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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 Chevrolet-verk‐
städer erbjuder förstklassig service till
rimliga priser. Erfarna experter som
har fått utbildning av Chevrolet arbe‐
tar enligt speciella föreskrifter från
Chevrolet.

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

Använda denna
instruktionsbok
■ 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 kapitel
visar var informationen finns.
■ I det alfabetiska registret kan du
söka efter specifik information.
■ I denna instruktionsbok visas bilar
med ratten på vänster sida. Bilar
med ratten på höger sida fungerar
på samma sätt.
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■ I instruktionsboken används fabrik‐
ens motorbeteckningar. Motsvar‐
ande marknadsbeteckningar finns i
kapitlet "Tekniska data".
■ Riktningsanvisningar, t.ex. vänster
eller höger, framåt eller bakåt
anges alltid med färdriktningen som
utgångspunkt.
■ Bilens displayskärmar stöder kan‐
ske inte ditt språk.
■ Displaymeddelanden och inre
märkning skrivs med feta bok‐
stäver.

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.

4

Inledning
9 Varning

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

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.

Symboler
Sidhänvisningar markeras med 3.
3 betyder "se sidan".
Trevlig resa önskar
Chevrolet

Inledning
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Kort sagt

Kort sagt

Låsa upp bilen

Elektronisk nyckel

Radiofjärrkontroll

Grundläggande
körinformation

Tryck på knappen c för att låsa upp
dörrarna och bagagerummet. Öppna
dörrarna genom att dra i handtagen.
Tryck in knappen under bakluckans
list för att öppna bakluckan.
Tryck på knappen x, endast
bagagerummet låses upp och öp‐
pnas.
Radiofjärrkontroll 3 20, centrallås
3 23, bagagerum 3 27.

När du har den elektroniska nyckeln,
tryck på brytaren på dörrhandtaget för
att låsa upp fordonet och dra i dörr‐
handtaget för att öppna dörren. Tryck
in knappen under listen för att öppna
bakluckan.
Elektroniskt nyckelsystem 3 22.

Kort sagt

Ställa in stol

Ryggstöd

Sitshöjd

Dra i spaken, ställ in lutningen och
släpp spaken. Låt sätet gå i ingrepp
hörbart.
Ställa in stol 3 39, sätesposition
3 38.

Pumpa med spaken
uppåt
= högre
neråt
= lägre

Sätesposition

Dra i handtaget, flytta sätet, släpp
handtaget.
Ställa in stol 3 39, sätesposition
3 38.

Säten 3 39, sätesposition 3 38.
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Kort sagt

Inställning av nackstöd

För att ställa in höjden, dra nack‐
stödet uppåt. För att flytta det nedåt,
tryck in spärren och skjut nackstödet
nedåt.

Säkerhetsbälte

För att ställa in i horisontalled, dra
nackstödet framåt och lås det i ett av
tre lägen. För att återgå till det baker‐
sta läget, dra det så långt fram som
möjligt och släpp det.
Nackskydd 3 37.

Dra ut säkerhetsbältet och fäst det i
bälteslåset. Säkerhetsbältet får inte
vara vridet och måste sitta tätt mot
kroppen. Ryggstödet får inte vara
lutat för långt bakåt (högst cirka 25°).
För att lossa bältet: Tryck på den röda
knappen på bälteslåset.
Säkerhetsbälten 3 41, airbag‐
system 3 44, sätesposition 3 38.

Kort sagt

Ställa in spegel
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Ytterbackspeglar

Rattinställning

Välj ytterbackspegel och ställ in den.
Elektrisk inställning 3 32, konvexa
ytterbackspeglar 3 32, infällning av
ytterbackspeglar 3 32, uppvärm‐
bara ytterbackspeglar 3 33.

Frigör spaken, ställ in ratten, spärra
sedan spaken och se till att den är
ordentligt låst. Ratten får endast stäl‐
las in när bilen står still och rattlåset
är upplåst.
Airbagsystem 3 44, tändningslägen
3 214.

Innerbackspegel

Justera spaken på undersidan för att
reducera bländningen.
Innerbackspegel 3 33, automatiskt
avbländande innerbackspegel
3 33.
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Kort sagt

Översikt instrumentpanel

Kort sagt
1

Belysningsströmställare ..... 100
Dimljus fram ....................... 103
Dimbakljus ......................... 103

2
3

Instrumentbelysning ........... 104
Sidoluftmunstycken ............. 211
Blinkers, ljustuta, halvljus
och helljus .......................... 102
Fördröjd belysning ............. 105
Parkeringsljus ..................... 103

4
5

Förarinformationscentrum ..... 81
Instrument ............................ 71
Signalhorn ............................ 67

Förarairbag .......................... 47
Förarinformationscentrum ..... 81
Rattreglage .......................... 66
Vindrutetorkare, vindru‐
tespolarsystem,
bakrutetorkare, bakrutes‐
polarsystem ........................... 67
9 Mittre luftmunstycken ......... 211
10 Infotainmentsystem ............ 107
11 Info-Display .......................... 84
6
7
8

12
13
14
15
16

Statuslysdiod stöldlarm ........ 29
Förvaring .............................. 56
Passagerarairbag ................ 47
Handskfack .......................... 57
Kontrollampa för
deaktivering av airbag och
för bältespåminnare .............. 76
17 Värme, ventilation, klimat‐
kontrollsystem ..................... 204
18 Dragkraftskontroll ............... 225
Elektronisk stabilitets‐
kontroll ............................... 226
ECO-knapp för stoppstart-system ........................ 216
19 Växelväljare, automatisk
växellåda ............................ 221
Manuell växellåda .............. 223
Varningsblinkers ................ 102
Centrallås .............................. 23
Gaspedal ............................ 213
Start/Stop-knapp
elektroniskt nyckelsystem .... 22
24 Bromspedal ........................ 224

20
21
22
23

25
26
27
28
29
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Tändlås med rattlås ........... 214
Kopplingspedal .................. 213
Rattinställning ...................... 66
Farthållare ........................... 227
Förvaringsfack,
säkringshållare ................... 264
30 Upplåsningshandtag för
motorhuv ............................ 238
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Kort sagt

Ytterbelysning

Tryck på belysningsströmställaren
> = dimljus fram
r = dimbakljus

Ljustuta, helljus och halvljus

Belysning 3 100.

Vrid belysningsströmställaren till
AUTO = automatisk belysningskon‐
troll: Strålkastarna tänds
och släcks automatiskt
m
= aktivering eller deaktivering
av den automatiska belys‐
ningskontrollen
= sidobelysning
8
= halvljus eller helljus
9
På bilar med automatisk belysnings‐
reglering:
7 = av

ljustuta
helljus
halvljus

= dra i spaken
= tryck på spaken
= tryck på eller dra i
spaken

Helljus 3 101, ljustuta 3 101, auto‐
matisk belysningskontroll 3 100.

Kort sagt
Blinkers

höger
vänster

= spaken uppåt
= spaken neråt

Blinkers och filbytessignal 3 102,
parkeringsljus 3 103.

Varningsblinkers

Tuta

Aktivering med knappen ¨.
Varningsblinkers 3 102.

Tryck på j.
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Kort sagt

Spolar- och torkarsystem

Vindrutespolare

Vindrutetorkare

2 = snabb
1 = långsam
P = intervalltorkning resp. automat‐
isk torkning med regnsensor
§ = av
För ett enkelt torkarslag när vindrute‐
torkarna är avstängda, tryck spaken
neråt.
Vindrutetorkare 3 67, byte av tor‐
karblad 3 251.

Dra i spaken.
Vindrutespolare 3 67, spolarvätska
3 248.

Bakrutetorkare och
bakrutespolare

Tryck på vippströmställaren för att
aktivera bakrutetorkaren:
övre läget
= kontinuerlig funk‐
tion
nedre läget
= intervallfunktion
mittre läget
= av
Bakrutetorkare/bakrutespolare
3 69.

Kort sagt

Klimatkontroll
Bakruteuppvärmning,
uppvärmning av
ytterbackspeglarna

Tryck på spaken.
Spolarvätska spolas på bakrutan och
torkaren sveper några gånger.

Aktivera värmen genom att trycka in
knappen Ü.
Bakruteuppvärmning 3 35.

Avfuktning och avisning av
rutorna

Tryck in knappen V.
Ställ in temperaturreglaget på den
varmaste nivån.
Slå på kylningen n.
Bakruteuppvärmning Ü på.
Klimatiseringsautomatik 3 204.
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Kort sagt

Växellåda

Automatisk växellåda

Manuell växellåda

Back: med bilen stillastående trampar
du ner kopplingspedalen, drar upp
ringen på växelväljaren och lägger i
växeln.
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 3 223.

P
R
N
D

=
=
=
=

Parkeringsläge
Backväxel
Tomgång
Körläge

Manuellt läge: flytta väljaren från D åt
vänster.
< = Högre växel
] = Lägre växel
Växelväljaren kan endast flyttas ut
från P när tändningen är på och
bromspedalen är nertrampad. För att
lägga i P eller R trycker du på frigör‐
ingsknappen.

Automatisk växellåda 3 221.

Kort sagt

Starta
Kontrollera före körning

■ Ringtryck och däckskick 3 267,
3 312.
■ Motoroljenivå och vätskenivåer
3 246.
■ Att alla rutor, speglar, ytterbelys‐
ning och registreringsskyltar fung‐
erar och är fria från smuts, snö och
is.
■ Rätt position för säten, säkerhets‐
bälten och speglar 3 38, 3 42,
3 32.
■ Kontrollera att bromssystemet
fungerar som det ska i låg hastig‐
het, i synnerhet när bromsarna är
fuktiga.

Starta motorn med
tändningslåset

■ Vrid nyckeln till läge 1.
■ Vrid lite på ratten för att lossa ratt‐
låset.
■ Manuell växellåda: trampa ner
kopplingspedalen.
■ Automatisk växellåda: trampa ner
bromspedalen och flytta växel‐
väljaren till P eller N.
■ Ge inte gas.
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■ Dieselmotor: vrid tändningsnyckeln
till läge 2 för förglödning tills kon‐
trollampan ! släcks.
■ Vrid nyckeln till läge 3 och släpp när
motorn är igång.
Vrid tillbaka nyckeln till 0 innan du
startar igen eller parkerar bilen.
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Kort sagt

Starta motorn med Start/Stopknappen

■ Den elektroniska nyckeln måste fin‐
nas i bilen.
■ Manuell växellåda: trampa ner
kopplingspedalen.
■ Automatisk växellåda: trampa ner
bromspedalen och flytta växel‐
väljaren till P eller N.
■ Ge inte gas.
■ Tryck på knappen Start/Stop och
släpp när motorn är igång. Den
gröna lysdioden tänds så snart
motorn är igång.

För att stänga av motorn, tryck på
knappen en gång till när motorn är
igång.
Starta motorn 3 214.

Stopp-start-system

Om bilen körs i låg hastighet eller står
stilla och vissa förhållanden är upp‐
fyllda går det att aktivera Autostop på
följande sätt:
■ Trampa ner kopplingspedalen
■ Ställ växelspaken i neutralläget
■ Släpp upp kopplingspedalen
Ett Autostop visas genom att nålen
går till AUTOSTOP-läget i varvräkna‐
ren.
För att starta motorn igen trampar du
ner kopplingspedalen.
Stopp/start-system 3 216.

Kort sagt

Parkera
■ 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.
■ Stäg av motorn. Vrid tändnings‐
nyckeln till 0 och ta ut den. Vrid rat‐
ten tills du känner att rattlåset
spärras. Bilar med elektroniskt
nyckelsystem: när bilen står still
trycker du på knappen Start/Stop
och öppnar förardörren.
På bilar med automatisk växellåda
för du växelväljaren till läget P och
tar ut nyckeln.
■ När bilen står på plan mark eller i
uppförslutning ska ettan läggas i
eller växelväljaren ställas i läget P
innan tändningen slås av. I uppförs‐
lutning ska dessutom framhjulen
vridas bort från kantstenen.
När bilen står i en nerförsbacke ska
ettan läggas i eller växelväljaren
ställas i läget P innan tändningen

slås av. Vrid dessutom framdäcken
mot kantstenen.
■ Stäng fönstret och takluckan.
■ Lås bilen med knappen e på fjärr‐
kontrollen eller, vid elektroniskt
nyckelsystem, vidrör sensorn på
dörrhandtaget.
■ Aktivera stöldlarmet 3 29.
■ Parkera inte bilen på ett lättantänd‐
ligt underlag. Underlaget kan an‐
tändas på grund av avgassystem‐
ets höga temperatur.
■ Motorkylfläkten kan vara igång en
stund när motorn har stängts av
3 238.
■ Efter körning med höga motorvarv‐
tal eller hög motorbelastning låter
du motorn gå en kort stund med låg
belastning eller kör cirka 1 eller
2 minuter på tomgång innan den
stängs av för att undvika skador på
turboaggregatet.
Nycklar, lås 3 20.
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Nycklar, dörrar och fönster

Nycklar, dörrar och
fönster

Nycklar, lås
Nycklar
Reservnycklar

Nycklar, lås .................................. 20
Dörrar ........................................... 27
Bilsäkerhet ................................... 28
Ytterbackspeglar .......................... 32
Innerbackspeglar ......................... 33
Fönster ......................................... 34
Tak ............................................... 36

Tryck på knappen för att fälla ut axet.
Tryck på knappen för att fälla in axet.

Radiofjärrkontroll

Nyckelnumret anges på en losstag‐
bar flik.
Nyckelnumret måste anges vid be‐
ställning av reservnycklar eftersom
nyckeln är en komponent i start‐
spärren.
Lås 3 284.

Nycklar med fällbart nyckelax

Används vid manövrering av:
■ Centrallås
■ Stöldlarm
■ Bagagerum
Fjärrkontrollen har en räckvidd på
upp till cirka 25 meter. Räckvidden
kan ändras på grund av yttre omstän‐
digheter.
Varningsblinkersen tänds när fjärr‐
kontrollen används.

Nycklar, dörrar och fönster
Hantera fjärrkontrollen varsamt och
skydda den mot fukt och höga temp‐
eraturer. Undvik onödig användning.

■ Överbelastning av centrallåset
genom många aktiveringar på kort
tid, vilket leder till att strömförsörj‐
ningen bryts en kort stund.
■ Störning från externa radiosändare
med högre effekt.
Upplåsning av bilen 3 23.
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Nycklar med fällbart nyckelax

Grundinställningar

En del inställningar kan ändras på
menyn Inställningar i Info-Display.
Personliga inställningar 3 90.

Batteribyte i radiofjärrkontrollen
Störning

Om centrallåset inte kan manövreras
med radiofjärrkontrollen kan det bero
på följande:
■ Räckvidden har överskridits.
■ För låg batterispänning.
■ Upprepad användning av fjärrkon‐
trollen utanför räckvidden kräver
omsynkronisering av fjärrkontrol‐
len.

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.

Fäll ut nyckelaxet och öppna fjärrkon‐
trollen. Byt batteriet (batterityp
CR 2032). Observera batteriets pla‐
cering. Stäng fjärrkontrollen och syn‐
kronisera den.
Nyckel med fast nyckelax
Låt en verkstad byta batteriet.
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Nycklar, dörrar och fönster

Programmerade
inställningar
Varje gång nyckeln tas ut ur
tändningslåset sparas följande in‐
ställningar automatiskt av nyckeln:
■ Elektronisk klimatiseringsauto‐
matik
■ Belysning
■ Infotainmentsystem
■ Centrallås
De sparade inställningarna används
automatiskt nästa gång nyckeln sätts
in i tändningslåset.
Personliga inställningar 3 90.

Elektroniskt nyckelsystem

Radiofjärrkontroll

Systemet möjliggör användning av
följande funktioner utan mekanisk
nyckel:
■ Centrallås
■ Stöldlarm
■ Tändningen och startmotorn
Föraren måste dock ha med sig den
elektroniska nyckeln.

Den elektroniska nyckeln har även en
fjärrkontroll.

Observera!
Placera inte den elektroniska nyck‐
eln i bagagerummet eller framför
Info-Display.
Starta motorn 3 214.

Byte av den elektroniska
nyckelns batteri

Byt batteriet omedelbart om systemet
inte längre fungerar problemfritt eller
om räckvidden minskar. Att batteriet
behöver bytas indikeras genom en
felkod i förarinformationscentralen
3 87.

Nycklar, dörrar och fönster
Batterierna får inte slängas i hushålls‐
soporna. De måste lämnas till åter‐
vinning på lämpliga återvinnings‐
stationer.
Batteribyte i fjärrkontrollen 3 20.
Byt batteriet (batterityp CR 2032).
Observera batteriets läge. Se till att
skyddskåpan spärras.

Synkronisering av
fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen synkroniseras auto‐
matiskt vid varje start.

Centrallås
Upplåsning och låsning av dörrar,
bagagerum och tanklock.
Om man drar i ett innerhandtag låses
dörren upp och öppnas.
Observera!
Vid en olycka med en viss intensitet
låses bilen upp automatiskt.

Upplåsning
Radiofjärrkontroll

Störning

Om centrallåset inte fungerar eller om
det inte går att starta motorn kan det
bero på något av följande:
■ Störning i fjärrkontrollen, 3 20.
■ Den elektroniska nyckeln är utanför
mottagningsområdet.
■ För låg batterispänning.
■ Störning från externa radiosändare
med högre effekt.
För att åtgärda orsaken till stör‐
ningen, ändra den elektroniska nyck‐
elns position.

Tryck in knappen c.
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Två inställningar är möjliga:
■ För att låsa upp enbart förardörren
trycker du på knappen c en gång
och för att låsa upp alla dörrar,
bagagerummet och tankluckan
trycker du två knappen c två
gånger.
■ För att låsa upp alla dörrar, bagage‐
rummet och tankluckan, tryck en
gång på knappen c.
En del inställningar kan ändras på
menyn Inställningar i Info-Display.
Personliga inställningar 3 90.
Inställningarna kan lagras med den
nyckel som används, memorerade in‐
ställningar 3 22.
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Nycklar, dörrar och fönster

Elektroniskt nyckelsystem

En del inställningar kan ändras på
menyn Inställningar i Info-Display.
Personliga inställningar 3 90.

Elektroniskt nyckelsystem
Stäng dörrar, bagagerum och tank‐
lock.

Låsning
Radiofjärrkontroll
Stäng dörrar, bagagerum och tank‐
lock.

Tryck på brytaren i ett dörrhandtag för
att låsa upp fordonet och dra i dörr‐
handtaget för att öppna dörren eller
tryck på knappen under bakluckans
list.
Den elektroniska nyckeln måste fin‐
nas utanför bilen inom ett avstånd på
cirka en meter från den aktuella dörr‐
sidan.
Det går att ställa in så att bara dör‐
rarna på den aktuella sidan låses upp
eller så att alla dörrar låses upp.

Tryck in knappen e.
Om förardörren inte är helt stängd
fungerar inte centrallåset. Personliga
inställningar 3 90.

Tryck på brytaren i ett dörrhandtag.
Den elektroniska nyckeln måste fin‐
nas utanför bilen inom ett avstånd på
cirka en meter från den aktuella dör‐
ren. Den elektroniska reservnyckeln
får inte finnas i bilen.
Om bilen har låsts kan du kontrollera
om bilen är låst eller inte genom att
trycka på knappen och dra i hand‐
taget inom tre sekunder.
Observera!
Bilen låses inte automatiskt.

Nycklar, dörrar och fönster
Upplåsning av bakluckan

4-dörrars
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rummet låses förardörren och bak‐
luckan upp och ett varningsljud
hörs.

5-dörrars hatchback, kombi

Centrallåsknappar

Låser och låser upp alla dörrar,
bagageutrymmet och bränslepåfyll‐
ningsluckan.

Tryck på knappen c en eller två
gånger, beroende på vald inställning.
Bakluckan låses upp.
Personliga inställningar 3 90.

Tryck in knappen x. Bakluckan
låses upp och öppnas medan alla
dörrar förblir låsta.
Elektroniskt nyckelsystem

Se upp
När alla dörrar är låsta går det att
låsa upp lastrummet med den
elektroniska nyckeln. Om du
stänger bakluckan med den elek‐
troniska nyckeln kvar inne i last‐

Tryck på knappen e för att låsa.
Tryck på knappen c för att låsa upp.
När nyckeln sitter i tändningslåset går
det bara att låsa om alla dörrar är
stängda.
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Nycklar, dörrar och fönster

Störning i fjärrkontrollsystemet
eller det elektroniska
nyckelsystemet
Upplåsning

Låsning
Slå på tändningen och tryck på centr‐
allåsknappen e för att låsa alla dörrar,
bagageutrymmet och tankluckan.
Stäng sedan förardörren och lås den
utifrån med nyckeln.

Upplåsning av bakluckan

Störning i centrallåset
Upplåsning
Lås upp förardörren manuellt genom
att vrida nyckeln i låset. De andra dör‐
rarna kan öppnas genom att man an‐
vänder innerhandtaget två gånger.
Tankluckan kan inte öppnas. Slå på
tändningen för att avaktivera stöld‐
larmet 3 29.
Lås upp förardörren manuellt genom
att vrida nyckeln i låset. Slå på tänd‐
ningen och tryck på centrallås‐
knappen c för att låsa upp alla dörrar,
bagageutrymmet och tankluckan. Slå
på tändningen för att avaktivera stöld‐
larmet.

Dra i handtaget på bakluckans insida.
Låsning
Tryck ned låsknapparna på alla dör‐
rar utom förardörren. Stäng sedan
förardörren och lås den utifrån med
nyckeln. Det går inte att låsa tank‐
locket och bagagerummet.

Nycklar, dörrar och fönster
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Dörrar

Barnlås

Lastrum
Baklucka
Öppna
5-dörrars Hatchback, kombi

Tryck på knappen x på radiofjärr‐
kontrollen tills bakluckan öppnas,
eller tryck på knappen under bakluck‐
ans list efter upplåsningen.

9 Varning
Använd alltid barnsäkringen när
barn färdas i baksätet.
Använd en nyckel eller en lämplig
skruvmejsel, vrid barnlåsen i bakdör‐
rarna till horisontellt läge. Dörrarna
kan inte öppnas inifrån. För deakti‐
vering vrider du barnlåsen till vertikalt
läge.

9 Fara
Efter upplåsning, tryck på knappen
under handtaget eller under bakluck‐
ans list och öppna bakluckan.
4-dörrars

Kör inte med helt eller delvis öp‐
pen baklucka, t.ex. vid transport
av skrymmande föremål. Giftiga
avgaser, som varken syns eller
luktar, kan tränga in i bilen. Detta
kan leda till medvetslöshet och till
och med döden.

28

Nycklar, dörrar och fönster
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.
Stänga

Använd handtaget på insidan.
Tryck inte på knappen under listen
eller under handtaget när du stänger
eftersom det låser upp bakluckan
igen.

Bilsäkerhet
Stöldskyddslåsning
9 Varning
Aktivera inte systemet om
personer finns kvar i bilen! Dör‐
rarna kan inte låsas upp inifrån.
Alla dörrar säkras mot upplåsning.
Alla dörrar måste vara stängda, i an‐
nat fall kan systemet inte aktiveras.
Om tändningen var tillslagen måste
förardörren öppnas och stängas en
gång så att bilen kan säkras.
Låser man upp bilen, kopplas den
mekaniska stöldskyddslåsningen
från. Detta kan inte göras med cent‐
rallåsningsknappen.

Nycklar, dörrar och fönster
Aktivering
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■ Bilens lutning, t.ex. vid lyft
■ Tändsystemet

Aktivering

Tryck på e på radiofjärrkontrollen två
gånger inom 15 sekunder.

Stöldlarm
Stöldlarmet innefattar det mekaniska
stöldskyddet och fungerar tillsam‐
mans med detta.
Det övervakar:
■ Dörrar, baklucka, motorhuv
■ Kupén inklusive det angränsande
bagagerummet

■ Aktiveras automatiskt 30 sekunder
efter låsningen av bilen (initialiser‐
ing av systemet), eller
■ Fjärrkontroll: direkt genom att man
trycker på e en gång till efter lås‐
ningen, eller
■ Elektroniskt nyckelsystem: direkt
genom att man trycker på brytaren
i dörrhandtaget en gång till efter
låsningen.

Observera!
Förändringar i interiören, t.ex. på‐
sättning av stolsöverdrag och öppna
fönster eller taklucka, kan störa
kupéövervakningsfunktionen.
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Inkoppling utan övervakning av
bilens interiör och lutning

Statuslysdiod

Status när systemet är aktiverat:
Lysdioden = systemet är aktiverat.
blinkar lång‐
samt.
Uppsök en verkstad för att få hjälp vid
störningar.

Deaktivering

Stäng av övervakningen av kupén
och bilens lutning om du lämnar kvar
djur i bilen, då ultraljudssignaler med
hög volym eller rörelser kan utlösa
larmet. Stäng även av de funktio‐
nerna om bilen fraktas på färja eller
tåg.
1. Stäng bakluckan, motorhuven,
fönstren och takluckan.
2. Tryck på knappen o. Lysdioden
i knappen o tänds.
3. Stäng dörrarna.
4. Slå på stöldlarmet.

Statuslysdioden är inbyggd i sensorn
upptill på instrumentpanelen.
Status under de första
30 sekunderna efter aktivering av
stöldlarmet:
Lysdioden lyser = Test, larmfördröj‐
ning.
Lysdioden
= Dörrar, baklucka
blinkar snabbt.
eller motorhuv inte
helt stängda eller
systemfel.

Upplåsning av bilen genom intryck‐
ning av knappen c inaktiverar stöld‐
larmet.

Nycklar, dörrar och fönster
Stöldlarmet kan endast deaktiveras
genom att man trycker på knappen c
eller genom att man trycker på dörr‐
handtagsbrytaren (endast elektro‐
niskt nyckelsystem) eller genom att
man slår på tändningen.

Startspärr

Fordon med elektroniskt nyckelsys‐
tem: Tryck på brytaren på dörrhand‐
taget för att avaktivera stöldlarmet.

Larm

När larmet utlöses hörs ett larm via en
separat powersounder med batteri‐
backup, och varningsblinkern blinkar
samtidigt. Larmets antal och signaler‐
nas varaktighet bestäms av lagstift‐
ningen.
Avbryt larmet genom att trycka på val‐
fri knapp på radiofjärrkontrollen eller
slå på tändningen.

Detta system är integrerat i
tändningslåset och kontrollerar om
bilen får starta med den nyckel som
används. Om transpondern i nyckeln
har identifierats som godkänd går det
att starta bilen.
Startspärren aktiverar sig själv auto‐
matiskt efter att nyckeln tagits ut ur
tändningslåset.
Om kontrollampan d blinkar eller
lyser när tändningen är på finns det
en störning och det går inte att starta
motorn. Slå av tändningen och slå på
den igen.
Om kontrollampan fortsätter att blinka
eller lysa, försök starta motorn med
reservnyckeln och uppsök en verk‐
stad för att få hjälp.
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Observera!
Startspärren låser inte dörrarna. Lås
därför alltid bilen när du lämnar den
och koppla in stöldlarmet 3 23,
3 29.
Kontrollampa d 3 31.
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Ytterbackspeglar

I läget 0 väljs ingen spegel.

Konvex form

Infällning av speglar

Elektrisk infällning

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

Elektrisk inställning

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

Välj relevant ytterbackspegel genom
att vrida reglaget åt vänster (L) eller
höger (R). Vrid sedan kontrollen för
att ställa in spegeln.

Vrid kontrollen till 7, tryck sedan ner
kontrollen. Båda ytterbackspeglarna
fälls in.
Tryck ner kontrollen igen - båda ytter‐
backspeglarna återgår till sin ut‐
gångsposition.
Om en spegel som har fällts in elekt‐
riskt fälls ut manuellt fälls endast den
andra spegeln ut vid tryck på
reglaget.

Nycklar, dörrar och fönster

Uppvärmda speglar

Innerbackspeglar
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Automatisk avbländning

Manuell avbländning

Tryck på knappen Ü för aktivering.
Uppvärmningen fungerar när motorn
är igång och stängs av automatiskt
efter en kort stund.

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

Bländande ljus från bakomvarande
bilar i mörker reduceras automatiskt.
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Fönster
Vindruta
Värmereflekterande vindruta

Den värmereflekterande vindrutan
har en beläggning som reflekterar
solstrålning. Även datasignaler, t.ex.
från betalstationer, kan reflekteras.

Etiketter på vindruta

Fäst inga etiketter som vägavgifts‐
märken eller liknande inom inner‐
backspegelns område på vindrutan.
Detta kan begränsa registreringsom‐
rådet för sensorn och visningsområ‐
det för kameran i spegelhuset.

Elektriska fönsterhissar fungerar vid:
■ inkopplad tändning,
■ inom 10 minuter efter avstängning
av tändningen tills en dörr öppnas.
När tändningen har slagits av deaktiv‐
eras fönsterfunktionen när en fram‐
dörr öppnas.

Manuella fönster
Fönstren kan manövreras med hand‐
vevar.

Elektriska fönsterhissar
9 Varning

De markerade områdena av vindru‐
tan täcks inte av denna beläggning.
Enheter för elektronisk datainspel‐
ning och avgiftsbetalning ska fästas i
dessa områden. I annat fall fungerar
datainspelningen eventuellt inte.

Var försiktig vid användning av de
elektriska fönsterhissarna. Risk
för personskador, särskilt för barn.
Om barn åker i baksätet kopplar
du in barnsäkringen för de elekt‐
riska fönsterhissarna.
Håll rutor under uppsikt när de
stängs. Se till att inget kan kläm‐
mas fast.

Använd strömställaren för respektive
fönster genom att trycka för att öppna
eller dra för att stänga.

Nycklar, dörrar och fönster
Användning

Om du trycker eller drar försiktigt till
det första spärrläget: fönstret rör sig
nedåt eller uppåt så länge du trycker
på eller drar i strömställaren.
Om du trycker eller drar hårdare till
det andra spärrläget och släpper:
fönstret öppnas automatiskt.
För att stoppa rörelsen aktiverar du
strömställaren en gång till i samma
riktning.

Barnsäkring för bakdörrutorna

Tryck på strömställaren z för att
deaktivera dörrens elektriska fönster.
Lysdioderna tänds. För att aktivera
trycker du på z igen.
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Uppvärmd bakruta

Överbelastning

Om fönsterna öppnas eller stängs
upprepat inom korta intervall deaktiv‐
eras fönsterfunktionen under en tid.

Initialisering av de elektriska
fönsterhissarna

Om fönstren inte kan öppnas auto‐
matiskt (t.ex. efter bortkoppling av bil‐
ens batteri) aktiverar du fönsterelekt‐
roniken på följande sätt:
1. Stäng dörrarna.
2. Slå på tändningen.
3. Stäng fönstret helt och håll knap‐
pen i uppdraget läge under ytter‐
ligare 2 sekunder.
4. Upprepa detta för varje fönster.

Tryck på knappen Ü för aktivering.
Uppvärmningen fungerar när motorn
är igång och stängs av automatiskt
efter en kort stund.

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

Solskydd

Solskyddet manövreras manuellt.
Stäng eller öppna solskyddet genom
skjuta det. När takluckan är öppen är
solskyddet alltid öppet.

Taklucka
9 Varning
Var försiktig vid användning av
takluckan. Risk för personskador,
särskilt för barn.
Observera de rörliga delarna noga
när de används. Se till att inget kan
klämmas fast.
Takluckan kan användas
■ inkopplad tändning.
■ inom 10 minuter efter det att tänd‐
ningen har slagits av.
När tändningen har slagits av deaktiv‐
eras takluckans funktion när en fram‐
dörr öppnas.

Allmänna tips

Öppna eller stänga

Tryck försiktigt på p eller r till det
första spärrläget: takluckan öppnas
eller stängs så länge man trycker på
strömställaren.
Tryck fast på p eller r till det
andra spärrläget och släpp den
sedan: takluckan öppnas eller stängs
automatiskt med säkerhetsfunk‐
tionen aktiverad. För att stoppa rörel‐
sen trycker du på strömställaren en
gång till.

Öppna eller stänga

Tryck på q eller r: takluckan höjs
eller stängs automatiskt.

Skyddsfunktion
Om takluckan stöter på motstånd
under den automatiska stängningen
stoppas den omedelbart och öppnas
igen.
Överbrygga säkerhetsfunktion
Vi problem med stängningen på
grund av frost eller liknande håller du
strömställaren r intryckt till det
andra spärrläget. Takluckan stängs
utan säkerhetsfunktion. För at stoppa
rörelsen släpper du strömställaren.

Initiering efter strömavbrott

Efter ett strömavbrott, kan kanske
endast takluckan manövreras i be‐
gränsad omfattning. Initiera systemet
hos din verkstad.

Stolar, säkerhetsfunktioner
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37

Nackstöd på framsätena
Höjdinställning

Position
9 Varning
Nackskydden måste vara rätt in‐
ställda vid körning.

Dra nackstödet uppåt.
För att flytta det nedåt, tryck in spär‐
ren och skjut nackstödet nedåt.

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.
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Nackstöd på baksätena

Framstolar

Höjdinställning

Stolsposition
9 Varning
Sätena måste vara rätt inställda
vid körning.

Horisontell inställning
För att ställa in i horisontalled, dra
nackstödet framåt och lås det i ett av
tre lägen.
För att återgå till det bakersta läget,
dra det så långt fram som möjligt och
släpp det.

Dra nackstödet uppåt.
För att flytta det nedåt, tryck in spär‐
ren och skjut nackstödet nedåt.

■ 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.

Stolar, säkerhetsfunktioner
■ Sitt med axlarna så nära ryggstödet
som möjligt. Ställ in ryggstödets lut‐
ning så att det går lätt att nå ratten
med armarna något böjda. När du
vrider på ratten måste axlarna be‐
hålla kontakten med sätet. Rygg‐
stödet får inte vara lutat för långt
bakåt. Rekommenderad maximal
lutningsvinkel är ca 25°.
■ Ställ in ratten 3 66.
■ Ställ in sätet på lämplig höjd, så att
du har fri sikt åt alla håll och ser alla
instrument. Det bör finnas ett fritt
utrymme på minst en handsbredd
mellan huvudet och innertaket. Lå‐
ren ska vila lätt mot sätet utan tryck.
■ Ställ in nackskyddet 3 37.
■ Ställ in säkerhetsbältets höjd
3 42.

Ställa in stol
9 Fara
Sitt inte närmare ratten än 25 cm
för att möjliggöra säker utlösning
av airbagen.

9 Varning
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Ryggstöd

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

Sätesposition

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

Dra i handtaget, flytta sätet, släpp
handtaget.
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Sitshöjd

Horisontell inställning

Värme

Pumpa med spaken
uppåt
= sätet hamnar
högre
neråt
= sätet hamnar lägre

Tryck på spaken för att skjuta arm‐
stödet.

Aktivera framsätesvärmen genom att
trycka på knappen ß i kontrollvredet
för temperaturen (vänster säte) eller
fläkthastigheten (höger säte) en eller
flera gånger med tändningen inkopp‐
lad. Antalet lysdioder i knappen indi‐
kerar inställningen.
Personer med känslig hud rekom‐
menderas att inte använda den
högsta inställningen under lång tid.
Uppvärmningen av sätena sker när
motorn är igång och under ett Auto‐
stop.
Stopp/start-system 3 216.

Armstöd
Armstöd mellan framsätena

Tryck på knappen och fäll upp arm‐
stödet. Det öppna armstödet inne‐
håller ett förvaringsfack.

Stolar, säkerhetsfunktioner

Baksäten

Säkerhetsbälten

Armstöd
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Säkerhetsbälten är avsedda för an‐
vändning av endast en person. Barn‐
säkerhetssystem 3 50.
Kontrollera regelbundet alla delar av
bältessystemet beträffande skador,
nedsmutsning och korrekt funktion.
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.

Fäll ned armstödet genom att dra i
bandet. Det nedfällda armstödet inne‐
håller en mugghållare.

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.

Bältespåminnare X 3 76.

Bälteskraftbegränsare

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

Låt en verkstad byta utlösta bältes‐
sträckare. Bältessträckarna löses
bara ut en gång.
Observera!
Det är inte tillåtet att montera till‐
behör eller förvara föremål i bältes‐
sträckarnas verkningsområde. Utför
inga ändringar på bältessträckarnas
komponenter eftersom bilens typ‐
godkännande i så fall upphör att
gälla.

Dra ut bältet ur rullautomaten, för det
över kroppen utan att det vrids och
sätt i låstungan i låset. Dra åt höftbäl‐
tet ofta under körningen genom att
dra i axelbältet. Bältespåminnare
3 76.

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

9 Varning
Felaktig hantering (t.ex. montering
eller demontering av bälten eller
bälteslås) kan leda till att bältes‐
sträckarna löser ut med risk för
personskador.
Utlösta bältessträckare visas genom
att kontrollampan v 3 76 tänds.

Spänna fast

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

9 Varning
Bältet får inte löpa över föremål i
klädernas fickor.

Stolar, säkerhetsfunktioner
Demontering

Höjdinställning

1. Dra ut bältet något.
2. Tryck in knappen.
3. Ställ in höjden och se till att det
spärras i rätt läge.
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Ställ in höjden så att bältet löper över
axeln. Det får inte löpa över halsen
eller överarmen.
Gör ingen inställning under körning.

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

Säkerhetsbälten i baksätet

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

44

Stolar, säkerhetsfunktioner

Användning av säkerhetsbältet
under graviditet

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
Felaktig hantering kan medföra att
airbagsystemen utlöses explo‐
sionsartat.

9 Varning
Höftbältet måste löpa så lågt över
bäckenet som möjligt för att und‐
vika tryck mot underlivet.

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 demon‐
tering av ratten, instrumentpanelen,
alla inklädnader, dörrtätningar,
handtag och framsäten överlåtas till
en verkstad.
Kontrollampa v för airbagsystem
3 76.

Barnsäkerhetssystem på främre
passagerarsätet med
airbagsystem
Varning enligt ECE R94.02:

Stolar, säkerhetsfunktioner
EN: NEVER use a rearward facing
child restraint on a seat protected by
an ACTIVE AIRBAG in front of it,
DEATH or SERIOUS INJURY to the
CHILD can occur.
DE: Nach hinten gerichtete Kinder‐
sitze NIEMALS auf einem Sitz ver‐
wenden, der durch einen davor be‐
findlichen AKTIVEN AIRBAG ge‐
schützt ist, da dies den TOD oder
SCHWERE VERLETZUNGEN DES
KINDES zur Folge haben kann.
FR: NE JAMAIS utiliser un siège
d'enfant orienté vers l'arrière sur un
siège protégé par un COUSSIN
GONFLABLE ACTIF placé devant lui,
sous peine d'infliger des BLESSU‐
RES GRAVES, voire MORTELLES à
l'ENFANT.
ES: NUNCA utilice un sistema de re‐
tención infantil orientado hacia atrás
en un asiento protegido por un AIR‐
BAG FRONTAL ACTIVO. Peligro de
MUERTE o LESIONES GRAVES
para el NIÑO.
RU: ЗАПРЕЩАЕТСЯ
устанавливать детское
удерживающее устройство лицом

назад на сиденье автомобиля,
оборудованном фронтальной
подушкой безопасности, если
ПОДУШКА НЕ ОТКЛЮЧЕНА! Это
может привести к СМЕРТИ или
СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ
РЕБЕНКА.
NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts
gericht kinderzitje op een stoel met
een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om
DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van
het KIND te voorkomen.
DA: Brug ALDRIG en bagudvendt au‐
tostol på et forsæde med AKTIV AIR‐
BAG, BARNET kan komme i LIVS‐
FARE eller komme ALVORLIGT TIL
SKADE.
SV: Använd ALDRIG en bakåtvänd
barnstol på ett säte som skyddas med
en framförvarande AKTIV AIRBAG.
DÖDSFALL eller ALLVARLIGA
SKADOR kan drabba BARNET.
FI: ÄLÄ KOSKAAN sijoita taaksepäin
suunnattua lasten turvaistuinta istui‐
melle, jonka edessä on AKTIIVINEN
TURVATYYNY, LAPSI VOI KUOLLA
tai VAMMAUTUA VAKAVASTI.
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NO: Bakovervendt barnesikringsut‐
styr må ALDRI brukes på et sete med
AKTIV KOLLISJONSPUTE foran, da
det kan føre til at BARNET utsettes for
LIVSFARE og fare for ALVORLIGE
SKADER.
PT: NUNCA use um sistema de re‐
tenção para crianças voltado para
trás num banco protegido com um
AIRBAG ACTIVO na frente do
mesmo, poderá ocorrer a PERDA DE
VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na
CRIANÇA.
IT: Non usare mai un sistema di sicu‐
rezza per bambini rivolto all'indietro
su un sedile protetto da AIRBAG AT‐
TIVO di fronte ad esso: pericolo di
MORTE o LESIONI GRAVI per il
BAMBINO!
EL: ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε παιδικό
κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα
πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται
από μετωπικό ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ,
διότι το παιδί μπορεί να υποστεί
ΘΑΝΑΣΙΜΟ ή ΣΟΒΑΡΟ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.
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PL: NIE WOLNO montować fotelika
dziecięcego zwróconego tyłem do
kierunku jazdy na fotelu, przed któ‐
rym znajduje się WŁĄCZONA PO‐
DUSZKA POWIETRZNA. Niezasto‐
sowanie się do tego zalecenia może
być przyczyną ŚMIERCI lub POWAŻ‐
NYCH OBRAŻEŃ u DZIECKA.
TR: Arkaya bakan bir çocuk emniyet
sistemini KESİNLİKLE önünde bir
AKTİF HAVA YASTIĞI ile korun‐
makta olan bir koltukta kullanmayınız.
ÇOCUK ÖLEBİLİR veya AĞIR ŞE‐
KİLDE YARALANABİLİR.
UK: НІКОЛИ не використовуйте
систему безпеки для дітей, що
встановлюється обличчям назад,
на сидінні з УВІМКНЕНОЮ
ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ, інакше це
може призвести до СМЕРТІ чи
СЕРЙОЗНОГО ТРАВМУВАННЯ
ДИТИНИ.
HU: SOHA ne használjon hátrafelé
néző biztonsági gyerekülést előlről
AKTÍV LÉGZSÁKKAL védett ülésen,
mert a GYERMEK HALÁLÁT vagy
KOMOLY SÉRÜLÉSÉT okozhatja.

HR: NIKADA nemojte koristiti sustav
zadržavanja za djecu okrenut prema
natrag na sjedalu s AKTIVNIM ZRAČ‐
NIM JASTUKOM ispred njega, to bi
moglo dovesti do SMRTI ili OZBILJN‐
JIH OZLJEDA za DIJETE.
SL: NIKOLI ne nameščajte otroškega
varnostnega sedeža, obrnjenega v
nasprotni smeri vožnje, na sedež z
AKTIVNO ČELNO ZRAČNO BLA‐
ZINO, saj pri tem obstaja nevarnost
RESNIH ali SMRTNIH POŠKODB za
OTROKA.
SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni
sistem za decu u kome su deca okre‐
nuta unazad na sedištu sa AKTIVNIM
VAZDUŠNIM JASTUKOM ispred se‐
dišta zato što DETE može da NA‐
STRADA ili da se TEŠKO POVREDI.
MK: НИКОГАШ не користете детско
седиште свртено наназад на
седиште заштитено со АКТИВНО
ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ пред него,
затоа што детето може ДА ЗАГИНЕ
или да биде ТЕШКО ПОВРЕДЕНО.
BG: НИКОГА не използвайте
детска седалка, гледаща назад,
върху седалка, която е защитена

чрез АКТИВНА ВЪЗДУШНА
ВЪЗГЛАВНИЦА пред нея - може да
се стигне до СМЪРТ или
СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на
ДЕТЕТО.
RO: Nu utilizaţi NICIODATĂ un scaun
pentru copil îndreptat spre partea din
spate a maşinii pe un scaun protejat
de un AIRBAG ACTIV în faţa sa; ac‐
est lucru poate duce la DECESUL
sau VĂTĂMAREA GRAVĂ a COPI‐
LULUI.
CS: NIKDY nepoužívejte dětský
zádržný systém instalovaný proti
směru jízdy na sedadle, které je chrá‐
něno před sedadlem AKTIVNÍM AIR‐
BAGEM. Mohlo by dojít k VÁŽNÉMU
PORANĚNÍ nebo ÚMRTÍ DÍTĚTE.
SK: NIKDY nepoužívajte detskú se‐
dačku otočenú vzad na sedadle chrá‐
nenom AKTÍVNYM AIRBAGOM, pre‐
tože môže dôjsť k SMRTI alebo VÁŽ‐
NYM ZRANENIAM DIEŤAŤA.
LT: JOKIU BŪDU nemontuokite atgal
atgręžtos vaiko tvirtinimo sistemos
sėdynėje, prieš kurią įrengta AKTYVI
ORO PAGALVĖ, nes VAIKAS GALI
ŽŪTI arba RIMTAI SUSIŽALOTI.
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LV: NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neizmanto‐
jiet uz aizmuguri vērstu bērnu sēdek‐
līti sēdvietā, kas tiek aizsargāta ar tās
priekšā uzstādītu AKTĪVU DROŠĪ‐
BAS SPILVENU, jo pretējā gadījumā
BĒRNS var gūt SMAGAS TRAUMAS
vai IET BOJĀ.
ET: ÄRGE kasutage tahapoole suu‐
natud lapseturvaistet istmel, mille ees
on AKTIIVSE TURVAPADJAGA kait‐
stud iste, sest see võib põhjustada
LAPSE SURMA või TÕSISE VIGAS‐
TUSE.
Förutom varningen enligt ECE
R94.02 bör du av säkerhetsskäl inte
heller använda ett framåtvänt barn‐
säkerhetssystem på ett passagerar‐
säte där det finns en aktiv krock‐
kudde.

Frontairbagsystem
Frontairbagsystemet består av en air‐
bag i ratten och en i instrument‐
panelen på passagerarsidan. De
identifieras med märkningen
AIRBAG.
Frontairbagsystemet utlöses vid en
kollision med en viss intensitet. Tänd‐
ningen måste vara på.

Använd inte barnsäkerhetssystem
på passagerarstolen om en främre
krockkudde är aktiv.
Avstängning av passagerarairbag
3 49.

9 Varning
Ett optimalt skydd uppnås endast
om man sitter riktigt i sätet 3 38.
Placera inga kroppsdelar eller
föremål i expansionsområdet för
airbags.
Använd alltid säkerhetsbältet och
se till att det är ordentligt fastspänt.
Endast då kan airbagen ge skydd.

Sidoairbagsystem

9 Fara
Framåtrörelsen för passagerarna i
framsätena dämpas och risken för
skador på överkropp och huvud min‐
skas betydligt.
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Sidoairbagsystemet består av en air‐
bag i respektive framsätesryggstöd.
De identifieras med märkningen
AIRBAG.
Krockskyddsgardinerna utlöses vid
en kollision med en viss intensitet.
Tändningen måste vara på.

