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Innledning

Innledning
Innledning
Din bil er en avansert kombinasjon
av fremtidsrettet teknologi, sikkerhet, miljøvennlighet og økonomi.
Instruksjonsboken gir deg all informasjon du måtte trenge for å kunne
kjøre bilen på en sikker og effektiv
måte.
Informer alle i bilen om mulige farer
for ulykker og personskader som
følge av feil bruk av bilen.
Du må alltid overholde gjeldende
lover og forskrifter i landet du
befinner deg i. Disse bestemmelsene
kan være forskjellige fra informasjonen i instruksjonsboken.
Når du i instruksjonsboken blir bedt
om å oppsøke verksted, anbefaler vi
at du tar kontakt med et Chevrolet
Autorisert verksted.

Autoriserte Chevrolet-verksteder tilbyr førsteklasses service til fornuftige
priser. Erfarne mekanikere som er
opplært av Chevrolet arbeider i samsvar med spesielle instruksjoner fra
Chevrolet.
Bilens dokumentasjon skal alltid oppbevares lett tilgjengelig i bilen.

Slik bruker du denne
instruksjonsboken
 Denne instruksjonsboken beskriver alt ekstrautstyr og alle funksjoner som er tilgjengelige for
denne modellen. På grunn av
modellvarianter, ulike spesifikasjoner for forskjellige land, spesialutstyr og tilbehør kan det hende
at enkelte beskrivelser, inkludert
beskrivelsene av display- og
menyfunksjoner, ikke gjelder for
din bil.
 Kapitlet "Kort og viktig" gir deg en
innledende oversikt.

1

 Innholdsfortegnelsen foran i
instruksjonsboken og i hvert
kapittel viser hvor du finner informasjonen.
 Ved hjelp av stikkordregisteret
kan du se etter bestemt informasjon.
 I instruksjonsboken benyttes
fabrikkens motorbetegnelser. De
tilhørende salgsbetegnelsene finnes i kapitlet "Tekniske data".
 Retningsopplysninger, f.eks. venstre eller høyre, foran eller bak,
angis alltid i forhold til kjøreretningen.
 Det kan hende at displaytekstene
i bilen ikke er på ditt språk.
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Innledning

Fare, Advarsel og Forsiktig
{ Fare
Tekst merket med ? Fare indikerer
mulig livsfare. Dersom slik informasjon ikke følges, kan det medføre
livsfare.

{ Advarsel
Tekst merket med ? Advarsel indikerer mulig fare for ulykke eller
personskade. Dersom slik informasjon ikke følges, kan det medføre
personskade.

Forsiktig
Tekst merket med Forsiktig indikerer informasjon om mulig skade
på bilen. Dersom slik informasjon
ikke følges, kan det medføre skade
på bilen.

God tur!
Chevrolet

Kort og viktig

Kort og viktig

Før du kjører

Setejustering

Låse opp bilen

Innstilling av setet
i lengderetningen
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Fjernkontroll

GO3E3014A
TDL050A

Trykk på knappen K.
Låser opp alle dører. Varsellampene
blinker to ganger.
Se Fjernkontroll på side 18.
Se Sentrallås på side 20.

For å flytte setet forover eller bakover
trekker du i håndtaket og skyver
setet til ønsket stilling.
Slipp håndtaket, og kontroller at setet
er låst på plass.
Se Setejustering på side 38.
Se Setestilling på side 37.
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Seterygger

Justere hodestøttene

Setehøyde

Høydejustering

GO3E3015A

GO3E3016A

Dra i spaken, juster seteryggen og
slipp spaken. Du skal høre at seteryggen kommer på plass.

Pumping på spaken på yttersiden av
seteputen helt til seteputen er justert
til ønsket stilling.

Avlast seteryggen når den skal justeres.

Senk seteputen ved å trykke spaken
ned gjentatte ganger.

Trykk på låsen (1) og skyv hodestøtten nedover for å stille hodestøtten
lavere.

Hev seteputen ved å trekke spaken
opp gjentatte ganger.

Se Hodestøtter på side 35.

GO3E1003A

Trekk hodestøtten oppover.

Kort og viktig

Sikkerhetsbelte

Horisontal justering
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Speiljustering
Innvendige speil

GO3E3002A

Trekk hodestøtten forover. Den justeres til de tre posisjonene. Dra
hodestøtten forover for å flytte den
bakover. Den beveger seg deretter
automatisk bakover.

MD033

Trekk beltet ut av beltesnellen, før
det uten vridning over kroppen, og
fest beltetungen i beltelåsen.
Stram hoftebeltet jevnlig under kjøring ved å trekke i skulderbeltet.
Se Sikkerhetsbelter på side 41.

GO3E2007A

For å redusere blendingen trekker du
i hendelen på undersiden av speilhuset.
Se Manuelt kupéspeil på side 28.
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Rattjustering

Sidespeil

GC3N2006A

Velg aktuelt utvendig speil ved å
sette kontrollknappen på høyre (R)
eller venstre (L). Drei deretter betjeningselementet for å justere speilet.
I posisjon "o" er ingen speil valgt.
Se Elektrisk betjente speil på
side 27.

GC3N5001A

Frigjør hendelen, juster rattet, sett
hendelen i inngrep, og påse at den
helt låst. Rattet må bare justeres når
bilen står stille.

Kort og viktig
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Oversikt over instrumentpanelet
Venstreratt

GC3G1001A
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Høyreratt

GC3G1001R

Kort og viktig

1. Side- ventilasjonsdyser
2. Bryter utvendig lys
3. Blinklys
4. Automatisk hastighetskontroll
5. Gruppe
6. Horn, kollisjonspute førerplass
7. Ratthendlene
8. Spak visker- og spyleranlegg
9. Midtre ventilasjonsdyser
10. Infotainmentsystem
11. Oppbevaringsplasser
12. På/av-bryter for passasjerkollisjonspute
13. Hanskerom
14. På/av-lampe for passasjerkollisjonspute
15. Varselblinklys
16. Strømuttak
17. Girspak
18. Bryter sikkerhetslås/høyrerattbryter
19. Klimakontrollsystem
20. ESC-bryter

21. Gasspedal
22. Bremsepedal
23. Tenningsbryter
24. Rattjustering
25. Panserutløser
26. Clutchpedal
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Utvendige lys

GO3E6004A

Drei på lysbryterknappen.
O(AV): For å slå av alle lamper dreier
du knappen til AV-posisjonen. Alle
lampene slås av. Drei knappen tilbake til den opprinnelige
AUTO-posisjonen.
AUTO: Utvendige lamper og instrumentpanellamper slås automatisk på
eller av avhengig av lysforholdene
ute.
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; : Baklysene, nummerskiltlysene
og lysene på instrumentpanelet er
på.

Skifte fra fjern- til nærlys

Varselblinklys

2 : Hovedlyktene og alle ovennevnte lamper er på.
Trykk på lysbryteren
#: Fremre tåkelys
s: Tåkebaklys
Se Kontrollamper for utvendige lys
på side 105.
JD13A

Skyv hendelen forover for å koble om
fra nærlys til fjernlys.
For omkobling til nærlys skyver du
hendelen forover igjen eller trekker
den mot rattet.
Se Skifte fra fjern- til nærlys på
side 106.
Se Lyshorn på side 106.

GC3N6001A

Betjenes med knappen |.
Se Varselblinklys på side 107.

Kort og viktig

Horn

Blinklys
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Visker- og spyleranlegg
Frontrutevisker

JD14A

Spaken opp = høyre blinklys

GC3N5003A

Trykk på Y

TDL033A

Spaken ned = venstre blinklys

2: Konstant visking, rask.

Se Blinklys på side 108.

1: Konstant visking, langsom.
3: Intervalldrift.
O: Anlegget slått av.
3: Avduggingsfunksjon.
Trykk hendelen lett ned og slipp den
for å viske én gang mens frontruteviskerne er avslått.
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Bakrutevisker/-vasker

Se Frontrutevisker/-vasker på
side 72.

Spyler

Visker

Vindusspyler

TDL031A
TEL021A
TDL030A

Trekk hendelen mot rattet.

Trykk oppe på bryteren for å sette på
kontinuerlig visking.

Se "Frontrutespyler" under Frontrutevisker/-vasker på side 72.

Trykk nede på bryteren for å sette på
visking med intervall.

Se Spylervæske på side 238.

Sett bryteren i nøytralstilling for å slå
av viskeren.
Se Bakrutevisker/-vasker på side 74.

Trykk hendelen mot instrumentpanelet.
Det sprutes spylervæske på bakruten, og viskeren visker noen ganger.
Se Bakrutevisker/-vasker på side 74.
Se Spylervæske på side 238.

Kort og viktig

Klimakontroll

Avdugging og avising av
vinduer

Oppvarmet bakrute,
oppvarmede sidespeil
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Girkasse
Manuelt gir

GC3E8003A
GC3N9007A
GC3N2011A

Betjenes ved å trykke på
knappen =.
Se Oppvarmede speil på side 27.
Se Oppvarmet bakrute på side 31.

Sett luftfordelingsknappen på
AVISING 5.
Se "Avising av frontrute" under
Varme- og ventilasjonsanlegg på
side 181.
Se "Avdugging av frontrute" under
Klimaanlegg på side 185.

For å sette bilen i revers, trekk opp
knappen på girspaken mens bilen
den står stille, og legg inn revers.
Dersom giret ikke kan legges inn,
setter du girspaken i fri, slipper opp
clutchpedalen og trykker inn knappen igjen. Forsøk deretter å sette
bilen i revers igjen.
Se Manuelt gir på side 203.
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Automatgir

MD174

Trykk på utløserknappen for å skifte.
Piler angir skift som gjør at du ikke
trenger å trykke på frigjøringsknappen.

GC3N9003A

P (PARKERING): Låser forhjulene.
Velg P bare når bilen står stille og
håndbremsen er på.

MD172

Trå på bremsepedalen, og trykk på
utløserknappen for å skifte.

R (REVERS): Velg R bare når bilen
står stille.

Skift som krever at du trykker inn frigjøringsknappen, angis med piler.

N (NØYTRAL): Nøytralgir.
D: For alle vanlige kjøreforhold. Giret
kan skifte til alle seks forovergir.
M: Manuell modus.

TDL148A

Kort og viktig

Komme i gang
Kontroller før igangkjøring
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Starte motoren med
tenningsbryteren

 Dekktrykk og -tilstand.
 Motoroljenivå og væskenivåer.
MD173

Skift gear fritt.

 Alle ruter, speil, utvendig belysning og skilt må være fri for
smuss, snø og is og fungere som
de skal.
 Riktig innstilling av seter, sikkerhetsbelter og speil.
 Kontroller bremsefunksjonen ved
lave hastigheter, særlig hvis
bremsene er våte.

MD098

 Vri nøkkelen til stilling 1. Beveg
rattet litt for å frigjøre rattlåsen.
 Manuelt gir: Trå inn clutchen
 Automatgir: Sett girspaken i P
eller N.
 Ikke gi gass
 Dieselmotor: Vri nøkkelen til posisjon 2 for forvarming (gløding) til
K slukkes.
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 Vri nøkkelen til stilling 3, trå inn
clutchpedalen og bremsepedalen og slipp dem når motoren går
Hvis du skal starte bilen på nytt eller
slå av motoren, må du først vri nøkkelen tilbake til 0.

Parkering
 Bilen må ikke parkeres på lett
antennelig underlag. Den høye
temperaturen på eksosanlegget
kan antenne underlaget.
 Trekk alltid håndbremsen godt til
uten å trykke på utløserknappen.
I ned- eller oppoverbakker skal
den trekkes til så godt som mulig.
Trå inn fotbremsa samtidig for å
redusere betjeningskraften.
 Slå av motor og tenning. Drei på
rattet til rattlåsen går i inngrep.
 Når bilen står på flatt underlag
eller i en oppoverbakke, legger
du inn første gir eller posisjon P
før du slår av tenningen. I oppoverbakker dreier du dessuten forhjulene bort fra fortauskanten.
Hvis bilen står i en nedoverbakke, legges reversgiret inn før du
slår av tenningen. Drei dessuten
forhjulene inn mot fortauskanten.
 Lukk vinduene.
 Lås bilen.

Nøkler, dører og vinduer

Nøkler, dører og
vinduer

Nøkler og låser
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Nøkkel med nøkkeldel som kan
felles inn

Nøkler
Reservenøkler

Nøkler og låser ..............................17
Dører .............................................23
Bilsikring ........................................25
Sidespeil ........................................26
Innvendige speil ............................28
Vinduer ..........................................29
Tak ................................................32

Nøkkelnummeret er oppført på en
avtagbar etikett.
Nøkkelnummeret må oppgis ved
bestilling av reservenøkler, ettersom
nøkkelen inngår i startsperresystemet.
Se "Låse" under Utvendig pleie på
side 280.
TDL046A

Trykk på knappen for å felle ut nøkkelen.
Nøkkelen felles sammen med at du
trykker på knappen og feller den
sammen manuelt.
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Fjernkontroll

Den må håndteres forsiktig. Unngå
fuktighet, høye temperaturer og unødig betjening.

Feil
Hvis det ikke er mulig å betjene sentrallåsen med den radiostyrte fjernkontrollen, kan det skyldes at:
 Rekkevidden er overskredet,
 For lav batterispenning,
 Hyppig, gjentatt betjening av
fjernkontrollen utenfor rekkevidden, slik at den må synkroniseres
på nytt,

TDL048A

Brukes til betjening av:
 Sentrallås
 Tyverialarm
Fjernkontrollen har en rekkevidde på
opptil ca. 20 meter. Rekkevidden kan
påvirkes av ytre forhold.
Varselblinklysene bekrefter at den
radiostyrte fjernkontrollen betjenes.

 Overbelastning av sentrallåsen
som følge av hyppig betjening,
strømtilførselen brytes en kort
stund,
 Støy på grunn av radiobølger fra
kilder med høyere effekt.

Nøkler, dører og vinduer

Skifte batteri i den radiostyrte
fjernkontrollen
Skift ut batteriet så snart rekkevidden
er merkbart redusert.
Batterier skal ikke kastes i husholdningsavfallet. De skal leveres inn til
aktuelle mottakssteder.
Nøkkel med nøkkeldel som kan
felles inn

1. Åpne dekselet på fjernkontrollen.
2. Ta ut det brukte batteriet. Unngå
å berøre kretskortet til andre
komponenter.
3. Sett inn det nye batteriet. Pass
på at den negative siden (-) vender ned.
4. Lukk dekselet på fjernkontrollen.
5. Kontroller at fjernkontrollen fungerer for bilen din.

Forsiktig
Unngå å berøre de flate overflatene
på batteriet med fingrene. Berøring
forkorter batteriets levetid.
Merk
Brukte litiumbatterier kan skade
miljøet.
TDL055A

Merk
Bruk CR2032 (eller likeverdig) batteri ved utskifting.

Følg gjeldende lokale bestemmelser for håndtering av brukte batterier.
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Skal ikke kastes sammen med
husholdningsavfall.
Merk
Følg disse rådene for å sikre at
fjernkontrollen virker som den skal:
Pass på at du ikke mister fjernkontrollen på bakken.
Ikke plasser tunge gjenstander
oppå fjernkontrollen.
Hold fjernkontrollen borte fra vann
og direkte sollys. Tørk av fjernkontrollen med en myk klut hvis den
skulle bli våt.
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Sentrallås

Sentrallåsknapp

Sentrallåsen kan aktiveres fra fordøren. Med dette systemet kan du låse
og låse opp alle dører, bakluken og
tankdekselet fra førerdøren eller passasjerdøren foran, enten med fjernkontrollen (utenfra) eller med
sentrallåsknappen (fra innsiden av
bilen).

<Førerdør>

<Passasjerdør>

Med nøkkelen (fra utsiden) og låseknappen i førerdørens terskel (fra
innsiden) kan bilen låses kun med
sentrallåsen.
Sentrallåsen fungerer ikke hvis førerdøren ikke er ordentlig lukket. Dette
kan endres i innstillingene for bilen.
Se Individuelle innstillinger på
side 101.

GC3N2002A
GC3N2001A

Låser eller låser opp alle dører, bakluken og tankdekselet.
Trykk på knappen Q for å låse.
Trykk på knappen K for å låse opp.
Hvis førerdøren åpnes, kan ikke
førerdøren og tankdekselet låses.
Dette kan endres i innstillingene for
bilen.
Se Individuelle innstillinger på
side 101.

Nøkler, dører og vinduer
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Låse opp

Låse

Dørlåsblokkering

Fjernkontroll

Fjernkontroll

Du kan sikre bilen ytterligere når du
forlater den ved å sette på blokkering
av dørene.
Alle de elektriske låsene blokkeres
elektrisk, slik at ingen dør kan åpnes
selv om noen trenger seg inn ved å
knuse en rute.

{Advarsel

TDL050A

TDL052A

Trykk på knappen K.

Trykk på knappen Q.

Lås opp alle dører.

Lås alle dører.

Varsellampene blinker to ganger.
Hvis kun førerdøren låses opp, eller
hvis oppmeldingen skal endres, kan
disse endringene foretas i innstillingene for bilen.
Se Individuelle innstillinger på
side 101.

Bruk ikke sikkerhetslåsen hvis personer befinner seg inne i bilen. Dørene kan ikke låses opp fra
innsiden.
Sikkerhetslåsen aktiveres ved at
knappen Q på fjernkontrollen trykkes
to ganger etter hverandre innen
5 sekunder.
Sikkerhetslåsen deaktiveres ved at
knappen K på fjernkontrollen trykkes.
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Merk
Sikkerhetslåsen fungerer når alle
dørene, bakluken og tankdekselet
er lukket.
Dørlåsblokkeringen deaktiveres
når dørene låses opp på vanlig
måte.

Dørene låses først fem sekunder
etter at den siste døren er lukket. Du
kan overstyre forsinket låsing midlertidig ved å presse sentrallåsknappen
eller låseknappen på fjernstyringen.

Manuelle dørlåser

AV: Dørene låses midlertidig når den
elektriske låsebryteren eller knappen Q på fjernstyringen trykkes.

Forsinket låsing
Denne egenskapen forsinker at den
egentlige låsingen av dørene og aktivering av tyverialarmsystemet forsinkes i fem sekunder, når den
elektriske dørlåsbryteren eller fjernstyringen brukes til å låse bilen.
Dette kan endres i innstillingene for
bilen.
Se Individuelle innstillinger på
side 101.
PÅ: Når sentrallåsknappen trykkes
inn, høres varsellyden tre ganger for
å signalisere at forsinket dørlåsing er
aktivert.

GO3E2014A

Bilens sentrallås kan låses manuelt
ved at du dreier nøkkelen i låsen.
Bilens sentrallås kan låses opp
manuelt ved at du dreier nøkkelen i
låsen.
Merk
Trykk lett på nøkkelsporet eller
varm opp nøkkelen hvis ikke døren
åpnes på grunn av frossent nøkkelspor ved lave utetemperaturer.

Nøkler, dører og vinduer
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Dører

Sikkerhetslåser
Forsiktig

Bakluke
Åpne

Ikk dra i det innvendige dørhåndtaket hvis barnesikringen står i LÅST
posisjon. Det kan skade håndtaket.

{Advarsel
Sett alltid på barnesikringen i dørene når barn befinner seg i baksetet.
TDL002A

Du kan bruke en nøkkel eller en
egnet skrutrekker.
Barnesikringen settes på ved at du
setter barnesikringslåsen i vannrett
stilling.
For å åpne en bakdør mens barnesikringen er aktivert åpner du døren
fra utsiden.
Barnesikringen oppheves ved at du
setter barnesikringslåsen i loddrett
stilling.

GC3G2001A

Bakluken åpnes ved at du trykker på
berøringsknappen mens bakluken er
låst opp.
Bakluken låses eller låses opp når
alle dørene låses eller låses opp med
fjernkontrollen eller sentrallåsknappen.
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{Advarsel
Kjør aldri med bakluken åpen eller
på gløtt, f.eks. ved transport av
omfangsrike gjenstander. Giftig eksos kan komme inn i kupeen.

Merk

Lukke

Montering av tyngre tilbehør på
bakluken kan påvirke dens evne til
å stå i åpen stilling, og muligheten
for å åpne og lukke bakluken.

Steng bakluken ved å trykke den ned
til den festes.
Trykk ikke på berøringsknappen
mens du lukker. Det kan føre til at
lokket åpnes igjen.

Forsiktig

Forsiktig

Før du åpner bakluken, se etter om
det er hindringer over bilen, som
garasjedør, for å unngå å skade
bakluken. Se alltid etter om det er
nok plass over og bak bakluken.

Pass på at ikke du eller andre personer har hender og andre kroppsdeler i nærheten av bakluken når
den låses.

Merk
Når bilen går, kan bakluken åpnes
når girspaken står i posisjon P (automatgir) eller når håndbremsen er
aktivert (manuelt gir).

Nøkler, dører og vinduer

Bilsikring

Deaktivering

Tyverialarm

Hvis bilen låses opp ved at
knappen K på fjernkontrollen trykkes, deaktiveres tyverialarmen.

Aktivering

25

Alarm
Du kan avbryte alarmen ved å trykke
på hvilken som helst knapp på fjernkontrollen eller ved å slå på tenningen.

GC3N2005A

Kontrollampen blinker raskt under de
første 30 sekundene, og blinker deretter langsomt.
TDL052A

Trykk på knappen Q på fjernkontrollen.
Tyverialarmen aktiveres automatisk
etter 30 sekunder.
Trykk på knappen Q på fjernkontrollen to ganger.
Tyverialarmen aktiveres umiddelbart.

Hvis kontrollampen fortsatt blinker
raskt etter de første 30 sekundene,
er ikke førerdøren ordentlig låst, eller
det foreligger en systemfeil.
Søk hjelp hos et verksted.

Tyverialarmsystemet kan deaktiveres ved at du trykker på knappen K
eller slår på tenningen.

Automatisk dørlåsing
Hvis en dør ikke åpnes, eller tenningsnøkkelen ikke står på ACC eller
ON (PÅ) innen 3 minutter etter at
dørene ble låst opp med fjernkontrollen, låses alle dørene, og tyverialarmen aktiveres automatisk.

Automatisk opplåsing av dører
Alle dørene låses automatisk opp
ved støt mot støtfølerne mens tenningen er på.
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Det kan imidlertid hende at dørene
ikke låses opp hvis det oppstår
mekaniske feil i dørlåssystemet eller
på batteriet.

Startsperre
Startsperren gir ekstra tyverisikring
og hindrer at bilen startes av uvedkommende. Den gyldige nøkkelen
for en bil som er utstyrt med startsperresystem, er en tenningsnøkkel
med integrert transponder som er
elektronisk kodet. Transponderen er
usynlig integrert i tenningsnøkkelen.
Bare gyldige tenningsnøkler kan brukes til å starte motoren.
Ugyldige nøkler kan eventuelt bare
åpne dørene.
Motoren settes automatisk ut av
funksjon når nøkkelen vris til LOCK
og tas ut av tenningsbryteren.

Hvis startsperresystemet oppdager
en feil når tenningsbryteren står på
ON, blinker startsperrekontrollampen eller den lyser kontinuerlig, og
motoren kan ikke startes.
Få bilen kontrollert, vi anbefaler at du
kontakter et autorisert verksted.
Merk
Trykk lett på nøkkelsporet eller
varm opp nøkkelen hvis ikke døren
åpnes på grunn av frossent nøkkelspor ved lave utetemperaturer.

Sidespeil
Konvekst speil
Det konvekse sidespeilet reduserer
dødvinkelen. Speilets form får ting til
å se mindre ut. Det gjør det vanskeligere å bedømme avstander.

Nøkler, dører og vinduer

Elektrisk betjente speil

Innfellbare speil
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Oppvarmede speil

Manuell innfelling

GC3N2006A

Velg aktuelt utvendig speil ved å
sette kontrollknappen på høyre (R)
eller venstre (L). Drei deretter betjeningselementet for å justere speilet.
I posisjon "o" er ingen speil valgt.

GC3N2011A
GC3N2007A

Av hensyn til fotgjengeres sikkerhet
svinges sidespeilene ut av den normale monteringsstillingen hvis de
utsettes for en tilstrekkelig stor kraft.
Sett speilet i opprinnelig stilling igjen
ved å trykke lett på speilhuset.

Betjenes ved å trykke på knappen +.
Oppvarmingen virker når motoren
går og skrus automatisk av etter
noen få minutter eller når knappen
trykkes igjen.
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Innvendige speil

Automatisk dimming i
bakspeil

Manuelt kupéspeil

{Advarsel
Sikten i speilet kan reduseres noe
når det er justert for nattsikt.
Vær spesielt oppmerksom ved
bruk av kupéspeilet når det er justert for nattsikt.
Hvis du ikke passer på å ha god
sikt bakover, kan det oppstå en
kollisjon som medfører skade på
bilen eller annen materiell skade,
og/eller personskade.

GO3E2008A
GO3E2007A

For å redusere blendingen trekker du
i hendelen på undersiden av speilhuset.

Blending fra biler bak ved kjøring i
mørket reduseres automatisk.

Nøkler, dører og vinduer

Vinduer
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Elektriske vindushevere
{Advarsel

Manuelle vinduer

Vær forsiktig ved betjening av de
elektriske vinduene. Fare for personskade, spesielt for barn.
Slå på barnesikringen for de elektriske vindusheverne hvis du kjører
med barn i baksetet.
Hold øye med vinduene mens du
lukker dem.
Pass på at ingenting kommer i
klem mens vinduene er i
bevegelse.
GO3E2009A

Dørvinduet kan åpnes og lukkes med
den manuelle sveiven.

GC3N2009

De elektriske vindusheverne fungerer når tenningen er på.
Bruk bryteren for hvert vindu ved å
klemme for å åpne og dra for å lukke.
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Betjening
De elektriske vindusheverne kan
betjenes med bryterne i dørpanelene
når tenningsbryteren står på ON.
Trykk bryteren ned for å åpne vinduet.
Løft bryteren for å lukke vinduet.
Slipp bryteren når vinduet har nådd
ønsket stilling.

{Advarsel
Kroppsdeler på utsiden av bilen
kan bli truffet av forbikjørende.
Hold hele kroppen inni bilen.
Barn kan bruke de elektriske vindusheverne og bli fastklemt.
Ta ut nøkkelen når du forlater bilen, og la ikke barn være alene i bilen uten tilsyn.
Feil eller utilsiktet bruk av de elektriske vindusheverne kan føre til alvorlige eller livstruende
personskader.

Automatisk opp/ned
Trykk bryteren helt ned for å åpne
vinduet helt automatisk. Trekk bryteren helt opp for å lukke vinduet automatisk. Ved automatisk drift åpnes
eller lukkes vinduet helt selv om du
slipper bryteren.
Du kan stanse vinduet i ønsket posisjon mens det er i bevegelse, hvis du
trekker bryteren opp eller skyver den
ned motsatt av bevegelsesretningen.
Klemsikring
Hvis det registreres en hindring
mens førervinduet lukkes automatisk, åpnes vinduet automatisk.

Initialisere de elektriske vinduene
Hvis ikke vinduet kan lukkes automatisk (for eksempel etter at bilbatteriet
har vært koblet fra), aktiveres vinduselektronikken slik:
1. Lukk dørene.
2. Slå på tenningen.
3. Lukk vinduet helt og trekk i bryteren i ytterligere 2 sekunder.
4. Gjenta prosedyren for hvert
vindu.

{Advarsel
Klemmesikringen kan kobles ut
hvis den brukes flere ganger etter
hverandre.
Ikke bruk vindusbryteren uten
grunn.

Nøkler, dører og vinduer

Barnesikring for vinduene bak

Oppvarmet bakrute
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Forsiktig
Bruk ikke skarpe gjenstander eller
vindusrens med skuremiddel til å
rengjøre bakruten.
Pass på at du ikke skraper eller
skader varmetrådene ved rengjøring av eller arbeider rundt bakruten.

GC3N2010

Trykk på bryteren v for å deaktivere
bakre, elektriske vinduer.
For å aktivere dem, trykk på v igjen.

