaken under
körning.

Motorbromsverkan

Om du har en manuell växellåda ska
du stegvis växla ner till en lägre växel.

9 Varning
Växla aldrig ned en manuell väx‐
ellåda två eller fler växlingslägen i
taget.
På så sätt undviker du att växel‐
låda skadas eller att förlora kon‐
trollen och få personskador.
Observera!
Om du motorbromsar under körning
i långa utförsbackar kan du förlänga
livslängden på dina bromsar.

Bromsar
Bromssystemet består av två av var‐
andra oberoende bromskretsar.
Vid fel i en bromskrets går det fort‐
farande att bromsa bilen med den
andra bromskretsen. Bromsverkan
uppnås emellertid inte förrän broms‐
pedalen trampas ner hårt. Det krävs
avsevärt mer kraft för detta. Broms‐
sträckan blir längre. Anlita en verk‐
stad för att få hjälp innan du fortsätter
färden.

Se upp
Om en av kretsarna går sönder
måste bromspedalen tryckas ned
med större kraft och broms‐
sträckan kan öka. Se till att
omedelbart få bromssystemet
kontrollerat och reparerat på verk‐
stad. Vi rekommenderar att du
uppsöker en auktoriserad verk‐
stad.

Om pedalen kan tryckas ner
längre än normalt kan det vara fel
på bromssystemet.
Uppsök en verkstad omedelbart.
Vi rekommenderar att du upp‐
söker en auktoriserad verkstad.

Se upp
Kör inte med foten vilande på
bromspedalen. Detta gör att brom‐
skomponenterna slits ut i förtid.
Bromsarna kan också bli överhet‐
tade, vilket resulterar i längre
bromssträcka och osäkert till‐
stånd.

9 Varning
Om du har kört genom djupt vat‐
ten, tvättat bilen eller använt brom‐
sarna mycket i en brant nedförs‐
backe kan de temporärt förlora

Körning och hantering
bromsförmågan. Det kan bero på
att bromskomponenterna är våta
eller överhettade.
Gör så här om dina bromsar tem‐
porärt förlorar bromsförmågan
pga. överhettning: Växla ned till en
lägre växel i nedförsbackar. Håll
inte bromspedalen nedtryckt hela
tiden.
Om bromsverkan tillfälligt försäm‐
rats på grund av att bromsarna bli‐
vit våta kan följande procedur åter‐
ställa bromsverkan:
1. Kontrollera att det inte finns
några bilar bakom.
2. Håll en säker hastighet med
mycket avstånd bakåt och sid‐
orna.
3. Tryck försiktigt ner broms‐
pedalen tills normal bromsver‐
kan återställts.

Låsningsfritt bromssystem
Det låsningsfria bromssystemet
(ABS) förhindrar blockering av hjulen.

Så snart ett hjul har en tendens att
blockeras börjar ABS-systemet reg‐
lera bromstrycket. Bilen kan styras
även vid mycket kraftiga inbroms‐
ningar.
ABS-funktionen märks genom att
bromspedalen pulserar och genom
att ljudet från regleringsprocessen
hörs.
För att uppnå maximal bromsverkan
ska bromspedalen hållas helt ner‐
trampad under hela inbromsningen,
trots att den pulserar. Minska inte
trycket på pedalen.
Minska inte den kraft som du trampar
ner bromspedalen med.
När du startar bilen efter det att tänd‐
ningen slagits på kan ett mekaniskt
ljud höras en gång. Detta är normalt
och visar att ABS-systemet är klart för
funktion.
Kontrollampa u 3 67.
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Fel
9 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 och den
kan köra av vägen.
Låt en verkstad åtgärda orsaken till
felet.

Parkeringsbroms
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Dra alltid åt parkeringsbromsen ord‐
entligt utan att trycka på frigörings‐
knappen. Dra åt bromsen så hårt som
möjligt om bilen står i en lutning.
För att lossa parkeringsbromsen lyf‐
ter du spaken något, trycker in frigör‐
ingsknappen och sänker ner spaken
helt.
Trampa samtidigt på fotbromsen för
att minska den kraft som behövs för
parkeringsbromsen.
Kontrollampa 4 3 66.

Bromshjälp
Om man trampar ner bromspedalen
snabbt och kraftigt utförs broms‐
ningen automatiskt med maximal
bromskraft (full bromsning).
Minska inte trycket på bromspedalen
under den tid som full bromsning be‐
hövs. När bromspedalen släpps min‐
skas bromskraften automatiskt.

Körkontrollsystem
Elektronisk
stabilitetsreglering
Det elektroniska antisladdsystemet
(ESP) förbättrar vid behov kör‐
stabiliteten oberoende av vägens be‐
skaffenhet och däckens väggrepp.
Systemet förhindrar även att driv‐
hjulen slirar.
Så snart bilen riskerar att tappa grep‐
pet (understyrning, överstyrning) re‐
duceras motoreffekten och hjulen
bromsas separat. Detta förbättrar bil‐
ens körstabilitet avsevärt vid halt väg‐
lag.
ESP är i funktion så snart kon‐
trollampan b slocknar.
När ESP är aktivt blinkar b.

9 Varning
Låt inte denna speciella säker‐
hetsanordning förleda dig till att ta
onödiga risker.
Anpassa hastigheten till vägför‐
hållandena.
Kontrollampa b 3 67.

Deaktivering

För körning med mycket höga pre‐
standa går det att deaktivera ESP
genom att trycka på knappen a.
Kontrollampan a lyser.

Körning och hantering
ESP aktiveras om genom att man
trycker på knappen a igen.
ESP aktiveras dessutom igen nästa
gång tändningen slås på.
När ESP-systemet aktivt förbättrar
bilens stabilitet ska du sänka hastig‐
heten och vara extra uppmärksam på
vägförhållandena. ESP är enbart ett
kompletterande stödsystem för bilen.
När bilen överskrider sina rent fysiska
begränsningar kan den inte längre
kontrolleras. Lita därför aldrig enbart
på detta system. Fortsätt köra säkert.

Hindervarningssystem
Parkeringsassistans
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Nu kan du beräkna avståndet mellan
bilen och hinder med hjälp av larml‐
judet.
Förväxla inte med de ljud som fort‐
sätter när hindret är närmare än
40 cm.

Se upp

Parkeringsassistansen hjälper fö‐
raren när bilen backas genom att
avge varningssignaler om hinder upp‐
täcks bakom bilen.
Detta system kan slås på automatiskt
så fort tändningen är i läget ON och
transaxelns växelväljare är i läget R.
Detta system deaktiveras när bilens
hastighet är över cirka 5 km/h.
Om larmljudet hörs vid växling till
läget R tyder det på normal funktion.

Om följande händer indikerar det
ett fel i parkeringshjälpsystemet.
Larmet ljuder 3 gånger kontinuer‐
ligt fast det inte finns några hinder
kring den bakre stötfångaren.
Uppsök en verkstad så snart som
möjligt. Vi rekommenderar att du
vänder dig till en auktoriserad
verkstad.
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Larm- och detekterings‐ Larm‐
avstånd
signal
Larm 1
ungefär 0,8~1,5 m från
den bakre stötfångaren

--pip-pip--

Larm 2
--pip pip
pip pip
upp till ungefär 80 cm
från den bakre stötfång‐
aren
Larm 3
ungefär 20-40 cm från
den bakre stötfångaren

Larmet är
på

Se upp
Parkeringshjälpen bör endast be‐
traktas som ett hjälpsystem Fö‐
raren måste ändå hålla uppsikt
bakåt.
Den hörbara varningssignalen kan
variera beroende på objekt.

Den hörbara varningssignalen
kanske inte aktiveras om sensorn
är fryst eller nersmutsad med
smuts eller jord.
Du får inte trycka på eller skrapa
givarens yta. Detta kan skada höl‐
jet.
Det finns risk att parkeringshjälpen
inte fungerar korrekt vid körning
på ojämna ytor, till exempel i
skogar, på grusvägar, knöliga vä‐
gar eller i sluttningar.
Parkeringshjälpen kanske inte
upptäcker vassa föremål, tjocka
vinterkläder eller andra tjocka och
mjuka material som kan absorbera
frekvensen.

Se upp
Vid mottagning av andra ultral‐
judssignaler (metalljud eller
bromsljud från tunga nyttofordon)
kanske parkeringshjälpen inte
fungerar korrekt.

Rengör smutsiga sensorer med en
mjuk svamp och rent vatten.
Sådana föremål kan inte upp‐
täckas av systemet på väldigt nära
håll (ungefär 25 cm) och avstånd
på upp till 1 m.
Du bör fortsätta att kontrollera
speglarna eller vrida huvudet
bakåt. Normal uppmärksamhet vid
backning bör iakttas. Utsätt inte
sensorerna för tryck eller slag
genom att träffa dem med hög‐
trycksvattenpistolen vid tvättning.
Detta kan skada sensorerna.

Se upp
Den övre delen av bilen kan träffas
innan sensorn är i funktion. Kon‐
trollera därför i ytterbackspeglarna
eller genom att vrida huvudet
under parkering.
Parkeringshjälpen fungerar kor‐
rekt på vertikalt plana ytor.

Körning och hantering

Bränsle

Se upp

Bränsle till bensinmotorer
Använd endast blyfritt bränsle som
uppfyller EN 228.
Likvärdiga standardbränslen med ett
etanolinnehåll på maximalt
10 volymprocent kan användas.
Fyll på bränsle med rekommenderat
oktantal 3 194. Användning av
bränsle med lägre oktantal kan för‐
sämra motoreffekten och vridmomen‐
tet och öka bränsleförbrukningen
något.

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

Tankning

Se till att använda rätt bränsle
(bensin eller diesel) för din bil när
du tankar. Om du tankar diesel i en
bensindriven bil kan bilen få allvar‐
liga skador.
Av säkerhetsskäl måste bränsle‐
behållare, pumpar och slangar
vara ordentligt jordade. Statisk
elektricitet kan antända bensin‐
ångor. Du kan få brännskador och
din bil kan skadas.

9 Fara

Se upp
Användning av ett bränsle som
inte uppfyller EN 228 respektive
DIN 51626-1 eller något likvärdigt
bränsle kan leda till avsättningar
eller motorskador, vilket kan på‐
verka din garanti.
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Se upp
Om du använder en olämplig
bränsleklass eller tillsätter felak‐
tiga tillsatser till bränslet i bränsle‐
tanken kan motorn eller katalysat‐
orn skadas allvarligt.

Innan tankningen påbörjas slår du
av motorn och eventuella externa
värmare med förbränningskam‐
mare. Slå av alla mobiltelefoner.
Elektromagnetiska vågor eller
ström från mobiltelefoner kan an‐
tända bränsleångor.
Bränsle är brännbart och explo‐
sivt. Rök inte! Undvik öppen eld
och gnistbildning! Vid tankningen
måste bensinstationens bruksoch säkerhetsföreskrifter följas.
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Ta bort statisk elektricitet från hän‐
derna genom att vidröra något
som kan utlösa statisk elektricitet
när du vidrör eller öppnar tank‐
locket eller tankhandtaget.
Utför ingenting som kan generera
statisk elektricitet, som att kliva i
och ur bilen, medan du tankar.
Statisk elektricitet kan antända
bränsleångor.
Om det luktar bränsle i bilen måste
du låta en verkstad åtgärda orsa‐
ken omedelbart.