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

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

Krockskyddsgardiner

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

Vid en sidokollision minskas risken för
skador på huvudet avsevärt.

Stolar, säkerhetsfunktioner
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.

Deaktivering av airbags
Frontairbag- och sidoairbagsystemen
till passagerarsätet fram måste de‐
aktiveras om ett barnsäkerhets‐
system skall monteras på detta säte.
Krockskyddsgardinerna, bältes‐
sträckarna och alla förarairbag‐
system förblir aktiva.

Framsätespassagerarens airbag‐
system kan deaktiveras med ett lås
på sidan av instrumentpanelen som
syns när passagerardörren fram öp‐
pnas.

9 Varning
Inaktivera framsätespassagera‐
rens airbagsystem när det sitter ett
barn i framsätet.
Aktivera framsätespassagerarens
airbagsystem när det sitter en
vuxen i framsätet.
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Använd tändningsnyckeln för att välja
position:
WAv = passagerarairbags fram de‐
aktiveras och blåses inte upp
vid en kollision. Kon‐
trollampan WAv lyser ihål‐
lande. Ett barnsäkerhets‐
system kan monteras i enlig‐
het med diagrammet
Placering av barnsäkerhets‐
system 3 52.
Vpå = passagerarairbags fram är
aktiva. Inget barnsäkerhets‐
system kan monteras.
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Så länge kontrollampan WAv 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 76.

Barnsäkerhet
Barnsäkerhetssystem
Vi rekommenderar GM barnsäker‐
hetssystem som är särskilt anpassat
till 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
Vid användning av en bilbarnstol i
passagerarsätet fram måste air‐
bagsystemen för framsätes‐
passageraren deaktiveras. Om
detta inte görs innebär en utlös‐
ning av airbags en risk för att
barnet drabbas av livshotande
skador.

Detta gäller särskilt om bakåtrikt‐
ade bilbarnstolar används i det
främre passagerarsätet.
Avstängning av passagerarairbag
3 49.

Val av rätt system

Baksätet är den bästa platsen att
fästa ett barnsäkerhetssystem.
Barnen ska så länge som möjligt
färdas bakåtvända i bilen. På så sätt
garanteras att barnets ryggrad, som
är svagare än hos vuxna, utsätts för
mindre påfrestningar vid en olycka.
Lämpliga säkerhetssystem uppfyller
kraven i ECE 44-03 eller ECE 44-04.
Kontrollera lokala regler och lagstift‐
ning för obligatorisk användning 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.

Stolar, säkerhetsfunktioner
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

På ytterplatserna bak

På mittplatsen bak

U1

U2

U

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

Vikt- och åldersklasser

aktiverad airbag

inaktiverad airbag

Grupp 0: upp till 10 kg
eller ungefär 10 månader

X

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

= Endast om det främre passagerarsätets airbagsystem är inaktiverat. Om barnsäkerhstssystem fästs med ett tre‐
punktsbälte måste du ställa sätets höjdinställning i det högsta läget och se till att bilens säkerhetsbälte går framåt från
den övre fästpunkten.
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

IL

X

På ytterplatserna bak På mittplatsen bak

= 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 godkänd 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 18 kg.
Bakåtriktat barnsäkerhetssystem för mindre barn i viktklassen upp till 18 kg.
Bakåtriktat barnsäkerhetssystem för unga barn i viktklassen upp till 13 kg.

Stolar, säkerhetsfunktioner

Isofix barnsäkerhetsystem

Fäst ISOFIX barnsäkerhetssystem
som är godkända för bilen i ISOFIXfästbyglarna. Bilspecifika lägen för
ISOFIX barnsäkerhetssystem är mar‐
kerade med IL i tabellen.
ISOFIX fästbyglar indikeras med en
dekal på ryggstöden.

Top-tether
barnsäkerhetssystem
Top-tether-fästöglor är märkta med
symbolen : på bagagerummets in‐
synsskydd.
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Förutom ISOFIX-fästena fäster du
också Top-tether-remmen vid
Top-tether-fästöglan. Dess bälte
måste löpa mellan nackskyddets två
styrstänger.
Lägen för ISOFIX barnsäkerhets‐
system i kategorin universell är mar‐
kerade med IUF i tabellen.

Öppna fästöglans lock (krav), marke‐
rad med barnstolssymbolen.
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Förvaringsfack
9 Varning
Förvara inte tunga eller vassa
föremål i förvaringsfacken. I så fall
kan förvaringsfackens lock öp‐
pnas och personerna i bilen kan
skadas av föremål som kastas om‐
kring vid hård inbromsning, plöts‐
lig riktningsförändring eller en
olycka.

Förvaringsfack i
instrumentpanelen
Förvaringsfack i
instrumentpanelens överdel

Dra i handtaget för att öppna locket.

Förvaring
Förvaringsfack under
belysningsströmställaren

Dra i handtaget för att öppna facket.
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Handskfack

Mugghållare

Dra i handtaget för att öppna.
Det går att låsa handskfacket med bil‐
ens nyckel.

Mugghållarna är placerade i mittkon‐
solen.

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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Fler mugghållare finns i det bakre
armstödet när det är nerfällt.

Solglasögonfack

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

Förvaring i armstödet
Förvaring i armstödet fram

Lastrum
Fälla ner baksätets ryggstöd

Ryggstödet bak är uppdelat i två
delar. Båda delarna kan fällas ner.
Tryck ner nackstöden genom att
trycka på spärrhaken.
Fäll upp armstödet bak.

Tryck på spaken för att skjuta arm‐
stödet och fälla upp det.

Dra i frigöringsspaken på en eller
båda sidor och fäll ner ryggstöden på
sätesdynan.
Placera säkerhetsbältena för de yttre
sätena i bältesstyrningarna innan sä‐
tenas ryggstöd fälls upp.

Förvaring
Säkerhetsbältet i mitten bak kan lå‐
sas när du fäller upp ryggstödet. Om
det händer, släpp tillbaka bältet hela
vägen och börja om igen.
Fäll aldrig ned ryggstödet om det
mittre bakre säkerhetsbältet är ihop‐
knäppt eller utdraget.
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Ta bort facket

Väskkrok

Fäll upp ryggstöden till upprätt läge
och ta ut säkerhetsbältena från bäl‐
tesstyrningarna.
Lås sätenas ryggstöd på plats genom
att trycka på ryggstödets övre del tills
det hörbart snäpper fast.
Dra ryggstöden framåt igen för att
kontrollera att det sitter ordentligt fast.
Ryggstöden har inte gått i ingrepp
förrän de röda märkena på båda sid‐
orna nära frigöringsspaken inte är
synliga.
Sätt in alla säkerhetsbälten i sina ur‐
tag om säkerhetsbältena inte rullas
upp automatiskt.

Tryck facket uppåt i framänden för att
lossa det.
Dra facket bakåt och ta bort det.

Montera facket

Lägg i facket i de bakre sidostyrning‐
arna och fäll det neråt.

Använd väskkroken endast för lätta
föremål.

Förvaringsutrymme bak
På kombiversionen finns ett fack
bakom baksätena.

Insynsskydd lastrum
Lägg inga föremål på skyddet.
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Förvaring

5-dörrars kombikupé

Öppna skyddet

Demontering

Lyft skyddet baktill och skjut framde‐
len uppåt.
Ta bort skyddet.
Lossa fästremmarna från bakluckan.

Påtagning
Lägg i skyddet i sidostyrningarna och
fäll det neråt. Fäst fästremmarna på
bakluckan.

Kombi
Dra för skyddet
Dra skyddet bakåt med handtaget så
att det spärras i fästena på sidan.

Dra i handtaget vid skyddets ände
bakåt och nedåt. Skyddet rullas ihop
automatiskt.

Förvaring
Skyddet i övre läge

Ta bort skyddet
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Lucka till
förvaringsutrymme under
lastrumsgolv
Lastrumsmellanskiva, kombi

Dra handtaget i skyddets ände nedåt.
Skyddets bakkant styrs automatiskt
uppåt.

Öppna insynsskyddet.
Tryck spärren inåt och lyft skyddet. Ta
bort skyddet.
Montera skyddet
Sätt i skyddet i sidohållaren. Tryck
spärren på den andra sidan av skyd‐
det inåt och håll. Sänk skyddet och låt
spärren aktiveras.

Lås upp det bakre golvskyddet
genom att trycka båda spärrarna inåt.
Lyft skyddet genom att dra i hand‐
taget. Fäll ihop och placera skivan
bakom baksätena.
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Lastsäkringsöglor

Montering

Bakom framsätena

Bakom bakomsätena

Lastsäkringsöglorna är till för att för‐
hindra att föremål glider, t.ex. med
spännband eller bagagenät.

Skyddsnät
Skyddsnätet finns för kombi och kan
monteras bakom baksätena, eller om
de bakre ryggstöden är nedfällda,
bakom framsätena.
Personer får inte färdas bakom
skyddsnätet.

Sätt fast den nedre kroken med öpp‐
ningen pekande bakåt i öglan i höger
och vänster sidovägg. Justera läng‐
den på skyddsnätets band genom att
fästa den övre kroken i bandets öglor.
Håll remmen spänd när stången mon‐
teras.

Sätt fast bandet i öglorna under bak‐
sätesdynan.
Fäll ryggstöden framåt.
Flytta framsätena framåt för att
minska spänningen om det behövs.

Förvaring
Montering av stången

Det borttagna skyddsnätet kan förva‐
ras under lastrummets mellanskiva
3 61.
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Kombi

Varningstriangel
4-dörrars

I takramen finns det två monterings‐
öppningar: häng in nätstången på
ena sidan och spärra den, tryck ihop
stången, häng in den på andra sidan
och spärra den.
Lastrum 3 58.

Demontering

Haka loss skyddsnätets stänger från
fästena i takramen. Lossa banden
från öglorna. Rulla ihop nätet och fäst
med ett band.

Fäll ned banden. Förvara varnings‐
triangeln i utrymmet bakom rem‐
marna på bakluckans insida.

Fäst varningstriangeln med kardbor‐
rebandet.

5-dörrars halvkombi

Placera varningstriangeln i förva‐
ringsfacket under det bakre golv‐
locket.

64

Förvaring

Första hjälpen-sats

Kombi

4-dörrars

Placera första hjälpen-satsen i nätet
på höger sida av bagageutrymmet.

5-dörrars halvkombi

Placera första hjälpen-satsen i förva‐
ringsfacket under det bakre golv‐
locket.

Lasthållare
Av säkerhetsskäl och för att undvika
skador på taket rekommenderas en
lasthållare som är godkänd för bilen.
Följ monteringsanvisningarna och ta
bort lasthållaren när den inte an‐
vänds.

Fäll ned bandet. Placera första hjäl‐
pen-satsen i utrymmet bakom en rem
på bakluckans insida.

Förvaring

Lastningsinformation

■ Tunga föremål i bagagerummet ska
placeras mot ryggstöden. Se till att
ryggstöden är ordentligt spärrade.
Om föremål kan staplas ska de
tyngre föremålen placeras underst.
■ Säkra föremål med spännband i
lastsäkringsöglorna 3 62.
■ 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
3 297) och tomvikten.
För beräkning av tomvikten fyller du
i din bils data i vikttabellen på sidan
3 3.
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‐
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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.
Kör inte fortare än 120 km/h.
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Reglage

Rattreglage

Rattinställning

Reglage ....................................... 66
Varningslampor, mätare och in‐
dikatorer ....................................... 71
Informationsdisplayer ................... 81
Bilmeddelanden ........................... 87
Färddator ..................................... 89
Personliga inställningar ............... 90

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

Funktionerna i infotainmentsystemet
och farthållaren kan styras med
reglagen på ratten.
Se infotainmenthandboken eller av‐
snittet om infotainmentsystemet för
ytterligare information.
Farthållare 3 227.
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Tuta

Vindrutetorkare/
vindrutespolare
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Inställbart torkningsintervall

Vindrutetorkare

Tryck på j.
2
1
P
§

=
=
=
=

Snabb
Långsam
Intervalltork
Av

För ett enkelt torkarslag när vindrute‐
torkarna är avstängda, tryck spaken
neråt.
Slå inte på torkarna om det är is på
rutorna.
Slå av i biltvättar.

Torkarspaken i läget P.
Vrid inställningsratten för att ställa in
önskat torkintervall:
kort intervall
= vrid inställnings‐
ratten uppåt
långt intervall = vrid inställnings‐
ratten neråt
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Torkautomatik med regnsensor

P = Torkautomatik med regnsensor
Regnsensorn känner av vatten‐
mängden på rutan och styr vindrute‐
torkarens intervall automatiskt. Efter
aktivering av regnsensorläget eller
justering av regnsensorns känslighet
bekräftas den nya inställningen med
ett enkelt torkarslag.

Inställbar känslighet för regnsensorn

Vrid inställningsratten för att ställa in
känsligheten:
låg känslighet = vrid inställnings‐
ratten neråt
hög känslighet = vrid inställnings‐
ratten uppåt

Håll sensorn fri från damm, smuts och
is.

Vindrutespolare
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Utomhustemperatur

Tryck på spaken. Spolarvätska spru‐
tas på vindrutan och torkaren torkar
några gånger.

Bakrutetorkare/
bakrutespolare

Tryck på vippströmställaren för att
aktivera bakrutetorkaren:
övre läget
= kontinuerlig funk‐
tion
nedre läget
= intervallfunktion
mittre läget
= av

Tryck på spaken. Spolarvätska spo‐
las på bakrutan och torkaren sveper
några gånger.
Slå inte på torkarna om det är is på
bakrutan.
Slå av i biltvättar.
Bakrutetorkaren kopplas in automat‐
iskt när backen läggs i om vindrute‐
torkarna är inkopplade.
Aktivering eller deaktivering av denna
funktion kan ändras på menyn
Inställningar i Info-Display.
Personliga inställningar 3 90.
Bakrutespolaren deaktiveras när
vätskenivån är låg.

Sjunkande temperatur visas omedel‐
bart, stigande med fördröjning.

9 Varning
Vägbanan kan redan vara isbe‐
lagd trots att displayen visar några
grader över 0 °C.

Klocka
Tid och datum visas i Info-Display.
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Inställning av datum och tid

Eluttag

CD 300, CD 400, Navi 600
Tryck på knappen CONFIG. Menyn
Inställningar visas.
Välj Tid & Datum.
Personliga inställningar 3 90.

Inställningar för tid och datum kan
justeras.
Ljudanläggning, MyLink textbaserat
system, MyLink ikonbaserat system
med NAVI
Se infotainmenthandboken för mer in‐
formation.

12V eluttag är placerade i främre och
bakre golvkonsolen.
Kombi: Ett 12 V-eluttag är placerat på
vänster sidovägg i lastrummet.
Den högsta effektförbrukningen får
inte överstiga 120 watt.
När tändningen är frånslagen är elut‐
taget inaktiverat. Dessutom inaktive‐
ras eluttaget vid låg batterispänning.
Anslut inga strömavgivande tillbehör,
t.ex. laddare eller batterier.

Skada inte anslutningarna genom an‐
vändning av olämpliga anslutnings‐
don.
Stopp/start-system 3 216.
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Varningslampor,
mätare och indikatorer
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Vägmätare

Varvräknare

Den nedre raden visar den körda
sträckan.

Visar motorvarvtal per minut.
Kör, om möjligt, med lågt motorvarvtal
på varje växel.

Hastighetsmätare

Visar bilens hastighet.

Trippmätare
Den övre raden visar den registre‐
rade körsträckan sedan den senaste
nollställningen (maxvärde 1999,9).
När den registrerade körsträckan når
1999,9 slår trippmätaren automatiskt
över till 0, utan att den nollställts.
För att återställa, tryck på och håll in
nollställningsknappen i några
sekunder med tändningen på.

Se upp
Om visaren befinner sig i varnings‐
fältet har det högsta tillåtna varv‐
talet överskridits. Detta innebär
fara för motorn.
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Bränslemätare

Temperaturmätare
motorkylvätska

Se upp
Om motorns kylvätsketemperatur
är för hög stannar du bilen och
stänger av motorn. Fara för
motorn. Kontrollera kylvätske‐
nivån.

Servicedisplay
Oljelivslängdssystem för
dieselmotorer
Visar bränslenivån i tanken.
Kontrollampan i lyser om nivån i
tanken är låg. Tanka omedelbart!
Låt aldrig tanken bli tom.
På grund av det bränsle som finns
kvar i tanken kan påfyllningsvolymen
vara mindre än den specificerade
tankvolymen.

Visar kylvätsketemperaturen
det vänstra
= motorns drifttemp‐
området
eratur har ännu
inte uppnåtts
det mittre
= normal drifttemp‐
området
eratur
det högra
= temperaturen för
området
hög.

När är det dags att byta motorolja?
Den här bilen har ett datorsystem
som visar när det är dags att byta
motorolja och oljefilter. Detta baseras
på motorvarvtal och motortempera‐
tur, inte på körsträcka. Beroende på
körförhållandena kan den körsträcka
vid vilken ett oljebyte indikeras vari‐
era avsevärt.
För att oljelivslängdssystemet ska
fungera på rätt sätt måste systemet
nollställas varje gång oljan byts. När
systemet har beräknat att oljelivs‐
längden har minskat, visar det att ett
oljebyte behövs. CodE 82 visas i
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förarinformationscentralen. Byt oljan
så snart som möjligt inom en sträcka
på 1 000 kilometer.
Om du kör under idealiska förhållan‐
den är det möjligt att oljelivslängds‐
systemet inte indikerar ett oljebyte på
över ett år. Motoroljan och oljefiltret
måste bytas minst en gång per år och
samtidigt måste systemet nollställas.
Din återförsäljare har utbildad servi‐
cepersonal som kan utföra detta ar‐
bete och nollställa systemet.
Det är också viktigt att regelbundet
kontrollera oljenivån och fylla på vid
behov. Om systemet nollställs av
misstag ska oljan bytas 5 000 km efter
det senaste oljebytet. Kom ihåg att
nollställa oljelivslängdssystemet när
oljan har bytts.

Visning av återstående oljelivslängd

Den återstående oljelivslängden
visas i förarinformationscentralen av
kontrollampan I, följt av ett procent‐
värde som visar den återstående livs‐
längden. För att se detta slår du på
tändningen utan att starta motorn.
Förarinformationscentral 3 81.
Serviceinformation 3 287.
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Nollställning av
oljelivslängdssystemet
Systemet ska nollställas när motor‐
oljan byts så att det kan beräkna
nästa oljebyte. För att nollställa olje‐
livslängdssystemet gör du något av
följande:
■ Med ett diagnosverktyg:
Din verkstad nollställer systemet
med detta verktyg när motoroljan
har bytts.
■ Med SET/CLR-knappen på bilar
med mellannivådisplay:
Tryck på MENU-knappen på
blinkersspaken för att välja
Inställningar. Vrid på inställnings‐
ratten tills menyn med den återstå‐
ende oljelivslängden visas. Tryck in
SET/CLR-knappen i några
sekunder med tändningen på. Om
CodE 82 fortfarande visas i förarin‐
formationscentralen efter att
motorn startats har oljelivslängds‐
systemet inte nollställts. Upprepa
proceduren.
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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, störning
Grön = Inkopplingsbekräftelse
Blå = Inkopplingsbekräftelse
Vit = Inkopplingsbekräftelse

Instrument och reglage
Kontrollampor i instrumentpanelen
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Kontrollampor i mittkonsolen

Glödlampsbyte 3 252. Säkringar
3 261.
Blinkers 3 102.

Bältespåminnare
Bältespåminnare för
framsätena

X för förarsätet lyser eller blinkar rött.
k för passagerarsätet fram lyser eller
blinkar rött när någon sitter i sätet.

Blinkers
O lyser eller blinkar grönt.

Lyser

Kontrollampan lyser en kort stund när
parkeringsljuset är på.

Blinkar

Kontrollampan blinkar när blinkers
eller varningsblinkers är på.
Snabb blinkning: fel på en blinkers‐
lampa eller en tillhörande säkring.

Lyser
I 4 sekunder efter att tändningen har
slagits på, i 100 sekunder efter att
motorn har startats eller efter att en
viss körsträcka respektive hastighet
har nåtts, tills säkerhetsbältet har
spänts fast.
Blinkar
I 100 sekunder efter att motorn har
startats eller en viss körsträcka re‐
spektive hastighet har nåtts, tills
säkerhetsbältet har spänts fast.
Påtagning av säkerhetsbältet 3 42.

Airbag och bältessträckare
v lyser rött.
När tändningen slås på lyser kon‐
trollampan i cirka 4 sekunder. Om den
inte lyser, inte slocknar efter
4 sekunder eller lyser under körning
finns det en störning i bältessträck‐
aren eller i airbagsystemet. Systemen
utlöses då eventuellt inte vid en
olycka.
Utlösta bältessträckare eller airbags
visas genom att kontrollampan v
lyser konstant.

9 Varning
Låt omedelbart en verkstad åt‐
gärda orsaken till störningen.
Airbagsystem, bältessträckare 3 44,
3 41.

Deaktivering av airbag
V för passagerarairbagen fram lyser
gult.
När kontrollampan lyser aktiveras
passagerarairbagen fram.
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* för passagerarairbagen fram lyser
gult.
När kontrollampan lyser deaktiveras
passagerarairbagen fram.

Laddningssystem
p lyser eller blinkar 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. Vid dieselmotor kan broms‐
servons effekt upphöra. 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.

Se upp
Varningslampan signalerar att
bilen har ett problem som kräver
din uppmärksamhet. Körning när
felindikeringslampan lyser eller
blinkar kan skada emissionskon‐
trollsystemet och kan påverka bil‐
ens bränsleekonomi samt dess
köregenskaper. Uppsök en verk‐
stad för att få hjälp. Vi rekommen‐
derar att du uppsöker en auktori‐
serad reparatör.

Bilen behöver service snart
g lyser gult när bilen behöver ser‐
vice.
Den tänds tillsammans med en var‐
ningskod.
Bilmeddelanden 3 87.
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Broms- och
kopplingssystem
Broms- och
kopplingsvätskenivå

& lyser rött.
Lyser när parkeringsbromsen är
släppt om nivån för broms-/kopplings‐
vätska är för låg eller om det finns ett
fel i bromssystemet 3 249.

9 Varning
Stanna. Avbryt körningen omedel‐
bart. Uppsök en verkstad för att få
hjälp.
Lyser när tändningen har slagits på
om den manuella parkeringsbromsen
är åtdragen 3 225.

Tryck ned pedalen

0 blinkar gult.
Kopplingspedalen behöver trampas
ner för att starta motorn. Stopp/startsystem 3 216.
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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 3 224.

Uppväxling
När uppväxling rekommenderas för
att spara bränsle lyser [ grönt som
kontrollampa eller visas som en sym‐
bol i förarinformationscentret med
högnivådisplay.

Servostyrning
c lyser gult.

Tänds när servostyrningen har
minskad effekt

Servostyrningseffekten är nedsatt på
grund av att systemet är överhettat.
Kontrollampan släcks när systemet
har svalnat.
Stopp/start-system 3 216.

Tänds när servostyrningen är
inaktiverad

Fel i servostyrningssystemet. Uppsök
en verkstad för att få hjälp.

Tänds efter strömavbrott

Rattvinkelsensorn måste kalibreras
för att servostyrningen ska fungera.
■ För automatisk kalibrering kör man
rakt fram med konstant, låg hastig‐
het.
■ Om kontrollampan förblir tänd, vrid
ratten från ändläge till ändläge för
manuell kalibrering.
Kontrollampan släcks när systemet
fungerar igen.

Parkeringshjälp ultraljud
r lyser gult.

Störning i systemet
eller
Störning på grund av att sensorerna
är täckta av smuts, is eller snö
eller
Störningar på grund av externa ultra‐
ljudskällor. När störningskällan har
avlägsnats kommer systemet att
fungera normalt.
Låt en verkstad åtgärda orsaken till
felet i systemet.
Ultraljudssensorer för parkerings‐
hjälp 3 228.

Elektronisk
stabilitetskontroll av
n lyser.
Lyser när systemet är deaktiverat.

Elektronisk
stabilitetsreglering och
drivkraftsreglering
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
3 226, drivkraftsreglering 3 225.

Dragkraftskontroll av
k lyser.
Lyser när systemet är deaktiverat.

Förglödning
! lyser gult.
Lyser när förglödningen är aktiverad.
Den kopplas endast in vid låga utom‐
hustemperaturer.

Dieselpartikelfilter
% lyser eller blinkar gult.
Tänds eller blinkar om dieselpartikel‐
filtret kräver rengöring och de hittill‐
svarande körförhållandena inte har
tillåtit automatisk rengöring. Fortsätt
köra och låt om möjligt inte motorns
varvtal sjunka under 2 000 varv per
minut.
% släcks när självrengöringen har
slutförts.
Dieselpartikelfilter 3 219, stoppstart-system 3 216.

Övervakningssystem för
däcktryck
w lyser eller blinkar gult.

Lyser

Lågt däcktryck. Stanna omedelbart
och kontrollera däcktrycket.
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Blinkar

Störning i systemet eller hjul utan
monterad trycksensor (t.ex. reserv‐
hjul). Efter 60–90 sekunder lyser kon‐
trollampan med fast sken. Uppsök en
verkstad för att få hjälp.

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.
1. Tryck ner kopplingspedalen.
2. Placera växellådan i friläge, ställ
växelväljaren på N.
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3. Försök att komma ut ur trafik‐
strömmen så fort som möjligt utan
att hindra andra bilar.
4. Slå av tändningen.

9 Varning
När motor är avstängd krävs be‐
tydligt större kraft för bromsning
och styrning. Under ett Autostop
fortsätter bromsservon att fungera
som normalt.
Ta inte ut nyckeln förrän bilen står
stilla, i annat fall kan rattlåset
oväntat spärras.
Kontrollera oljenivån innan du upp‐
söker en verkstad för hjälp 3 246.

Låg bränslenivå
i lyser gult.
Lyser när bränslenivån i tanken är för
låg.
Katalysator 3 220.
Luftning av dieselbränslesystem
3 251.

Startspärr
d lyser eller blinkar gult.
Störning i det elektroniska startspärr‐
systemet. Motorn kan inte startas.

Trampa på fotbromsen
0 blinkar gult
Blinkar när broms- eller kopplings‐
pedalen behöver trampas ned för att
det ska gå att starta bilar med elekt‐
roniskt nyckelsystem 3 22.

Ytterbelysning

Lyser när dimljusen fram är på
3 103.

Dimbakljus
r lyser gult.
Lyser när dimbakljuset är på 3 103.

Regnsensor
< lyser grönt.
Lyser när den automatiska regnsen‐
sorn är aktiverad 3 67.

Farthållare

8 lyser grönt.
Lyser när ytterbelysningen är på
3 100.

m lyser vitt eller grönt.

Helljus

Lyser grönt

C lyser blått.
Lyser när helljuset är på och vid an‐
vändning av ljustutan 3 101.

Dimljus
> lyser grönt.

Lyser vitt

Systemet är på.
En viss hastighet sparas.
Farthållare 3 227.

Motorhuv öppen
/ lyser gult.
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Den tänds när motorhuven är öppen.
Stopp/start-system 3 216.

Dörr öppen
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Informationsdisplayer
Förarinformationscentral

h lyser rött.
Lyser vid öppna dörrar eller öppen
baklucka.

Förarinformationscentralen (DIC) är
placerad på instrumentgruppen och
den är tillgänglig som mellannivådis‐
play eller högnivådisplay.
I mellannivådisplayen kan följande
huvudmenyer väljas genom att trycka
på knappen MENU:
■ Inställningar
■ Färddator

I högnivådisplayen kan följande me‐
nyerna väljas genom att trycka på
knappen MENU. Menysymbolerna
visas på displayens översta rad:
■ X Inställningar
■ W Färddator
■ s ECO-information meny
En del av de funktioner som visas
skiljer sig åt mellan körning och stilla‐
stående, och en del funktioner är bara
aktiva när bilen körs.
Personliga inställningar 3 90.
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Välja menyer och funktioner

Tryck på knappen SET/CLR för att
välja en funktion eller för att bekräfta
ett meddelande.

Menyerna och funktionerna kan väl‐
jas med knapparna på blinkers‐
spaken.

Inställningar

Vrid inställningsratten för att markera
ett menyalternativ eller för att ställa in
ett numeriskt värde.
Tryck på knappen MENU för att växla
mellan menyerna eller återgå från en
undermeny till nästa högre menynivå.

På mellannivådisplayen trycker du på
MENU-knappen för att välja
Inställningar och på högnivådis‐
playen väljer du X.
Vrid inställningsratten för att välja en
undermeny. Tryck på knappen
SET/CLR för att bekräfta.
Följ instruktionerna på undermenyn.
■ Enhet: De visade enheterna kan
ändras
■ Däcktryck: kontrollerar lufttrycket i
alla däck vid körning 3 268

Färddator

På mellannivådisplayen trycker du på
MENU-knappen för att välja
Färddator eller välj W på högnivå‐
displayen.
Vrid inställningsratten för att välja en
undermeny. Tryck på knappen
SET/CLR för att bekräfta.
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Undermenyerna är:

■ Trippmätare 1
■ Trippmätare 2
Trippmätare 2 är endast tillgänglig på
högnivådisplayen.
För bilar med färddator finns fler un‐
dermenyer tillgängliga.
Menyn färddator 3 89.

ECO-information meny

Tryck på knappen MENU för att välja
s på den övre raden på högnivå‐
displayen.
Vrid inställningsratten för att välja en
undermeny. Tryck på knappen
SET/CLR för att bekräfta.

■ Växelindikering: Aktuell växel visas
i en pil. Kodtexten ovan rekommen‐
derar uppväxling för bränslebe‐
sparing.
Eco-indexdisplay: Den aktuella
bränsleförbrukningen anges på en
segmentdisplay. För ekonomisk
körning, anpassa din körstil för att
hålla de fyllda strecken inom Ecoområdet. Ju fler streck som fylls,
desto högre bränsleförbrukning.
Samtidigt anges det aktuella för‐
brukningsvärdet.

■ Storförbrukare: En lista över de
största förbrukarna som är på‐
slagna för tillfället visas i fallande
ordning. Möjlig bränslebesparing
visas. En avstängd elförbrukare för‐
svinner från listan och förbruk‐
ningsvärdet uppdateras.
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Graphic-Info-Display,
Colour-Info-Display

CD 400:

Beroende på bilens konfiguration har
den en
■ Graphic-Info-Display
eller
■ Colour-Info-Display med pek‐
skärm.

Graphic-Info-Display

■ Förbrukning: Visar den genomsnitt‐
liga förbrukningsutvecklingen
under en sträcka på 50 km. De
ifyllda strecken visar förbrukningen
i steg om 5 km och visar terrängens
eller körbeteendets inverkan på
bränsleförbrukningen.

Beroende på infotainmentsystemet
finns Graphic-Info-Display i tre ver‐
sioner.
CD 300:

Ljudsystem:
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Menyer och inställningar är tillgäng‐
liga via displayen.
Din Graphic-Info-Display visar:
■ tid 3 69
■ yttertemperatur 3 69
■ datum 3 69
■ inställningar för elektronisk klimat‐
reglering 3 207
■ Infotainmentsystem, se beskriv‐
ning av infotainmentsystemet
■ personliga bilinställningar 3 90
Så här använder du
infotainmentsystemen CD 400 och
CD 300

Tryck på knappen CONFIG: Menysi‐
dan Inställningar visas.
Vrid ratten MENU för att välja en in‐
ställning eller ett värde.
Tryck på ratten MENU för att bekräfta
en inställning eller ett värde.
Tryck på knappen BACK för att lämna
en meny.
Så här använder du
infotainmentsystemet Audio system
Tryck på CONFIG-knappen för att
visa Systeminställningsmenyn.
Vrid ratten MENU-TUNE för att välja
en inställning eller ett värde.
Tryck på ratten MENU-TUNE för att
bekräfta en inställning eller ett värde.
Tryck på knappen BACK för att lämna
en meny.

MyLink textbaserat system:

Colour-Info-Display

Beroende på infotainmentsystemet
finns Colour-Info-Display i tre ver‐
sioner.
Navi 600:

MyLink ikonbaserat system med
NAVI:
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Vilken information som visas och hur
den visas beror på bilens utrustning
och gjorda inställningar.

Menyer och inställningar är tillgäng‐
liga via displayen.
Colour-Info-Display visar följande i
färg:
■ tid 3 69
■ yttertemperatur 3 69
■ datum 3 69
■ inställningar för elektronisk klimat‐
reglering 3 207
■ Infotainmentsystem, se beskriv‐
ning i infotainmentsystemets bruks‐
anisning
■ personliga bilinställningar 3 90

Så här använder du
infotainmentsystemet Navi 600
Vrid ratten Menu för att markera ett
menyalternativ eller för att ställa in ett
numeriskt värde.
Tryck på ratten Menu för att välja eller
aktivera det markerade alternativet,
för att bekräfta ett inställt värde eller
för att aktivera eller inaktivera en sy‐
stemfunktion.
Tryck på BACK för att lämna en
meny.
Så här använder du det textbaserade
infotainmentsystemet MyLink
Tryck på ;: Menysidan settings
visas.
Tryck på önskat menyalternativ på
skärmen för att välja och bekräfta.
Tryck på q för att lämna en meny.

Så här använder du
infotainmentsystemet MyLink med
NAVI
Tryck på CONFIG-knappen för att
visa Systeminställningsmenyn.
Vrid ratten Menu/SEL för att välja en
inställning eller ett värde.
Tryck på Menu/SEL för att bekräfta en
inställning eller ett värde.
Tryck på knappen BACK för att lämna
en meny.
Infotainmentsystemet kan också
styras med hjälp av pekskärmsknap‐
parna.
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Bilmeddelanden
Meddelanden lämnas via förarin‐
formationscentralen (DIC), Info-Dis‐
playen eller som varnings- och sig‐
nalsummers. Bekräfta varningsmed‐
delanden med felfunktionsknappen.
Uppsök vid behov en verkstad för att
få hjälp.

Bilmeddelanden i
mellannivådisplayen

Bilmeddelandena visas som kodnum‐
mer.
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Nr

Bilmeddelande

Nr

Bilmeddelande

2

Ingen fjärrkontroll upptäckt,
trampa ner kopplingspedalen
för en omstart.

79

Fyll på motorolja 3 246

81

Växellådan behöver service

5

Rattstången är låst

82

Byt motorolja snart

25

Fel vänster blinker fram

84

Motoreffekten är reducerad

26

Fel vänster blinker bak

89

27

Fel höger blinker fram

Motorelektronik, växellådse‐
lektronik, startspärr, diesel‐
bränslefilter

28

Fel höger blinker bak

91

35

Byt batteriet i fjärrkontrollen

48

Rengör varningssystemet för
döda vinkeln

Ingen fjärrkontroll upptäckt,
ändra den elektroniska nyck‐
elns läge eller använd det uttag
som finns i mittkonsolen

54

Vatten i diselbränslefiltret

92

65

Stöldförsök

Ingen fjärrkontroll upptäckt,
trampa ner kopplingen för att
starta om

67

Rattlåset behöver service

94

Växla till parkeringsläge

75

Luftkonditioneringen behöver
service

95

Airbagen behöver service

76

Utför underhåll på varningssys‐
temet för döda vinkeln

134 Fel på parkeringshjälpen,
rengör stötfångare
136 Gör service på parkerings‐
hjälpen
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Bilmeddelanden i
högnivådisplayen

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Belysning, glödlampsbyte
Torkar-/spolarsystem
Dörrar, fönster
Radiofjärrkontroll
Säkerhetsbälten
Airbagsystem
Motor och växellåda
Ringtryck
Dieselpartikelfilter
Batteri

Varningsljud
Bilmeddelandena visas som text. Följ
instruktionerna i meddelandena.
Systemet visar meddelanden när det
gäller följande ämnen:
■ Vätskenivåer
■ Stöldlarm
■ Bromsar
■ Drivsystem
■ Körsystem
■ Farthållare
■ Registreringssystem

Vid start av motorn eller under
körning

■ Om säkerhetsbältet inte har tagits
på.
■ Om en viss hastighet överskrids
med parkeringsbromsen åtdragen.
■ Om en varningskod visas i förarin‐
formationscentralen.
■ Om parkeringshjälpen upptäcker
ett föremål.

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

Under ett Autostop

■ Om förardörren öppnas.
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Färddator

tällas oberoende av varandra, så att
det går att visa olika färdinformation
för olika förare.
För att återställa trycker du på knap‐
pen SET/CLR i varje läge under
några sekunder.

Menyerna och funktionerna kan väl‐
jas med knapparna på blinkers‐
spaken 3 81.

På mellannivådisplayen trycker du på
MENU-knappen för att välja
Färddator eller välj W på högnivå‐
displayen.
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Vrid inställningsratten för att välja en
av undermenyerna:
■ Trippmätare 1
■ Trippmätare 2
(endast högnivådisplay)
■ Räckvidd
■ Genomsnittsförbrukning
■ Momentan förbrukning
■ Genomsnittshastighet

Färddator 1 och 2

De två färddatorernas information för
vägmätare, genomsnittsförbrukning
och genomsnittshastighet kan nolls‐

Trippmätare

Trippmätaren visar den registrerade
sträckan sedan en återställning.
Trippmätaren räknar upp till 2000 km
och startar därefter om på 0.
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Dessutom lyser kontrollampan i i
bränslemätaren.

Personliga inställningar

Genomsnittsförbrukning

Bilens parametrar kan ställas in för att
passa dina önskemål genom att du
ändrar inställningarna i förarinforma‐
tionscentralen och i Info-Displayen.
Beroende på bilens utrustning kanske
en del av de funktioner som beskrivs
nedan inte är tillgängliga.

Visning av den genomsnittliga för‐
brukningen. Mätningen kan startas
om när som helst.
För att återställa trycker du på knap‐
pen SET/CLR under några sekunder.

Momentan förbrukning

För att återställa trycker du på åter‐
ställningsknappen eller också trycker
du på knappen SET/CLR under några
sekunder.

Räckvidd

Räckvidden beräknas med utgångs‐
punkt från det aktuella innehållet i
tanken och den momentana förbruk‐
ningen. Visningen utgörs av medel‐
värden.
Efter tankning ställs rätt räckvidd
automatiskt in efter en kort stund.
När bränslenivån i tanken är låg visas
ett meddelande i förarinformations‐
centralen.

Visning av momentan förbrukning.
Vid låga hastigheter visas förbruk‐
ningen per timme.

Se upp
Den momentana och genomsnitt‐
liga bränsleförbrukningen kan va‐
riera beroende på körförhållan‐
dena, körsätt och bilens hastighet.

Genomsnittshastighet

Visning av den genomsnittliga hastig‐
heten. Mätningen kan startas om när
som helst.
För att återställa trycker du på knap‐
pen SET/CLR under några sekunder.

Inställningar
i förarinformationscentralen

Inställning av Enhet kan väljas med
knapparna på blinkersspaken.
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Tryck på MENU-knappen för att välja
Inställningar och på högnivådis‐
playen väljer du X.

Inställningar i Graphic-InfoDisplayen

CD 300/CD 400
Aktivera infotainmentsystemet och
tryck på knappen CONFIG. Menyn
Inställningar visas.
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Språk (Languages)
Val av önskat språk.
Tid & Datum
Se avsnittet om klockan 3 69 och in‐
fotainment för mer information.
Radioinställningar
Se avsnittet om infotainment för mer
information.
Fordonsinställningar

Menyn för inställning av Enhet visas.
De visade enheterna kan ändras.
Tryck på SET/CLR-knappen och vrid
på inställningshjulet för att välja en av
enheterna.
■ Enhet1: Storbritannien
■ Enhet2: USA
■ Enhet3: Europa
Tryck på knappen SET/CLR för att
bekräfta.

Följande inställningar kan väljas med
knappen MENU:
■ Språk (Languages)
■ Tid & Datum
■ Radioinställningar
■ Fordonsinställningar
På motsvarande undermenyer kan
följande inställningar ändras:

■ Klimat och luftkvalitet
Automatisk fläkthastighet: Ändrar
fläkthastigheten hög / mellan / låg.
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Auto återcirkulation av luft: Ändrar
känsligheten för AQS (luftkvalitets‐
sensor) låg / hög.
Automatisk avimmning: På / av
(aktivera eller inaktivera automatisk
avimning).
Automatisk elbakruta: På / av
(aktivera eller inaktivera automatisk
elbakruta).
■ Komfort & Bekvämlighet
Volym ljudsignaler: Ändra volymen
för varningsljud.
Bakrutetorkare vid backning: Aktiv‐
era eller inaktivera automatisk in‐
koppling av bakrutetorkaren när
backen läggs i.
■ Park.assist. / antikollision
Parkeringsassistans: Aktivera eller
inaktivera ultraljudssensorerna.
Döda vinkel varning: Aktiverar eller
inaktiverar varningssystemet för
döda vinkeln.
■ Belysning
Hitta bilen belysning: Aktivera eller
inaktivera instegsbelysningen.

Lämna bilen belysning: Aktivera
eller inaktivera och ändra tiden för
urstigningsbelysningen.
■ Dörrlås
Förhindra utelåsning: Aktivera eller
inaktivera funktionen automatisk
dörrlåsning när en dörr är öppen.
■ Fjärrkontroll lås / start
Ljuskvittens fjärrupplåsn.: Aktivera
eller inaktivera varningsblinkers‐
reaktionen vid upplåsning.
Kvittens vid fjärrlåsning: Aktivera
eller inaktivera varningsblinkers‐
reaktionen vid upplåsning.
Fjärrupplåsning dörrar: Ändra kon‐
figurationen så att endast förar‐
dörren låses upp eller hela bilen
låses upp vid upplåsning.
■ Återställ fabriksinställningar
Återställ fabriksinställningar: Åter‐
ställ alla funktioner till standardin‐
ställningarna.

Inställningar i Graphic-InfoDisplayen

Ljudsystem

Tryck på CONFIG-knappen för att
öppna inställningsmenyn.

Vrid MENU-TUNE-reglaget för att gå
till önskad inställningsmeny och tryck
sedan på MENU-TUNE-knappen.
Följande inställningar kan väljas:
■ Språk
■ Tid Datum
■ Radioinställningar
■ Bluetooth-inställningar
■ Fordonsinställningar
På motsvarande undermenyer kan
följande inställningar ändras:
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Språk
Val av önskat språk.
Tid Datum
Se infotainmenthandboken för mer in‐
formation.
Radioinställningar
Se infotainmenthandboken för mer in‐
formation.
Bluetooth-inställningar
Se infotainmenthandboken för mer in‐
formation.
Fordonsinställningar
■ Klimat och luftkvalitet
Automatisk fläkthastighet: Ändrar
fläkthastigheten hög / mellan / låg.
Automatisk innercirkulation: Ändrar
känsligheten för AQS (luftkvalitets‐
sensor) låg / hög.
Automatisk avimning: På/av (aktiv‐
era eller inaktivera automatisk av‐
imning).
Automatisk elbakruta
: På / av (aktivera eller inaktivera
automatisk elbakruta).

■ Komfortinställningar
Varningsljudvolym: Ändra volymen
för varningsljud.
Automatisk bakrutetorkare vid
backning
: Aktivera eller inaktivera automat‐
isk inkoppling av bakrutetorkaren
när backen läggs i.
■ Parkeringsassistans/krockvarnare
Parkeringshjälp: Aktivera eller in‐
aktivera ultraljudssensorerna.
■ Yttre omgivningsbelysning
Ytterbelysning vid upplåsning:
Aktivera eller inaktivera instegsbe‐
lysningen.
Varaktighet när bilen lämnas:
Aktivera eller inaktivera och ändra
tiden för urstigningsbelysningen.
■ Elmanövrerade dörren låser
Avbryt dörrlås om dörren är öppen:
Aktivera eller inaktivera funktionen
automatisk dörrlåsning när en dörr
är öppen.
■ Fjärrlåsning, upplåsning, start
Fjärrupplåsning, återkoppling:
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Aktivera eller inaktivera varnings‐
blinkersreaktionen vid upplåsning.
Fjärrlåsning, återkoppling: Aktivera
eller inaktivera varningsblinkers‐
reaktionen vid låsning.
Passiv dörrupplåsning: Ändra kon‐
figurationen så att endast förar‐
dörren låses upp eller hela bilen
låses upp vid upplåsning.
Larm om att fjärrkontrollen är kvar i
bilen: Välj På eller Av.
■ Återställ fabriksinställningar:
Återställ alla funktioner till standar‐
dinställningarna.

Inställningar i Colour-InfoDisplayen

Navi 600
Tryck på knappen CONFIG. Menyn
Inställningar visas.
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Språk
Val av önskat språk.

Fordonsinställningar

Tid & Datum
Se Klocka 3 69.
Radioinställningar
Se beskrivningen av infotainment‐
systemet i infotainmentavsnittet.

Följande inställningar kan väljas
genom att du vrider och trycker på
multifunktionsknappen:
■ Språk
■ Tid & Datum
■ Radioinställningar
■ Telefoninställningar
■ Navigationsinställningar
■ Fordonsinställningar
■ Display-inställningar
På motsvarande undermenyer kan
följande inställningar ändras:

Telefoninställningar
Se beskrivningen av infotainment‐
systemet i infotainmentavsnittet.
Navigationsinställningar
Se beskrivningen av infotainment‐
systemet i infotainmentavsnittet.

■ Klimat och luftkvalitet
Autom. fläkthastighet: Modifierar
fläktregleringen. En ändrad inställ‐
ning aktiveras när tändningen har
slagits av och på igen.
AC-läge vid start: Aktivera eller in‐
aktivera kylningen.
Automatisk avimmning: Underlättar
avimning av vindrutan genom att
automatiskt välja lämpliga inställ‐
ningar och automatiskt luftkonditio‐
neringsläge.
Automatisk elbakruta: Automatisk
aktivering av bakrutevärme.
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■ Komfort & Bekvämlighet
Volym ljudsignal: Ändra volymen
för varningsljud.
Autom. bakrutetorkare vid
backning: Aktivera eller inaktivera
automatisk inkoppling av bakrute‐
torkaren när backen läggs i.
■ Park.assist. / antikollision
Parkeringsassistans: Aktivera eller
inaktivera ultraljudsparkeringshjäl‐
pen.
Döda vinkel varning: Aktiverar eller
inaktiverar varningssystemet för
döda vinkeln.

■ Belysning
Lämna bilen belysning: Aktivera
eller inaktivera och ändra tiden för
urstigningsbelysningen.
Hitta bilen belysning: Aktivera eller
inaktivera välkomstbelysning.
■ Dörrlås
Förhindra låsning (dörrar öppna):
Aktivera eller inaktivera funktionen
automatisk dörrlåsning när en dörr
är öppen.
■ Fjärrlåsning / Fjärrupplåsning /
Fjärrstart
Ljuskvittens vid fjärrupplåsning:
Aktivera eller inaktivera varnings‐
blinkersreaktionen vid upplåsning.
Fjärrupplåsning dörrar: Ändra kon‐
figurationen så att endast förar‐
dörren låses upp eller hela bilen
låses upp vid upplåsning.
Fjärrlås dörrar igen: Aktivera eller
inaktivera den automatiska omlås‐
ningsfunktionen efter upplåsning
utan att bilen öppnas.
■ Återgå till fabriksinställningar
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Återgå till fabriksinställningar: Åter‐
ställ alla funktioner till standardin‐
ställningarna.
Display-inställningar
Displayinställningar som kan väljas:
■ Dagläge: Optimering för dagsljus‐
förhållanden.
■ Nattläge: Optimering för mörker.
■ Autoläge: Displayen ändrar inställt
läge när bilens ljus tänds och
släcks.