GC3N2011A

Betjenes ved å trykke på knappen +.
Oppvarmingen virker når motoren
går og skrus automatisk av etter
noen få minutter eller når knappen
trykkes igjen.
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Solskjermer

Tak

Solskjermene gir beskyttelse mot
blending når de vippes ned eller svinges til siden.

Soltak

Speildekslene i solskjermene bør
være lukket under kjøring.
Hvis solskjermene har sminkelys,
begynner lampen å lyse når speildekslet åpnes.

{Advarsel
Solskjermen må ikke plasseres slik
at den hindrer sikten til veien, trafikken eller andre objekter.

{Advarsel
Vær forsiktig ved betjening av soltaket. Det er lett å skade seg, særlig for barn.
Hold alltid øye med de bevegelige
delene når taket kjøres. Pass på at
ingenting kommer i klem mens vinduene er i bevegelse.
Soltaket kan betjenes når tenningen
er PÅ.

GO3E2013A

Åpne/Lukke
For å åpne soltaket til ønsket posisjon, trykkes du lett på bryteren (1)
og holder den inne. Slipp bryteren
når soltaket har nådd ønsket posisjon.
For å lukke soltaket trykker du lett på
bryteren (2) helt til soltaket er lukket.

Nøkler, dører og vinduer

Åpne/lukke med tipping
Trykk på bryteren (3) for å åpne soltaket til tippet posisjon.
Trykk på bryteren (4) for å lukke soltaket.
Åpne/lukke automatisk
Når du vil at soltaket åpnes automatisk, trykker du hardt på bryteren (1)
og slipper den opp. Når du vil avslutte funksjonen, trykker på hvilken som
helst knapp.
Når du vil at soltaket lukkes automatisk, trykker du hardt på bryteren (2)
og slipper den opp. Når du vil avslutte funksjonen, trykker på hvilken som
helst knapp.
Sikkerhetsfunksjon
Hvis soltaket møter motstand under
automatisk lukking, stopper det øyeblikkelig og åpner seg igjen.

Solgardin
Solgardinen betjenes manuelt.
Lukk eller åpne solgardinen ved å gli
den.
Når soltaket er åpent, er solgardinen
alltid åpen.

{Advarsel
Kroppsdeler på utsiden av bilen
kan bli truffet av forbikjørende.
Hold hele kroppen inni bilen.
Feil eller utilsiktet bruk av soltaket
kan føre til alvorlige eller livstruende personskader.
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Det kan samle seg smuss og avleiringer på soltakets tetningslist eller i
sporet. Det kan gjøre det vanskelig å
åpne eller lukke soltaket, det kan
oppstå støy eller være vanskelig å
tømme tappesystemet. Åpne soltaket av og til og fjern gjenstander eller
smuss. Tørk av soltaktetningen og
taktetningsområdet ved bruk av en
ren klut, mild såpe og vann. Ikke fjern
fett fra soltaket.

Merknad

Seter og hodestøtter

Seter og hodestøtter
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Hodestøtter
Hodestøtter
Posisjon

Hodestøtter....................................35
Forseter .........................................37
Sikkerhetsbelter.............................41
Kollisjonsputesystem .....................45
Barnesikringsutstyr ........................51

{Advarsel
Hodestøtten må være stilt riktig inn
ved kjøring.
Demonterte eller feil justerte hodestøtter kan føre til alvorlige hodeog nakkeskader ved en kollisjon.
Kontroller at hodestøtten er riktig
innstilt før kjøring.

MD024

Midten av hodestøtten skal være i
høyde med øynene. Hvis dette ikke
er mulig for svært høye personer,
stilles hodestøtten på øverste trinn,
og på laveste trinn for lave personer.
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Hodestøtter på forsetene

Hodestøtter på baksetene

Horisontal justering

Høydejustering

Høydejustering

GO3E3002A
GO3E3001A

Trekk hodestøtten oppover.
Trykk på låsen (1) og skyv hodestøtten nedover for å stille hodestøtten
lavere.

Trekk hodestøtten forover. Den justeres til de tre posisjonene. Dra
hodestøtten forover for å flytte den
bakover. Den beveger seg deretter
automatisk bakover.

GO3E3003A

Trekk hodestøtten oppover.
Trykk på låsen (1) og skyv hodestøtten nedover for å stille hodestøtten
lavere.

Demontere

Demontere

Løft hodestøtten helt opp.

Løft hodestøtten helt opp.

Trykk på låsene (1) og (2) samtidig.

Trykk på låsene (1) og (2) samtidig.

Trekk opp hodestøtten.

Trekk opp hodestøtten.

Seter og hodestøtter

 Skyv baken så tett inntil seteryggen som mulig. Juster seteavstanden til pedalene, slik at bena
er lett vinklet når du trår pedalene
helt inn. Trekk passasjersetet så
langt bak som mulig.

Forseter

Bakre hodestøtte ikke
aktiv-posisjon
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Setestilling
{Advarsel
Setet må være riktig justert under
kjøring.

GO3E3022A

 Sitt med skuldrene nærmest
mulig seteryggen. Still inn seteryggen slik at du enkelt kan nå
rattet med lett bøyde armer. Oppretthold skulderkontakten med
seteryggen når du dreier på rattet. Seteryggen må ikke vinkles
for langt bakover. Anbefalt maksimal helningsvinkel er ca. 25.
 Juster rattet. Se Rattjustering på
side 71.

Når den bakre hodestøtten er i nedtrukket posisjon, er det den ikke
aktive posisjonen for hodestøtten.

MD028

 Juster setehøyden høyt nok til at
du har fri sikt til alle sider og til
alle instrumenter. Det skal være
en klaring på minst én håndsbredde mellom hodet og taktrekket. Låret skal hvile lett mot setet
uten å trykke mot det.
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 Juster hodestøttene. Se Hodestøtter på side 35.
 Juster høyden på sikkerhetsbeltene. Se "Høydejustering" under
Trepunktssikkerhetsbelter på
side 43.

Setejustering

Innstilling av setet i
lengderetningen

{Fare
Sitt ikke nærmere enn 25 cm fra
rattet, dette for å sikre tilstrekkelig
plass for kollisjonsputen hvis den
utløses.

{Advarsel
Setene må aldri justeres under kjøring, ettersom de da kan bevege
seg ukontrollert.
GO3E3014A

For å flytte setet forover eller bakover
trekker du i håndtaket og skyver
setet til ønsket stilling.
Slipp håndtaket, og kontroller at setet
er låst på plass.

Seter og hodestøtter

Seterygger

Oppvarmede forseter

Setehøyde

GO3E3015A

Dra i spaken, juster seteryggen og
slipp spaken. Du skal høre at seteryggen kommer på plass.
Merk
Avlast seteryggen når den skal justeres.
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GO3E3016A

Pumping på spaken på yttersiden av
seteputen helt til seteputen er justert
til ønsket stilling.
Senk seteputen ved å trykke spaken
ned gjentatte ganger.
Hev seteputen ved å trekke spaken
opp gjentatte ganger.

GC3N3008A

Knappene for setevarme befinner
seg i klimastyringen.
Seteoppvarmingen virker når motoren er i gang.
Trykk på ønsket knapp for å varme
opp setet.
Kontrollampen i knappen tennes.
Trykk på knappen igjen for å slå
setevarmen av.
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{Advarsel
Hvis du ikke kan føle temperaturforandring eller smerte i huden, kan
setevarmen forårsake brannskader
også ved lave temperaturer.
For å minske faren for brannskader, bør personer med slike diagnoser være svært forsiktige ved
bruk av setevarmen, spesielt ved
bruk i lange perioder. Ikke plasser
gjenstander som isolerer mot varme på setet, for eksempel ulltepper, puter, trekk eller liknende. Det
kan føre til at setevarmen overopphetes. Hvis setevarmen blir overopphetet, kan det oppstå
brannskader eller skader på setet.

Nedfelling av seterygg
Fremre passasjersete
{Advarsel
Hvis du feller frem seteryggen for å
transportere lange gjenstander
som ski, må du passe på at gjenstandene ikke er nær kollisjonsputen. Gjenstander som plasseres
nær kollisjonsputen, kan slynges
mot personer i bilen hvis kollisjonsputen utløses ved en eventuell kollisjon. Dette kan føre til alvorlig
personskade eller livsfare. Gjenstander som transporteres, skal
sikres slik at de ikke er nær virkeområdet til en kollisjonspute.
Gjenstander som du legger på seteryggen, kan slynges rundt i bilen
og føre til personskade ved bråbremsing, i svinger eller ved en
kollisjon. Fjern eller sikre alle løse
gjenstander før kjøring.

GC3N3007A

Felle ned seteryggen
1. Senk hodestøtten helt.
2. Trekk opp og hold spaken under
forkanten på setet for å skyve
setet så langt bakover som det er
mulig å skyve det, og slipp spaken.
3. Løft nedfellingsspaken (1) helt
opp og fell seteryggen (2) helt
frem til den går i lås.

Seter og hodestøtter

Felle opp seteryggen
1. Løft seteryggen, og skyv den tilbake til opprinnelig stilling.
2. Lås seteryggen på plass ved å
skyve oppe på seteryggen.
3. Trekk seteryggen forover igjen
for å kontrollere at seteryggen er
riktig låst.

Sikkerhetsbelter

{Advarsel

Sikkerhetsbelter

Spenn alltid fast sikkerhetsbeltet
før du begynner å kjøre.
Folk som ikke bruker sikkerhetsbelte, setter seg selv og alle andre i
bilen i fare ved en ulykke.
Sikkerhetsbelter er konstruert for å
brukes av én person av gangen. De
er ikke egnet for barn under 12 år og
personer med kroppshøyde under
150 cm.

Forsiktig
Hvis seteryggen ikke låses, kan
den bevege seg forover ved en
bråstopp eller kollisjon.
Dette kan føre til at personen i
setet blir skadet. Husk alltid å
skyve på og trekke i seteryggen for
å kontrollere at den er låst.
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MD033

Beltene i bilen blokkeres ved kraftig
akselerasjon eller nedbremsing av
hensyn til førerens og passasjerenes
sikkerhet.

Kontroller alle deler av beltesystemet
med jevne mellomrom for å se etter
skader og om det fungerer som det
skal.
Sørg for at skadede deler skiftes ut.
Etter en ulykke skal belter og utløste
beltestrammere skiftes ut av et verksted.
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Merk
Sørg for at beltene ikke skades av
sko eller skarpe gjenstander. De
må heller ikke være fastklemt. Hindre smuss i å trenge inn i beltesnellene.

Forstrammerne virker kun en gang.
Hvis forstrammerne aktiveres i et
sammenstøt, må forstrammerne og
sannsynligvis andre deler i bilens sikkerhetsbeltesystem skiftes ut.

Påminnelse om sikkerhetsbelte >.
Se Beltepåminnelse på side 84.

Feil håndtering (for eksempel demontering eller montering av belter
eller beltelåser) kan utløse beltestrammerne, noe som innebærer
fare for personskader.
Utløsing av beltestrammere vises
ved at kontrollampen 9 lyser.

Beltekraftbegrenser
I forsetene reduseres belastningen
på kroppen ved at beltet gir gradvis
etter ved en kollisjon.

Se Lampe for kollisjonsputer og beltestrammere på side 85.
Utløste beltestrammere må skiftes ut
av et verksted. Beltestrammere kan
bare utløses én gang.

Beltestrammere
Bilen er utstyrt med forstrammere for
sikkerhetsbeltet for passasjerer
foran. Selv om forstrammerne for sikkerhetsbeltene ikke er synlige, er de
en del av sikkerhetsbelteenheten. De
kan bidra til å stramme sikkerhetsbeltene i den tidlige fasen av et moderat eller kraftig frontsammenstøt eller
et nesten-sammenstøt hvis grensebetingelsene for aktiveringen av forstrammerne oppfylles.

{Advarsel

Merk
GO3E3017A

Forsetebeltene strammes ved fronteller sidekollisjoner eller påkjørsler
bakfra av en viss alvorlighetsgrad.

Du må ikke sette på eller montere
tilbehør eller andre gjenstander
som kan virke inn på funksjonen til
beltestrammerne.
Det må ikke gjøres noen endringer
på beltestrammerkomponenter.
Det vil føre til at bilens typegodkjenning inndras.

Seter og hodestøtter

{Advarsel
Ikke blek eller farg sikkerhetsbeltene. Det kan svekke funksjonen.
Det kan føre til at de ikke gir tilstrekkelig beskyttelse i et sammenstøt.
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Trepunktssikkerhetsbelter
Feste beltet

Bruk kun mild såpe og lunkent vann
til å rengjøre sikkerhetsbeltene.

MD036

MD035

Trekk beltet ut av beltesnellen, før
det uten vridning over kroppen, og
fest beltetungen i beltelåsen.
Stram hoftebeltet jevnlig under kjøring ved å trekke i skulderbeltet.

Løstsittende eller store klær hindrer
beltet i å sitte tett inntil kroppen. Ikke
legg gjenstander, f.eks. håndvesker,
mobiltelefoner, mellom beltet og
kroppen.

{Advarsel
Beltet må ikke ligge inntil harde eller skjøre gjenstander i lommene
på klærne dine.
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Høydejustere
sikkerhetsbeltene foran

Bruk av sikkerhetsbelte
under graviditet

Demontere

{Advarsel
Beltet må ligge så lavt som mulig
over bekkenet for å unngå trykk
mot underlivet.
Sikkerhetsbeltene har en viktig funksjon, også for gravide.

MD038
GO3E3005A

1. Trykk på knappen.
2. Juster høyden og lås.
Still høyden slik at beltet ligger over
skulderen. Det må ikke ligge over
halsen eller overarmen.

{Advarsel
Juster aldri under kjøring.

Trykk på den røde knappen på beltelåsen når du skal ta av beltet.

Sikkerhetsbelter i baksetene
Trepunktssikkerhetsbeltet til midtre
baksete kan bare trekkes ut av beltesnellen når seteryggen er låst i den
bakre stillingen.

Også gravide kvinner er mer utsatt
for alvorlig skade hvis de ikke bruker
sikkerhetsbelte.
Ved en eventuell kollisjon gir det
dessuten større sikkerhet for det
ufødte barnet hvis sikkerhetsbeltet
brukes riktig.
Gravide kvinner skal bruke sikkerhetsbelte for maksimal beskyttelse.
Beltets hoftedel skal ligge lavest
mulig.

Seter og hodestøtter

Kollisjonsputesystem
Kollisjonsputesystem
Kollisjonsputesystemet består av
flere enkeltsystemer.
Når den utløses, fylles kollisjonsputene i løpet av millisekunder. De tømmes også så raskt at man ofte ikke
merker det ved kollisjonen.

{Advarsel
Feil håndtering av kollisjonsputesystemene gjør at de kan utløses
eksplosjonsartet.
Føreren skal sitte sitte så langt tilbake som mulig, men fortsatt ha full
kontroll over kjøretøyet. Hvis man
sitter for nærme kollisjonsputen,
kan den forårsake dødsfall eller alvorlig personskade når den utløses.
For maksimal beskyttelse i alle typer sammenstøt og kollisjoner skal
alle passasjerer og bilføreren alltid
sitte fastspent for å minske risikoen
for personskade eller dødsfall ved
et eventuelt sammenstøt eller kollisjon. Ikke sitt lent mot kollisjonsputen når kjøretøyet er i bevegelse.
Kollisjonsputen kan forårsake
skrammer i ansiktet eller på kroppen, skader på grunn av knust
glass eller brannskader på grunn
av eksplosjon når kollisjonsputen
utløses.
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Merk
Styreelektronikken for kollisjonsputesystemene og for beltestrammerne er plassert i området ved
midtkonsollen. Magnetiske gjenstander må ikke legges i dette området.
Det må ikke klistres noe på kollisjonsputedekslene, og de må heller ikke tildekkes med andre
materialer.
Hver kollisjonspute utløses bare én
gang. Utløste kollisjonsputer skal
skiftes ut ved et verksted.
Det må ikke gjøres noen endringer
på kollisjonsputesystemet. Det vil
føre til at bilens typegodkjenning
inndras.
Sørg for å få demontert rattet, instrumentpanelet, alle kledningsdeler, dørtetningene, håndtakene og
setene av et verksted etter utløsing
av kollisjonsputer.
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Når en kollisjonspute utløses, kan
det komme en høy lyd og røyk.
Dette er normalt og ikke farlig, men
kan noen ganger irritere passasjerens hud. Hvis irritasjonen vedvarer, må du kontakte en lege.

{Fare
La aldri barn, gravide kvinner eller
gamle og svakelige personer sitte i
et passasjersete foran med montert kollisjonspute.
Og, ikke kjøre med en baby fastspent i passasjersetet foran. I tilfelle ulykke vil kollisjonsputen kunne
forårsake ansiktsskade eller dødsfall.

Forsiktig
Hvis kjøretøyet utsettes for store
veihull eller kjøres på ikke-asfalterte strekninger kan kollisjonsputen utløses. Kjør sakte på
overflater som ikke er egnet for
vanlig trafikk for å forhindre at kollisjonsputen utløses.

Frontkollisjonsputer
Frontkollisjonsputesystemet består
av én kollisjonspute i rattet og én i
instrumentpanelet på passasjersiden. Dette er angitt med teksten
AIRBAG.

Kontrollampe 9 for kollisjonsputesystemer.
Se Lampe for kollisjonsputer og beltestrammere på side 85.

GO3E3007A

Frontkollisjonsputesystemet utløses
ved et sammenstøt av en viss alvorlighetsgrad i det viste området. Tenningen må være slått PÅ.

Seter og hodestøtter

{Advarsel
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Sidekollisjonsputer

Optimal beskyttelse oppnås bare
når setet er riktig innstilt.
Se Setestilling på side 37.
Sørg for at det ikke finnes hindringer i området der kollisjonsputen
blåses opp.
Sørg for at sikkerhetsbeltet er riktig
fastspent. Bare da vil kollisjonsputen kunne beskytte deg.
MD039

Bevegelsen forover hos de som sitter
i forsetene dempes og risikoen for
skade på overkropp og hode reduseres betydelig.

GO3E3008A

Sidekollisjonsputesystemet består av
en kollisjonspute i hver av forseteryggene.
De er merket AIRBAG.
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Merk
Det må bare benyttes varetrekk
som er godkjent for bilen. Kollisjonsputene må ikke dekkes til.

{Advarsel

GO3E3006A

Sidekollisjonsputesystemet utløses
ved et sammenstøt av en viss alvorlighetsgrad. Tenningen må være slått
PÅ.

MD041

Ved en sidekollisjon reduseres risikoen for skade på brystkasse og
bekken betydelig.

{Advarsel
Sørg for at det ikke finnes hindringer i området der kollisjonsputen
blåses opp.

Barn som sitter nær en sidekollisjonspute, risikerer alvorlig skade
hvis kollisjonsputen utløses, særlig hvis barnets hode, hals eller
overkropp er nær kollisjonsputen
når den utløses.
Barn må aldri lene seg mot døren
eller inntil sidekollisjonsputemodulen.

Seter og hodestøtter
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Hodekollisjonsputer

GO3E3006A
GO3E3009A

Hodekollisjonsputesystemet består
av en kollisjonspute i takrammen på
hver side. Takstolpen er da merket
AIRBAG.

Hodekollisjonsputesystemet utløses
ved et sammenstøt av en viss alvorlighetsgrad. Tenningen må være
slått PÅ.

MD043

Ved en sidekollisjon reduseres risikoen for hodeskader betydelig.
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{Advarsel
Sørg for at det ikke finnes hindringer i området der kollisjonsputen
blåses opp.
Krokene på håndtakene i takrammen er bare egnet til å henge lette
klesplagg på uten kleshenger.
Oppbevar ikke gjenstander i
klærne.

PÅ/AV-bryter for
kollisjonspute

{Advarsel

Frontkollisjonsputene for forsetepassasjeren må deaktiveres hvis barnesikringsutstyr skal plasseres i setet.
Gardinkollisjonsputene, beltestrammerne og alle kollisjonsputene for
føreren vil fortsatt være aktive.

Deaktiver frontkollisjonsputesystemet på passasjersiden når et barn
sitter i passasjersetet foran.
Aktiver frontkollisjonsputesystemet når en voksen person sitter i
passasjersetet foran.
Bruk tenningsnøkkelen til å velge
posisjon:
U = forsetepassasjerens kollisjonspute er deaktivert og vil ikke utløses
ved en kollisjon. Kontrollampe U
lyser fast. Det kan monteres barnesikringsutstyr i samsvar med tegningen.

TEL014A

Kollisjonsputene for forsetepassasjeren kan deaktiveres med en lås på
siden at instrumentpanelet, synlig
når døren er åpen.

V = kollisjonsputer for forsetepassasjer er aktivert. Ikke noe barnesikringsutstyr kan monteres.

Seter og hodestøtter

Barnesikringsutstyr
Barnesikringsutstyr
Når barnesikringsutstyret er i bruk,
må du ha satt deg inn i bruks- og
monteringsveiledningen som følger
her, og den som følger med barnesetet.

GC3G3001A

Overhold alltid lokale eller nasjonale
forskrifter. I noen land er bruk av barnesikringssystemer forbudt i
bestemte seter.
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{Advarsel
ALDRI bruk barnesikringsutstyr
som vender bakover på seter
som er beskyttet med AKTIV
KOLLISJONSPUTE foran barnesetet. Det kan føre til at barnet DØR
eller får ALVORLIGE SKADER.

{Advarsel
ADVARSEL–EKSTREM FARE
Ikke bruk et bakovervendt barnesete i et sete som har frontkollisjonspute.

Så lenge kontrollampen U ikke
lyser, vil kollisjonsputene for forsetepassasjeren utløses ved en kollisjon.

Et barn kan bli alvorlig skadet hvis
frontkollisjonsputen utløses, fordi
barnets hode vil være svært nær
kollisjonsputen.

Endre status bare mens bilen står
stille med tenningen av.
Status opprettholdes til neste endring. Kontrollampe for deaktivering
av kollisjonspute.
Se Lampe for kollisjonspute PÅ/AV
på side 85.
GC3E3001A
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{Advarsel
Kollisjonsputesystemene for passasjersetet foran må deaktiveres
når det skal monteres barnesete i
dette setet, ellers vil utløsing av
kollisjonsputene medføre livsfare
for barnet.
Dette er spesielt viktig ved montering av bakovervendt barnesikringsutstyr i passasjersetet foran.

Velge riktig system
Baksetene er den beste plasseringen
for et barnesete.

Forsikre deg om at barnesikringsutstyret du monterer, passer til bilmodellen.

Barn bør transporteres bakovervendt
i bilen så lenge som mulig. Dermed
utsettes barnets ryggsøyle, som fortsatt er svært svak, for mindre belastning ved en eventuell kollisjon.

Sørg for at barnesikringsutstyret
monteres på riktig sted i bilen.

Barn under 12 år og med høyde
under 150 cm må bruke alltid bruke
egnet barnesikringsutstyr i bil. Da det
sjelden er mulig å finne en god plassering av beltet for barn som er kortere enn 150 cm, anbefaler vi sterkt
bruk av passende barnesikringssystemer, selv om dette ikke lenger er
påbudt ut fra barnets alder.

Når barnesikringsutstyret ikke er i
bruk, festet setet med et sikkerhetsbelte eller ta det ut av bilen.

Sitt aldri med et barn på fanget under
kjøring. Du klarer ikke å holde barnet
i en kollisjon, det blir for tungt.
Bruk alltid barnesikringsutstyr som
passer til barnets kroppsvekt.

La barn bare gå inn og ut av bilen på
den siden som vender vekk fra trafikken.

Merk
Ikke klistre noe på barnesikringsutstyret eller dekk det til med annet
materiale.
Etter en eventuell ulykke skal det
berørte barnesikringsutstyret skiftes ut.
Sørg for at barn sitter i baksetet,
fastspent i barnesikringsutstyr.

Seter og hodestøtter

Velg egnet barnesikringsutstyr i
samsvar med barnets alder, og se
til at barnesikringsutstyret brukes
helt til barnet kan bruke bilens sikkerhetsbelter. Følg anvisningene
som følger med barnesikringsutstyret.
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Plassering av barnesikringsutstyr
Tillatte monteringssteder for barnesikringsutstyr
På passasjersetet foran
Vektklasse eller
aldersgruppe

aktivert
kollisjonspute

deaktivert
kollisjonspute

På de ytre
baksetene

På det midtre
baksetet1)

X

L2), U2)

L3), U3)

U3)

X

L2), U2)

L3), U3)

U3)

X

L2), U2)

L3), U3)

U3)

X

X

L3), U3)

X

X

X

L3), U3)

X

Gruppe 0: opp til 10 kg
eller ca. 10 måneder
Gruppe 0+: opp til 13 kg
eller ca. 2 år
Gruppe I: 9 til 18 kg
eller ca. 8 måneder til 4 år
Gruppe II: 15 til 25 kg
eller ca. 3 til 7 år
Gruppe III: 22 til 36 kg
eller ca. 6 til 12 år

1) CRS med støtteben er ikke tillatt fordi bilgulvet ikke er kompatibelt med Maxi Cosi Cabriofix pluS Easybase2.
2) Bare hvis forsetepassasjerens kollisjonsputer er deaktivert. Hvis barnesikringsutstyret blir sikret med et trepunktssikkerhetsbelte, skal setehøyden justeres til øverste posisjon. Pass på at bilens sikkerhetsbelte løper forover fra øvre festepunkt. Juster
hellingen av bakre seterygg som nødvendig til en vertikal posisjon for å sikre at beltet er stramt på spennesiden.
3) Flytt hodestøtten til øverste posisjon. Påvirker den riktig montering av barnesikringsutstyret, fjerner du hodestøtten .

Seter og hodestøtter
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Se Hodestøtter på side 35.
Merk
Flytt forsetet til forreste posisjon eller juster helningen på forseteryggen så langt som nødvendig til en vertikal posisjon
for å sikre at ikke barnesikringsutstyret på baksetene og forseteryggen påvirker hverandre.
L: Egnet til det spesielle barnesikringsutstyret i kategoriene «bestemt bil», «begrenset» eller «halv-universell».
Sikringssystemet må være godkjent for kategoriene «bestemt biltype», «begrenset» eller «halv-universell».
U: Til universalbruk i forbindelse med trepunkts sikkerhetsbelte.
X: Det finnes ikke noe tillatt barnesikringsutstyr i denne vektklassen.
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Tillatte monteringssteder for ISOFIX barnesikringsutstyr

Vektklasse

Størrelses
klasse

Festeanord
ning

På passasjersetet
foran

På de ytre
baksetene

På det midtre
baksetet

Gruppe 0: opp til 10 kg

E

ISO/R1

X

IL1)

X

Gruppe 0+: opp til 13 kg

E

ISO/R1

X

IL1)

X

X

IL1)

X
X

D
Gruppe I: 9 til 18 kg

ISO/R2

C

ISO/R3

X

IL1)

D

ISO/R2

X

IL1)

X
X
X

C

ISO/R3

X

IL2)

B

ISO/F2

X

IL. IUF

B1

ISO/F2X

X

IL. IUF

X

A

ISO/F3

X

IL. IUF

X

1) Flytt forsetet til forreste posisjon eller juster helningen på forseteryggen så langt som nødvendig til en vertikal posisjon for å
sikre at ikke barnesikringsutstyret og forseteryggen påvirker hverandre.

IL: Passer til det spesielle ISOFIX barnesikringsutstyret i kategoriene «bestemt bil», «begrenset» eller «halv-universell».
Sikringssystemet ISOFIX må være godkjent for kategoriene «bestemt biltype», «begrenset» eller «halv-universell».
IUF: Passer for ISOFIX forovervendt barnesikringsutstyr av universell kategori godkjent for bruk i denne gruppen.
X: Det finnes ikke noe godkjent ISOFIX barnesikringsutstyr i denne vektklassen.

Seter og hodestøtter

ISOFIX størrelsesklasse og seteinnretning
A - ISO/F3: Forovervendt barnesete for de største barna i vektklasse 9 til 18 kg.
B - ISO/F2: Forovervendt barnesete for de minste barna i vektklasse 9 til 18 kg.
B1 - ISO/F2X: Forovervendt barnesete for de minste barna i vektklasse 9 til 18 kg.
C - ISO/R3: Bakovervendt barnesete for de største barna i vektklassen opp til 18 kg.
D - ISO/R2: Bakovervendt barnesete for de mindre barna i vektklassen opp til 18 kg.
E - ISO/R1: Bakovervendt barnesete for småbarn i vektklassen opp til 13 kg.
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Isofix barnesikringsutstyr

Festeøyne for Top-Tether
barnesikring
Top-Tether-festeøynene er markert
med symbolet I for et barnesete.