2. Drag öppningsspaken för tank‐
luckan uppåt; spaken sitter på gol‐
vet, till vänster framför förarstolen.
3. Vrid tanklocket långsamt moturs.
Om det hörs ett väsande ljud ska
du vänta tills det helt upphört in‐
nan du skruvar av locket helt.
Luckan för bränslepåfyllning är
placerad i panelen längst bak till
höger.

Observera!
Om tanklocket inte öppnas i kallt vä‐
der knackar du lätt på locket. Försök
sedan öppna det igen.

Se upp
Tvätta omedelbart av utrunnet
bränsle.

4. Ta av locket. Locket är fäst vid for‐
donet.

1. Stäng av motorn.

5. Sätt tillbaka locket efter påfyllning.
Vrid medurs tills du hör ett antal
klickanden.
6. Tryck tillbaka luckan tills den lå‐
ser.

Bilvård
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Allmän information

Parkering av bilen

Tillbehör och
ändringssatser

Parkering av bilen under en
längre tid

Vi rekommenderar användning av ori‐
ginalreservdelar och originaltillbehör
samt reservdelar som uttryckligen är
godkända för din bilmodell. För andra
produkter kan vi inte bedöma eller ga‐
rantera tillförlitligheten - även om det
finns godkännanden från myndig‐
heter eller andra.
Utför inga ändringar av elektriska
system, t.ex. ingrepp i elektroniska
styrdon (chip-tuning).

Se upp
Modifiera aldrig din bil. Det kan på‐
verka bilens prestanda, livslängd
och säkerhet och garantin kanske
inte täcker problem som orsakas
av ändringen.
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Om bilen ska stå parkerad i flera må‐
nader ska följande utföras:
■ Tvätta och vaxa bilen.
■ Kontrollera konserveringen i motor‐
rummet och på underredet.
■ Fyll bränsletanken helt.
■ Rengör och konservera tätnings‐
gummin.
■ Byt motorolja.
■ Töm spolarvätskebehållaren.
■ Kontrollera kylvätskans frost- och
korrosionsskydd.
■ Ställ in ringtrycket på värdet för full
last.
■ Parkera bilen i en torr och väl vent‐
ilerad lokal. Lägg i ettans växel eller
backen. Säkra bilen så att den inte
kan rulla.
■ Dra inte åt parkeringsbromsen.
■ Öppna motorhuven, stäng alla dör‐
rar och lås bilen.
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■ Lossa polklämman från bil‐
batteriets minuspol. Observera att
alla system inte fungerar, t.ex.
stöldlarmet.
■ Stäng motorhuven.

Bilkontroller
Utföra arbete

Ta bilen i drift igen

När bilen ska börja användas igen:
■ Anslut polklämman till bilbatteriets
minuspol. Aktivera fönsterhissar‐
nas elektronik.
■ Kontrollera ringtrycket.
■ Fyll på spolarvätskebehållaren.
■ Kontrollera motoroljenivån.
■ Kontrollera kylvätskenivån.
■ Montera eventuellt nummerskyltar.

Återvinning efter bilens
livstid
Information om centraler för återvin‐
ning av bilar efter deras livstid finns på
vår webbplats. Överlåt detta arbete
endast till en auktoriserad åter‐
vinningscentral.

9 Fara
Tändningssystemet använder ex‐
tremt hög spänning. Undvik berör‐
ing.

Motorhuv
Öppna
Konstruktion 1

9 Varning
Kontroller i motorrummet får
endast utföras när tändningen är
av.
Kylarfläkten kan gå även när tänd‐
ningen är av.

Bilvård
Konstruktion 2

2. Tryck upp låshandtaget och
öppna motorhuven.

9 Varning
Ta bara i motorhuvsstöttans
skumplastklädda handtag när
motorn är varm.

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

3. Dra upp stödpinnen lätt från fäs‐
tet. Säkra den sedan i spärrhaken
på motorrummets vänstra sida.

Stänga

Tryck fast stödet i fästet innan motor‐
huven stängs.
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Sänk ner motorhuven och låt den falla
i låset. Kontrollera att den är fastlåst.

9 Varning
Vidta alltid följande säkerhetsåt‐
gärder: 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.
Flytta inte bilen med huven öppen.
Om motorhuven är öppen är för‐
arens sikt skymd.
Om du kör bilen med öppen mo‐
torhuv kan detta leda till en
kollision och skador på bilen eller
annan egendom, personskador
eller dödsfall.
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Översikt motorrum
Bensinmotor

<Typ 1>

Bilvård

<Typ 2>
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Behållare för kylvätska
Motorolja, påfyllningslock
Bromsvätskebehållare
Batteri
Säkringsboxar
Motors luftfilter
Mätsticka för motoroljenivån
Behållare för spolarvätska
Behållare för servostyrnings‐
vätska
10. Oljenivåmätare för automatväxel‐
låda

Motorolja
Vi rekommenderar en manuell kon‐
troll innan en längre körning påbörjas.
Kontrollen får endast utföras när bilen
står vågrätt. Motorn måste vara drift‐
varm 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 motorolje‐
nivån.

Sätt in oljemätstickan till handtagets
anslagsyta och vrid den ett halvt varv.

Om motoroljenivån har sjunkit till på‐
fyllningsmarkeringen MIN ska motor‐
olja fyllas på.

Vi rekommenderar användning av
motorolja av samma klass som den
som användes vid det senaste bytet.
Motoroljenivån får inte överstiga den
övre markeringen MAX på mät‐
stickan.

Bilvård
9 Varning

Locket för påfyllning av motorolja är
placerat på kamaxelkåpan.

Se upp
Om för mycket motorolja har fyllts
på måste den tappas av eller su‐
gas ut.
Volymer och viskositet 3 198,
3 188.

Motorolja är irriterande och kan,
om den sväljs, orsaka illamående
eller dödsfall.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Undvik upprepad eller långvarig
kontakt med huden.
Tvätta exponerade områden med
tvål och vatten eller handrengö‐
ringsmedel.
Var försiktig när du tömmer ut
motorolja eftersom den kan vara
så varm att du bränner dig på den!
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Motors luftfilter
Konstruktion 1

1. Lossa luftfilterkåpans fästkläm‐
mor och öppna kåpan.
2. Byt luftfiltret.
3. Lås kåpan med fästklämmorna.
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Konstruktion 2

Se upp
Motorn behöver ren luft för att
kunna fungera som den ska.
Använd inte bilen utan att luftfiltret
är monterat.
Körning utan luftfilter kan skada
motorn.

Olja för automatväxellåda
1. Ta bort skruvarna och lyft av
locket.
2. Inspektera eller byt ut motorns
luftrenare/-filter.
3. Sätt på locket ordentligt och dra åt
skruvarna.

För att garantera att automatväxellå‐
dan fungerar korrekt och effektivt och
håller länge måste du se till att växel‐
lådsoljan håller rätt nivå. För lite eller
för mycket olja kan skapa problem.
Oljenivån måste kontrolleras när
motorn är igång och växelväljaren
står i läge P (Parkering). Bilen måste
ha uppnått normal drifttemperatur och
vara parkerad på ett jämnt underlag.
Normal drifttemperatur för oljan
(70 °C ~ 80 °C) kommer att uppnås
efter körning.

Kontroll av den automatiska
växellådans oljenivå

Byt växellådsoljan om den verkar för‐
orenad eller missfärgad vid en kon‐
troll.
Använd endast den olja som anges i
tabellen i denna manual.
Sjunkande oljenivå antyder en läcka i
automatväxeln. Om du konstaterar en
sådan läcka ska du kontakta en verk‐
stad för att snarast få problemet åt‐
gärdat. Vi rekommenderar en aukto‐
riserad verkstad.

Se upp
Se till så att ingen smuts eller främ‐
mande material hamnar i växel‐
lådsoljan.
Kontaminerad olja kan orsaka all‐
varliga fel i den automatiska växel‐
lådan och leda till dyra reparatio‐
ner.

Bilvård
7. Kontrollera oljan på oljestickan för
att se till att den inte är förorenad.

Se upp
Sätt tillbaka mätstickan hela vä‐
gen in. Den ska inte ha kontakt
med några andra delar.
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8. Kontrollera oljenivån. Oljan bör
ligga mellan MIN och MAX på ol‐
jestickan så som visas i illustratio‐
nen.
9. Om oljenivån ligger under MIN
fylls tillräckligt mycket olja på för
att höja nivån till MAX. Fyll inte
över MAX-märket.

Se upp
1. Starta motorn:
2. Värm upp motorn till dess tempe‐
raturen hos växellådsoljan når
ungefär 70 °C ~ 80 °C.
3. Flytta växelväljaren från "P" till "1"
och tillbaka till "P". Vänta ett par
sekunder i varje position till dess
de valda växlarna har lagts i helt.
4. Drag ut oljestickan och torka av
den.
5. För in oljestickan helt igen. I det
läget bör den inte komma i kontakt
med några andra delar.
6. Drag ut oljestickan igen.

För mycket vätska minskar bilens
prestanda.
Fyll inte på för mycket växellåd‐
solja i den automatiska växel‐
lådan.
Det kan skada växellådan.

Motorkylvätska
I länder med milt klimat ger kyl‐
vätskan frysskydd ned till cirka
-35 °C.
I länder med kallt klimat ger kyl‐
vätskan frysskydd ned till cirka
-50 °C.
Upprätthåll en tillfredsställande kon‐
centration av frostskyddsmedel.
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Se upp

Använd endast godkänt frost‐
skyddsmedel.

Kylvätskenivå
Se upp
För låg kylvätskenivå kan leda till
skador på motorn.

9 Varning

Se upp

Låt motorn svalna innan locket öp‐
pnas. Öppna locket försiktigt så att
övertrycket kan släppas ut lång‐
samt.

Bara vatten eller felaktig blandning
kan skada kylsystemet.
Använd inte bara vatten och inte
kylarsprit eller metanol som frost‐
skydd i kylsystemet.
Motorn kan bli överhettad eller
t.o.m. fatta eld.

Fyll på med en blandning av demine‐
raliserat vatten och frostskyddsmedel
som är godkänt för bilen. Sätt på och
skruva fast locket ordentligt. Kontrol‐
lera frostskyddet. Låt en verkstad ta
reda på orsaken till kylvätskeförlus‐
ten.
Observera!
Om kylvätskenivån sjunker under
linjen MIN skall kylaren fyllas på med
en blandning på 50/50 av vatten och
fosfatbaserad frostskyddsvätska.
Som frostskydd för bilen i extremt
kallt väder används en blandning av
40 % vatten och 60 % glykol.

När kylsystemet är kallt skall kyl‐
vätskenivån stå något över påfyll‐
ningsmarkeringen. Fyll på om nivån
är lägre.

Se upp
Kylvätska kan vara hälsovådligt.
Undvik upprepad och långvarig
kontakt med kylvätska.
Tvätta med tvål och vatten efter att
ha varit i kontakt med kylvätska.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Kylvätska är irriterande och kan
orsaka illamående eller dödsfall
om den sväljs.

Bilvård
Se upp
Det ska inte behövas fylla på of‐
tare än vid dom rekommenderade
intervallerna.
Om kylvätska behöver fyllas på of‐
tare kan det betyda att motorn be‐
höver service.
Vi rekommenderar att du upp‐
söker en auktoriserad verkstad.

Servostyrningsvätska

Servostyrningsvätskan måste be‐
finna sig mellan markeringarna MIN
och MAX.
Fyll på om nivån är lägre.