Inställningar i Colour-InfoDisplayen

MyLink textbaserat system
När ljudet slås på, tryck på ; på kon‐
trollpanelen.
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På motsvarande undermenyer kan
följande inställningar ändras:
tids- och datuminställningar
Se infotainmenthandboken för mer in‐
formation.
radioinställningar
Se infotainmenthandboken för mer in‐
formation.

Tryck på inställningar.
Följande inställningar kan väljas:
■ tids- och datuminställningar
■ radioinställningar
■ anslutningsinställningar
■ fordonsinställningar
■ språk
■ textbläddring
■ volym för knapptryckningar
■ max startvolym
■ systemversion
■ DivX(R) VOD

anslutningsinställningar
Se infotainmenthandboken för mer in‐
formation.
fordonsinställningar
■ klimat och luftkvalitet
automatisk fläkthastighet: Ändrar
fläkthastigheten hög / mellan / låg.
friskluftsensor: Ändrar känslighe‐
ten för AQS (luftkvalitetssensor)
låg / hög.
luftkonditioneringsläge: Av / på / se‐
naste inställning
automatisk avimning: På / av
automatisk elbakruta: På / av

■ komfort och bekvämlighet
varningsljudvolym: Ändra volymen
för varningsljud.
automatisk bakrutetorkare vid
backning: Aktivera eller inaktivera
automatisk inkoppling av bakrute‐
torkaren när backen läggs i.
■ kollision / avkänning
parkeringshjälp: Aktivera eller in‐
aktivera ultraljudssensorerna.
■ belysning
fördröjd belysning: Av/ 30 sek/ 60
sek / 120 sek.
fordonets positionsljus: Välj På eller
Av.
■ elmanövrerade dörren låser
skydd mot oavsiktlig utlåsning: Välj
På eller Av.
fördröjt dörrlås: Välj På eller Av.
■ lås, upplåsningsinställningar
passiv instegsupplåsning: Välj alla
dörrar/förardörr.
fjärrupplåsningslampa,
återkoppling: Välj blinkande ljus/
ljus av.
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fjärrlåslampa och signalhorn,
återkoppling: Välj endast ljus/ ljus
och signalhorn/ endast signalhorn/
av.
fjärrdörrupplåsning: Välj alla dörrar/
förardörr.
påminnelse om att fjärrkontrollen är
kvar i bilen: Välj På eller Av.
■ backkameratillval: Den här menyn
visas endast när backkameran är
installerad på bilen.
symboler: Välj På eller Av.
riktlinjer: Välj På eller Av.
■ fabriksinställningar: Återställ in‐
ställningarna till fabriksinställning‐
arna.
språk
Val av önskat språk.
textbläddring
Se infotainmenthandboken för mer in‐
formation.
volym för knapptryckningar
Se infotainmenthandboken för mer in‐
formation.

max startvolym
Se infotainmenthandboken för mer in‐
formation.
systemversion
Se infotainmenthandboken för mer in‐
formation.
DivX(R) VOD
Se infotainmenthandboken för mer in‐
formation.

Inställningar i Colour-InfoDisplayen

MyLink ikonbaserat system med
NAVI
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Tryck på skärmknappen Config på
startsidan eller knappen CONFIG på
frontpanelen för att komma till konfi‐
gurationsmenyn.
Tryck på rullningslisten tills önskat al‐
ternativ visas. Välj de inställningar du
vill ändra.
■ Språk
■ Tid och datum
■ Radioinställningar
■ Telefoninställningar
■ Navigeringsinställningar
■ Fordonsinställningar
■ Visningsinställningar
På motsvarande undermenyer kan
följande inställningar ändras:
Språk (Languages)
Val av önskat språk.
Tid och datum
Se infotainmenthandboken för mer in‐
formation.
Radioinställningar
Se infotainmenthandboken för mer in‐
formation.
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Telefoninställningar
Se infotainmenthandboken för mer in‐
formation.
Navigeringsinställningar
Se infotainmenthandboken för mer in‐
formation.
Fordonsinställningar
■ Klimat och luftkvalitet
Automatisk fläkthastighet: Ändrar
fläkthastigheten hög / mellan / låg.
Friskluftsensor: Ändrar känslighe‐
ten för AQS (luftkvalitetssensor)
låg / hög.
Luftkonditioneringsläge: Av / på /
senaste inställning
Automatisk avimning: På/av (aktiv‐
era eller inaktivera automatisk de‐
froster)
Automatisk avimning: På/av (aktiv‐
era eller inaktivera automatisk
bakre defroster)
■ Komfort och bekvämlighet
Varningsljudvolym: Ändra volymen
för varningsljud.

Automatisk vindrutetorkare vid
backning
: Aktivera eller inaktivera automat‐
isk inkoppling av bakrutetorkaren
när backen läggs i.
■ Kollisionsskyddssystem
Parkeringshjälp: Aktivera eller in‐
aktivera ultraljudssensorerna.
Varningssystem för döda vinkeln:
Aktiverar eller inaktiverar varnings‐
systemet för döda vinkeln.
■ Belysning
Fordonets positionsljus: Aktivera
eller inaktivera instegsbelysningen.
Urstigningsbelysning: Aktivera eller
inaktivera och ändra tiden för ur‐
stigningsbelysningen.
■ Elektriska dörrlås
Automatisk låsning av dörrarna:
Aktivera eller inaktivera den auto‐
matiska dörrlåsningsfunktionen.
Fördröjt dörrlås: Aktivera eller in‐
aktivera funktionen för fördröjt dörr‐
lås.
Skydd mot oavsiktlig utlåsning:
Aktivera eller inaktivera funktionen

automatisk dörrlåsning när en dörr
är öppen.
■ Fjärrstyrd låsning/upplåsning/start
Fjärrlåsning, återkoppling: Aktivera
eller inaktivera varningsblinkers‐
reaktionen vid låsning.
Fjärrupplåsning, återkoppling:
Aktivera eller inaktivera varnings‐
blinkersreaktionen vid upplåsning.
Fjärrdörrupplåsning: Ändra konfi‐
gurationen så att endast förar‐
dörren låses upp eller hela bilen
låses upp vid upplåsning.
Påminnelse om att fjärrkontrollen är
kvar i bilen: Aktivera eller inaktivera
en påminnelse om den elektroniska
nyckeln finns kvar i bilen.
■ Återgå till fabriksinställningar?:
Återställ alla inställningar till stan‐
dardinställningarna.

Instrument och reglage
Visningsinställningar
■ Startsidans meny:
Se infotainmenthandboken för mer
information.
■ Backkameraalternativ:
Tryck här för att ändra alternativen
för backkameran 3 230.
■ Display av:
Se infotainmenthandboken för mer
information.
■ Kartinställningar:
Se infotainmenthandboken för mer
information.
■ Kartbild:
Se infotainmenthandboken för mer
information.
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Belysning

Belysning

Ytterbelysning
Belysningsströmställare

På bilar med automatisk belysnings‐
reglering:
7 = av
När tändningen slås på är den auto‐
matiska belysningskontrollen alltid
på.
När belysningen är inkopplad lyser
8. Kontrollampa 8 3 80.

Ytterbelysning ............................ 100
Kupébelysning ........................... 104
Belysningsegenskaper .............. 105

Automatisk
belysningsreglering

Vrid belysningsströmställaren till:
AUTO = Automatisk belysningsreg‐
lering, beroende på yttre
ljusförhållanden.
m
= Aktivering eller deaktivering
av den automatiska belys‐
ningskontrollen. Strömstäl‐
laren går tillbaka till AUTO.
= Sidoljus
8
= Halvljus eller helljus
9

Belysning
Automatisk
belysningskontrollfunktion

Helljus

Ljustuta
Dra i spaken för att aktivera ljustutan.

När den automatiska belysningsfunk‐
tionen slås på med motorn igång väx‐
lar systemet automatiskt mellan halv‐
ljusautomatik och strålkastare be‐
roende på ljusförhållandena och in‐
formationen från regnsensorsyste‐
met.
Varselljus 3 102.
Automatisk strålkastaraktivering
Under dåliga ljusförhållanden tänds
strålkastarna och bakljusen.
Strålkastarna tänds dessutom om
vindrutetorkarna har varit aktiverade i
flera torkarslag.
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Räckviddsinställning för
strålkastare
Manuell strålkastarinställning

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

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.

För att anpassa strålkastarnas räck‐
vidd efter bilens last för att förhindra
bländning vrider du tumhjulet ? till ön‐
skad position.
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0 = Framsätena belastade.
1 = Alla säten belastade.
2 = Alla säten belastade och last i
bagagerummet.
3 = Förarsätet belastat och last i
bagagerummet.

Varningsblinkers

Blinkers

Aktivering med knappen ¨.
Varningsblinkers slås på automatiskt
när airbag utlöses.

spaken uppåt
spaken neråt

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.

Varselljus
Varselljusen ökar fordonets synlighet
under dagtid.

= Höger blinkers
= Vänster blinkers

Om spaken förs förbi motståndet
tänds blinkersen konstant. När ratten
vrids tillbaka avaktiveras blinkersen
automatiskt.
För tre blinkningar, t.ex. vid filbyte,
tryck spaken tills ett motstånd känns
och släpper den sedan.
Flytta spaken till motståndspunkten
och håll den där för längre blinkning.
Slå av blinkers genom att manuellt
flytta spaken till sitt ursprungsläge.

Belysning
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Dimljus fram

Dimbakljus

Parkeringsljus

Aktivering med knappen >.

Aktivering med knappen r.
Belysningsströmställaren i läget
Auto: om dimbakljuset tänds slås
strålkastarna på automatiskt.
Belysningsströmställaren i läget 8:
dimbakljuset kan endast tändas till‐
sammans med dimljuset fram.

När bilen är parkerad går det att slå
på parkeringsljuset fram och bak på
en sida:
1. Slå av tändningen.
2. Flytta blinkersspaken helt uppåt
(parkeringsljus höger sida) re‐
spektive neråt (parkeringsljus
vänster sida).
Bekräftelse genom signalton och
motsvarande blinkerskontrollampa.
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Backljus
Backljuset tänds när tändningen är på
och backen har lagts i.

Immiga lampglas

Kupébelysning

Kupébelysning

Belysningsreglering
instrumentpanel

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

Följande lampors ljusstyrka kan just‐
eras när ytterbelysningen är på:
■ Instrumentpanelbelysning
■ Info-Display
■ Knapp- och reglagebelysning
Vrid inställningsratten A och håll kvar
tills önskad ljusstyrka uppnåtts.

Innerbelysningen tänds automatiskt
vid in- och urstigning och släcks
sedan med fördröjning. Den tänds en
kort stund även om nyckeln inte finns
i tändningslåset.
Tryck på vippströmställaren:
w
= automatisk tändning
och släckning
tryck på u = alltid på
tryck på v = alltid av

Belysning

Läslampor

Belysningsegenskaper
Instegsbelysning
Välkomstbelysning

Manövreras med knapparna s
och t.

Solskyddslampor
Tänds när skyddet öppnas.

Strålkastare, sidoljus, bakljus och ku‐
pébelysning tänds en kort stund när
bilen låses upp med fjärrkontrollen.
Denna funktion gör det lättare att hitta
bilen när det är mörkt.
Belysningen släcks omedelbart när
tändningen slås över till tillbehörslä‐
get. Start3 17
Aktivering eller deaktivering av denna
funktion kan ändras på menyn
Inställningar i Info-Display. Person‐
liga inställningar 3 90.
Inställningarna kan sparas av den
nyckel som används 3 22.

Instegsbelysning

Följande lampor tänds dessutom när
förardörren öppnas:
■ Vissa strömställare
■ Viss kupébelysning
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Urstigningsbelysning
Strålkastare, sidoljus och bakljus
lyser upp vägen under en inställbar tid
efter att du har lämnat bilen.

Tändning

Aktivering, deaktivering och belys‐
ningstid för denna funktion kan änd‐
ras i menyn Inställningar i Info-Dis‐
play. Personliga inställningar 3 90.
Inställningarna kan sparas av den
nyckel som används 3 22.
1. Slå av tändningen.
2. Ta ut tändningsnyckeln.
3. Öppna förardörren.
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4. Dra i blinkersspaken.
5. Stäng förardörren.
Om förardörren inte stängs släcks
ljuset efter två minuter.
Om du drar i blinkersspaken när förar‐
dörren är öppen släcks ljuset direkt.

Skydd mot
batteriurladdning
För att förhindra urladdning av
batteriet när tändningen slås av
släcks en del av kupébelysningen
automatiskt efter en stund.
Slår du från tändningen med tänd yt‐
terbelysning, kommer dessa att
släckas automatiskt direkt eller efter
några minuter, beroende på hur
mörkt det är ute eller vilken inställning
som gjorts.
Ytterbelysningen kommer dock att
lysa kontinuerligt om du tänder den
manuellt när tändningen är från‐
slagen.

Infotainmentsystem

Infotainmentsystem

Inledning
Allmän information

Inledning .................................... 107
Radio ......................................... 128
Cd-spelare ................................. 141
AUX-ingång ............................... 146
USB-port .................................... 148
Bluetooth-musik ......................... 151
Digital fotoram ............................ 154
Navigation .................................. 156
Taligenkänning .......................... 191
Telefon ....................................... 197

Infotainmentsystemet ger dig hög‐
klassig underhållning i bilen.
För våglängdsområdena AM och FM
är radion utrustad med tolv sändar‐
minnen som kan beläggas automat‐
iskt. Dessutom finns det 36 kanaler
som kan beläggas manuellt (obe‐
roende av våglängdsområde).
Med den inbyggda ljudspelaren kan
du spela upp ljud-cd-skivor och MP3/
WMA-skivor.
Du kan också ansluta externa en‐
heter med lagrade filer, t.ex. iPod,
MP3-spelare eller USB-minne (inte
CD 300), eller en bärbar cd-spelare till
infotainmentsystemet som ytterligare
ljudkällor.
Den digitala ljudprocessorn gör att du
kan välja mellan flera olika förin‐
ställda equalizer-lägen för bästa möj‐
liga ljud.
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Navigationssystemet (endast Navi
600) med dynamisk ruttplanering tar
dig tryggt till ditt resmål, och undviker
automatiskt trafikstockningar eller
andra trafikhinder, om du så önskar.
Som tillval kan funktionerna i infotain‐
mentsystemet styras med reglagen
på ratten.
Dessutom kan infotainmentsystemet
utrustas med en mobiltelefonportal.
Den genomtänkta utformningen på
kontrollelementen, de tydliga display‐
erna och MENU-knappen med
många funktioner gör att du på ett en‐
kelt och intuitivt sätt kan kontrollera
systemet.

Viktiga anvisningar för
användning och trafiksäkerhet
9 Varning
Infotainmentsystemet måste an‐
vändas för att bilen alltid ska
kunna köras säkert. Om du är
osäker på ifall det är igång stannar
du och provar infotainment‐
systemet medan bilen står stilla.
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9 Varning

Användning av navigationssys‐
temet (endast Navi 600) fritar inte
föraren från ansvaret att uppträda
korrekt och omdömesgillt i trafi‐
ken. Gällande trafikregler ska alltid
följas.
Inmatning (t.ex. av adresser) ska
endast göras när bilen står stilla.
Om en navigeringsanvisning stri‐
der mot trafikreglerna är det alltid
trafikreglerna som gäller.

9 Varning
I vissa områden är enkelriktade
gator och andra gator och infarter
(t.ex. gågator) där du inte får
svänga in inte markerade på kar‐
tan. I sådana områden kan info‐
tainmentsystemet avge en varning
som du måste acceptera. Då
måste du vara särskilt uppmärk‐
sam på enkelriktade gator, vägar
och infarter där du inte får köra in.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå
fräsande störningar, brus, distorsion
eller bortfall av mottagningen på
grund av
■ Avståndsvariationer till sändaren.
■ Flervägsmottagning p.g.a. reflexer
från olika hinder.
■ Sändarskugga.

Stöldskydd
Infotainmentsystemet är utrustat med
ett elektroniskt säkerhetssystem som
ska avskräcka från stölder.
Infotainmentsystemet fungerar
endast i din bil och blir därför värde‐
löst för tjuven.

Infotainmentsystem

Översikt över kontrollelementen
Navi 600
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1

Infotainmentsystem

m-knapp .............................. 116

7

RPT NAV ............................ 186

13 FAV ..................................... 130

8

Upprepa senaste naviga‐
tionsmeddelande ................ 186
TP ....................................... 137

Favoritlista ........................... 130
14 MENU ................................. 117

9

Aktivera eller deaktivera
radions trafiktjänster ............ 137
TONE .................................. 122

Tryck: starta/stäng av info‐
tainmentsystemet ................ 116
2

Vrid: ställ in volym ............... 116
Stationsknappar 1 ... 6 ........ 129
Tryck länge: spara station ... 129

3

Tryck snabbt: välj station .... 129
DEST .................................. 157

4

Ange destination för
navigation ........................... 157
NAV ..................................... 157
Tryck en gång: Visa karta . . 157

5

Tryck två gånger:
Navigationsmeny ................ 157
Åttavägsreglaget ................. 157

6

Navigation: flytta
visningsfönstret i kartvyn ..... 157
CONFIG .............................. 126
Systeminställningar ............. 126

Ljudinställningar .................. 122
10 INFO ................................... 109
Övrig, situationsberoende
information .......................... 109
11 AS ....................................... 129
Automatiska minnesnivåer .. 129
Tryck snabbt: välj
automatisk lagringslista ...... 129
Tryck länge: spara
stationer automatiskt ........... 129
12 BACK .................................. 117
Meny: en nivå bakåt ............ 117
Inmatning: ta bort sista
tecknet eller hela
inmatningen ........................ 117

Vrid: markera
menyalternativ eller ange
siffervärden ........................ 117
Tryck: välja/aktivera
markerat alternativ,
bekräfta inställt läge, slå
funktion på/av ..................... 117
15 CD-utmatning ...................... 143
16 Sök framåt ........................... 129
Radio: sök framåt ................ 129
CD/MP3/WMA: hoppa till
nästa låt framåt ................... 143
17 MUTE .................................. 116
Aktivera/deaktivera tyst
läge ..................................... 116
18 CD/MP3/WMA ..................... 147
Starta/pausa uppspelning ... 147

Infotainmentsystem
19 CD/AUX .............................. 147
Starta uppspelning av cd/
MP3/WMA eller byt
ljudkälla ............................... 147
20 BAND .................................. 128
Aktivera radio eller byta
frekvensband ...................... 128
21 Sök bakåt ............................ 129
Radio: sök bakåt ................. 129
CD/MP3/WMA: hoppa till
nästa låt bakåt .................... 143
22 CD-fack ............................... 143
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Infotainmentsystem

Infotainmentsystem
1

m-knapp .............................. 116

7

INFO ................................... 109

12 MENU ................................. 117

Vrid: ställ in volym ............... 116
Stationsknappar 1 ... 6 ........ 129

8

Övrig, situationsberoende
information .......................... 109
TONE .................................. 122

Vrid: markera
menyalternativ eller ange
siffervärden ........................ 117

Tryck länge: spara station ... 129

9

Ljudinställningar .................. 122
AS ....................................... 129

Tryck: välja/aktivera
markerat alternativ,
bekräfta inställt läge, slå
funktion på/av ..................... 117
13 FAV ..................................... 130

Tryck: starta/stäng av info‐
tainmentsystemet ................ 116
2

3

Tryck snabbt: välj station .... 129
Sök bakåt ............................ 129
Radio: sök bakåt ................. 129

4
5

CD/MP3/WMA: hoppa till
nästa låt bakåt .................... 143
CD/MP3/WMA: starta/
pausa uppspelning .............. 147
Sök framåt ........................... 129
Radio: sök framåt ................ 129

6
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CD/MP3/WMA: hoppa till
nästa låt framåt ................... 143
TP ....................................... 137
Aktivera eller deaktivera
radions trafiktjänster ............ 137

Automatiska minnesnivåer .. 129
Tryck snabbt: välj
automatisk lagringslista ...... 129
Tryck länge: spara
stationer automatiskt ........... 129
10 BACK .................................. 117
Meny: en nivå bakåt ............ 117
Inmatning: ta bort sista
tecknet eller hela
inmatningen ........................ 117
11 CD-utmatning ...................... 143

Favoritlista ........................... 130
14 MUTE .................................. 116
Aktivera/deaktivera tyst
läge ..................................... 116
15 CONFIG .............................. 126
Systeminställningar ............. 126
16 CD-fack ............................... 143
17 CD/AUX .............................. 147
Starta uppspelning av cd/
MP3/WMA eller byt
ljudkälla ............................... 147
18 BAND .................................. 128
Aktivera radio eller byta
frekvensband ...................... 128
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Infotainmentsystem
1

m-knapp .............................. 116

8

TP ....................................... 137

14 MENU ................................. 117

9

Aktivera eller deaktivera
radions trafiktjänster ............ 137
INFO ................................... 109

Centralreglage för val och
navigation i menyer ............. 117
15 FAV ..................................... 130

Övrig, situationsberoende
information .......................... 109
10 TONE .................................. 122

Favoritlista ........................... 130
16 MUTE .................................. 116

Tryck: starta/stäng av info‐
tainmentsystemet ................ 116
2

Vrid: ställ in volym ............... 116
Stationsknappar 1 ... 6 ........ 129
Tryck länge: spara station ... 129

3

Tryck snabbt: välj station .... 129
Sök bakåt ............................ 129
Radio: sök bakåt ................. 129

4
5
6
7

CD/MP3/WMA: hoppa till
nästa låt bakåt .................... 143
MP3: högre nivå i
mappstruktur ....................... 143
CD/MP3/WMA: starta/
pausa uppspelning .............. 147
MP3: lägre nivå i
mappstruktur ....................... 143
Sök framåt ........................... 129
Radio: sök framåt ................ 129
CD/MP3/WMA: hoppa till
nästa låt framåt ................... 143
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Ljudinställningar .................. 122
11 AS ....................................... 129
Automatiska minnesnivåer .. 129
Tryck snabbt: välj
automatisk lagringslista ...... 129
Tryck länge: spara
stationer automatiskt ........... 129
12 BACK .................................. 117
Meny: en nivå bakåt ............ 117
Inmatning: ta bort sista
tecknet eller hela
inmatningen ........................ 117
13 CD-utmatning ...................... 143

Aktivera/deaktivera tyst
läge ..................................... 116
17 CONFIG .............................. 126
Systeminställningar ............. 126
18 CD-fack ............................... 143
19 CD/AUX .............................. 147
Starta uppspelning av cd/
MP3/WMA eller byt
ljudkälla ............................... 147
20 BAND .................................. 128
Aktivera radio eller byta
frekvensband ...................... 128
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Rattreglage för ljud

4

Aktivera/deaktivera tyst
läge ..................................... 116

Användning
Kontrollelement

Infotainmentsystemet styrs med funk‐
tionsknappar, multifunktionsknappar
och menyer som visas på displayen.
Som tillval kan det också styras via:
■ den centrala enheten i instrument‐
panelen 3 109
■ reglagen på ratten 3 109

1

SRC (källa) .......................... 116
Tryck: välj ljudkälla .............. 116
Med radion aktiv: vrid
uppåt/nedåt för att välja
nästa/föregående
förinställda radiostation ....... 128

2
3

Med cd-spelaren aktiv:
vrid uppåt/nedåt för att
välja nästa/föregående cd/
MP3/WMA-spår ................... 143
Öka volym ........................... 116
Minska volym ...................... 116

Slå på och av
infotainmentsystemet

Tryck kort på X-knappen. När sys‐
temet har slagits på är den senast
valda infotainmentkällan aktiv.
Automatisk avstängning
Om infotainmentsystemet har slagits
på med X-knappen när tändningen
var avstängd kommer systemet auto‐
matiskt att slås av igen efter
30 minuter.

Ställa in volymen

Vrid på X-knappen. Den aktuella in‐
ställningen visas på displayen.

Infotainmentsystem
När infotainmentsystemet slås på an‐
vänds den senast inställda volymen,
om denna volym är lägre än den max‐
imala startvolymen.
Följande kan ställas in separat:
■ maximal startvolym 3 126
■ volymen för trafikmeddelanden
3 126
■ volymen för navigationsmeddelan‐
den (endast Navi 600) 3 157
Fartkompenserad volym
När fartkompenserad volym är akti‐
verat 3 126 anpassas volymen auto‐
matiskt för att kompensera för vägoch vindbrus när du kör.
Ljudavstängning
Tryck på knappen MUTE för att
stänga av ljudet på ljudkällorna.
För att sätta på ljudet igen: vrid på Xknappen eller tryck på MUTE-knap‐
pen igen.

Volymbegränsning vid höga
temperaturer
Vid mycket höga temperaturer inuti
bilen begränsar infotainment‐
systemet den maximala volym som
kan ställas in. Om det behövs sänks
volymen automatisk.

Funktionsområden
Radio
Tryck på knappen BAND för att öppna
radions huvudmeny eller växla mellan
olika våglängdsområden.
Tryck på MENU-knappen för att
öppna en undermeny med alternativ
för stationsval.
Detaljerad beskrivning av radiofunk‐
tionerna 3 128.
Externa ljudkällor
Tryck på knappen CD/AUX för att
öppna menyerna CD, USB, iPod eller
AUX (om de finns) eller för att växla
mellan dessa menyer.
Tryck på MENU-knappen för att
öppna en undermeny med alternativ
för spårval.
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Detaljerad beskrivning av:
■ Cd-spelarens funktioner 3 143
■ AUX-ingångens funktioner 3 147
■ USB-portens funktioner (inte med
CD 300) 3 148
Navigation
(endast Navi 600)
Tryck på knappen NAV för att visa en
karta över området omkring bilens
aktuella position.
Tryck på MENU-knappen för att
öppna huvudmenyn för navigation.
Detaljerad beskrivning av naviga‐
tionssystemets funktioner 3 157.

Grundfunktioner
MENU-knapp

MENU-knappen är det centrala kon‐
trollelementet för menyerna.
Vrid till
■ för att markera ett menyalternativ
■ CD 300: för att visa ett menyalter‐
nativ
■ för att ställa in ett numeriskt värde
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Tryck på
■ för att välja eller aktivera markerat
alternativ
■ CD 300: för att välja eller aktivera
alternativet som visas
■ för att bekräfta ett inställt värde
■ för att koppla till/från en system‐
funktion

Exempel på menyanvändning

Aktivera en inställning

Exempel för Navi 600
Välja ett alternativ

Knappen BACK

Tryck kort på knappen, för att:
■ lämna en meny
■ återgå från en undermeny till en
högre menynivå
■ radera det sista tecknet i en tecken‐
följd
Radera hela värdet genom att trycka
in och hålla knappen intryckt i några
sekunder.

Vrid MENU-knappen för att flytta mar‐
kören (= färgad bakgrund) till önskat
alternativ.
Tryck på MENU-knappen för att välja
det markerade alternativet.
Undermenyer
En pil i menyns högerkant visar att en
undermeny med ytterligare alternativ
kommer att öppnas när detta alterna‐
tiv väljs.

Vrid MENU-knappen för att markera
önskad inställning.
Tryck på MENU-knappen för att aktiv‐
era inställningen.

Infotainmentsystem
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Ställa in ett värde

Till- och frånkoppling av en funktion

Ange en teckenföljd

Vrid MENU-knappen för att ändra in‐
ställningens aktuella värde.
Bekräfta det inställda värdet genom
att trycka på MENU-knappen.

Vrid MENU-knappen för att markera
den funktion som ska kopplas till eller
från.
Tryck på MENU-knappen för att växla
mellan inställningarna På och Av.

För att mata in teckenföljder, t.ex. ga‐
tunamn eller husnummer:
Vrid MENU-knappen för att välja
önskat tecken.
Det sista tecknet i teckenföljden kan
raderas med hjälp av BACK-knap‐
pen. Genom att trycka ner och hålla
BACK-knappen, raderas hela inmat‐
ningen.
Bekräfta det valda tecknet genom att
trycka på MENU-knappen.
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Exempel för CD 400
Välja ett alternativ

Vrid MENU-knappen för att flytta mar‐
kören (= färgad bakgrund) till önskat
alternativ.
Tryck på MENU-knappen för att välja
det markerade alternativet.
Undermenyer
En pil i menyns högerkant visar att en
undermeny med ytterligare alternativ
kommer att öppnas när detta alterna‐
tiv väljs.

Aktivera en inställning

Ställa in ett värde

Vrid MENU-knappen för att markera
önskad inställning.
Tryck på MENU-knappen för att aktiv‐
era inställningen.

Vrid MENU-knappen för att ändra in‐
ställningens aktuella värde.
Bekräfta det inställda värdet genom
att trycka på MENU-knappen.

Infotainmentsystem
Till- och frånkoppling av en funktion

Exempel för CD 300
Menyelement och symboler
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Pilen som pekar åt höger 3 innebär att
den första undermenynivån är aktiv
(två pilar = den andra undermeny‐
nivån är aktiv).
Pilen som pekar nedåt 4 innebär att
det finns fler tillgängliga alternativ i
den aktiva undermenyn.
Aktivera en inställning

Vrid MENU-knappen för att markera
den funktion som ska kopplas till eller
från.
Tryck på MENU-knappen för att växla
mellan inställningarna På och Av.

Upp- och nedpilarna 1 indikerar: den
högsta menynivån är aktiv. Det finns
fler alternativ i den aktiva menyn.
Vrid MENU-knappen för att visa de
övriga alternativen i den aktiva
menyn.
Den vinklade pilen 2 innebär att det
finns en undermeny med fler alterna‐
tiv tillgänglig.
Tryck på MENU-knappen för att välja
det alternativ som visas och för att
öppna motsvarande undermeny.

Tryck på MENU-knappen för att
öppna motsvarande inställnings‐
meny.
Vrid MENU-knappen för att visa ön‐
skad inställning.
Tryck på MENU-knappen för att aktiv‐
era inställningen.
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Ställa in ett värde

Till- och frånkoppling av en funktion

Ljudinställningar
Navi 600

I menyn för ljudinställningar kan man
ställa in ljudkaraktären separat för de
olika våglängdsområdena och för de
olika audiospelarna.

Tryck på MENU-knappen för att
öppna motsvarande inställnings‐
meny.
Vrid MENU-knappen för att ändra in‐
ställningens aktuella värde.
Bekräfta det inställda värdet genom
att trycka på MENU-knappen.

Tryck på MENU-knappen för att
öppna motsvarande inställnings‐
meny.
Vrid MENU-knappen för att markera
inställningen På eller Av.
Bekräfta den markerade inställningen
genom att trycka på MENU-knappen.

Tryck på TONE för att öppna menyn
för ljudinställningar.

Infotainmentsystem
Inställning av bas, mellanregister och
diskant

Ställa in fördelning av ljudvolym
mellan fram – bak

Ställa in fördelning av ljudvolym
mellan höger – vänster

Välj Bas, Mellan eller Diskant.
Ställ in önskat värde för valt alternativ.

Välj Fader.
Ställ in önskat värde.

Välj Balans.
Ställ in önskat värde.
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Återställa en personlig inställning till
"0" eller "Av"
Välj önskat alternativ och håll MENUknappen nedtryck några sekunder.
Återställa alla inställningar till "0" eller
"Av"
Håll TONE-knappen nedtryck några
sekunder.
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Optimera ljudet för musikstilen

Välj EQ (Equalizer).
Alternativen som visas erbjuder opti‐
merade inställningar för bas, mellan‐
register och diskant för aktuell musik‐
stil.
Välj önskat alternativ.

CD 300/CD 400

I menyn för ljudinställningar kan man
ställa in ljudkaraktärerna separat för
de olika våglängdsområdena och för
de olika audiospelarna.

Inställning av bas, mellanregister och
diskant

Tryck på TONE för att öppna menyn
för ljudinställningar.
Välj Bas:, Mellan: eller Diskant:.
Ställ in önskat värde för det valda
alternativet.

Infotainmentsystem
Ställa in fördelning av ljudvolym
mellan fram – bak

Ställa in fördelning av ljudvolym
mellan höger – vänster

Välj Fader:.
Ställ in önskat värde.

Välj Balans:.
Ställ in önskat värde.
Återställa en personlig inställning till
"0"
Välj önskat alternativ och håll MENUknappen nedtryck några sekunder.
Återställa alla inställningar till "0"
Håll TONE-knappen nedtryck några
sekunder.
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Optimera ljudet för musikstilen

Välj EQ: (Equalizer).
Alternativen som visas erbjuder opti‐
merade inställningar för bas, mellan‐
register och diskant för aktuell musik‐
stil.
Välj önskat alternativ.
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Volyminställning

Fartkompenserad volym

Navi 600
Maximal inkopplingsvolym

Tryck på CONFIG-knappen för att
öppna systeminställningsmenyn.
Välj Radioinställningar och sedan
Maximal inkopplingsvolym.
Ställ in önskat värde.

Tryck på CONFIG-knappen för att
öppna systeminställningsmenyn.
Välj Radioinställningar och sedan
Fartkompenserad volym.
Fartkompenserad volym kan avakti‐
veras och graden av volymanpass‐
ning kan väljas i den meny som visas.
Välj önskat alternativ.
Volym för trafikmeddelanden (TA)
Volymen för trafikmeddelanden kan
höjas eller sänkas i proportion till den
vanliga ljudvolymen.

Tryck på CONFIG-knappen för att
öppna systeminställningsmenyn.
Välj Radioinställningar, RDSalternativ och TA-volym.
Ställ in önskat värde.

Infotainmentsystem
CD 300/CD 400

Fartkompenserad volym

Max startvolym

Tryck på CONFIG-knappen för att
öppna systeminställningsmenyn.
Välj Radioinställningar och sedan
Max startvolym.
CD 300: välj Audioinställningar och
sedan Max. startvolym.
Ställ in önskat värde.

Tryck på CONFIG-knappen för att
öppna systeminställningsmenyn.
Välj Radioinställningar och sedan
Automatisk volymjustering.
CD 300: välj Audioinställningar och
sedan Automatisk volymjustering.
Fartkompenserad volym kan avakti‐
veras och graden av volymanpass‐
ning kan väljas i den meny som visas.
Välj önskat alternativ.
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Volym för trafikmeddelanden (TA)
Volymen för trafikmeddelanden kan
höjas eller sänkas i proportion till den
vanliga ljudvolymen.

Tryck på CONFIG-knappen för att
öppna systeminställningsmenyn.
Välj Radioinställningar, RDSalternativ och TA-volym.
CD 300: välj Audioinställningar, RDSalternativ och TA-volym.
Ställ in önskat värde för volymök‐
ningen eller minskningen.

128

Infotainmentsystem

Personliga inställningar
(endast CD 400)
Olika inställningar för infotainment‐
systemet går att memorera separat
för varje bilnyckel (förare).

Programmerade inställningar

När bilnyckeln tas ut från tändlåset
sparas följande inställningar automat‐
iskt för den nyckel som används:
■ senaste volyminställningen, en vo‐
lymnivå för alla ljudkällor utom tele‐
fon (radio, cd-spelare, AUX, USB)
■ alla förinställda radiostationer
■ alla ljudinställningar, alla dessa in‐
ställningar sparas separat för föl‐
jande ljudkällor (om tillgängliga):
AM, FM, cd-spelare, AUX, USB
■ den senaste aktiva ljudkällan
■ den senaste aktiva radiostationen
(separat för varje våglängdsom‐
råde)
■ det senast aktiva displayläget

■ den senaste positionen på ljud/
MP3-cd-skivan eller cd-växlaren
(om tillgänglig) inklusive skivans
nummer, spårets nummer, mapp
■ status för inställningen blanda låtar
(cd-spelare)
■ status för inställningen TP (Traffic
Programme)
■ markörpositionen för varje meny på
displayen

Aktivera/avaktivera personliga
inställningar

Tryck på CONFIG-knappen för att
öppna systeminställningsmenyn.
Välj Fordonsinställningar och sedan
Komfort & Bekvämlighet.
Ställ in Personliga inst. per förare till
På eller Av.

Radio
Användning
Kontrollknappar

De viktigaste knapparna för att an‐
vända radion är följande:
■ BAND: Aktivera radion
■ t v: Stationssökning
■ AS: Listor för autosparade stationer
■ FAV: Favoritlistor
■ 1...6: Knappar med förval
■ TP: Radiotjänst för trafikinformation
3 137

Aktivera radion

Tryck på BAND för att öppna radions
huvudmeny.
Den station du senast lyssnade på
spelas upp.

Välja våglängdsområde

Tryck en eller flera gånger på knap‐
pen BAND för att välja önskat våg‐
längdsområde.

Infotainmentsystem
Den station du senast lyssnade på i
det våglängdsområdet spelas upp.

Stationssökning
Automatisk stationssökning

Tryck kort på knapp t eller v för att
spela upp nästa station i stationsmin‐
net.

Manuell stationssökning
Navi 600
Håll knapp t eller v intryckt. Släpp
knappen när den önskade frekvensen
nästan har nåtts på frekvensdisp‐
layen.
En sökning efter nästa station som
går att ta emot görs och stationen
spelas upp automatiskt.
CD 300/CD 400
Tryck in knapp t eller v i några
sekunder för att starta en sökning
efter nästa station som går att ta emot
i det aktuella våglängdsområdet.

När den önskade frekvensen har
nåtts spelas stationen upp automat‐
iskt.
Observera!
Manuell stationssökning: Om radion
inte hittar någon station går den
automatiskt över till en mer känslig
söknivå. Om den fortfarande inte hit‐
tar någon station ställs den frekvens
som var aktiv senast in igen.
Observera!
FM våglängdsområde: Om RDSfunktionen 3 137 är aktiverad
kommer radion bara att söka efter
RDS-stationer, och om funktionen
för trafikinformation (TP) är aktive‐
rad söker radion bara efter stationer
3 137 som stödjer denna tjänst.

Manuell stationsinställning
Våglängdsområde FM
Endast Navi 600: tryck på MENUknappen för att öppna FM-menyn och
välj Manuell inställning FM.
Vrid MENU-knappen och ställ in den
bästa mottagningsfrekvensen på
pop-up frekvensdisplayen.
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Våglängdsområde AM
Vrid MENU-knappen och ställ in den
bästa mottagningsfrekvensen på
pop-up frekvensdisplayen.

Listor för autosparade
stationer
Du kan söka efter de stationer som
har bäst mottagning i ett våglängds‐
område och spara dessa automatiskt
med autosparfunktionen.
Navi 600:
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Observera!
Den för närvarande mottagna sta‐
tionen är markerad.
CD 400:

Spara stationer automatiskt

Håll AS-knappen intryckt tills ett med‐
delande om automatiskt sparning
visas. De 12 starkaste stationerna i
det aktuella våglängdsområdet spa‐
ras i de 2 listorna.
Tryck på MENU-knappen för att av‐
bryta autosparningen.

Spara stationer manuellt

Observera!
Den station som tas emot för tillfället
är markerad med i.
Varje våglängdsområde har 2 listor
för autosparade stationer (AS 1,
AS 2). I varje lista kan 6 stationer spa‐
ras.

Stationer går också att spara
manuellt i listorna för autosparade
stationer.
Ställ in den station som ska sparas.
Tryck kort på knappen AS för att
öppna en lista eller växla till en annan
lista.
För att spara stationen på en plats i
listan: tryck in motsvarande stations‐
knapp 1–6 tills ett bekräftelsemedde‐
lande visas.
Observera!
Stationer som har sparats manuellt
skrivs över vid nästa autosparning.

Välja en station i listan

Tryck kort på knappen AS för att
öppna en lista eller växla till en annan
lista.
Tryck kort på någon av sifferknap‐
parna 1–6 för att välja stationen på
motsvarande plats i listan.

Favoritlistor
Stationer i alla våglängdsområden
kan sparas manuellt i favoritlistorna.

Navi 600

Infotainmentsystem
Det går att spara 6 stationer i varje
favoritlista. Antalet tillgängliga favorit‐
listor kan ställas in (se nedan).
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Ange antalet tillgängliga favoritlistor

CD 300/CD 400

Tryck in knappen CONFIG.
Välj Radioinställningar och sedan
Radiofavoriter.
Välj önskat antal tillgängliga favorit‐
listor.

Det går att spara 6 stationer i varje
favoritlista. Antalet tillgängliga favorit‐
listor kan ställas in (se nedan).
CD 300: Antalet tillgängliga favorit‐
listor går inte att ställa in.

Observera!
Den för närvarande mottagna sta‐
tionen är markerad.
Spara en station
Ställ in den station som ska sparas.
Tryck kort på knappen FAV för att
öppna en favoritlista eller växla till en
annan favoritlista.
För att spara stationen på en plats i
listan: tryck in motsvarande stations‐
knapp 1–6 tills ett bekräftelsemedde‐
lande visas.
Välja en station i listan
Tryck kort på knappen FAV för att
öppna en favoritlista eller växla till en
annan favoritlista. Tryck kort på nå‐
gon av sifferknapparna 1–6 för att
välja stationen på motsvarande plats
i listan.

Observera!
Den station som tas emot för tillfället
är markerad med i.
Spara en station
Ställ in den station som ska sparas.
Tryck kort på knappen FAV för att
öppna en favoritlista eller växla till en
annan favoritlista.
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För att spara stationen på en plats i
listan: tryck in motsvarande stations‐
knapp 1–6 tills ett bekräftelsemedde‐
lande visas.
Välja en station i listan
Tryck kort på knappen FAV för att
öppna en favoritlista eller växla till en
annan favoritlista.
Tryck kort på någon av sifferknap‐
parna 1–6 för att välja stationen på
motsvarande plats i listan.
Ange antalet tillgängliga favoritlistor
(inte CD 300)

Välj Radioinställningar och sedan
Radio FAV-sidor.
Välj önskat antal tillgängliga favorit‐
listor.

Menyer för
våglängdsområde
Du kan komma åt alternativa funk‐
tioner för stationsval via menyerna för
våglängdsområde.
När radions huvudmeny är aktiv
trycker du på MENU-knappen för att
öppna relevant våglängdsmeny.
Observera!
Följande displayvisningar är speci‐
fika för FM och visas som exempel.

Tryck på knappen CONFIG.

Navi 600

Favoritlista
Välj Favoritlista. Alla stationer som
sparats i favoritlistorna visas.

Infotainmentsystem
Observera!
Om ingen stationslista har skapats
tidigare utför infotainmentsystemet
en automatisk stationssökning.
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En stationssökning startas. När sök‐
ningen är slutförd spelas den station
som valdes tidigare upp.
För att avbryta stationssökningen:
tryck på MENU-knappen.
Observera!
Om en lista över radiostationer på ett
visst våglängdsband uppdateras så
uppdateras också listan över olika
kategorier (om det finns någon) i en‐
lighet med denna.

Välj önskad station.
Observera!
Den station som tas emot för tillfället
är markerad med i.
Manuell inställning
Beskrivning, se "Manuell stationsin‐
ställning" ovan.
Stationslistor
Välj AM stationslista eller FM
stationslista.
Alla AM/FM-stationer som tas emot i
det aktuella mottagningsområdet
visas.

Välj önskad station.
Observera!
Den station som tas emot för tillfället
är markerad med i.
Uppdatera stationslistor
Om stationerna som lagrats i en våg‐
längdsspecifik stationslista inte
längre går att ta emot:
Välj motsvarande kommando för att
uppdatera en stationslista.

Viktig information om uppdatering av
stationslistor
Dubbelmottagaren i infotainment‐
systemet uppdaterar kontinuerligt
stationslistorna i bakgrunden. Däri‐
genom garanteras att stationslistorna
t.ex. vid en längre färd på motorväg
alltid innehåller de stationer som går
att ta emot inom ett lokalt område. Ef‐
tersom den automatiska uppdater‐
ingen tar en viss tid kan det hända att
inte alla stationer som kan tas emot
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omedelbart är tillgängliga i stations‐
listan vid ett snabbt byte av mottag‐
ningsområde. Under sådana förhål‐
landen kan uppdateringen av sta‐
tionslistorna påskyndas med
motsvarande kommando för att upp‐
datera en stationslista.
Kategorilistor
Många RDS-stationer 3 137 sänder
en PTY-kod som anger vilken typ av
program som sänds (t.ex. nyheter).
Vissa stationer ändrar även PTYkoden efter innehållet i det program
som sänds.
Infotainmentsystemet lagrar dessa
stationer sorterade enligt programtyp
i motsvarande kategorilista.
För att söka efter en programtyp som
bestämts av stationen: välj alter‐
nativet för våglängdsspecifik katego‐
rilista.

En lista över de programtyper som för
tillfället är tillgängliga visas.
Välj önskad programtyp.
En lista över stationer som sänder ett
program av den valda typen visas.

Välj önskad station.
Även kategorilistan uppdateras när
motsvarande våglängdsspecifika sta‐
tionslista uppdateras.
Observera!
Den station som tas emot för tillfället
är markerad med i.

Infotainmentsystem
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CD 300/CD 400

Välj önskad station.
Favoritlista
Välj Favoritlista. Alla stationer som
sparats i favoritlistorna visas.

Välj önskad station.

Observera!
Den station som tas emot för tillfället
är markerad med i.

Observera!
Den station som tas emot för tillfället
är markerad med i.

Stationslistor
Välj AM stationslista eller FM
stationslista.
Alla AM/FM-stationer som tas emot i
det aktuella mottagningsområdet
visas.

Uppdatera stationslistor
Om stationerna som lagrats i en våg‐
längdsspecifik stationslista inte
längre går att ta emot:
Välj motsvarande kommando för att
uppdatera en stationslista.
CD 400: Dubbelmottagaren i infotain‐
mentsystemet uppdaterar kontinuer‐
ligt FM-stationslistan i bakgrunden.
Ingen manuell uppdatering behövs.

Observera!
Om ingen stationslista har skapats
tidigare utför infotainmentsystemet
en automatisk stationssökning.
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En stationssökning startas. När sök‐
ningen är slutförd spelas den station
som du lyssnade på senast upp.
Tryck på MENU-knappen för att av‐
bryta stationssökningen.
Observera!
Om en lista över radiostationer på ett
visst våglängdsband uppdateras så
uppdateras också listan över olika
kategorier (om det finns någon) i en‐
lighet med denna.
Kategorilistor
Många RDS-stationer 3 137 sänder
en PTY-kod som anger vilken typ av
program som sänds (t.ex. nyheter).
Vissa stationer ändrar även PTYkoden efter innehållet i det program
som sänds.
Infotainmentsystemet lagrar dessa
stationer sorterade enligt programtyp
i motsvarande kategorilista.
För att söka efter en programtyp som
bestämts av stationen: välj alter‐
nativet för våglängdsspecifik katego‐
rilista.