GO3E3011A
GC3N3004A

Fest ISOFIX barnesikringsutstyr som
er godkjent for bilen, i ISOFIX festebøylene. Bilspesifikk plassering av
ISOFIX barnesikringsutstyr er markert som IL i tabellen.
ISOFIX festebøyler er merket med
spesielle etiketter på seteryggen.

Bilen kan ha støtter foran festebrakettene, slik at det blir lettere å montere barnesikringsutstyret. Lokkene
på føringene skyves automatisk bakover når barnesikringsutstyret festes.

GO3E3013A

I tillegg til ISOFIX-festet skal den
øvre Top-Tether-stroppen festes i de
øvre Top Tether-festeøynene. Her
må beltet føres mellom de to styrestengene for hodestøttene.
ISOFIX barnesikringsutstyr for universalbruk er markert som IUF i
tabellen.

Oppbevaringsplasser

Oppbevaringsplasser
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Oppbevaringsrom
Oppbevaringsplass i
instrumentpanelet

Oppbevaringsrom ..........................59
Plassering av bagasje/last.............62
Ekstra oppbevaringsplasser ..........66
Takstativsystem.............................68
Informasjon om lasting av bilen .....69

GO3E4014A

Det er plassert i nærheten av rattstammen, nederst på instrumentpanelet.
GC3N4001A

Det er plassert i instrumentpanelet.
Skyv tungen for å åpne det øvre rommet.

Trekk i håndtaket for å åpne.
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{Advarsel

{Advarsel

For å redusere faren for personskade ved en eventuell ulykke eller
brå oppbremsing må oppbevaringsrommene alltid være lukket
under kjøring.

For å redusere faren for personskade ved en eventuell ulykke eller brå
oppbremsing må hanskerommet
alltid være lukket under kjøring.

Koppholdere
Hanskerom

GC3N4002A

Det er plassert på hanskerommet.
Du åpner det ved å trykke på knappen.
Det brukes til små gjenstander osv.
Lukk rommet ved å trykke ned lokket.

GC3N4003A
GO3E4003A

Trekk i håndtaket for å åpne.

Oppbevaringsplasser

{Advarsel
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Solbrilleholder

Ikke sett kopper med varm drikke
uten lokk i koppeholderen når kjøretøyet er i bevegelse. Hvis varm
drikke søles kan du brenne deg.
Brennvarm drikke på hendene kan
føre til tap av kontroll over kjøretøyet.

GO3E4005A

Koppholderne befinner seg i midtkonsollen og i armlenet i baksetet.
Hvis du vil bruke koppholderen i baksetet, trekker du i stroppen i bakre
armlene.

For å redusere faren for personskader ved en bråstopp eller kollisjon må ingen usikrede eller åpne
flasker, glass, bokser osv. oppbevares i koppholderen mens bilen er
i bevegelse.

TDL063A

Vippes ned for å åpne.

Forsiktig
Må ikke brukes til oppbevaring av
tunge gjenstander.
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Oppbevaringsplass under
setet

Plassering av
bagasje/last
Bagasjerom
Felle ned ryggstøtten etter at
puten er flyttet
{Advarsel
Last eller bagasje må ikke stables
høyere enn forsetene.
Ingen må sitte på de nedfelte bakseteryggene når bilen er i bevegelse.

GO3E4006A

Når skuffen under passasjersetet
skal brukes, trekker du forkanten av
skuffen i retning instrumentpanelet.
Skyv skuffen mot setet for å sette det
tilbake i opprinnelig stilling.

Last som ikke er sikret, eller personer som sitter på en nedfelt seterygg, kan kastes rundt i eller ut av
bilen ved en bråstopp eller kollisjon.
Dette kan føre til alvorlige eller livstruende personskader.

{Advarsel
Hvis seteryggene ikke er låst, kan
de bevege seg forover ved en bråstopp eller kollisjon. Dette kan føre
til at personen i setet blir skadet.
Husk alltid å skyve på og trekke i
seteryggene for å kontrollere at de
er låst.

{Advarsel
Sikkerhetsbelter som ligger feil,
ikke er festet skikkelig eller er
vridd, gir ikke den nødvendige beskyttelsen i et sammenstøt. Personen som bruker sikkerhetsbeltet,
kan bli alvorlig skadet. Når bakseteryggen er felt opp, må du alltid
kontrollere at sikkerhetsbeltene ligger riktig, er festet og ikke vridd.

Oppbevaringsplasser

Felle ned bakseteryggene:

Forsiktig
Hvis baksetetryggen felles ned før
puten er flyttet, kan baksetet skades.
Flytt alltid puten og fell deretter ned
bakseteryggen.

1. Skyv hodestøttene ned ved å
trykke inn mothaken.
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Det kan føre til feil nedfelling eller
skader på seteputen.

Merk
For å få nok plass til å håndtere
bakseteputen, skyves forsetet
fremover og forseteryggen settes
loddrett.

Forsiktig
Setet eller sikkerhetsbeltet kan
skades hvis baksetet felles ned
med sikkerhetsbeltet festet i låsen.
Husk å ta sikkerhetsbeltet ut av
låsen og legge det i normal oppbevaringsposisjon før du feller ned et
baksete.

GO3E4009A

1. Trekk i utløserspaken på bakseteryggen.

GO3E4007A

2. Dra i stroppen under seteputen.
Seteputen flyttes automatisk.
Merk
Ikke legge gjenstander på gulvet.
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Det er mulig at sikkerhetsbeltet i
midten bak låses når du feller opp
seteryggen. Hvis dette skjer, lar du
beltet rulles helt inn igjen og starter
på nytt.
Hvis sikkerhetsbeltet fortsatt er låst,
trekker du ut puten og prøver på nytt.

{Advarsel

GO3E4008A

2. Fell bakseteryggen frem og ned.

GO3E4010A

3. Legg sikkerhetsbeltene til de ytre
setene i belteføringene.
4. Når du skal flytte seteryggen tilbake til utgangsposisjonen, trekker du sikkerhetsbeltet ut av
belteføringene og løfter opp seteryggen. Trykk seteryggen godt på
plass. Kontroller at sikkerhetsbeltene ikke kommer i klem av
låsen.

Seteputen settes tilbake ved å sette bakkanten av seteputen i opprinnelig stilling samtidig som du
kontrollerer at sikkerhetsbeltet ikke
er vridd eller ligger fastklemt under
seteputen, og deretter skyve den
fremre delen av setet hardt ned til
seteputen låses.

Oppbevaringsplasser
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Forsiktig

Forsiktig

{Advarsel

Når seteryggen felles opp igjen,
plasseres sikkerhetsbeltet og
spennene mellom seteryggen og
en setepute. Sørg for at sikkerhetsbeltet bak og spennene ikke ligger
fastklemt under bakseteputen.

Setet eller sikkerhetsbeltet kan
skades hvis baksetet felles ned
med sikkerhetsbeltet festet i låsen.

Ingen må sitte oppå en nedfelt seterygg hvis bilen er i bevegelse. Det
er en uegnet sitteplass og ingen sikkerhetsbelter er tilgjengelige.

Sørg for at sikkerhetsbeltene ikke
er vridd eller ligger fastklemt i seteryggen og at de er korrekt plassert.

{Advarsel
Kontroller at bakseteryggene er
skjøvet helt bakover og låst i posisjon før kjøring med passasjerer i
baksetet.
Trekk ikke i frigjøringsspakene
oppe på seteryggen mens bilen er i
bevegelse.
Det kan føre til personskader.

Husk å ta sikkerhetsbeltet ut av
låsen og legge det i normal oppbevaringsposisjon før du feller ned et
baksete.

Hvis ikke denne advarselen tas til
følge, kan det medføre livsfare ved
en kollisjon eller bråstopp.
Gjenstander som er plassert på en
nedfelt seterygg bør ikke være
høyere enn toppen av forsetene.
Dette kan gjøre at lasten forflytter
seg framover og forårsaker personskade eller annen skade ved
bråstopp.
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Ekstra
oppbevaringsplasser
Bagasjenett
Det er mulig å transportere små gjenstander ved bruk av bagasjenettet.

Forsiktig
Lastenettet i bagasjerommer er
kun beregnet på små laster. Ikke
bruk lastenettet til svært tunge
gjenstander.

Bagasjerom/
bagasjeromspanel
Bagasjerom

Før bagasjenettet monteres skal
monteringsanvisningen leses nøye.

GC3N4004A

Her kan du legge verktøy, reservedekk osv.
Trekk ut stroppen og løft.
GC3G4003A

Fest de elastiske løkkene oppe i de
øvre festene, og fest krokene nede i
de nedre festene, som vist.

Oppbevaringsplasser

Bagasjeromspanel
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Merk
Hvis det festet på feil sted, kan det
oppstå ulyder og slitasje i kontakt
med bakseteryggen.

Forsiktig
Ikke legge tunge gjenstander på
panelet.
Når bakluken åpnes, er det viktig at
det ikke ligger gjenstander her som
kan falle ned.

GO3E4024A

Fell opp bagasjeromsgulvet og hekt
kroken i handlenettfestet i sidepanelet, som vist.
Merk
Hvis det festet på feil sted, kan det
oppstå ulyder og slitasje i kontakt
med bakseteryggen.

GC3N4005A

Her kan du legge små gjenstander
eller skjule gjenstander som ligger i
bagasjerommet.
Fest løkkene i ankerne på begge
sider av bakluken.
Når det ikke er i bruk kan panelet legges i baksetet.
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Takstativsystem
Takstativ

Forsiktig

{Advarsel

Pass på å fordele lasten jevnt på
side- eller tverrskinnene. Du må
ikke transportere noe rett på taket.

Hvis du frakter noe på taket som er
lengre eller bredere enn takstativet, kan vinden ta tak i lasten når
du kjører. Dette kan føre til at du
mister kontrollen over bilen. Lasten
kan løsne brått og føre til farlige situasjoner og skade på bilen.

Et takstativ med last endrer bilens
tyngepunkt. Kjør forsiktig ved sidevind, og kjør ikke med høy hastighet.
Kontroller ofte at lasten er sikkert
festet, slik at du unngår skade på
eller tap av last under kjøring.
Når du har last på taket, kan du
ikke bruke soltaket.
GC3E4001A

Takstativet er praktisk når du skal
frakte ekstra last eller store gjenstander.
Takstativet har sideskinner som er
festet til taket.
Oppsøk et autorisert verksted for råd
og informasjon om bestemmelser
som gjelder for kjøring med taklast.

Det du frakter på taket må aldri
være lengre eller bredere enn takstativet.
Taklast endrer bilens tyngdepunkt.
Kjør ikke med høy hastighet. Vær
forsiktig ved kjøring i sidevind.
Hvis denne sikkerhetsregelen ikke
følges, kan det føre til skade på bilen og personskade.

Oppbevaringsplasser

{Advarsel
Maksimumsbelastningen på takstativet er 75 kg. Bilens maksimale
belastning må ikke overskrides når
du laster den.

Informasjon om lasting
av bilen
Informasjon om lasting av
bilen
 Legg tunge gjenstander i bagasjerommet mot seteryggene.
Sørg for at seteryggene er skikkelig låst. Når gjenstander kan
stables, skal de tyngste legges
nederst.
 Sikre gjenstander i bagasjerommet slik at de ikke kan forskyve
seg.
 Ved transport av gjenstander i
bagasjerommet må bakseteryggene ikke ligge skrått forover.
 Ikke la lasten stikke opp over
overkanten av seteryggene.
 Legg ingen gjenstander på bagasjeromsdekselet eller på instrumentpanelet, dekk ikke føleren
oppå instrumentpanelet.
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 Lasten må ikke blokkere for bruken av pedalene, håndbremsa og
girspaken og ikke hindre bilførerens bevegelser. Ingen løse gjenstander må oppbevares i kupeen.
 Ikke kjør med åpen bakluke.
 Nyttelasten er differansen mellom
tillatt totalvekt (se Fabrikasjonsplate på side 299) og egenvekten.
Se Tekniske data for nøyaktig
egenvekt.
 Når du kjører med last på taket,
er bilen mer utsatt for sidevind og
det virker negativt inn på kjøreegenskapene på grunn av at bilen
har et høyere tyngdepunkt. Fordel lasten jevnt, og sikre den forsvarlig med festestropper.
Tilpass dekktrykk og bilens hastighet til lastetilstanden. Kontroller og etterstram stroppene
hyppig.

Merknad

Instrumenter og betjeningselementer

Instrumenter og
betjeningselementer

Betjeningselementer
Rattjustering

71

Forsiktig
Hvis rattstammen utsettes for støt
under justering av rattet eller når
spaken låses, kan det oppstå skader på deler forbundet med rattet.

Betjeningselementer......................71
Varsellamper, målere
og kontrollamper............................79
Informasjonsdisplay.......................92
Meldinger i bilen ............................97
Kjørecomputer ...............................98
Individuelle innstillinger ...............101
GC3N5001A

Frigjør hendelen, juster rattet, sett
hendelen i inngrep, og påse at den
helt låst.
Rattet må bare justeres når bilen står
stille.
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Ratthendlene

Horn

Frontrutevisker/-vasker
Frontrutevisker

GC3N5002A

Infotainmentsystemet og automatisk
hastighetskontroll kan betjenes fra
rattet.
Se infotainmentsystemet.
Se Automatisk hastighetskontroll på
side 211.

GC3N5003A

Trykk på Y

TDL033A

Aktiver vindusviskerne ved å dreie
tenningsbryteren til ON og skyve visker-/spylerhendelen oppover.
2: Konstant visking, rask.
1: Konstant visking, langsom.
3: Intervalldrift.
O: Anlegget slått av.
3: Avduggingsfunksjon.

Instrumenter og betjeningselementer

Avduggingsfunksjon
Når du ønsker at frontruteviskerne
skal gjøre ett slag ved regn eller yr,
trykker du visker-/spylerhendelen for
frontruten litt nedover og slipper den.
Hendelen går automatisk tilbake til
normalstilling når du slipper den.
Viskerne gjør ett slag.

Justerbart viskeintervall
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Vindusspyler

Forsiktig
Dårlig sikt kan føre til ulykker som
medfører personskade og skade
på bilen eller annen materiell
skade.
Bruk ikke frontruteviskerne når
frontruten er tørr eller belagt med
f.eks. snø eller is. Det kan føre til
skade på viskerbladene, viskermotoren og ruten.
Kontroller at viskerbladene ikke er
frosset fast før du bruker viskerne
når det er kaldt. Bruk av viskerne
når viskerbladene er fastfrosne kan
skade viskermotoren.

TDL032A

TDL030A

Drei hjulet for å justere viskerintervallet:

Trekk hendelen mot rattet. Spylervæske sprøytes på frontruten og viskeren slår et slag.

Kort intervall = drei justeringsrattet
oppover
Langt intervall = drei justeringsrattet
nedover
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Forsiktig

Bakrutevisker/-vasker

Spyler

Visker
Ikke aktiver frontrutespylerne sammenhengende i mer enn noen sekunder, eller hvis spyletanken er
tom. Dette kan føre til overoppheting av vindusspylermotoren og
dermed til kostbare reparasjoner.

{Advarsel
Du bør ikke bruke spylervæske på
frontruten når det er kaldt ute.
Det kan være farlig å bruke vindusspyleren når det er kaldt, ettersom
spylervæsken kan fryse på frontruten og hindre sikten, slik at det
oppstår ulykker.

TDL031A
TEL021A

Bakruteviskeren slås på ved at du
trykker på bryteren ytterst på hendelen.
Trykk oppe på bryteren for å sette på
kontinuerlig visking.
Trykk nede på bryteren for å sette på
visking med intervall.
Sett bryteren i nøytralstilling for å slå
av viskeren.

Trykk hendelen mot instrumentpanelet.
Det sprutes spylervæske på bakruten, og viskeren visker noen ganger.

Instrumenter og betjeningselementer

Forsiktig

Forsiktig
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Klokke
<Type 1>

Dårlig sikt kan føre til ulykker som
medfører personskade og skade
på bilen eller annen materiell
skade.
Bruk ikke bakruteviskeren når
ruten er tørr eller belagt med f.eks.
snø eller is.
Det kan føre til skade på viskerbladet, viskermotoren og ruten.
Kontroller at viskerbladet ikke er
frosset fast før du bruker viskeren
når det er kaldt. Bruk av viskerne
når viskerbladene er fastfrosne kan
skade viskermotoren.
Du bør ikke bruke spylervæske på
bakruten når det er kaldt ute.
Varm opp bakruten før du bruker
spyleren.

Spylervæske kan fryse til is på
bakruten og hindre sikten.
Ikke aktiver baklukens vindusspyler sammenhengende i mer enn
noen sekunder, eller hvis spyletanken er tom. Dette kan føre til overoppheting av vindusspylermotoren
og dermed til kostbare reparasjoner.

GC3G5014A
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Strømuttak

<Type 2>

GC3N5006A
GC3N5004A

Klokkeslett og dato vises på infotainmentdisplayet.
Innstillingene for dato og klokkeslett
kan tilpasses.
Se infotainmentsystemet.

GC3N5005A

Et 12 volts strømuttak finnes på midtkonsollen.
Det maksimale effektforbruket må
ikke være høyere enn 120 watt.

Et 230 volts strømuttak er plassert
under midtkonsollen bak.
Det maksimale effektforbruket må
ikke være høyere enn 150 watt.
Strømuttaket er deaktivert når tenningen er slått av.
Dessuten kobles strømuttaket ut ved
lav batterispenning.
Merk
Lukk dekselet når det ikke er i
bruk.
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Forsiktig

Sigarettenner
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Forsiktig

Tilbehør som leverer strøm, for
eksempel ladere eller batterier, må
ikke tilkobles.

Overoppheting av sigarettenneren
kan føre til skade på både varmeelementet og lighteren.

Skad ikke stikkontaktene med
støpsler som ikke passer.

Ikke hold i sigarettenneren mens
den varmes opp. Det kan føre til at
sigarettenneren overopphetes.
Det kan være farlig å forsøke å
bruke en sigarettenner som ikke
fungerer som den skal.

{Advarsel
Det kan forekomme gnister når enheten kobles til en strømkilde, og
det er helt normalt.
Ikke koble til enheter i nærheten av
flammer eller eksplosiver.
Ikke start motoren når omformeren er koblet til eller i drift.
Omformeren virker ikke sammen
med vanlige produkter som genererer varme, for eksempel hårfønere, strykejern, brødristere,
varmeapparater og kaffetraktere,
fordi disse produktene bruker mye
strøm, vanligvis mer enn 150 watt.

GC3G5001A

Når du skal bruke sigarettenneren,
settes du tenningsbryteren på ACC
eller ON og trykker tenneren helt inn.
Sigarettenneren popper ut automatisk når den er klar til bruk.

Hvis den varme sigarettenneren
ikke spretter ut, trekker du den ut
og kontakter et verksted for å få
den reparert. Vi anbefaler at du
kontakter et autorisert verksted.
Det kan føre til personskader og
skader på bilen.
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{Advarsel
Hvis du forlater bilen med et brennbart eksplosivt stoff, for eksempel
en engangslighter, inne i bilen om
sommeren, kan stoffet eksplodere
og forårsake brann på grunn av
temperaturøkningen inne i kupeen
og bagasjerommet.
Pass på at du ikke har antennelige
eksplosive stoffer liggende inne i
bilen.

Forsiktig

Forsiktig

Røret til en sigarettenner som er i
bruk, kan bli svært varmt.
Røret til sigarettenneren må ikke
berøres, og barn må ikke bruke
eller leke med sigarettenneren.
Det varme metallet kan føre til personskader og skade på bilen eller
annen materiell skade.

Kan antennes av sigaretter og lignende. Papir eller annet brennbart
materiale må ikke legges i askebegeret.
Brann i et askebeger kan føre til
personskade og skade på bilen
eller annen materiell skade.
Det bærbare askebegeret kan settes
i koppholderne.

Askebegre

Åpne askebegeret ved å løfte opp
askebegerdekselet. Steng dekselet
godt etter at askebegeret har vært i
bruk.

Forsiktig
Lighteruttaket skal bare brukes til
lighteren. Hvis en 12 V strømomformer koples til lighteruttaket kan
dette føre til sikringssvikt eller
eventuelt en termisk feil.

Når askebegeret skal tømmes, dreier
du den øvre delen av askebegeret
lett mot venstre og tar det ut.

GC3G5002A
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Varsellamper, målere
og kontrollamper
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Kilometerteller

Speedometer

GC3G5015A
GC3N5016A

Kilometertelleren viser bilens kjørelengde i kilometer eller miles.
THR012A

Viser bilens hastighet.

Bilen har en uavhengig kilometerteller som måler avstanden bilen har
kjørt siden funksjonen sist ble nullstilt.

Displayet skifter slik hver gang du
trykker på knappen på instrumentenheten:
Kilometerteller  tripteller
Merk
Triptelleren nullstilles ved at du
trykker på knappen i noen sekunder.
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Turteller

Diesel

Forsiktig

Bensin
Hvis viseren befinner seg i varselsonen, er det høyest tillatte motorturtallet overskredet. Fare for
motorskade.

Drivstoffmåler

GC3E5004A
GC3E5003A

Viser motorens omdreininger per
minutt.
Så langt det er mulig, bør motoren
kjøres i et lavt turtallområde for hvert
gir.
TEL039A

Viser drivstoffnivået i tanken.
Kjør aldri tanken tom.
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På grunn av eventuelle drivstoffrester i tanken, kan påfyllingsmengden
være mindre enn den angitte kapasiteten.
Bevegelse på drivstoffet i tanken ved
bremsing, akselerering og svinging
gjør at drivstoffmålerens viser flytter
seg.

{Fare

Servicedisplay
Kontrollamper
Kontrollampene som beskrives, finnes ikke i alle bilene. Beskrivelsen
gjelder for alle instrumentvarianter.
Verktøyet i bilen kan avvike fra
beskrivelsen. Når tenningen slås på,
lyser de fleste kontrollampene en
kort stund som en funksjonstest.
Fargene på kontrollampen betyr:

Stopp bilen og slå av motoren før
du fyller drivstoff.

rød = fare, viktig påminnelse
gul = advarsel, informasjon, feil
grønn, blå, hvit = aktiveringsbekreftelse
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Kontrollamper på instrumentpanelet
Konstruksjonstype 1

GC3E5001B

Instrumenter og betjeningselementer
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Konstruksjonstype 2

GC3E5002B
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Girkassedisplay

Blinklys

Beltepåminnelse

G blinker grønt.

> for førersetet lyser eller blinker
rødt.

Blinker
Kontrollampen blinker når blinklys eller varselblinklys er slått på.
Blinker raskt
Et blinklys eller sikringen til et blinklys er defekt.
Se Pæreskift på side 243. Se Sikringer på side 250.
Se Blinklys på side 108.
TGL023A

Dette viser valgt gir eller girmodus.

C for passasjersetet foran lyser eller
blinker når det sitter noen der.
q>>>r for bakseter lyser på informasjonspanelet (DIC).
Når tenningsbryteren dreies til PÅ,
tennes kontrollampen og varsellyden utløses og høres i noen sekunder som påminnelse om å feste
sikkerhetsbeltene.
Lampen blinker helt til sikkerhetsbeltet er festet.
Lyset tennes og varsellyden utløses
igjen hvis sikkerhetsbeltet fortsatt
ikke er festet når bilen er i bevegelse.
Lyset slukker og varsellyden opphører hvis sikkerhetsbeltet festes.
Se Trepunktssikkerhetsbelter på
side 43.
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Lampe for kollisjonsputer
og beltestrammere

Lampe for kollisjonspute
PÅ/AV

Når tenningen slås på, tennes kontrollampen i noen sekunder. Hvis den
ikke lyser, eller hvis den ikke slukker
etter noen sekunder, eller den lyser
under kjøring, foreligger det en feil i
beltestrammeren eller i kollisjonsputesystemet. Systemene vil muligens
ikke utløses ved ulykker.

{Advarsel
Oppsøk et verksted for å få feilen
utbedret umiddelbart.
Se Kollisjonsputesystem på side 45.
Se "Beltestrammere" under Sikkerhetsbelter på side 41.

U for forsetepassasjerens kollisjonspute lyser.
Når kontrollampen lyser, er forsetepassasjerens kollisjonspute deaktivert.

9 lyser rødt.

Funksjonsfeil i bilen eller utløsing av
beltestrammerne eller kollisjonsputene kan angis ved at 9 lyser kontinuerlig.
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{Advarsel
Hvis begge kontrollampene fortsetter å lyse, eller hvis begge kontrollampene slås av, er det feil på
statussystemet for kollisjonsputen
på passasjerplassen.
GC3G3001A

Kontrollampene befinner seg på
instrumentpanelet.
V for forsetepassasjerens kollisjonspute lyser.
Når kontrollampen tennes, er kollisjonsputen for forsetepassasjeren
aktivert, og det må ikke monteres
baby- eller barnesete i passasjersetet foran.

Oppsøk et verksted for å få feilen
utbedret umiddelbart.
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Ladekontrollampe

Forsiktig

" lyser rødt.
Den lyser etter at tenningen er slått
på og slukker like etter at motoren er
startet.

Hvis lampen lyser når motoren
er i gang
Stans bilen, slå av motoren. Batteriet
lades ikke. Motorkjølingen kan være
avbrutt.
Søk hjelp hos et verksted.

Lampe for funksjonsfeil
* lyser gult.
Den lyser etter at tenningen er slått
på og slukker like etter at motoren er
startet.
Hvis kontrollampen ikke slukker eller
hvis den tennes under kjøring, foreligger det en feil i utslippskontrollsystemet. Få inspisert bilen i et verksted.

Servicekontrollampe (SVS)
B lyser når bilen trenger service.

Motorkontrollampen gjør oppmerksom på at det foreligger en feil som
må undersøkes.
Kjøring med lysende eller blinkende feilfunksjonslampe kan føre
til skader på utslippskontrollsystemet og virke inn på drivstofføkonomien og kjøreegenskapene.
Vi anbefaler at du kontakter et
autorisert verksted.

Få inspisert bilen i et verksted umiddelbart.
Se Meldinger om bilen på side 97.
Trå lett på clutchpedalen
# lyser gult.
Den lyser når clutchpedalen må brukes for starte motoren igjen.
Se Automatisk motorstart/stopp-egenskap på side 193.
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Varsellampe for
bremsesystem
$ lyser rødt.
Lyser når parkeringsbremsen slippes
hvis bremsevæskenivået er for lavt
eller det er en feil i bremsesystemet.
Se Bremsevæske på side 238.

{Advarsel
Kjør ikke med lysende bremsevarsellampe.
Dette kan bety at bremsene ikke
virker som de skal.
Kjøring med feil på bremsene kan
føre til kollisjon med personskade
og materiell skade.
Lyser etter at tenningen er slått på
hvis den manuelle parkeringsbremsen er på.
Se Parkeringsbrems på side 207.
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Varsellampe for
blokkeringsfrie bremser
(ABS)

Nedstigningskontroll (HDC),
lampe

! lyser gult.

5 blinker grønt når systemet er aktivert.

Lyser i noen sekunder etter at tenningen er slått på. Systemet er klart til
bruk når kontrollampen er slukket.
Hvis kontrollampen ikke slukker etter
noen sekunder eller den begynner å
lyse under kjøring, foreligger det en
feil i ABS. Det konvensjonelle bremsesystemet fungerer fortsatt, men
uten ABS-regulering.
Se Blokkeringsfrie bremser (ABS) på
side 206.

Gir opp forsiktig
* tennes når du må skifte til neste
høyere gir for best mulig drivstofføkonomi.
Se Manuelt gir på side 203.

5 lyser grønt når systemet er klart.

Se Systemer for regulering av kjøreegenskapene på side 208.