Se upp
Mycket små mängder av förore‐
ningar kan leda till skador på styr‐
systemet och göra så att det inte
fungerar korrekt. Låt inte förore‐
ningar komma i kontakt med väts‐
kesidan av behållarens lock/mät‐
sticka eller komma in i behållaren.

Se upp
Kör inte bilen utan en tillräcklig
mängd servostyrningsolja.
Att köra med för lite vätska kan
skada servostyrningen, vilket le‐
der till dyra reparationer.

Öppna och ta bort locket.
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9 Varning
Om behållaren rinner över kan
vätskan fatta eld eller missfärga
lacken.
Fyll inte på för mycket vätska.
En motorbrand kan orsaka per‐
sonskador och skador på bilen
och annan egendom.

Spolarvätska
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Fyll på rent vatten blandat med lämp‐
lig mängd spolarvätska med frost‐
skyddsmedel. Information om rätt
blandningsförhållande finns på spo‐
larvätskebehållaren.

Se upp
Endast spolarvätska med tillräck‐
ligt frostskydd ger ett bra skydd vid
låga temperaturer eller plötsliga
temperaturfall.
Påfyllning av spolarvätskebehållaren:
■ Använd bara färdigblandad spolar‐
vätska.
■ Använd inte kranvatten. Minera‐
lerna i kranvattnet kan täppa igen
vindrutespolarens ledningar.
■ Om det är troligt att det blir minus‐
grader skall spolarvätska blandad
för minusgrader användas.

Bromsvätska
9 Varning
Bromsvätska är giftig och frä‐
tande. Se till att den inte kommer i
kontakt med ögon, hud, tyg eller
lackerade ytor.

Bromsvätskan måste befinna sig mel‐
lan markeringarna MIN och MAX.
Iaktta noggrann renlighet vid påfyll‐
ning. Föroreningar i bromsvätskan
kan leda till funktionsstörningar i

bromssystemet. Låt en verkstad åt‐
gärda orsaken till bromsvätske‐
förlusten.
Använd endast bromsvätska som är
godkänd för bilen, bromsen och kopp‐
lingen 3 188.

Se upp
Var mycket noga med att all smuts
runt vätskebehållarens påfyll‐
ningslock torkas bort.
Föroreningar i bromssystemet kan
påverka systemets prestanda och
leda till dyra reparationer.
Om bromsvätska rinner ut över
motorn kan den fatta eld.
Fyll inte på för mycket vätska.
En motorbrand kan orsaka per‐
sonskador och skador på bilen
och annan egendom.
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Se upp
Släng inte använd bromsvätska
bland hushållssoporna.
Lämna avfallet på en miljöstation.
Använd bromsvätska och dess be‐
hållare är farliga. De kan skada din
hälsa och miljön.
Bromsvätska är irriterande för
ögon och hud.
Se till att inte få bromsvätska på
huden eller i ögonen. Om det hän‐
der tvättar du omedelbart det på‐
verkade området grundligt med
tvål och vatten eller handrengör‐
ing.

Batteri
Fordonet innehåller ett bly-syra-bat‐
teri. Bilbatteriet är underhållsfritt för‐
utsatt att körförhållandena möjliggör
tillräcklig laddning av batteriet. Korta
körsträckor och återkommande mo‐
torstarter kan ladda ur batteriet. Und‐
vik att använda onödiga elförbrukare.

Batterierna får inte slängas i hushålls‐
soporna. De måste lämnas till åter‐
vinning på lämpliga återvinnings‐
stationer.
Om bilen inte ska användas på mer
än 4 veckor kan batteriet laddas ur.
Lossa polklämman från bilbatteriets
minuspol.
Bilens batteri får endast kopplas från
och anslutas när tändningen är av.

9 Varning
Håll glödande material borta från
batteriet för att undvika explosion.
En batteriexplosion kan leda till
skador på bilen och allvarliga per‐
sonskador eller dödsfall.
Se till att den inte kommer i kontakt
med ögon, hud, tyg eller lackerade
ytor. Vätskan innehåller svavel‐
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syra som ger skador vid direktkon‐
takt. Vid hudkontakt, rengör områ‐
det med vatten och sök omedel‐
bart läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Luta inte på ett öppet batteri.
Skydd mot urladdning av batteriet
3 76.

Varningsetikett
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Symbolernas innebörd:
■ Inga gnistor, öppen låga eller rök‐
ning.
■ Skydda alltid ögonen. Explosiva
gaser kan vålla blindhet eller
personskada.
■ Förvara batteriet oåtkomligt för
barn.
■ Batteriet innehåller svavelsyra som
kan orsaka blindhet eller allvarliga
brännskador.
■ Se instruktionsboken för ytterligare
information.
■ Explosiva gaser kan finnas i närhe‐
ten av batteriet.

Byta torkarblad

Lyft torkararmen. Tryck på frigörings‐
spaken och lossa torkarbladet.
Korrekt fungerande vindrutetorkare
är avgörande för en god sikt och sä‐
ker körning. Kontrollera vindrutetor‐
karnas skick regelbundet. Byt hårda,
sköra eller spruckna torkarblad eller
sådana som smetar ut smuts på vind‐
rutan.
Främmande material på vindrutan
eller torkarbladen kan minska torkar‐
nas effekt. Om bladen inte torkar ord‐
entligt ska både vindrutan och bladen

rengöras med ett bra rengöringsme‐
del eller milt tvättmedel. Skölj grund‐
ligt med vatten.
Upprepa vid behov processen. Det
finns inget sätt att få bort spår av sili‐
kon från glas. Använd därför aldrig
polermedel med silikon på bilens
vindruta. Du kommer att få ränder
som försämrar förarens sikt.
Använd aldrig lösningsmedel, bensin,
fotogen eller thinner för att göra rent
vindrutetorkarna. De är frätande och
kan skada bladen och målade ytor.
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Glödlampsbyte
Byte av glödlampor
Slå av tändningen och slå från den
aktuella strömställaren resp. stäng
dörrarna.
Ta enbart i sockeln på den nya glöd‐
lampan! Vidrör inte glödlampans
glaskropp med händerna.
Använd endast samma glödlampstyp
för byte.
Byt strålkastarnas glödlampor inifrån
motorrummet.
Observera!
Efter körning i kraftigt regn eller efter
tvätt kan en del lampglas till ytter‐
belysningen verka frostiga.
Detta tillstånd orsakas av tempera‐
turskillnaden mellan lampans inre
och yttre.
Detta påminner om kondensen på
rutorna inne i bilen under regn och
innebär inte något problem med
bilen.
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Om vatten läcker in i glödlampskret‐
sen ska du låta en auktoriserad verk‐
stad kontrollera bilen.

Strålkastare
Halvljus och helljus
1. Dra av kabelkontakten från glöd‐
lampan.

3. Tryck på fjäderklämman och
lossa den.

2. Dra av täckkåpan.

4. Ta ut glödlampan från lamphuset.
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5. Vid montering av en ny glödlampa
ska klackarna placeras i uttagen i
lamphuset.
6. Fäst fjäderklämman.
7. Sätt strålkastarens skyddskåpa
på plats och tryck fast den.
8. Fäst kabelkontakten på glödlam‐
pan.
Ljusinställning
Halvljusinställningen kan justeras
med skruven som sitter ovanför strål‐
kastaren.

2. Dra av täckkåpan.

Se upp
Om strålkastarna behöver just‐
eras rekommenderar vi att bilen
tas till närmaste auktoriserade
verkstad för service eftersom detta
är viktigt för säkerheten.

Ta bort glödlampan från hållaren.
Sätt in den nya glödlampan.
Sätt in lamphållaren i lamphuset.
Sätt strålkastarens skyddskåpa
på plats och tryck fast den.
8. Fäst kabelkontakten på glödlam‐
pan.

Dimljus

Låt en verkstad utföra lampbyte.

Parkeringsljus
1. Dra av kabelkontakten från glöd‐
lampan.

4.
5.
6.
7.

Inställning av dimljus
3. Ta ut sidoljusets lamphållare från
lamphuset.

Dimljusets inställning kan justeras
med skruven som sitter ovanför dim‐
ljuset.

Bilvård
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Bakljus

Se upp
Om dimljusen behöver justeras re‐
kommenderar vi att bilen tas till
närmaste auktoriserade verkstad
för service eftersom detta är viktigt
för säkerheten.

Främre blinkers
2. Tryck in glödlampan något i lamp‐
hållaren, vrid åt vänster och ta ut
den och byt glödlampa.
3. Sätt in lamphållaren i lamphuset
och vrid åt höger tills den spärras.

1. Vrid lamphållaren moturs och fri‐
gör den.

1. Skruva loss båda skruvarna.
2. Dra av lamphuset. Var försiktig så
att kabelkanalen förblir i läge.
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4. Vrid lamphållaren moturs.

Sidoblinkers
1. Tryck lampan bakåt och ta bort
den.
2. Vrid lamphållaren moturs.
3. Dra ut glödlampan ur lamphålla‐
ren och byt den.
4. Montera i omvänd ordning.

3. Backljus/bromsljus (1)
Blinkersljus (2)
Backljuslampa (passagerarsida),
bakre dimljus (förarsida) (3)

5. Ta bort lamphållaren. Tryck in
glödlampan något i lamphållaren,
vrid åt vänster och ta ut den och
byt glödlampa.
6. Sätt in lamphållaren i bakljus‐
enheten och skruva den på plats.
Anslut kontakten. Sätt in bakljus‐
ets lamphus i karossen och dra åt
skruvarna. Sätt tillbaka skydden
och fäst dem.
7. Slå på tändningen, tänd och kon‐
trollera alla lampor.

Bilvård

Högt mittmonterat
bromsljus
<Typ av lampa>

5. Sätt i en ny glödlampa.
6. Sätt tillbaka lamphuset.

<LED>

Låt en verkstad utföra lampbyte.

Registreringsskyltsbelys‐
ning
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3. Ta ut glödlampan från lamphålla‐
ren och byt glödlampa.
4. Sätt in lamphållaren i lamphuset
och vrid den åt höger.
5. Sätt in lamphuset och säkra det
med hjälp av en skruvmejsel.

Innerbelysning
Kupébelysning

1. Öppna bakluckan.
2. Ta bort de två skruvarna och
lamphuset. Lossa kabelnätets
kontakt innan du tar bort lamphu‐
set.
3. Ta bort de två skruvarna och re‐
flektorenheten.
4. Drag glödlampan rakt ut ur hålla‐
ren.

1. För att avlägsna kupébelys‐
ningen: bänd upp motsatta sidan
av ljuskontakten med en platt‐
skruvmejsel. (Var försiktig så du
inte repar.)
2. Tag bort glödlampan.
3. Sätt i en ny glödlampa.
4. Sätt tillbaka lampenheten.
1. Skruva loss båda skruvarna.
2. Ta ut lamphuset neråt, dra inte i
kabeln.
Vrid lamphållaren åt vänster och
frigör den.
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Bagagerumsbelysning

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.

Elsystem
Säkringar
Utför bytet enligt texten på den de‐
fekta säkringen.
I en säkringshållare ovanför batteriets
pluspol finns några huvudsäkringar.
Låt vid behov en verkstad byta dem.
Koppla från strömkretsen med resp.
strömställare resp. koppla från tänd‐
ningen innan en säkring byts ut.
En defekt säkring känns igen på att
smälttråden har gått av. Byt inte säk‐
ringen förrän orsaken till felet har åt‐
gärdats.
Vissa funktioner kan vara säkrade
genom flera säkringar.
Säkringar kan också vara insatta utan
att funktionen finns.