En lista över de programtyper som för
tillfället är tillgängliga visas.
Välj önskad programtyp.
En lista över stationer som sänder ett
program av den valda typen visas.

Välj önskad station.
CD 300: Systemet söker efter nästa
station av den valda typen som går att
ta emot och spelar upp denna.
Även kategorilistan uppdateras när
motsvarande våglängdsspecifika sta‐
tionslista uppdateras.
Observera!
Den station som tas emot för tillfället
är markerad med i.

Infotainmentsystem

Radio Data System (RDS)

137

Navi 600

RDS är en tjänst som FM-stationerna
erbjuder, som gör att du enklare kan
hitta stationen du söker och få en felfri
mottagning.

Fördelarna med RDS

■ Programnamnet för den inställda
stationen visas på displayen istället
för frekvensen.
■ Vid stationssökning ställer infotain‐
mentsystemet endast in RDS-sta‐
tioner.
■ Med AF (alternativ frekvens) tar
infotainmentsystemet alltid emot
den sändningsfrekvens som ger
bäst mottagning för stationen som
har ställts in.
■ Beroende på vilken station som tas
emot visar infotainmentsystemet
radiotext som t.ex. kan innehålla in‐
formation om det aktuella program‐
met.

Ställa in RDS
För att öppna menyn för inställning av
RDS:
Tryck på knappen CONFIG.
Välj Radioinställningar och sedan
RDS-alternativ.

Till-/frånkoppling av RDS
Ställ in RDS till På eller Av.
Observera!
Om RDS stängs av kommer det att
slås på automatiskt igen när du byter
radiostation (genom sökfunktionen
eller förvalsknappen).
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 Regional till På eller Av.
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Endast alternativa frekvenser (AF)
med samma regionalprogram väljs.
Om regionalprogram är frånkopplat
väljs alternativa frekvenser för sta‐
tionerna utan att hänsyn tas till
regionalprogram.
RDS rullande text
Vissa RDS-stationer använder ra‐
derna för programnamnet på dis‐
playen för att kunna visa ytterligare
information. När sådan information
sänds är programnamnet dolt.
För att blockera visning av sådan in‐
formation:
Ställ in Lås rullande RDS-text till På.
Radiotext
Om RDS och mottagning av RDSstationer är aktiverat visas informa‐
tion om det program som tas emot
och om den låt som spelas upp under
programnamnet.
För att visa eller dölja denna informa‐
tion:
Ställ in Radiotext till På eller Av.

TA-volym
Volymen för trafikmeddelanden (TA)
kan ställas in i förväg 3 126.
Radiotjänst för trafikinformation
(TP = Traffic Programme)
Stationer med radiotjänst för trafikin‐
formation är RDS-stationer som
sänder trafiknyheter.
Koppla till/från radiotjänst för trafikin‐
formation
För att koppla till och från infotain‐
mentsystemets standby-funktion för
trafikmeddelanden:
Tryck på knappen TP.
■ Om radiotjänsten för trafikmeddel‐
anden är på visas [ ] i svart på dis‐
playen (i grått om tjänsten är från‐
kopplad).
■ Endast stationer som stödjer radio‐
tjänsten för trafikinformation kan
tas emot.
■ 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 svart på displayen.
Om inga stationer som stödjer
tjänsten hittas visas TP i grått.
■ Trafikmeddelanden spelas upp
med den förinställda TA-volymen
3 126.
■ Om tjänsten är på avbryts uppspel‐
ningen av cd/MP3 under trafikmed‐
delandet.
Endast lyssna på trafikmeddelanden
Slå på radiotjänsten för trafikinforma‐
tion och vrid ned volymen på infotain‐
mentsystemet helt.
Blockera trafikmeddelanden
För att blockera ett trafikmeddelande,
t.ex. vid uppspelning av cd/MP3:
Tryck på knappen TP eller MENUknappen för att bekräfta meddelandet
på displayen.
Trafikmeddelandet avbryts, men
radiotjänsten för trafikinformation är
fortfarande inkopplad.

Infotainmentsystem
EON (Enhanced Other Networks)
Med EON kan du lyssna på trafikmed‐
delanden även om stationen du har
ställt in inte har utsändningar med
trafikinformation. Om du har ställt in
en sådan station visas den i svart,
precis som för stationer som stödjer
radiotjänst för trafikinformation TP.

Välj Radioinställningar och sedan
RDS-alternativ.
CD 300: Välj Audioinställningar och
sedan RDS-alternativ.

CD 300/CD 400

Ställa in RDS
För att öppna menyn för inställning av
RDS:
Tryck på knappen CONFIG.

TA-volym
Volymen för trafikmeddelanden (TA)
kan ställas in i förväg 3 126.
Till-/frånkoppling av RDS
Ställ in alternativet RDS till På eller
Av.
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Observera!
Om RDS stängs av kommer det att
slås på automatiskt igen när du byter
radiostation (genom sökfunktionen
eller förvalsknappen).
Trafikmeddelande (TA)
För att koppla till eller från TA-funk‐
tionen permanent:
Ställ in alternativet Trafikmeddelande
(TA) till På eller Av.
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) till
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.
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RDS rullande text
Vissa RDS-stationer döljer program‐
namnet på displayen för att kunna
visa annan information.
För att blockera visning av sådan in‐
formation:
Ställ in RDS Lås rullande RDS-text till
På.
Radiotext:
Om RDS och mottagning av RDSstationer är aktiverat visas informa‐
tion om det program som tas emot
och om den låt som spelas upp under
programnamnet.
För att visa eller dölja denna informa‐
tion:
Ställ in alternativet Radiotext: till På
eller Av.
Radiotjänst för trafikinformation
(TP = Traffic Programme)
Stationer med radiotjänst för trafikin‐
formation är RDS-stationer som
sänder trafiknyheter.

Koppla till/från radiotjänst för trafikin‐
formation
För att koppla till och från infotain‐
mentsystemets standby-funktion för
trafikmeddelanden:
Tryck på knappen TP.
■ Om radiotjänst för trafikinformation
är på visas [ ] i radions huvudmeny.
■ Endast stationer som stödjer radio‐
tjänsten för trafikinformation kan
tas emot.
■ 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.
■ Trafikmeddelanden spelas upp
med den förinställda TA-volymen
3 126.
■ Om tjänsten är på avbryts uppspel‐
ningen av cd/MP3 under trafikmed‐
delandet.

Endast lyssna på trafikmeddelanden
Slå på radiotjänsten för trafikinforma‐
tion och vrid ned volymen på infotain‐
mentsystemet helt.
Blockera trafikmeddelanden
För att blockera ett trafikmeddelande,
t.ex. vid uppspelning av cd/MP3:
Tryck på knappen TP eller MENUknappen för att bekräfta meddelandet
på displayen.
Trafikmeddelandet avbryts, men
radiotjänsten för trafikinformation är
fortfarande inkopplad.
EON (Enhanced Other Networks)
Med EON kan du lyssna på trafikmed‐
delanden även om stationen du har
ställt in inte har utsändningar med
trafikinformation. Om du har ställt in
en sådan station visas den i svart,
precis som för stationer som stödjer
radiotjänst för trafikinformation TP.

Infotainmentsystem

Cd-spelare
Allmän information
Navi 600

På infotainmentsystemets cd-spelare
kan du spela upp ljud-cd-skivor och
MP3/WMA-cd-skivor.
Viktig information om ljud-cd-skivor
och MP3/WMA-cd-skivor

Se upp
Under inga villkor får du sätta i
DVD-skivor, singel-CD med 8 cm
diameter eller formade CD-skivor i
ljudsystemet.
Du får inte sätta dekaler på CDskivor. Då kan skivorna fasta i CDenheten och förstöra den. Då
krävs ett kostsamt byte av en‐
heten.
■ Ljud-cd-skivor med kopierings‐
skydd som inte överensstämmer
med standarden för ljud-cd-skivor
riskerar att spelas upp felaktigt eller
att inte fungera alls.

■ CD-R- och CD-RW-skivor som har
bränts hemma är känsligare för fel‐
aktig behandling än vanliga cd-ski‐
vor. Se därför till att hantera CD-Roch CD-RW-skivor på ett korrekt
sätt. Se nedan.
■ CD-R- och CD-RW-skivor som har
bränts hemma riskerar att spelas
upp felaktigt eller att inte fungera
alls.
■ För Mixed-Mode cd-skivor (inne‐
håller en kombination av audio och
data, t.ex. MP3) är det bara ljud‐
spåren som registreras och spelas
upp.
■ Undvik att vidröra cd-skivans spel‐
yta vid byte av skiva.
■ Lägg tillbaka cd-skivorna i fodralen
direkt efter att du har tagit ut dem
från spelaren, för att skydda dem
från skador och smuts.
■ Smuts och vätskor på cd-skivor kan
smutsa ned linsen inuti cd-spelaren
och leda till att fel uppstår.
■ Skydda cd-skivorna från värme och
direkt solljus.
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■ Följande restriktioner gäller för data
som har lagrats på en MP3/WMAcd-skiva:
Maximalt strukturdjup för en mapp:
11 nivåer.
Maximalt antal MP3/WMA-filer som
kan lagras: 1 000.
WMA-filer med Digital Rights
Management (DRM) från internet‐
butiker kan inte spelas upp.
WMA-filer kan bara spelas upp på
ett säkert sätt om de har skapats
med Windows Media Player ver‐
sion 8 eller senare.
Användbara format för spellis‐
torna: .m3u, .pls
Posterna i spellistorna måste vara
utformade som relativa vägar.
■ Detta kapitel berör bara uppspel‐
ning av MP3-filer eftersom hanter‐
ingen av MP3- och WMA-filer är
identisk. När en cd-skiva med
WMA-filer laddas visas MP3-rela‐
terade menyer.
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På infotainmentsystemets cd-spelare
kan du spela upp ljud-cd-skivor och
MP3/WMA-cd-skivor.
Viktig information om ljud-cd-skivor
och MP3/WMA-cd-skivor

Se upp
Under inga villkor får du sätta i
DVD-skivor, singel-CD med 8 cm
diameter eller formade CD-skivor i
ljudsystemet.
Du får inte sätta dekaler på CDskivor. Då kan skivorna fasta i CDenheten och förstöra den. Då
krävs ett kostsamt byte av en‐
heten.
■ Följande cd-format kan användas:
CD-ROM läge 1 och läge 2.
CD-ROM XA läge 2, form 1 och
form 2.
■ Följande filformat kan användas:
ISO 9660 nivå 1, nivå 2, (Romeo,
Joliet).

MP3- och WMA-filer som är skrivna
i något annat format än de som lis‐
tas ovan riskerar att spelas upp fel‐
aktigt och deras filnamn och mapp‐
namn visas eventuellt inte korrekt.
Observera!
ISO 13346 stöds inte. Du kan be‐
höva välja ISO 9660 manuellt när du
bränner en ljud-CD med exempelvis
Windows 7.
■ Ljud-cd-skivor med kopierings‐
skydd som inte överensstämmer
med standarden för ljud-cd-skivor
riskerar att spelas upp felaktigt eller
att inte fungera alls.
■ CD-R- och CD-RW-skivor som har
bränts hemma är känsligare för fel‐
aktig behandling än vanliga cd-ski‐
vor. Se därför till att hantera CD-Roch CD-RW-skivor på ett korrekt
sätt. Se nedan.
■ CD-R- och CD-RW-skivor som har
bränts hemma riskerar att spelas
upp felaktigt eller att inte fungera
alls. I sådana fall är det inte fel på
utrustningen.

■ För Mixed Mode cd-skivor (som
innehåller ljudspår och komprime‐
rade filer, t.ex. MP3) kan delen med
ljudspår och delen med komprime‐
rade filer spelas upp separat.
■ Undvik att vidröra cd-skivans spel‐
yta vid byte av skiva.
■ Lägg tillbaka cd-skivorna i fodralen
direkt efter att du har tagit ut dem
från cd-spelaren, för att skydda
dem från skador och smuts.
■ Smuts och vätskor på cd-skivor kan
smutsa ned linsen inuti cd-spelaren
och leda till att fel uppstår.
■ Skydda cd-skivorna från värme och
direkt solljus.
■ Följande restriktioner gäller för data
som har lagrats på en MP3/WMAcd-skiva:
Antal spår: max 999.
Antal mappar: max 255.
Strukturdjup för en mapp: max 64
nivåer (rekommenderat: max 8 ni‐
våer).
Antal spellistor: max 15.
Antal låtar per spellista: max 255.

Infotainmentsystem
Användbara format för spellis‐
torna: .m3u, .pls, .asx, .wpl.
■ Detta kapitel berör bara uppspel‐
ning av MP3-filer eftersom hanter‐
ingen av MP3- och WMA-filer är
identisk. När en cd-skiva med
WMA-filer laddas visas MP3-rela‐
terade menyer.

Användning
Navi 600

Starta uppspelning av cd-skiva
Tryck in cd-skivan med den tryckta
sidan uppåt i cd-facket tills den dras
in.
Cd-uppspelningen startar automat‐
iskt och menyn Audio-CD eller AudioMP3 visas.
Om det redan finns en cd-skiva i en‐
heten men menyn Audio-CD eller
Audio-MP3 inte är aktiv:
Tryck in knappen CD/AUX.
Menyn Audio-CD eller Audio-MP3 öp‐
pnas och cd-uppspelningen startas.
Beroende på de data som är lagrade
på ljud-cd-skivan eller MP3-cd-skivan
visas olika information om cd-skivan
och det aktuella spåret på displayen.
Om menyn Audio-CD eller AudioMP3 inte visas när du har tryckt på
CD/AUX-knappen finns det en navi‐
gations-cd-skiva kvar i cd-facket.
Tryck på knappen d för att ta ut ski‐
van.
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Välja ett spår
Vrid MENU-knappen för att visa en
lista över alla spår på cd-skivan. Det
spår som spelas upp är förvalt.
Välj önskat spår.
Gå till nästa eller föregående spår
Tryck kort på knappen t eller v en
eller flera gånger.
Söka framåt och bakåt efter ett spår
Tryck kort på knappen t eller v
och tryck sedan på knapp t eller
v igen och håll den intryckt tills
önskat spår visas.
Snabbspola framåt eller bakåt
Tryck på knappen t eller v och
håll ned den för att snabbspola framåt
eller bakåt inom det spår som spelas
upp.
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Välja spår med menyn för ljud-CD
eller MP3
Under uppspelning av ljud-cd

Tryck på MENU-knappen för att
öppna menyn för ljud-cd.
För att spela alla spår i slumpvis
ordningsföljd: ställ in Blanda låtar
(RDM) till På.
För att välja ett spår på ljud-cd-skivan:
välj Spår (lista) och välj sedan önskat
spår.

Under uppspelning av MP3

Tryck på MENU-knappen för att
öppna menyn för MP3.
För att spela alla spår i slumpvis
ordningsföljd: ställ in Blanda låtar
(RDM) till På.
För att välja ett spår från en mapp
eller spellista (om det finns): välj
Mappar eller Spellistor.
Välj en mapp eller spellista och välj
sedan önskat spår.
Välj Sök för att öppna en meny med
ytterligare alternativ för att söka och
välja spår.

Beroende på hur många spår som
finns lagrade kan sökningen ta flera
minuter.
Välj ett sökalternativ och välj sedan
önskat spår.
Ta ut en cd-skiva
Tryck in knappen d.
Cd-skivan matas ut ur cd-öppningen.
Om cd-skivan inte avlägsnas när den
har matats ut, kommer den automat‐
iskt att dras in igen efter några
sekunder.

Infotainmentsystem
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Observera!
Om en CD sätts in visas en CD-sym‐
bol på displayens översta rad.
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Välja spår med menyn för ljud-CD
eller MP3
Under uppspelning av ljud-cd

Ändra standardsidvyn
(endast CD 300)
Under uppspelning av ljud-cd eller
MP3: tryck på MENU-knappen och
välj sedan Grundinställd visning av
CD-sida eller Grundinställd visning av
MP3-sida.
Välj önskat alternativ.

Starta uppspelning av cd-skiva
Tryck på knappen CD/AUX för att
öppna cd- eller MP3-menyn.
Om det finns en cd i cd-spelaren
startas uppspelningen av cd-skivan.
Beroende på de data som är lagrade
på ljud-cd-skivan eller MP3-cd-skivan
visas olika information om cd-skivan
och det aktuella spåret på displayen.
Sätta i en cd-skiva
Tryck in cd-skivan med den tryckta
sidan uppåt i cd-öppningen tills den
dras in.

Byta mappnivå
(endast CD 300, MP3-uppspelning)
Tryck på knappen g eller e för att
växla till en högre eller lägre mapp‐
nivå.
Gå till nästa eller föregående spår
Tryck kort på knappen t eller v.
Snabbspola framåt eller bakåt
Tryck på knappen t eller v och
håll ned den för att snabbspola framåt
eller bakåt inom det spår som spelas
upp.

Tryck på MENU-knappen för att
öppna menyn för ljud-cd.
För att spela alla spår i slumpvis
ordningsföljd: ställ in Blanda låtar till
På.
För att välja ett spår på ljud-cd-skivan:
välj Låtlista och välj sedan önskat
spår.
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Under uppspelning av MP3

Tryck på MENU-knappen för att
öppna menyn för MP3.
För att spela alla spår i slumpvis
ordningsföljd: ställ in Blanda låtar till
På.
För att välja ett spår från en mapp
eller spellista (om det finns): välj
Spellistor/Mappar.
Välj en mapp eller spellista och välj
sedan önskat spår.
Observera!
Om CD-skivan innehåller både au‐
dio- och MP3-data kan du välja au‐
dio-data från Spellistor/Mappar.

För att öppna en meny med ytter‐
ligare alternativ för att söka och välja
spår: välj Sök. Vilka alternativ som
finns beror på de data som är lagrade
på MP3-cd-skivan.
Sökningen på MP3-cd-skivan kan ta
flera minuter. Under denna tid spelas
den radiostation du senast lyssnade
på upp.

AUX-ingång
Allmän information
Under locket i mittkonsolen finns ett
AUX-uttag för anslutning av externa
ljudkällor.
Navi 600:

Ta ut en cd-skiva
Tryck på knappen d.
Cd-skivan matas ut ur cd-öppningen.
Om cd-skivan inte avlägsnas när den
har matats ut, kommer den automat‐
iskt att dras in igen efter några
sekunder.

CD 300/CD 400:

Infotainmentsystem

Användning
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Navi 600

Observera!
Anslutningen måste alltid vara ren
och torr.
Du kan till exempel ansluta en bärbar
cd-spelare till AUX-ingången med en
3,5 mm teleplugg.

Tryck en eller flera gånger på knap‐
pen CD/AUX för att aktivera AUXläget.
En ljudkälla som är ansluten till AUXingången kan bara styras med kon‐
trollelementen på själva ljudkällan.

Tryck en eller flera gånger på knap‐
pen CD/AUX för att aktivera AUXläget.
En ljudkälla som är ansluten till AUXingången kan bara styras med kon‐
trollelementen på själva ljudkällan.
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USB-port
Allmän information
Navi 600

Du kan ansluta en MP3-spelare,
USB-enhet eller en iPod till USB-por‐
ten.
Dessa enheter styrs sedan med info‐
tainmentsystemets reglage och me‐
nyer.
Observera!
Alla MP3-spelare, USB-enheter och
iPod-modeller hanteras inte av info‐
tainmentsystemet.

Under locket i mittkonsolen finns ett
USB-uttag för anslutning av externa
ljudkällor.
Observera!
Anslutningen måste alltid vara ren
och torr.
Observera!
Kontrollera, innan du fäller ner locket
på mittkonsolen, att USB-enheten
inte kan skadas.

Viktig information
MP3-spelare och USB-enheter
■ De MP3-spelare och USB-enheter
som ansluts måste uppfylla specifi‐
kationen USB Mass Storage Class
(USB MSC).
■ Endast MP3-spelare och USB-en‐
heter som har en sektorstorlek
mindre än eller lika med 64 kByte i
FAT16/FAT32-filsystem stöds.
■ Hårddiskar (HDD) stöds inte.
■ USB-hubbar stöds inte.
■ Följande restriktioner gäller för den
information som lagras i en MP3spelare eller USB-enhet:

Maximalt strukturdjup för en mapp:
11 nivåer.
Maximalt antal MP3/WMA-filer som
kan lagras: 1 000.
WMA-filer med Digital Rights
Management (DRM) från internet‐
butiker kan inte spelas upp.
WMA-filer kan bara spelas upp på
ett säkert sätt om de har skapats
med Windows Media Player ver‐
sion 8 eller senare.
Användbara format för spellis‐
torna: .m3u, .pls
Posterna i spellistorna måste vara
utformade som relativa vägar.
Inga systemattribut får vara in‐
ställda för mappar/filer som inne‐
håller ljudinformation.

Infotainmentsystem
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Under locket i mittkonsolen finns ett
USB-uttag för anslutning av externa
ljudkällor.
Observera!
Anslutningen måste alltid vara ren
och torr.
Observera!
Sätt inte in i en USB-enhet som är
längre än 70 mm. En längre enhet
kan skadas då du fäller ner armstö‐
det.

Följande enheter kan anslutas till
USB-porten:
■ iPod
■ Zune
■ PlaysForSure-enhet (PFD)
■ USB-enhet
Dessa enheter styrs sedan med info‐
tainmentsystemets reglage och me‐
nyer.
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Uppspelning av sparade
ljudfiler
Navi 600
MP3-spelare/USB-enheter

Observera!
Inte alla iPod-, Zune-, PFD- eller
USB-enheter går att använda med
infotainmentsystemet.

Tryck en eller flera gånger på knap‐
pen CD/AUX för att aktivera USBläget.
Uppspelningen av de ljudfiler som
finns på USB-enheten startas.
Datakällor anslutna via USB styrs på
samma sätt som MP3/WMA-källor
3 143.
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iPod

iPod-funktioner

CD 400

Tryck en eller flera gånger på knap‐
pen CD/AUX för att aktivera iPodläget.
Uppspelningen av de ljudfiler som
finns på iPod-enheten startas.
En iPod ansluten via USB styrs
huvudsakligen på samma sätt som
MP3/WMA-källor 3 143.
Nedan beskrivs endast de funktioner
som skiljer sig eller har lagts till.

Beroende på vilka data som har lag‐
rats finns det olika alternativ för att
välja och spela upp spår.
Tryck på MENU-knappen och välj
sedan Sök för att visa de tillgängliga
alternativen.
Sökningen på enheten kan ta flera
sekunder.

Tryck en eller flera gånger på knap‐
pen CD/AUX för att aktivera USBläget.
Uppspelningen av de ljudfiler som
finns på USB-enheten startas.
Datakällor anslutna via USB styrs
huvudsakligen på samma sätt som
MP3-källor 3 143.
Nedan beskrivs endast de funktioner
som skiljer sig eller har lagts till.
Hantering och skärmdisplayer be‐
skrivs endast för USB-enheter. Han‐
teringen av andra enheter som iPod
och Zune är i stort sett likadan.

Infotainmentsystem
Välja spår med USB-menyn

För att upprepa det spår som spelas:
ställ in Upprepa till På.
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Bluetooth-musik
Allmän information
(endast CD 400 med Bluetooth
PDIM)
Ljudkällor med Bluetooth-funktion
(t.ex. musikmobiler, MP3-spelare
med Bluetooth etc.), med funktion för
Bluetooth-musikprotokollet A2DP,
kan anslutas trådlöst till infotainment‐
systemet.

Tryck på MENU-knappen för att
öppna den USB-relaterade menyn.
För att spela upp alla spår i ordnings‐
följd: välj Spela alla.
För att visa en meny med ytterligare
alternativ för att söka och välja spår:
välj Sök.
Sökningen på USB-enheten kan ta
flera minuter. Under denna tid spelas
den radiostation du senast lyssnade
på upp.
För att spela alla spår i slumpvis
ordningsföljd: ställ in Spela låtar
slumpmässigt till På.

Viktig information

■ Innan en Bluetooth-enhet kan an‐
slutas till infotainmentsystemet,
måste den först paras med sys‐
temet 3 152.
■ Infotainmentsystemet ansluter
bara till Bluetooth-enheter med
funktion för A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) version 1.2 eller
högre.
■ Bluetooth-enheten måste ha funk‐
tioner för AVRCP (Audio Video Re‐
mote Control Profile) version 1.0
eller högre. Om enheten inte har
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funktioner för AVRCP kan bara vo‐
lymen styras från
infotainmentsystemet.
■ Innan du ansluter Bluetooth-en‐
heten till infotainmentsystemet ska
du bekanta dig med dess instruk‐
tionsbok för Bluetooth-funktioner.

Bluetooth-musikinställning
Med menyn Bluetooth musikkonfigu‐
ration utförs parning och anslutning
av Bluetooth-enheter till infotainment‐
systemet.

Aktivering av menyn
Bluetooth musikkonfiguration

Tryck på knappen CD/AUX en eller
flera gånger för att aktivera AUX-,
USB- eller Bluetooth-läget.
Tryck på knappen MENU och välj
sedan Bluetooth-inställningar.
Para en Bluetooth-enhet
Viktig information
■ Parningsprocessen är inaktiverad
när bilen är i rörelse.
■ Upp till fem enheter kan paras med
systemet.
■ Infotainmentsystemet ansluter
automatiskt till den första enheten i
listan över för närvarande parade
enheter.
■ Bara en parad enhet i taget kan
vara ansluten till infotainment‐
systemet.
■ Normalt sett behöver enheter vara
paras en enda gång, om inte änd‐
ringar har gjorts i parningsinforma‐
tionen eller om enheten har tagits
bort.

Utföra parning
Välj Anslut till ny apparat.
Infotainmentsystemet ställer en rad
frågor för att fastställa vilken typ av
Bluetooth-enhet som ska paras.
När detta har fastställts, ska Blue‐
tooth-enheten sättas i sökläge (se
Bluetooth-enhetens bruksanvisning).
Vissa Bluetooth-enheter kan kräva en
PIN-kod för att avsluta parningspro‐
cessen. Sök upp enheten med be‐
nämningen GMusicConnect i listan
över Bluetooth-enheterna och följ in‐
struktionerna på enheten för att mata
in den PIN-kod som infotainment‐
systemet anger.
Ansluta en parad enhet
Välj Välj enhet.
En lista över alla Bluetooth-enheter
som är parade med infotainment‐
systemet visas.
Välj önskad enhet. Enheten är an‐
sluten till infotainmentsystemet.
Om en annan Bluetooth-enhet för
närvarande är ansluten till infotain‐
mentsystemet kopplas denna enhet
bort från systemet.
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Ta bort en parad enhet
Välj Ta bort enhet.
En lista över alla Bluetooth-enheter
som är parade med infotainment‐
systemet visas.
Välj önskad enhet. Enheten tas bort
från listan över parade enheter.

Skapa en ny PIN-kod:
Välj Annan och sedan önskad längd
på PIN-koden.
Välj siffrorna i den önskade PIN-ko‐
den en i taget.

Användning

Ändra standardinställd PIN-kod
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För att ansluta till en annan parad
Bluetooth-enhet 3 152.

Starta uppspelning av låtar

Beroende på den anslutna Bluetoothenheten:
■ uppspelning av musik startar auto‐
matiskt eller
■ uppspelning av musik måste
startas med reglagen på Bluetoothenheten.
Uppspelning av musikdata som finns
lagrade på Bluetooth-enheten kan nu
kontrolleras via infotainmentsystemet
med hjälp av knapparna t, v och
r.

Hoppa till nästa eller föregående
låt
Välj Ändra grundinställd personlig
kod.
Välj en av de förinställda PIN-koderna
eller välj Annan för att skapa en ny
PIN-kod.

Tryck på knappen CD/AUX en eller
flera gånger för att aktivera Bluetoothläget.
Den första enheten i listan av för när‐
varande parade Bluetooth-enheter
3 152 ansluts automatiskt till infotain‐
mentsystemet (om sådant finns).

Tryck kort på knappen t eller v.

Snabbspola framåt eller bakåt

Tryck på knappen t eller v och
håll ned den för att snabbspola framåt
eller bakåt inom det spår som spelas
upp.
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Paus i uppspelning

Tryck på knappen r.
För att starta om uppspelningen: tryck
på knappen r igen.

Digital fotoram
Allmän information
Med den digitala ramfunktionen
(endast Navi 600 / Navi 900) kan du
visa dina favoritbilder en åt gången på
infotainmentsystemets skärm.
Du kan överför dina favoritbilder från
en USB-enhet som är ansluten till ett
USB-uttag 3 148 på infotainment‐
systemet.
Du kan spara upp till 10 bilder i info‐
tainmentsystemets minne.
Bilderna visas på skärmen i sitt ur‐
sprungliga format (vid behov visas en
svart ram runt bilden) och med ur‐
sprunglig riktning.

Viktig information

■ De bilder du vill överföra måste
vara sparade i rotkatalogen (t.ex.
F:\) på USB-enheten.
■ Endast de första 100 bilderna (i den
ordning de är sparade i USB-enhe‐
tens rotkatalog) är tillgängliga för
nedladdning.

■ Endast bilder i JPEG-standardfor‐
mat (filtillägg t.ex. .jpg eller .jpeg)
stöds.
Exempel: F:\myPicture.jpg där F:\
är rotkatalogen på USB-enheten.
■ Den maximala stödda upplös‐
ningen för en bild är 12 megapixel.
Bilder med högre upplösning för‐
minskas under nedladdningen.
Bilder med lägre upplösning försto‐
ras inte under överföringen och
centreras på skärmen.

Användning
Ladda ner och/eller ta bort bilder

Anslut en USB-enhet med dina favo‐
ritbilder till infotainmentsystemets
USB-uttag 3 148.
Tryck på knappen CONFIG, välj
Display-inställningar och välj sedan
Fotoram. Nedanstående meny visas.
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Välj Lägg till / Ta bort bilder för att
öppna nedanstående meny.

Menyn visar en lista med filnamnen
på alla bilder (notera de begräns‐
ningar som anges i Viktig information
ovan) som är sparade i rotkatalogen
på den anslutna USB-enheten.
Om bilderna redan fanns i infotain‐
mentsystemets minne listas de
"gamla" bilderna i menyn först och
anges med MEM, se bilden nedan.
Om du vill ta bort "gamla" bilder måste
du avmarkera dem innan du laddar
ner nya bilder.
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Välj max 10 bilder som du vill ladda
ner (lägga till) i infotainmentsystem‐
ets minne eller som ska finnas kvar
sparade i minnet.
Välj Bekräfta för att börja nedladd‐
ningen och/eller borttagningen.
Ett meddelande visas som anger hur
många bilder som kommer att laddas
ner och/eller tas bort.
Välj Fortsätt om du vill starta nedladd‐
ningen och/eller borttagningen.

Visar bilder

Bilder som lagras i infotainmentsys‐
temets minne kan visas på displayen
en åt gången.
Tryck på knappen CONFIG, välj
Display-inställningar, välj Fotoram
och välj sedan Bildval. Nedanstående
meny visas.
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Navigation
Allmän information

Välj den bild som du vill visa på
skärmen.
Tryck på INFO-knappen flera gånger
tills den den valda bilden visas på
skärmen.
Tryck på valfri knapp på infotainment‐
systemet för att visa den inställda in‐
fotainmentmenyn igen.
Så länge som en bild visas i Bildvalmenyn kan den visas när som helst
med INFO-knappen.

Navigationssystemet vägleder dig på
ett tillförlitligt sätt till ditt resmål utan
att du behöver läsa kartor, även om
inte har någon kännedom om lokala
förhållanden.
Om dynamisk guidning används tar
systemet hänsyn till den aktuella tra‐
fiksituationen vid ruttberäkningen.
För att kunna göra detta tar infotain‐
mentsystemet emot trafikmeddel‐
anden i det aktuella mottagningsom‐
rådet via RDS-TMC.
Men navigationssystemet kan inte ta
hänsyn till trafikolyckor, nyligen änd‐
rade trafikregler samt faror och hinder
som inträffar plötsligt (t.ex. vägarbe‐
ten).

Se upp
Användning av navigationssys‐
temet fråntar inte föraren ansvaret
för att upprätthålla en korrekt, på‐
passlig attityd i trafiken. Tillämp‐

liga trafikregler måste alltid följas.
Om en anvisning om färdväg står
i konflikt med trafikreglerna, så
gäller alltid trafikreglerna.

Navigationssystemets funktion

Bilens position och förflyttning regi‐
streras av navigationssystemet med
hjälp av sensorer. Den sträcka som
har körts fastställs med hjälp av bilens
hastighetsmätarsignal och vridrörel‐
ser i kurvor med hjälp av en gyrosen‐
sor. Positionen fastställs av GPS-sa‐
telliter (Global Positioning System).
Genom att jämföra sensorsignalerna
med de digitala kartorna på SD-kart‐
kort går det att fastställa positionen
med en noggrannhet på cirka 10 me‐
ter.
Systemet fungerar även med svag
GPS-mottagning, men då försämras
noggrannheten för positionsbestäm‐
ningen.
När måladressen eller en POI (när‐
maste bensinstation, hotell osv.) har
angetts beräknas rutten från den
aktuella positionen till det valda res‐
målet.
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Du guidas till målet med hjälp av röst‐
meddelanden och en pil som visar
riktningen, samt en kartbild i flerfärg.

TMC-trafikinformationssystem
och dynamisk guidning

TMC-trafikinformationssystemet tar
emot all aktuell trafikinformation från
TMC-radiostationer. Om den dyna‐
miska guidningen är aktiv inbegrips
denna information i beräkningen av
den totala rutten. Då planeras rutten
så att man undviker trafikhinder rela‐
terade till i förväg inställda kriterier.
Om ett trafikhinder inträffar under ak‐
tiv guidning visas, beroende på förin‐
ställningarna, ett meddelande där fö‐
raren tillfrågas om denne vill att rutten
ska ändras eller inte.
TMC-trafikinformation visas i kartbil‐
den för guidning som symboler eller
som detaljerad text i menyn TMCmeddelanden.
För att kunna använda TMC-trafikin‐
formation måste systemet ta emot
TMC-stationer i det relevanta områ‐
det.

Dynamisk guidning fungerar endast
om systemet tar emot trafikinforma‐
tion via TMC-systemet.
Funktionen för dynamisk ruttguidning
kan avaktiveras i Navigationsval
menyn, se kapitel "Guidning" 3 179.

Kartdata

Alla erforderliga kartdata lagras på ett
SD-kort som ingår till Infotainment‐
systemet.
För detaljerad beskrivning av hanter‐
ing och byte av SD-kartkort, se kapitel
"Kartor" 3 186

Användning
Kontrollelement

De viktigaste kontrollelementen för
navigationen är enligt följande:
NAV-knappen: aktiverar navigations‐
systemet, visar aktuell position (om
guidning är inaktiv), visar beräknad
rutt (om guidning är aktiv), växlar mel‐
lan full kartbild, pilvy (om guidning är
aktiv) och delad skärmvy, se "Infor‐
mation på displayen" nedan.
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DEST-knappen: öppna menyn med
alternativ för inmatning av mål.
Omkopplare med åtta lägen: flytta
displayfönstret på navigeringskartan;
för att välja målet, tryck i önskad rikt‐
ning för att positionera hårkorset över
ett mål på kartan.
RPT NAV-knappen: upprepa det se‐
naste guidningsmeddelandet.

Aktivera navigationssystemet

Tryck på knappen NAV.
Kartan för aktuell position visas på
displayen, se "Information på dis‐
playen" nedan.

Ruttguidningsmeddelanden

Utöver visuella instruktioner på dis‐
playen (se "Information på displayen"
nedan), erhålles meddelande för rutt‐
guidning när ruttguidning är aktiv.
Förinställning av volymen för guid‐
ningsmeddelanden: se "Inställning av
navigationssystemet" nedan.
Inställning av volymen för guidnings‐
meddelanden när de hörs: vrid X
knappen.
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Upprepa de senaste guidningsmed‐
delandet: tryck på RPT NAV knap‐
pen.

Information på displayen
Inaktiv guidning

■ Kartbild av området runt den
aktuella positionen.
■ På kartan: aktuell position marke‐
ras med en röd triangel.
En kompassymbol som visar rikt‐
ningen för norr.
Om ingen GPS-signal är tillgänglig
vid den aktuella positionen, en
överkorsad GPS-symbol visas
under kompassymbolen.
Den aktuella kartskalan (ändra
skala: vrid MENU knappen).
Observera!
För att växla till full kartvy: tryck på
knappen NAV.

Om guidningen inte är aktiv, visas föl‐
jande information:
■ I den övre raden: tid, gatunamnet
för aktuell position, yttertemperatur.
■ Adress och geografiska koordina‐
ter för aktuell position.

Aktiv guidning
Om ruttguidning är aktiv, visas föl‐
jande information (beroende på
aktuella Navigationsval inställningar,
se kapitel "Guidning" 3 179):

Information i den övre raden

■
■
■
■

Tid
Avstånd till slutdestination
Ankomsttid eller körtid
Yttertemperatur

Information i pilvyn
■ En stor pil markerar rekommende‐
rad färdriktning.
■ En liten pil markerar nästföljande
rekommenderade färdriktning.
■ Avstånd till nästa gatukorsning.
■ Gator som leder från gatan man kör
på.
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■ Nedanför pilsymbolen: namnet på
gatan man kör på.
■ Ovanför pilsymbolen: namnet på
gatan efter nästa korsning.
■ Vid körning på motorväg:

Information i kartvyn

Om alternativet Körfältsassistent är
aktiverat i menyn Visning
vägledning (se kapitel "Guidning"
3 179) visas följande typ av bild:
Färdriktning och avstånd till nästa
motorvägsavfart, som du måste
följa.
Avstånd till nästa serviceställe, par‐
keringsplatser, korsningar och/eller
avfarter från motorvägen.
■ När du når en motorvägskorsning
visas information om val av körfält:
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På höger sida av bilden visas följande
information:
■ En kompassymbol som visar rikt‐
ningen för norr.
■ Om ingen GPS-signal (se kapitel
"Allmän information" 3 156) är till‐
gänglig vid den aktuella positionen:
en överkorsad GPS-symbol visas
under kompassymbolen.
■ Den aktuella kartskalan (ändra
skala: vrid MENU knappen).
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På kartan visas följande information:
■ Rutten som en blå linje.
■ Nuvarande position som en röd tri‐
angel.
■ Slutmålet som en rutig flagga.
■ Olika symboler (se kapitel "Symbo‐
löversikt" 3 188) som visar trafik‐
information och allmän information
eller Points of Interest.

Navigationsvolym
De relativa volymerna för naviga‐
tionsmeddelandet (Instruktion) och
ljudkällan (Bakgrund) under ett navi‐
gationsmeddelande kan förinställas.

När Definierade enligt lista väljs, kan
man definiera vilken typ av info som
ska visas.
Sorteringskriterier
Välj om trafikmeddelandena ska
visas i ordningsföljd baserade på av‐
stånd eller på gatunamn.
Varningar även när vägledningen är
inaktiv
Bestäm om infotainmentsystemet ska
visa varningsmeddelanden även om
guidningen är inaktiv.

Ställa in navigationssystemet

Tryck på CONFIG knappen och välj
sedan Navigationsinställningar för att
öppna en meny med navigationsspe‐
cifika inställningar.

Radera listor

Stäl in önskade värden för
Instruktion och Bakgrund.
För att kontrollera aktuella inställ‐
ningar: välj Volymtest.
TMC inställningar
Välj Typ av info för att öppna en un‐
dermeny med olika alternativ för att
definiera om och ev. vilka typer av
trafikmeddelanden som ska visas på
den aktiva guidningskartan.

Välj om alla inmatningar i Adressbok
eller i Senaste resmål ska raderas.
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Importera egna POIs
Endast tillämpligt om en USB-enhet
som innehåller points of interest (POI)
data ansluts till USB-porten 3 148 för
Infotainmentsystemet.
Importera POI-data från en USB-en‐
het, se "Exportera och importera POIdata" nedan.
Ta bort alla importerade POIs
Endast tillämpligt om POI-data har
importerats till Infotainmentsystemet,
se "Exportera och importera POIdata" nedan.
Välj denna menypunkt för att radera
alla importerade POI-data från my‐
POI-minnet i Infotainmentsystemet.
Observera!
Det är inte möjligt att direkt ta bort
individuella, importerade POI-punk‐
ter från myPOI-minnet.
Om du vill ta bort individuella, impor‐
terade POI-punkter: importera upp‐
daterade POI-data till Infotainment‐
systemet som inte innehåller
adressdata för berörda POI-punkter.

För att ta bort alla importerade POIpunkter i en vissa kategori: impor‐
tera en tom POI-datafil för berörd ka‐
tegori till Infotainmentsystemet.
Exportera POIs
Exportera alla POI-data som har lag‐
rats i myPOI-minnet i Infotainment‐
systemet på en USB-enhet som är
ansluten till USB-porten 3 148, se
"Exportera och importera POI-data"
nedan.
Radera hemadress
Raderar aktuell, inställd hemadress
(visas i Ange resmål menyn, se kapi‐
tel "Inmatning av mål" 3 165).

Exportera och
importeraPOI-data
Inledande förklaringar
Typer av POI-data
Infotainmentsystemet innehåller föl‐
jande typer av POI-data (points of in‐
terest):
■ Fördefinierade Points Of Interest
(POI) som har lagrats på SD-kart‐
kort och indikeras med symboler på
kartdisplayen.
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Du kan lagra sådana, fördefinie‐
rade POI-punkter i adressboken
eller som individuella POI-punkter i
myPOI-minnet i Infotainment‐
systemet, se nedan.
■ Favoritmåladresser som lagrades i
Adressbok.
Du kan exportera dessa adress‐
bokdata till en USB-enhet för se‐
nare användning, t.ex. i andra bilar.
■ Egna POIs: favoritmåladresser
som lagrades i myPOI-minnet.
Du kan exportera dessa individ‐
uella POI-data till en USB-enhet för
senare användning, t.ex. i andra bi‐
lar.
■ Användardefinierade POI-punkter:
favoritmåladresser som du defini‐
erade via GPS-koordinater (från,
t.ex., en topografisk karta) och ma‐
tade in i textfiler.
Du kan lagra dessa användardefi‐
nierade POI-data på en USB-enhet
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och senare importera data till my‐
POI-minnet i Infotainment‐
systemet, se nedan.
■ Importerade POIs: favoritmålad‐
resser som tidigare har lagrats på
en USB-enhet och sedan importe‐
rats till myPOI-minnet i Infotain‐
mentsystemet.
Fördelar med att exportera och im‐
portera POI-data
Export och import av POI-data (Points
of Interest) erbjuder till exempel föl‐
jande fördelar:
■ Definiera och lagra dina favoritmå‐
ladresser endast en gång, och se‐
nare använda dessa adresser i
andra bilar.
Se "Export och import av individ‐
uella POI-punkter och adressbok‐
poster" nedan.
■ Definiera dina favoritmåladresser
enkelt i hemmet, och senare an‐
vända dem i bilen.

Se "Skapa och importera använ‐
dardefinierade POI-punkter"
nedan.
■ Lägga upp ett stort antal måladres‐
ser, t.ex. favoritmåladresser för
andra familjemedlemmar eller må‐
ladresser för nästa resa eller affärs‐
trip i olika undermenyer.
Se "Organisera POI-data i flera un‐
dermappar" nedan.
Export och import av individuella POIpunkter och adressbokposter
Kort beskrivning:
1. Anslut en USB-enhet till USB-por‐
ten i bilens Infotainmentsystem.
2. Lagra (exportera) dina favoritmå‐
ladresser på USB-enheten:
3. Anslut USB-enheten till USB-por‐
ten på en bil som är försedd med
ett Navi 600- eller Navi 900system.
4. Ladda ned (importera) adress‐
data till bilens Infotainmentsys‐
tem.
Efter importen, kan adresserna väljas
som mål för ruttguidning.

För detaljerad beskrivning, se nedan.
Exportera POI-data till en USB-enhet
Anslut en USB-enhet till USB-porten
till Infotainmentsystemet, se kapitel
"USB-port" 3 148.
Tryck på knappen CONFIG, välj Na‐
vigationsinställningar och välj sedan
Exportera POIs.
Menyn Exportera POIs visas.

Alla individuella POI-punkter som har
lagrats i myPOI-minnet och alla
adressbokposter exporteras som
standard.

Infotainmentsystem
Om så önskas, kan du välja bort
adressdatatyper som du inte vill ex‐
portera.
Välj Starta export för att lagra adress‐
data av vald(a) typ(er) på den an‐
slutna USB-enheten.
Adressdata lagras i en mapp med
namnet myPOIs som finns i rotkata‐
logen på USB-enheten.
För varje exporterad POI-kategori,
t.ex. Restaurant eller Privat, kan du
hitta en fil med motsvarande namn i
den mappen.
Exempel:
F:\myPOIs\Restaurant_3.poi eller
F:\myPOIs\Privat_1.poi, där F:\ är rot‐
katalogen på USB-enheten.
Observera!
Om filer med POI-data av samma
kategori redan har lagrats på USBenheten i myPOIs mappen, kommer
dessa äldre versioner att skrivas
över med nya filversioner med
samma namn.
Mappen myPOIs och filerna med
POI-data bör inte döpas om eller flyt‐
tas till en annan mapp på USB-en‐

heten. Annars kan Infotainment‐
systemet inte importera adressdata
på nytt.
Importera POI-data från en
USB-enhet
Anslut en USB-enhet som innehåller
POI-data (detaljer, se ovan) till USBporten till Infotainmentsystemet, se
kapitel "USB-port" 3 148.
För att starta importen: tryck på
CONFIG knappen, välj Navigations‐
inställningar, välj Importera egna
POIs och välj sedan Fortsätt.
Alla POI-data som har lagrats på
USB-enheten importeras till myPOIminnet i Infotainmentsystemet.
När importen har avslutats, kan im‐
porterade POI-punkter väljas som
mål via Ange resmål menyn, se kapi‐
tel "Inmatning av mål" 3 165.
Skapa och importera
användardefinierade POI-punkter
Användardefinierade POI-punkter
måste definieras via GPS-koordinater
som kan hämtas, t.ex., från en topo‐
grafisk karta.
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GPS-koordinaterna och ytterligare
adressdata måste matas in i textfiler,
där varje fil representerar en POI-ka‐
tegori.
Kort beskrivning:
1. Skapa textfilerna från POI-data.
2. Mata in önskade adressdata i
textfilerna.
3. Lagra textfilerna med dina POIdata på en USB-enhet.
4. Anslut USB-enheten till USB-por‐
ten i bilens Infotainmentsystem.
5. Ladda ned (importera) textfilerna
med dina POI-data till Infotain‐
mentsystemet.
Efter importen, kan adresserna väljas
som mål för ruttguidning.
För detaljerad beskrivning, se nedan.
Skapa textfilerna för POI-data
Du kan placera dina favoritmåladres‐
ser i 20 olika POI-kategorier, där varje
POI-kategori har ett nummer, se
"POI-kategorier och tilldelade num‐
mer" nedan.
För varje POI-kategori måste du
skapa en separat textfil.
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Textfilerna kan skapas, t.ex., med ett
enkelt textredigeringsprogram.
Observera!
Textredigeringsprogrammet måste
ha stöd för UTF-8 teckenavkodning
för Unicode.
Namnet på varje textfil måste bestå
av kategorinamnet, en enkel under‐
strykning, kategorins nummer och fi‐
lens efterled .poi.
Exempel på filnamn:
■ I affärer_2.poi
■ Hus & hem_8.poi
■ Kultur_15.poi

Kultur, (16) Nattliv, (17)
Kommunikation, (18) Nyheter & börs,
(19) Myndighet, (20) Allmänt.
Mata in POI-data i textfiler
I bilden nedan ges exempel på en
textfil med namnet Hus & hem_8.poi
med några exempel på POI-data:

Observera!
Längden av textfilens namn är be‐
gränsad till 32 tecken.
POI-kategorier och tilldelade
nummer:
(1) Privat, (2) I affärer, (3)
Restaurant, (4) Hotell, (5) För bilar,
(6) Resor, (7) Bio, (8) Hus & hem, (9)
Butiker, (10) Hantverk, (11) Sport,
(12) Sevärdhet, (13) Hälso- och
sjukvård, (14) Fritid & hobby, (15)

POI-data måste matas in i textfilerna
på följande format:
Longitud, latitud, "Namn på POI",
"Extra information", "Telefonnummer
(tillval)"
Exempel: 7.0350000, 50.6318040,
"Michaels hem", "Bonn - Hellweg 6",
"02379234567", se bilden ovan.