Servostyring varsellampe
E lyser gult.
Den lyser etter at tenningen er slått
på og slukker like etter at motoren er
startet.
Hvis ikke kontrollampen slukker etter
noen sekunder, eller hvis den tennes
under kjøring, er det en feil i servostyringen.
Søk hjelp hos et verksted.

88

Instrumenter og betjeningselementer

Parkeringsradar med ultralyd,
lampe
X lyser gult.
 Feil på grunn av skitne følere
 Dekket av is eller snø
 Forstyrrelse fra ultralydbølger
utenfra
Når støykilden er fjernet, fungerer
systemet normalt.
Hvis lampen ikke slukker, må du få
fjernet årsaken til feilen i et verksted.

Kontrollampe for
elektronisk
stabilitetskontroll (ESC)

Kontrollampe for utkoblet
elektronisk
stabilitetskontroll (ESC)

d lyser eller blinker gult.

g lyser gult.

Lyser
Det er en feil i systemet.
Det er mulig å kjøre videre. Kjørestabiliteten kan imidlertid svekkes, avhengig av veiforholdene.
Oppsøk et verksted for å få feilen utbedret.

Lyser når systemet er utkoblet.

Blinker
Systemet er koblet inn aktivt.
Motoreffekten kan bli redusert, og bilen kan automatisk bli bremset noe
ned.

Lampe for
dekktrykkovervåking

Lampe for utkoblet
antispinn (TC)
i lyser gult.
Lyser når systemet er utkoblet.

7 lyser gult.
Den lyser etter at tenningen er slått
på og slukker like etter at motoren er
startet.
Hvis lyset tennes under kjøring, har
dekktrykkovervåkningen registrert at
ett eller flere av bilens dekk har for
lite luft.
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Stans bilen på et sikkert sted. Kontroller dekkene og fyll på luft i henhold til lufttrykket som er angitt på
dekktrykketiketten.
Når systemet finner en feilfunksjon,
blinker lyset i ca. ett minutt og forblir
deretter på resten av bilens tenningssyklus.
Feilfunksjonslampen tennes til feilen
er fjernet. Få inspisert bilen i et verksted.
Se Dekktrykkovervåkingsfunksjonen
på side 258.

89

Lampe for forvarmersystem
og dieselpartikkelfilter (kun
diesel)

Varsellampe for
kjølevæsketemperatur

Forvarmer indikatorlampe

Denne lampen varsler om at motorkjølevæsken er overopphetet.

K lyser gult.
Lyser når forvarming er aktivert. Når
lyset slukker, kan motoren startes på
nytt.

Dieselpartikkelfilter
indikatorlampe
L blinker gult.
Blinker hvis dieselpartikkelfilteret
trenger rengjøring og kjøreforholdene til nå ikke har gjort automatisk
rengjøring mulig. Fortsett å kjøre, og
hold motorturtallet mest mulig over
2000 o/min.
Den slukker så snart selvrensingen
er ferdig.
Se Dieselpartikkelfilter på side 196.

C lyser rødt.

Hvis du har kjørt bilen under normale
kjøreforhold, bør du kjøre ut av trafikken, stanse bilen og la motoren gå
på tomgang i noen minutter.
Hvis lampen ikke slukker, slår du av
motoren og oppsøker et verksted
snarest mulig. Vi anbefaler at du kontakter et autorisert verksted.
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Kontrollampe for oljetrykk

{Advarsel

: lyser rødt.
Den lyser etter at tenningen er slått
på og slukker like etter at motoren er
startet.

Hvis lampen lyser når motoren
er i gang
Forsiktig
Motorsmøringen kan være avbrutt.
Dette kan føre til motorskader
og/eller blokkering av drivhjulene.

Når motoren er avslått, kreves betydelig mer kraft for å bremse og
styre.
Ta ikke ut nøkkelen før bilen står
stille, ellers kan rattlåsen aktiveres
utilsiktet.

Varsellampe for lavt
drivstoffnivå
. lyser gult.
Lyser når det er for lite drivstoff på
tanken.

Forsiktig
La ikke bilen gå tom for drivstoff.

Kontroller oljenivået før du kontakter
et verksted.
Se Motorolje på side 230.

Dette kan skade katalysatoren.
Se Katalysator på side 197.

Startsperrelampe
Hvis varsellampen for oljetrykk tennes under kjøring, skal du kjøre ut av
veibanen, slå av motoren og kontrollere oljenivået.

A lyser gult.
Tennes når det er en feil. Motoren
kan ikke startes.
Oppsøk et verksted for å få feilen
utbedret.
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Lampe for redusert
motoreffekt

Kjørelys (DRL)

Hastighetskontrollampe

i lyser grønt.

I lyser hvitt.

w lyser gult.

Lyser når kjørelyset er på.

Den lyser etter at tenningen er slått
på og slukker like etter at motoren er
startet.

Se Kjørelys (DRL) på side 107.

Lyser når systemet for automatisk
hastighetskontroll er på.

Hvis lampen lyser som angir at bilen
trenger service snart når bilen kjører,
har det oppstått en feil på bilen.

# lyser grønt.

Lyser når den automatiske hastighetskontrollen er aktivert.

Lyser når tåkelysene foran er slått
på.

Kontrollampe for åpen dør

Se Tåkelys foran på side 108.

U lyser rødt.

Bilen kan kjøres på lav hastighet
mens lampen for redusert motoreffekt lyser.

Kontrollampe for tåkebaklys

Den lyser når en dør eller bakluken
er åpen.

Få inspisert bilen i et verksted umiddelbart.

Lyser når tåkebaklysene er slått på.

Stans bilen på et sikkert sted og start
den igjen etter ti sekunder.

Kontrollampe for innkoblet
fjernlys
3 lyser blått.
Lyser når fjernlyset er på og når lyshornet brukes.
Se Skifte fra fjern- til nærlys på
side 106.

Kontrollampe for tåkelys

s lyser gult.

Se Tåkebaklys på side 109.

Baklys indikatorlampe
; lyser grønt.
Lyser når baklysene er på.

I lyser grønt.
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 Omkalibrering av kompass

Informasjonsdisplay

De enkelte menyene kan velges ved
at du dreier på funksjonsvelgeren på
blinklyshendelen.

Informasjonspanel (DIC)

Motoroljens levetid

TDL169A

GC3G5004A

Førerinformasjonsdisplayet befinner
seg i instrumentgruppen.

Trykk på MENU-knappen på blinklyshendelen for å velge innstillingsmenyen.
Du kan velge følgende rekkefølge:
 Motoroljens levetid
 Enhetsinnstilling
 Språkinnstilling
 Kompassinnstillinger
 Dekkprogrammering
 Dekkbelastning
 Innstillinger for kompassone

GC3N5010A

Viser omtrentlig levetid som gjenstår
for oljen.
Hvis tallet 98 vises, betyr det at 98%
av oljens levetid gjenstår.
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Når oljens gjenværende levetid er
kort, vises melding om bilen 82 (skift
motorolje snart) i informasjonspanelet.
Levetidssystemet for motorolje må
alltid nullstilles etter oljeskift. Nullstill
ved å trykke på SET/CLR-knappen
og holde den inne i noen sekunder.

Drei funksjonsvelgeren for å velge en
av innstillingene.
 1: Imperial (MPH, C)

Enhetsinnstilling

Trykk på SET/CLR-knappen i noen
sekunder.
Drei funksjonsvelgeren for å velge en
av innstillingene.

 2: US (MPH, F)

 3: Metrisk (km/t, C)

 1: Alfabet

Når ny enhet er valgt, blinker enheten.
Trykk på SET/CLR-knappen for å
bekrefte.

Se Motorolje på side 230.

93

Språkinnstilling

 2: Arabiske tall
Når ny enhet er valgt, blinker enheten.
Trykk på SET/CLR-knappen for å
bekrefte.
Dekkprogrammering

TEL085A
TEL086A

Trykk på SET/CLR-knappen i noen
sekunder.

TNA020A
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Displayet brukes til å stemme av nye
dekk og hjul med TPMS-sensorene.
For å utføre avstemmingen, trykker
du på SET/CLR og holder knappen
inne i noen sekunder.
Se Lampe for dekktrykkovervåking
på side 88.

Drei funksjonsvelgeren for å velge en
av innstillingene.
 Last 1: Lo
 Last 2: Eco
 Last 3: Hi
Kompassinnstillinger

Merk
Informasjonspanelet må alltid kalibreres på nytt etter at informasjonspanelet eller batteriet har
vært frakoblet. Bilen må da kjøres i
sirkel, 360. Kompasset fungerer
ikke før kalibreringen er utført.
Innstillinger for kompassone

Dekkbelastning

GC3E5005A

Trykk på SET/CLR-knappen i noen
sekunder for å velge meny.

Kompassdisplay
Viser bilens kjøreretning i åtte retninger (N, NØ, Ø, SØ, S, SV, V, NV).

Trykk på SET/CLR-knappen i noen
sekunder for å stille inn kompassone
og drei funksjonsvelgeren for å velge
én innstilling.
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Geografisk sone (område)
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Omkalibrering av kompass

GC3G5013A

Sone (område) bør velges nøyaktig
ut fra geografiske soner (område
1–15).

Bekreft valget (det vises i noen sekunder) og gå til innstillinger for kompassone (valgt område).

GC3G5010A

Trykk på SET/CLR-knappen i noen
sekunder for å omkalibrere. Kjør i sirkler (360) – kompasset blinker mens
du kjører.
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Informasjonsdisplay (BID)

<Type 2>

<Type 1>

GC3G5011A

Når du har kjørt lenge nok (360), vises den programmerte retningen og
displayet skifter til omkalibrering av
kompass innen 30 sekunder.

GC3N5004A
GC3G5014A

Dato, klokkeslett, utetemperatur og
informasjon om infotainmentsystemet vises.
Når infotainmentsystemet er på,
vises innstillinger for personlig tilpasning av bilen.
Se Individuelle innstillinger på
side 101.
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Meldinger i bilen

Nummer melding om bilen

Meldinger om bilen
Meldingene vises på informasjonspanelet (DIC) eller angis som varsellyd.
Alt etter bilens utstyr og personlig tilpasning av bilen kan det hende at
noen av funksjonene som beskrevet
under, ikke er tilgjengelige.

Forsiktig
Hvis en melding om bilen vises, må
du få undersøkt bilen i et verksted
umiddelbart.
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22

Feil på høyre markeringslys
foran

23

Feil på ryggelys

24

Feil på skiltlys

25

Feil på venstre blinklys foran

26

Feil på venstre blinklys bak

27

Feil på høyre blinklys foran

28

Feil på høyre blinklys bak

73

Firehjulstrekken trenger
service

82

Skift motorolje snart

GC3N5011A

Meldinger om bilen vises som kodetall.
Nummer melding om bilen
15

Feil på høytmontert
bremselys

16

Bremselysene trenger service

18

Feil på venstre nærlys

20

Feil på høyre nærlys

21

Feil på venstre markeringslys
foran

84

Redusert motorstyrke

89

Serviceindikator

125 Kompasskalibrering – kjør i
sirkler
128 Panseret åpent
173 Firehjulsdrift av
256 Firehjulsdrift er midlertidig
deaktivert

98

Instrumenter og betjeningselementer

Varsellyder

Kjørecomputer

Ved start av motoren eller
under kjøring

Kjørecomputer

 Hvis sikkerhetsbeltet ikke er festet.
 Fra en bestemt hastighet når
håndbremsen er trukket til.
 Hvis en varselkode vises på
førerinformasjonsdisplayet.

Hvis bilen står parkert og/eller
en dør blir åpnet

TDL168A

 Når nøkkelen står i tenningslåsen.
 Når utvendige lys er på.
GC3G5005A

Kjørecomputeren befinner seg i
førerinformasjonen (DIC).
Den informerer føreren om blant
annet gjennomsnittshastighet, mulig
kjørestrekning med drivstoffet som er
igjen på tanken, gjennomsnittsforbruk og kjøretid.

Kjørecomputeren betjenes ved at du
dreier på funksjonsvelgeren på blinklyshendelen.
Hver gang du dreier på justeringshjulet, skifter innstillingen i denne rekkefølgen:
Gjennomsnittshastighet  Kjørestrekning med drivstoffet som er
igjen på tanken  Gjennomsnittsforbruk  Kjøretid  Gjennomsnittshastighet

Instrumenter og betjeningselementer

Noen av verdiene kan nullstilles ved
at du trykker på SET/CLR-knappen.

Kjørelengde med drivstoffet
som er igjen i tanken

Gjennomsnittlig hastighet
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Merk
Som tilleggsfunksjon kan kjørecomputeren vise forskjellig mulig
kjørestrekning med drivstoffet som
er igjen i tanken avhengig av de
gjeldende forholdene.
Den kjørestrekningen som er mulig
med det gjenværende drivstoffet
kan påvirkes av føreren, veiforholdene og hastigheten, ettersom
strekningen avhenger av drivstofforbruket.

GC3N5014A
GC3G5006A

I denne innstillingen vises gjennomsnittshastigheten.
Gjennomsnittshastigheten beregnes
mens motoren går, også hvis bilen
ikke er i bevegelse.
Gjennomsnittshastigheten nullstilles
ved at du trykker på
SET/CLR-knappen.

I denne innstillingen vises beregnet
kjørestrekning frem til drivstofftanken
er tom.
Dersom det fylles drivstoff når bilen
heller eller når batteriet er frakoblet,
vil triptelleren ikke kunne avlese den
aktuelle verdien.
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Gjennomsnittlig forbruk

Kjøretid

Merk
Gjennomsnittshastighet, kjørestrekning med drivstoffet som er
igjen i tanken og gjennomsnittlig
drivstofforbruk kan avvike fra de
faktiske verdiene, avhengig av kjøreforholdene, kjøremønsteret og
-hastigheten.

GC3G5007A

TDL127A

I denne innstillingen vises gjennomsnittsforbruket.

I denne innstillingen vises den totale
kjøretiden.

Gjennomsnittsforbruket beregnes
mens motoren går, også hvis bilen
ikke er i bevegelse.

Kjøretiden siden siste nullstilling
akkumuleres selv om bilen ikke kjøres.

Gjennomsnittsforbruket nullstilles ved
at du trykker på SET/CLR-knappen.

For å stoppe eller starte kjøretiden,
trykker du på SET/CLR-knappen.
For å starte kjøretiden, trykker du på
SET/CLR-knappen i noen sekunder.
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Individuelle
innstillinger

Trykk på CONFIG-knappen mens
tenningen er på og infotainmentsystemet er aktivert.

Individuelle innstillinger

Innstillingsmenyene vises.

Bilen kan tilpasses individuelt ved at
du endrer innstillingene på infotainmentdisplayet.

Drei MENU-knappen for å veksle
mellom innstillingsmenyene.

Alt etter bilens utstyr kan det hende
at noen av funksjonene som beskrevet under, ikke er tilgjengelige.
<Type 1>

Trykk på MENU-knappen for å velge
innstillingsmenyene.
Trykk på BACK-knappen for å lukke
eller gå tilbake til forrige meny.
Velg bilinnstillinger.
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Innstillinger for bilen
 Komfortinnstillinger
Volum for varsellyd: Endre volumet på varsellyden.
Førerens individuelle innstillinger: Aktiver eller deaktiver individuelle innstillinger.
Vindusvisker bak i revers: Aktiver eller deaktiver vindusviskeren
bak i reversgiret.
 Parkeringsassistent / kollisjonsregistrering
Parkeringsassistent: Aktivere
eller deaktivere ultralydfølerne.
 Utvendige lys
Utvendige lys ved opplåsing:
Aktiver eller deaktiver innstigningslyset.
Varighet ved utstigning av bilen: Aktiver eller deaktiver utstigningslys og endre belysningens
varighet.

GC3G5014A
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 Elektriske dørlåser
Automatisk døropplåsing: Aktivere eller deaktivere automatisk
døropplåsing ved automatisk dørlåsing. Her kan du også endre
konfigurasjonen for opplåsing av
bare førerdøren eller alle dørene.
Automatisk døropplåsing: Aktiver eller deaktiver automatisk
døropplåsing ved kjøring.
Stopp dørlås ved åpen dør: Aktiver eller deaktiver førerdørens
lås når døren er åpen. Hvis deaktivert er valgt, er menyen for forsinket dørlåsing tilgjengelig.
Forsinket dørlås: Aktiver eller
deaktiver forsinket dørlås. Når
sentrallåsknappen trykkes inn,
høres varsellyden tre ganger for
å signalisere at forsinket dørlåsing er aktivert. Denne funksjonen forsinker låsingen av dørene
med opptil fem sekunder etter at
den siste døren er lukket.

 Fjernlåsing, fjernopplåsing,
start
Melding fjernkontrollert opplåsing: Aktiver eller deaktiver lysmeldingen ved opplåsing.
Fjernkontrollert døropplåsing:
Endre innstillingen slik at bare førerdøren eller alle dørene låses
opp ved opplåsing.
Automatisk gjenlåsing dører:
Aktiver eller deaktiver automatisk dørlåsing når døren ikke åpnes etter opplåsing.
 Tilbakestille til innstillinger fra
fabrikk
Alle innstillingene tilbakestilles til
de opprinnelige.

<Type 2>

GC3N5004A

Trykk på HOME-knappen i infotainmentsystemet når tenningen er PÅ
og infotainmentsystemet er aktivert.
Trykk på Innstillinger og deretter på
Innstillinger for bilen.
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Innstillinger for bilen
 Komfort og bekvemmelighet
Varselvolum: Velg varselvolumnivå.
Automatisk visking ved reversgiret: Aktiver eller deaktiver bakrutevisker i reversgiret.
 Kollisjon/registrering
Parkeringsassistent: Aktivere
eller deaktivere ultralydfølerne.
 Lys
Utvendige lys: Aktiver eller deaktiver utvendige lys og endre varigheten på innkoblingen av lyset.
Bilens varsellys: Aktiver eller
deaktiver bilens varsellys.
 Elektriske dørlåser
Automatisk døropplåsing: Aktiver eller deaktiver automatisk
døropplåsing ved kjøring.

Ulåst dør låsesikring: Når funksjonen er aktivert forhindrer den
at førerdøren låses når døren er
åpen. Hvis funksjonen er deaktivert, vil menyen for forsinket dørlås være tilgjengelig og døren
låses som programmert via menyen.
Forsinket dørlås: Aktiver eller
deaktiver forsinket dørlås. Når
sentrallåsknappen trykkes inn,
høres varsellyden tre ganger for
å signalisere at forsinket dørlåsing er aktivert. Når funksjonen er
aktiv, forsinker den låsing av dørene noen sekunder etter at den
siste døren er lukket.
 Innstillinger for låsing, opplåsing
Lysmelding fjernkontrollert
opplåsing: Aktiver eller deaktiver
lysmeldingen ved opplåsing.
Fjernkontrollert døropplåsing:
Endre innstillingen slik at bare førerdøren eller alle dørene låses
opp ved opplåsing.
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 Alternativet bakre kamera
Symboler: Velg på eller av
Retningslinjer: Velg på eller av
 Fabrikkinnstillinger for bilen:
Alle innstillingene tilbakestilles til
de opprinnelige.

Merknad
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Lys

Utvendige lys
Kontrollamper for utvendige
lys

Utvendige lys...............................105
Innveldige lys...............................109
Lysfunksjoner ..............................111

Alle lampene slås av. Drei knappen
tilbake til den opprinnelige
AUTO-posisjonen.
AUTO: Utvendige lamper og instrumentpanellamper slås automatisk på
eller av avhengig av lysforholdene
ute.
; : Baklysene, nummerskiltlysene
og lysene på instrumentpanelet er
på.
2 : Hovedlyktene og alle ovennevnte lamper er på.

GO3E6004A

Drei på lysbryter-knappen for å slå
utvendige lamper på eller av. Lysbryteren har fire stillinger:
P(AV): For å slå av alle lamper
dreier du knappen til AV-posisjonen.

106 Lys

Automatisk lyskontroll

Skifte fra fjern- til nærlys

Automatisk lyskontroll

{Advarsel
Når du kjører med fjernlyset på, må
du alltid skifte til nærlys når du
nærmer deg møtende trafikk eller
når det er andre biler foran deg.
Fjernlyset kan blende førere av andre kjøretøy midlertidig, slik at det
kan oppstå kollisjoner.

Lyshorn
Trekk i hendelen.
JD13A
GO3E6005A

Når det er svakt lys ute, slås de
utvendige lysene og lyset på instrumentpanelet automatisk på hvis den
automatiske lysreguleringen er på.
For å slå av reguleringen, dreier du
knappen til AV-posisjonen.
Alle lampene slås av. Drei knappen
tilbake til den opprinnelige
AUTO-posisjonen.

Fjernlyset slås på når nærlyset er på.
Skyv hendelen forover for å koble om
fra nærlys til fjernlys.
For omkobling til nærlys skyver du
hendelen forover igjen eller trekker
den mot rattet.
Merk
Kontrollampen for fjernlys lyser når
fjernlyset er på.

Hendelen når tilbake til normalstilling når du slipper den. Fjernlysene
vil være på så lenge du trekker hendelen mot deg.

Lys 107

Hovedlysjustering
Manuell hovedlysjustering

Hovedlys ved kjøring i
utlandet

Varselblinklys

Det asymmetriske hovedlyset utvider
sikten mot kanten av veibanen på
passasjersiden.
I land hvor det kjøres på motsatt side
av veien må imidlertid hovedlysene
justeres for å unngå å blende motgående trafikk.
Se Hovedlys og parkeringslys på
side 244.

Kjørelys (DRL)
GO3E6006A

For å tilpasse hovedlysene til bilens
last og unngå blending dreier du
knappen til ønsket stilling.
0 = Fører og forsetepassasjer
1 = Maks. antall personer
2 = Alle seter opptatt og bagasjerommet lastet.
3 = Førersetet i bruk og last i bagasjerommet.

GC3N6001A

Kjørelys øker bilens synlighet om
dagen.

Betjenes med knappen |.

Baklysene er ikke på.

Trykk på knappen for å aktivere varselblinklyset.
Trykk på knappen igjen for å slå varselblinklyset av.

108 Lys

Blinklys

For lengre blinking fører du hendelen
til motstandspunktet og holder den
der.

Tåkelys foran

Slå av kontrollampen manuelt ved å
føre hendelen til opprinnelig posisjon.

JD14A

Spaken opp = høyre blinklys
Spaken ned = venstre blinklys
Blinklyset blinker kontinuerlig hvis du
trykker hendelen forbi motstandspunktet. Blinklyset slås automatisk
av når rattet dreies tilbake.
For blinking tre ganger, f.eks. ved
skifte av kjørebane, trykker du mot
hendelen til du kjenner motstand, og
slipper.

GO3E6007A

Trykk på #-knappen for å slå på
tåkelyset foran.
Kontrollampen for tåkelyset foran
lyser når tåkelyset foran er på.
Trykk på knappen igjen for å slå det
av.
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Tåkebaklys

Ryggelys
Ryggelysene lyser når tenningen er
på og giret settes i revers.

Dugg på lampedeksler

Innveldige lys
Betjening av
instrumentpanelets
belysning

I rått og kaldt vær, ved kraftig regn og
etter bilvask kan det forekomme
dugg på innsiden av lyktedekslene.
Den forsvinner automatisk etter en
kort stund. Slå eventuelt på lysene
for å fjerne duggen raskere

GO3E6008A

Betjenes med s-knappen.
Lysbryter i posisjon AUTO: Slås
tåkebaklysene på, tennes også
hovedlysene automatisk.
Lysbryter i posisjon ;: Tåkebaklysene kan bare slås på sammen med
tåkelysene foran.
Kontrollampen for tåkelyset bak lyser
når tåkelyset bak er på.

Dette skyldes temperaturforskjellen
mellom innsiden og utsiden av lykten. Dette er det samme som skjer
når det oppstår kondens inne i bilen
under kjøring i regn og er ikke et tegn
på feil.
GO3E6002A

Hvis det lekker vann inn i lyspærens
strømkrets, bør du få sjekket bilen på
et autorisert verksted.

Styrken på instrumentpanelbelysningen og ratthendlene kan justeres.
Flytt og hold tommelhjulet opp eller
ned for å øke eller redusere belysningsstyrken.

110 Lys

Kupélys

Leselamper

Solskjermlamper
Lampen slås på når solskjermdekselet åpnes.
Merk
Batteriet kan utlades hvis lyset står
på lenge.

{Advarsel
Unngå å bruke leselyset eller kupélyset ved kjøring i mørket.
MD077

Bruk av vippebryter:
R: Alltid på til lyset slås av manuelt.
M: Slås automatisk på når en dør
åpnes og slukker når dørene er lukket.
(: Alltid av, også når en dør er åpen.

GO3E6003A

Leselampene foran befinner seg i
konsollen over forsetene.
Trykk på #$ for å tenne eller slukke
hver lampe.

Når det er lys i kupeen, reduseres
sikten ved kjøring i mørke, og det
kan føre til en kollisjon.
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Lysfunksjoner

Innstigningslys

Utstigningslys

Innstigningslys

Disse lysene tennes i tillegg når
førerdøren åpnes:

Hovedlysene, sidelysene og baklysene lyser opp veibanen en stund
etter at man har forlatt bilen. Tiden
de lyser, kan stilles inn.

Velkomstbelysning
Hovedlysene, sidelysene, baklysene
og kupélysene slås på en kort stund
når bilen låses opp med fjernkontrollen. Denne funksjonen gjør det lettere å finne bilen i mørket.

 Enkelte brytere
 Enkelte lys inne i kupeen

Lysene slukkes straks tenningsnøkkelen vris til tilbehørsposisjon.
Denne funksjonen kan aktiveres eller
deaktiveres i bilinnstillingene.
Se Individuelle innstillinger på
side 101.
TEL113A

Slå på
Aktivering, deaktivering og varighet
på innkobling av lyset til denne funksjonen kan endres i bilinnstillingene.
Se Individuelle innstillinger på
side 101.
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Biler uten automatisk lys
1. Slå av tenningen.
2. Ta ut tenningsnøkkelen.
3. Åpne førerdøren.
4. Trekk i blinklyshendelen.
5. Lukk førerdøren.
Hvis du ikke lukker førerdøren, slås
lyset av etter noen sekunder.
Når du trekker i blinklyshendelen
med åpen førerdør, slås lyset av
umiddelbart.
Biler med automatisk lys
1. Lysbryteren på AUTO.
2. Slå av tenningen.
3. Ta ut tenningsnøkkelen.
Utstigningslyset slås på avhengig av
lysforholdene ute.

Batterisparer
Slå av elektriske lys
Hensikten med batterisparefunksjonen er å hindre at batteriet utlades.
Hvis du slår av tenningen, slås
lysene automatisk av etter noen sekunder.
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Infotainmentsystem

Innledning
Innledning
Generell informasjon

Innledning ....................................113
Radio ...........................................126
Lydspillere ...................................139
Personlig tilpasning .....................158
Telefon (bare for type A-modell)..163

Infotainmentsystemet sørger for
informasjon og underholdning i bilen,
ved bruk av den nyeste teknologien.
Radioen er enkel å bruke, med
mulighet til registrering av opptil 36
FM-/AM-radio- eller DAB-stasjoner
med knapper for forhåndsinnstilling
[1~6] med seks sider for hver.
Den integrerte CD-spilleren kan
spille lyd-CD-er og MP3-plater
(WMA), og USB-spilleren kan spille
lydfiler fra tilkoblede USB-lagringsenheter eller iPod-produkter.
Bluetooth-telefontilkoblingen gir
mulighet til trådløs håndfrisamtale og
bruk av musikkspiller på telefon.
Koble en bærbar musikkspiller til den
eksterne lydinngangen, og gled deg
over den gode lyden fra infotainmentsystemet.

Den digitale lydprosessoren tilbyr
flere forhåndsinnstilte equalizer-moduser for optimering av lyden.
Systemet er enkelt å justere med den
nøye gjennomtenkte justeringsanordningen, smart display og multifunksjonsknapp.
 Delen "Oversikt" gir en enkel
oversikt over infotainmentsystemets funksjoner og en oppsummering av alle
betjeningselementene.
 Delen "Bruk" forklarer de grunnleggende betjeningselementene
til infotainmentsystemet.
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Infotainmentsystem

Skjerm

Det som vises på skjermen, kan
avvike fra displayet i instruksjonsboken, ettersom skjermbilene varierer
avhengig av systemkonfigurasjonen
og bilspesifikasjonen.