Utdragningsverktyg för
säkringar

Det finns ett utdragningsverktyg för
säkringar i säkringshållaren i motor‐
rummet.

Bilvård
Stick på utdragningsverktyget upp‐
ifrån eller från sidan på de olika utför‐
andena av säkringar och dra ut säk‐
ringen.

Säkringscentral, motorrum

Säkringshållaren är placerad i motor‐
rummet.
Lossa locket, lyft det uppåt och ta bort
det.

Observera!
Kanske gäller beskrivningarna av
alla säkringshållare i denna instruk‐
tionsbok inte för din bil.
Vid kontroll av säkringshållaren, se
dekalen på säkringshållaren.
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Nr Strömkrets

Nr Strömkrets

Nr Strömkrets

1

Bränslepump

18 Strålkastare, helljus

35 Uppvärmt säte

2

Parkeringsljusrelä

19 Strålkastare, halvljus vänster

36 Relä uppvärmt säte

3

Relä, fläkt låg hastighet

20 Strålkastare, halvljus höger

37 Motorstyrenhet

4

Fläkt, hög hastighet

21 Reservsäkring

38 -

5

Luftkonditionering

22 Reservsäkring

39 Reservsäkring

6

Relä, fläkt hög hastighet

23 Tändning2/startmotor

7

Relä luftkonditionering

24 Tändning1/tillbehör

8

ABS 2

25 Varningsblinkers

9

Parkeringsljus, vänster

26 Tuta

10 Parkeringsljus, höger

27 Halvljusrelä

11 Dimljus fram

28 Relä signalhorn

12 Fläkt låg hastighet

29 Huvudrelä motor

13 ABS 1

30 Tändsystemet

14 Relä, dimljus fram

31 EMS 1

15 Relä bränslepump

32 EMS 2

16 Reservsäkring

33 Batteri instrumentpanel

17 Strålkastare, helljusrelä

34 -

Säkringscentral,
instrumentpanel
Konstruktion 1
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Konstruktion 2

Det inre säkringsblocket är placerat
under instrumentpanelen på förarsi‐
dan.

1. Öppna locket till säkringspanelen
genom att dra utåt längst upp.

2. Ta bort säkringspanelens lock
diagonalt.

Nr Strömkrets
1

Bakrutetorkare

2

Backspegel/ytterbackspegel

3

Halvljus eller helljus

4

Elektrisk OSVRM

5

Dörrlås

6

Vindrutetorkare

7

-

8

Backljus

9

Blinkers

Bilvård
Nr Strömkrets

Nr Strömkrets

Bilverktyg

10 Bakrutedefroster

25 SDM

11 Dimbakljus

26 -

Verktyg

12 Instrumentgrupp
13 Styrmodul fläktmotor
14 Airbag
15 Larm / datalänkkontakt
16 Växellådans styrenhet
17 Fönsterhissar bak
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Bilar med däckreparationssats

Verktygen och däckreparations‐
satsen finns i ett förvaringsutrymme
under golvskyddet i lastutrymmet.

Bilar med reservhjul

Domkraften och verktygen finns i ett
förvaringsutrymme i lastutrymmet
över reservhjulet.

18 Radio/fjärrkontroll utan nyckel/
fjärrkontroll
19 Motorstyrmodul (ECM)/larm
20 Fönsterhissar fram
21 Cigarettändare
22 Bromsljus
23 Startmotor
24 Radio/klocka/fjärrkontroll utan
nyckel

Reservhjul, platsbesparande 3 173.
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Reservhjul, full storlek 3 173.

Fälgar och däck

16
95

Däckkondition, fälgkondition

H

= Fälgdiameter i tum
= Kod bärförmåga t.ex.: 95
motsvarar 690 kg
= Hastighetskod

Kör över kanter långsamt och i så rät
vinkel som möjligt. Att köra över
vassa kanter kan leda till skador på
däck och fälgar. Kläm inte fast däcken
mot kantstenen vid parkering.
Kontrollera regelbundet att hjulen inte
är skadade. Vid skador resp. vid
ovanligt slitage ska en verkstad upp‐
sökas.

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

Vinterdäck

Kontrollera ringtrycket när däcken är
kalla minst var fjortonde dag samt
före alla längre resor. Glöm inte
reservhjulet.
Skruva loss ventilhatten.

Vinterdäck förbättrar körsäkerheten
vid temperaturer under 7 °C och ska
därför monteras på alla hjulen.

Däckbeteckningar
t.ex. 215/60 R 16 95 H
215 = Däckets bredd i mm
60 = Tvärsnittsförhållande (däck‐
ets höjd i relation till bredden)
i%
R
= Stomtyp: Radial
RF = Konstruktion: RunFlat

Däcktryck

Bilvård
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9 Varning
För lågt tryck kan leda till stark
uppvärmning av däcken, inre
däckskador, att slitbanan lossnar
vid höga hastigheter eller däck‐
explosion.

Mönsterdjup
Ringtryck 3 199 och på dekalen på
förarsidans dörrkarm.
Uppgifterna om ringtryck avser kalla
däck. De gäller för sommar- och
vinterdäck.
Reservhjulet ska alltid fyllas med ring‐
trycket för full last.
ECO-ringtrycket är avsett för att
uppnå lägsta möjliga bränsleförbruk‐
ning.
Över- eller underskridande av de
föreskrivna lufttrycken påverkar
säkerheten, köregenskaperna, kör‐
komforten och bränsleförbrukningen,
och ökar däckslitaget.

Kontrollera profildjupet regelbundet.
Däck ska av säkerhetsskäl kasseras
när mönsterdjupet nått ner till
2-3 mm (4 mm för vinterdäck).
Av säkerhetsskäl rekommenderar vi
att mönsterdjupet för däcken på
samma axel inte skiljer mer än 2 mm.

Det minsta lagliga mönsterdjupet
(1,6 mm) har nåtts när mönstret slitits
till någon av slitagevarnarna (TWI =
Tread Wear Indicator). Deras läge in‐
dikeras med markeringar på däcksi‐
dan.
Om slitaget är större fram än bak ska
framhjulen bytas mot bakhjulen. Se
till att hjulens rotationsriktning är den‐
samma som tidigare.
Däck åldras även om de inte an‐
vänds. Vi rekommenderar att däcken
byts efter 6 år.
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Byta däck och
fälgdimension
Vid användning av andra däckdimen‐
sioner än de som monteras i fabriken
måste kanske hastighetsmätaren
samt det nominella ringtrycket pro‐
grammeras om och ändringar göras
på bilen.
Byt dekalen med ringtryck efter byte
till andra däckdimensioner.

9 Varning
Olämpliga däck eller fälgar kan
leda till olyckor och till att typgod‐
kännandet upphör.

9 Varning
Använd inte däck och hjul av an‐
nan storlek och typ än de som ur‐
sprungligen fanns installerade på
bilen. Det kan påverka bilens sä‐
kerhet och prestanda. Det kan
leda till styrningsvårigheter eller
rundslagningsolyckor och allvar‐

liga skador. När du byter däck
måste du se till att installera alla
fyra däck och hjul av samma stor‐
lek, typ, mönster, märke och last‐
kapacitet. Om du använder andra
däckstorlekar eller typer kan det
allvarligt påverka körning, hanter‐
ing, markfrigång, bromssträcka,
avstånd till karossen och hastig‐
hetsmätarens pålitlighet.

9 Varning
Olämpliga däck eller hjulsidor kan
leda till plötslig luftförlust och däri‐
genom till olyckor.

Snökedjor

Hjulsidor
Använd hjulsidor och däck som god‐
känts för respektive bil och därmed
uppfyller kraven för den aktuella kom‐
binationen av hjul och däck.
Om hjulsidor och däck som inte god‐
känts av tillverkaren används får
däcken inte ha någon fälgskydds‐
vulst.
Hjulsidorna får inte påverka kylningen
av bromsarna.

Snökedjor är endast tillåtna på fram‐
hjulen.
Använd snökedjor med fina länkar
som på slitbanan och däckens insidor
har en maximal länkhöjd på 10 mm
inklusive kedjelås.
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9 Varning
Skador kan förorsaka däckexplo‐
sion.

Däckreparationssats
Mindre skador på däckets löpyta eller
sida kan åtgärdas med däck‐
reparationssatsen.
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.

Dra åt parkeringsbromsen, lägg i
ettan eller backen.
Däckreparationssatsen finns i ett ut‐
rymme under golvskyddet i last‐
utrymmet.
1. Ta upp däckreparationssatsen
från utrymmet.
2. Ta ut kompressorn och flaskan
med tätningsmedel.

9 Varning
Kör inte fortare än 80 km/h.
Bör inte användas under längre
tid.
Bilens styrning och vägegenska‐
per kan påverkas.
Vid en punktering:
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3. Ta ut den elektriska anslutnings‐
kabeln och luftslangen från förva‐
ringsutrymmena på undersidan
av kompressorn.

4. Strömställaren på kompressorn
måste vara ställd på §.
5. Skruva på kompressorns luftslang
på anslutningen på tätnings‐
medelsflaskan.
6. Anslut kompressorns kontakt till
tillbehörsuttaget. För att undvika
att batteriet laddas ur rekommen‐
derar vi att motorn får gå.
7. Placera tätningsmedelsflaskan i
hållaren på kompressorn.
Placera kompressorn nära däcket
på ett sådant sätt att tätnings‐
medelsflaskan är upprätt.
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8. Skruva av det defekta däckets
ventilhatt.
9. Skruva på påfyllningslangen på
däckets ventil.

10. Ställ vippströmställaren på kom‐
pressorn på I. Däcket fylls med
tätningsmedel.
11. Kompressorns tryckmätare visar
kortvarigt upp till 6 bar när
tätningsmedelsflaskan töms
(ungefär 30 sekunder). Sedan
börjar trycket sjunka.
12. Allt tätningsmedel pumpas in i
däcket. Sedan ska däcket fyllas
med luft.
13. Det föreskrivna ringtrycket (cirka
2,2 bar) ska uppnås inom
10 minuter. När korrekt luftryck
har uppnåtts stänger du av kom‐
pressorn.
Om det föreskrivna ringtrycket
inte uppnås inom 10 minuter ska
däckreparationssatsen demonte‐
ras. Flytta bilen ett däckvarv. An‐
slut reparationssatsen igen och
fortsätt fyllningen 10 minuter. Om
det föreskrivna ringtrycket fort‐
farande inte uppnås är skadan på
däcket för stor. Uppsök en verk‐
stad för att få hjälp. Släpp ut det
överflödiga ringtrycket med knap‐
pen ovanför tryckindikatorn.

14.

15.
16.

17.

Låt inte kompressorn arbeta
längre än 10 minuter.
Lossa däckreparationssatsen.
När du drar av tätningsmedels‐
flaskan från hållaren ska du trycka
på fästklacken. Skruva på däck‐
påfyllningsslangen på tätnings‐
medelsflaskans lediga anslutning.
Tack vare detta undviker man att
tätningsmedel kommer ut. För‐
vara däckreparationssatsen i
bagagerummet.
Ta bort tätningsmedel som runnit
ut med en trasa.
Placera den dekal med den maxi‐
malt tillåtna hastigheten (ungefär
80 km/h) som finns på tätnings‐
medelsflaskan i förarens synfält.
Fortsätt körningen omgående så
att tätningsmedlet fördelas jämnt i
däcket. Efter cirka 10 km körning
(efter högst 10 minuter) stannar
du och kontrollerar ringtrycket.
Skruva fast luftslangen direkt på
däckventilen och kompressorn.
Korrigera till det föreskrivna vär‐
det (cirka 2,2 bar)om ringtrycket
uppgår till mer än 1,3 bar.