GPS-koordinaterna måste anges de‐
cimalt i grader.
Den maximala längden på POI-namn
är 60 tecken. Samma begränsning
gäller för strängarna med extra infor‐
mation och telefonnummer.
POI-data för varje måladress måste
matas in på en separat enkelrad, se
bilden ovan.
Lagra textfiler på en USB-enhet
Textfiler med POI-data måste lagras i
en mapp med namnet myPOIs som
finns i rotkatalogen på USB-enheten.
Exempel: F:\myPOIs\Hus &
hem_8.poi, där F:\ är rotkatalogen på
USB-enheten.
Efter import av individuella POI-data
till Infotainmentsystemet (se import‐
beskrivning längre ned), visar
Importerade POIs menyn en lista över
valbara POI-kategorier som följande:
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När importen har avslutats, kan im‐
porterade POI-punkter väljas som
mål via Ange resmål menyn, se kapi‐
tel "Inmatning av mål" nedan.

Inmatning av mål
Tryck på DEST knappen för att öppna
en meny med olika alternativ för in‐
matning eller val av ett mål.

Organisera POI-data i flera under‐
mappar
Du kan alternativt organisera textfi‐
lerna i flera undermappar med valfria
namn.
Exempel: F:\myPOIs\AnnsPOIs eller
F:\myPOIs\MyJourney, där F:\ är rot‐
katalogen på USB-enheten.
Efter import av individuella POI-data
organiserade på detta sätt till Infotain‐
mentsystemet (se importbeskrivning
längre ned), visar Importerade POIs
menyn en lista över valbara under‐
menyer som följande:

Efter val av en undermeny, visas till‐
hörande lista över importerade POIkategorier.
Import av POI-data till Infotainment‐
systemet
Anslut USB-enheten med dina indi‐
viduella POI-data till USB-porten på
Infotainmentsystemet, se kapitel
"USB-port" 3 148.
För att starta importen: tryck på
CONFIG knappen, välj Navigations‐
inställningar, välj Importera egna
POIs och välj sedan Fortsätt.
Alla POI-data som har lagrats på
USB-enheten importeras till myPOIminnet i Infotainmentsystemet.

■ Hem: val av aktuell och inställd he‐
madress (om tillgänglig). Ställa in/
ändra hemadress, se "Inställning
av hemadress" nedan.
Efter val av hemadressen, beräk‐
nar Infotainmentsystemet
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■

■

■
■
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omedelbart en rutt från aktuell pos‐
ition till hemadressen och påbörjar
sedan guidning.
Ange adress: direktinmatning av en
destinations adress med land, stad,
gata och husnummer. Se "Direkt in‐
matning av en adress" nedan.
Adressbok: val av en måladress
från adressboken. Se "Välja en
adress ur adressboken" nedan.
Se även "Lagra en adress i adress‐
boken eller myPOI-minnet" och
"Redigera eller radera en lagrad
adress".
Senaste resmål: val från en lista
med nyligen valda destinationer.
Se "Välja ett tidigare mål" nedan.
myPOIs: val av en måladress som
lagrats i myPOI-minnet. Se "Välja
en adress som lagrats i myPOIminnet" nedan.
Se även "Lagra en adress i adress‐
boken eller myPOI-minnet" och
"Redigera eller radera en lagrad
adress".

■ Points Of Interest (POI): val av POIpunkter (adresser till, t.ex., restau‐
ranger, bensinstationer, sjukhus,
etc.) som lagrats på SD-kartkortet i
Infotainmentsystemet. Se "Välja en
Point of Interest (POI)" nedan.
■ Välj från karta: val av ett mål från
kartbilden med åttavägskontakten
3 109. Se "Välja en destination från
kartan" nedan.
■ Latitud / Longitud: val av en desti‐
nation med geografiska koordina‐
ter. Se "Välja ett mål med geogra‐
fiska koordinater" nedan.

Välja en bensinstation som mål
efter en Låg bränslenivå varning

När bränslenivån i bilens tank är låg,
visas ett varningsmeddelande.

Börja söka efter en bensinstation
nära bilens nuvarande position
genom att välja Bensinstationer.
När sökningen är slutförd, visas en
lista över alla bensinstationer som hit‐
tades.
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Beskrivning av ruttguidning, se kapi‐
tel "Guidning" 3 179.

Ange en adress direkt

Tryck på DEST knappen och välj
sedan Ange adress för att öppna
menyn som visas nedan.

Under listan visas detaljerad informa‐
tion om den markerade bensinstatio‐
nen: ungefärlig riktning till bensinsta‐
tionen, adressen, avståndet och till‐
gängliga bränsletyper (utöver bensin
och diesel).
Förkortningar som används för bräns‐
letyper: CNG (komprimerad natur‐
gas), LPG (flytande gasol).
Starta guidning till en bensinstation
Välj önskad bensinstation.
Menyn Navigation visas.
Välj Starta navigering för att starta
guidning till visad adress.

Välj önskat land.
Ange en adress med
bokstaveringsfunktionen
Markera inmatningsfältet Stad: och
tryck sedan på MENU-knappen för att
aktivera bokstaveringsfunktionen.
För att ändra/välja land: markera lan‐
dets indatafält (se bilden ovan) och
tryck sedan på MENU knappen för att
öppna Länder menyn.
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Markera och acceptera bokstäverna
för den önskade staden en i taget
med MENU-knappen. Under proces‐
sen blockerar systemet automatiskt
bokstäver som inte kan leda till sta‐
dens namn.
Följande symboler kan väljas på den
nedersta raden:
⇧ : Listor med specialbokstäver visas
på den nedersta raden.
◀▶ : Föregående/nästa bokstav mar‐
keras.
k : Radera senaste bokstaven.
Aa : Stora, små bokstäver.

j : Listfunktion - när du angett två
bokstäver (i vissa fall bara en bok‐
stav), visas alla tillgängliga namn
med de två bokstäverna. Listan blir
kortare efterhand som du anger fler
bokstäver.
OK : Fullfölj inmatningen eller accep‐
tera söktermen.
Om du håller knappen BACK ner‐
tryckt raderas alla bokstäver på in‐
matningsraden på en gång.
Upprepa samma förfarande för åter‐
stående inmatningssfält (inmatning
av husnummer eller korsning är val‐
fritt).

När du har matat in hela adressen,
väljer du OK.
Menyn Navigation visas.
Starta ruttguidning
Välj Starta navigering för att starta
guidning till visad adress.
Beskrivning av ruttguidning, se kapi‐
tel "Guidning" 3 179.
Lagra adressen
Välj Spara om du vill lagra den visade
adressen i adressboken eller myPOIminnet.
Spara menyn visas, se "Lagra en
adress i adressboken eller myPOIminnet" nedan.

Välja en adress ur adressboken
Tryck på knappen DEST och välj
sedan Adressbok.
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Spara menyn visas, se "Lagra en
adress i adressboken eller myPOIminnet" nedan.

Välja en adress som lagrats i
myPOI-minnet

Tryck på DEST knappen och välj
sedan myPOIs för att öppna menyn
som visas nedan.

Välj önskad post från adressboken.
Menyn Navigation visas.
Starta ruttguidning
Välj Starta navigering för att starta
guidning till visad adress.
Beskrivning av ruttguidning, se kapi‐
tel "Guidning" 3 179.

Välja en tidigare destination

Tryck på DEST knappen och välj
sedan Senaste resmål för att öppna
menyn som visas nedan.

En lista över de måladresser som an‐
vänts senast visas.
Välj önskad destination.
Menyn Navigation visas.
Starta ruttguidning
Välj Starta navigering för att starta
guidning till visad adress.
Beskrivning av ruttguidning, se kapi‐
tel "Guidning" 3 179.
Lagra adressen
Välj Spara om du vill lagra den visade
adressen i adressboken eller myPOIminnet.

Observera!
Alternativet Importerade POIs kan
endast väljas om POI-data (adress)
har laddats ned från en USB-enhet,
se "Exportera och importera POIdata" i avsnittet "Användning" ovan.

170

Infotainmentsystem

Välj önskat alternativ. En meny med
olika sorteringsalternativ visas.

Sorteringsalternativen anger i vilken
ordning som adresserna till individ‐
uella/importerade POI-punkter visas
senare.
Välj önskat sorteringsalternativ.
En meny med nu tillgängliga POI-ka‐
tegorier (Points of Interest) visas.

Välj önskad kategori.
En meny med en lista över alla till‐
gängliga POI-punkter i den valda ka‐
tegorin (t.ex. Restaurant) visas.

Under listan visas detaljerad informa‐
tion om markerade POI-punkter:
ungefärlig riktning till POI-punkten,
adressen och avståndet.

Observera!
POI-punkter (Points of Interest) som
ligger långt från bilens aktuella pos‐
ition visas kanske inte i listan.

Starta ruttguidning till en POI-punkt
Välj önskad POI.
Menyn Navigation visas.
Välj Starta navigering för att starta
guidning till visad adress.
Beskrivning av ruttguidning, se kapi‐
tel "Guidning" 3 179.

Välja en POI

Tryck på knappen DEST och välj
sedan Points Of Interest (POI).
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En meny med olika alternativ för val
av POI-punkter (t.ex. restauranger,
bensinstationer och sjukhus) visas.

Nära aktuell position
Välja POI nära bilens aktuella posit‐
ion.
När alternativet har valts, visas en
lista över alla tillgängliga POI-katego‐
rier.
Till exempel kanske du letar efter en
bensinstation:
Välj Automotive & Bensinstationer.
En meny visas med alternativ där du
kan förfina sökningen efter en ben‐
sinstation.

När du har valt Starta sökning, startas
en sökning efter alla bensinstationer i
området. Sökningen tar hänsyn till
alla bensinstationer som uppfyller de
inställda filtreringskriterierna för
Kedja och Fueltype (ändra filtrering‐
skriterier, se avsnittet "Ställa in filter
för förfinad sökning" nedan).
När sökningen är slutförd, visas en
lista över alla bensinstationer som hit‐
tades.

Under listan visas detaljerad informa‐
tion om den markerade bensinstatio‐
nen: ungefärlig riktning till bensinsta‐
tionen, adressen, avståndet och till‐
gängliga bränsletyper (utöver bensin
och diesel).
Förkortningar som används för bräns‐
letyper: CNG (komprimerad natur‐
gas), LPG (flytande gasol).
Ställa in filter för förfinad sökning
När du har valt Kedja, visas en lista
med alla tillgängliga bensinstationer/
kedjor i området.
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Efter markering av önskade bränsle‐
typer: välj Starta sökning med valda
filter eller Fortsätt med nästa filter
(bensinstation märke/kedja) för att
förfina sökningen ytterligare.
När du har startat sökningen, visas en
lista över alla bensinstationer som
överensstämmer med kriterierna i de
tidigare valda filtren.

Du kan minska antalet bensinstatio‐
ner genom att markera minst en ben‐
sinstationskedja.
Efter markering av önskat märke/ön‐
skad kedja: välj Starta sökning med
valda filter eller välj Fortsätt med
nästa filter (bränsletyper) för att för‐
fina sökningen ytterligare.
När du valt Fueltype, visas en lista
med alla tillgängliga typer av bränsle
(utöver bensin och diesel) på bensin‐
stationer i området.
Du kan minska antalet bensinstatio‐
ner genom att markera minst en typ
av bränsle.

Välj önskad bensinstation.
Menyn Navigation visas.
Starta ruttguidning
Välj Starta navigering för att starta
guidning till visad adress.
Beskrivning av ruttguidning, se kapi‐
tel "Guidning" 3 179.
Lagra adressen
Välj Spara om du vill lagra den visade
adressen i adressboken eller myPOIminnet.
Spara menyn visas, se "Lagra en
adress i adressboken eller myPOIminnet" nedan.

Längs motorväg
Val av motorvägsrelaterade POI
(t.ex. bensin- eller servicestationer)
längs rutten. Bara tillgängligt när du
befinner dig på en motorväg.
Välja en POI: se exemplet ovan för
"Nära aktuell position".
Omkring resmål
Val av POI nära den angivna destina‐
tionen.
Välja en POI: se exemplet ovan för
"Nära aktuell position".
Runt andra städer
Val av POI runt en vald stad.
När du har valt alternativet, visas en
lista med länder.
Välj önskat land. En meny för inmat‐
ning av stadsnamn visas.

Infotainmentsystem
När du har valt alternativet, visas en
lista med länder.
Välj önskat land. En meny för inmat‐
ning av namn visas.

Mata in önskad stad med stavnings‐
funktionen, se "Mata in en adress
med stavningsfunktionen" ovan.
Då bokstäverna börjar likna ett ort‐
namn, visas en lista med städer.
Ibland måste du välja j för att visa
listan.
Välj önskad stad. En meny visas där
POI nära den valda staden är uppde‐
lade i kategorier.
Välja en POI: se exemplet ovan för
"Nära aktuell position".
Sök via namn
Val av POI genom att ange ett namn.

173

Starta ruttguidning
Välj Starta navigering för att starta
guidning till visad adress.
Beskrivning av ruttguidning, se kapi‐
tel "Guidning" 3 179.
Lagra adressen
Välj Spara om du vill lagra den visade
adressen i adressboken eller myPOIminnet.
Spara menyn visas, se "Lagra en
adress i adressboken eller myPOIminnet" nedan.

Mata in namnet på önskad POI-punkt
med stavningsfunktionen, se "Mata in
en adress med stavningsfunktionen"
ovan.
Då bokstäverna börjar likna ett namn,
visas en lista med möjliga Points of
Interest. Ibland måste du välja j för
att visa listan.
Välj önskad POI.
Menyn Navigation visas.

Sök via telefonnummer
Val av POI genom att ange ett tele‐
fonnummer.
När du har valt alternativet, visas en
lista med länder.
Välj önskat land. En meny för inmat‐
ning av nummer visas.
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Beskrivning av ruttguidning, se kapi‐
tel "Guidning" 3 179.
Lagra adressen
Välj Spara om du vill lagra den visade
adressen i adressboken eller myPOIminnet.
Spara menyn visas, se "Lagra en
adress i adressboken eller myPOIminnet" nedan.

Välja en destination från kartan
Mata in önskat telefonnummer med
stavningsfunktionen, se "Mata in en
adress med stavningsfunktionen"
ovan.
När inmatningen är tillräckligt specifik
visas en lista med möjliga telefon‐
nummer (varje nummer motsvarar en
POI-punkt). Ibland måste du välja j
för att visa listan.
Välj önskad POI.
Menyn Navigation visas.
Starta ruttguidning
Välj Starta navigering för att starta
guidning till visad adress.

Tryck på knappen DEST och välj
sedan Välj från karta.
En meny med en karta som visar om‐
rådet omkring aktuell position visas.

Observera!
Vrid på MENU-knappen för att ändra
kartans skala.
Använd åttavägsreglaget på MENUknappen 3 109 för att placera hårkor‐
set på en kartdestination.
Bekräfta valet genom att trycka på
MENU-knappen.
Menyn Navigation visas.
Starta ruttguidning
Välj Starta navigering för att starta
guidning till visad adress.
Beskrivning av ruttguidning, se kapi‐
tel "Guidning" 3 179.
Lagra adressen
Välj Spara om du vill lagra den visade
adressen i adressboken eller myPOIminnet.
Spara menyn visas, se "Lagra en
adress i adressboken eller myPOIminnet" nedan.

Välja en destination med
geografiska koordinater

Tryck på knappen DEST och välj
sedan Latitud / Longitud.
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En meny som medger inmatning av
geografiska koordinater som målad‐
ress visas.

Inmatning av latitudkoordinater
1. Välj Latitud.
2. Välj N eller S (norr eller söder om
ekvatorn) genom att vrida på
MENU-knappen.
3. Bekräfta valet genom att trycka på
MENU-knappen.
4. Ange önskad latitud med MENUknappen.

5. Bekräfta posten genom att trycka
på MENU-knappen.
6. Ange önskade värden för latitu‐
dens gradminuter och gradsekun‐
der.
Inmatning av longitudkoordinater
1. Välj Longitud.
2. Välj O eller V (väst eller öst om
nollmeridianen i Greenwich)
genom att vrida på MENU-knap‐
pen.
3. Bekräfta posten genom att trycka
på MENU-knappen.
4. Ange och bekräfta det angivna
värdet för longitud med gradminu‐
ter och gradsekunder.
Välj Använd för att bekräfta visade
koordinater.
Menyn Navigation visas.
Starta ruttguidning
Välj Starta navigering för att starta
guidning till visad adress.
Beskrivning av ruttguidning, se kapi‐
tel "Guidning" 3 179.
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Lagra adressen
Välj Spara om du vill lagra den visade
adressen i adressboken eller myPOIminnet.
Spara menyn visas, se "Lagra en
adress i adressboken eller myPOIminnet" nedan.

Lagra en adress i adressboken
eller myPOI-minnet

Infotainmentsystemet har två sepa‐
rata minnesareor där du kan lagra
adresserna till dina favoritmål:
adressboken och myPOI-minnet.
Innan du lagrar en adress i någon av
dessa minnesareor, måste du tilldela
adressen till en kategori:
■ Om du vill lagra en adress i adress‐
boken, måste du tilldela adressen
till kategorierna Privat eller I affärer.
■ Om du vill lagra en adress i myPOIminnet, kan du välja från 18 kate‐
gorier (t.ex. Restaurant, Resor eller
Kultur).
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Lagra en adress i adressboken
Tryck på DEST knappen för att öppna
Ange resmål menyn, och välj sedan
ett alternativ för inmatning eller val av
en måladress (t.ex. Ange adress eller
Senaste resmål), se berörda beskriv‐
ningar av inmatning eller val av
adress ovan.
Efter inmatning eller val av önskad
måladress, visas Navigation menyn.
Välj Spara.
Menyn Spara visas, med den tidigare
inmatade eller valda måladressen
som standardnamn.
Standardnamnet kan ändras (se ex‐
emplet i bilden ovan) med stavnings‐
funktionen, se "Inmatning av en
adress med stavningsfunktionen"
ovan.

Ett telefonnummer kan också matas
in.
Standardkategorin Privat kan ändras
till I affärer:
Välj den visade kategorin för att
öppna en meny med en lista över alla
tillgängliga adresskategorier.

Observera!
Om du väljer en annan kategori än
Privat eller I affärer, lagras målad‐
ressen i myPOI-minnet och inte i
adressboken.
Välj I affärer.
Menyn Spara visas på nytt.
Välj OK för att spara måladressen i
adressboken under det namn och
den kategori som visas.
Maximalt 100 måladresser kan lagras
i adressboken.
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Lagra en adress i myPOI-minnet
Lagring av en måladress i myPOIminnet fungerar på samma sätt som
beskrivs ovan för adressboken.
Den enda skillnaden: välj en annan
kategori än Privat eller I affärer, t.ex.
Restaurant, För bilar eller Butiker.
Observera!
Om du väljer en av kategorierna
Privat eller I affärer, lagras målad‐
ressen i adressboken och inte i my‐
POI-minnet.

Redigera eller radera en lagrad
adress

Adressdata (inklusive kategori och te‐
lefonnummer) som lagrats i adress‐
boken eller myPOI-minnet kan när
som helst redigeras eller helt raderas.
Redigera eller radera en post i
adressboken
Tryck på knappen DEST, välj
Adressbok, välj önskad adresspost
och välj sedan Ändra.
Menyn Ändra visas.
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■ Namn & nummer: när du har valt
detta alternativ, kan du redigera
namnet på adressboksposten, re‐
digera telefonnumret eller välja en
ny kategori, se "Lagra en adress i
adressboken" ovan.
■ Radera: raderar den visade adres‐
sen från adressboken.
■ Som "Hem": ställer in den visade
adressen som hemadress, se
"Ställa in hemadress" nedan.
Följande alternativ finns tillgängliga:
■ Adress: öppnar menyn Ange
adress. Du kan redigera den visade
adressen med stavningsfunktio‐
nen, se "Inmatning av en adress
med stavningsfunktionen" ovan.
När du har bekräftat den redige‐
rade adressen, visas menyn
Navigation på nytt.
Om du vill redigera även namnet
eller ändra kategorin, måste du åter
välja berörd adress i adressboken,
se ovan.

Redigera eller radera en myPOI-post
Tryck på DEST knappen och välj
sedan myPOIs för att öppna menyn
som visas nedan.
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Redigera eller radera Egna POIs
Välj Egna POIs, välj önskat sorter‐
ingsalternativ (t.ex. Nära aktuell
position), välj önskad kategori (t.ex.
Restaurant), välj önskad adress och
välj sedan Ändra.
Menyn Ändra visas.
Redigering eller radering av visade
myPOI-poster fungerar på samma
sätt som beskrivs för en adressboks‐
post, se ovan.
Angående Importerade POIs
Importerade POI-punkter (POI-punk‐
ter nedladdade från en USB-enhet)
kan inte redigeras direkt.
Om du vill redigera adressdata för en
importerad POI:
■ Du måste först lagra adressen i
adressboken eller som en indivi‐
duell POI-punkt. Sedan kan du re‐
digera adressdata för berörd
adressbokspost eller myPOI-post
(valbart via Egna POIs).
■ Eller du kan importera uppdaterade
adressdata från en USB-enhet, se
"Exportera och importera POIdata" i kapitlet "Användning" ovan.

Det är dessutom inte möjligt att direkt
ta bort adressdata för individuellt im‐
porterade POI-punkter från myPOIminnet.
Om du vill ta bort individuellt
importerade POI-punkter:
Importera uppdaterade POI-data till
Infotainmentsystemet som inte inne‐
håller adressdata för de POI-punkter
som du vill ta bort.
För att ta bort alla importerade POIpunkter i en viss kategori: importera
en tom POI-datafil för berörd kategori.
För beskrivning av import av POIdata, se "Export och import av POIdata" i kapitlet "Användning" ovan.
Radering av alla importerade POIpunkter på en gång:
Tryck på knappen CONFIG, välj Na‐
vigationsinställningar och välj sedan
Ta bort alla importerade POIs.

Ställa in hemadress

Innan du kan ange en adress som he‐
madress, måste du lagra denna
adress i adressboken eller myPOIminnet, se motsvarande beskrivning
ovan.

Ställa in en adressbokspost som
hemadress
Tryck på knappen DEST, välj
Adressbok, välj önskad adresspost,
välj Ändra och välj sedan Som "Hem".
Den visade adressen ställs in som ny
hemadress och visas som första al‐
ternativ i menyn Ange resmål.
Ställa in en myPOI-post som
hemadress
Tryck på DEST knappen och välj
sedan myPOIs för att öppna menyn
som visas nedan.
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Ställa in en individuell POI-punkt som
hemadress
Välj Egna POIs, välj önskat sorter‐
ingsalternativ (t.ex. Nära aktuell
position), välj önskad kategori (t.ex.
Restaurant), välj önskad adress, välj
Ändra och välj sedan Som "Hem".
Den visade adressen ställs in som ny
hemadress och visas som första al‐
ternativ i menyn Ange resmål.
Angående Importerade POIs
Importerade POI-punkter (POI-punk‐
ter nedladdade från en USB-enhet)
kan inte direkt ställas in som hema‐
dress.
Om du vill ställa in adressen för en
importerad POI-punkt som hema‐
dress:
Du måste först lagra adressen i
adressboken eller som en individuell
POI-punkt.
Sedan kan du ställa in adressdata för
berörd adressbokspost eller myPOIpost (valbart via Egna POIs) som he‐
madress.
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Guidning
Tryck på knappen NAV och sedan
vredet MENU för att visa huvudme‐
nyn för navigation.
Olika menyalternativ finns tillgängliga
beroende på om guidningen är avak‐
tiverad eller aktiverad.

Funktioner med avaktiverad
guidning

Starta navigering
När du har valt Starta navigering
visas menyn nedan.

Följande alternativ finns tillgängliga:
■ Starta navigering: för att starta
guidning till visad adress.
■ Visa på kartan: visa platsen för den
visade adressen på kartan.
■ Ring upp: inte tillgänglig.
■ Spara: lagra visade adresser i
adressboken eller myPOI-minnet,
se "Lagra en adress i adressboken
eller myPOI-minnet" i kapitlet "In‐
matning av mål" ovan.
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■ Ändra: ändra/redigera visade
adresser, se "Redigera eller radera
en lagrad adress" i kapitlet "Inmat‐
ning av mål" ovan.
■ Ruttkriterier: ställa in/ändra kriterier
för ruttberäkning, se "Navigations‐
alternativ" nedan.
TMC-meddelanden
Information om TMC, se kapitlet "Dy‐
namisk guidning" 3 156.
Välj TMC-meddelanden för att visa en
lista över alla TMC-trafikmeddel‐
anden som tas emot.

Välj ett TMC-meddelande för att visa
detaljerad information om det relate‐
rade trafikhindret.

Ruttkriterier

Navigationsval
Motsvarande meny innehåller flera al‐
ternativ och många relaterade under‐
menyer för inställning av guidningen.

Beräkningen av rutten kan styras av
olika kriterier.
Välj ett av följande kriterier:
■ Snabbast
■ Kortast
■ Ekonomisk: en energioptimerad
rutt beräknas, med hänsyn till bil‐
specifika parametrar som är in‐
ställda i menyn Fordonsparameter,
se nedan.
Välj Fordonsparameter för att öppna
en meny där du kan välja olika bilspe‐
cifika parametrar.
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De valda inställningarna beaktas för
ruttberäkning om Ekonomisk har
valts, se ovan.
När du har ställt in de önskade bilpa‐
rametrarna, trycker du på BACKknappen för att lämna menyn.
Välj Dynamisk vägledning för att
öppna en meny där du kan ställa in
den dynamiska guidningen.
Information om dynamisk guidning,
se kapitlet "Dynamisk guidning"
3 186.

Välj Dynamisk vägledning för att
aktivera/avaktivera dynamisk guid‐
ning.
Om dynamisk guidning är aktiverad:
Välj Automatisk omberäkning om du
vill att rutten automatiskt ska beräk‐
nas om i samband med trafikproblem.
Välj Bekräfta före automatisk
omberäkning om du vill att rutten
endast ska beräknas om när du har
bekräftat motsvarande meddelande.
Välj Använd inställningar för att aktiv‐
era de visade inställningarna och
lämna menyn.
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Om du vill kan du välja ett eller flera
av följande alternativ i menyn
Ruttkriterier:
■ Undvik motorvägar
■ Undvik betalvägar
■ Undvik tunnlar
■ Undvik färjor
■ Ta hänsyn till vägar avstängda
vissa tider.
Visning vägledning
Följande alternativ är tillgängliga vid
visning av guidning:
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Med alternativet Pop-up navigering
kan du välja om guidningsinformation
från navigationssystemet ska visas i
pop-up fönster i andra lägen (t.ex. ra‐
dioläget). Informationen döljs efter en
viss tid eller när du trycker in knappen
BACK.
Välj Använd inställningar för att aktiv‐
era de visade inställningarna och
återgå till menyn Navigationsval.

Med alternativet Körfältsassistent kan
du välja vilken typ av bild som ska
visas när en motorvägskorsning när‐
mar sig.
Om Körfältsassistent är avaktiverat
visas följande bild:

Om Körfältsassistent är aktiverat
visas följande bild:

Kartalternativ
Välj Kartalternativ och sedan
Kartorientering för att visa följande
undermeny:
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Välj om kartorienteringen ska vara
norr uppåt eller färdriktningen uppåt
på kartbilden.
Välj Kartalternativ och sedan Visa
POI-ikoner på kartan för att öppna en
undermeny med olika alternativ för att
bestämma om Points of Interest ska
visas på kartan och i så fall vilka.
När du har valt Definierade enligt
lista kan du ange vilken typ av POI
som ska visas, t.ex. restaurang, ho‐
tell, offentliga platser osv.
Visning av ankomsttid eller körtid
Efter val av alternativt Visa beräknad
kvarvarande körtid eller Visa
beräknad ankomsttid i menyn
Navigationsval visas motsvarande tid
i den övre raden på guidningsskär‐
men.

Nuvarande position

Följande information om den aktuella
positionen visas:
■ Stad
■ Gatunamn
■ Latitud

■ Longitud
■ Kartbild

Aktuell position kan kopieras till
adressboken eller myPOI-minnet
med Spara, se "Lagra en adress i
adressboken eller myPOI-minnet" i
kapitlet "Inmatning av mål" ovan.

Information resmål

Visad information: samma som på
displayen för Nuvarande position.
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Stoppa navigering
Efter val av Stoppa navigering avak‐
tiveras guidningen och menyalterna‐
tiven för inaktiv guidning visas, se
"Funktioner med inaktiv guidning"
ovan.
TMC-meddelanden
Information om TMC, se kapitlet "Dy‐
namisk guidning" 3 156.
När du har valt TMC-meddelanden
visas menyn Filtrering.
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Välj om All trafikinformation eller bara
Trafikinfo längs beräknad rutt ska
visas i listan TMC-meddelanden, se
nedan.

Navigationsval
Beskrivning, se "Funktioner med
avaktiverad guidning" ovan.
Ruttinformation
Du kan komma åt följande informa‐
tion i menyn Ruttinformation:
■ Ruttlista
■ Nuvarande position
■ Information resmål
■ Översikt aktuell rutt

Ruttlista

Alla gator längs den beräknade rutten
listas med respektive avstånd.
Du kan utöka punkter i ruttlistan mar‐
kerade med symbolen "+" genom att
välja listposten. När listposten har
valts visas ytterligare detaljer om den.
Nuvarande position
Beskrivning, se "Funktioner med
avaktiverad guidning" ovan.
Information resmål
Beskrivning, se "Funktioner med
avaktiverad guidning" ovan.

Översikt aktuell rutt
Följande information om den aktuella
rutten visas:

■
■
■
■
■

Position
Resmål
Ankomsttid
Vägsträcka
Kartbild

Uteslut vägsträcka
Följande alternativ är tillgängliga för
att manuellt utesluta vissa områden/
vägsträckor från guidningen:
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För att utesluta en gata från guid‐
ningen:
Markera gatunamnet och tryck på
MENU-knappen. Gatunamnet visas
med överstrykning.
Om du vill, kan du utesluta fler gator
från guidningen.
Välj Använd inställningar och bekräfta
det visade meddelandet.
Rutten beräknas om, med hänsyn till
de gator som har uteslutits.
Ruttlista
I listan över gatunamn längs den be‐
räknade rutten kan gator uteslutas
från guidningen.

Distans
Genom att ställa in ett avstånd kan du
utesluta den del av rutten som ligger
mellan den nuvarande positionen och
det inställda avståndet från guid‐
ningen.

Ställ in önskat avstånd, tryck på
MENU-knappen och bekräfta sedan
det meddelande som visas.
Rutten beräknas om med hänsyn till
det vägavsnitt som har uteslutits.
Observera!
De inmatade spärrarna för sträckor
är aktiva tills en ny ruttberäkning
görs.
Ta bort alla spärrade vägavsnitt
När du väljer detta alternativ, kommer
alla de områden/vägavsnitt som tid‐
igare uteslöts nu att tas med i guid‐
ningen igen.
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Dynamisk guidning
Om den dynamiska guidningen är ak‐
tiv kommer hela den aktuella trafiksi‐
tuationen som infotainmentsystemet
tar emot via TMC att användas när
rutten beräknas. Rutten föreslås med
hänsyn tagen till alla trafikhinder eller
inskränkningar i enlighet med de för‐
inställda kriterierna (t.ex. "kortast
väg", "undvik motorvägar" osv.).
Vid ett trafikhinder (t.ex. köbildning,
avstängd väg) på den rutt du ska köra
visas ett meddelande och ett röst‐
meddelande upplyser om hindret. Fö‐
raren kan bestämma om han/hon vill
köra runt hindret med hjälp av den fö‐
reslagna ruttändringen eller fortsätta
genom hindret.
Närliggande trafikstörningar rappor‐
teras även om guidningen inte är ak‐
tiv.
När guidningen är aktiv kontrollerar
systemet kontinuerligt, baserat på tra‐
fikinformationen, om det är bättre att
beräkna om rutten eller ta en alterna‐
tiv rutt med hänsyn till den aktuella
trafiksituationen.

Aktivering och avaktivering av den
dynamiska guidningen, samt kriterier
för beräkning av rutten och andra na‐
vigationsinställningar, kan göras i
menyn Navigationsval, se kapitel
"Guidning" 3 179.

Kartor
Alla kartdata som behövs för att an‐
vända navigationssystemet finns på
ett SD-kort som levereras med Info‐
tainmentsystemet.

SD-kartkort

Dynamisk guidning fungerar endast
om systemet tar emot trafikinforma‐
tion via RDS-TMC-systemet.
Den eventuella fördröjning som upp‐
står vid ett trafikhinder beräknar info‐
tainmentsystemet baserat på infor‐
mation som systemet tar emot via den
RDS-TMC-station som är inställd.
Den faktiska fördröjningen kan skilja
sig från den beräknade.

SD-kortläsaren i Infotainment‐
systemet kan endast läsa SD-kort
som har levererats specifikt för bilens
navigationssystem. SD-kortläsaren
kan inte läsa andra SD-kort.
Beroende på framställningstiden för
kartdata på SD-kortet, kan vissa nya
vägar saknas. Vissa namn och vägar
kan avvika från de som var aktuella
när kartdata framställdes.
För att beställa ytterligare SD-kort
eller uppdatera kartdata, kontakta
närmaste Chevrolet-representant.
Byta ett SD-kartkort, se nedan.
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Viktig information om hantering av
SD-kort

Se upp
Försök aldrig använda ett SD-kort
som är sprucket, missformat eller
reparerat med tejp. Det kan skada
utrustningen.
■ Hantera alltid SD-kortet med försik‐
tighet. Berör aldrig metallkontak‐
terna.
■ Använd inte vanligt rengöringsme‐
del, bensin, tinner eller antistats‐
pray.
■ Om du måste rengöra SD-kortet,
använd en mjuk torkduk.
■ Ett SD-kort får inte böjas. Använd
inte ett SD-kort som är krökt eller
spräckt.
■ Sätt inte fast en dekal och skriv inte
på kortets yta.

■ Förvara aldrig SD-kortet där det ut‐
sätts för direkt solljus, och utsätt det
inte för höga temperaturer eller fuk‐
tighet.
■ Förvara alltid SD-kortet i dess för‐
varingsbox, när det inte används.
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Insättning av SD-kortet

Byta ett SD-kartkort

SD-kartkortets fack sitter under locket
på mittkonsolen.
Borttagning av SD-kortet
Skjut försiktigt in SD-kortet med det
avfasade hörnet vänt åt vänster (se
bilen ovan) i SD-kortfacket tills kortet
griper tag.
Observera!
SD-kortet och SD-kortfacket måste
alltid vara rent och torrt.

Tryck på den insatta SD-kortet för att
frigöra det, och dra sedan ut SDkortet försiktigt ur facket.
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Symbolöversikt

Infotainmentsystem
Nr Förklaring

Nr Förklaring

1

Aktuell position (karta)

18 Stäng lista

2

Resmål

19 Köpcenter

3

Aktuell position (ruttlista)

20 Avgiftsbelagd väg

4

inte tillgänglig

21 Turistinformation

5

inte tillgänglig

22 Sevärdhet

6

Dimma

23 Sport & fritid

7

Vägarbete

24 Gå ut

8

Hal vägbana

25 Museum

9

Smog

26 Biluthyrning

10 Snö

27 Reseinformation

11 Storm

28 Fritidsutbud

12 Se upp/varning

29 Tjänst

13 Avstängd väg

30 Bankomat

14 Tät trafik

31 Busstation

15 Köbildning

32 Campingplats

16 Körfält sammandraget
17 Öppna lista
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Nr

Förklaring

Nr

Förklaring

Taligenkänning

33

Apotek

50

Bensinstation

34

Biograf

51

Rastplats

Allmän information

35

Flygplats

52

Restaurang

36

Nöjesfält

53

WC

37

Stad

54

Historiskt monument

38

Bank

55

Sjukhus

39

Trafikmeddelande

56

Nödfall

40

Färja

57

Polis

41

Gräns

58

Hamn

42

Tunnel

59

Bergspass

43

Kiosk

60

Offentlig plats

44

Livsmedel

61

Bilrelaterat

45

Hotell/motell

62

Verkstad

46

Motorvägsavfart

63

Kyrkogård

47

Parkeringsplats

48

Pendelparkering

49

Parkeringsgarage
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Med taligenkänningen i infotainment‐
systemet kan du använda olika funk‐
tioner i navigeringssystemet (endast
Navi 900; inklusive ljudsystemfunktio‐
ner) och telefonportalen via röstin‐
matning. Den känner igen komman‐
don och sifferföljder oberoende av ta‐
lare. Kommandona och sifferföljderna
kan uttalas utan en röstpaus mellan
de enskilda orden.
Du kan spara destinationsadresser,
radiostationer och telefonnummer
och tilldela ett namn (rösttagg). Med
de här namnen kan du senare ställa
in destinationsadressen för en kom‐
mande resa, välja en radiostation
eller ställa in en telefonanslutning.
Vid felaktig funktion eller kommandon
ger taligenkänningen visuell och/eller
akustisk återkoppling och begär att
du matar in det önskade kommandot
igen. Utöver detta bekräftar taligen‐
känningen viktiga kommandon och
frågar vid behov.
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För att garantera att samtal i bilen inte
aktiverar systemets funktioner av
misstag startar inte taligenkänningen
förrän den har aktiverats.

Viktiga meddelanden om
språkstöd

■ Det är inte alla språk som är till‐
gängliga för infotainmentsystemet
som är tillgängliga för taligenkän‐
ningen.
■ Det är inte alla språk som är till‐
gängliga för taligenkänningen i te‐
lefonportalen som också är tillgäng‐
liga för taligenkänningen i naviga‐
tionssystemet (inklusive ljudsys‐
temfunktioner).
■ Taligenkänning i telefonportalen:
om det valda språket på displayen
inte stödsa av taligenkänningen
måste du ange röstkommandona
på engelska.
För att kunna ange röstkomman‐
don på engelska måste du först
aktivera telefonens huvudmeny
genom att trycka på PHONE-knap‐
pen på infotainmentsystemet och
därefter aktivera taligenkänningen i

telefonportalen genom att trycka på
w på ratten.
■ Taligenkänning för navigeringssys‐
temet: om det valda språket för dis‐
playen inte stöds av taligenkän‐
ningen går det inte att använda ta‐
ligenkänning.
OM så är fallet måste du välja ett
annat språk på displayen om du vill
styra systemet med röstkomman‐
don.
Tryck på CONFIG, välj Språk i
menyn och välj sedan t.ex.
English.
Eftersom engelska är ett av de
språk som stöds av taligenkän‐
ningen i navigationssystemet är ta‐
ligenkänning tillgängligt.
Observera!
Om du ändrar språk på infotain‐
mentsystemets display raderas alla
namn som är tilldelade till förin‐
ställda stationer och/eller destina‐
tionsadresser.

Telefonstyrning
Aktivera taligenkänning

Aktivera taligenkänningen i telefon‐
portalen genom att trycka på w på rat‐
ten. Under samtalet stängs ljudet av
på aktiva ljudkällor och uppspelning
av trafikmeddelanden avbryts.

Justera den utgående
röstvolymen

Vrid volymratten på infotainment‐
systemet eller tryck på knapparna +
eller ― på ratten.

Avbryta ett samtal

Det finns olika sätt att avaktivera tali‐
genkänningen och avbryta samtalet:
■ Tryck på knappen x på ratten.
■ Säg "Cancel (Avsluta)".
■ Säg inte några kommandon under
en period.
■ Efter det tredje icke igenkända
kommandot.
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Användning

Med hjälp av taligenkänningen kan
mobiltelefonen drivas mycket prak‐
tiskt via röstinmatning. Det räcker att
aktivera taligenkänningen och ange
(säga) önskat kommando. När du har
matat in kommandot guidar infotain‐
mentsystemet dig genom dialogen
med lämpliga frågor och feedback för
att uppnå önskad åtgärd.

Huvudkommandon

Efter aktivering av taligenkänningen
markera en kort ton att taligenkän‐
ningen väntar på en inmatning.
Tillgängliga huvudkommandon:
■ "Dial (Slå nummer)"
■ "Call (Ring upp)"
■ "Redialing (Återuppringer)"
■ "Save (Spara)"
■ "Delete (Radera)"
■ "Directory (Katalog)"
■ "Pair (Koppla)"
■ "Select device (Välj enhet)"
■ "Voice feedback (Röstkvittens)"

Kommandon som är tillgängliga ofta
■ "Help (Hjälp eller)": dialogen av‐
bryts och alla kommandon som är
tillgängliga i den aktuella funktionen
räknas upp.
■ "Cancel (Avsluta)": taligenkän‐
ningen avaktiveras.
■ "Yes (Ja)": en lämplig åtgärd aktiv‐
eras beroende på sammanhang.
■ "No (Nej)": en lämplig åtgärd aktiv‐
eras beroende på sammanhang.
Mata in ett telefonnummer
Efter kommandot "Dial (Slå nummer)"
kräver taligenkänningen ett inmatat
nummer.
Telefonnumret måste sägas med din
normala röst utan några extra pauser
mellan de enskilda siffrorna.
Igenkänningen fungerar bäst om man
gör en paus på minst en halv sekund
efter var tredje till femte siffra. Info‐
tainmentsystemet upprepar då de
igenkända siffrorna.
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Du kan då ange ytterligare siffror eller
följande kommandon:
■ "Dial (Slå nummer)": inmatningarna
accepteras.
■ "Delete (Radera)": den senast an‐
givna siffran eller siffergruppen
raderas.
■ "Plus": ange "+" före numret för ut‐
omlandssamtal.
■ "Verify (Repetera)": inmatningarna
upprepas av röstsystemet.
■ "Asterisk (Stjärna)": en stjärna "*"
anges.
■ "Hash (Fyrkant)": en fyrkant "#"
anges.
■ "Help (Hjälp eller)"
■ "Cancel (Avsluta)"
Den maximala längden på det inma‐
tade telefonnumret är 25 siffror.
För utlandssamtal kan du säga ordet
"Plus" (+) i början av numret. Med
plustecknet kan du ringa från vilket
land som helst utan att känna till pre‐
fixet för utlandssamtal i det landet.
Säg sedan landskoden.
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Exempel på dialog
Användare: "Dial (Slå nummer)"
Röstmeddelande: "Please, say the
number to dial (Ange numret som du
vill slå)"
Användare: "Plus Four (Fyra) Nine
(Nio)"
Röstmeddelande: "Plus Four (Fyra)
Nine (Nio)"
Användare: "Seven (Sju) Three (Tre)
One (Ett)"
Röstmeddelande: "Seven (Sju) Three
(Tre) One (Ett)"
Användare: "One (Ett) One (Ett) Nine
(Nio) Nine (Nio)"
Röstmeddelande: "One (Ett) One
(Ett) Nine (Nio) Nine (Nio)"
Användare: "Dial (Slå nummer)"
Röstmeddelande: "The number is
being dialled (Slår numret)"
Ange ett namn
Med kommandot "Call (Ring upp)"
matas ett telefonnummer in som har
sparats i telefonboken under ett namn
(rösttagg).

Tillgängliga kommandon:
■ "Yes (Ja)"
■ "No (Nej)"
■ "Help (Hjälp eller)"
■ "Cancel (Avsluta)"
Exempel på dialog
Användare: "Call (Ring upp)"
Röstmeddelande: "Please, say the
nametag to call (Ange röstmärket
som du vill ringa upp)"
Användare: <Namn>
Röstmeddelande: "Do you want to
call <Michael>? (Vill du ringa upp
<Michael>?)"
Användare: "Yes (Ja)"
Röstmeddelande: "The number is
being dialled (Slår numret)"
Starta ett andra samtal
Ett andra samtal kan startas under ett
aktivt telefonsamtal. Gör det genom
att trycka på w.

Tillgängliga kommandon:
■ "Send (Skicka)": aktivera manuell
DTMF (tonvalssamtal), t.ex. för
röstmeddelanden eller telefon‐
bankärenden.
■ "Send nametag (Skicka
röstmärke)": aktivera DTMF (ton‐
valssamtal) genom att ange ett
namn (rösttagg).
■ "Dial (Slå nummer)"
■ "Call (Ring upp)"
■ "Redialing (Återuppringer)"
■ "Help (Hjälp eller)"
■ "Cancel (Avsluta)"
Exempel på dialog
Användare: <om ett telefonsamtal är
aktivt: tryck på w-knappen>
Användare: "Send (Skicka)"
Röstmeddelande: "Please, say the
number to send. (Ange numret som
du vill skicka)"
(för sifferinmatning, se dialogexemp‐
let för Mata in ett telefonnummer)
Användare: "Send (Skicka)"
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Redialing (Återuppringer)
Det senast uppringda numret kan
återuppringas med kommandot
"Redialing (Återuppringer)".
Spara
Med kommandot "Save (Spara)" spa‐
ras ett telefonnummer i telefonboken
under ett namn (rösttagg).
Det angivna namnet måste upprepas
en gång. Tonhöjden och uttalet måste
vara så identiska som möjligt för båda
namninmatningarna, annars godtar
taligenkänningen inte inmatningen.
Maximalt 50 rösttaggar kan lagras i
telefonboken.
Rösttaggar är talarberoende, dvs.
endast den person som spelat in en
rösttagg kan öppna den.
För att undvika att början på inspel‐
ningen av ett namn skärs av ska en
kort paus lämnas efter en inmatnings‐
begäran.
För att kunna använda rösttaggen
oberoende av plats dvs. även i andra
länder, ska alla telefonnummer anges
med plus "+" och landskod.