Tyverisikring
Infotainmentsystemet har et elektronisk sikkerhetssystem som skal hindre tyveri.
Infotainmentsystemet virker bare i
bilen det først ble installert i, og et
stjålet infotainmentsystem kan ikke
brukes.
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Oversikt
Infotainment
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Infotainmentsystem

Type A: Radio/DAB + CD/MP3 +
AUX + USB/iPod + Bluetooth
Type B: radio + CD/MP3 + AUX
(1) Visning
Display for avspilling/mottak/menytilstand og informasjon.
(2) AV/PÅ / VOLUM-knapp med
funksjonsvelger
• Trykk på denne knappen
for å slå på/av.
• Drei på knappen for å justere totalvolumet.
(3) Stasjonsknapper [1 ~ 6]
• Hold en av disse knappene inne for å legge til
radiostasjonen i den gjeldende siden med favoritter.
• Trykk på en av disse
knappene for å velge
kanalen som er tilordnet
denne knappen.

(4) EJECT-knappen
Trykk på denne knappen for å
ta ut platen.
(5) Åpning for plate
Dette er åpningen CD-plater
settes inn i og tas ut av
(6) FAVORITT [FAV1-2-3]-knappen
Trykk på denne knappen for å
velge siden med lagrede
favorittkanaler.
(7) INFORMASJON
[INFO]-knappen
• Trykk på denne knappen
for å se filinformasjon i
CD/MP3/USB/iPod-spillemodus.
• Se informasjon om en
radiostasjon og musikken
som spilles for øyeblikket
ved bruk av radiofunksjonen.

(8) tSEEKu-knapper (SØK)
• Trykk på disse knappene i
radio- eller DAB-modus
(Digital Audio Broadcasting: bare for type
A-modell) for automatisk
søk etter stasjoner med
god mottakskvalitet. Du
kan angi sendefrekvensen
manuelt ved å holde disse
knappene inne.
• Trykk på disse knappene
for å spille forrige eller
neste spor umiddelbart i
CD/ MP3/USB/iPod-spillemodus.
• Du kan holde disse knappene inne for å spole bakover eller forover i
sporene som spilles for
øyeblikket.
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(9) CD/AUX-knappen
Trykk på knappen for å velge
CD-/MP3-/AUX- eller
USB-/iPod-/Bluetooth-lydfunksjon
(10) RADIO BAND-knappen
Trykk på knappen for å velge
AM/FM-radio eller DAB (Digital Audio Broadcasting: bare
for type A-modell)-funksjon
(11) TP-knappen
Slå TP-funksjonen (trafikkprogram) på eller av ved bruk av
FM RDS-funksjonen.
(12) CONFIG-knappen
Trykk på denne knappen for å
åpne systemkonfigurasjonsmenyen.
(13) TONE-knappen
Trykk på denne knappen for å
justere eller velge lydinnstillingsmodus.

(14) MENU-TUNE-knappen med
betjeningselement
• Trykk på denne knappen
for å se menyen som er i
bruk for øyeblikket eller
velge/bruke oppsettinnhold og konfigurasjonsverdier.
• Drei funksjonsvelgeren for
å flytte/endre oppsettinnhold eller konfigurasjonsverdier.
(15) AUX-inngang
Koble en ekstern lydkilde til
denne inngangen.
(16) / BACK (TILBAKE)-knappen
• Avbryte angitt innhold
eller gå tilbake til forrige
meny.

(17) TELEFON/SLÅ AV
LYD-knapp
• Trykk på denne knappen
for å aktivere Bluetooth-modus (bare for
modell av type A-modell)
eller slå lydutkoblingsfunksjonen på eller av
(bare for modell av type
B-modell).
• Hold denne knappen inne
for å slå lydutkoblingsfunksjonen på eller av
(bare for modell av type
A-modell).
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Ratthendel lydregulering, type 1: alternativ
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(1) Slå av lyd/Legg på-knapp
• Trykk på denne knappen i
musikkavspillingsmodus
for å slå lydutkoblingsfunksjonen på og av. I innkoblet modus kan du
trykke på denne knappen
for å avvise anrop eller for
å avslutte anropet.
(2) Anrop-knapp
• Trykk på denne knappen
for å besvare et anrop
eller gå tilbake til innstillingen for valg av repetisjon.
• Hold denne knappen inne
for å åpne loggen for
utførte anrop eller skifte
mellom håndfrimodus og
privatsamtale under en
samtale.

(3) Source [_SRC^]-knappen/funksjonsvelgeren
• Trykk på knappen for å
velge en lydavspillingsmodus.
• Drei funksjonsvelgeren for
å endre de registrerte
radiostasjonene eller
endre musikken som spilles.
(4) Volum [+ -]-knapper
• Trykk på +-knappen for å
øke volumet.
• Trykk på --knappen for å
redusere volumet.
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Ratthendel lysregulering, type 2: alternativ
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(1) Slå av lyd/Legg på-knapp
Trykk på knappen for å slå
lydutkoblingsfunksjonen på
og av
(3) Source [_SRC^]-knappen/funksjonsvelgeren
• Trykk på knappen for å
velge en lydavspillingsmodus.
• Drei funksjonsvelgeren for
å endre de registrerte
radiostasjonene eller
endre musikken som spilles.
(4) Volum [+ -]-knapper
• Trykk på +-knappen for å
øke volumet
• Trykk på --knappen for å
redusere volumet.

Betjening

Slå systemet på/av

Knapper og betjeningsenhet
Infotainmentsystemet betjenes med
funksjonsknapper, en multifunksjonsknapp og via menyer på skjermen.
Knappene og betjeningselementene
som brukes i systemet:
• knapper og funksjonsvelger på
infotainmentsystemet
• betjeningsknapper på rattet

Trykk på AV/PÅ / VOLUM-knappen
for å slå på systemet.
• Når systemet slås på, starter
mottak fra den sist valgte radiostasjonen eller avspilling av det
sist valgte lydsporet. (Dette vil
være forskjellig for Bluetooth-audio avhengig av enheten.)
Trykk på AV/PÅ / VOLUM-knappen
for å slå av systemet.
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Slå av automatisk

Volumregulering

Når tenningsbryteren (bilens tenningsnøkkel) står i AV-stillingen, slås
infotainmentsystemet automatisk av
ti minutter etter siste betjening hvis
det slås på med AV/PÅ /
VOLUM-knappen.

Automatisk volumregulering
Når volumregulering med hastighetskompensering er aktiv, reguleres
volumet automatisk i samsvar med
bilens hastighet for å undertrykke
støy fra motoren og dekkene. (Se
Innstillinger  Radioinnstillinger 
Automatisk volumregulering).

Drei AV/PÅ / VOLUM-knappen for å
justere volumet.
• Hvis du bruker knappene på rattet, trykker du på VOLUM [+/ -]
-knappene for å justere volumet.
• Det gjeldende lydvolumet vises.
• Når infotainmentsystemet slås
på, er voluminnstillingen slik den
sist ble stilt inn (hvis dette er
lavere enn maksimalt volum ved
innkobling).
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Volumbegrensning ved høy
temperatur

Toneinnstillinger

Hvis temperaturen inne i radioen er
svært høy, begrenser infotainmentsystemet det maksimale volumnivået
som kan stilles inn.
Om nødvendig reduseres volumet
automatisk.

Fra toneinnstillingsmenyen kan lydfunksjoner stilles inn på forskjellige
måter avhengig av FM/AM/DAB-radio og de enkelte lydspillernes
funksjoner.
Trykk på TONE-knappen ved bruk av
den tilsvarende funksjonsinnstillingen.
Drei MENU-TUNE funksjonsvelgeren
for å velge ønsket tonejusteringsmodus, og trykk på MENU-TUNE-knappen.

Drei MENU-TUNE funksjonsvelgeren
for å velge ønsket tonejusteringsverdi, og trykk på
MENU-TUNE-knappen.
Du kan initialisere det valgte elementet med et langt trykk på
MENU-TUNE-knappen i konfigurasjonsinnstillingen for klang eller initialisere alle elementene i
konfigurasjonsinnstillingen for klang
med et langt trykk på TONE-knappen.
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Toneinnstillingsmeny
• Bass: Juster bassnivået fra -12 til
+12.
• Midrange: Juster
midrange-nivået fra -12 til +12.
• Diskant: Juster diskantnivået fra
-12 til +12.
• Fader: Juster balansen
fremre/bakre høyttaler fra
15 foran til 15 bak for bil med
seks høyttalere.
• Balanse: Juster balansen
høyre/venstre høyttaler fra 15 på
venstre side til 15 på høyre side.
• EQ (equalizer): Velg eller slå av
musikkstil (OFF  Pop 
Rock  Klassisk  Tale 
Country)

Velge funksjon
FM/AM-radio eller DAB

Trykk på RADIO BAND-knappen for
å velge blant funksjonene AM/FM-radio eller DAB (bare for type A-modell).
Trykk på MENU-TUNE-knappen for
å åpne FM/AM/DAB-menyen med alternativer for valg av radiostasjoner.

CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth-lyda
vspilling eller avspilling av lyd fra
AUX-inngangen

Trykk gjentatte ganger på
CD/AUX-knappen for å veksle mellom lydspillerfunksjonene, AUX-funksjonene for CD/MP3-plater eller
tilkoblet USB eller iPod, Bluetooth-lydspiller. (CD/MP3  AUX 
USB eller iPod, Bluetooth-audio 
CD/MP3 ....)
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• Trykk på Kilde [_SRC^] med på
rattet for å velge ønsket innstilling.

Trykk på MENU-TUNE-knappen for
å åpne menyen med alternativer for
den gjeldende funksjonen eller
menyen for den gjeldende enheten
(unntatt Bluetooth-audio).

Bluetooth-enhet for håndfritelefon

Trykk på PHONE/MUTE-knappen for
å velge funksjonen Bluetooth-håndfritelefon (bare modeller av type
A-modeller).

Trykk på knappen TELEFON/SLÅ
AV LYD for å åpne Bluetooth med alternativer for den gjeldende funksjonen.
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Radio
AM/FM-radio og DAB (bare
for type A-modell)
Før du bruker AM/FM-radioen
Hovedknapper/funksjonsvelger
(10) RADIO BAND-knappen
Trykk på knappen for å velge
AM/FM-radio eller DAB (Digital Audio Broadcasting: bare
for type A-modell)-funksjon
(14) MENU-TUNE-knappen med
betjeningselement
• Drei denne funksjonsvelgeren for å finne en sendefrekvens manuelt.
• Trykk på denne knappen
for å komme til menyskjermbildet fra den nåværende innstillingen.

(16) / BACK (TILBAKE)-knappen
Avbryte inntastingen eller gå
tilbake til forrige skjermbilde/meny.
(8) tSEEKu-knapper (SØK)
• Trykk på denne knappen
for å søke etter tilgjengelige radio- eller DAB-stasjoner (Digital Audio
Broadcasting: bare for
type A-modell) automatisk.
• Hold denne knappen inne
for å endre radio- eller
DAB-frekvens (bare for
type A-modell) etter
ønske, og slipp knappen
for å stoppe ved gjeldende frekvens.

(6) FAVORITE [FAV1-2-3]-knappen
Trykk på denne knappen for å
bla gjennom sidene med
lagrede favorittradio- eller
-DAB-stasjoner (bare for type
A-modell).
(3) PRESET [1 ~ 6] (STASJONS-)-knapper
• Hold en av disse stasjonsknappene inne for å registrere den gjeldende radioeller DAB-stasjonen (bare
for type A-modell) på
denne knappen.
• Trykk på denne knappen
for å velge stasjonen som
er registrert på stasjonsknappen.
(11) TP-knappen
Slå TP-funksjonen (trafikkprogram) på eller av ved bruk av
FM RDS-funksjonen.
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(7) INFORMASJON
[INFO]-knappen
Vis informasjonen radiostasjon eller DAB-stasjoner
(bare for type A-modell).

• Den sist valgte radiostasjonen
tas inn.

Søke etter DAB-tjenester
automatisk

Søke etter radiostasjoner
automatisk

Lytte til radio- eller
DAB-stasjoner
Velge radio- eller DAB-modus

Trykk på tSEEKu-knappene for å
søke automatisk etter tilgjengelige
radiostasjoner med god mottakskvalitet.
Trykk på RADIO BAND-knappen flere ganger for å velge FM/AM-radio
eller DAB.

Trykk på tSEEKu-knappene for automatisk å søke etter tilgjengelige
DAB-radiokomponenter i gjeldende
gruppe.
For å gå til forrige/neste gruppe, trykker du på tSEEKu-knappene.
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Søke etter radiostasjoner

Søke etter en DAB-gruppe

Koble til DAB-tjenesten
[DAB-DAB på / DAB-FM av]

Hold tSEEKu-knappene inne for å
endre frekvens raskt, og slipp knappen ved ønsket frekvens.

Trykk på og hold inne tSEEKu
-knappene for automatisk å søke etter tilgjengelige DAB-radiokomponenter med god mottakskvalitet.
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[DAB-DAB av / DAB-FM på]

[DAB-DAB på / DAB-FM på]

• Når du angir Automatisk kobling
aktiveres DAB-FM. Hvis DAB-signalet er svakt, mottar infotainmentsystemet automatisk den
tilknyttede tjenestekomponenten
(se Innstillinger  Radioinnstillinger  DAB-innstillinger 
Automatisk kobling DAB-FM).

Søke manuelt etter en
radiostasjon

Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å søke etter ønsket radiofrekvens
manuelt.
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Stille inn på en DAB-stasjon
manuelt

Trykk på MENU-TUNE-knappen i
DAB-modus for å åpne DAB-menyen.
Drei MENU-TUNE-funksjonsvelgeren for å velge DAB manuell søking,
og trykk på MENU-TUNE-knappen.
Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å finne ønsket sendefrekvens manuelt, og trykk på
MENU-TUNE-knappen.

Bruke DAB-stasjonslisten

Vise DAB-informasjonen

Drei MENU-TUNE-funksjonsvelgeren for å se DAB-stasjonslisten.
• Informasjon om stasjonslisten
vises.
• Hvis DAB-stasjonslisten er tom,
starter oppdateringen av
DAB-stasjonslisten automatisk.

Trykk gjentatte ganger på
INFORMATION [INFO]-knappen for
å velge ønsket visningsmodus for
DAB-stasjonsinformasjon.
• Radioinformasjonsnummer 1 for
den valgte siden med forhåndsinnstilte favoritter vises.

Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å velge ønsket liste, og trykk på
MENU-TUNE-knappen for å lytte til
den gjeldende radiostasjonen.
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Bruke stasjonsknappene
Registrere på en stasjonsknapp

Trykk på FAVOURITE
[FAV1-2-3]-knappen for å velge ønsket side med lagrede favoritter.
Trykk på en av PRESET [1 ~ 6]-knappene (stasjonsknappene) for å
registrere den gjeldende radio- eller
DAB-stasjonen på denne knappen
på den valgte siden med favoritter.

• Opptil tre sider med favoritter kan
lagres og opptil seks radio- eller
DAB-stasjoner kan lagres på
hver av disse.
• Det er mulig å angi antallet sider
med favoritter som brukes i "Innstillinger  Radioinnstillinger 
Favorittradiostasjoner (maks.
antall sider med favoritter)".
• Hvis en ny radiostasjon registreres på en PRESET [1 ~ 6]-knapp
(stasjonsknapp) som allerede er i
bruk, vil det tidligere innholdet
slettes og erstattes med den nye
radio- eller DAB-stasjonen som
lagres der.

Lytte direkte til en stasjon med
stasjonsknappen

Trykk gjentatte ganger på FAVOURITE [FAV1-2-3]-knappen for å velge
ønsket side med forhåndsinnstilte favoritter.
• Radioinformasjonsnummer 1 for
den valgte siden med forhåndsinnstilte favoritter vises.
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Trykk på en PRESET [1 ~ 6]-knapp
(stasjonsknapper) for å lytte til radioDAB-stasjonen som er lagret på
denne knappen umiddelbart.

Bruke radio- eller DAB-menyen

Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å komme til ønsket menyalternativ og trykk på MENU-TUNE-knappen for å velge gjeldende alternativ
eller se den detaljerte menyen for
alternativet.
AM/FM/DAB-meny Favorittliste

Trykk på MENU-TUNE-knappen for
å åpne radio- eller DAB-menyen.

Gå til FM/AM/DAB-menyen og drei
funksjonsvelgeren MENU-TUNE for
å velge favorittlisten, og trykk på
MENU-TUNE-knappen.

• Informasjon om favorittlisten
vises.
Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å gå til ønsket favorittliste, og
trykk på MENU-TUNE-knappen for å
lytte til den gjeldende radiostasjonen.
AM/FM-meny 
FM/AM-stasjonsliste

Gå til FM/AM-menyen og drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE for å
velge FM/AM-stasjonslisten, og trykk
på MENU-TUNE-knappen.
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• Informasjon om stasjonslisten
vises.
Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å gå til ønsket liste, og trykk på
MENU-TUNE-knappen for å lytte til
den gjeldende radiostasjonen.

• FM/DAB-kategorilisten vises.

DAB-meny DAB-meldinger

Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å velge ønsket liste, og trykk på
MENU-TUNE-knappen for å lytte til
den gjeldende radiostasjonen.

FM/DAB-meny 
FM/DAB-kategoriliste

Gå til DAB-menyen og drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE og gå til
DAB-meldinger, og trykk på
MENU-TUNE-knappen.
• Listen med DAB-meldinger vises.

Gå til FM/DAB-menyen og drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE for å
velge FM/DAB-kategorilisten, og
trykk på MENU-TUNE-knappen.

Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å velge ønskete lister, og trykk på
MENU-TUNE-knappen for å lytte til
den gjeldende radiostasjonen.
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AM/FM/DAB-meny Oppdater
AM/FM/DAB-stasjonsliste

Gå til AM/FM/DAB-menyen og drei
funksjonsvelgeren MENU-TUNE for
å gå til oppdatering av
AM/FM/DAB-stasjonslisten, og trykk
på MENU-TUNE-knappen.
• FM/AM/DAB-stasjonslisten oppdateres.

• Ved oppdateringen av
AM/FM/DAB-stasjonslisten, trykker du på MENU-TUNE-knappen
eller den forrige / BACK-knappen for å stoppe uten å lagre
under oppdatering av
FM/AM-stasjonslisten.

RDS (radiodatasystem)
• RDS (Radio Data System) er en
tjeneste fra FM-stasjoner som
gjør det merkbart lettere å finne
radiostasjoner med godt mottak.

• RDS-stasjoner indikeres av programnavnet i stedet for av kringkastingsfrekvensen.
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Se RDS-sendingsinformasjon
Under mottak av RDS-sending trykker du på INFORMATION
[INFO]-knappen for å se den mottatte RDS-sendingsinformasjonen.

Konfigurere RDS

Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å gå til ønskete RDS-innstillinger,
og trykk på MENU-TUNE-knappen.

Slå på og av RDS
Angi RDS-alternativet som På eller
Av.
Aktivering av RDS innebærer disse
fordelene:
• På displayet vises programnavnet for den innstilte stasjonen i
stedet for frekvensen.
• Infotainmentsystemet velger alltid
den best mottakbare sendefrekvensen for den innstilte stasjonen ved hjelp av AF (alternativ
frekvens).

Trykk på CONFIG-knappen for å se
systemkonfigurasjonsmenyen.
Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å gå til ønskete radiosinnstillinger,
og trykk på MENU-TUNE-knappen.

Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
fra RDS-innstillingsmenyen for å gå
til RDS: Av, og trykk deretter på
MENU-TUNE-knappen for å slå på
RDS-funksjonen.
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Slå regionalisering på og av

Slå frysing av tekstrulling på
og av

RDS må være aktivert for regionalisering.

Brukes til å slå funksjonen for frysing
av tekstrulling (for visning av informasjon om programtjeneste) på eller
av.

På noen tidspunkter vil noen
RDS-stasjoner sende forskjellige
regionale programmer på forskjellige
frekvenser.
Angi alternativet Regional (REG)
som På eller Av.
Kun alternative frekvenser (AF) med
det samme regionale programmet
blir valgt.
Hvis regionalisering er slått av, blir
alternative frekvenser for stasjonene
valgt uten hensyn til de regionale
programmene.

Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
fra RDS-innstillingsmenyen for å gå
til Regional: Av, og trykk deretter på
MENU-TUNE-knappen for å slå på
Regional-funksjonen.
Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
fra RDS-innstillingsmenyen for å gå
til frysing av tekstrulling: Av, og trykk
deretter på MENU-TUNE-knappen
for å slå på funksjonen for frysing av
tekstrulling (On).
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Volum for trafikkmeldingene
(TA)
Minimumsvolumet for trafikkmeldinger (TA) kan forhåndsinnstilles
Minimumsvolumet for trafikkmeldingene kan økes eller reduseres i forhold til det normale lydvolumet.

Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å velge TA-volumnivå, og trykk på
MENU-TUNE-knappen.

Trafikkradiotjeneste
(TP = Trafikkprogram)
Trafikkradiotjeneste-stasjoner er
RDS-stasjoner som kringkaster
trafikknyheter.
Slå beredskapsfunksjonen for trafikkmeldinger i infotainmentsystemet på
og av:
Hvis annen modus enn telefon: trykk
på TP-knappen for å slå trafikkradiofunksjonen på eller av.

Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å gå til TA-volum fra RDS-innstillingsmenyen, og trykk på
MENU-TUNE-knappen.

• Hvis trafikkradiotjenesten er slått
på, vises [ ] i radiohovedmenyen.
• Hvis den gjeldende stasjonen
ikke er en trafikkradiostasjon,
startes et automatisk søk etter
den neste trafikkradiostasjonen.
• Når en trafikkradiostasjon er funnet, vises [TP] i radiohovedmenyen.
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Blokkering av trafikkmeldinger
Blokkere en trafikkmelding, for
eksempel under CD/MP3-avspilling
eller radiomottak:

Blokkering av gjeldende
trafikkmeldinger
Blokkere en gjeldende trafikkmelding, for eksempel under TA-radiomottak:

• Hvis trafikkradiotjenesten er slått
på, avbrytes CD/MP3/USB/iPod
/Bluetooth- eller AUX -avspilling
under trafikkmeldingen.
I annen modus enn telefonmodus:
trykk på TP-knappen.
Slå på trafikkradiotjenesten, og skru
volumet på infotainmentsystemet
helt ned.
• Trafikkmeldingen avbrytes, men
trafikkradiotjenesten fortsetter å
være på.

I annen modus enn telefonmodus:
trykk på TP-knappen.
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Fastmontert antenne

Forsiktig
Husk å ta av antennen før du kjører inn på steder med lavt tak, slik
at den ikke skades.
Hvis du kjører inn i en automatisk
bilvaskehall med antennen oppe vil
dette kunne føre til skade på
antennen eller biltaket. Fjern
antennen før du kjører inn i en
automatisk bilvaskehall.

Lydspillere
CD-spiller
Dette systemets CD/MP3-spiller kan
spille lyd-CD-plater og
MP3/WMA-plater.

Før bruk av CD-spilleren
Viktig informasjon om lyd-CD- og
MP3/WMA-plater

Forsiktig
TDL149A

For å fjerne takantennen dreies den
mot klokken. For å montere takantennen dreies den med klokken.

Monter antennen, og sett den rett
opp for best mulig mottak.

I alle tilfeller må det ikke settes inn
DVD-er i miniformat med en diameter på 8 cm, eller plater med
unormal overflate i denne CD/MP3
(WMA)-spilleren.
Unngå å feste klistremerker på platen. Slike plater kan sette seg fast i
CD-spilleren og skade drivverket.
Hvis dette skjer, kreves en kostbar
utskifting av enheten.

140

Infotainmentsystem

• Det kan hende at en lyd-CD-plate
med antipiratfunksjon som ikke er
kompatibel med standarden for
lyd-CD-plater ikke fungerer riktig,
eller ikke fungerer i det hele tatt.
• CD-R- og CD-RW-plater som er
spilt inn manuelt håndteres ofte
mer uforsiktig enn originale
CD-plater. Vær nøye med
behandlingen av brente CD-Rog CD-RW-plater. Les anvisningene nedenfor.
• Det kan hende at manuelt innspilte CD-R- og CD-RW-plater
ikke spilles riktig, eller ikke spilles
i det hele tatt.
Hvis slike problemer skulle oppstå, er det ikke noe galt med enheten.
• Unngå å sette fingermerker på
spillesiden når du skifter plater.
• Etter at du har tatt en plate ut av
CD/MP3-spilleren, må du legge
den i en CD-mappe, slik at den
ikke blir skadet eller støv samler
seg på den.

• Hvis det er støv eller væske på
platen, kan det oppstå problemer
med linsen inne i CD/MP3-spilleren.
• Beskytt platen mot varme og
direkte sollys.
Egnet platetype
• Dette produktet kan spille
CD/MP3-plater (WMA).
- CD-DA: CD-R/CD-RW
- MP3 (WMA):
CD-R/CD-RW/CD-ROM
• MP3-filene (WMA) som er oppført nedenfor, kan ikke spilles.
- Filer kodet i henhold til MP3i
(MP3 interaktiv) eller MP3
PRO-standard
- MP3-fil (WMA) som ikke er
kodet i henhold til standarder
- MP3-filer som ikke er i formatet MPEG1 Layer3

Viktig om plater
• Plater som beskrevet nedenfor
må ikke brukes. Utstrakt bruk av
slike plater i spilleren kan forårsake problemer.
- Plater med klistremerker, etiketter eller beskyttelsescelle.
- Plater med etikett skrevet ut
på blekkskriver
- Plater som er lagret ved overbrenning, og dermed inneholder mer data enn
standardkapasiteten
- Plater med sprekker eller riper, eller som er bøyd, spilles
ikke riktig.
- 8 cm-plater eller plater som
ikke har sirkelform (firkantede,
femkantede, ovale)
• Ingen andre gjenstander enn plater må settes inn i plateåpningen,
ettersom det ellers kan oppstå
problemer eller skader.
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• Det kan hende at spilleren ikke
virker som den skal hvis varmeapparatet slås på i kaldt vær, på
grunn av fuktighet inne i enheten.
Hvis dette skulle skje, lar du
enheten være avslått i omtrent en
time før bruk.
• Avspillingen kan stoppe på grunn
av vibrasjoner i bilen ved kjøring
på ujevn veibane.
• Du må ikke bruke makt for å ta ut
eller sette inn en plate, og du må
ikke blokkere den med hånden
mens den skyves ut.
• Sett inn platen med siden med
skrift opp. Den kan ikke spilles
hvis den settes inn feil vei.
• Ikke ta på opptakssiden med
hånden mens du håndterer platen (siden uten tekst eller dekor).
• Legg plater som ikke er i bruk, i
CD-mapper, og oppbevar dem på
et sted der de ikke utsettes for
direkte lys eller høy temperatur.

• Søl ikke kjemiske stoffer på platen. Rengjør platene med en
myk, fuktig klut, og tørk fra
midten og utover.
Informasjon om bruk av
CD-R-/RW-plater
• Bare CD-R-/CD-RW-plater som
er "avsluttet" kan brukes.
• Avhengig av programoppsettet
og -miljøet kan det hende at plater som er opprettet ved bruk av
en datamaskin, ikke spilles.
• Det kan hende
CD-R-/CD-RW-plater, spesielt
voluminøse plater, ikke fungerer
hvis de utsettes for direkte lys
eller høy temperatur, eller hvis de
oppbevares lenge i bilen.
• Det kan hende at tittelen og
annen tekstinformasjon på
CD-R-/CD-RW-plater ikke vises
på denne enheten.
• Det kan ta lengre tid for
CD-RW-plater å lastes inn enn
CD- eller CD-R-plater.