Bilvård
Upprepa detta (nr 17) tills det inte
längre läcker ut någon luft.
När ringtrycket fallit under
1,3 bar får bilen inte längre an‐
vändas. Uppsök en verkstad för
att få hjälp.

Observera satsens bäst före-datum.
Efter detta datum garanteras dess
tätningsförmåga inte. Lägg märke till
lagringsinformationen på tätnings‐
medelsflaskan.
Ersätt den använda tätningsmedels‐
flaskan. Ta hand om flaskan enligt
tillämpliga föreskrifter.
Kompressorn och tätningsmedlet
kan användas från ca -30 °C ~ 70 °C.

Byta hjul

18. Lägg in däckreparationssatsen i
bagagerummet.
Observera!
Körkomforten för det reparerade
däcket är kraftigt försämrad. Byt där‐
för detta däck.
Om det hörs ovanliga ljud eller om
kompressorn blir varm, stäng av
kompressorn i minst 30 minuter.

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 diagonal‐
däck) kanske inte bilen beter sig kor‐
rekt och du riskerar en olycka. Att an‐
vända däck av olika storlek, varu‐
märke 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 däckrepara‐
tionssats istället för ett reservhjul
3 169.
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Förbered på följande sätt och följ an‐
visningarna:
■ 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, lägg i
ettan eller backen.
■ Stäng av motorn och ta ur nyckeln.
■ Slå på varningsblinkers.
■ Använd en kil, träbit eller sten och
lägg framför och bakom det hjul
som är diagonalt motsatt det som
skall bytas.
■ Alla passagerare skall gå ut ur
bilen.
■ Ta ut reservhjulet 3 173.
■ Byt aldrig flera hjul samtidigt.
■ Använd domkraften endast för byte
av hjul vid punktering, inte för byte
mellan vinter- och sommardäck och
vice versa.
■ I den upplyfta bilen får inga
personer eller djur befinna sig.
■ Kryp inte under den upplyfta bilen.
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■ Starta inte motorn när bilen är upp‐
lyft.
■ Rengör hjulbultarna och gängorna
innan hjulet monteras.

2. Fäll ut hjulnyckeln och sätt den på
plats och se till att den sitter ord‐
entligt. Lossa sedan varje hjul‐
mutter ett halvt varv.

9 Varning
Domkraften är konstruerad endast
för användning på din bil.
Använd inte domkraften som med‐
följer din bil på andra fordon.
Domkraftens tillåtna maxlast får
inte överskridas.
Om du använder denna domkraft
på andra fordon kan skador upp‐
stå på det fordonet eller domkraf‐
ten och även leda till personska‐
dor.

1. Lossa hjulmutterkåporna med en
skruvmejsel och ta bort dem.
3. Dra runt domkraftsveven för att
lyfta upp huvudet något och pla‐
cera domkraften vertikalt mot den
position som är markerad med en
halvcirkel.
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4. Fäst domkraftsveven på domkraf‐
ten och fäst nyckeln i domkrafts‐
veven korrekt.
Lyft sedan upp domkraften för att
sätta lyfthuvudet ordentligt på
plats vid upplyftningsplatsen.

5. Vrid runt nyckeln samtidigt som
du kontrollerar att domkraften är
korrekt placerad tills hjulet går fritt
från marken.
6. Skruva ut hjulmuttrarna.
7. Byt hjul.
8. Skruva på hjulmuttrarna.
9. Sänk ner bilen.
10. Sätt på hjulnyckeln helt och dra åt
hjulmuttrarna korsvis. Åtdrag‐
ningsmomentet är 120 Nm.
11. Ventilsymbolen på hjulsidans
baksida måste peka mot hjulets
ventil.
Sätt på hjulmutterkåporna.
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12. Lägg in det utbytta hjulet och bil‐
verktygen. För att undvika skram‐
mel ska skruvhuvudet vridas till
dess domkraftens topp och botten
sitter fastklämda i verktygslådan
sedan domkraften lagts tillbaka
på sin vanliga plats. Se till att det
finns ett visst mellanrum mellan
domkraften och andra eventuella
redskap. Verktyg 3 165.
13. Kontrollera det nymonterade
däckets tryck samt hjulmuttrarnas
åtdragningsmoment så snart som
möjligt.
Låt snarast byta ut eller reparera det
skadade däcket.

Reservhjul
Reservhjul, platsbesparande

Reservhjulet kan vara klassat som ett
tillfälligt reservhjul beroende på stor‐
leken jämfört med övriga monterade
hjul och nationella föreskrifter.
Reservhjulet har en stålfälg.
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Om det monterade reservhjulet är
mindre än de andra hjulen eller an‐
vänds tillsammans med vinterdäck
kan köregenskaperna försämras. Byt
det skadade hjulet så snart som möj‐
ligt.

Se upp
Reservhjulet är endast avsett för
tillfällig nödanvändning.
Byt ut mot det vanliga hjulet så
snart som möjligt.
Använd inte snökedjor.
Montera inte ett däck på detta hjul
som inte är identiskt med original‐
däcket.
Montera det inte på andra bilar.

Reservhjul, full storlek

Om det monterade reservhjulet är li‐
kadant som de andra hjulen eller an‐
vänds tillsammans med vinterdäck
kan köregenskaperna försämras. Byt
det skadade hjulet så snart som möj‐
ligt.

Platsbesparande reservhjul

Reservhjulet är placerat i last‐
utrymmet under golvskyddet. Det är
fäst i fördjupningen med en vingmut‐
ter.
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.

Vid användning av det tillfälliga
reservhjulet kan köregenskaperna
ändras. Byt eller reparera det ska‐
dade hjulet så snart som möjligt.
Montera endast ett platsbesparande
hjul. Kör inte fortare än 80 km/h. Kör
långsamt i kurvor. Använd inte det
platsbesparande hjulet under en
längre tid.
Snökedjor 3 168.

Reservhjulet är placerat i last‐
utrymmet under golvskyddet. Det är
fäst i fördjupningen med en vingmut‐
ter.

Bilvård
Däck med föreskriven
rotationsriktning

Däck med föreskriven rotationsrikt‐
ning ska monteras så att de roterar i
körriktningen. Rotationsriktningen
finns angiven med en symbol (t.ex.
pil) på däcksidan.
Vid däck som är monterade mot rota‐
tionsriktningen gäller:
■ Köregenskaperna kan ändras. Byt
eller reparera det skadade hjulet så
snart som möjligt.
■ Kör inte fortare än 80 km/h.
■ Kör extra försiktigt om vägbanan är
våt eller snötäckt.

Start med startkablar
Starta aldrig med snabbladdnings‐
aggregat.
Vid urladdat batteri kan motorn
startas med startkablar och batteriet i
en annan bil.

9 Varning
Start med startkablar måste ske
med stor försiktighet. Varje av‐
vikelse från följande beskrivning
kan leda till personskador eller
sakskador genom batteriexplo‐
sion, och till skador på de båda bi‐
larnas elsystem.

9 Varning
Låt inte batteriet komma i kontakt
med ögon, hud, tyg eller lackerade
ytor. Vätskan innehåller svavel‐
syra som ger skador vid direktkon‐
takt.
■ Inga gnistor eller öppen eld i batteri‐
ernas närhet.
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■ Ett urladdat batteri kan frysa redan
vid en temperatur på 0 °C. Ett fryst
batteri måste tinas upp innan det
går att ansluta startkablar.
■ Använd skyddsglasögon vid arbe‐
ten med bilbatterier.
■ Använd ett hjälpbatteri med samma
spänning (12 V). Dess kapacitet
(Ah) får inte vara mycket mindre än
det urladdade batteriets kapacitet.
■ Använd startkablar med isolerade
polklämmor och ett tvärsnitt på
minst 16 mm2.
■ Koppla inte från det urladdade
batteriet från bilens elektriska nät.
■ Koppla från onödiga ström‐
förbrukare.
■ Stå inte lutad över batteriet under
startförloppet.
■ Hjälpkablarnas polklämmor får inte
beröra varandra.
■ Bilarna får inte komma i kontakt
med varandra när starthjälp ges.
■ Dra åt parkeringsbromsen. Växel‐
lådan i friläge. Automatisk växel‐
låda i läget P.
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Ordningsföljd vid anslutningen av
kablarna:
1. Anslut den röda kabeln till hjälp‐
batteriets pluspol.
2. Anslut den röda kabelns andra
ända till det urladdade batteriets
pluspol.
3. Anslut den svarta kabeln till hjälp‐
batteriets minuspol.
4. Anslut den svarta kabelns andra
ända till jord på bilen, t.ex. motor‐
blocket eller en skruv på motor‐
fästet. 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.
För att starta motorn:
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 tom‐
gång under ca 3 minuter med an‐
slutna 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.

Bogsering
Bogsera bilen
Om du behöver bogsera bilen bör du
utnyttja vårt servicenät eller ett pro‐
fessionellt bärgningsföretag.

Den bästa metoden är att transpor‐
tera bilen med hjälp av ett bärgnings‐
fordon.

Bilvård
Observera följande när ett fordon ska
bogseras:
■ Inga passagerare får finnas i fordo‐
net som bogseras.
■ Lossa parkeringsbromsen på det
bogserade fordonet och ställ växel‐
väljaren i friläge.
■ Tänd varningsblinkers.
■ Iakttag hastighetsgränserna.
Om det inte går att få bilen bogserad
av en bärgningsbil gör du på följande
sätt:

Om bogsering sker med två hjul ska
de drivande framhjulen lyftas och
bilen bogseras med låsta framhjul.
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Lossa skyddet genom att trycka på
pilpositionen (A - basmodell/B - spe‐
cialpaketmodell) och ta bort skyddet.
Bogseröglan finns bland bilverktygen
3 165.
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Se upp
Kör långsamt. Undvik ryck. Kraf‐
tiga ryck och påkänningar kan
skada bilarna.

Skruva in bogseröglan till anslag i
vågrätt läge.
Fäst bogserlinan – bättre är en
bogserstång – i öglan.
Bogseröglan får endast användas för
bogsering och inte för laddning av
bilen.
Slå på tändningen för att frigöra ratt‐
låset och för att kunna använda
bromsljus, signalhorn och vindrute‐
torkare.
Växellådan i friläge.

Vid avstängd motor krävs betydligt
större kraft för bromsning och styr‐
ning.
Koppla in luftåtercirkulationen och
stäng alla rutor så att den bogserande
bilens avgaser inte kommer in i bilen.
Bilar med automatisk växellåda: Bog‐
sera inte fordonet i bogseröglan. Bog‐
sering med bogserlina kan orsaka all‐
varliga skador på automatväxellådan.
Bilar med automatväxellåda ska bog‐
seras på flak eller med hjullyftutrust‐
ning.
Fordon med manuell växellåda: Bilen
måste bogseras framåt, inte över
88 km/h. Annars eller om växellådan
är felaktig måste framaxeln lyftas upp
från marken.
Uppsök en verkstad för att få hjälp.
Efter bogseringen skruvar du av
bogseröglan.

A (Basmodell): Sätt på locket på
vänster sida och stäng locket.
B (Specialpaket): Sätt i locket i neder‐
delen och stäng locket.
Den bästa metoden är att transpor‐
tera bilen med hjälp av ett bärgnings‐
fordon.