Tillgängliga kommandon:
■ "Save (Spara)": inmatningarna ac‐
cepteras.
■ "Verify (Repetera)": den senaste in‐
matningen upprepas.
■ "Help (Hjälp eller)"
■ "Cancel (Avsluta)"
Exempel på dialog
Användare: "Save (Spara)"
Röstmeddelande: "Please, say the
number to save (Ange numret som du
vill spara)"
(för sifferinmatning, se dialogexemp‐
let för Mata in ett telefonnummer)
Användare: "Save (Spara)"
Röstmeddelande: "Please, say the
nametag to save (Ange röstmärket
som du vill spara)"
Användare: <Namn>
Röstmeddelande: "Please, repeat the
nametag to confirm (Repetera
röstmärket)"
Användare: <Namn>
Röstmeddelande: "Saving the
nametag (Sparar röstmärket)"
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Radera
En tidigare sparad rösttagg raderas
med kommandot "Delete (Radera)".
Tillgängliga kommandon:
■ "Yes (Ja)"
■ "No (Nej)"
■ "Help (Hjälp eller)"
■ "Cancel (Avsluta)"
Lyssna på sparade namn
Röstmeddelandena för alla sparade
namn (rösttaggar) startas med kom‐
mandot "Directory (Katalog)".
Kommandon som är tillgängliga när
rösttaggarna spelas upp:
■ "Call (Ring upp)": telefonnumret för
den senast upplästa rösttaggen
väljs.
■ "Delete (Radera)": posten för den
senast upplästa rösttaggen rade‐
ras.
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Spara en mobiltelefon i eller radera
den från enhetslistan
Med kommandot "Pair (Koppla)" kan
en mobiltelefon sparas i eller raderas
från enhetslistan i telefonportalen
3 198.
Tillgängliga kommandon:
■ "Add (Lägg till)"
■ "Delete (Radera)"
■ "Help (Hjälp eller)"
■ "Cancel (Avsluta)"
Exempel på dialog
Användare: "Pair (Koppla)"
Röstmeddelande: "Do you want to
add or delete a device? (Vill du lägga
till eller radera en enhet?)"
Användare: "Add (Lägg till)"
Röstmeddelande: "Using the pair
function in the external device, enter
<1234> to pair. (Försök att koppla
genom att i den externa enhetens
kopplingsfunktion ange koden
<1234>)"
Röstmeddelande: "Do you want to
pair the device? (Vill du koppla
enheten?)"

Användare: "Yes (Ja)"
Röstmeddelande: "Enheten är
ansluten som nummer
<enhetsnummer>"
Välja en mobiltelefon i listan
Med kommandot "Select device (Välj
enhet)" kan en mobiltelefon väljas i
enhetslistan för att ställa in en Blue‐
tooth-anslutning.
Exempel på dialog
Användare: "Select device (Välj
enhet)"
Röstmeddelande: "Please, say a
device number to select (Ange
numret på enheten som du vill välja)"
Användare: <enhetsnummer>
Röstmeddelande: "Do you want to
select the device number
<device_number>? (Vill du välja
enhet nummer <device_number>?)"
Användare: "Yes (Ja)"
Röstmeddelande: "Do you want to
pair the device? (Vill du koppla
enheten?)"
Användare: "Yes (Ja)"

Röstmeddelande: "One moment. The
system searches for the selected
device (Vänta. Systemet letar efter
den valda enheten)"
Röstmeddelande: "Device number
<dev_num> is selected (Enhet
nummer <dev_num> är vald)"
Voice feedback (Röstkvittens)
Varje röstinmatning besvaras eller
kommenteras av infotainment‐
systemet genom ett röstmeddelande
som är anpassat efter situationen.
Slå på eller stäng av röstmeddelan‐
dena genom att ange "Voice
feedback (Röstkvittens)" eller trycka
på knappen w.
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Telefon
Allmän information
Telefonsystemet (i förekommmande
fall) gör det möjligt att ringa mobilte‐
lefonsamtal med hjälp av en mikrofon
och högtalarna i bilen samt att styra
de viktigaste mobiltelefonfunktio‐
nerna via infotainmentsystemet i
bilen. För att kunna använda telefon‐
systemet måste mobiltelefonen vara
ansluten till det via Bluetooth.
Telefonsystemet kan också drivas via
taligenkänningssystemet.
Det är inte alla telefonsystemfunktio‐
ner som stöds av varje mobiltelefon.
De möjliga telefonfunktionerna beror
på den aktuella mobiltelefonen och
nätverksoperatören. Mer information
finns i bruksanvisningen för mobiltele‐
fonen eller så kan du fråga din nät‐
verksoperatör.

Viktiga anvisningar för
användning och trafiksäkerhet
9 Varning
Mobiltelefoner påverkar din miljö.
Därför finns det föreskrifter och an‐
visningar för säkerheten. Du bör
känna till reglerna innan du använ‐
der telefonfunktionen.

9 Varning
Att använda handsfreefunktionen
medan du kör kan vara farligt då
det avleder din koncentration
medan du ringer. Stanna bilen in‐
nan du använder handsfreefunk‐
tionen. Följ reglerna i det land där
du för tillfället befinner dig.
Glöm inte att följa de bestämmel‐
ser som gäller specifikt för vissa
områden. Stäng alltid av mobil‐
telefonen om användning av
mobiltelefoner är förbjuden, om
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mobiltelefonen ger upphov till stör‐
ningar eller om farliga situationer
kan uppstå.

Bluetooth

Telefonsystemet stöder Bluetooth
handsfree-profil V. 1.5 och är specifi‐
cerat enligt Bluetooth Special Interest
Group (SIG).
Mer information om specifikationen
hittar du på webben på
http://www.bluetooth.com.

Använda taligenkänningen

Använd inte taligenkänningen i nöd‐
situationer eftersom rösten kan änd‐
ras så mycket under stress att sys‐
temet inte känner igen den tillräcklig
snabbt och kan öppna anslutningen.

Kontrollelement

De viktigaste telefonkontrollelemen‐
ten är enligt följande:
y\ @-knapp: öppnar telefonens
huvudmeny.
Reglage på ratten:
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q, w: ta emot samtal, aktivera tali‐
genkänning.
n, x: avsluta/neka samtal, avakti‐
vera taligenkänning.
Telefonsystemet kan också drivas via
taligenkänningen 3 191.

Anslutning
Telefonsystemet slås på och av via
tändningen. När tändningen slås av
kan du slå på och stänga av telefon‐
systemet via infotainmentsystemet.
En anslutning kan ställas in mellan
mobiltelefonen och telefonsystemet
via Bluetooth. Därför måste mobiltele‐
fonen ha stöd för Bluetooth.
För att kunna starta en Bluetooth-an‐
slutning måst telefonsystemet slås på
och Bluetooth aktiveras.
För information om Bluetooth-funk‐
tionen hos mobitelefonen, se mobil‐
telefonens bruksanvisning.

Bluetooth-anslutning
Bluetooth är en radiostandard för
trådlös anslutning av, till exempel en
telefon till andra enheter. Information
som telefonböcker, samtalslistor, nät‐
verksoperatörens namn och mottag‐
ningsstyrka kan överföras. Funk‐
tionen kan begränsas beroende på
telefontyp.
För att kunna ställa in en Bluetoothanslutning med telefonsystemet
måste mobiltelefonens Bluetoothfunktion aktiveras och mobiltelefonen
ställas in på "synlig"/"avkänningsbar".
För ytterligare information, se mobi‐
telefonens bruksanvisning.

Bluetooth-meny

Tryck på knappen CONFIG.
Välj Telefoninställningar och sedan
Bluetooth.
Aktivera Bluetooth
Om telefonsystemets Bluetooth-funk‐
tion avaktiveras: ställ in Aktivering på
På och bekräfta meddelandet som
visas.
Enhetslista
När en mobiltelefon ansluts till tele‐
fonsystemet via Bluetooth första
gången, lagras mobiltelefonen i en‐
hetslistan.

Infotainmentsystem
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vanligt eftersom Bluetooth-anslut‐
ningen är aktiv utöver telefonens nor‐
mala drift.

När mobiltelefonen upptäcker tele‐
fonsystemet kan Bluetooth-koden
matas in i mobiltelefonen.

Välj Lägg till enhet (Handsfree). Den
Bluetooth-kod som ska matas in i
mobiltelefonen visas.

När telefonsystemet upptäcker mobil‐
telefonen kan anslutningsinställ‐
ningen bekräftas.
Mobiltelefonen läggs till i enhetslistan
och kan drivas via telefonsystemet.

Maximalt 5 mobiltelefoner kan sparas
i enhetslistan.

Ansluta en mobiltelefon första
gången

När mobiltelefonen läggs till som
handsfree-enhet kan användaren
ringa eller ta emot samtal och an‐
vända andra funktioner via telefon‐
systemet. Urvalet av tillgängliga funk‐
tioner beror på mobiltelefonen. När
mobiltelefonen är ansluten till telefon‐
systemet kan den användas som
vanligt. Observera att mobiltelefon‐
batteriet kan laddas ur snabbare än

Observera!
Högst 5 enheter kan kopplas till sys‐
temet samtidigt. Om en extra enhet
ska paras ihop med systemet måste
en befintlig enhet tas bort.
Telefonsystemet kan nu upptäckas
med andra Bluetooth-enheter.
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Ändra Bluetooth-koden
Första gången en Bluetooth-anslut‐
ning startas till telefonsystemet visas
en standardkod. Den här standardko‐
den kan ändras när som helst. Av sä‐
kerhetsskäl måste en fyrsiffrig,
slumpmässig kod användas för att
para ihop enheter.

Välj Ändra Bluetooth-kod. I menyn
som visas, redigera Bluetooth-koden
och godkänn den modifierade koden
med OK.

Ansluta en mobiltelefon som är
sparad i enhetslistan

Observera!
Om det inte går att ansluta enheten,
kontrollera att enheten listar fordo‐
nets telefonsystem. Om den inte gör
det, radera enheten från listan och
återanslut den som en ny enhet.
Ta bort mobiltelefonen från
enhetslistan
Välj önskad mobiltelefon i enhetslis‐
tan. I menyn som visas, välj Radera
och bekräfta meddelandet som visas.

Välj den önskade mobiltelefonen och
välj sedan alternativet Välj i menyn
som visas.
När telefonsystemet upptäcker mobil‐
telefonen kan anslutningsinställ‐
ningen bekräftas.
Mobiltelefonen kan styras via telefon‐
systemet.

Ändra ringsignalen
Ändra ringsignalens egenskaper:
Tryck in knappen CONFIG.
Välj Telefoninställningar och sedan
Ringsignal.
Välj önskat alternativ.
Ändra ringsignalens volym:
När telefonen ringer, vrider på m-vre‐
det på infotainmentsystemet eller
trycker på knapparna + / - på ratten.
Återställa mobiltelefonen till
fabriksinställningarna
Välj Telefoninställningar och sedan
Återställ fabriksinställningar.

Infotainmentsystem

Användning
Inledning

Så snart som en anslutning via Blue‐
tooth har ställts in mellan mobiltele‐
fonen och infotainmentsystemet kan
du även använda många funktioner
på mobiltelefonen via infotainment‐
systemet.
Via infotainmentsystemet kan du
t.ex. ställa in en anslutning till telefon‐
numren i mobiltelefonen eller ändra
telefonnumren.
Observera!
Det är möjligt att använda mobiltele‐
fon i handsfreeläge, t.ex. för att ta
emot ett samtal eller ändra ljudvol‐
ymen.

När du har ställt in en anslutning mel‐
lan mobiltelefonen och infotainment‐
systemet överförs mobiltelefonens
data till infotainmentsystemet. Det
kan ta lite tid beroende på telefon‐
modell. Under den här perioden kan
mobiltelefonen användas via infotain‐
mentsystemet endast i begränsad
omfattning.

Vissa telefoner stöder inte alla funk‐
tioner i telefonsystemet. Därför är det
möjligt att det förekommer avvikelser
från de beskrivna funktionerna. För
ytterligare information, se anvisning‐
arna för den telefonspecifika adap‐
tern.

Ställa in volymen för handsfreefunktionen
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När telefonens huvudmeny är aktiv
trycker du på MENU-knappen för att
öppna telefonens funktionsmeny.
Flera alternativ för att ringa telefon‐
nummer, för att använda telefon‐
boken och samtalslistorna.

Mata in ett nummer för hand

Vrid m-vredet på infotainment‐
systemet eller tryck på knapparna
+ / - på ratten.

Ringa ett telefonnummer

Välj Ange nummer och ange sedan
önskad nummersekvens.
Välj y för att börja ringa.
Du kan växla till telefonboksmenyn
genom att välja z.
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Telefonbok

När anslutningen har ställts in jämförs
telefonboken med telefonboken i det
tillfälliga minnet om samma SIM-kort
eller samma telefon berörs. Under
den här perioden visas inte några nyt‐
illagda poster.
Om SIM-kortet eller telefonen skiljer
sig laddas telefonboken om. Den här
processen kan ta några minuter be‐
roende på telefonmodell.

Välj Telefonbok. I den visade menyn
väljer du det första bokstavsintervallet
för att göra ett förval av de telefon‐
boksposter du vill visa.

Välj önskat nummer för att påbörja
uppringningsprocessen.

Samtalslistor

Välja ett telefonnummer i
telefonboken
Observera!
Telefonboksposter överförs från
mobiltelefonen. Hur telefonbokspo‐
sternas visas och i vilken ordning
kan variera beroende på infotain‐
mentsystemets display och mobil‐
telefonens display.
Efter förvalet väljer du önskad post i
telefonboken för att visa de nummer
som sparats under posten.

Via menyn Samtalslistor kan an‐
vändaren visa inkommande, ut‐
gående och missade samtal och
ringa aktuella nummer. Starta upp‐
ringningsprocessen: välj önskad
samtalslista, en post i listan och slut‐
ligen önskat telefonnummer.

Inkommande samtal

När det finns ett inkommande samtal
visas en meny för att godkänna eller
neka telefonsamtalet.

Infotainmentsystem
Välj önskat alternativ.

Funktioner under ett
telefonsamtal

Under pågående samtal, tryck på
MENU-vredet för att öppna en under‐
meny.
Det finns olika alternativ beroende på
situation och mobiltelefonens funk‐
tionsurval:
■ Lägg på: koppla från telefonanslut‐
ningen.
■ Ring nummer: ange ett telefonnum‐
mer för att ringa ett andra samtal
eller utföra DTMF (tonvalssamtal),
t.ex. för röstbrevlåda eller telefon‐
banktjänster.
■ Koppla isär samtal: koppla från an‐
slutningen till en konferensdelta‐
gare i en telefonkonferens.
■ Koppla ihop samtal: slå ihop två
samtal när det förekommer flera
aktiva samtal.
■ Växla samtal: växla mellan samtal
om det finns flera samtal.
■ Mikrofon Av: stumkoppla ett sam‐
tal.

Mobiltelefoner och
CB-radioutrustning
Monterings- och
användningsföreskrifter

De bilspecifika monteringsanvis‐
ningar och användaranvisningarna
från mobiltelefon- och handsfreetill‐
verkaren måste följas vid montering
och användning av en mobiltelefon. I
annat fall kan bilens typgodkännande
upphöra att gälla (EU-direktiv 95/54/
EG).
Rekommendationer för störningsfri
drift:
■ Fackmannamässigt monterad yttre
antenn. Därmed uppnås maximal
räckvidd.
■ Maximal sändareffekt 10 watt.
■ Montering av telefonen på lämplig
plats, se relevant anmärkning
3 44.
Inhämta råd när det gäller monter‐
ingsplats för yttre antenn resp.
apparathållare och möjligheten att
använda apparater med sändareffek‐
ter som överstiger 10 watt.
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Användning av ett handsfreesystem
utan ytterantenn vid mobiltelefon‐
standarderna GSM 900/1800/1900
och UMTS är endast tillåten om
mobiltelefonens maximala sändaref‐
fekt inte överstiger 2 watt vid
GSM 900 och annars 1 watt.
Av säkerhetsskäl ska telefonen inte
användas under körning. Även om ett
handsfreesystem används kan fö‐
raren distraheras från körningen.

9 Varning
Radioutrustning och mobiltele‐
foner som inte uppfyller de ovan
nämnda standarderna är endast
tillåtna med en antenn som är
monterad på bilens utsida.

Se upp
Användning av mobiltelefoner och
radioutrustning i bilens kupé utan
ytterantenn kan leda till att bilens
elektronik drabbas av funktions‐
störningar om de ovannämnda
föreskrifterna inte följs.
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Klimatreglering
Klimatregleringssystem .............. 204
Luftmunstycken .......................... 211
Underhåll ................................... 212

Klimatregleringssystem
Värme- och
ventilationssystem

Röd = Varmt
Blå = Kallt
Värmen uppnår inte full effekt förrän
motorn har nått drifttemperatur.

Luftfördelning

Välja luftmunstycke genom att trycka
på knapparna.
L = Till huvud- och fotutrymme
K = Till fotutrymmet
M = Det övre området via inställbara
luftmunstycken
J = Till vindrutan och fotutrymmet
Den valda inställningen visas genom
en lysdiod i knappen.
Reglage för:
■ Temperatur
■ Luftfördelning
■ Fläkthastighet
■ Avfuktning, avfrostning
■ Bakruteuppvärmning

Temperatur

Ställ in temperaturen genom att vrida
på knappen.

Fläkthastighet

Ställ in luftflödet genom att ställa in
önskad fläkthastighet.

Klimatreglering
Avfuktning och avfrostning V

Visning av inställningarna

De valda funktionerna indikeras
genom lysdioden i den aktiverade
knappen.

Luftkonditionering
9 Fara

■ Tryck på knappen V: fläkten väx‐
lar automatiskt till högre varvtal och
luftfördelningen riktas automatiskt
mot vindrutan.
■ Ställ in temperaturreglaget på den
varmaste nivån.
■ Koppla in bakruteuppvärmningen
Ü.
■ Öppna sidomunstycken efter be‐
hov och rikta dessa mot sidoru‐
torna.
Bakruteuppvärmning Ü 3 35.

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

Temperatur

Ställ in temperaturen genom att vrida
på knappen.
Röd = Varmt
Blå = Kallt
Värmen uppnår inte full effekt förrän
motorn har nått drifttemperatur.

Luftfördelning

Välja luftmunstycke genom att trycka
på knapparna.
L = Till huvud- och fotutrymme
K = Till fotutrymmet
M = Det övre området via inställbara
luftmunstycken
J = Till vindrutan och fotutrymmet
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Den valda inställningen visas genom
en lysdiod i knappen.

Fläkthastighet

Ställ in luftflödet genom att ställa in
önskad fläkthastighet.

Avfuktning och avisning av
rutorna V

■ Koppla in bakruteuppvärmningen
Ü.
■ Öppna sidomunstycken efter be‐
hov och rikta dessa mot sidoru‐
torna.
Observera!
Om inställningarna för avfuktning
och avisning väljs blockeras ett Au‐
tostop.
Om inställningarna för avfuktning
och avisning väljs när motorn är i ett
Autostop-läge startas motorn auto‐
matiskt.
Bakruteuppvärmning Ü 3 35.

Innercirkulation 4

Innercirkulationsläget aktiveras med
knappen 4.

9 Varning
■ Tryck på knappen V: fläkten väx‐
lar automatiskt till högre varvtal och
luftfördelningen riktas automatiskt
mot vindrutan.
■ Slå på kylning n.
■ Ställ in temperaturreglaget på den
varmaste nivån.

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

Styrs med knappen n och fungerar
endast när motorn och fläkten är
igång.
Luftkonditioneringen kyler och av‐
fuktar (torkar) luften när yttertempe‐
raturen ligger strax över fryspunkten.
Därför kan kondens bildas och
droppa från bilens underrede.
Om ingen kylning eller torkning öns‐
kas, slå av kylningen för att spara
bränsle. När kylsystemet är avstängt
begärs ingen omstart av klimatregler‐
ingssystemet under ett Autostop.

Klimatreglering
Maximal kylning

Visning av inställningarna

De valda funktionerna indikeras
genom lysdioden i den aktiverade
knappen.

Elektronisk klimatreglering
9 Fara

Öppna fönstren en kort stund så att
den varma luften vädras ut snabbt.
■ Slå på kylning n.
■ Slå på innercirkulationssystemet
4.
■ Tryck på luftfördelningsström‐
ställaren M.
■ Ställ in temperaturreglaget på den
kallaste nivån.
■ Ställ in fläkthastigheten på den
högsta nivån.
■ Öppna alla munstycken.

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.
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Styrningar för automatiskt läge:
AUTO
= Automatiskt läge,
alla inställningar
utom temperatur
väljs automatiskt
av systemet
Temperature
= Val av önskad
temperatur
Följande funktioner kan anpassas
manuellt, vilket kopplar bort det auto‐
matiska läget:
Fan speed
= Inställbart luftflöde
MODE
= Inställbar luftdistri‐
bution
= Avfuktning och av‐
V
frostning
X
= Inkoppling eller
frånkoppling av
systemet
= Inkoppling eller
n
frånkoppling av
kylningen
= Innercirkulation
4
AQS
= Friskluftsensor
Bakruteuppvärmning Ü 3 35.

208

Klimatreglering

Den förvalda temperaturen regleras
automatiskt. I automatiskt läge regle‐
rar fläkthastigheten och luftfördel‐
ningen automatiskt luftflödet.
Systemet kan anpassas manuellt
genom reglagen för luftfördelning och
fläkthastighet.

Varje ändring av inställningarna indi‐
keras i Info-Display under några
sekunder.
Aktiverade funktioner indikeras
genom lysdioden i knappen.
Den elektroniska klimatiseringsauto‐
matiken fungerar endast när motorn
är igång.

På bilar som är utrustade med ett
stopp-start-system händer följande
om du trycker på knappen n på kli‐
matkontrollen:
■ En tryckning (lampan lyser grönt):
luftkonditioneringen körs i ECOläge
■ Två tryckningar (lampan lyser gult):
luftkonditioneringen körs i komfort‐
läge (fokuserat på passagerarkom‐
fort, tiden för ett automatiskt stopp
kan minskas)
■ Tre tryckningar: luftkondition‐
eringen stängs av
Efter varje tryck på knappen n visas
ett meddelande på displayen som be‐
kräftar inställningen.

Automatikdrift AUTO

Grundinställning för högsta komfort:
■ Tryck på knappen AUTO. Luft‐
konditioneringen aktiveras auto‐
matiskt.
■ Öppna alla luftmunstycken.
■ Ställ in den förvalda temperaturen
med vänster vridreglage.
Regleringen av fläktens varvtal i auto‐
matiskt läge kan ändras på menyn
Inställningar.
Personliga inställningar 3 90

Klimatreglering
Alla luftmunstycken aktiveras auto‐
matisk i automatiskt läge. Luftmun‐
styckena skall därför alltid vara
öppna.

Val av temperatur

Om maximitemperaturen ställs in ar‐
betar klimatkontrollsystemet med
maximal värme.
Observera!
Om temperaturen minskar 2 °C eller
mer när motorn är i ett Autostopläge, startas motorn automatiskt
igen.
Stopp/start-system 3 216.
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Bakruteuppvärmning Ü 3 35.

Manuella inställningar

Klimatkontrollsystemets inställningar
kan ändras genom aktivering av
knapparna och vridreglagen på föl‐
jande sätt. Ändring av en inställning
inaktiverar det automatiska läget.
Fläkthastighet x

Avfuktning och avisning av
rutorna V

Ställ in temperaturen på önskat värde
genom att vrida knappen.
Röd = Varmt
Blå = Kallt
Om minimitemperaturen ställs in ar‐
betar klimatkontrollsystemet med
maximal kylning.

■ Tryck in knappen V.
■ Temperaturen och luftfördelningen
ställs in automatiskt och fläkten går
med högre hastighet.
■ Återställning till automatikdrift: tryck
på knappen V.
Koppla in bakruteuppvärmningen Ü.
Observera!
Om knappen V trycks in när motorn
är igång blockeras ett Autostop tills
knappen V trycks in igen.
Om knappen V trycks in när motorn
är i ett Autostop-läge, startas motorn
automatiskt igen.

Vrid höger vridreglage. Det valda
fläktvarvtalet indikeras genom siffran
i displayen.
Återställning till automatikdrift: Tryck
in knappen AUTO.
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Luftfördelning MODE

Gå tillbaka till automatisk luftfördel‐
ning: Avaktivera motsvarande inställ‐
ning eller tryck in knappen AUTO.

Kylning n

Tryck en eller flera gånger på knap‐
pen MODE för önskad justering, luft‐
fördelningens inställning indikeras i
Info-Displayen.
VL = Till vindrutan, det övre utrym‐
met och fotutrymmet
VK = Till vindrutan och fotutrym‐
met
= Till fotutrymmet
K
= Det övre området via inställ‐
M
bara luftmunstycken
= Till det övre utrymmet via in‐
L
ställbara luftmunstycken och
till fotutrymmet

Aktivera eller inaktivera med knappen
n.
Luftkonditioneringen kyler och av‐
fuktar (torkar) luften från och med en
viss yttertemperatur. Därför kan kon‐
dens bildas och droppa från bilens
underrede.
Om ingen kylning eller torkning öns‐
kas, slå av kylningen för att spara
bränsle. När kylsystemet är avstängt
begärs ingen omstart av klimatregler‐
ingssystemet under ett Autostop.

Automatisk innercirkulation

Det automatiska innercirkulations‐
systemet har en fuktighetssensor
som växlar automatiskt till utomhus‐
luft om luftfuktigheten i kupén är för
hög.

Manuell innercirkulation 4

Det manuella innercirkulationsläget
aktiveras med knappen 4.

9 Varning
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.

Friskluftsensor AQS

Friskluftsensorn upptäcker dålig kva‐
litet på den omgivande luften och väx‐
lar automatiskt till innerluftscirkula‐
tion.

Inkoppling eller frånkoppling av
systemet X

Genom att trycka på knappen X
stänger man av eller slår på alla funk‐
tioner som gäller systemet för värme,
ventilation och kylning.

Grundinställningar

En del inställningar kan ändras på
menyn Inställningar i Info-Display.
Personliga inställningar 3 90.

Klimatreglering

Parkeringsvärmare
Kupévärmare (endast
dieselbilar)

Quickheat är en elektrisk extra‐
värmare som värmer upp kupén
snabbare.
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Luftmunstycken
Inställbara luftmunstycken
Vid inkopplad kylning måste minst ett
luftmunstycke vara öppet, för att inte
förångaren ska bli isbelagd pga. otill‐
räcklig luftgenomströmning.

Ställ in luftflödets riktning genom att
vrida och svänga på lamellerna.

För att öppna munstycket vrider du på
inställningsratten Y.
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Klimatreglering

För att stänga munstycket vrider du
på inställningsratten 4.

9 Varning

Underhåll
Luftintag

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

Fasta luftmunstycken

Normal funktion
luftkonditionering
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

Det finns flera luftmunstycken under
vindrutan och sidorutorna samt i fot‐
utrymmena.
Luftintaget framför vindrutan i motor‐
rummet måste vara fritt från sådant
som hindrar lufttillförseln. Vid behov,
avlägsna löv, smuts eller snö.

Pollenfilter
Manuellt kontrollerat pollenfilter

Filtret tar bort damm, sot, pollen,
sporer och lukt (kombifilter) från den
luft som kommer in i bilen genom luft‐
intagen.

För optimala kylningsprestanda är det
lämpligt att kontrollera klimatkontroll‐
systemet årligen med början tre år
efter bilens första registrering.
■ Funktions- och trycktest.
■ Värmens funktion.
■ Täthetskontroll.
■ Kontroll av drivremmarna.
■ Rengöring av kondensorn och för‐
ångarens dränering.
■ Effektkontroll.

Körning och hantering
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Körningstips

Start och hantering

Kontroll av bil

Inkörning av ny bil

Låt aldrig bilen rulla när motorn
är avstängd (utom vid ett
Autostop)

Iakttag följande försiktighetsåtgärder
under första tiotalen mil för att för‐
bättra bilens prestanda 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 undvika
skador på motorn och spara
bränsle.
■ Undvik att accelerera på fullgas på
låga växlar.
■ Bogsera inga andra bilar.

Många system fungerar inte i denna
situation (t.ex. bromservoenheten,
servostyrningen). Körning på detta
sätt utgör en fara för dig själv och
andra. Alla system fungerar under ett
Autostop, men det blir en kontrollerad
reduktion av servostyrningens effekt
och bilens hastighet sänks.
Stopp/start-system 3 216.

Pedaler

För att kunna utnyttja hela pedal‐
rörelsevägen, lägg inga golvmattor
under pedalerna.
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Tändningslåsets lägen

Starta motor
Starta motorn med
tändningslåset

0 = Tändning frånkopplad
1 = Tändning frånkopplad, rattlåset
upplåst
2 = Tändning påkopplad, förvärm‐
ning av dieselmotor
3 = Start av motorn

■ Vrid nyckeln till läge 1. Vrid lite på
ratten för att lossa rattlåset
■ Manuell växellåda: trampa ned
kopplingspedalen och håll den i
detta läge
■ Automatisk växellåda: trampa ner
bromspedalen och håll den i detta
läge och flytta växelväljaren till P
eller N
■ Ge inte gas

■ Dieselmotor: vrid tändningsnyckeln
till läge 2 för förglödning tills kon‐
trollampan ! slocknar
■ Vrid nyckeln till läge 3 och släpp när
motorn är igång
Vrid tillbaka nyckeln till 0 innan du
startar igen eller parkerar bilen.
Under ett Autostop kan du starta
motorn genom att trampa ner
kopplingspedalen.

Körning och hantering
Starta motorn med Start/Stopknappen

För att stänga av motorn, tryck på
knappen en gång till.

Stänga av motorn

För att stänga av motorn trycker du in
Start/Stop-knappen medan motorn är
igång och bilen står stilla.

Strömläget tillbehör

■ Den elektroniska nyckeln måste fin‐
nas i bilen
■ Manuell växellåda: trampa ner
kopplingen och bromsen
■ Automatisk växellåda: tryck ner
bromsen och för växelväljaren till
P eller N (av säkerhetsskäl, starta
motorn i läge P)
■ Ge inte gas
■ Tryck på knappen Start/Stop och
släpp när motorn är igång. Den
gröna lysdioden tänds så snart
motorn är igång

Tryck en gång på Start/Stop-knappen
utan att trampa ned kopplings- eller
bromspedalen: Strömläget tillbehör
är aktivt, den gula lysdioden i knap‐
pen tänds. I det här läget är rattlåset
upplåst och vissa elektroniska funk‐
tioner är tillgängliga.
För att starta motorn i strömläget
tillbehör, trampa ned kopplings‐
pedalen (manuell växellåda) eller
bromspedalen (automatisk växel‐
låda) och tryck på Start/Stop-knap‐
pen igen.

Strömläget tändning på

Håll Start/Stop-knappen intryckt i
5 sekunder utan att trampa ned kopp‐
lings- eller bromspedalen: Strömläget
tändning på är aktivt, den gröna lys‐
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dioden i knappen tänds. I det här läget
fungerar alla elektroniska funktioner
och dieselmotorns förglödning.
För att starta motorn i strömläget
tändning på, trampa ned kopplings‐
pedalen (manuell växellåda) eller
bromspedalen (automatisk växel‐
låda) och tryck på Start/Stop-knap‐
pen igen.
Observera!
Placera inte fjärrkontrollen i bagage‐
rummet eller mycket nära
Info-Display.

Nödmanövrering

Om batteriet i den elektroniska nyck‐
eln är för svagt eller om det är fel på
radiofjärrkontrollen kan förardörren
låsas eller låsas upp med den meka‐
niska nyckeln 3 20.
Med den mekaniska nyckeln går det
endast att låsa och låsa upp förar‐
dörren. För att låsa upp hela bilen
3 23. På bilar med stöldlarm kan lar‐
met utlösas vid upplåsningen. Avak‐
tivera larmet genom att slå på tänd‐
ningen.
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Starta bilen vid låga
temperaturer

Motorn kan startas utan extra vär‐
mare ned till -27 °С. Detta kräver en
motorolja med korrekt viskositet, kor‐
rekt bränsle, utförd service och ett
batteri med tillräcklig laddning. Vid
temperaturer på under -27 °C kräver
den automatiska växellådan en upp‐
värmningsfas på cirka 5 minuter.
Växelväljaren måste vara i läge P.
Öppna luckan i botten av mugghålla‐
ren i mittkonsolen. Förläng den elek‐
troniska nyckeln och sätt in den i
nyckelspåret.
Tryck på knappen Start/Stop.
För att stänga av motorn, tryck på
Start/Stop-knappen i minst
2 sekunder.
Lås förardörren med den mekaniska
nyckeln. För att låsa hela bilen 3 23.
Denna möjlighet är endast avsedd för
nödfall. Uppsök en verkstad för att få
hjälp.

Rullavstängning
Vid rullning, dvs. vid körning med
ilagd växel utan aktivering av gas‐
pedalen, stängs bränslematningen
av.

Stopp-start-system
Stopp/start-systemet hjälper dig att
spara bränsle och minska avgasuts‐
läppen. När förhållandena tillåter
detta stänger systemet av motorn när
bilens hastighet är låg eller när bilen
står still, t.ex. vid ett trafikljus eller i
bilköer. Motorn startas automatiskt
när kopplingen trampas ner. En bat‐
terisensor garanterar att ett Autostop
endast utförs när batteriet är tillräck‐
ligt laddat för att kunna starta motorn
igen.

Aktivering

Stopp/start-systemet är tillgängligt så
snart motorn har startats, bilen kör
iväg och de förhållanden som anges
nedan uppfylls.

Körning och hantering
Deaktivering

Du kan avaktivera stopp/start-sys‐
temet manuellt genom att trycka på
knappen ECO. Avaktiveringen indike‐
ras när lysdioden i knappen släcks.

Autostop

Om bilen körs i låg hastighet eller står
stilla går det att aktivera ett Autostop
på följande sätt:
■ Trampa ner kopplingspedalen
■ Ställ växelspaken i neutralläget
■ Släpp upp kopplingspedalen
Motorn stängs av samtidigt som tänd‐
ningen är på.

Ett Autostop visas genom att nålen
går till AUTOSTOP-läget i varvräkna‐
ren.
Under ett Autostop fungerar värmen
och bromsarna normalt.

Se upp
Servostyrningsverkan kan min‐
skas under ett automatiskt stopp.
Förutsättningar för ett Autostop
Stopp/start-systemet kontrollerar att
vart och ett av nedanstående förhål‐
landen uppfylls.
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■ Stopp/start-systemet har inte avak‐
tiverats manuellt
■ Motorhuven är helt stängd
■ Förardörren är stängd eller för‐
arens säkerhetsbälte är fastspänt
■ Batteriet har tillräcklig laddning och
är i gott skick
■ Motorn är uppvärmd
■ Motorkylvätsketemperaturen är
inte för hög
■ Motorns avgastemperatur är inte
för hög, t.ex. efter körning med hög
motorlast
■ Omgivningstemperaturen är inte
för låg
■ Klimatregleringen tillåter ett Auto‐
stop
■ Bromsvakuumet är tillräckligt
■ Dieselpartikelfiltrets självrengö‐
ringsfunktion inte är aktiv
■ Bilen har rört sig sedan senaste Au‐
tostop
I annat fall kommer ett Autostop att
blockeras.
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Omgivningstemperatur nära frys‐
punkten kan blockera ett Autostop.
Vissa av klimatregleringssystemets
inställningar kan blockera ett Auto‐
stop. Se avsnittet om klimatreglering
för mer information.
Omedelbart efter körning på motor‐
väg kan ett Autostop blockeras.
Inkörning av ny bil 3 213.
Batteriurladdningsskydd
För att garantera motorstart har
stopp/start-systemet försetts med
flera skyddsfunktioner för att undvika
batteriurladdning.
Batterisparande åtgärder
Vid ett Autostop stängs flera elekt‐
riska funktioner som extravärmare
eller uppvärmning av bakruta av eller
kopplas om till ett batterisparläge. Kli‐
matregleringssystemets fläkthastig‐
het minskas för att spara ström.

Motorstart av förare

Trampa ner kopplingspedalen för att
starta motorn.

Motorstarten visas genom att nålen
går till tomgångsläget i varvräknaren.
Om växelväljaren flyttas från neutral‐
läget innan kopplingen har trampats
ned tänds kontrollampan 0 eller
också visas denna som en symbol i
förarinformationscentret.
Kontrollampa 0 3 77.

Motorstart av
stopp/start-system

Växelväljaren måste vara i neutral‐
läget för en automatisk omstart.
Om något av följande inträffar under
ett Autostop, startas motorn automat‐
iskt av stopp/start-systemet.
■ Stopp/start-systemet avaktiveras
manuellt
■ Motorhuven öppnas
■ Förarens säkerhetsbälte lossas
och förardörren öppnas
■ Motortemperaturen är för låg
■ Batteriet håller på att laddas ur
■ Bromsvakuumet är inte tillräckligt
■ Bilen börjar röra sig

■ Klimatregleringssystemet begär en
motorstart
■ Luftkonditioneringen slås på
manuellt
Om motorhuven inte är helt stängd
visas ett varningsmeddelande i förar‐
informationscentralen och kon‐
trollampan / tänds.
Kontrollampa / 3 80.
Om ett elektriskt tillbehör, t.ex. en bär‐
bar CD-spelare, är anslutet till elutta‐
get kan ett kort spänningsfall märkas
under omstarten.

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.

Körning och hantering
■ När bilen står på plan mark eller i
uppförslutning ska ettan läggas i
eller växelväljaren ställas i läge P
innan tändningen slås av. I uppförs‐
lutning ska dessutom framhjulen
vridas bort från kantstenen.
När bilen står i nedförslutning ska
backen läggas i eller växelväljaren
ställas i läge P innan tändningen
slås av. Vrid dessutom framdäcken
mot kantstenen.
■ Lås bilen och aktivera stöldlarmet.

Motoravgaser
9 Fara
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högre under denna period. Den luktoch rökutveckling som detta leder till
är normal.

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.

Dieselpartikelfilter
Dieselpartikelfiltersystemet filtrerar
bort skadliga sotpartiklar från motor‐
avgaserna. Systemet har en själv‐
rengöringsfunktion som utförs auto‐
matiskt under körningen. Filtret ren‐
görs genom förbränning av sotpartik‐
larna vid hög temperatur. Detta sker
automatiskt under vissa körförhållan‐
den och kan ta mellan 10 och
25 minuter. Autostop går inte att göra
och bränsleförbrukningen kan vara

Under vissa körförhållanden, t.ex.
kortsträckekörning, kan systemet inte
renas automatiskt.
Om filtret måste rengöras och de se‐
naste körförhållandena inte tillät auto‐
matisk rengöring tänds eller blinkar
kontrollampan %. Fortsätt köra och
låt inte hastigheten sjunka under
50 km/h under cirka 15 minuter, eller
tills kontrollampan slocknar. Växla
ner vid behov. Rengöringen av
dieselpartikelfiltret startas.
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Se upp

Vi rekommenderar att du inte avbryter
körningen eller slår av tändningen
under rengöringen.

Se upp
Om rengöringsprocessen avbryts
mer än en gång finns det en stor
risk för att allvarliga motorskador
uppstår.
Rengöringen utförs snabbast vid
höga motorvarvtal och med hög be‐
lastning.

Kontrollampan % släcks när själv‐
rengöringen har slutförts.

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

Andra bränslekvaliteter än de som
nämns på sidorna 3 233, 3 299
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.
Vid misständningar, ojämn motor‐
gång, tydligt minskad motoreffekt
eller andra ovanliga driftstörningar, låt
omedelbart en verkstad åtgärda or‐
saken till störningen. Fortsätt i nödfall
körningen en kort stund, med låg
hastighet och låga varvtal.

Körning och hantering

Automatisk växellåda

Växelväljare

Den automatiska växellådan möjlig‐
gör manuell växling (manuellt läge)
eller automatisk växling (automatiskt
läge).
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Ge inte gas under växlingen. Trampa
aldrig samtidigt på gas- och broms‐
pedalen.
När körsteget är ilagt och bromsen
släpps kör bilen långsamt iväg.

Motorbromsverkan

För att utnyttja motorbromsverkan vid
t.ex. körning i nedförslut, växla i god
tid till en lägre växel.

Växellådsdisplay

Lossgungning

Läget eller det valda körsteget visas
på växellådsdisplayen.

P = parkeringsläge, hjulen är låsta,
skall endast läggas i när bilen
står stilla och parkeringsbrom‐
sen är åtdragen,
R = backväxel, läggs endast i när
bilen står still,
N = tomgång,
D = automatiskt läge med alla växlar.
Växelväljaren är låst i P. För att flytta
den slår du på tändningen, trampar
ned bromspedalen och trycker på fri‐
göringsknappen.
För att lägga in P eller R trycker du på
frigöringsknappen.

Lossgungning är endast tillåtet om
bilen har kört fast i sand, lera eller
snö. Flytta växelväljaren fram och till‐
baka mellan D och R. Håll motorns
varvtal så lågt som möjligt och undvik
att ge gas ryckigt.

Parkering

Dra åt parkeringsbromsen, lägg i P
och ta ut tändningsnyckeln.
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Manuellt läge

Vid höga motorvarvtal sker ingen
automatisk uppväxling till ett högre
körsteg.

Elektroniska körprogram
■ Drifttemperaturprogrammet gör att
katalysatorn snabbt uppnår den
temperatur som krävs efter kallstart
genom att motorvarvtalet ökas.
■ Den automatiska neutralväxlingen
växlar automatiskt till tomgång om
man stannar med en framåtväxel
ilagd.
Flytta växelväljaren åt vänster från
läget D och sedan framåt eller bakåt.
< = Växling till högre växel.
] = Växling till lägre växel.
Om en högre växel läggs i vid för låg
hastighet eller en lägre växel vid för
hög hastighet sker ingen växling.
Vid för lågt motorvarvtal växlar växel‐
lådan automatiskt till en lägre växel
när en förbestämd hastighet över‐
skrids.

Kickdown

Frö snabbare acceleration trampar du
er gaspedalen helt och håller den där.
Växellådan växlar ned till en lägre
växel beroende på motorvarvtalet.

Fel
Vid ett fel lyser felindikeringslampan
g. Växellådan växlar inte längre
automatiskt och kan heller inte växlas
manuellt eftersom den är låst i en sär‐
skild växel.
Låt en verkstad åtgärda orsaken till
störningen.

Strömavbrott
Vid strömavbrott kan växelväljaren
inte flyttas från läget P. Tändnings‐
nyckeln kan inte tas ut ur tändnings‐
låset.
Anlita starthjälp om batteriet är ur‐
laddat 3 280.
Om batteriet inte är orsaken till felet
lossar du växelväljaren och tar ut
tändningsnyckeln från tändnings‐
låset.

Körning och hantering

Manuell växellåda

Lossa växelväljaren
1. Dra åt parkeringsbromsen.

2. Öppna locket till höger om växel‐
väljaren.
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3. Sätt in en skruvmejsel i öppningen
så långt som det går och flytta
växelväljaren bort från läget P.
Om P läggs i igen spärras växel‐
väljaren i läget igen. Låt en verk‐
stad åtgärda orsaken till strömav‐
brottet.
4. Stäng locket.

För att lägga i backen när bilen står
still drar du upp ringen på växel‐
spaken och lägger i backen.
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.
Ha inte foten på kopplingspedalen
när du inte använder den.
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Se upp

Håll alltid båda händerna på ratten
när detta är möjligt. Undvik att vila
ena handen på väljarspaken.

Bromsar
Bromssystemet har två av varandra
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.
När motorn är avstängd upphör
bromsservons verkan när broms‐
pedalen har trampats ner en eller två
gånger. Bromseffekten påverkas inte
men det krävs betydligt större kraft för
att trampa ner bromspedalen. Detta
är särskilt viktigt att tänka på om bilen
bogseras.
Efter starten utför systemet ett själv‐
test, som eventuellt kan höras av fö‐
raren.
Kontrollampa R 3 77.

Låsningsfritt bromssystem
ABS förhindrar blockering av hjulen.
Så snart ett hjul har en tendens att
blockeras reglerar ABS det aktuella
hjulets bromstryck. Bilen kan styras
även vid mycket kraftiga inbroms‐
ningar.
ABS-funktionen märks genom att
bromspedalen pulserar och ett reg‐
leringsljud hörs.
För att uppnå maximal bromsverkan
ska bromspedalen hållas helt ner‐
trampad under hela inbromsningen,
trots att den pulserar. Minska inte
kraften.
Kontrollampa u 3 78.

Störning
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

Körning och hantering
längre att styra bilen vid mycket
kraftiga inbromsningar och den
kan köra av vägen.
Låt en verkstad åtgärda orsaken till
störningen.

Parkeringsbroms

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 & 3 77.

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 åter‐
tas bromseffekten.
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.
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Körkontrollsystem
Drivkraftsreglering
Dragkraftskontrollen (TC) förbättrar
körstabiliteten vid behov oberoende
av typ av vägbana eller väggrepp
genom att drivhjulen förhindras från
att spinna.
Så snart drivhjulen börjar spinna re‐
duceras motoreffekten och det hjul
som spinner mest bromsas separat.
Detta förbättrar bilens körstabilitet av‐
sevärt vid halt väglag.
TC är funktionsdugligt så snart kon‐
trollampan b slocknar.
När TC är aktiv 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 78.
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Deaktivering

TC kan slås av om det är nödvändigt
att drivhjulen spinner: tryck in knap‐
pen b under ungefär 2 sekunder.
Kontrollampan k lyser.
TC aktiveras om genom att man
trycker på knappen b igen.
TC aktiveras dessutom om nästa
gång tändningen slås på.

Elektronisk
stabilitetsreglering
Den elektroniska stabilitetskontrollen
(ESP) förbättrar körstabiliteten obe‐
roende av vägens beskaffenhet och
däckens väggrepp vid alla situationer.
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.
ESC är funktionsdugligt så snart kon‐
trollampan b slocknar.
När ESC är aktiv 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 78.

Deaktivering

För högprestandakörning kan ESC
deaktiveras: håll knappen b intryckt
under ungefär 7 sekunder.
Kontrollampan n lyser.
ESC aktiveras om genom att man
trycker på knappen b igen. OM
TC-systemet har deaktiverats tidigare
aktiveras TC och ESC om.
ESC aktiveras dessutom om nästa
gång tändningen slås på.

Körning och hantering

Farthållare
Farthållaren kan spara och upprätt‐
hålla hastigheter på 40 till 200 km/h.
Avvikelser från de sparade hastighe‐
terna kan förekomma vid körning i
uppförs- eller nerförslut.
Av säkerhetsskäl går det inte att aktiv‐
era farthållaren förrän man har tram‐
pat på fotbromsen en gång.

Kontrollampa m 3 80.