• Det kan hende at skadde musikkfiler avbrytes under avspilling,
eller ikke spilles i det hele tatt
• Det kan hende at visse antipiratplater ikke spilles.
• En MP3-plate (WMA) kan inneholde maksimalt 512 filer i hvert
av de 10 mappenivåene, og maksimalt 999 filer kan spilles.
• Dette systemet kan bare gjenkjenne MP3-plater (WMA) i henhold til ISO-9660 nivå 1/2 eller
Joliet-filsystemet. (Det støtter
ikke UDF-filsystemet.)
• MP3/WMA-filer er ikke kompatible med dataoverføring med pakkeskriving.
• Det kan hende at en plate med
MP3-/WMA-filer og lyddata
(CDDA) ikke spilles hvis platen er
en CD-ekstra-plate eller en blandet modus-plate
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• Fil-/mappenavnene kan brukes i
henhold til lagringstypen som
beskrevet nedenfor, inkludert filnavnutvidelsen med fire tegn
(.mp3).
- ISO 9660 nivå 1: maksimalt
12 tegn
- ISO 9660 nivå 2: maksimalt
31 tegn
- Jouliet: maksimalt 64 tegn
(1 byte)
- Windows, langt filnavn: maksimalt 28 tegn (1 byte)

Informasjon om
MP3-/WMA-musikkfiler
• Dette produktet kan spille
MP3-/WMA-filer med filnavnutvidelsen mp3,.wma (små bokstaver) eller.MP3 og.WMA (store
bokstaver)
• MP3-filer som kan spilles på
dette produktet.
- Bithastighet: 8 kbps ~ 320
kbps
- Samplingsfrekvens: 48 kHz,
44,1 kHz, 32 kHz (for
MPEG-1), 24 kHz, 22,05 kHz,
16 kHz (for MPEG-2)
• Dette produktet kan spilles filer
med bithastighet på 8k bps ~
320 kbps. En bithastighet over
128 kbps gir høy lydkvalitet.
• Dette produktet kan vise ID3-taginformasjon i forbindelse med
MP3-filer (versjon 1.0, 1.1, 2.2,
2.3 eller 2.4), som album- og
artistnavn.

• For at du skal kunne se album(platenavn), spor-(spornavn) og
artistinformasjon (artist på gjeldende spor) bør filen være kompatibel med ID3-tag V1- og
V2-formatene.
• Dette produktet kan spille
MP3-filer med VBR. Ved avspilling av MP3-filer av denne
VBR-typen kan vist tid som gjenstår avvike fra den tiden som faktisk gjenstår.
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Rekkefølge ved avspilling av
musikkfiler

Spille CD/MP3
Hovedknapper/funksjonsvelger
(9) CD/AUX-knappen
Velg CD/MP3-spilleren.
(14) MENU-TUNE-knappen med
betjeningselement
• Drei knappen/funksjonsvelgeren for å gå til listen
med spor, menyen eller
MP3/WMA-sporinformasjonen.
• Trykk på knappen/funksjonsvelgeren for å se
menyskjermbildet for gjeldende enhet eller funksjonsinnstilling.

(8) tSEEKu-knapper (SØK)
• Trykk på disse knappene
for å spille forrige eller
neste spor.
• Hold disse knappene inne
for å spole bakover eller
forover i sporet, og slipp
knappen for å fortsette
avspillingen med normal
hastighet.
(4) EJECT-knappen
Utløse platen.
(7) INFORMASJON
[INFO]-knappen
Viser informasjon for sporet
som spilles.
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Sette inn og spille av
CD/MP3-plater

Sett platen som skal spilles, i plateåpningen med siden med tekst vendt
opp.

• Når plateinformasjonen er lest,
starter avspillingen automatisk fra
det første sporet.
• Hvis en ikke-lesbar plate settes
inn, skyves platen automatisk ut.
Det vises en melding om feil på
plate, og systemet skifter til den
funksjonen som sist ble brukt
eller FM-radioen.

Når en plate allerede er satt inn, trykker du gjentatte ganger på
CD/AUX-knappen for å velge avspilling av CD/MP3.
• Hvis det ikke er noen plate i spilleren, vises "No Disc Inserted"
(Ingen CD satt inn) på displayet,
og funksjonen blir ikke valgt.
• Sporet som sist ble spilt, spilles
automatisk.
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Utløse en plate

Bytte spor som spilles

For å ta ut platen trykker du på
EJECT-knappen.
• Når platen skyves ut, skifter systemet automatisk til den forrige
funksjonen eller FM-radioen.
• Platen trekkes automatisk inn
igjen hvis den ikke tas ut etter en
viss tid.

Trykk på knappene tSEEKu i avspillingsmodus for å spille forrige eller neste spor.
• Med betjeningsknappen på rattet
er det enkelt å bytte spor ved å
dreie kildejusteringsknappen
Source [_SRC^].

Du kan også dreie funksjonsvelgeren
MENU-TUNE for å gå til spillelisten,
og trykke MENU-TUNE-knappen for
å endre umiddelbart.
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Endre spillerekkefølge

Hold knappene tSEEKu inne i avspillingsmodus for å spole bakover
eller forover mens et spor spilles.
Slipp knappen for å fortsette avspillingen av sporet med normal hastighet.
• Volumet reduseres litt under spoling bakover og forover, og spilletiden vises.

Se informasjon om sporet som
spilles

Trykk på INFORMATION
[INFO]-knappen i avspillingsmodus
for å se informasjon om sporet som
spilles.
• Hvis det ikke finnes noen informasjon om CD-sporet som spilles, vises meldingen "Ingen
informasjon".

I forbindelse med MP3-spor (WMA)
kan du se mer informasjon ved å
dreie funksjonsvelgeren
MENU-TUNE i visningen av sporinformasjon.
• Informasjonen som vises, er filnavnet, mappenavnet og ID3-taginformasjon som er lagret
sammen med musikkfilen.

Infotainmentsystem 147

Hvis feil ID3-taginformasjon (for
eksempel artist, tittel på spor) har
blitt lagt til MP3/WMA-filene før
de ble brent på platen, vil denne
informasjonen vises slik den foreligger av infotainmentsystemet.
Feil ID3-taginformasjon kan ikke
endres eller korrigeres på infotainmentsystemet. ID3-tagger
kan bare korrigeres på en datamaskin.
• Sporinformasjon med spesialsymboler eller på utilgjengelige
språk kan vises som "----" eller
ikke vises i det hele tatt.

Bruke CD-menyen
Endre avspillingsmodus

Trykk på MENU-TUNE-knappen i avspillingsmodus for å åpne
CD-menyen.

Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å velge blanding av spor eller repetisjon av spor, og trykk på
MENU-TUNE-knappen for å slå de
gjeldende funksjonene på eller av.
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CD-meny  Sporliste

CD-meny Søk mapper

I forbindelse med lyd-CD-plater
dreier du funksjonsvelgeren
MENU-TUNE fra CD-menyen for å
gå til sporlisten, og trykker deretter
på MENU-TUNE-knappen.
Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å finne ønsket sporliste, og trykk
på MENU-TUNE-knappen for å spille
det valgte sporet.

I forbindelse med MP3 (WMA)-plater
dreier du funksjonsvelgeren
MENU-TUNE fra CD-menyen til ønsket mappe, og trykker deretter på
MENU-TUNE-knappen.
Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å gå til ønsket mappe, og trykk på
MENU-TUNE-knappen.

Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å finne ønsket spor, og trykk på
MENU-TUNE-knappen for å spille
det valgte sporet fra den valgte mappen.
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CD-meny  Søk...

I forbindelse med MP3 [WMA]-plater
dreier du funksjonsvelgeren
MENU-TUNE fra CD-menyen, gå til
ønsket element og trykk deretter på
MENU-TUNE-knappen.
• Etter at systemet har lest plateinformasjonen, vises den første
sangen i spillelisten [iP].
• Hvis det ikke er noen musikkfiler i
spillelisten [iO], vises den første
sangen til hver artist [iA].

• Avhengig av antallet musikkfiler
kan det ta lang tid å lese platen

Trykk på MENU-TUNE-knappen
igjen, og drei funksjonsvelgeren
MENU-TUNE fra det viste søkeelementet for å velge ønsket spillemodus.
• Antallet sanger som passer,
vises av Spilleliste [iP]/Artist
[iA]/Album [iL]/Sanger [iS]/Sjanger [iG].

Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å gå til den detaljerte kategorien,
og trykk på MENU-TUNE-knappen.
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Tilleggsenheter
USB-spiller (bare for type
A-modell)

Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å finne ønsket spor/tittel, og trykk
på MENU-TUNE-knappen for å spille
det valgte sporet.

Viktig om bruk av USB-enheter
• Funksjonen kan ikke garanteres
hvis den innebygde
HDD-USB-masselagringsenheten eller CF-/SD-minnekortet
kobles til via en USB-adapter.
Bruk en lagringsenhet av typen
USB-minnepenn.
• Vær forsiktig, slik at du unngår
statisk elektrisitet ved til- eller frakobling av USB. Hvis til- og frakobling gjentas mange ganger på
kort tid, kan det oppstå problemer
med enheten.
• For å koble fra og fjerne
USB-enheten bruker du
"USB-menu  Remove USB"
med MENU-TUNE-knappen.
• Funksjonen kan ikke garanteres
hvis tilkoblingsklemmen til
USB-enheten ikke er i metall.

• Tilkobling av USB-lagringsenheter av typen i-Stick kan føre til feil
på grunn av vibrasjoner i bilen,
og funksjonen kan derfor ikke
garanteres.
• Pass på at du ikke berører
USB-tilkoblingsklemmen med
gjenstander eller kroppsdeler.
• USB-lagringsenheten kan bare
identifiseres hvis den er formatert
i filformat FAT16/32. Bare enheter med tildelt enhetsstørrelse
på 512 byte/sektor eller
2048 byte/sektor kan brukes.
NTFS og andre filsystemer kan
ikke identifiseres.
• Tiden det tar å identifisere filene
kan variere avhengig av
USB-lagringsenhetens type og
kapasitet og filtypen til den
lagrede filen. Dette betyr ikke at
noe er galt med produktet. Vent
mens filene bearbeides.
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• Det kan hende at filer i enkelte
USB-lagringsenheter ikke identifiseres på grunn av kompatibilitetsproblemer, og tilkobling med
minneleser eller USB-hub støttes ikke. Kontroller funksjonen til
enheten i bilen før bruk.
• Når enheter som en MP3-spiller,
en mobiltelefon eller et digitalkamera kobles til via en mobildisk,
kan det hende at de ikke fungerer
som normalt.
• USB-lagringsenheten må ikke
kobles fra under avspilling.
Det kan føre til skade på produktet eller svekke ytelsen til
USB-enheten.
• Tenningen må være slått av når
den tilkoblede USB-lagringsenheten må kobles fra. Hvis tenningen slås på mens
USB-lagringsenheten er koblet til,
kan USB-lagringsenheten skades, eller det kan hende at den
ikke vil fungere som den skal.

Forsiktig
USB-lagringsenheter kan bare
kobles til dette produktet for avspilling av musikkfiler.
Produktets USB-uttak bør ikke brukes til lading av USB-tilbehørsutstyr, ettersom varmegenereringen
ved bruk av USB-uttaket kan forårsake ytelsesproblemer eller skade
på produktet.
• Når den logiske stasjonen skilles
fra en USB-masselagringsenhet,
kan bare filer fra den logiske stasjonen på høyeste nivå spilles i
forbindelse med USB-musikkfiler.
Musikkfiler som skal spilles, bør
derfor lagres på stasjonen med
det høyeste nivået på enheten.
Det kan hende at musikkfiler i
enkelte USB-lagringsenheter ikke
spilles på vanlig måte hvis en
applikasjon lastes ved at en
separat stasjon partisjoneres i
USB-enheten.

• Musikkfiler med DRM (Digital
Right Management) kan ikke spilles.
• Dette produktet kan støtte
USB-lagringsenheter opp til
16 GB med en kapasitetsgrense
på 999 filer, 512 mapper og mappestruktur med 10 nivåer. Funksjonen kan ikke garanteres for
lagringsenheter som overskrider
denne grensen.
Viktig informasjon om
USB-musikkfiler
• Hvis en musikkfil er skadet, kan
avspillingen stoppe mens filen
spilles, eller spilleren kan hoppe
over denne filen.
• Mapper og musikkfiler vises i rekkefølgen symbol  nummer 
koreansk 
• Maksimalt 64 koreanske/engelske tegn kan gjenkjennes for
mappe- eller filnavn skrevet i
Joliet-filsystemet.
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Om MP3-/WMA-musikkfiler
• MP3-filer kan spilles som beskrevet nedenfor.
- Bithastighet: 8 kbps ~
320 kbps
- Samplingsfrekvens
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz
(for MPEG-1)
24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz
(for MPEG-2)
• Dette produktet viser
MP3-/WMA-filer med filnavnutvidelsen.mp3,.wma (små bokstaver) eller.MP3 eller.WMA (store
bokstaver).
• Dette produktet kan vise ID3-taginformasjon (versjon 1.0, 1.1, 2.2,
2.3, 2.4) om album, artist osv. for
MP3-filer.
• Fil-/mappenavnene kan brukes
avhengig av lagringstypen som
beskrevet nedenfor, inkludert filnavnutvidelsen med fire tegn
(.mp3).

- ISO 9660 nivå 1: maksimalt
12 tegn
- ISO 9660 nivå 2: maksimalt
31 tegn
- Joliet: maksimalt 64 tegn
(1 byte)
- Windows, langt filnavn: maksimalt 28 tegn (1 byte)
• Dette produktet kan spille
MP3-filer som bruker VBR. Når
en MP3-fil av typen VBR spilles,
kan vist tid som gjenstår, avvike
fra tiden som faktisk gjenstår.

Hovedknapper/funksjonsvelger
Disse hovedknappene og betjeningselementene brukes ved spilling av
USB-musikkfiler.
(9) CD/AUX-knappen
Trykk gjentatte ganger på
knappen når USB-enheten er
koblet til for å velge USB-spillemodus.
(14) MENU-TUNE-knappen med
betjeningselement
• Drei funksjonsvelgeren for
å gå til listen med spor,
menyen eller
MP3/WMA-sporinformasjonen.
• Trykk på knappen for å se
menyskjermbildet fra gjeldende enhet eller funksjonsinnstilling.
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(8) tSEEKu-knapper (SØK)
• Trykk på disse knappene
for å spille forrige eller
neste spor.
• Hold disse knappene inne
for å spole forover eller
bakover, og slipp for å
spille med normal hastighet.

Koble til USB-lagringsenheten

(7) INFORMASJON
[INFO]-knappen
Se informasjon om sporet
som spilles.
(16) / BACK (TILBAKE)-knappen
Avbryte inntastingen eller gå
tilbake til forrige meny.

Koble USB-lagringsenheten med
musikkfiler som skal spiller, til
USB-tilkoblingsklemmen.

• Avspillingen starter automatisk så
snart informasjonen på USB-lagringsenheten er lest.
• Hvis en ikke-lesbar USB-lagringsenhet kobles til, vises en feilmelding, og systemet skifter
automatisk til den sist brukte
funksjonen eller FM-radiofunksjonen.
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Hvis USB-lagringsenheten som skal
spilles, allerede er koblet til, trykker
du gjentatte ganger på
CD/AUX-knappen for å velge
USB-spilleren.
• Avspillingen skjer automatisk fra
det tidligere avspillingsstedet.
Etterpå betjenes funksjonene til
USB-spilleren som ved avspilling
av CD/MP3.

Bruke USB-menyen
Anvisningene for "Bland sanger/Gjenta/Mapper/Søk..." i
USB-menyen er som i CD/MP3-spillerens CD-meny, den eneste forskjellen er at "Fjern USB" er lagt til.
Se CD/MP3-spillerfunksjonene i
CD-menyen.

USB-meny  Fjerne USB

Etterpå betjenes funksjonene til
USB-spilleren som ved avspilling
av CD/MP3.
Avslutte avspilling av
USB-musikkfiler
Trykk på RADIO BAND eller
CD/AUX-knappen for å velge andre
funksjoner.
• For å avslutte avspillingen og
koble fra USB-lagringsenheten
bruker du funksjonen USB-menu
 Remove USB for å fjerne
USB-lagringsenheten på en trygg
måte.

Trykk på MENU-TUNE-knappen i avspillingsmodus for å åpne USB-menyen.
Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å gå til Remove USB, og trykk på
MENU-TUNE-knappen for å se meldingen som informerer om at det er
trygt å fjerne USB-enheten.
Koble USB-enheten fra USB-kontakten.
• Gå tilbake til funksjonen som ble
brukt tidligere.
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iPod-spiller (bare for type
A-modell)
Begrenset til modeller som støtter
iPod-tilkobling
Hovedknapper/funksjonsvelger
Disse hovedknappene og betjeningselementene brukes ved spilling av
iPod-musikkfiler.
(9) CD/AUX-knappen
Trykk gjentatte ganger på
knappen når iPod-en er
koblet til for å velge iPod-spillemodus.
(14) MENU-TUNE-knappen med
betjeningselement
• Drei funksjonsvelgeren for
å se spillelisten.
• Trykk på knappen for å se
menyskjermbildet fra gjeldende enhet eller funksjonsinnstilling.

(8) tSEEKu-knapper (SØK)
• Trykk på disse knappene
for å spille forrige eller
neste spor.
• Hold disse knappene inne
for å spole forover eller
bakover, og slipp for å
spille med normal hastighet.

Koble til iPod-spiller

(7) INFORMASJON
[INFO]-knappen
Vise sporet som spilles.
(16) / BACK (TILBAKE)-knappen
• Avbryte forrige element
eller gå tilbake til forrige
meny.

Koble iPod-lagringsenheten med
musikkfiler som skal spiller, til
USB-tilkoblingsklemmen.
• iPod-modellene som kan kobles
til/støttes av dette produktet:
- iPod 2G Nano/iPod 3G
Nano/iPod 4G og 5G Nano
- iPod 120GB og 160GB
Classic
- iPod 1G, 2G og 3G Touch
- iPhone 3G og 3GS
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• Koble bare iPod til dette produktet ved bruk av tilkoblingsledninger som støttes av
iPod-produkter. Andre tilkoblingsledninger kan ikke brukes.

• I noen tilfeller kan iPod-spilleren
skades hvis tenningen slås av
mens den er koblet til produktet.
Fjern iPod-spilleren etter at tenningen er avslått og oppbevar
den atskilt fra dette produktet når
den ikke skal brukes.

• Avspillingen starter automatisk så
snart produktet har lest informasjonen på iPod-enheten.
• Hvis en ikke-lesbar iPod-enhet
kobles til, vises en feilmelding, og
systemet skifter automatisk til
den sist brukte funksjonen eller
FM-radiofunksjonen.

Hvis iPod-lagringsenheten som skal
spilles, allerede er koblet til, trykker
du gjentatte ganger på
CD/AUX-knappen for å velge
iPod-spilleren.

• Avspillingen skjer automatisk fra
det tidligere avspillingsstedet.
• Avspillingsfunksjonene og
skjerminformasjonen ved bruk av
iPod-spiller sammen med dette
produktet, kan avvike fra
iPod-spilleren når det gjelder spillerekkefølge, -metode og informasjonsinnhold.
• Tabellen nedenfor viser kategoriene i forbindelse med iPod-produktets søkefunksjoner.
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Etterpå kan funksjonene for
avspilling av iPod betjenes på
samme måte som avspilling av
CD/MP3.

iPod-meny  Utløs iPod

Inngang for ekstern lydkilde
(AUX)

Avslutte iPod-avspilling
For å avslutte avspilling, trykker du
på RADIO BAND- eller
CD/AUX-knappen for å velge andre
funksjoner.
Bruke iPod-menyen
Fra iPod-menyen er anvisningene for
"Bland sanger/Gjenta/Søk... (inkludert lydbøker og forfattere)" som fra
CD/MP3-spillerens CD-meny, den
eneste forskjellen er at elementet
"Utløs iPod" er lagt til.
Se detaljerte anvisninger for
CD/MP3.

• Gå tilbake til funksjonen som ble
brukt tidligere.

Begrenset til modeller som støtter tilkobling av ekstern lydkilde
Hovedknapper/funksjonsvelger
Følgende hovedknapper og betjeningselementer brukes for å spille lyd
fra en tilkoblet ekstern lydkilde på infotainmentsystemet.
(9) CD/AUX-knappen
Trykk på MENU-TUNE-knappen i avspillingsmodus for å åpne iPod-menyen.
Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å gå til Eject iPod-funksjonen, og
trykk på MENU-TUNE-knappen for å
se meldingen som informerer om at
det er trygt å fjerne enheten.
Koble iPod-enheten fra USB-kontakten.
Koble iPod-enheten fra USB-kontakten.

Når den eksterne lydkilden er
koblet fra, trykker du gjentatte
ganger på knappen for å
velge AUX-modus.
(2) POWER/VOLUM-knapp
Drei på knappen for å justere
volumet.
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Personlig tilpasning

Koble til en ekstern lydkilde
Koble lydutgangen til det eksterne audioutstyret til AUX-inngang 1 eller 2.
• AUX 1: i infotainmentenheten
• AUX 2: Finnes i hanskerommet

Personlig tilpasning
Hovedknapper/funksjonsvelger
• Knappene og betjeningselementet som brukes i systemoppsettet:
(12) CONFIG-knappen
Trykk på denne knappen for å
åpne systemkonfigurasjonsmenyen.
Trykk på CD/AUX-knappen for å
skifte til modus for ekstern lydkilde
hvis en ekstern lydkilde allerede er
koblet til.

• Infotainmentsystemet skifter
automatisk til modus for ekstern
lydkilde (AUX) når en ekstern lydkilde er koblet til.

Drei AV/PÅ / VOLUM-knappen for å
justere volumet.

(14) MENU-TUNE-knappen med
betjeningselement
• Drei funksjonsvelgeren for
å gå til menyen eller innstillingen.
• Trykk på knappen for å
velge/angi detaljert betjeningsskjermbilde for den
gjeldende menyen eller
konfigurasjonselementet.
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(16) / BACK (TILBAKE)-knappen
Avbryte inntastingen eller gå
tilbake til forrige skjermbilde/meny.

[Eksempel] Systemkonfigurasjon
 Konfigurasjonstid og -dato 
Gjeldende dato: 25. januar 2012

Foreta personlige tilpasninger ved
bruk av konfigurasjonsmenyen
• Konfigurasjonsmenyene og funksjonene kan være forskjellige
avhengig av bilmodellen.
• Referanse: Tabell med informasjon for konfigurasjonsmenyen
på neste side.

Trykk på CONFIG-knappen for å vise
systemkonfigurasjonsmenyen.
Etter at du har sett i tabellen med informasjon om konfigurasjonsmenyen på neste side, dreier du
MENU-TUNE-knappen for å gå til
ønsket konfigurasjonsmeny og trykker på MENU-TUNE-knappen.

• Angir den detaljerte listen for gjeldende konfigurasjonsmeny eller
funksjonstilstand.
• Hvis det finnes enda en detaljert
liste fra den gjeldende detaljerte
listen, kan du gjenta denne handlingen.
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Tabell med informasjon om
innstillinger
[Språk]

Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å få ønsket innstillingsverdi eller
funksjonstilstand, og trykk på
MENU-TUNE-knappen.

• Hvis den gjeldende detaljerte listen består av flere elementer,
gjentar du denne handlingen.
• Angi den gjeldende konfigurasjonsverdien, ellers endres funksjonstilstanden.

Valg av ønsket språk.
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[Tid og dato]

MM/DD/ÅÅÅÅ: 01.23.2012
RDS-klokkesynkronisering: Velg
On eller Off.
[Radioinnstillinger]

AS-stasjoner: Still inn funksjonen
for automatisk lagering av stasjoner
for hver radio eller DAB.
RDS-alternativer: Angi RDS-alternativer.
- RDS: On/Off (aktivere eller deaktivere RDS-funksjonen).
- Regional: On/Off (aktivere eller
deaktivere Regional-funksjonen).
- Frysing av tekstrulling: Velg On
eller Off.
- TA-volum: Angi TA-volum.
DAB-innstillinger: Angi RDS-alternativer.

Gjeldende tid: Angi timer og minutter for gjeldende tid manuelt.
Gjeldende dato: Angi gjeldende
år/måned/dato manuelt.
Gjeldende tidsformat: Velg 12- eller
24-timersvisning.
Gjeldende datoformat: Angi datoen
i displayformat.
ÅÅÅÅ.MM.DD: 23.01.2012
DD/MM/ÅÅÅÅ: 23. jan. 2012

Automatiskk volumregulering:
Angi Off/Low/Medium/High
Maksimalt oppstartvolumet: Angi
maksimumsgrensen for oppstartvolumet manuelt.
Radiofavoritter: Angi sidene med
favoritter manuelt.

- Automatisk kobling av grupper: On/Off (aktivere eller deaktivere funksjonen for automatisk
kobling av grupper).
- Automatisk kobling DAB-FM:
On/Off (aktivere eller deaktivere
funksjonen automatisk kobling
DAB-FM).

162

Infotainmentsystem

- Dynamisk lydtilpasning: On/Off
(aktivere eller deaktivere funksjonen dynamisk lydtilpasning).
- Velg bånd: Angi Both, L-band
eller Band III.
[Bluetooth-innstillinger]

- Pare enhet: Forsøk å pare en ny
Bluetooth-enhet.
- Endre Bluetooth-kode:
Endre/angi Bluetooth-kode
manuelt.
Gjenopprett fabrikkinnstillinger:
Tilbakestille til opprinnelige innstillingsverdier til standardinnstillinger.
[Innstillinger for bilen]

Klima og luftkvalitet
- Automatisk viftehastighet:
Endrer viftehastigheten, som kan
være høy, middels eller lav.
- Automatisk omluftsdrift:
Endrer følesomhetens til AQS
(luftkvalitetssensoren) med alternativene lav eller høy.
- Automatisk avdugging: On/Off
(slå automatisk avdugging på
eller av).
- Automatisk avdugging av:
On/Off (aktiver eller deaktiver
automatisk avdugging bak).
Komfortinnstillinger
- Volum for varsellyd: Endre
volumet på varsellydene.

Bluetooth: Gå til Bluetooth-menyen.
- Aktivering: Velg On eller Off.
- Enhetsliste: Velg ønsket enhet,
og velg/koble til/koble fra eller
slett.

- Automatisk start av bakrutevisker i revsergir: Aktivere eller
deaktivere automatisk igangsetting av bakviskeren når bilen settes i revers.
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Parkeringsassistent/kollisjonsregistrering
- Parkeringsassistent: Aktiver
eller deaktiver ultralydfølerne.
Utvendige lys
- Utvendige lys ved opplåsing:
Aktiver eller deaktiver innstigningslyset.
- Varighet ved utstigning: Aktiver
eller deaktiver utstigningslys og
endre belysningens varighet.
Elektriske dørlåser
- Automatisk døropplåsing: Aktiver eller deaktiver den automatiske døropplåsingsfunksjonen
etter at tenningen slått av.
Fjernlåsing, fjernopplåsing, start
- Fjernkontrollert døropplåsing
(passiv innstigningsopplåsing): Endre innstillingen slik at
bare førerdøren eller alle dørene
låses opp ved opplåsing.

- Fjernkontrollert døropplåsing
(passiv innstigningslåsing):
Velg horn på passiv dørlås, On
eller Off.
- Fjernkontrollert gjenglemmingsalarm: Velg On eller Off.
Gjenopprett fabrikkinnstillinger:
Tilbakestill alle innstillinger til standardinnstillingene.

Telefon (bare for type
A-modell)
Bluetooth
Hovedknapper/funksjonsvelger
Følgende hovedknapper og betjeningselementer brukes til å spille
musikkfiler eller bruke samtalefunksjoner via en Bluetooth-enhet.
(9) CD/AUX-knappen
Trykk gjentatte ganger på
denne knappen for å velge
Bluetooth-lydavspillingsmodus når en Bluetooth-enhet
med musikkspillerfunksjon er
tilkoblet.
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(14) MENU-TUNE-knappen med
betjeningselement
• Trykk på knappen fra Bluetooth-telefonmodus for å
se menyskjermbildet.
• Drei funksjonsvelgeren for
å gå til menyen eller innstillingen.
(8) tSEEKu-knapper (SØK)
• Trykk på disse knappene i
Bluetooth-lydavspillingsmodus for å spille forrige
eller neste spor.
• Hold disse knappene inne
for å spole forover eller
bakover, og slipp for å
spille med normal hastighet.