Bogsera en annan bil

Den bakre bogseröglan är placerad
under den bakre stötfångaren.
Bogseröglan får endast användas för
bogsering och inte för laddning av en
bil.

Bilvård

Vård av utseendet
Yttre vård
Lås

Om bilen har ett skydd på den bakre
stötfångaren framför den bakre
bogseröglan tar du bort två klämmor
från skyddet. Lossa skyddet genom
att dra det bakåt.
Sätt tillbaka skyddet ordentligt efter
bogseringen.

Se upp
Kör långsamt. Undvik ryck. Kraf‐
tiga ryck och påkänningar kan
skada bilarna.

Låsen smörjs på fabriken med ett
högvärdigt låscylinderfett. Använd
därför låsupptiningsmedel endast i
nödfall. De verkar avfettande och på‐
verkar 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 regel‐
bundet. Vid tvättning i en biltvätt ska
du välja ett program med vaxtillsats.
Fågelspillning, döda insekter, kåda,
blompollen e.dyl. ska omgående tvät‐
tas bort, då de innehåller aggressiva
ämnen som kan ge lackskador.
Vid användning av biltvättar ska an‐
visningarna från biltvättens tillverkare
följas. Stäng av vindrutetorkarna och
bakrutetorkarna. Lås bilen så att tank‐
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luckan inte kan öppnas. Skruva av
antennen och utvändiga tillbehör som
taklasthållare osv.
Vid handtvätt måste hjulhusens in‐
sida spolas av ordentligt.
Öppna dörrar och motorhuv och ren‐
gör kanter och falsar.
Låt en verkstad smörja alla dörrarnas
gångjärn.
Rengör inte motorrummet med ett
ångstrålaggregat eller en högtrycks‐
tvätt.
Spola av bilen väl och torka med
sämskskinn. Skölj sämskskinnet ofta.
Använd olika sämskskinn för lacke‐
rade ytor och glasytor. Om vax
kommer på rutorna försämras sikten.
Ta inte bort tjärfläckar med hårda
föremål. Använd tjärborttagnings‐
spray på lackerade ytor.

Ytterbelysning

Strålkastar- och lampglasen är till‐
verkade av plast. Använd inga sli‐
pande, frätande eller aggressiva
medel, isskrapor eller torra trasor.
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Polering och vaxning

Vaxa bilen regelbundet (senast när
vatten inte längre bildar pärlor). Om
detta inte görs kommer lacken att
torka 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 av‐
visande skyddsfilm, som gör vaxning
onödig.
Karossdelar av plast får inte behand‐
las med vax eller poleringsmedel.

Fönsterrutor och torkarblad

Använd mjuka, luddfria trasor eller ett
sämskskinn och glasrengörings‐
medel eller insektsborttagare för ren‐
göring.
Se till att värmeledarna på insidan av
bakrutan inte skadas vid rengöring av
bakrutan.
För mekanisk borttagning av isbe‐
läggning 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.

■ Använd stöd när du lyfter bilen.
■ För att undvika skador på karossen
rekommenderas att hela bilen lyfts
upp på ett bärgningsfordon när den
ska transporteras.

Fälgar och däck

Underrede

Använd inte högtrycksaggregat för
rengöring.
Rengör fälgar med pH-neutralt fälg‐
rengöringsmedel.
Fälgarna är lackerade och kan vårdas
med samma medel som karossen.

Lackskador

Åtgärda små lackskador med ett lack‐
stift innan det bildas rost. Låt en verk‐
stad åtgärda större lackskador eller
rost.

Specialpaket och karosspaket

■ Var försiktig vid bogsering för att
undvika skador från bogserlinan.
Avlägsna täckluckan i stötfångaren
före bogsering.
■ Sänkt markfrigång. Kör sakta över
ramper, gupp eller trottoarkanter.

Frätande material som används för
att avlägsna is och snö eller för att
binda damm kan samlas på din bils
underrede. Om man inte avlägsnar
dessa material kan det påskynda kor‐
rosion och rost.
Använd vatten regelbundet för att
spola rent underredet.
Var noggrann och gör rent på alla
ställen där lera och annat skräp kan
samlas. Lossa allt sediment som
packats i slutna utrymmen innan du
spolar med vatten.

Bil försedd med dekal

Tvätta inte bilen under de första
72 timmarna efter leveransen för att
dekalen ska få tillräckligt fäste.
När bilen tvättas med högtryckstvätt
eller ångtvätt ska du se till att hålla ett
avstånd av minst 20 cm mellan dekal

Bilvård
och vatten- eller ångstråle och inte
hålla strålen riktad mot en punkt
längre än 1 sekund. I annat fall kan
dekalen skadas.

Kupévård
Interiör och klädsel

Använd endast torra trasor eller
interiörrengöringsmedel för rengöring
av interiören inklusive instrument‐
panelen och övriga paneler.
Glaset framför instrumentpanelen får
endast rengöras med en mjuk fuktig
duk.
Rengör dynor med dammsugare och
borste. Ta bort fläckar med interiör‐
rengöringsmedel.
Tyg i kläder är inte alltid färgäkta. De
kan orsaka missfärgning, särskilt på
ljus tygklädsel. Fläckar och missfärg‐
ningar ska rengöras så snart som
möjligt.
Rengör säkerhetsbältena med ljum‐
met vatten eller interiörrengörings‐
medel.

Se upp
Stäng kardborrlåsen eftersom
öppnade kardborrlås i kläderna
kan skada sätesklädseln.

Plast- och gummidelar

Plast- och gummidelar kan rengöras
med samma medel som karossen.
Använd eventuellt interiörrengörings‐
medel. Använd inga andra medel.
Undvik lösningsmedel och framför allt
bensin. Använd inte högtrycksaggre‐
gat för rengöring.
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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 ut‐
förts skall noteras i servicehandbo‐
ken.
Datum och mätarställning förs in till‐
sammans med verkstadens stämpel
och underskrift.
Förvissa dig om att servicehandbo‐
ken fylls i korrekt eftersom fort‐
löpande intyg på servicearbeten är en
förutsättning för att bevilja eventuella
garanti- och goodwillanspråk. Det är
dessutom en fördel vid vidareförsälj‐
ning av bilen.
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Planerat underhåll
Serviceplaner
Underhållsintervall
1 gång per år / 15.000 km (vilket som inträffar först)
Underhåll I: Använd Underhåll I vid första servicen eller om Underhåll II genomförts tidigare.
Underhåll II: Använd Underhåll II om den tidigare genomförda servicen var Underhåll I.
Servicearbete

Underhåll I

Underhåll II

R

R

Kontrollera ev. läckage eller skador.2)

I

I

Kontrollera motorns luftfilter.3)

I

I

Kontrollera däcken avseende tryck och slitage.

I

I

I

I

Byt motorolja och

Kontrollera
1)
2)
3)
4)

filter.1)

bromssystemet.4)

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.
Förekommer ett läckage i något system i bilen kan det innebära ett problem. Kontrollera och reparera systemet,
kontrollera vätskenivån och fyll på vid behov.
Körs bilen regelbundet i dammig miljö, kontrollera filtret oftare. Det kan ev. behöva bytas oftare.
Kontrollera visuellt bromsledningar och -slangar avseende montering, läckage, sprickor, skavmärken osv. Kontrollera
bromsbeläggen avseende slitage och bromsskivornas kondition. Kontrollera bromsbelägg/-backar i trumbromsar
avseende slitage och sprickor. Kontrollera övriga bromskomponenter inkl. trummor, hjulcylindrar, bromsok, parkerings‐
broms osv.
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Servicearbete

Underhåll I

Underhåll II

Kontrollera nivåerna för motorkylvätska och spolarvätska och fyll på vid behov.

I

I

Kontrollera fjädring och styrkomponenter.5)

I

I

Kontrollera torkarbladen.6)

I

I

Kontrollera drivremmarna.

I

I

Genomför ev. extraservice som krävs - se tillämpligt avsnitt.

I

I

Kontrollera fältaktioner.

I

I

bromsvätska.7)

-

R

–

I

Byt

Kontrollera motorns kylsystem.8)

5)
6)
7)
8)

Kontrollera visuellt främre och bakre fjädring och styrsystem avseende skador, lösa eller saknade delar eller tecken på
slitage. Kontrollera servostyrningens komponenter avseende montering, sprickor, skavmärken osv.
Kontrollera torkarbladen avseende slitage, sprickor eller smuts. Rengör vindruta och torkarblad om de är smutsiga. Byt
torkarbladen om de är slitna eller skadade.
Vid körning under svåra förhållanden som t.ex. i backig terräng eller i berg eller om bilen drar släp ofta, behöver
bromsvätskan ev. bytas oftare.
Kontrollera visuellt slangar och byt dem om de uppvisar sprickor, har svällt eller förändrats på annat sätt. Kontrollera
alla rör, kopplingar och klämmor; byt mot nya originaldetaljer vid behov. Vi rekommenderar att en trycktest genomförs
av kylsystemet och trycklocket för att kontrollera att det är tätt. Dessutom rekommenderas att radiatorns utsida och
luftkonditioneringens kondensor rengörs.
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Underhåll I

Underhåll II

–

I

Kontrollera drivlinan och dess komponenter.

–

I

Smörj alla karosskomponenter.10)

–

I

Kontrollera

säkerhetsbälteskomponenterna.9)

I: Kontrollera dessa objekt och de delar de är relaterade till. Korrigera, rengör, fyll på, justera eller byt vid behov.
R: Byt eller ändra.
Servicearbete
Byt

pollenfilter.3)

Intervall
Var 15.000:e km / 1 gång per år

Byt luftfiltret.

Var 60.000:e km / var 4:e år

Byte av tändstift.

Var 30.000:e km / vartannat år

Byt tändningskabeln (för bilar utan elektronisk stabilitetsregler‐
ing).

Var 45.000:e km / var 3:e år

Byt motorkylvätskan.

Var 240.000:e km / var 5:e år

9)

10)

3)

Kontrollera att bältesvarningslamporna tänds och att bältena fungerar korrekt. Kontrollera att inga bältesdelar sitter löst
eller är skadade. Hittar du något problem som hindrar bältenas funktion, reparera berörda delar. Se till att ett bälte som
är nött eller trasigt byts ut.
Smörj alla låscylindrar samt gångjärn och spärrar för alla dörrar, motorhuv och baklucka. Tätare smörjintervall kan
behövas om bilen kör i mer korrosiv miljö. För på silikonfett på vädertätningarna med en ren trasa. På det sättet håller
de längre, tätar bättre och kärvar eller gnisslar inte.
Körs bilen regelbundet i dammig miljö, kontrollera filtret oftare. Det kan ev. behöva bytas oftare.
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Servicearbete

Intervall

Byt växellådsoljan (man. växellåda).

Var 150.000:e km / var 10:e år

Byt växellådsoljan (aut. växellåda).

Kontrollera oljan var 15.000:e km / 1 gång per år. Byt var
75.000:e km vid svåra förhållanden.

Byt drivremmen.

11)

Byt kamkedjan.

Var 240.000:e km / var 10:e år

Kontrollera ventilspelet, justera vid behov.

Var 150.000:e km / var 10:e år

Inspektera spel i kopplings- och bromspedalen

Var 15.000:e km / 1 gång per år

11)

Har remmen bytts måste den kontrolleras och spänningen justeras inom 6 månader / 5.000 km.
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Allmänna underhållspunkter
Punkt
Servicearbete
Alla

Kontrollera alla system så att de inte interfererar med varandra. Kontrollera monteringen och för skador
eller delar som saknas. Byt delar vid behov. Byt de delar som utsatts för stort slitage.