Sänka hastigheten

Tryck på övre änden av vippströms‐
tällaren m så lyser kontrollampan m
vitt.

Tändning

Med farthållaren aktiv håller du tum‐
ratten vriden till SET/- eller vrider
snabbt till SET/- upprepat: hastig‐
heten sjunker kontinuerligt eller i små
steg.

Aktivering

Deaktivering

Accelerera till önskad hastighet och
vrid tumhjulet till SET/-. Den aktuella
hastigheten sparas och bibehålls.
Kontrollampan m lyser grönt. Gas‐
pedalen kan lossas.
Hastighetsökning med gaspedalen
kan ske. När gaspedalen har släppts
återtas den sparade hastigheten.
Det går att växla medan farthållaren
är aktiverad.

Öka hastigheten

Använd inte farthållaren om det inte
är tillrådligt med en jämn hastighet.
Vid automatisk växellåda skall fart‐
hållaren endast aktiveras i automat‐
iskt läge.
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Med farthållaren aktiv håller du tum‐
ratten vriden till RES/+ eller vrider
snabbt till RES/+ upprepat: hastig‐
heten ökar kontinuerligt eller i små
steg.
Accelerera alternativt till önskad
hastighet och spara den genom att
trycka på RES/+.

Tryck på knappen y så lyser kon‐
trollampan m vitt. Farthållaren är
deaktiverad.Den sparade hastig‐
heten finns i minnet.
Automatisk urkoppling:
■ bilens hastighet under ca 40 km/h,
■ om bromspedalen används,
■ kopplingspedalen trampas ner
längre än några sekunder,
■ växelväljaren i N,
■ Drivkraftsregleringen eller den
elektroniska stabilitetsregleringen
arbetar.
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Återuppta sparad hastighet

Vrid tumhjulet till RES/+ vid en hastig‐
het på över 40 km/h. Den sparade
hastigheten upprätthålls. Om skillna‐
den mellan den aktuella hastigheten
och den sparade hastigheten är mer
än 40 km/h kan bilen inte återuppta
den sparade hastigheten.

Hindervarningssystem
Parkeringshjälp

Observera!
Tillbehör som monteras i detekter‐
ingsområdet kan leda till systemfel.

Aktivering

När backen är ilagd aktiveras sys‐
temet automatiskt.
Ett hinder indikeras med akustiska
varningssignaler. Intervallet mellan
varningssignalerna minskar när bilen
närmar sig hindret. När avståndet är
mindre än 40 cm blir varningssigna‐
len kontinuerlig.

Stänga av

Tryck på nedre änden av vippströms‐
tällaren m så släcks kontrollampan
m. Den sparade hastigheten raderas.
Om du stänger av tändningen rade‐
ras också den sparade hastigheten.

Deaktivering
Parkeringshjälpen gör parkeringen
lättare genom att den mäter av‐
ståndet mellan bilen och bakom‐
varande hinder samt ger akustiska
signaler. Det är dock föraren som har
det fulla ansvaret vid parkeringen.
Systemet består av fyra ultraljuds‐
sensorer i den bakre stötfångaren.
Kontrollampa r 3 78.

Systemet deaktiveras automatiskt om
■ bilen körs snabbare än 10 km/h
■ bilen parkeras
■ det uppstår en störning i systemet.

Störning

Vid en störning i systemet lyser r.
Dessutom fungerar systemet inte vid
tillfälliga problem som snötäckta sen‐
sorer. r lyser.

Körning och hantering
Viktiga tips för användningen av
parkeringshjälpsystemen
9 Varning
Ytor på objekt eller kläder som re‐
flekteras på olika sätt samt externa
ljudkällor kan under vissa omstän‐
digheter leda till att systemet inte
upptäcker hinder.

Se upp
Sensorns prestanda kan reduce‐
ras om sensorn är täckt, t.ex. av is
eller snö.
Parkeringshjälpens prestanda kan
reduceras vid ett nivåbyte av sen‐
sorerna.
Särskilda villkor gäller för höga bi‐
lar (t.ex. off-road-bilar, miniskåpbi‐
lar, transportbilar). Identifiering av
ett föremål i bilens övre del kan
inte garanteras.

Föremål med ett väldigt litet reflek‐
terande tvärsnitt, t.ex. små före‐
mål eller mjuka material, kanske
inte upptäcks av systemet.
Parkeringshjälpsystem hjälper
inte förare att undvika oväntade
föremål.
Observera!
Sensorn kan upptäcka ett föremål
som inte finns (ekostörning) som or‐
sakas av yttre akustiska eller meka‐
niska störningar.

Varning döda vinkeln
Varningssystemet för döda vinkeln
upptäcker och rapporterar föremål på
båda sidor av bilen, inom ett visst om‐
råde (döda vinkeln). Systemet ger vi‐
suella varningar i sidobackspeglarna
när det upptäcker föremål som kan‐
ske inte syns i de inre och yttre back‐
speglarna.
Systemets givare är placerade i stöt‐
fångaren på vänster och höger sida
av bilen.
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9 Varning
Varningssystemet för döda vin‐
keln ersätter inte förarens uppsikt.
Systemet detekterar inte:
■ Fordon utanför döda vinkeln
som snabbt kan närma sig.
■ Fotgängare, cyklister eller djur.
Innan du byter fil ska du alltid kon‐
trollera i alla backspeglar, titta över
axeln och använda blinkers.
När systemet upptäcker ett fordon i
döda vinkeln när du kör framåt, an‐
tingen när du kör förbi ett fordon eller
själv blir omkörd, tänds en gul var‐
ningssymbol B i den aktuella ytter‐
backspegeln. Om föraren aktiverar
blinkersen börjar varningssymbolen
B blinka gult som en varning för att du
inte ska byta fil.
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Du kan inaktivera systemet på menyn
Inställningar i Info-Display, personliga
inställningar 3 90.
Inaktiveringen bekräftas genom ett
meddelande i förarinformations‐
centralen.

Avkänningsområden

Varningen för döda vinkeln är aktiv
vid hastigheter mellan 40 km/h och
140 km/h. Om du kör fortare än 140
km/h inaktiveras systemet, vilket
visas av att varningssymbolerna B i
ytterbackspeglarna visas svagt upp‐
lysta. Om du minskar hastigheten
igen släcks varningssymbolerna. Om
ett fordon därefter upptäcks i den
döda vinkeln tänds varningssymbo‐
lerna B som vanligt på den aktuella
sidan.
När bilen startas tänds varningssym‐
bolerna på båda backspeglarna för
att indikera att systemet är aktiverat.

Systemets givare täcker in ett område
på ca. 3 meter på båda sidor av bilen.
Detta område börjar vid vardera back‐
spegeln och sträcker sig bakåt ca.
3 meter. Områdets höjd är ca. 0,5–
2 meter ovanför markytan.
Avkänningsområdena ändras inte om
bilen har en släpvagn.
Varningssystemet för döda vinkeln
har utformats för att ignorera statio‐
nära objekt såsom skyddsräcken,
stolpar, kantsten, väggar och balkar.
Parkerade eller mötande fordon igno‐
reras.

Störning

Enstaka missade varningar kan före‐
komma under normala förhållanden,
och under våta förhållanden ökar
dessa.

Varningsystemet för döda vinkeln
fungerar inte när de vänstra eller
högra hörnet på den bakre stötfång‐
aren är täckt med lera, smuts, snö, is
eller snömodd, eller vid kraftigt regn.
Rengöringsinstruktioner 3 284.
Om det blir fel på systemet eller om
systemet inte fungerar på grund av
tillfälliga omständigheter, visas ett
meddelande i förarinformations‐
centralen. Uppsök en verkstad för att
få hjälp.

Backkamera
Backkameran hjälper föraren vid
backning genom att visa en bild av
området bakom bilen.
Bilden från kameran visas i ColourInfo-Display.

9 Varning
Backkameran ersätter inte för‐
arens uppsikt. Observera att före‐
mål utanför synfältet för kameran

Körning och hantering
och den avancerade parkerings‐
hjälpens sensorer, t.ex. nedanför
stötfångaren eller under fordonet,
inte visas.
Backa inte bilen genom att enbart
titta på info-displayen och kontrol‐
lera alltid området bakom och runt
fordonet innan du backar.
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4-dörrars: Kameran är monterad
under bakluckans dekorlist.

Aktivering

Backkameran aktiveras automatiskt
när backen läggs i.

Kombi: Kameran är monterad under
bakluckans dekorlist.

Funktionalitet
5-dörrars halvkombi: Kameran är
monterad i den bakre stötfångaren
ovanför registreringsskylten.
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Kamerans betraktningsvinkel är
130°. Tack vare kamerans höga pla‐
cering kan den bakre stötfångaren
ses på displayen som en referens‐
punkt.
Det område som kameran visar är be‐
gränsat. Avstånden på den bild som
visas skiljer sig från de faktiska av‐
stånden.
Vägledande linjer
Dynamiska vägledande linjer är våg‐
räta linjer med 1 meters avstånd som
projiceras på bilden för att ange av‐
ståndet till de föremål som visas.

Bilens beräknade bana visas enligt
styrningsvinkeln.
Du kan inaktivera funktionen på
menyn Inställningar i Info-Display.
Personliga inställningar 3 90.
Varningssymboler
Varningssymboler visas som trianglar
9 på bilden och markerar hinder som
detekteras av den avancerade par‐
keringshjälpens bakre sensorer.
Visningsinställningar

Kontrasten ställs in med vänster-/hö‐
gerknapparna på multifunktionsknap‐
pen.

Deaktivering

Kameran inaktiveras när en viss
hastighet framåt överskrids eller när
backen inte läggs i på ungefär
10 sekunder.
Aktivering eller inaktivering av back‐
kameran kan ändras på menyn
Inställningar i Info-Display, personliga
inställningar 3 90.

Störning

Ljusstyrkan ställs in med upp-/ned‐
knapparna på multifunktionsknap‐
pen.

Felmeddelanden visas med en 9 i
den övre raden på Info-Display.
Backkameran fungerar eventuellt inte
korrekt när:
■ omgivningen är mörk,
■ solen eller ljuset från strålkastare
lyser rakt in i kamerans objektiv,
■ is, snö, lera eller något annat täcker
kameraobjektivet. Rengör objekti‐
vet, skölj med vatten och torka med
en mjuk trasa,
■ bakluckan inte är riktigt stängd,

Körning och hantering
■ bilen har blivit påkörd bakifrån,
■ det förekommer extrema tempera‐
turväxlingar.

Bränsle
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Se upp

Bränsle till bensinmotorer
Använd endast blyfritt bränsle med
den europeiska standarden
EN 228 respektive E DIN 51626-1
eller något likvärdigt bränsle.
Det går att köra motorn med E10bränsle som uppfyller dessa standar‐
der. E10-bränsle innehåller upp till
10 % bioetanol.
Fyll på bränsle med rekommenderat
oktantal 3 299. Användning av
bränsle med lägre oktantal försämrar
motoreffekten och vridmomentet och
ökar bränsleförbrukningen något.

Se upp
Använd inte bränsle eller bränsle‐
tillsatser som innehåller metall‐
komponenter som manganbase‐
rade tillsatser. Detta kan leda till
motorskador.

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.

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

Bränsle till dieselmotorer
Använd endast dieselbränsle som
uppfyller EN 590.
I länder utanför EU-området används
Euro-dieselbränsle med svavelkon‐
centration under 50 ppm.
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Se upp

Tankning

9 Fara

Användning av ett bränsle som
inte uppfyller EN 590 eller likvär‐
digt kan leda till effektförlust, ökat
slitage eller motorskador, vilket
kan påverka din garanti.
Använd inte marindiesel, villaolja,
Aquazole eller liknande diesel-/vat‐
tenemulsioner. Det är inte tillåtet att
använda dieselbränslen som förtun‐
nats med bränslen för bensinmotorer.
Dieselbränslets viskositet och filtrer‐
barhet beror på temperaturen. Vid
låga temperaturer måste diesel‐
bränsle med garanterade vinteregen‐
skaper tankas.

Bränsle är brännbart och explo‐
sivt. Rök inte! Undvik öppen eld
och gnistbildning!
Om det förekommer bränslerök i
bilen måste du låta en verkstad åt‐
gärda orsaken omedelbart.

Se upp
Om du har tankat fel bränsle ska
du inte slå på tändningen.

9 Fara
Innan tankningen påbörjas slår du
av motorn och eventuella externa
värmare med förbränningskam‐
mare. Slå av alla mobiltelefoner.
Vid tankningen måste bensinstat‐
ionens bruks- och säkerhetsföre‐
skrifter följas.

Tankluckan är placerad baktill på bil‐
ens högra sida.

Körning och hantering
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Stäng luckan och se till att den
spärras.

Tanklock

Endast originaltanklocket garanterar
fullständig funktion. Bilar med diesel‐
motorer har speciella tanklock.

Bränsleförbrukning - CO2utsläpp
Det går endast att öppna tankluckan
när bilen är upplåst. Lossa tankluckan
genom att trycka på den.
Vrid locket långsamt moturs för att
öppna det.

Fäst tanklocket i fästet på tankluckan
vid tankning.
Vid tankning, sätt in pumpmunstycket
helt och starta pumpen.
När den automatiskt stängts av kan
tanken toppfyllas med högst två ytter‐
ligare doser bränsle.

Se upp
Tvätta omedelbart av utrunnet
bränsle.
Vrid tanklocket medurs tills det klickar
för att stänga det.

Bensin- och dieselmotorer

Bränsleförbrukningen (kombinerad)
för modellen Chevrolet Cruze ligger
inom intervallet 3,7 till 7,3 l/100 km.
CO2-utsläppet (kombinerat) ligger
inom intervallet 170 till 99 g/km.
Mer information om vilka värden som
gäller för just din bil finns i den EEGförsäkran om överensstämmelse
som medföljer bilen eller andra natio‐
nella registreringshandlingar.
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Allmän information

De officiella siffrorna över bränsleför‐
brukning och specifikt CO2-utsläpp
gäller EU-basmodellen med standar‐
dutrustning.
Data om bränsleförbrukning och CO2utsläpp bestäms enligt förordning R
(EG) nr. 715/2007 (tillämplig version),
med hänsyn till fordonets vikt i körk‐
lart skick, såsom specificeras i förord‐
ningen.
Uppgifterna syftar endast till att jäm‐
föra mellan olika fordonsvarianter och
de ska inte tas som garanti för den
faktiska bränsleförbrukningen hos ett
visst fordon. Extra utrustning kan leda
till att bilen har något högre bränsle‐
förbrukning och CO2-utsläpp än de
angivna siffrorna. Dessutom beror
bränsleförbrukningen på förarens
körstil samt väg- och trafikförhållan‐
den.
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Allmän information
Tillbehör och modifieringar
på bilen
Vi rekommenderar användning av ori‐
ginalreservdelar och original tillbehör
samt av reservdelar som uttryckligen
är godkända för din bilmodell. För
andra produkter kan vi inte bedöma
eller garantera tillförlitligheten - även
om det finns godkännanden från
myndigheter eller andra.
Utför inga ändringar av elektriska
system, t.ex. ingrepp i elektroniska
styrdon (chip-tuning).

Parkering av bilen
Parkering av bilen under en
längre tid

Om bilen skall parkeras under flera
månader:
■ Tvätta och vaxa bilen.
■ Kontrollera konserveringen i motor‐
rummet och på karossen.
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■ Rengör och konservera tätnings‐
gummin.
■ Fyll bränsletanken helt.
■ 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 ettan eller
backen eller lägg växelväljaren i
läge P. Säkra bilen så att den inte
kan rulla.
■ Dra inte åt parkeringsbromsen.
■ Öppna motorhuven, stäng alla dör‐
rar och lås bilen.
■ Lossa polklämman från bil‐
batteriets minuspol. Observera att
alla system inte fungerar, t.ex.
stöldlarmet.
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Ta bilen i drift igen

När bilen skall tas tillbaka till använd‐
ning igen:
■ Anslut polklämman till bilbatteriets
minuspol. Aktivera fönsterhissar‐
nas elektronik.
■ Kontrollera ringtrycket.
■ Fyll på spolarvätskebehållaren.
■ Kontrollera motoroljenivån.
■ Kontrollera kylvätskenivån.
■ Montera eventuellt nummerskyltar.

Bilkontroller
Utföra arbete

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

Motorhuv
Öppna

Återvinning av bilen efter
dess 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 Varning
Kontroller i motorrummet får
endast utföras när tändningen är
av.
Kylarfläkten kan gå även när tänd‐
ningen är av.

Dra i frigöringshandtaget och tryck till‐
baka det i utgångsläget.

Bilvård

Tryck säkerhetsspärren åt vänster
och öppna motorhuven.

9 Varning
När motorn är varm, vidrör endast
skumstoppningen på handtaget till
motorhuvens stöd.
Luftintag 3 212.

Stötta motorhuven.
Av säkerhetsskäl startas motorn
automatiskt om motorhuven öppnas
under ett Autostop.
Kontrollampa / 3 80.

Stänga

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

Bilvård
Bensinmotor, LUJ och LUV
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Bensinmotor, LDE och 2H0

Bilvård
Bensinmotor, LXT
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Dieselmotor, LUD och LKR

Bilvård
Dieselmotor, LNP
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1. Behållare för servostyrningsolja
3 248
2. Motorolja, påfyllningslock 3 246
3. Bromsvätskebehållare 3 249
4. Motorkylvätskebehållare 3 247
5. Säkringshållare 3 262
6. Spolarvätskebehållare 3 248
7. Batteri 3 249
8. Mätsticka för motoroljenivån
3 246
9. Motorns luftfilter 3 247

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.

Motorolja
Kontrollera regelbundet motorolje‐
nivån för att undvika skada på
motorn. Säkerställ att rätt oljekvalitet
används. Rekommenderade vätskor
och smörjmedel 3 293.
Kontrollen får endast utföras när bilen
står vågrätt. Motorn måste vara drift‐
varm och ha varit avstängd minst
10 minuter.

Beroende på motor används olika
oljemätstickor.

Bilvård
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.

Motorns luftfilter

Kylvätskenivå
Se upp

Om för mycket motorolja har fyllts
på måste den tappas av eller su‐
gas ut.

Se upp
Vid körning i en sluttning kan var‐
ningskod 79 visas i förarinforma‐
tionscentralen 3 87.
Om koden försvinner när du kör på
en plan väg igen, efterfyll inte
motorolja.

Se upp
Använd endast godkänt frost‐
skyddsmedel.

Se upp

Påfyllningsmängder 3 311.
Sätt på och skruva fast locket på be‐
hållaren för motorolja.
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För låg kylvätskenivå kan leda till
skador på motorn.
För att byta motorns luftfilter skruvar
du loss 6 skruvar och tar bort filter‐
huset.

Motorkylvätska
Kylvätskan ger frostskydd ner till ca
–27 °C.
Upprätthåll en tillfredsställande kon‐
centration av frostskyddsmedel.
När kylsystemet är kallt skall kyl‐
vätskenivån stå något över påfyll‐
ningsmarkeringen. Fyll på om nivån
är lägre.
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Spolarvätska

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

Servostyrningsvätska
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.

Öppna och ta bort locket. Torka av
mätstickan och skruva fast locket på
behållaren. Öppna locket igen, ta bort
det och avläs nivån på servostyr‐
ningsoljan.
Servostyrningsoljan måste befinna
sig mellan markeringarna MIN och
MAX.
Om oljenivån är för låg, uppsök en
verkstad för att få hjälp.

Fyll på med koncentrerad spolar‐
vätska.

Bromsar
Om bromsbelägget uppnår den
minsta tillåtna tjockleken lyser g.
Det går att fortsätta körningen. Byt
bromsbeläggen så snart som möjligt.
Gör inga onödigt hårda inbroms‐
ningar under de första resorna.
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Bromsvätska
9 Varning
Bromsvätska är giftig och frä‐
tande. Se till att den inte kommer i
kontakt med ögon, hud, tyg eller
lackerade ytor.

bromssystemet. Låt en verkstad åt‐
gärda orsaken till bromsvätske‐
förlusten.
Använd endast högprestandabroms‐
vätska som är godkänd för bilen,
bromsen och kopplingen 3 293.

Bilbatteri
Fordon utan stopp-start-system har
ett bly-syrabatteri. Fordon med stoppstart-system har ett AGM-batteri som
inte är ett bly-syrabatteri.
Bilbatteriet är underhållsfritt förutsatt
att körförhållandena möjliggör tillräck‐
lig laddning av batteriet. Korta kör‐
sträckor och återkommande motor‐
starter kan ladda ur batteriet. Undvik
att använda onödiga elförbrukare.

Bromsvätskan måste befinna sig mel‐
lan markeringarna MIN och MAX.
Iaktta noggrann renlighet vid påfyll‐
ning. Föroreningar i bromsvätskan
kan leda till funktionsstörningar i
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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 brinnande föremål 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‐
syra som ger skador vid direktkon‐
takt. Vid hudkontakt, rengör områ‐
det med vatten och sök omedel‐
bart läkarvård.
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Förvaras oåtkomligt för barn.
Luta inte på ett öppet batteri.
Skydd mot urladdning av bilbatteriet
3 106.

Byte av bilbatteriet
Observera!
Alla avvikelser från anvisningarna i
detta avsnitt kan leda till tillfällig
avaktivering av stopp/start-sys‐
temet.
Vid byte av bilbatteriet, kontrollera att
det inte finns några öppna ventila‐
tionshål i närheten av pluspolen. Om
det finns ett öppet ventilationshål i
detta område måste det stängas med
en propp och ventilationen vid minus‐
polen måste öppnas.
Använd endast bilbatterier som det
går att installera säkringsdosan ovan‐
för.
För bilar med stopp-start-system, se
till att bilbatteriet av typen AGM (Ab‐
sorptive Glass Mat) byts ut mot ett
annat AGM-batteri.

Ett AGM-batteri identifierar du med
förkortningen AGM på batteriets eti‐
kett. Vi rekommenderar att du använ‐
der ett originalbilbatteri från Chevro‐
let.

Varningsetikett

Observera!
Att använda ett annat AGM-bilbatteri
än ett Chevrolet originalbatteri kan
leda till sämre funktion för stopp/
start-systemet.
Vi rekommenderar att du låter en
verkstad byta bilbatteriet.
Stopp/start-system 3 216.

Laddning av bilbatteriet
9 Varning
På bilar med stopp/start-system
ska du se till att laddningsspän‐
ningen inte överstiger 14,6 volt när
du använder en batteriladdare. I
annat fall kan bilbatteriet skadas.
Start med startkablar 3 280.

Symbolernas innebörd:
■ Inga gnistor, öppen låga eller rök‐
ning.
■ Skydda alltid ögonen. Explosiva
gaser kan vålla blindhet eller
personskada.
■ Förvara bilbatteriet oåtkomligt för
barn.
■ Bilbatteriet innehåller svavelsyra
som kan orsaka blindhet eller all‐
varliga brännskador.

Bilvård
■ Se instruktionsboken för närmare
information.
■ Explosiva gaser kan finnas i närhe‐
ten av bilbatteriet.
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Byta torkarblad

Byte av bakrutetorkarblad

Lyft torkararmen. Tryck på frigörings‐
spaken och lossa torkarbladet.

Lyft torkararmen. Ta bort torkarbladet
som bilden visar.
Sätt fast torkarbladet något vinklat
mot torkararmen och tryck tills det
fastnar.
Sänk ner armen försiktigt.

Lufta bränslesystem,
diesel
Om tanken körs tom måste diesel‐
bränslesystemet luftas. Slå på tänd‐
ningen tre gånger under vardera
15 sekunder. Dra sedan runt motorn
under maximalt 40 sekunder. Upp‐
repa detta tidigast efter 5 sekunder.
Om motorn inte startar måste du upp‐
söka en verkstad.
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Glödlampsbyte
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.

2. Dra av täckkåpan.

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

4. Ta ut glödlampan ur reflektor‐
huset.
5. Vid montering av en ny glödlampa
ska klackarna placeras i uttagen i
reflektorn.
6. Fäst fjäderklämman.
7. Placera strålkastarens skydds‐
kåpa på plats och tryck fast den.
8. Fäst kabelkontakten på glödlam‐
pan.

Sidoljus
3. Tryck ihop fjäderklämman, lossa
den och sväng den uppåt.

1. Dra av kabelkontakten från glöd‐
lampan.

Bilvård
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Främre blinkers och
parkeringsljus

2. Dra av täckkåpan.

3. Ta ut sidoljusets lamphållare från
lamphuset.

4.
5.
6.
7.

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

1. Vrid lamphållaren moturs och fri‐
gör den.
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2. Tryck in glödlampan något i lamp‐
hållaren, vrid åt vänster och ta ut
den och byt glödlampa.
3. Sätt in lamphållaren i reflektorn
och vrid åt höger tills den spärras.

Dimljus
Låt en verkstad utföra lampbyte.

Bakljus
4-dörrars

1. Öppna båda skydden.

2. Skruva loss båda skruvarna.

3. Dra av lamphuset. Var försiktig så
att kabelkanalen förblir i läge.

4. Backljus (1)
Blinkersljus (2)
Bakljus/bromsljus (3)

Bilvård
5. Vrid lamphållaren moturs.

6. Ta bort lamphållaren. Tryck in
glödlampan något i lamphållaren,
vrid åt vänster och ta ut den och
byt glödlampa.
7. 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.
8. Slå på tändningen, tänd och kon‐
trollera alla lampor.
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Lampenhet i bakluckan
Dimbakljus/backljus, beroende på
sida.

1. Ta bort bagageluckans klädsel.
2. Vrid lamphållaren moturs.

3. Ta bort lamphållaren. Tryck in
glödlampan något i lamphållaren,
vrid åt vänster och ta ut den och
byt glödlampa.
4. Sätt in lamphållaren i bagage‐
luckan. Sätt tillbaka bagageluck‐
ans innerklädsel.
5. Slå på tändningen, tänd och kon‐
trollera lamporna.
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5-dörrars halvkombi

1. Öppna de tre kåporna.

2. Skruva bort de tre skruvarna.

3. Dra av lamphuset. Var försiktig så
att kabelkanalen förblir i läge.

4. Blinkerslampa (1)
Bakljus/bromsljus (2)

5. Vrid lamphållaren moturs.

Bilvård
6. Ta bort lamphållaren. Tryck in
glödlampan något i lamphållaren,
vrid åt vänster och ta ut den och
byt glödlampa.
7. 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.
8. Slå på tändningen, tänd och kon‐
trollera alla lampor.
Backljus
Låt en verkstad utföra lampbyte.
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Kombi

1. Öppna båda skydden.

3. Dra av lamphuset. Var försiktig så
att kabelkanalen förblir i läge.

Dimbakljus
Låt en verkstad utföra lampbyte.

2. Skruva loss båda skruvarna.

4. Blinkerslampa (1)
Bakljus/bromsljus (2)
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6. Ta bort lamphållaren. Tryck in
glödlampan något i lamphållaren,
vrid åt vänster och ta ut den och
byt glödlampa.
7. Sätt in lamphållaren i bakljus‐
enheten och skruva den på plats.
Sätt in bakljusets lamphus i ka‐
rossen och dra åt skruvarna. Sätt
tillbaka skydden och fäst dem.
8. Slå på tändningen, tänd och kon‐
trollera alla lampor.

5. Vrid lamphållaren moturs.

Lampenhet i bakluckan

1. Öppna bakluckan och ta bort kå‐
pan på respektive sida.

2. Ta bort glödlampshållaren genom
att vrida den moturs. Byt lampan
genom att trycka in den lätt i utta‐
get och vrida den moturs.
Dimbakljus/backljus (1), be‐
roende på sida.
Baklampa (2).
3. Sätt i glödlampshållaren och vrid
den medurs. Sätt dit kåpan.
4. Slå på tändningen, tänd och kon‐
trollera lamporna.
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Blinkers
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5-dörrars hatchback, kombi

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.

Registreringsskyltsbelys‐
ning
4-dörrars

1. Skruva loss båda skruvarna.

2. Ta ut lamphuset neråt, dra inte i
kabeln.
Vrid lamphållaren åt vänster och
frigör den.
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.

1. Sätt in skruvmejseln i lamphuset,
tryck åt sidan och lossa fjädern.
2. Ta ut lamphuset neråt, dra inte i
kabeln.
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Lastrumsbelysning

2. Tryck glödlampan lätt mot fjäder‐
klämman och ta ut den.
3. Sätt in den nya glödlampan.
4. Sätt tillbaka lampan.

Instrumentpanelbelysning
Låt en verkstad utföra lampbyte.

3. Vrid lamphållaren åt vänster och
frigör den.
4. Ta ut glödlampan från lamphålla‐
ren och byt glödlampa.
5. Sätt in lamphållaren i lamphuset
och vrid den åt höger.
6. Sätt in lamphuset och låt det
spärras.

Kypébelysning
Kupébelysning och läslampor

Låt en verkstad utföra lampbyte.

1. Lossa lampan med hjälp av en
skruvmejsel och ta ut den.
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Elsystem
Säkringar
Utför bytet enligt texten på den de‐
fekta säkringen.
Det finns två säkringshållare i bilen:
■ till vänster framtill i motorrummet,
■ i kupén bakom förvaringsfacket
eller, i högerstyrda bilar, bakom
handskfacket.
I en säkringshållare ovanför batteriets
pluspol finns några huvudsäkringar.
Låt vid behov en verkstad byta dem.
Innan en säkring byts ut, koppla från
strömkretsen med resp. strömställare
resp. koppla från tändningen.
En defekt säkring känns igen på att
smälttråden har gått av. Byt inte 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
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Det finns ett utdragningsverktyg för
säkringar i säkringshållaren i motor‐
rummet.
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Säkringscentral, motorrum

Säkringshållaren är placerad framtill i
motorrummet
Lossa locket, lyft det uppåt och ta bort
det.
Kanske gäller beskrivningarna av alla
säkringshållare i denna instruktions‐
bok inte för din bil. Vid kontroll av
säkringshållaren, se dekalen på
säkringshållaren.
Stick på utdragningsverktyget upp‐
ifrån eller från sidan på de olika utför‐
andena av säkringar och dra ut säk‐
ringen.
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Nr Strömkrets

Nr Strömkrets

Nr Strömkrets

1

Växellådsstyrenhet

17 Tändning, airbag

34 Taklucka

2

Motorstyrenhet

18 Styrenhet bränsle

35 Infotainmentsystem, förstärkare

3

–

19 –

36 –

4

Solenoid öppning behållare

20 Bränslepump

37 Helljus, höger sida

5

Tändsystemet

21 Fönsterhissar bak

38 Helljus, vänster sida

6

Vindrutetorkare

22 –

39 –

7

–

23 –

40 –

8

Bränsleinsprutning

24 Fönsterhissar fram

41 –

9

Bränsleinsprutning, tändnings‐
system

25 Elektronisk vakuumpump

42 Kylfläkt

26 ABS

43 –

27 Elektroniskt nyckelsystem

44 –

28 Bakruteuppvärmning

45 Kylfläkt

29 –

46 Kylfläkt

30 ABS

47 Lambdasond

31 Karosstyrenhet

48 Dimljus

32 Karosstyrenhet

49 –

33 Framsätesvärme

50 –

10 Motorstyrenhet
11 Lambdasond
12 Startmotorsolenoid
13 Solenoid öppning behållare
14 –
15 Bakrutetorkare
16 Tändning, friskluftsensor
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Nr Strömkrets

Nr Strömkrets

51 Signalhorn

67 Styrenhet bränslesystem

52 Instrumentpanel

68 –

53 Automatiskt avbländningsbar
spegel

69 Batterispänningssensor

54 Belysningsströmställare, belys‐
ningskontroll
55 Spegelinfällning
56 Vindrutespolare
57 Rattlås

70 Regnsensor
71 –

Säkringscentral,
instrumentpanel

58 –

3. Ta bort förvaringsfacket genom
de båda spåren i pilarnas riktning.
Återmontera förvaringsfacket i om‐
vänd ordning.

59 Dieselbränsleuppvärmning
60 Spegelvärme
61 Spegelvärme
62 Luftkonditionering
63 Bakrutesensor
64 Friskluftsensor
65 Dimbakljus
66 Bakrutespolare

1. Öppna förvaringsfacket.
2. Ta bort fackets undre del i pilarnas
riktning.

Säkringshållaren är placerad bakom
förvaringsutrymmet i instrument‐
panelen.
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Nr Strömkrets
8

Karosstyrenhet

9

Karosstyrenhet

10 Karosstyrenhet
11 Kupéfläkt
12 –
13 Uppvärmda säten
I högerstyrda bilar är säkringshållaren
placerad bakom ett skydd i handsk‐
facket. Öppna handskfacket och ta
bort skyddet.
Kanske gäller beskrivningarna av alla
säkringshållare i denna instruktions‐
bok inte för din bil. Vid kontroll av
säkringshållaren, se dekalen på
säkringshållaren.

14 Diagnoskontakt
Nr Strömkrets

15 Airbag

1

Infotainmentsystem, handsfree‐
telefon

16 Centrallås, baklucka

2

DC/DC-omvandlare

3

Karosstyrenhet

4

Infotainmentsystem

5

Info-display, parkeringshjälp,
powersounder

6

Cigarettändare

7

Eluttag

17 Luftkonditionering
18 Släp
19 Växelspak
20 Växelspak, batterisensor
21 Instrument
22 Tändning, elektroniskt nyckel‐
system
23 Karosstyrenhet
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Nr Strömkrets

Bilverktyg

24 Karosstyrenhet

Verktyg

25 Rattlås
26 Eluttag, bak

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
under reservhjulet. Reservhjul
3 279.
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Fälgar och däck
Däckkondition, fälgkondition

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

Vinterdäck
Vinterdäck förbättrar körsäkerheten
vid temperaturer under 7 ºC och ska
därför monteras på alla hjulen.
Sätt upp en hastighetsdekal i förarens
synfält beroende på nationella före‐
skrifter.
Däck av storleken 205/60 R 16,
215/50 R 17 och 225/50 R17 är
tillåtna som vinterdäck.
Däck av storleken 215/60 R 16 och
225/55 R 16 får inte användas som
vinterdäck.
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Däckbeteckningar
t.ex. 215/60 R 16 95 H
215 = Däckets bredd i mm
60 = Tvärsnittsförhållande (däck‐
höjd i relation till däckbredd) i
%
R = Stomtyp: Radial
RF = Konstruktion: RunFlat
16 = Fälgdiameter i tum
95 = Kod bärförmåga t.ex.: 95 mot‐
svarar 690 kg
H = Hastighetskod
Hastighetskod:
Q = upp till 160 km/h
S = upp till 180 km/h
T = upp till 190 km/h
H = upp till 210 km/h
V = upp till 240 km/h
W = upp till 270 km/h

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

Ringtryck 3 312 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-däcktryck hjälper till att sänka
bränsleförbrukningen.
Över- eller underskridande av de
föreskrivna lufttrycken påverkar
säkerheten, köregenskaperna, kör‐
komforten och bränsleförbrukningen,
och ökar däckslitaget.
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Däcktrycket kan variera beroende på
olika tillval. Följ proceduren nedan för
att ta reda på korrekt däcktryck:
1. Ta reda på vilken typ av drivaxel
och kaross bilen har.
2. Ta reda på motorns identifierings‐
kod. Motordata 3 299.
3. Ta reda på det aktuella däckets
däcktyp.
Däcktryckstabellerna innehåller alla
möjliga kombinationer av däck
3 312.
Mer information om vilka däck som är
godkända för just din bil finns i den
EEG-försäkran om överensstäm‐
melse som medföljer bilen eller andra
nationella registreringshandlingar.
Föraren är ansvarig för den korrekta
justeringen av däcktrycket.

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

Övervakningssystem för
däcktryck
Däcktrycksövervakningssystemet
(TPMS) använder radio- och givar‐
teknik för att kontrollera däcktrycket.
TPMS-givarna övervakar lufttrycket i
däcken och överför däcktrycksdata till
en mottagare som är placerad inuti
fordonet.
Varje däck, inklusive reservhjulet (om
sådant finns), bör kontrolleras varje
månad när det är kallt och pumpas till
det däcktryck som rekommenderas
av fordonstillverkaren på fordonsskyl‐
ten eller däcktrycksdekalen. (Om din
bil har däck av en annan storlek än
den storlek som anges på fordons‐
skylten eller däcktrycksdekalen
måste du beräkna det korrekta däck‐
trycket för dessa däck.)
Som en extra säkerhetsåtgärd har
bilen försetts med ett däcktrycksöver‐
vakningssystem som tänder en var‐
ningslampa om ett eller flera av
däcken har för lågt tryck.

Om denna lampa tänds bör du därför
stanna bilen och kontrollera däcken
så snart som möjligt, och pumpa dem
till rätt tryck. Körning med för lågt
däcktryck gör att däcket överhettas
och kan leda till att det går sönder. För
lågt däcktryck minskar också bräns‐
leeffektiviteten och däckets livslängd,
och det kan göra det svårare att styra
och bromsa bilen.
Observera att däcktrycksövervak‐
ningssystemet inte ersätter det van‐
liga däckunderhållet, och det är alltid
förarens ansvar att däcken har rätt
tryck, även om däcktrycket inte är till‐
räckligt lågt för att varningslampan
ska tändas.
Bilen har också försetts med en felin‐
dikator som varnar när däcktrycksö‐
vervakningssystemet inte fungerar
som det ska. Denna felindikator är
kopplad till varningslampan för lågt
däcktryck. När systemet upptäcker ett
fel blinkar varningslampan i ungefär
en minut och lyser sedan med fast
sken. Denna sekvens upprepas varje
gång bilen startas ända tills felet har
åtgärdats.

Bilvård
När fellampan lyser kan det hända att
systemet inte kan upptäcka eller
varna för lågt däcktryck såsom avsett.
Fel på däcktrycksövervakningssyste‐
met kan uppstå av flera olika skäl,
t.ex. vid montering av reservdäck eller
reservhjul på bilen som hindrar sys‐
temet från att fungera som det ska.
Kontrollera alltid fellampan efter byte
av ett eller flera däck eller hjul på bilen
för att vara säker på att reservdäcket
eller reservhjulet inte hindrar däckt‐
rycksövervakningssystemet från att
fungera som det ska. Däcktrycksö‐
vervakningssystemet 3 269.

Däcktrycksövervaknings‐
systemet
Denna bil kan ha ett däcktrycksöver‐
vakningssystem (TPMS). Syftet med
TPMS är att varna föraren vid lågt
däcktryck. TPMS-sensorerna är mon‐
terade på varje däck förutom reserv‐
däcket. TPMS-sensorerna övervakar
lufttrycket i däcken och överför däckt‐
rycksdata till en mottagare som är
placerad inuti fordonet.

När ett lågt däcktryck upptäcks tänder
TPMS varningslampan för lågt däck‐
tryck A som finns på instrument‐
panelen. Om varningslampan tänds
måste du stanna så fort som möjligt
och pumpa däcken till det tryck som
rekommenderas enligt däcktrycksde‐
kalen 3 267.
Ett meddelande för att kontrollera
trycket i ett visst däck visas i förarin‐
formationscentralen. Varningslam‐
pan för lågt däcktryck tänds och
varningsmeddelandet visas i förarin‐
formationscentralen vid varje tändcy‐
kel tills däcken har rätt lufttryck. Däck‐
trycket kan avläsas i förarinforma‐
tionscentralen. Gå till 3 81 för mer in‐
formation om hur förarinformations‐
centralen och dess displayer fung‐
erar.
Varningslampan för lågt däcktryck
kan tändas vid kallt väder när bilen
startas och sedan slockna när bilen
körs. Detta kan vara en tidig indika‐
tion på att däcktrycket håller på att
sjunka och att däcken bör pumpas till
rätt tryck. En dekal visar storleken på
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originaldäcken och rätt lufttryck för
däcken när de är kalla 3 267. Se även
däcktryck 3 312.
TPMS kan varna för lågt däcktryck,
men det ersätter inte normalt däckun‐
derhåll.
Observera!
Alla däcktätningsmaterial är inte lik‐
värdiga. Ett icke godkänt däcktät‐
ningsmedel kan skada TPMS-gi‐
varna. Skador på TPMS-givarna
som orsakas av ett felaktigt däcktät‐
ningsmedel omfattas inte av for‐
donsgarantin. Använd alltid endast
GM-godkända däcktätningsmedel
som kan införskaffas via din återför‐
säljare eller följer med fordonet.
Fabriksmonterade däckreparations‐
satser innehåller ett flytande däcktät‐
ningsmedel som är godkänt av GM.
Om ett icke godkänt däcktätningsme‐
del används kan TPMS-givarna ska‐
das. Gå till 3 272 för mer information
om däckreparationssatsen och hur
den används.
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TPMS fellampa och
felmeddelande

TPMS fungerar inte korrekt om en
eller flera av TPMS-givarna saknas
eller är ur funktion. När systemet upp‐
täcker ett funktionsfel blinkar var‐
ningslampan för lågt däcktryck A i
cirka en minut och förblir sedan tänd
under resten av tändcykeln. Ett var‐
ningsmeddelande i förarinformations‐
centralen visas också. Fellampan
tänds och varningsmeddelandet
visas på förarinformationscentralen
vid varje tändcykel tills problemet är
åtgärdat. Några av villkoren för att fel‐
lampan ska tändas är:
■ Ett av däcken har ersatts av reserv‐
däcket. Reservdäcket har inte nå‐
gon TPMS-givare. Fellampan bör
slockna och meddelandet bör för‐
svinna efter att däcket har bytts och
givarmatchningen har slutförts
framgångsrikt. Se "TPMS-givar‐
matchning" längre fram i detta av‐
snitt.
■ TPMS-givarmatchning har inte ge‐
nomförts eller har misslyckats efter
däckrotation. Fellampan bör

slockna och meddelandet bör för‐
svinna efter att givarmatchningen
har slutförts framgångsrikt. Se
"TPMS-givarmatchning" längre
fram i detta avsnitt.
■ En eller flera TPMS-givare saknas
eller är skadade. Fellampan bör
slockna och meddelandet bör för‐
svinna efter att TPMS-givarna har
installerats och givarmatchningen
har slutförts framgångsrikt. Kon‐
takta din återförsäljare för service.
■ De nya däcken eller fälgarna över‐
ensstämmer inte med original‐
däcken eller originalfälgarna. Om
du använder andra däck och fälgar
än de som rekommenderas kan det
leda till att TPMS inte fungerar kor‐
rekt.
■ Om du använder elektronisk utrust‐
ning eller befinner dig i närheten av
en anläggning som använder radio‐
frekvenser som liknar TPMS kan
det leda till att TPMS-givarna inte
fungerar korrekt.
Om TPMS inte fungerar korrekt kan
systemet inte känna av eller varna för
lågt däcktryck. Vänd dig till din åter‐

försäljare för service om fellampan
förblir tänd och felmeddelandet inte
försvinner.

TPMS-givarmatchning

Varje TPMS-givare har en unik iden‐
tifieringskod. Identifieringskoden
måste matchas mot en ny däck-/fälg‐
position efter däckrotation eller er‐
sätta en eller flera av TPMS-givarna.
En TPMS-givarmatchning bör också
genomföras efter att ett reservdäck
har ersatts av ett däck som innehåller
en TPMS-sensor. Fellampan bör
slockna och meddelandet bör för‐
svinna vid nästa tändcykel. Givarna
matchas mot däck-/fälgpositionerna
med hjälp av ett verktyg för TPMS-in‐
lärning i följande ordning: förarsidans
framhjul, passagerarsidans framhjul,
passagerarsidans bakhjul och förar‐
sidans bakhjul. Kontakta din återför‐
säljare för service.
Det tar två minuter att matcha den för‐
sta däck-/fälgpositionen och fem min‐
uter totalt att matcha alla fyra däck-/
fälgpositioner. Om det tar längre tid,
stannar matchningsprocessen och
måste startas om.
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TPMS-givarmatchningen görs på föl‐
jande sätt:
1. Dra åt parkeringsbromsen.
2. Vrid tändningen till ON/RUN med
motorn avstängd.
3. Använd MENU-knappen för att
välja menyn Fordonsinformation i
förarinformationscentralen.
4. Använd tumhjulet för att bläddra
fram till menyalternativet Däck‐
tryck.
5. Tryck på SET/CLR-knappen för
att påbörja givarmatchningen. Ett
meddelande om att du måste god‐
kännande processen visas.
6. Tryck på SET/CLR-knappen igen
för att bekräfta valet. Signalhornet
ljuder två gånger för att signalera
att mottagaren är i inlärningsläge
och ett meddelande som indikerar
att matchningen pågår visas i
förarinformationscentralen.
7. Börja med förarsidans framhjul.
8. Placera inlärningsverktyget mot
däckets sidovägg, nära ventilskaf‐
tet. Tryck sedan på knappen för
att aktivera TPMS-givaren. En

9.
10.
11.

12.
13.

ljudsignal bekräftar att givarens
identifieringskod har matchats
mot denna däck- och hjulposition.
Fortsätt till passagerarsidans
framhjul och upprepa proceduren
i steg 8.
Fortsätt till passagerarsidans bak‐
hjul och upprepa proceduren i
steg 8.
Fortsätt till förarsidans bakhjul
och upprepa proceduren i steg 8.
Signalhornet ljuder två gånger för
att indikera att givarens identifi‐
eringskod har matchats mot förar‐
sidans bakhjul, och TPMS-givar‐
matchningen är inte längre aktiv.
Meddelandet i förarinformations‐
centralen om att matchningen på‐
går försvinner.
Vrid tändningen till LOCK/OFF.
Justera alla fyra däcken till det re‐
kommenderade däcktrycket enligt
däcktrycksdekalen 3 267.

Mönsterdjup
Kontrollera profildjupet regelbundet.
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Däck ska av säkerhetsskäl kasseras
när profildjupet har 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 lagligt tillåtna minsta profildjupet
(1,6 mm) har nåtts när profilen har sli‐
tits till en slitagevarnare (TWI = Tread
Wear Indicator). Deras läge indikeras
med markeringar på däcksidan.
Om slitaget är större fram än bak ska
framhjulen regelbundet bytas mot
bakhjulen. Se till att hjulens rotations‐
riktning är densamma som tidigare.
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Däck åldras även om de inte används
alls eller endast lite. Vi rekommende‐
rar att däcken byts efter 6 år.

Byte av däck- och
hjulstorlek
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.

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.

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

Snökedjor

Snökedjor är endast tillåtna på fram‐
hjulen.
Snökedjor är endast tillåtna på däck
av storleken 205/60 R 16.
Snökedjor får inte användas på däck
av storleken 215/50 R 17,
215/60 R 16, 225/50 R 17 och
225/55 R 16.
Använd alltid finmaskiga kedjor som
inte ökar höjden på däckets slitbana
och insida med mer än 10 mm (inklu‐
sive kedjelås).

9 Varning
Skador kan förorsaka däckexplo‐
sion.

Däckreparationssats
Mindre skador på däckets löpyta kan
åtgärdas med däckreparations‐
satsen.
Ta inte bort det främmande föremålet
från däcket.
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Däckskador som är större än 4 mm
eller som befinner sig på däcksidan i
närheten av fälgen kan inte repareras
med reparationssatsen.