Koble til Bluetooth
Registrere Bluetooth-enheten
Registrer Bluetooth-enheten som
skal kobles til infotainmentsystemet.
• Angi først Bluetooth-enheten som
skal tilkobles fra Bluetooth-konfigurasjonsmenyen, slik at andre
enheter kan søke etter Bluetooth-enheten.

Trykk på CONFIG-knappen og bruk
MENU-TUNE-knappen med funksjonsvelgeren til å gå til Bluetooth-innstillinger Bluetooth 
Pare enhet, og trykk på
MENU-TUNE-knappen.
• Bluetooth-enheter kan registreres
med CONFIG-knappen, men
også ved bruk av Telefon-menyen  Bluetooth-innstillinger  Bluetooth  Pare
enhet.
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• Hvis det allerede er koblet en
Bluetooth-enhet til infotainmentsystemet, vises meldingen "Bluetooth er opptatt".
• Beredskapsmodus for tilkobling
vises av en melding og en sikkerhetskode. (Den opprinnelige verdien er 0000, og den kan endres
fra Innstillinger  Bluetooth-innstillinger Bluetooth  Endre
Bluetooth-kodeelement.)
Du finner infotainmentsystemet ved å
søke etter Bluetooth-enheten som
skal kobles til.
Oppgi sikkerhetskoden for infotainmentsystemet via Bluetooth-enheten
Hvis registreringen av enheten som
skal kobles til infotainmentystemet er
vellykket, vises informasjonen om
Bluetooth-enheten på skjermen

Koble til/slette/koble fra
Bluetooth-enheter

• Infotainmentsystemet kan registrere opptil fem Bluetooth-enheter.
• Enkelte Bluetooth-enheter er det
bare mulig å bruke når "Koble alltid til" er angitt.

Forsiktig
Hvis en Bluetooth-enhet allerede
er koblet til, må denne enheten
kobles fra først.
Angi først Bluetooth-enheten som
skal tilkobles fra Bluetooth-konfigurasjonsmenyen, slik at andre enheter
kan søke etter Bluetooth-enheten.
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Trykk på CONFIG-knappen og bruk
MENU-TUNE-knappen med funksjonsvelgeren til å gå til innstillinger
Bluetooth-innstillinger Bluetooth Enhetsliste og trykk på
MENU-TUNE-knappen.

Du kan registrere ved å bruke
MENU-TUNE-knappen med funksjonsvelger, stille den på enheten
som skal slettes og trykke på
MENU-TUNE-knappen.
Bruk MENU-TUNE -knappen med
funksjonsvelger for å gå fra den registrerte Bluetooth-enheten til enheten som skal kobles til, og trykk på
MENU-TUNE-knappen.

• Koble fra Bluetooth-enheten som
er koblet til for øyeblikket ved å
velge den tilkoblede enheten i
skjermbildet med listen over
enheter. "Koble fra enhet" vises.
Trykk på MENU-TUNE-knappen.
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Viktig om registrering/tilkobling av
Bluetooth
• Når det ikke er mulig å koble til
Bluetooth, sletter du hele enhetslisten fra Bluetooth-enheten som
skal kobles til, og forsøker på
nytt. Hvis sletting av hele enhetslisten ikke fungerer, setter du inn
batteriet på nytt og kobler til igjen.
• Hvis det oppstår problemer etter
at Bluetooth-enheten er koblet til,
bruker du MENU-TUNE-knappen med funksjonsvelger for å
utføre Innstillinger 
Bluetooth-innstillinger  Gjenopprette fabrikkinnstillinger.
Initialiser enheten med problem
på grunn av en feil som oppstod
med tilkoblingen av Bluetooth-enheten og infotainmentsystemet.

• Noen ganger kan Bluetooth bare
kobles til via håndfriutstyr eller
Bluetooth-lydspillerfunksjonene til
tross for at stereohodesett kobles
til. I slike tilfeller forsøker du å
koble til infotainmentsystemet på
nytt med Bluetooth-enheten.
• Bluetooth-lydspillerfunksjonen
kan ikke brukes i forbindelse med
Bluetooth-enheter som ikke støtter stereohodesett.
• Det er ikke mulig å lytte til musikk
via Bluetooth-audio hvis en
iPhone er koblet til via en
USB-kontakt. Årsaken til dette er
de unike spesifikasjonene til
mobiltelefonen.

Bluetooth-audio
Spille Bluetooth-audio
• En mobiltelefon eller Bluetooth-enhet som støtter høyere
A2DP-versjoner (Advanced
Audio Distribution Profile) enn 1.2
må registreres og kobles til produktet.
• Finn Bluetooth-enhetstypen som
skal angis eller koble til enheten
som et stereohodesett fra mobiltelefonen eller Bluetooth-enheten.
Et noteikon [e] vises nederst til
høyre på skjermen hvis stereohodesettet er koblet til.
• Koble ikke mobiltelefonen til Bluetooth-tilkoblingen. Det kan oppstå en feil hvis du kobler til i
CD/MP3- og Bluetooth-lydavspillingsmodus.
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Spille Bluetooth-audio

Trykk gjentatte ganger på
CD/AUX-knappen for å velge lydavspillingsmodus for den tilkoblede Bluetooth-enheten.
• Denne funksjonen kan ikke velges hvis ikke Bluetooth-enheten
er koblet til.
Musikkfilene spilles hvis mobiltelefonen eller Bluetooth-enheten aktiveres.

• Lyden som spilles av Bluetooth-enheten, sendes ut gjennom
infotainmentsystemet.
• For at lyden fra Bluetooth-lydenheten skal spilles må musikken
spilles minst én gang via mobiltelefonens eller Bluetooth-enhetens musikkspillermodus etter
tilkobling som stereohodesett.
Etter at musikken har blitt spilt
minst én gang, vil musikkspilleren
automatisk spille når avspillingsmodus starter, og den stopper
automatisk avspillingen når
musikkspillermodus avsluttes.
Hvis mobiltelefonen eller Bluetooth-enheten ikke er i venteskjermmodus, kan det hende at
enkelte enheter ikke automatisk
spiller i Bluetooth-lydavspillingsmodus.
Trykk på tSEEKu -knappene for å
gå til forrige eller neste spor, eller
hold inne knappene for å spole bakover eller raskt forover.

• Denne funksjonen gjelder bare
for Bluetooth-enheter som støtter AVRCP-versjon (Audio Video
Remote Control Profile) 1.0 eller
høyere. (Avhengig av Bluetooth-enhetsalternativene kan tilkobling av AVRCP vises for
første gangs tilkobling.)
• Informasjonen om avspilling av
spor og sporplassering vises ikke
på skjermen til infotainmentsystemet.
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Viktig om spilling av
Bluetooth-audio
• Skift ikke spor for raskt når du
spiller Bluetooth-audio.
• Det tar litt tid å overføre data fra
mobiltelefonen til infotainmentsystemet.
• Infotainmentsystemet sender
spillerekkefølgen fra mobiltelefonen i Bluetooth-lydavspillingsmodus. Hvis dette skjer i en annen
modus, sender enheten kommando om å stoppe. Avhengig av
mobiltelefonens alternativer kan
det ta litt ti å aktivere denne kommandoen om å spille eller stoppe.
• Hvis mobiltelefonen eller Bluetooth-enheten ikke er i venteskjermmodus, kan det hende at
den ikke spiller automatisk, til
tross for at dette skjer via
Bluetooth-lydavspillingsmodus.
Hvis Bluetooth-lydavspilling ikke
fungerer, kontrollerer du om mobiltelefonen er i venteskjermmodus.

• Noen ganger kan lyden kobles ut
under Bluetooth-lydavspilling.
Infotainmentsystemet sender ut
lyden fra mobiltelefonen eller
Bluetooth-enheten mens den
sendes.
Bluetooth-feilmeldinger og tiltak
• Bluetooth deaktivert
Kontroller om Bluetooth-aktivering er angitt til PÅ. Bluetooth-funksjonen kan brukes når
Bluetooth er aktivert.
• Bluetooth er opptatt
Undersøk om Bluetooth-enheter
er koblet til. For å koble til en annen enhet kobler du fra eventuelle andre tilkoblede enheter før du
forsøker å koble til på nytt.
• Enhetslisten er full.
Undersøk om det er færre enn
5 registrerte enheter. Maksimalt
5 enheter kan registreres.
• Ingen telefonbok er tilgjengelig

Denne meldingen vises hvis mobiltelefonen ikke støtter overføring av kontakter. Hvis denne
meldingen vises etter flere forsøk, støtter ikke enheten overføring av kontakter.

Forsiktig
Meldingen vises når overføringen
av kontakter støttes mens også
informasjon med en enhetsfeil
overføres. Oppdater enheten igjen
hvis dette skjer.
• Telefonboken er tom
Denne meldingen vises hvis ingen telefonnumre er lagret på
mobiltelefonen.
Den vises også hvis overføring
av telefonlogg støttes, men på en
måte som ikke støttes av infotainmentsystemet.
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Håndfri telefon

Forsiktig

Motta anrop
Det er mulig å overføre ringetonen
avhengig av mobiltelefonene. Juster ringetonevolumet til mobiltelefonen hvis volumet er for lavt.

• Hvis du ønsker å avvise anropet,
trykker du på Mute/Hang
up-knappen på rattet eller
MENU-TUNE-knappen med
funksjonsvelgeren og velger
"Avvis".

For å snakke i telefonen trykker du
på Call-knappen på rattet eller dreier
MENU-TUNE-knappen til svarfunksjonen og trykker på
MENU-TUNE-knappen.

Ved innkommende anrop via den tilkoblede Bluetooth-mobiltelefonen
stopper avspilling av musikk, telefonen ringer og tilhørende informasjon
vises.

• Under samtaler er det mulig å
stenge av lyden ved å velge elementet "Slå av mikrofon" med
MENU-TUNE-knappen med
funksjonsvelgeren.
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• Når det er mulig å bruke tjenester
tilknyttet samtale med tredjepart,
støttet av leverandøren av kommunikasjonstjenesten i form av et
program, er det mulig å foreta
anrop under en samtale via infotainmentsystemet.
• Under samtale med tre eller flere
deltakere kan innholdet som
vises, avvike fra den hensiktsmessige informasjonen.

• Under samtale trykker du på
Call-knappen på rattet for å skifte
til innstilling for privatsamtale
(enkelte telefoner støtter ikke innstillingen for privatsamtale).
• Enkelte mobiltelefoner veksler
ikke automatisk til innstilling for
privatsamtale når et anrop mottas
med infotainmentsystemet og
Bluetooth er tilkoblet. Dette
avhenger av spesifikasjonene for
mobiltelefonene.

Avslutte et anrop

For å avslutte en telefonsamtale, trykker du på Mute/Hang up-knappen på
rattet eller dreier MENU-TUNE-knappen til Hang up og trykker på
MENU-TUNE-knappen.
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Ringe ved å slå nummeret på
nytt

Trykk på Call-knappenpå rattet for å
hente frem skjermbildet med veiledning for å slå nummeret på nytt, eller
hold knappen nede for å se skjermbildet med anropslogg.

• Avhengig av mobiltelefonen kan
det hende at anrop foretas via
historikken for mottatte eller tapte
anrop istedenfor repetisjonsfunksjonen. Dette avhenger av mobiltelefonens alternativer.

Drei MENU-TUNE-knappen for å
velge "Ja" eller kontakter, og trykk på
MENU-TUNE-knappen eller
Call-knappen for å foreta et anrop.
• Hvis ikke mobiltelefonen er i ventemodus, kan det hende at den
ikke støtter denne repetisjonsfunksjonen. Dette avhenger av
mobiltelefonens alternativer.
• Når et telefonnummer slås på
nytt, vises ikke nummeret til den
tilkoblede telefonen.

Trykk på MENU-TUNE-knappen
mens telefonen er tilkoblet for å se
tilkoblingsfunksjonene, som vist
over.
Bruk MENU-TUNE-knappen med
funksjonsvelgeren for å benytte funksjonene i menyen som vises.
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• Se forklaringen nedenfor for å
endre det som er tastet inn.

• Hold Call-knappen på rattet inne
for å skifte til innstillingen for privatsamtale under en telefonsamtale.

1 Flytt: Flytte innsettingssted
2 Slett: Slette tegn

Ringe ved å taste inn nummer

3 Telefonbok: Søk kontakter
(kan brukes etter oppdatering av telefonnumre)
4 Slå nummer: Begynn å slå
nummer

For å foreta et anrop ved å taste inn
telefonnummeret trykker du på
MENU-TUNE-knappen og dreier
funksjonsvelgeren for å velge inntasting av nummer, og trykker deretter
på MENU-TUNE-knappen.

Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å velge ønskede bokstaver, og
trykk på MENU-TUNE-knappen for å
slå nummeret.
• Gjenta dette punktet helt til hele
telefonnummeret er tastet inn.
• Trykk på / BACK-knappen for å
slette én og én bokstav, eller hold
knappen inne for å slette alt du
har tastet inn.
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Bruke telefonmenyen
Telefonmeny Telefonbok 
Søk

Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å velge Søk og trykk på
MENU-TUNE-knappen.
Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å velge for- eller etternavn, og
trykk på MENU-TUNE-knappen.

Etter at hele telefonnummeret er tastet inn, dreier du på
MENU-TUNE-knappen for å velge å
slå nummeret [5], og trykker deretter
på MENU-TUNE-knappen for å
foreta et anrop.
For å avslutte et anrop dreier du på
funksjonsvelgeren MENU-TUNE-,
velger funksjonen for avslutning av
anrop, og trykker deretter på
MENU-TUNE-knappen.

Trykk på MENU-TUNE-knappen,
drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å velge Telefonbok og trykk på
MENU-TUNE-knappen.
• En melding om at ingen kontakter
kan brukes, vises på skjermen,
og du kommer tilbake til den forrige menyen.

Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å velge søketermer/-område, og
trykk på MENU-TUNE-knappen.
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Telefonmeny Telefonbok 
Oppdater

Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
fra skjermbildet med søkeresultat for
å velge ønsket oppføring, og trykk
deretter på MENU-TUNE-knappen
for å se detaljert informasjon om
denne oppføringen.

Trykk på MENU-TUNE-knappen for
å slå det gjeldende nummeret.
• Se under "Foreta anrop" for flere
anvisninger.

Oppdater systemets kontaktliste med
kontaktene fra den tilkoblede mobiltelefonen.
Bruk MENU-TUNE-knappen med
funksjonsvelger, velg Telefonmeny
Telefonbok Oppdater, og
trykk på MENU-TUNE-knappen.
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Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å velge "Ja" eller "Nei", og trykk
på MENU-TUNE-knappen for å aktivere eller avbryte oppdateringen.

Merknad om oppdatering av
kontakter
• Denne funksjonen kan brukes i
forbindelse med mobiltelefoner
som støtter kontaktoppdatering
og overføring av anropshistorikk.
(Hvis produktet kobles til en
mobiltelefon som ikke støtter
disse funksjonene, kan anropshistorikken vises via infotainmentsystemet.)
• Oppdatering støttes for maksimalt 1000 kontaktnumre.
• Vær oppmerksom på at håndfriog Bluetooth-funksjonen vil bli
avbrutt når du oppdaterer kontakter.
(Andre funksjoner enn håndfri og
Bluetooth kan fortsatt brukes.)

• Ved oppdatering av kontaktene
kan du be om overføringssertifisering for kontaktene. Hvis det tar
lang tid før skjermbildet endres,
kan du kontrollere om mobiltelefonen ber om sertifisering. Ved
forespørsel om sertifisering for
mobiltelefonen, vil alle Bluetooth-forbindelser bli koblet ut hvis
de ikke aksepteres, og enheten
vil deretter bli koblet til igjen.
• Det er mulig å be om overføringssertifisering for anropshistorikken fra mobiltelefonen ved
mottak av anropshistorikken.
Hvis det tar lang tid før skjermbildet endres, kontrollerer du om
mobiltelefonen ber om sertifisering.
Ved forespørsel om sertifisering
for mobiltelefonen, vil alle Bluetooth-forbindelser bli koblet ut hvis
de ikke aksepteres, og enheten
vil deretter bli koblet til igjen.
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• Det kan hende at kontaktene ikke
oppdateres hvis det er en feil i
den lagrede informasjonen på
mobiltelefonen.
• Infotainmentsystemet bruker
bare informasjon som er kodet i
UTF-8-format.
• Hvis andre handlinger (spill, kartsøk, navigasjon osv.) aktiveres
under kontaktoppdatering eller
overføring av anropshistorikk,
kan det hende at oppdateringen
eller overføringen ikke lykkes.
Årsaken til dette er at andre
handlinger på mobiltelefonen virker inn på dataoverføringen.
• Når kontaktoppdateringen eller
overføringen av anropshistorikken er fullført, blir alle håndfri- og
Bluetooth-lydavspillingsfunksjoner automatisk koblet fra og deretter koblet til igjen.

• Hvis infotainmentsystemet slås
av under telefonsamtale, overføres samtalen til mobiltelefonen.
På enkelte telefoner må en
anropsoverføringsfunksjon konfigureres først, avhengig av telefontypen.
• Hvis brukeren kobler fra forbindelsen direkte (med infotainmentsystemet eller mobiltelefonen),
aktiveres ikke funksjonen for
automatisk frakobling. Automatisk tilkobling: Denne funksjonen
finner og kobler automatisk til
enheten som sist var tilkoblet.
• Det kan hende at ikke alle listene
for kontaktene på telefonen vises
når de velges. Infotainmentsystemet viser bare det som er overført fra mobiltelefonen.
• Kontaktoppdateringen kan bare
motta fire numre per kontaktmappe (Mobiltelefon, Jobb, Hjem
og Annet).

• Endring av språkinnstilling under
kontaktoppdatering sletter alle
tidligere oppdateringer.
• Hvis mobiltelefonen ikke er stilt
inn med venteskjermbilde, kan
det hende at det ikke kan foretas
anrop til dette infotainmentsystemet.
• Hvis mobiltelefonens operativsystem oppdateres, kan dette
virke inn på telefonens Bluetooth-funksjon.
• Spesialtegn og språk som ikke
støttes, vises som "____".
• Anrop som er registrert i kontaktene uten navn, angis som "Ikke
nummer i kontaktlisten."
• Infotainmentsystemet viser kontakter, anropshistorikk og repetisjonsinformasjon slik den er
overført fra mobiltelefonen.
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Telefonmeny Telefonbok 
Slett alle

Hvert telefonnummer som er lagret i
systemets kontakter, slettes.
Bruk MENU-TUNE-knappen med
funksjonsvelger, velg Telefonmeny
Telefonbok Slett alle, og trykk
på MENU-TUNE-knappen.
Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å velge "Ja" eller "Nei", og trykk
på MENU-TUNE-knappen for å slette
alle kontakter eller avbryte.

Telefonmeny Anropslister

Kontrollere, bruke eller slette kontakter.
Bruk MENU-TUNE-knappen med
funksjonsvelger, velg Telefonmeny
Samtalelister, og trykk på
MENU-TUNE-knappen.
Bruk MENU-TUNE-knappen med
funksjonsvelger, velg den detaljerte
anropshistorikken, og trykk på
MENU-TUNE-knappen.

Drei funksjonsvelgeren MENU-TUNE
for å kontrollere anropshistorikken og
foreta et anrop.
Trykk på MENU-TUNE-knappen for
å ringe til det valgte nummeret fra
anropshistorikken.
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• Hvis skjermbildet "Vennligst vent"
fortsetter å vises i lang tid etter at
du har valgt anropsloggen, kontrollerer du om mobiltelefonen
ber om verifisering av overføring
av anropsnumre. Etter at mobiltelefonverifiseringen er fullført,
overføres kontaktene og
anropsloggen til infotainmentsystemet.
• Det kan hende at anropsloggen
fra mobiltelefonen er forskjellig
fra loggen som vises på infotainmentsystemet. Infotainmentsystemet viser informasjonen slik
den var da den ble overført fra
mobiltelefonen.

Telefonmeny 
Bluetooth-innstillinger

Konfigurere Bluetooth-funksjonen.
Bruk MENU-TUNE-knappen med
funksjonsvelger, velg Telefonmeny
Bluetooth-innstilligner, og trykk
på MENU-TUNE-knappen.
For å aktivere Bluetooth-funksjonen,
registrere/koble til/slette Bluetooth-enheten eller endre Bluetooth-koden velger du Bluetooth med
MENU-TUNE -knappen med funksjonsvelgeren, og bruker deretter

MENU-TUNE-knappen med funksjonsvelgeren for å stille inn det ønskede elementet.

For å angi ringetone og volumet som
brukes av Bluetooth-funksjonen bruker du MENU-TUNE-knappen med
funksjonsvelgeren og velger "Lyd og
signal", og angir deretter de ønskede
elementene med knappen/funksjonsvelgeren.
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 Avhengig av mobiltelefonen kan
det hende at ringetonene du allerede har, overføres til infotainmentsystemet. For slike
mobiltelefoner er det ikke mulig å
bruke den valgte ringetonen.
 For mobiltelefoner som overfører
ringetonene vil ringetonevolumet
være basert på volumet som ble
overført fra mobiltelefonen. Juster ringetonevolumet til mobiltelefonen hvis volumet er for lavt.
Bluetooth-innstillingene tilbakestilles
til standardverdiene ved at du velger
elementet for opprinnelig innstilling
med MENU-TUNE-knappen og deretter velger "Ja" med
MENU-TUNE-knappen.
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Betjeningselementer
for klima

Klimakontrollsystemer

 Bakrute- og speiloppvarming

Temperatur

Varme- og
ventilasjonsanlegg

Juster temperaturen ved å dreie på
knappen.
Rød: varmt

Klimakontrollsystemer .................181

Blå: kaldt

Ventilasjonsdyser ........................188

Oppvarmingen vil ikke få full effekt
før motoren har nådd driftstemperatur.

Vedlikehold ..................................189

Viftehastighet
Juster luftmengden ved å stille viften
på ønsket hastighet.
GC3E8002A

Betjeningselementer for:
 Temperatur
 Viftehastighet
 Luftfordeling
 Varme
 Avising av frontrute
 Omluftsdrift /
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Luftfordeling

Varme

Maksimal oppvarming

Velg luftutløp ved å dreie på knappen.

Normal oppvarming

Bruk innstillingen for maksimal oppvarming når du ønsker rask oppvarming.

Y: Luftstrømmen rettes mot overkroppen. Hver av ventilasjonsdysene
kan justeres.
\: Luftstrømmen rettes mot overkroppen og gulvet.

1. Still temperaturreguleringsknappen i det røde området for oppvarming.
2. Drei på luftfordelingsknappen.
3. Sett viftereguleringsknappen på
ønsket hastighet.

Må ikke brukes i lang tid om gangen.
Det kan føre til ulykker fordi kupéluften blir dårlig og vinduene tildugges,
slik at sikten blir dårlig.

[: Luftstrømmen rettes hovedsakelig mot gulvet, med en liten mengde
luft til frontruten og sideventilasjonsdysene.
W: Luftstrømmen rettes hovedsakelig mot gulvet og frontruten, men en
liten mengde luft til sideventilasjonsdysene.
5: Luftstrømmen rettes hovedsakelig mot frontruten, med en liten
mengde luft til sideventilasjonsdysene.

GC3E8003A

Fjern is på rutene ved å dreie luftfordelingsknappen til AVISING 5.
For maksimal oppvarming:
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1. Trykk på resirkulasjonsknappen
for å velge resirkulasjonsmodus.
2. Drei temperaturreguleringsknappen så langt det går i det røde
området for oppvarming.
3. Sett viftereguleringsknappen på
maksimal hastighet.

Avising av frontrute

Forsiktig
Temperaturforskjellen mellom luften utenfra og frontruten kan føre til
at frontruten tildugges og sikten
reduseres.
Ikke bruk GULV/AVRIMING W eller
AVRIMING 5 i ekstremt fuktig vær
når temperaturreguleringsknappen står i det blå området.

GC3E8004A

1. Sett luftfordelingsknappen på
AVISING 5.
2. Still temperaturreguleringsknappen i det røde området for varm
luft.
3. Sett viftereguleringsknappen på
maksimal hastighet for rask avising.
4. Åpne sideventilasjonsdysene
etter behov, og rett dem mot
sidevinduene.

Dette kan føre til en ulykke med
skade på bilen og personskader.
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Omluftsystem W

{Advarsel
Langvarig bruk av resirkulasjonsinnstillingen kan føre til at du blir
trøtt.
Det innkoblede omluftsystemet reduserer luftutvekslingen. I drift uten
kjøling øker luftfuktigheten, slik at
vinduene kan bli tildugget. Kvaliteten på inneluften reduseres etter
hvert, noe som kan medføre tretthetstegn hos passasjerene.
GC3E8005A

Omluftsdriften betjenes med knappen W.

Bakrute- og speiloppvarming
Bakrute- og speiloppvarmingen slås
på med +-knappen.
Se Oppvarmet bakrute på side 31.
Se Oppvarmede speil på side 27.
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Klimaanlegg
{Advarsel

 Luftfordeling

Luftfordeling

 Avdugging og avising

Velg luftutløp ved å dreie på knappen.

 Omluftsdrift W

Sov ikke i bilen med klimaanlegget
eller varmeapparatet på. Det kan
medføre livsfare på grunn av at oksygennivået og/eller kroppstemperaturen synker.

Temperatur

Y: Luftstrømmen rettes mot overkroppen. Hver av ventilasjonsdysene
kan justeres.

Juster temperaturen ved å dreie på
knappen.

\: Luftstrømmen rettes mot overkroppen og gulvet.

Rød: varmt

[: Luftstrømmen rettes hovedsakelig mot gulvet, med en liten mengde
luft til frontruten og sideventilasjonsdysene.

 Kjøling u

Blå: kaldt

Viftehastighet
Juster luftmengden ved å stille viften
på ønsket hastighet.

GC3E8006A

Betjeningselementer for:
 Temperatur
 Viftehastighet

W: Luftstrømmen rettes hovedsakelig mot gulvet og frontruten, men en
liten mengde luft til sideventilasjonsdysene.
5: Luftstrømmen rettes hovedsakelig mot frontruten, med en liten
mengde luft til sideventilasjonsdysene.
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Omluftsystem W

Avdugging av frontrute

{Advarsel
Langvarig bruk av resirkulasjonsinnstillingen kan føre til at du blir
trøtt. Skift til friskluftinnstilling med
jevne mellomrom.

GC3E8007A

1. Sett luftfordelingsknappen på
AVISING 5.
2. Luftresirkulasjonsknappen stilles
inn på friskluftmodus, og klimaanlegget slås på automatisk.
Hvis klimaanlegget ikke er nødvendig, dreier du luftfordelingsknappen til GULV/AVISING -.
3. Velg ønsket temperatur.
4. Sett viftereguleringsknappen på
ønsket hastighet.

GC3N8003A

Omluftsdriften betjenes med knappen W.

Det innkoblede omluftsystemet reduserer luftutvekslingen. I drift uten
kjøling øker luftfuktigheten, slik at
vinduene kan bli tildugget. Kvaliteten på inneluften reduseres etter
hvert, noe som kan medføre tretthetstegn hos passasjerene.
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Kjøling u
Betjenes med knappen u og er bare
i funksjon når motor og vifte går.
Klimaanlegget kjøler og avfukter (tørker) når utetemperaturen er litt over
null. Derfor kan det danne seg kondens som drypper ut under bilen.
Hvis du ikke ønsker kjøling eller tørking, kan du slå av kjølingen for å
spare drivstoff.
Klimaanlegget virker ikke når viftereguleringsknappen er i stillingen av.
Selv om klimaanlegget er på, produserer bilen varm luft hvis temperaturvelgeren er i det røde området.
Drei vifteknappen til 0 for å slå av klimaanlegget.

Forsiktig
Bruk bare kjølemiddel av riktig
type.

{Advarsel

Maksimal kjøling

Reparasjoner på klimakontrollsystemer må kun utføres av kvalifisert
personale. Feil reparasjonsmetoder kan føre til personskader.
Normal kjøling
1. Betjen klimaanlegget.
2. Sett temperaturreguleringsknappen i det blå området for kjøling.
3. Drei på luftfordelingsknappen.
4. Sett viftereguleringsknappen på
ønsket hastighet.