Automatisk
växellåda

Byt olja och filter för en bil med automatisk växellåda om den huvudsakligen körs under ett eller flera
av följande förhållanden:
- i tät stadstrafik med yttertemperaturer som regelbundet uppnår 32 °C eller högre,
- i bergiga eller backiga områden,
- om bilen ofta kör med släp,
- om bilen kör som taxi, är en polisbil eller kör som budbil.

Bälten

Kontrollera visuellt avseende nötning, större sprickor eller uppenbara skador.
Byt remmen vid behov.

Däckens tillstånd
och tryck

Däckens tillstånd ska kontrolleras före körning och däcktrycket kontrolleras med en lufttrycksmätare
varje gång du tankar eller minst en gång per månad.

Hjulinställning

Skifta och balansera hjulen vid behov.

188

Service och underhåll

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 om‐
råden.
■ Körning med släp.
■ Körning i tät stadstrafik med ytter‐
temperaturer som regelbundet
uppnår 32 °C eller mer.
■ Används som polisbil, taxi eller
budbil.
■ Ofta körs då det råder minusgrader.
Svåra körförhållanden föreligger
också för polisbilar, taxibilar och kör‐
skolebilar.
Vid svåra körförhållanden kan vissa
servicearbeten behöva utföras oftare
än de angivna intervallerna.

Sök tekniska råd om kraven på ser‐
vice beroende på det specifika kör‐
förhållandet.

Rekommenderade
vätskor, smörjmedel
och delar
Rekommenderade vätskor
och smörjmedel
Använd endast produkter som har bli‐
vit testade och godkända. Skador
som uppstår på grund av användning
av drivmedel som inte är godkända
omfattas inte av garantin.

9 Varning
Drivmedel är farliga ämnen som
kan vara giftiga. Hantera varsamt!
Observera den information som
anges på behållaren.

Motorolja

Använd endast motorolja som är god‐
känd enligt DexosTM-specifikationen
eller en motsvarande motorolja med
rätt viskositetsklass.
Om du är osäker på om din olja är
godkänd enligt dexos™-specifikatio‐
nen kan du fråga din servicetekniker.

Service och underhåll
Användning av ersättningsoljor om
Dexos inte är tillgängligt: Om motor‐
oljor som uppfyller dexos-specifika‐
tionen inte är tillgängliga vid ett olje‐
byte eller vid påfyllning av olja kan du
använda ersättningsoljor med den
kvalitet som nämns nedan. Använd‐
ning av oljor som inte uppfyller De‐
xos-specifikationen kan dock leda till
försämrade prestanda och motorska‐
dor under vissa förhållanden.
Motorolja kännetecknas av dess kva‐
litet och viskositet. Kvaliteten är vikti‐
gare än viskositeten vid val av motor‐
olja.
Att välja rätt motorolja
Vilken motorolja som är rätt beror på
såväl oljespecifikation som viskosi‐
tetsklass.
Specifikation för motorolja
■ dexos1, dexos2
■ API SM, ACEA-A3/B3: Frivilligt för
Gen1-motor (används inte för
Gen2-motor)

Specifikation
Fråga efter och använd licensierade
motoroljor som har dexos™-godkänt
certifieringsmärke. Motoroljor som
uppfyller bilens krav ska ha dexos™godkänt certifieringsmärke. Detta
certifieringsmärke visar att oljan har
blivit godkänd enligt dexos™-specifi‐
kationen.
Din bil har fyllts vid fabriken med de‐
xos™-godkänd motorolja.
Använd endast motorolja som är god‐
känd enligt dexos™-specifikationen
eller en motsvarande motorolja med
rätt viskositetsklass. Användning av
oljor som inte uppfyller Dexos-speci‐
fikationen kan dock leda till försäm‐
rade prestanda och motorskador
under vissa förhållanden.
Om du är osäker på om din olja är
godkänd enligt dexos™-specifikatio‐
nen kan du fråga din servicetekniker.
Om du inte vet bilens motortyp frågar
du din auktoriserade reparatör.
Motoroljeviskositet
Viskositetsklassen SAE anger hur
trögflytande oljan är.
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Viskositetsklassen för oljor med flera
användningsområden består av två
tal:
Det första talet, följt av bokstaven W,
är ett mått på viskositet vid låg temp‐
eratur och det andra talet står för vis‐
kositet vid hög temperatur.
Viskositetsklassen SAE anger hur
trögflytande en olja är. När oljan är
kall är den mer viskös än när den är
varm.
Motoroljeviskositet för 1.0D, 1.2D
Gen1
SAE 5W-30 är den bästa viskositets‐
klassen för din bil. Använd inte olja
med andra viskositetsklasser, som
SAE 20W-50.
Kallväderskörning för 1.0D, 1.2D
Gen1
■ Ner till -25 °C och därunder:
0W-30, 0W-40
■ Ner till -25 °C: 5W-30, 5W-40
■ Ner till -20 °C: 10W-30, 10W-40
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Motoroljeviskositet för 1.2D Gen2
SAE 5W-20 är den bästa viskositets‐
klassen för din bil. Använd inte olja
med andra viskositetsklasser, som
SAE 10W-30, 10W-40 eller 20W-50.
Kallväderskörning för 1.2D Gen2
Om du kör bilen i extremt kall miljö där
temperaturen understiger -25 °C bör
du använda viskositetsklass SAE
0W-xx. En olja med denna viskosi‐
tetsklass underlättar kallstart vid ex‐
tremt låga temperaturer.
När du väljer en olja med rätt viskosi‐
tetsklass ska du se till att alltid välja
en olja som uppfyller dexos™-speci‐
fikationen.
■ Ned till -25 °C och därunder:
0W-20, 0W-30.
■ Ned till -25 °C: 5W-20, 5W-30.
Motoroljetillsatser/motoroljespolning
Tillsätt ingenting i oljan. De rekom‐
menderade oljorna med dexos-speci‐
fikationen som har dexos-certifier‐
ingsmärket är allt som behövs för bra
prestanda och skydd av motorn.

Spolning av motoroljesystemet re‐
kommenderas inte och kan orsaka
skador på motorn som inte täcks av
bilens garanti.
Fylla på motorolja
Motoroljor från olika tillverkare och av
olika märken kan blandas så länge de
uppfyller kraven för den angivna
motoroljan (specifikation och viskosi‐
tet).
Om motorolja av rätt kvalitet inte finns
tillgänglig kan maximalt 1 liter av kva‐
litet API SM/SN, ACEA A3/B4 eller
ACEA A3/B3 eller ACEA C3 an‐
vändas (endast en gång mellan varje
oljebyte).
Viskositeten skall vara av rätt klass.
Användning av motorolja med enbart
kvalitet ACEA A1/B1 eller endast
ACEA A5/B5 är förbjuden eftersom
detta kan orsaka varaktiga motorska‐
dor under vissa driftförhållanden.

Kylvätska och
frostskyddsmedel

Använd endast kylvätska/frosts‐
kyddsvätska med lång livslängd
(LLC).
I länder med milt klimat kan kyl‐
vätskan ge frysskydd ned till cirka
-35 °C. I länder med kallare klimat ger
kylvätskan frysskydd ned till cirka
-50 °C. Denna koncentration bör be‐
hållas hela året.
Upprätthåll en tillfredsställande kon‐
centration av frostskyddsmedel.
Kylvätsketillsatser som ska ge extra
korrosionsskydd eller tätar mindre
läckage kan framkalla funktionsstör‐
ningar. För problem som uppstår på
grund av användning av kylvätsketill‐
satser avsäger sig tillverkaren allt an‐
svar.

Bromsvätska

Använd endast godkänd broms‐
vätska som är avsedd för denna bil
(DOT 4).

Service och underhåll
Bromsvätska tar med tiden upp fukt,
vilket försämrar bromseffekten.
Bromsvätskan ska därför bytas vid de
angivna intervallerna.
Förvara alltid bromsvätska i en väl
försluten behållare för att undvika att
den tar upp vatten.
Se till att bromsvätskan inte för‐
orenas.

Se upp
Bromsvätska av låg kvalitet kan
orsaka korrosion på de inre kom‐
ponenterna i bromssystemet,
vilket kan orsaka försämrad kapa‐
citet i bromssystemet och därmed
utgöra ett säkerhetsproblem. An‐
vänd alltid bromsvätska av hög
kvalitet som är godkänd för din bil‐
modell. Vi rekommenderar GM ori‐
ginalbromsvätska.

Servostyrningsvätska

Använd endast vätskan Dexron VI.

Olja för manuell växellåda
Använd endast oljetypen XGP
SAE75W85W.

Vätska till automatisk växellåda
Använd endast ESSO JWS3317vätska.
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Tekniska data

Tekniska data

Bilidentifikation

Typskylt

Chassinummer

Konstruktion 1

Fordonets chassinummer är placerat
under baksätets sittdyna.

Etiketten är fastsatt bredvid förardör‐
rens lås.

Bilidentifikation ........................... 192
Bildata ........................................ 194

Tekniska data
Konstruktion 2

Etiketten är fastsatt bredvid fram‐
sätespassagerarens dörrlås.
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Tekniska data

Bildata

Motordata
Marknadsbeteckning

1.0 Bensin

1.2 Bensin

Motor

1.0D

1.2D

Motortyp

LMT

LMU

Cylinderantal

4

4

Slagvolym [cm3]

995

1206

Motoreffekt [kW]

50

60

vid varv/min

6400

6400

Vridmoment [Nm]

93

111

vid varv/min

4800

4800

Bränsletyp

Bensin

Bensin

rekommenderat

95

95

möjligt

Över 95

Över 95

Oktantal RON

Tekniska data
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Prestanda
Motor

1.0D

1.2D

154

164

Maxhastighet1) [km/h]
Manuell växellåda

Bränsleförbrukning - CO2-utsläpp
Manuell växellåda utan styrservo/ Manuell växellåda med styrservo
Motor

1.0D (icke-ESC)

1.0D (ESC)

1.2D (icke-ESC)

1.2D (ESC)

stadskörning [l/100 km]

6,2/6,6

-/6,6

6,3/6,6

-/6,6

landsvägskörning [l/100 km]

4,0/4,2

-/4,1

4,0/4,2

-/4,1

blandad körning [l/100 km]

4,8/5,1

-/5,0

4,9/5,1

-/5,0

CO2 [g/km]

113/119

-/118

114/119

-/118

1)

Den angivna maxhastigheten uppnås vid tjänstevikt (utan förare) plus 200 kg last. Specialutrustningar kan sänka den
angivna maxhastigheten.
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Bilens vikt
Min. tjänstevikt, med förare (75kg)
[kg]

Motor

Manuell växellåda utan styrservo

Manuell växellåda med styrservo

1.0D

932

939

1.2D

932

939

Max. tjänstevikt, med förare (75kg)
[kg]

Motor

Manuell växellåda utan styrservo

Manuell växellåda med styrservo

1.0D

1047

1065

1.2D

1047

1065

Motor

Manuell växellåda utan styrservo

Manuell växellåda med styrservo

1.0D

1347

1367

1.2D

1347

1367

Totalvikt
[kg]

Tekniska data

Bilens mått
Längd [mm]

3640

Bredd utan ytterbackspeglar [mm]

1597

Bredd med två ytterbackspeglar [mm]

1910

Höjd (utan antenn) [mm] utan takräcke

1522

Höjd (utan antenn) [mm] med takräcke

1551

Bagagerummets längd på golvnivå [mm]