9 Varning
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Däckreparationssatsen finns i ett ut‐
rymme under golvskyddet i bagage‐
rummet.
1. Ta upp däckreparationssatsen
från utrymmet.
2. Ta ut kompressorn.

Kör inte fortare än 80 km/h.
Bör inte användas under längre
tid.
Bilens styrning och vägegenska‐
per kan påverkas.
Vid en punktering:
Dra åt parkeringsbromsen, lägg i
ettan eller backen resp. P.

3. Ta ut den elektriska anslutnings‐
kabeln och luftslangen från förva‐
ringsutrymmena på undersidan
av kompressorn.

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

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 ska
uppnås inom 10 minuter. Ring‐
tryck 3 312. 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 överflödeiga ring‐
trycket med knappen över tryck‐
indikatorn.
Låt inte kompressorn arbeta
längre än 10 minuter.
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14. Lossa däckreparationssatsen.
När du drar av tätningsmedels‐
flaskan från hållaren ska du trycka
på fästklacken. Skruva på däck‐
påfyllningsslangen på den lediga
anslutningen på tätningsmedels‐
flaskan. Tack vare detta undviker
man att tätningsmedel kommer ut.
Förvara däckreparationssatsen i
bagagerummet.
15. Ta bort tätningsmedel som runnit
ut med en trasa.
16. Placera den dekal med den maxi‐
malt tillåtna hastigheten som finns
på tätningsmedelsflaskan i för‐
arens synfält.
17. 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 om ringtrycket uppgår till mer
än 1,3 bar. Upprepa detta 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.
18. Lägg in däckreparationssatsen i
bagagerummet.
Observera!
Det reparerade däckets köregen‐
skaper är allvarligt påverkade, låt
därför byta detta däck.
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Om det hörs ovanliga ljud eller om
kompressorn blir varm, stäng av
kompressorn i minst 30 minuter.
Den inbyggda säkerhetsventilen öp‐
pnas vid ett tryck på 7 bar.
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.
De medföljande adaptrarna kan an‐
vändas för att pumpa andra föremål,
t.ex. fotbollar, luftmadrasser, upp‐
blåsbara båtar etc. De finns på
undersidan av kompressorn. För att
ta ut dem, skruva på kompressorns
luftslang och dra ut adaptern.

Byta hjul
Vissa bilar kan ha en däckrepara‐
tionssats istället för ett reservhjul
3 272.
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Förbered på följande sätt och följ an‐
visningarna:
■ Parkera bilen på en vågrät plan yta
med fast och halksäkert underlag.
Ställ framhjulen i raktframläge.
■ Dra åt parkeringsbromsen, lägg i
ettan eller backen resp. P.
■ Ta ut reservhjulet 3 279.
■ Byt aldrig flera hjul samtidigt.
■ Använd domkraften endast för byte
av hjul vid punktering, inte för byte
mellan vinter och sommardäck och
vice versa.
■ På mjukt underlag placerar du en
stadig platta (högst 1 cm tjock)
under domkraften.
■ I den upplyfta bilen får inga
personer eller djur befinna sig.
■ Kryp inte under den upplyfta bilen.
■ Starta inte motorn när bilen är upp‐
lyft.
■ Rengör hjulmuttrar och gängor med
en ren trasa innan du monterar hju‐
let.

9 Varning

2. Variant 1:

Smörj inte hjulbultar, hjulmuttrar
och hjulbultskydd.

1. Lossa hjulmutterkåporna med en
skruvmejsel och ta bort dem. Dra
av hjulsidan med kroken. Bilverk‐
tyg 3 266.
Lättmetallfälgar: Lossa hjulmut‐
terkåporna med en skruvmejsel
och ta bort dem. Lägg en mjuk
trasa mellan skruvmejseln och
lättmetallfälgen för att skydda fäl‐
gen.

Sätt hjulnyckeln på plats och se till
att den sitter ordentligt. Lossa
sedan varje hjulmutter ett halvt
varv.
Variant 2:

Bilvård
Placera handen bakom kanten på
tröskelpanelens kåpa.
Dra nedåt och utåt för att ta bort
kåpan. Kåpan är fäst med en wire.

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

4. Se till att domkraften är placerad i
enlighet med lyftpunkterna.
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5. Variant 1:

Ställ in domkraften på lämplig
höjd. Placera den rakt under lyft‐
punkten på så sätt att den inte kan
halka ur läge.
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Fäst domkraftens vev och vrid tills
hjulet går fritt från marken.
Variant 2:

Ställ in domkraften på lämplig
höjd. Placera den rakt under lyft‐
punkten på så sätt att den inte kan
halka ur läge.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Se till att domkraften är rätt inrik‐
tad, fäst hjulnyckeln och vrid tills
hjulet går fritt från marken.
Skruva ut hjulmuttrarna.
Byt hjul.
Skruva på hjulmuttrarna.
Sänk ner bilen.
Sätt på hjulnyckeln helt och dra åt
hjulmuttrarna korsvis. Åtdrag‐
ningsmomentet är 140 Nm.
Ventilsymbolen på hjulsidans
baksida måste peka mot hjulets
ventil.
Sätt på hjulmutterkåporna.
Endast sportmodeller:

Sätt tillbaka kåpan.
Sätt in de två stiften i hålen vid
tröskelpanelen och fäll upp kåpan
för att fästa den.
13. Lägg in det utbytta hjulet 3 272
och bilverktygen 3 266.
14. Kontrollera det nymonterade
däckets tryck samt hjulmuttrarnas
åtdragningsmoment så snart som
möjligt.
Låt snarast byta ut eller reparera det
skadade däcket.
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Reservhjul
Reservhjulet kan vara ett kompakthjul
beroende på utförande och nationella
föreskrifter.
Reservhjulet har en stålfälg.
Om det monterade reservhjulet är
mindre än de andra hjulen eller an‐
vänds tillsammans med vinterdäck
kan köregenskaperna försämras. Byt
det skadade hjulet så snart som möj‐
ligt.

Reservhjulet är placerat i bagage‐
rummet 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.

Kompakthjul

Vid användning av kompakthjulet kan
köregenskaperna ändras. Byt eller re‐
parera det skadade hjulet så snart
som möjligt.
Montera endast ett kompakthjul. Kör
inte fortare än 80 km/h. Kör långsamt
i kurvor. Använd inte kompakthjulet
under en längre tid.
Om bilen får punktering på ett bakhjul
vid bogsering av en annan bil ska du
montera kompakthjulet fram och det
fullstora däcket bak.
Snökedjor 3 272.

Däck med föreskriven
rotationsriktning
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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 extra försiktigt om vägbanan är
våt eller snötäckt.
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Start med startkablar
Ingen start 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
Se till att den inte kommer 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.

■ Ett urladdat batteri kan frysa redan
vid temperaturer på 0 ºC. 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 volt). 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 (på dieselmotorer
25 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.
■ Öppna skyddskåporna till plus‐
polen på båda batterierna.

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

Lossa skyddsluckan genom att trycka
på märket och ta bort luckan.

Bogseröglan finns bland bilverktygen
3 266.

Se upp
Kör lugnt och säkert. Hård körning
kan skada bilen.

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.
Koppla in tändningen för att frigöra
rattlåset och för att kunna använda
bromsljus, tuta och vindrutetorkare.
Växellådan i friläge.
Aktivera varningsblinkers på båda bi‐
larna.

Vid avstängd motor krävs betydligt
större kraft för bromsning och styr‐
ning.
Koppla in innercirkulationen 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
80 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.

Bilvård

Efter bogseringen skruvar du av
bogseröglan.
Sätt tillbaka skyddsluckan och stäng
den.

Sätt tillbaka skyddsluckan och stäng
den.
Den bästa metoden är att transpor‐
tera bilen med hjälp av ett bärgnings‐
fordon.

Bogsera en annan bil

Lossa skyddsluckan genom att trycka
på märket och ta bort luckan.
Bogseröglan finns bland bilverktygen
3 266.

283

Skruva in bogseröglan till anslag i
vågrätt läge.
Lastsäkringsöglan under bilen får
under inga omständigheter användas
som bogserögla.
Fäst bogserlinan – bättre är en
bogserstång – i öglan.
Bogseröglan får endast användas för
bogsering och inte för laddning av en
bil.

Se upp
Kör lugnt och säkert. Hård körning
kan skada bilen.
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Vård av utseendet
Yttre vård
Lås

Låsen smörjs med ett högvärdigt lås‐
cylinderfett på fabriken. Använd där‐
för låsupptiningsmedel endast i nöd‐
fall, de verkar avfettande och påver‐
kar 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.
Yttre nedsmutsning som fågelspill‐
ning, döda insekter, kåda och pollen
bör omgående avlägsnas från bilen
för att inte skada lackeringen.
Vid användning av biltvättar ska an‐
visningarna från biltvättens tillverkare
följas. Stäng av vindrutetorkarna och
bakrutetorkarna. Lås bilen så att tank‐

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.

Se upp
Använd alltid rengöringsmedel
med ett pH-värde på mellan 4
och 9.
Använd inte rengöringsmedel på
varma ytor.
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.

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.
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Fönsterrutor och torkarblad

Använd mjuka, luddfria trasor eller ett
sämskskinn och glasrengörings‐
medel eller insektsborttagare för ren‐
göring.
Vid rengöring av bakrutan inifrån bör
du alltid torka parallellt med värme‐
slingan för att förhindra skador.
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.

Taklucka

Rengör aldrig med lösnings- eller
skurmedel, bränslen, aggressiva
medel (t.ex. lackrengöringsmedel,
acetonhaltiga lösningar etc.), syra‐
haltiga eller starkt alkaliska medel
resp. skursvampar. Använd aldrig vax
eller poleringsmedel på den mittre de‐
len av takluckan.

Fälgar och däck

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 resp.
rost.

Underrede

Underredet har delvis ett underreds‐
skydd av PVC resp. ett permanent
skyddsvaxlager på utsatta områden.
Kontrollera underredet och vaxa vid
behov efter en underredstvätt.
Bitumen-kautschuk-material kan
skada PVC-skiktet. Låt en verkstad
utföra arbeten på underredet.
Vi rekommenderar att du tvättar
underredet och kontrollerar skydds‐
vaxskiktet före och efter vintern.
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Kupévård
Interiör och klädsel

Använd endast torra trasor eller
interiörrengöringsmedel för rengöring
av interiören inklusive instrument‐
panelen och övriga paneler.
Rengör läderklädsel med rent vatten
och en mjuk trasa. Om klädseln är
mycket smutsig kan du använda lä‐
dervårdsmedel.
Rengör glaset framför instrument‐
gruppen endast med en mjuk fuktig
duk. Använd en svag tvållösning vid
behov.
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.
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Se upp

Stäng fästanordningar med kard‐
borrband eftersom öppna kard‐
borrband kan skada sätets kläd‐
sel.
Samma gäller för kläder med
vassa föremål som dragkedjor
eller bälten eller jeans med dekor‐
nitar.
Gör rent instrumentpanelen och dörr‐
beklädnaderna med en dammsugare.
Ta bort fläckar med interiörren‐
göringsmedel.

Plast- och gummidelar

Plast- och gummidelar kan vårdas
med samma medel som karossen.
Använd eventuellt interiörrengörings‐
medel. Använd inga andra medel.
Undvik lösningsmedel och bensin.
Använd inte högtrycksaggregat för
rengöring.
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Allmän information
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Allmän information ..................... 287
Planerat underhåll ..................... 288
Rekommenderade vätskor,
smörjmedel och delar ................ 293

För att bibehålla driftsäkerheten,
trafiksäkerheten samt bilens värde är
det viktigt att alla underhållsarbeten
utförs med föreskrivna intervall.

Intyg

Genomförande av servicearbeten be‐
kräftas i service- och garantihäftet.
Datum och mätarställning förs in till‐
sammans med verkstadens stämpel
och underskrift.
Förvissa dig om att service- och ga‐
rantihäftet 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.

Oljelivslängdsövervakning för
dieselmotorer

Serviceintervallen är baserade på
flera parametrar beroende på an‐
vändning och de beräknas med hjälp
av dessa parametrar.
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Övervakningen av motoroljans livs‐
längd talar om för dig när motoroljan
ska bytas. 3 87
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Planerat underhåll
Serviceplaner

Underhållsintervall
1 gång per år/efter 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.
För bilar med system för övervakning av oljelivslängden:
Om kod nummer 82 visas i förarinformationscentralen (DIC) och det har gått minst 10 månader sedan föregående underhåll
utfördes ska det relevanta underhållsarbetet också utföras.
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

I

I

I

I

I

I

Byt motorolja och

Kontrollera

filter.1)

bromssystemet.4)

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

styrkomponenter.5)

Kontrollera torkarbladen och ytterbelysningens funktion.6)
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Servicearbete

Underhåll I

Underhåll II

Kontrollera drivremmarna.

I

I

Genomför ev. extraservice som krävs - se tillämpligt avsnitt.

I

I

Kontrollera fältaktioner.

I

I

Byt bromsvätska.7)

–

R

–

I

–

I

Kontrollera drivlinan och dess komponenter.

–

I

Smörj alla karosskomponenter.10)

–

I

Kontrollera motorns
Kontrollera

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

kylsystem.8)

säkerhetsbälteskomponenterna.9)

Vid svåra körförhållanden som körning endast korta sträckor, mycket tomgångskörning eller körning i dammiga miljöer, kan du behöva byta motorolja och
oljefilter oftare. För dieselmotorer, byte sker när kod nummer 82 visas i förarinformationscentralen.
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, parkeringsbroms osv.
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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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.

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

Intervall

Byt pollenfilter.

45 000 km/vartannat år

Byt luftfiltret.

60 000 km/vart 4:e år

Byte av tändstift.

LXT: var 30 000 km/vartannat år
LUJ, LUV, LDD, LDE och 2H0: var 60 000 km/vart fjärde år

Byte av tändkabel.

LXT: var 45 000 km/vart tredje år

Byte av dieselfilter.

60 000 km/vartannat år

Byt motorkylvätskan.

240 000 km/vart 5:e år

Byt växellådsoljan (aut. växellåda). 150 000 km/vart 10:e år under normala förhållanden, 75 000 km/vart 5:e år under
svåra förhållanden
Byt drivremmen.

LDE och 2H0 med elastisk drivrem: 90 000 km/vart 10:e år
LKR, LUD: var 150 000 km/vart tioende år

Byte av kamrem.

LXT: var 60 000 km/vart fjärde år
LKR, LUD, LUV, LDE och 2H0: var 150 000 km/vart tioende år

Service och underhåll
Servicearbete

Intervall

Kontrollera ventilspelet, justera vid LKR, LUD, LDE och 2H0: var 150 000 km/vart tioende år
behov.
Byt kamkedjan.

LUJ, LDD och LNP: var 240 000 km/vart tioende år
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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.
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Extra service
Svåra körförhållanden o

Svåra körförhållanden föreligger om
ett eller flera av följande förhållanden
förekommer ofta:
■ Kallstarter.
■ Trafik med många stopp och
starter.
■ Körning med släpvagn.
■ Körning i lutningar och/eller på
höga höjder.
■ Körning på dåliga vägar.
■ Förekomst av sand och damm.
■ Kraftiga temperaturvariationer.
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 uppfyl‐
ler rekommenderade specifikationer.
Skador som orsakas av användning
av produkter som inte uppfyller dessa
specifikationer täcks inte av garantin.

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

Motorolja kännetecknas av dess kva‐
litet och viskositet. Kvaliteten är vikti‐
gare än viskositeten vid val av motor‐
olja. Oljekvaliteten gör bland annat att
motorn går rent, slitaget begränsas
och att oljan inte åldras i förtid, medan
viskositetsklassen anger hur trögfly‐
tande oljan är inom ett temperaturin‐
tervall.
Motoroljekvalitet
Dexos 2

Bensin- och diesel‐
motorer

ACEA A3/B3,
ACEA A3/B4,
ACEA C3,
API SM,
API SN

Endast LXT (om en
motorolja som
uppfyller Dexosspecifikationen inte
finns tillgänglig)

Att välja rätt motorolja
Vilken motorolja som är rätt beror på
oljespecifikation och viskositetsklass.
Fråga efter och använd motoroljor
som har Dexos certifieringsmärke.
Oljor som uppfyller kraven för din bil
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ska ha Dexos certifieringsmärke på
behållaren. Detta certifieringsmärke
visar att oljan har blivit godkänd enligt
Dexos-specifikationen.
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.
Om du är osäker på om din olja är
godkänd enligt Dexos-specifikatio‐
nen kan du fråga din servicetekniker.
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 ovan. Använd‐
ning av oljor som inte uppfyller De‐
xos-specifikationen kan dock leda till
försämrade prestanda eller motor‐
skador under vissa förhållanden.

Fylla på motorolja
Motoroljor från olika tillverkare och av
olika märken kan blandas så länge de
uppfyller kraven för den angivna
motoroljan (kvalitet och viskositet).
Om motorolja av rätt kvalitet inte finns
tillgänglig kan maximalt 1 liter
ACEA A3/B4 eller A3/B3 användas
(endast en gång mellan varje olje‐
byte). Viskositeten skall vara av rätt
klass.
Användning av motorolja med enbart
kvalitet ACEA A1/B1 eller A5/B5 är
förbjuden eftersom detta kan orsaka
varaktiga motorskador under vissa
driftförhållanden.
Motoroljetillsatser
Användning av motoroljetillsatser kan
leda till skador och att garantin upp‐
hör att gälla.

Motoroljas viskositetsklasser

SAE 5W-30 är den bästa viskositets‐
klassen för din bil. Använd inte olja
med andra viskositetsklasser, som
SAE 10W-30, 10W-40 eller 20W-50.
Användning vid kalla temperaturer:
I områden med extrem kyla, där tem‐
peraturen sjunker under -25 °C ska
en olja med klassen SAE 0W-30 an‐
vändas. En olja med denna viskosi‐
tetsklass underlättar kallstart vid ex‐
tremt låga temperaturer. När du väljer
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en olja med rätt viskositetsklass ska
du se till att alltid välja en olja som
uppfyller Dexos-specifikationen.
■ 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
(endast för LXT).
■ Ner till -15 °C: 15W-30, 15W-40
(endast för LXT).
Viskositetsklassen SAE anger hur
trögflytande oljan är. Viskositetsklas‐
sen för oljor med flera användnings‐
områden består av två tal.
Det första talet, följt av bokstaven W,
anger viskositeten vid låg temperatur
och det andra talet anger viskositeten
vid hög temperatur.

Kylvätska och
frostskyddsmedel

Använd endast silikatfri kylvätska
LLC (Long Life Coolant) med frost‐
skyddsmedel.
Systemet fylls under tillverkningen på
med kylvätska som ger mycket bra
korrosionsskydd med ett frostskydd

ner till cirka -27 °C. Den koncentra‐
tionen ska behållas hela året. An‐
vändning av extra kylvätsketillsatser
som syftar till att ge extra korrosions‐
skydd eller att täta mindre läckage
kan orsaka funktionsstörningar. Inget
ansvar tas för problem som uppstår
på grund av användning av extra kyl‐
vätsketillsatser.

Broms- och kopplingsvätska

Använd endast DOT4 bromvätska.
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‐
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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.
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Tekniska data

Tekniska data

Bilidentifikation
Chassinummer

Bilidentifikation ........................... 296
Bildata ........................................ 299

Chassinumret syns även genom vind‐
rutan.
Bilens chassinummer finns i bilens
golv på höger sida under ett täcklock
mellan framdörren och sätet.

Tekniska data

Typskylt

Variant 2:

Variant 1:

Typskylten är placerad i motorrum‐
met.

Typskylten är placerad på den
vänstra framdörrsramen.
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Uppgifter på typetikett:
1 = Bilens identifieringsnummer
2 = Tillståndsnummer
3 = Tillverkare
4 = Tillåten totalvikt (i kg)
5 = Tillåten total tågvikt (i kg)
6 = Maximalt tillåtet framaxeltryck
(i kg)
7 = Maximalt tillåtet bakaxeltryck
(i kg)
8 = Bilspecifika resp. landsspecifika
data
Fram- och bakaxellast får tillsam‐
mans inte överskrida den tillåtna
totalvikten. Om t.ex. den tillåtna fram‐
axellasten utnyttjas helt får bakaxeln
endast belastas med återstående vikt
upp till den tillåtna totalvikten.
Tekniska data har fastställts enligt
EU-normer. Med reservation för änd‐
ringar. Uppgifter i av myndigheter ut‐
färdade handlingar och dokument
gäller i första hand, även om de av‐
viker från uppgifterna i denna instruk‐
tionsbok.
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Tekniska data

Motoridentifiering
Tabellerna över tekniska data visar
motoridentifieringskoden. Motordata
3 299.
För att identifiera motorn i din bil, se
motoreffekten som anges i den EEGförsäkran om överensstämmelse
som medföljer bilen eller andra natio‐
nella registreringshandlingar.

Tekniska data

Bildata

Motordata
Marknadsbeteckning

1.4 T

1.4

1.6 D

1.6 D

1.8 D

Motortyp

LUJ

LDD

LXT

LDE

2H0

4

4

4

4

4

1364

–1)

1598

1598

1796

Motoreffekt [kW]

103

–1)

80

86

104

vid varv/min

6 000

–1)

6 000

6200

6200

Vridmoment [Nm]

200

–1)

150

157

176

vid varv/min

1850-4900

–1)

4200

4 000

3800

Bränsletyp

Bensin

Bensin

Bensin

Bensin

Bensin

95

–1)

91

95

95

91

–1)

87

91

91

Cylinderantal
Slagvolym

[cm3]

Oktantal RON
rekommenderat
möjligt
1)

Värdet var inte tillgängligt vid tidpunkten för tryckning.
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Tekniska data

Marknadsbeteckning

1.7

1.7 Dsl

2.0 Dsl

Motortyp

LKR

LUD

LNP

4

4

4

1686

1686

1998

Motoreffekt [kW]

81

96

120

vid varv/min

4 000

4 000

3800

Vridmoment [Nm]

280

300

360

vid varv/min

1750-2500

2000-2500

2 000

Bränsletyp

Diesel

Diesel

Diesel

Cylinderantal
Slagvolym

[cm3]

Tekniska data

Prestanda
4-dörrars
Motor

LDD

LXT

LDE

2H0

Manuell växellåda

–3)

185

190

200

Automatisk växellåda

–

177

185

195

Maxhastighet2)

2)
3)

[km/h]

Den angivna maxhastigheten uppnås vid tjänstevikt (utan förare) plus 200 kg last. Specialutrustningar kan sänka den angivna maxhastigheten.
Värdet var inte tillgängligt vid tidpunkten för tryckning.

Motor

LKR

LUD

LNP

Manuell växellåda

189

200

205

Automatisk växellåda

–

–

209

Maxhastighet2)

2)

[km/h]

Den angivna maxhastigheten uppnås vid tjänstevikt (utan förare) plus 200 kg last. Specialutrustningar kan sänka den angivna maxhastigheten.
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Tekniska data

5-dörrars halvkombi
Motor
Maxhastighet2)

LDD

LXT

LDE

2H0

200

–3)

3)

190

200

–

–3)

185

195

[km/h]

Manuell växellåda
Automatisk växellåda
2)
3)

LUJ

–

Den angivna maxhastigheten uppnås vid tjänstevikt (utan förare) plus 200 kg last. Specialutrustningar kan sänka den angivna maxhastigheten.
Värdet var inte tillgängligt vid tidpunkten för tryckning.

Motor

LKR

LUD

LNP

Manuell växellåda

180

200

205

Automatisk växellåda

–

–

209

Maxhastighet2)

2)

[km/h]

Den angivna maxhastigheten uppnås vid tjänstevikt (utan förare) plus 200 kg last. Specialutrustningar kan sänka den angivna maxhastigheten.

Tekniska data
Kombi
Motor

LUJ

LDD

LDE

2H0

Styrning4)

HPS/EPS

HPS/EPS

HPS/EPS

HPS/EPS

Manuell växellåda

–/200

–3)

–/191

200/200

Automatisk växellåda

–/–

–

–/–

192/200

Maxhastighet2) [km/h]

4)
2)
3)

HPS: hydraulisk servostyrning; EPS: elektronisk servostyrning
Den angivna maxhastigheten uppnås vid tjänstevikt (utan förare) plus 200 kg last. Specialutrustningar kan sänka den angivna maxhastigheten.
Värdet var inte tillgängligt vid tidpunkten för tryckning.

Motor

LKR

Styrning4)

LUD

LNP

HPS/EPS

HPS/EPS

Maxhastighet2) [km/h]
Manuell växellåda

–/185

–/200

200/210

Automatisk växellåda

–/–

–/–

198/207

4)
2)

HPS: hydraulisk servostyrning; EPS: elektronisk servostyrning
Den angivna maxhastigheten uppnås vid tjänstevikt (utan förare) plus 200 kg last. Specialutrustningar kan sänka den angivna maxhastigheten.
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Tekniska data

Bilens vikt
Tjänstevikt, grundmodell utan tillvalsutrustning

Tjänstevikten inkluderar förarens vikt (68 kg), bagagets vikt (7 kg) och vikten för alla vätskor (tanken fylld till 90 %).
4-dörrars
utan/med luftkonditionering
[kg]

5)

Motor

Manuell växellåda

Automatisk växellåda

LDD

–5)/–5)

–/–

LXT

1360/1374

1385/1399

LDE

1380/1394

1413/1427

2H0

1385/1399

1415/1429

LKR

1500/1514

–/–

LUD

1500/1514

–/–

LNP

1535/1549

1565/1579

Värdet var inte tillgängligt vid tidpunkten för tryckning.

Tekniska data
5-dörrars halvkombi
utan/med luftkonditionering
[kg]

5)

Motor

Manuell växellåda

Automatisk växellåda

LUJ

1394/1408

–/–

LDD

–5)/–5)

–/–

LXT

–5)/–5)

–5)/–5)

LDE

1385/1399

1418/1432

2H0

1390/1404

1420/1434

LKR

1500/1514

–/–

LUD

1504/1518

–/–

LNP

1555/1569

1585/1599

Värdet var inte tillgängligt vid tidpunkten för tryckning.
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Tekniska data

Kombi
utan/med luftkonditionering
[kg]

5)

Motor

Manuell växellåda

Automatisk växellåda

LUJ

1480/1494

–/–

LDD

–5)/–5)

–/–

LDE

1435/1449

–/–

2H0

1445/1459

1475/1489

LKR

1500/1514

–/–

LUD

1550/1564

–/–

LNP

1595/1609

1614/1628

Värdet var inte tillgängligt vid tidpunkten för tryckning.

Tjänstevikt, grundmodell med all tillvalsutrustning

Tjänstevikten inkluderar förarens vikt (68 kg), bagagets vikt (7 kg) och vikten för alla vätskor (tanken fylld till 90 %).

Tekniska data
4-dörrars
utan/med luftkonditionering
[kg]

5)

Motor

Manuell växellåda

Automatisk växellåda

LDD

–5)/–5)

–/–

LXT

1438/1452

1463/1477

LDE

1475/1489

1488/1502

2H0

1480/1494

1510/1524

LKR

1595/1609

–/–

LUD

1595/1609

–/–

LNP

1630/1644

1660/1674

Värdet var inte tillgängligt vid tidpunkten för tryckning.
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Tekniska data

5-dörrars halvkombi
utan/med luftkonditionering
[kg]

5)

Motor

Manuell växellåda

Automatisk växellåda

LUJ

1464/1478

–/–

LDD

–5)/–5)

–/–

LXT

–5)/–5)

–5)/–5)

LDE

1480/1494

1493/1507

2H0

1485/1499

1515/1529

LKR

1595/1609

–/–

LUD

1599/1613

–/–

LNP

1650/1664

1680/1694

Värdet var inte tillgängligt vid tidpunkten för tryckning.

Tekniska data
Kombi
utan/med luftkonditionering
[kg]

5)

Motor

Manuell växellåda

Automatisk växellåda

LUJ

1550/1564

–/–

LDD

–5)/–5)

–/–

LDE

1505/1519

–/–

2H0

1515/1529

1545/1559

LKR

1620/1634

–/–

LUD

1620/1634

–/–

LNP

1665/1679

1684/1698

Värdet var inte tillgängligt vid tidpunkten för tryckning.

Bilens mått
4-dörrars

5-dörrars halvkombi

Kombi

Längd [mm]

4603

4514

4681

Bredd utan ytterbackspeglar [mm]

1797

1797

1797

Bredd med två ytterbackspeglar [mm]

2067

2067

2067

Höjd (utan antenn) [mm]

1477

1477

1521

Bagagerummets längd på golvnivå [mm]

1014

908

1024
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Tekniska data
4-dörrars

5-dörrars halvkombi

Kombi

Lastutrymmets bredd [mm]

1010

1026

1356

Lastutrymmets höjd [mm]

512

448

405

Axelavstånd [mm]

2685

2685

2685

Vändradie [m]

10,9

10,9

10,9

Tekniska data

Volymer
Motorolja
Motor

LUJ

LDD

LXT

LDE

2H0

inklusive filter [I]

4,0

–6)

3,75

4,5

4,5

mellan MIN och MAX [I]

1,0

–

1,0

1,0

1,0

6)

Värdet var inte tillgängligt vid tidpunkten för tryckning.

Motor

LKR

LUD

LNP

inklusive filter [I]

4,0

5,4

5,4

mellan MIN och MAX [I]

1,0

1,0

1,0

Bränsletankar
Bensin/diesel, nominell volym [l]

60
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Tekniska data

Däcktryck
Motor

Däck

fram

bak

[kPa/bar]([psi])7)

[kPa/bar] ([psi])7)

LXT

205/60 R16

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

LDE,
2H0

205/60 R16,

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

215/50 R17,
215/60 R16,
205/65 R15,
225/50 R17

LUJ,
LUD,
LNP

205/60 R16,
215/60 R16,
225/50 R17,
215/50 R17

LDD

205/60 R16,
215/50 R17

LKR

205/60 R16,

Tekniska data
Motor

Däck

fram

bak

[kPa/bar]([psi])7)

[kPa/bar] ([psi])7)

420/4,2 (61)

420/4,2 (61)

225/50 R17
Alla
7)

Kompakthjul

ECO-tryck: 300/3,0 (44) [kPa/bar] ([psi]).
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Kundinformation

Kundinformation
Kundinformation ........................ 314
Bildatainspelning och sekretess 314

Kundinformation
Försäkran om
överensstämmelse
Detta fordon har system som sänder
och/eller tar emot radiovågor som
omfattas av direktiv 1999/5/EG.
Dessa system överensstämmer med
de grundläggande kraven och övriga
relevanta bestämmelser i direktiv
1999/5/EG. Kopior av den ursprung‐
liga försäkran om överensstämmelse
kan erhållas på vår hemsida.

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)

Kundinformation
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.

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

Radio Frequency
Identification (RFID)
RFID-tekniken används i en del bilar
för att t.ex. kunna övervaka däcktryck
och tändningssystemets funktion.
Tekniken används även i samband
med fjärrstyrning för låsning/upplås‐
ning av dörrar och för motorstart och
även för sändare inne i en bil för ga‐
rageöppnare. RFID-tekniken i Chev‐
rolet-bilar varken använder eller lag‐
rar personlig information eller länkar
vidare till andra Chevrolet-system
som innehåller personlig information.
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Alfabetiskt register

A

Adressbok................................... 165
Airbag och bältessträckare .......... 76
Airbagsystem ............................... 44
Aktivera cd-spelaren................... 143
Aktivera navigationssystemet..... 157
Aktivera radion............................ 128
Aktivera taligenkänning.............. 192
Allmän information.....................
107, 141, 146, 148, 151, 154,
156, 191, 197
Ansluta en Bluetoothmusikenhet.............................. 152
Anslutning................................... 198
Använda AUX-ingången............. 147
Använda cd-spelaren................. 143
Använda den digitala ramen....... 154
Använda denna instruktionsbok .... 3
Använda infotainmentsystemet. . 116
Använda navigationssystemet.... 157
Använda radion.......................... 128
Användardefinierade POIpunkter.................................... 165
Använda USB-porten................. 148
Användning...............................
116, 128, 143, 147, 153, 154,
157, 201
Armstöd ................................. 40, 41
Automatisk avbländning .............. 33

Automatisk belysningsreglering . 100
Automatisk växellåda ................. 221
AUX-ingång
uttag ....................................... 146

B

Backkamera ............................... 230
Backljus ..................................... 104
Bakljus ....................................... 254
Bakrutetorkare/bakrutespolare .... 69
Baksäten....................................... 41
Barnlås ........................................ 27
Barnsäkerhetssystem................... 50
Belysningsegenskaper............... 105
Belysningsreglering
instrumentpanel ..................... 104
Belysningsströmställare ............. 100
Bilbatteri ..................................... 249
Bildatainspelning och sekretess. 314
Bilen behöver service snart ......... 77
Bilens mått ................................. 309
Bilens vikt .................................. 304
Bilmeddelanden ........................... 87
Bilverktyg.................................... 266
Bilvård......................................... 284
Blinkers ........................ 76, 102, 259
Bluetooth.................................... 197
Bluetooth-anslutning................... 198
Bluetooth-musikinställning.......... 152
Bogsera bilen ............................. 281

317
Bogsera en annan bil ................ 283
Bogsering................................... 281
Bromsar ............................. 224, 248
Bromshjälp ................................. 225
Broms- och kopplingssystem ....... 77
Broms- och kopplingsvätska....... 293
Bromsvätska .............................. 249
Bränsle....................................... 233
Bränsleförbrukning - CO2utsläpp .................................... 235
Bränslemätare ............................. 72
Bränsle till bensinmotorer .......... 233
Bränsle till dieselmotorer ........... 233
Byta hjul ..................................... 275
Byta torkarblad .......................... 251
Byte av däck- och hjulstorlek ..... 272
Bältespåminnare .......................... 76

C

Cd-spelare
aktivering................................. 143
användning............................. 143
viktig information..................... 141
Centrallås .................................... 23
Chassinummer .......................... 296

D

Deaktivering av airbag ................. 76
Deaktivering av airbags ............... 49
Dieselpartikelfilter................. 79, 219

Dimbakljus ........................... 80, 103
Dimljus ................................. 80, 254
Dimljus fram ............................... 103
Dragkraftskontroll av..................... 79
Drivkraftsreglering ..................... 225
Dynamisk guidning..................... 186
Däckbeteckningar ...................... 267
Däckreparationssats .................. 272
Däcktryck ........................... 267, 312
Däcktrycksövervakningssyste‐
met.......................................... 269
Dörrar........................................... 27
Dörr öppen ................................... 81

E

Elektriska fönsterhissar ............... 34
Elektrisk inställning ...................... 32
Elektriskt system......................... 261
Elektroniska körprogram ............ 222
Elektronisk klimatreglering ......... 207
Elektronisk stabilitetskontroll av.... 78
Elektronisk stabilitetsreglering.... 226
Elektronisk stabilitetsreglering
och drivkraftsreglering .............. 78
Elektroniskt nyckelsystem............ 22
Eluttag ......................................... 70
Enhanced Other Networks
(EON)...................................... 137
EON............................................ 137
Extra service .............................. 293

F

Fara, Varning och Se upp ............. 3
Farthållare ........................... 80, 227
Fartkompenserad volym............. 116
Fasta luftmunstycken ................. 212
Favoritlistor................................. 130
Fel .............................................. 222
Felindikeringslampa ..................... 77
Fordonsuttag.............................. 266
Framsäten.................................... 38
Friskluftsensor............................ 207
Frontairbagsystem ....................... 47
Fälgar och däck ......................... 267
Färddator ..................................... 89
Fönster......................................... 34
Förarinformationscentral............... 81
Förglödning .................................. 79
Första hjälpen-sats ...................... 64
Försäkran om
överensstämmelse.................. 314
Förvaring...................................... 56
Förvaring i armstödet ................... 58
Förvaringsfack.............................. 56
Förvaringsfack i
instrumentpanelen.................... 56
Förvaringsutrymme bak................ 59

318
G

Glödlampsbyte ........................... 252
Graphic-Info-Display, ColourInfo-Display .............................. 84
Grundfunktioner.......................... 117
Guidning ............................ 179, 186

H

Halogenstrålkastare ................... 252
Halvljus eller helljus.................... 100
Handbroms................................. 225
handsfree-läge........................... 198
Handskfack .................................. 57
Hantera en Bluetoothmusikenhet.............................. 153
Hastighetsmätare ........................ 71
Haveri......................................... 281
Helljus .................................. 80, 101
Hemadress................................. 157
Hjulsidor ..................................... 272
Händelsedatainspelare............... 314

I

Immiga lampglas ....................... 104
Indikatorer..................................... 71
Individuella POI-punkter............. 157
Informationsdisplayer................... 81
Infotainmentsystem
användning............................. 116
fartkompenserad volym... 116, 126

instrumentpanel...................... 109
kontrollelement........................ 109
ljudavstängning....................... 116
ljudinställningar....................... 122
maximal startvolym................. 126
personliga inställningar........... 128
rattreglage för ljud................... 109
slå på....................................... 116
ställa in volym.......................... 116
volym för trafikmeddelanden... 126
volyminställning....................... 126
Infällning av speglar .................... 32
Inkörning av ny bil ...................... 213
Inledning ........................................ 3
Inmatning av adress................... 165
Inmatning av mål ....................... 165
Innerbackspegel........................... 33
Innerbelysning............................ 104
Instegsbelysning ........................ 105
Instrumentpanelbelysning ......... 260
Inställbara luftmunstycken ......... 211
Inställning av nackstöd .................. 8
Insynsskydd lastrum .................... 59
Isofix barnsäkerhetsystem ........... 55
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Kartor ......................................... 186
Katalysator ................................. 220
Klimatiseringsautomatik.............. 204
Klimatkontroll ............................... 15

Klocka........................................... 69
Klädsel........................................ 285
Knappen BACK.......................... 117
Knappen MENU.......................... 117
Kontrollampor............................... 74
Kontroll av bil ............................. 213
Kontroll av bilen.......................... 238
Konvex form ................................ 32
Krockskyddsgardiner ................... 48
Kupébelysning ........................... 104
Kupévård ................................... 285
Kylvätska och frostskyddsmedel 293
Kypébelysning ........................... 260
Köranvisningar............................ 213
Körsystem................................... 225

L

Ladda telefonens batteri............. 197
Laddningssystem ......................... 77
Lasthållare ................................... 64
Lastningsinformation ................... 65
Lastrum .................................. 27, 58
Lastsäkringsöglor ........................ 62
Listor för autosparade stationer.. 129
Ljudavstängning......................... 116
Ljudinställningar......................... 122
Ljustuta ...................................... 101
Lucka till förvaringsutrymme
under lastrumsgolv ................... 61
Lufta bränslesystem, diesel ....... 251
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Luftintag ..................................... 212
Luftkonditionering ...................... 205
Luftmunstycken.......................... 211
Låg bränslenivå ........................... 80
Låsa upp bilen ............................... 6
Låsningsfritt bromssystem ......... 224
Låsningsfritt bromssystem (ABS) 78
Läslampor .................................. 105

M

Manuella fönster .......................... 34
Manuell avbländning ................... 33
Manuellt läge ............................. 222
Manuell växellåda ...................... 223
Menyanvändning........................ 117
Menyer för våglängdsområde..... 132
Mobiltelefoner och
CB-radioutrustning.................. 203
Monteringsplatser för
barnsäkerhetssystem ............... 52
Motoravgaser ............................. 219
Motordata .................................. 299
Motorhuv .................................... 238
Motorhuv öppen............................ 80
Motoridentifiering........................ 298
Motorkylvätska ........................... 247
Motorns luftfilter.......................... 247
Motorolja ............................ 246, 293
Motoroljetryck .............................. 79
Mugghållare ................................. 57

myPOI......................................... 165
Mätare.......................................... 71
Mönsterdjup ............................... 271

N

Nackskydd ................................... 37
Navigation
Adressbok............................... 165
aktivering................................. 157
användning............................. 157
dynamisk guidning.......... 179, 186
funktion.................................... 156
guidning.................................. 179
Hemadress.............................. 165
importera/exportera POIpunkter.................................... 157
inmatning av mål..................... 165
kontrollelement........................ 157
körfältsassistent...................... 179
med bokstaveringsfunktionen. 165
myPOI..................................... 165
navigationsalternativ............... 179
navigationsdisplay................... 157
navigationsvolym..................... 157
Points of Interest..................... 165
radera hemadress................... 157
radera importerade POIpunkter.................................... 157
ruttlista..................................... 179
SD-kartkort ............................. 186

starta navigering..................... 179
symbolöversikt ....................... 188
TMC-meddelanden................. 179
upprepa senaste navigations‐
meddelande............................ 179
uteslut vägsträcka................... 179
varning låg bränslenivå........... 165
Navigationsdisplay...................... 157
Navigationsvolym....................... 157
Normal funktion
luftkonditionering .................... 212
Nycklar ......................................... 20
Nycklar, lås................................... 20

P

Parkera ........................................ 19
Parkering ................................... 218
Parkering av bilen....................... 237
Parkeringsbroms ....................... 225
Parkeringshjälp .......................... 228
Parkeringshjälp ultraljud .............. 78
Parkeringsljus ............................ 103
Parkeringsvärmare..................... 211
Parning av en Bluetoothmusikenhet.............................. 152
Personliga inställningar ....... 90, 128
Pollenfilter .................................. 212
Prestanda .................................. 301
Programmerade inställningar ...... 22
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Quickheat................................... 211

R

Radio
Radio Data System (RDS)...... 137
aktivering................................. 128
användning............................. 128
favoritlistor............................... 130
listor för autosparade stationer 129
menyer för våglängdsområde. 132
stationslistor............................ 132
stationssökning....................... 129
välja våglängdsområde........... 128
Radio Data System (RDS) ......... 137
Radiofjärrkontroll ......................... 20
Radio Frequency Identification
(RFID)..................................... 315
Rattinställning .......................... 9, 66
Rattreglage .................................. 66
RDS............................................ 137
Regionalprogram........................ 137
Registreringsskyltsbelysning ..... 259
Registreringssystem................... 228
Reglage........................................ 66
Regnsensor.................................. 80
Rekommenderade vätskor och
smörjmedel ............................. 293
Reservhjul .................................. 279

Rullavstängning ......................... 216
Räckviddsinställning för
strålkastare ............................. 101
Röstigenkänning......................... 191

S

SD-kartkort
byt .......................................... 186
hantering ................................ 186
SD-kort....................................... 186
Service ............................... 212, 287
Servicedisplay ............................. 72
Serviceinformation ..................... 287
Serviceplaner.............................. 288
Servostyrning................................ 78
Servostyrningsvätska................. 248
Sidoairbagsystem ........................ 47
Sidoljus....................................... 100
Skydd mot batteriurladdning ...... 106
Skyddsnät .................................... 62
Slå på och av infotainment‐
systemet.................................. 116
Slå på radion.............................. 128
Snökedjor .................................. 272
Solglasögonfack .......................... 58
Solskydd ...................................... 35
Solskyddslampor ....................... 105
Spara stationer................... 129, 130
Spolar- och torkarsystem ............. 14
Spolarvätska .............................. 248

Starta ................................... 17, 213
Starta motor ............................... 214
Starta uppspelning av cd-skiva. . 143
Start med startkablar ................. 280
Startspärr ............................... 31, 80
Stationssökning.......................... 129
Stavningsfunktion....................... 165
Stolsposition ................................ 38
Stopp-start-system..................... 216
Strålkastare vid körning i
utlandet .................................. 102
Strömavbrott .............................. 222
Ställa in navigationsvolymen...... 157
Ställa in RDS.............................. 137
Ställa in spegel .............................. 9
Ställa in stol ............................. 7, 39
Ställa in volymen........................ 116
Stöldlarm ..................................... 29
Stöldskydd ................................. 108
Stöldskyddslåsning ...................... 28
Symboler ....................................... 4
Symbolöversikt .......................... 188
Säkerhetsbälte ............................... 8
Säkerhetsbälten ........................... 41
Säkringar ................................... 261
Säkring av bilen............................ 28
Säkringscentral,
instrumentpanel ..................... 264
Säkringscentral, motorrum ........ 262
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Tak................................................ 36
Taklast.......................................... 65
Taklucka ...................................... 36
Taligenkänning................... 191, 192
aktivering................................. 192
användning............................. 192
telefonkontroll.......................... 192
utgående röstvolym................. 192
Tankning .................................... 234
Telefon
Bluetooth................................. 197
Bluetooth-anslutning............... 198
funktioner under ett samtal..... 201
handsfree-läge........................ 198
kontrollelement........................ 197
ladda batteriet......................... 197
ringa ett nummer..................... 201
samtalslistor............................ 201
ställa in volymen...................... 201
telefonbok............................... 201
viktig information..................... 197
ändra ringsignaler................... 198
Telefonstyrning........................... 192
Temperaturmätare
motorkylvätska ......................... 72
Tillbehör och modifieringar på
bilen ........................................ 237
Top-tether barnsäkerhetssystem . 55

Trafikmeddelanden..................... 126
Trampa på fotbromsen ................ 80
Trepunktsbälte ............................. 42
Trippmätare ................................. 71
Tuta ....................................... 13, 67
Typskylt ..................................... 297
Tändningslåsets lägen .............. 214

U

Uppdatera stationslistor.............. 132
Uppspelning av sparade ljudfiler 149
Uppvärmda speglar ..................... 33
Uppvärmd bakruta ....................... 35
Uppväxling.................................... 78
Urstigningsbelysning ................. 105
USB-port
iPod-funktioner........................ 149
iPod-modeller som stöds ........ 148
uppspelning av sparade
ljudfiler..................................... 149
viktig information .................... 148
Utföra arbete .............................. 238
Utgående röstvolym.................... 192
Utomhustemperatur ..................... 69

V

Varning döda vinkeln.................. 229
Varningsblinkers ........................ 102
Varningsljud ................................. 88
Varningsljus.................................. 71

Varningstriangel ........................... 63
Varselljus ................................... 102
Varvräknare ................................. 71
Ventilation................................... 204
Verktyg ...................................... 266
Vindruta........................................ 34
Vindrutetorkare/vindrutespolare . . 67
Vinterdäck .................................. 267
Volymer ..................................... 311
Volyminställning.......................... 126
Vägmätare ................................... 71
Välja station i listan............. 129, 130
Välja våglängdsområde.............. 128
Värme .......................................... 40
Värme- och ventilationssystem .. 204
Växellåda ..................................... 16
Växellådsdisplay ........................ 221
Växelväljare ............................... 221

Y

Ytterbackspeglar........................... 32
Ytterbelysning ................ 12, 80, 100
Yttre vård ................................... 284

Å

Återvinning av bilen efter dess
livstid ...................................... 238
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Översikt instrumentpanel ............. 10
Översikt motorrum...................... 240
Översikt över kontrollelementen. 109
Övervakningssystem för
däcktryck........................... 79, 268
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