548

Lastutrymmets bredd [mm]

987

Lastutrymmets höjd [mm]

435

Axelavstånd [mm]

2375

Vändradie [m]

9,9
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Volymer
Motorolja
Motor

1.0 DOHC

1.2 DOHC

inklusive filter [I]

3,75

3,75

mellan MIN och MAX [I]

2,5/3,5

2,5/3,5

Bränsletankar
Bensin, nominell volym [l]

35

Tekniska data
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Däcktryck
Motor Däck

1.0D, 155/80 R13,
1.2D 155/70 R14,

Komfort vid belastning upp till ECO vid belastning upp till 3
3 personer
personer
Full last
fram

bak

fram

bak

fram

bak

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

[kPa/bar]
([psi])

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

240/2,4 (35)

240/2,4 (35)

235/2,35 (34)

235/2,35 (34)

420/4,2 (60)

420/4,2 (60)

-

-

420/4,2 (60)

420/4,2 (60)

165/60 R15
165/65 R14
Alla

Reservhjul, platsbe‐
sparande

200

Kundinformation

Kundinformation
Bildatainspelning och sekretess 200

Bildatainspelning och
sekretess
Händelsedatainspelare
Datalagringsenheter i bilen

Ett stort antal elektroniska kompo‐
nenter i din bil innehåller datalag‐
ringsenheter för tillfällig eller perma‐
nent lagring av tekniska data om bil‐
ens skick, händelser och fel. I allmän‐
het dokumenterar denna tekniska in‐
formation skicket för delar, enheter,
system eller miljön:
■ Driftförhållanden för systemkompo‐
nenter (t.ex. påfyllningsnivåer)
■ Statusmeddelanden för bilen och
enskilda komponenter (t.ex. hjul‐
varvtal/rotationshastighet, hastig‐
hetsminskning, sidoacceleration)
■ Störningar och defekter i viktiga sy‐
stemkomponenter
■ Fordonsreaktioner i vissa körsitua‐
tioner (t.ex. utlösning av en airbag,
aktivering av stabilitetsreglerings‐
system)
■ Miljöförhållanden (t.ex. temperatur)

Dessa data är uteslutande tekniska
och hjälper till att identifiera och kor‐
rigera fel samt optimerar bilens funk‐
tioner.
Rörelseprofiler som visar färdade
sträckor kan inte skapas utifrån dessa
data.
Om tjänster används (t.ex. repara‐
tionsarbeten, serviceprocesser, ga‐
rantifall, kvalitetssäkring), kan an‐
ställda hos tjänstenätverket (inklusive
tillverkare) läsa av denna tekniska in‐
formation från händelse- och datalag‐
ringsenheter med hjälp av särskild
diagnosutrustning. Vid behov får du
mer information hos dessa verk‐
städer. När ett fel har rättats till rade‐
ras data från fellagringsenheten eller
skrivs över permanent.
När du använder bilen kan situationer
uppstå där dessa tekniska data rela‐
terad till annan information (olycks‐
rapport, skador på bilen, vittnesupp‐
gifter osv.) eventuellt kan associeras
med en specifik person med hjälp av
en expert.

Kundinformation
Extrafunktioner som är avtalade med
kunden (t.ex. fordonslokalisering i
nödfall) tillåter överföring av vissa for‐
donsdata från bilen.

Radiofrekvensidentifiering
(RFID)
RFID-tekniken används i en del bilar
för funktioner som däcktrycksöver‐
vakning och tändningssystemsäker‐
het. Det används dessutom i sam‐
band med bekvämligheter som tråd‐
lösa fjärrkontroller för låsning/upplås‐
ning av dörrar och start samt i sän‐
dare i bilar för garageportsöppnare.
RFID-tekniken i Chevrolet-bilar an‐
vänder och registrerar inte perso‐
nuppgifter och länkar inte heller till
något annat Cheverolet-system som
innehåller personuppgifter.
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Alfabetiskt register

A

Airbag och bältessträckare .......... 66
Airbagsystem ............................... 37
Allmän information........................ 77
AM-FM-radio ................................ 87
Använda denna handbok .............. 3
Askfat ........................................... 61
Automatisk växellåda ................. 129

B

Backljus ....................................... 75
Bagagenät ................................... 53
Bakljus ....................................... 157
Bakrutetorkare/bakrutespolare .... 58
Barnspärrar .................................. 23
Barnsäkerhetssystem .................. 42
Batteri ........................................ 153
Belysningsströmställare ............... 72
Bildatainspelning och sekretess. 200
Bilens mått ................................. 197
Bilens vikt .................................. 196
Blinkers .................................. 65, 74
Bogsera bilen ............................. 176
Bogsera en annan bil ................ 178
Bromsar ..................................... 134
Bromshjälp ................................. 136
Bromssystem ............................... 66
Bromsvätska ...................... 152, 188

Bränsleförbrukning - CO2utsläpp .................................... 195
Bränslemätare ............................. 62
Bränsle till bensinmotorer .......... 139
Byta däck.................................... 168
Byta däck och fälgdimension ..... 168
Byta hjul ..................................... 171
Byta torkarblad .......................... 154
Byte av glödlampor .................... 155
Bältespåminnare .......................... 65

C

CD-spelare .................................. 99
Centrallås .................................... 22
Chassinummer .......................... 192
Cigarettändare ............................. 60

D

Deaktivering av airbag ................. 66
Deaktivering av airbags ............... 41
Dimbakljus ............................. 68, 75
Dimljus ......................................... 68
Dimljus fram ................................. 74
Däckbeteckningar ...................... 166
Däckreparationssats .................. 169
Däcktryck ........................... 166, 199
Dörr öppen ................................... 68
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Elektriska fönsterhissar ............... 28
Elektrisk inställning ...................... 26
Elektronisk stabilitetsreglering ..
.......................................... 67, 136
Elektronisk stabilitetsreglering av 67
Eluttag ......................................... 59
Extra service .............................. 188

Infällning ...................................... 26
Infällningsbar ytterbackspegel...... 26
Inkörning av ny bil ...................... 126
Inledning ........................................ 3
Innerbelysning ........................... 159
Inställbara luftmunstycken ......... 122
ISOFIX barnsäkerhetssystem ...... 47

F

K

Fara, Varning och Se upp ............. 3
Fasta luftmunstycken ................. 123
Fast yttre antenn........................... 98
Fel .............................................. 132
Felindikeringslampa ..................... 66
Frontairbagsystem ....................... 38
Funktion ....................................... 82
Fälgar och däck ......................... 166
Färddator ..................................... 69
Förvaringsfack i
instrumentpanelen.................... 50

Katalysator ................................. 128
Klimatreglering ............................. 16
Klädsel........................................ 181
Kontrollampor .............................. 63
Kontroll av fordonet ................... 126
Konvex form ................................ 26
Krockskyddsgardiner ................... 40
Kupébelysning ............................. 75
Kupévård ................................... 181
Kylvätska och frostskyddsmedel 188
Kylvätsketemperatur .................... 67

H

L

Handbroms................................. 135
Handskfack .................................. 51
Hastighetsmätare ........................ 61
Helljus .................................... 68, 72
Hjulsidor ..................................... 168
Händelsedatainspelare............... 200
Högt mittmonterat bromsljus ...... 159

Laddningssystem ......................... 66
Lasthållare ................................... 54
Lastningsinformation ................... 54
Lastrum .................................. 23, 52
Ljustuta ........................................ 73
Luftintag ..................................... 123
Luftkonditionering ...................... 118

Luftkonditionering, normal drift . . 124
Låg bränslenivå ........................... 68
Låsa upp bilen ............................... 6
Låsningsfritt bromssystem ......... 135
Låsningsfritt bromssystem (ABS) 67

M

Manuella fönster .......................... 28
Manuell avbländning ................... 27
Manuell inställning ....................... 26
Manuell växellåda ...................... 133
Monteringsplatser för
barnsäkerhetssystem ............... 44
Motoravgaser ............................. 128
Motordata .................................. 194
Motorhuv .................................... 142
Motorkylvätska ........................... 149
Motorolja ............................ 146, 188
Motoroljetryck .............................. 68
Motors luftfilter............................ 147
Mugghållare ................................. 51
Mönsterdjup ............................... 167

N

Nackskydd ................................... 31
Nycklar ......................................... 20

O

Olja för automatväxellåda .......... 148
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Parkera ........................................ 19
Parkering ................................... 128
Parkering av bilen....................... 141
Parkeringsassistans .................. 137
Parkeringsbroms ....................... 135
Personliga inställningar ......... 71, 84
Pollenfilter .................................. 123
Prestanda .................................. 195

R

Radio Data System (RDS) ........... 94
Radiofjärrkontroll ......................... 20
Radiofrekvensidentifiering
(RFID) .................................... 201
Rattinställning .............................. 56
Rattreglage .................................. 56
Registreringsskyltsbelysning ..... 159
Rekommenderade vätskor och
smörjmedel ............................. 188
Reservhjul .................................. 173
Räckviddsinställning för
strålkastare ............................... 73

S

Service ............................... 124, 182
Serviceinformation ..................... 182
Serviceplaner.............................. 183
Servostyrningsvätska......... 151, 188
Sidoairbagsystem ........................ 39

Sidoblinkers ............................... 158
Skydd mot batteriurladdning ........ 76
Snökedjor .................................. 168
Solglasögonfack .......................... 52
Solskydd ...................................... 30
Spolar- och torkarsystem ............. 15
Spolarvätska .............................. 151
Starta ........................................... 18
Starta motorn ............................. 127
Start med startkablar ................. 175
Startspärr ..................................... 25
Stolsposition ................................ 32
Strålkastare ............................... 155
Strålkastare vid körning i
utlandet .................................... 73
Strömavbrott .............................. 132
Ställa in nackskydd ........................ 7
Ställa in ratt .................................... 9
Ställa in spegel .............................. 8
Ställa in stol ............................. 6, 33
Säkerhetsbälte ............................... 8
Säkerhetsbälten ........................... 34
Säkringar ................................... 160
Säkringscentral,
instrumentpanel ..................... 163
Säkringscentral, motorrum ........ 161
Sätesvärme fram.......................... 34

T

Tankning .................................... 139
Tillbehör och ändringssatser ..... 141
Tillbehörsutrustning ................... 108
Top-tether, fästöglor .................... 49
Trepunktsbälte ............................. 35
Tuta ....................................... 15, 57
Typskylt ..................................... 192
Tändningslåsets lägen .............. 127

U

Uppvärmbara ytterbackspeglar.... 27
Uppvärmd bakruta ....................... 29
Uppvärmning ............................... 27
Utföra arbete .............................. 142

V

Varningsblinkers .......................... 74
Varselljus ..................................... 73
Varvräknare ................................. 62
Ventilation................................... 115
Verktyg ...................................... 165
Vindrutetorkare/vindrutespolare . . 57
Vinterdäck .................................. 166
Volymer ..................................... 198
Vägmätare ................................... 62
Värme .......................................... 34
Värme- och ventilationssystem .. 115
Växellåda ............................... 17, 67
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Växellådsolja.............................. 188
Växelväljare ............................... 129

Y

Ytterbelysning .............................. 13
Yttre vård ................................... 179

Å

Återvinning efter bilens livstid .... 142

Ö

Översikt instrumentpanel ............. 10
Översikt motorrum...................... 144
Översikt över kontrollelementen... 79
Överväxel av ................................ 67
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