GC3E8008A

For maksimal kjøling når det er varmt
ute og når bilen er blitt utsatt for sollys i lengre tid:
1. Betjen klimaanlegget.
2. Trykk på resirkulasjonsknappen
for å velge resirkulasjonsmodus.
3. Drei temperaturreguleringsknappen så langt det går i det blå
området for kjøling.
4. Sett viftereguleringsknappen på
den høyeste hastigheten.
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Ventilasjonsdyser

Faste ventilasjonsdyser

Justerbare
ventilasjonsdyser

Ytterligere ventilasjonsdyser finnes
under frontruten og sidevinduene
foran samt på gulvet.

Når kjølingen er på, må minst én
ventilasjonsdyse være åpen, slik at
ikke fordamperen iser til på grunn av
manglende luftsirkulasjon.

TDL123A

Drei knappen mot venstre for å åpne
sidedysene, og drei i ønsket retning.
Drei knappen mot høyre hvis luftstrøm ikke er ønskelig.

{Advarsel
GC3E8001A

Den midtre dysen er ikke helt lukket.
Still inn retningen på luftstrømmen
ved å vippe og svinge på lamellene.

Fest ingen gjenstander til spilene i
lufteventilene. Personer eller utstyr kan bli skadet ved en ulykke.
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Vedlikehold

Kupéluftfilter

Luftinntak

Filteret renser luften utenfra for støv,
sot, pollen og sporer gjennom luftinntaket.

TDL133A

GO3E8015A

Luftinntaket i motorrommet foran
frontruten må holdes åpent for å
sikre lufttilførselen.
Fjern eventuelt løv, smuss eller snø.

GO3E8016A

Skifte ut filteret
1. Ta ut hanskerommet.
Hanskerommet tas ut ved at du
åpner det og trekker i det.

2. Ta ut filteret ved å hekte løs sider
av dekselet.
3. Sett inn nytt pollenfilter.
4. Monter filterdekselet og hanskerommet i motsatt rekkefølge.
Merk
Vi anbefaler at du overlater utskifting av filteret til et autorisert verksted.
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Forsiktig
Hyppigere vedlikehold av filteret er
nødvendig ved kjøreforhold som
støvete veier, sterk luftforurensning og hyppig kjøring på uasfaltert
vei.
Luftrøret kan påvirkes og filterets
effektivitet kan minske.

Opprettholde
klimaanleggets funksjon
For å sikre en jevn og god ytelse må
kjølingen kobles inn noen minutter
en gang i måneden, uavhengig av
vær og årstid. Drift med innkoblet
kjøling er ikke mulig ved lave utetemperaturer.

Service
For å sikre optimal kjøleeffekt anbefales det å kontrollere klimakontrollsystemet årlig.
 Funksjons- og trykktest
 Varmefunksjon
 Tetthetskontroll
 Kontroll av drivremmer
 Rengjøre kondensatoren og
 Tappe fordamperen
 Effektkontroll

Forsiktig
Bruk bare kjølemiddel av riktig
type.

{Advarsel
Reparasjoner på klimakontrollsystemer må kun utføres av kvalifisert
personale. Feil reparasjonsmetoder kan føre til personskader.
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Kjøring og betjening

Informasjon om kjøring ................191

Informasjon om kjøring

Start og betjening

Ha kontroll over bilen

Innkjøring av en ny bil

La aldri bilen rulle når motoren
ikke er i gang

Følg disse forholdsreglene under
innkjøringen, det vil si noen hundre
kilometer, for best mulig ytelse og
økonomi og for å forlenge bilens
levetid.

Manuelt gir...................................203

Mange systemer virker ikke når
motoren er avslått (for eksempel
bremsekraftforsterkeren og servostyringen). Kjøring med stanset motor
medfører fare for deg og andre.

Drivsystemer ...............................204

Pedaler

Bremser .......................................205

For at pedalene skal kunne vandre
uhindret, må det ikke ligge matter
under pedalene.

Start og betjening ........................191
Eksosgass ...................................196
Automatgir ...................................197

Systemer for regulering av
kjøreegenskapene .......................208
Systemer som registrerer
hindringer ....................................214
Drivstoff .......................................218

 Unngå å gi full gass under start.
 Rus ikke motoren.
 Unngå bråbremsing, unntatt i
nødsituasjoner. Dette sikrer korrekt innkjøring av bremsene.
 Unngå bråstarter, brå akselerering og langvarig kjøring med høy
hastighet, slik at du hindrer skade
på motoren og sparer på drivstoffet.
Unngå å gi full gass i lave gir.
 Tau ikke andre biler.
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Tenningsbryterstillinger

{Fare
Drei ikke nøkkelen til 0 eller 1 under kjøring.

Starte motoren
Starte motoren med
tenningsbryteren

Bilen og bremsestøtten vil ikke fungere, noe som kan føre til skade på
bilen, personskade eller livsfare.

Forsiktig

MD097

0(LÅSE): Tenning av
1(ACC): Tenningen av, og rattet låst
opp
2(PÅ): Tenning på, forvarmer for dieselmotor
3(START): Start

La ikke nøkkelen stå på 1 eller 2 i
lengre perioder når motoren ikke er
i gang.
Dette vil tappe batteriet.
MD098

 Vri nøkkelen til stilling 1. Beveg
rattet litt for å frigjøre rattlåsen.
 Manuelt gir: Trå inn clutchen.
 Automatgir: Sett girspaken i P
eller N.
 Ikke gi gass.
 Dieselmotor: Vri nøkkelen til posisjon 2 for forvarming (gløding) til
K slukkes.
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 Vri nøkkelen til stilling 3, trå inn
clutchpedalen og bremsepedalen og slipp dem når motoren går.
Hvis du skal starte bilen på nytt eller
slå av motoren, må du først vri nøkkelen tilbake til 0.

Forsiktig

Automatisk
motorstart/stopp-egenskap
Stopp/start-system
Stopp/start-systemet bidrar til drivstoffsparing og reduksjon av eksosutslippet. Motoren slås automatisk av
når bilen har lav hastighet eller står
stille.

Betjen ikke startmotoren i mer enn
10 sekunder om gangen.

Motoren starter automatisk så snart
clutchen er trykket ned.

Hvis motoren ikke starter, venter
du i 10 sekunder før du prøver
igjen.

Aktivering

Dette hindrer skade på startmotoren.

Deaktivering

Stopp/start-systemet aktiveres så
snart tenningen er PÅ.

GC3E9001A

Deaktiver stopp/start-systemet
manuelt ved å trykke på ECO-knappen.
Deaktiveringen vises av at lysdioden
i knappen slukker.
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Automatisk motorstopp
Hvis bilen har lav hastighet eller står
stille, aktiveres automatisk motorstopp slik:
 Sett girvelgeren på N

Under automatisk motorstopp opprettholdes effekten til varmeapparatet, servostyringen og
bremseeffekten.
Klimaanlegget sperrer muligens
stopp- og startsystemet avhengig av
kjøleytelsen.

 Slipp clutchpedalen
Motoren slås av, mens tenningen er
PÅ.

Tilstander for en automatisk
motorstopp
 Stopp/start-systemet er ikke
deaktivert manuelt
 Panseret er helt lukket
 Førerdøren er lukket, eller førerens sikkerhetsbelte er festet
 Batteriet er tilstrekkelig ladet og i
god tilstand
 Motoren er varmet opp
 Kjølevæsketemperaturen er ikke
for lav

GC3E9002A

Motorstopp vises ved at nålen står
på AUTOSTOP-posisjonen i turtelleren.

 Utetemperaturen er ikke for lav
 Avisingsfunksjonen er ikke aktivert

 Klimakontrollsystemet hindrer
ikke stans av motoren
 Bremsevakuumet er tilstrekkelig
 Bilen har beveget seg siden siste
automatiske stans av motoren
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Når føreren skal starte
motoren på nytt

Når stopp/start-systemet skal
starte motoren på nytt

Trå inn clutchpedalen for å starte
motoren på nytt.

Hvis ett av følgende forhold oppstår
under motorstopp, startes motoren
automatisk av stopp/start-systemet:

Motorstart vises av nålen på tomgangsturtallsposisjonen i turtelleren.
Hvis girspaken flyttes fra N før
clutchpedalen er trådd inn,
tennes #.
Indikatoren slukker så snart clutchpedalen trykkes ned.

 Stopp/start-systemet deaktiveres
manuelt
 Panseret åpnes
 Førerens sikkerhetsbelte løsnes
og førerdøren åpnes
 Motortemperaturen er for lav
 Batteriet har lav spenning
 Bremsevakuumet er ikke tilstrekkelig
 Bilen begynner å bevege seg
 Avisingsfunksjonen aktiveres
 Klimakontrollsystemet ber om
motorstart

Parkering
 Bilen må ikke parkeres på lett
antennelig underlag. Den høye
temperaturen på eksosanlegget
kan antenne underlaget.

 Trekk alltid håndbremsen godt til
uten å trykke på utløserknappen.
I ned- eller oppoverbakker skal
den trekkes til så godt som mulig.
Trå inn fotbremsa samtidig for å
redusere betjeningskraften.
 Slå av motor og tenning. Drei på
rattet til rattlåsen går i inngrep.
 Når bilen står på flatt underlag
eller i en oppoverbakke, legger
du inn første gir eller posisjon P
før du slår av tenningen. I oppoverbakker dreier du dessuten forhjulene bort fra fortauskanten.
Hvis bilen står i en nedoverbakke, legges reversgiret inn før du
slår av tenningen. Drei dessuten
forhjulene inn mot fortauskanten.
 Lukk vinduene.
 Lås bilen og koble inn tyverialarmen.
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Eksosgass
Eksosgass
{Fare
Eksosgass inneholder giftig karbonmonoksid, som er fargeløs og
uten lukt og kan være dødelig ved
innånding.
Åpne vinduene dersom det trenger eksos inn i kupeen. Oppsøk et
verksted for å få feilen utbedret.
Unngå å kjøre med åpen bakluke,
ettersom eksosgass kan komme
inn i bilen.

Dieselpartikkelfilter
Dieselpartikkelfilteret filtrerer skadelige sotpartikler fra eksosgassen.
Systemet har en selvrensefunksjon
som aktiveres automatisk under kjøring. Filteret renses ved at sotpartiklene brennes bort ved høy
temperatur. Dette skjer automatisk
under bestemte kjøreforhold og kan
ta opptil 25 minutter. I dette tidsrommet kan drivstofforbruket være høyere. Det er normalt at det oppstår lukt
og røyk under denne prosessen.

GC3E9003A

Under visse kjøreforhold, for eksempel ved småkjøring, kan ikke systemet renses automatisk.
Hvis filteret krever rensing, blinker
kontrollindikatoren L. Og meldingen
‘Partikkelfilteret er fullt" eller koden
‘55" vises også på informasjonspanelet. Fortsett å kjøre, og hold motorturtallet over 2000 o/min. Da starter
rensingen av dieselpartikkelfilteret.
Kontrollampen L og meldingen eller
koden slukker når selvrensefunksjonen er fullført.

Kjøring og betjening 197

Forsiktig
Hvis rengjøringsprosessen avbrytes mer enn én gang, innebærer
det fare for alvorlig motorskade.

Ved feiltenning, ujevn motorgange,
redusert motoreffekt eller andre
uvanlige driftsforstyrrelser, må feilen
umiddelbart utbedres ved et verksted. I nødsfall kan du kjøre videre i
et kortere tidsrom med lav hastighet
og lavt motorturtall.

Katalysator
Katalysatoren reduserer mengden av
skadelige stoffer i eksosen.

Forsiktig
Bruk av drivstoff med lav kvalitet
eller for lavt oktantall kan føre til
skade på motoren, katalysatoren
og elektroniske komponenter.
Uforbrent bensin kan medføre at
katalysatoren overopphetes og
skades. Derfor bør startmotoren
ikke betjenes unødig lenge, tomkjøring av tanken og starting av
motoren ved skyving eller sleping
bør unngås.

Forsiktig
Ikke ta i katalysatoren når motoren
er i gang. Katalysatoren er varm
lenge etter at motoren har sluttet å
gå.

Automatgir
Automatgir
Med automatgir kan du gire både
manuelt (i manuell modus) og automatisk (i automatisk modus).
Automatgiret er et elektronisk styrt
6-trinns gir.
6. gir er et overgir.

Starte bilen
1. Når motoren er varmet opp, fortsetter du å trå inn bremsepedalen
mens du flytter girspaken til R, D
eller M.

Forsiktig
Unngå å skifte mellom D og R eller
P når bilen er i bevegelse.
Dette kan ødelegge girenheten og
forårsake personskade.
2. Slipp håndbremsen og bremsepedalen.
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3. Trå langsomt på gasspedalen for
å sette bilen i bevegelse.

Girvelger

Forsiktig
Ikke gi gass mens giret velges.

Girkassedisplay

Gass- og bremsepedalen må aldri
betjenes samtidig.
Når et gir er lagt inn og du slipper
opp bremsepedalen, starter bilen
langsomt opp.
Bruk ikke P (parkeringsstilling) i
stedet for håndbremsen.

GC3N9002A

TGL023A

Den befinner seg i instrumentgruppen.
Den angir valgt gir eller girmodus.

P (PARKERING): Låser forhjulene.
Velg P bare når bilen står stille og
håndbremsen er på.
R (REVERS): Endre girstilling. Velg
R bare når bilen står stille.
N (NØYTRAL): Nøytralgir (fri).
D: Stilling for alle normale kjøreforhold. Giret kan skifte til alle seks forovergir.
M: Manuell modus.

Slå av motoren, sett på håndbremsen og ta ut tenningsnøkkelen når
du forlater bilen.
La aldri bilen stå uten tilsyn når
motoren er i gang.
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Skifte mellom gearstillingene

MD174

Trykk på utløserknappen for å skifte.
Piler angir skift som gjør at du ikke
trenger å trykke på frigjøringsknappen.

GC3N9003A

Hvis du vil skifte mellom bestemte
girstillinger, trykker du ned utløserknappen på girspaken.

MD172

Trå på bremsepedalen, og trykk på
utløserknappen for å skifte.

Følg beskrivelsene som angis av
pilene når du skifter gir.

Skift som krever at du trykker inn frigjøringsknappen, angis med piler.
TDL148A
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Manuell modus

I manuellmodus skjer nedgiring automatisk når bilens hastighet reduseres. 1. gir velges automatisk når bilen
stanser.

MD173

Forsiktig

Skift gear fritt.
Skift gir i samsvar med veiforholdene.

GC3N9004A

Flytt girspaken til M.
Trykk på girskiftknappen på siden på
girspaken.
OPP (+): for å gire opp.
NED (-): for å gire ned.
For å opprettholde nødvendig ytelse
og sikkerhet, kan det hende at systemet ikke utfører visse girskift når velgerspaken betjenes.

Kjøring og betjening 201

Bremsevirkning fra motoren

Gynge løs bilen

For å dra nytte av motorens bremseeffekt ved kjøring i nedoverbakker
velger du manuell modus og girer
ned trinn for trinn.

Det er bare tillatt å gynge løs bilen
når den sitter fast i sand, søle eller
snø.

{Advarsel
Ikke gir ned to eller flere trinn om
gangen.
Dette for å forhindre skade på girenheten, personskade, eller tap
av kontroll.
Merk
Bremsenes levetid kan forlenges
ved at du utnytter motorens bremseeffekt i lange nedoverbakker,
som i fjelloverganger.

Tvungen nedgiring

Før girspaken frem og tilbake mellom
D og R i et repeterende mønster.
Ikke rus motoren og unngå brå akselerasjon.

Parkering
Når du har stanset bilen ved å trå på
bremsepedalen, setter du girspaken i
P, trekker til parkeringsbremsen og
tar ut tenningsnøkkelen.

MD102

For raskere akselerasjon trår du
gasspedalen helt inn og holder den
der. Girkassen skifter til lavere gir
avhengig av motorturtallet.

Feil
Feilfunksjonslampen tennes ved feil.
Girkassen skifter ikke lenger gir, verken automatisk eller manuelt, ettersom den er låst i et gir.
Oppsøk et verksted for å få feilen
utbedret.
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Strømbrudd
Girspaken kan ikke flyttes fra P ved
strømbrudd.
Hvis batteriet er utladet, starter du
bilen med startkabler.
Hvis batteriet ikke er årsak til feilen,
frigjør girspaken og ta ut tenningsnøkkelen.

Frigjør girspaken
Før du skifter fra parkeringsstilling
(P), må tenningen være på og du må
trå bremsepedalen helt inn. Hvis du
ikke kan skifte fra P når tenningen er
på og bremsepedalen er trådd inn:
1. Slå av tenningen og ta ut nøkkelen.
2. Tråkk inn og hold bremsepedalen
nede og trekk til håndbremsen.

GC3N9005A

3. Ta av dekselet på konsollen med
en tynn gjenstand, for eksempel
en flat skrutrekker.

GC3N9006A

4. Sett tenningsnøkkelen i åpningen, og trykk den inn.
5. Skift til nøytral (N).
6. Ta nøkkelen ut av sporet.
7. Sett på dekselet igjen.
8. Får bilen reparert snarest mulig.
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{Advarsel
For å forhindre skade på girenheten, ta de følgende forholdsreglene:
Ikke trykk ned gasspedalen mens
du skifter fra P eller N til R eller et
forovergir.
Dette kan skade girenheten og du
kan miste kontrollen over kjøretøyet.

{Advarsel
Hvis ikke kan girenheten bli skadet
eller kjøretøyet kan plutselig begynne å bevege seg slik at føreren
mister kontroll over bilen. Dette
kan føre til personskade eller skade på kjøretøyet eller annen materiell skade.

Manuelt gir
Manuelt gir

Bruk D såfremt det er mulig.
Skift aldri til P eller R når bilen er i
bevegelse.
Bilen må ikke holdes i ro ved å trå
på gasspedalen når du stopper bilen i en oppoverbakke. Bruk fotbremsen.
Trå på bremsepedalen ved skifte
fra P eller N til R eller et forovergir.

GC3N9007A

For å sette bilen i revers, trekk opp
knappen på girspaken mens bilen
den står stille, og legg inn revers.
Dersom giret ikke kan legges inn,
setter du girspaken i fri, slipper opp
clutchpedalen og trykker inn knappen igjen. Forsøk deretter å sette
bilen i revers igjen.
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Ikke fil unødig på clutchen. Trå
clutchpedalen helt inn ved betjening.
Ikke la foten hvile på pedalen.

Forsiktig
Hvil ikke hånden på girspaken
under kjøring.

Drivsystemer
Firehjulstrekk
Hvis bilen din har aktiv firehjulsdrift
(AWD) som innkobles ved behov,
fungerer firehjulsdriften automatisk
uten behov for inngrep fra føreren.
Hvis forhjulene begynner å gli, tar
bakhjulene automatisk over driften
av hjulene etter behov. Det er normalt at det høres en svak innkoblingslyd ved hard belastning på
systemet.
Merk
Når antispinn eller den elektriske
stabilitetskontrollen aktiveres på isete eller glatt veibane, kan firehjulsdriften (AWD) bli deaktivert.
Meldingskoden 256 vises når firehjulsdriften deaktiveres midlertidig.
Hvis meldingskoden 73 (Firehjulstrekken trenger service) vises på
informasjonspanelet, er det feil på
firehjuldsdriften.

Kontakt et verksted for å få utbedret
feilen snarest mulig.
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Bremser
Bremser
Bremsesystemet har to atskilte
bremsekretser.
Hvis en bremsekrets svikter, kan
bilen fortsatt bremse med den andre
kretsen. Bremseeffekten oppnås
imidlertid bare når bremsepedalen
tråkkes bestemt inn. Det kreves betydelig mer kraft nå. Bremselengden
øker. Søk hjelp hos et verksted før
du kjører videre.

Forsiktig

Forsiktig

Hvis en av kretsene ikke fungerer
må bremsepedalen trykkes ned
med større kraft og bremseavstanden kan øke. Oppsøk verksted
umiddelbart for å få inspisert og
reparert bremsesystemet. Vi anbefaler at du kontakter et autorisert
verksted.

Hvil ikke foten på bremsepedalen
når du kjører. Det fører til raskere
slitasje på bremsekomponenter.
Bremsene kan også bli overopphetet, og det kan øke bremselengden
og føre til farlige situasjoner.

Hvis bremsepedalen kan trås lengre inn enn normalt, kan det hende
at bremsene trenger reparasjon.
Oppsøk verksted umiddelbart. Vi
anbefaler at du kontakter et autorisert verksted.

{Advarsel
Bremsene kan miste effekten midlertidig etter kjøring i dypt vann, etter bilvask eller etter hard bremsing
i en bratt nedoverbakke. Dette kan
skyldes våte bremsekomponenter
eller overoppheting.
Hvis bremsene midlertidig mister
bremseeffekten på grunn av overoppheting: Gir ned når du kjører i
nedoverbakker. Trå ikke konstant
på bremsepedalen.

206

Kjøring og betjening

{Advarsel
Følgende fremgangsmåte kan
gjenopprette bremsenes normale
ytelse hvis bremsene mister effekten midlertidig på grunn av våte
bremsekomponenter:
1. Kontroller om det er andre biler
bak deg.
2. Hold trygg hastighet med god
plass bak og til sidene.
3. Bruk bremsene helt til normal
ytelse er gjenopprettet.

Blokkeringsfrie bremser
(ABS)
De blokkeringsfrie bremsene (ABS)
hindrer at hjulene blokkeres.
Så snart et hjul ser ut til å bli blokkert,
begynner ABS å regulere bremsetrykket. Bilen kan styres også ved
kraftig bremsing.
ABS-reguleringen merkes ved en
pulsering i bremsepedalen og ved
reguleringslyder.
For å oppnå optimal bremseeffekt
trår du bremsepedalen helt inn under
hele nedbremsingen til tross for at
pedalen pulserer. Ikke reduser kraften på pedalen.
ABS-reguleringen kan merkes som
vibrasjoner og lyder.
Hold bremsepedalen inntrykt selv om
du kjenner vibrasjoner i pedalen når
bilen skal bremses helt ned i en nødsituasjon.
Ikke øk trykket på fotbremsen.

Når du starter bilen etter å ha slått på
tenningen, kan det høres mekaniske
lyder. Dette er normalt for ABS-systemet.
Se Varsellampe for blokkeringsfrie
bremser (ABS) på side 87.
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Parkeringsbrems

Feil

Se Varsellampe for bremsesystem
på side 87.

{Advarsel

Bremsestøtte

Hvis det foreligger en feil i ABS,
kan hjulene få en tendens til å låse
seg ved kraftigere bremsing enn
normalt. Fordelene ved ABS er
ikke lenger til stede. Bilen kan ikke
lenger styres ved kraftig bremsing,
og den kan trekke mot én side.
Oppsøk et verksted for å få feilen
utbedret.

Hvis du trår raskt og hardt på bremsepedalen, bremses det automatisk
med maksimal bremsekraft (full oppbremsing).

GC3N9008A

Trekk alltid håndbremsa godt til uten
å trykke på frigjøringsknappen. I nedover- eller oppoverbakker skal håndbremsa trekkes hardt til.
Løft håndbremsspaken litt opp for å
løse ut bremsen, trykk på frigjøringsknappen og senk spaken helt ned.
Trå samtidig på bremsepedalen for å
redusere betjeningskraften på håndbremsa.

Oppretthold et jevnt trykk på bremsepedalen så lenge det er behov for full
oppbremsing. Den maksimale bremsekraften reduseres automatisk idet
du slipper opp bremsepedalen.

Bakkestartstøtte (HSA)
Systemet forhindrer at bilen ruller
ved bakkestart. Når du trår inn gasspedalen etter at bremsepedalen er
sluppet opp, er bremsene aktive i
ytterligere ca. 2 sekunder.
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Systemer for regulering
av kjøreegenskapene

Elektronisk
stabilitetskontroll (ESC)

Deaktivering

Den elektroniske stabilitetskontrollen (ESC) bidrar til stabilisering av
bilen i svingmanøvere.

Antispinnfunksjon (TCS)
Antispinnsystemet (TCS) bedrer stabiliteten når det er nødvendig, uansett underlag eller veigrep, ved å
hindre at drivhjulene spinner.
Straks drivhjulene begynner å
spinne, blir motoreffekten redusert,
og hjulet som spinner mest, bremses. Dermed forbedres bilens kjørestabilitet vesentlig også på glatt
veibane.
TCS aktiveres når tenningen slås på.

{Advarsel
La ikke denne spesielle sikkerhetsfunksjonen friste deg til å være
mindre konsentrert om kjøringen.
Tilpass farten etter veiforholdene.

ESC aktiverer bremsene på hjulene
enkeltvis og griper inn i motorstyringssystemet for å stabilisere bilen.
ESC kan påvirkes av forhold som
dekkenes veigrep og veiforholdene.
GC3N9009A

TCS kan deaktiveres i tilfeller der
spinn på drivhjulene er nødvendig.
Trykk på g-knappen.
Kontrollampen i tennes. TCS aktiveres på nytt ved at g-knappen trykkes igjen.
TCS blir også aktivert på nytt neste
gang tenningen slås på.
Se Lampe for utkoblet antispinn (TC)
på side 88.

Det er ingen erstatning for en sikker
kjøremåte. Sørg alltid for å kjøre sikkert.
ESC aktiveres når tenningen slås på.
Når ESC er aktiv, lyser d.

{Advarsel
La ikke denne spesielle sikkerhetsfunksjonen friste deg til å være
mindre konsentrert om kjøringen.
Tilpass farten etter veiforholdene.
Se Kontrollampe for elektronisk stabilitetskontroll (ESC) på side 88.
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Deaktivering

{Advarsel
Når ESC griper inn for å forbedre
bilens stabilitet, skal du redusere
hastigheten og være ekstra oppmerksom på veiforholdene. ESC er
bare et supplement til bilens øvrige
utstyr. Hvis bilen overskrider sine
fysiske grenser, kan den ikke lenger styres. Du må derfor ikke stole
blindt på dette systemet. Sørg for å
kjøre sikkert.
GC3N9009A

ESC kan deaktiveres for kjøring med
ekstra høy ytelse.
Trykk på g-knappen i flere sekunder
til kontrollampen g og i tennes.
Stabilitetskontrollen kobles inn ved å
trykke på g-knappen på nytt.
Stabilitetskontrollen blir også koblet
inn igjen neste gang tenningen slås
på.

Nedstigningskontroll (HDC)
Denne funksjonen gjør at du kan
kjøre med lav hastighet uten å trå på
bremsepedalen, slik at du kan konsentrere deg om å styre bilen i bratte
nedoverbakker. Denne praktiske
funksjonen er bare beregnet for kjøring ned bratte bakker.
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Betingelser for at HDC skal
fungere

GC3N9012A

Trykk på HDC-knappen for aktivere
systemet. Når knappen er trykt inn,
er HDC funksjonsklart. Den grønne
kontrollampen 5 for aktivt HDC tennes. Kontrollampen for aktivt HDC
blinker når HDC er i bruk.
HDC slås av ved å trykke på
HDC-knappen igjen. Kontrollampen
for aktiv HDC-funksjon slukker.

1. HDC-knappen skal være trykt inn
(kontrollampen for aktivt HDC
tennes, knappen virker under
40 km/t).
2. Bakken må ha en viss helning.
3. HDC aktiveres i 6~35 km/t. HDC
virker ikke når bilens hastighet er
over 35 km/t selv om HDC-knappen er trykt inn.
4. Når hastigheten er over 60 km/t,
slås HDC-funksjonen av.
5. Gass- eller bremsepedalen er
ikke trådd inn.
(HDC brukes ikke bare når gasspedalen eller bremsepedalen betjenes.)

Forsiktig
HDC er beregnet for kjøring i nedoverbakker med kraftig helning.
Unødig bruk av HDC kan føre til
funksjonsfeil i bremsesystemet
eller ESC. Du skal ikke bruke HDC
ved kjøring på vanlige veier.
Kraftige vibrasjoner og støy fra
bremsesystemet når HDC er i
funksjon er normalt.
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Automatisk
hastighetskontroll

{Advarsel
Den automatiske hastighetskontrollen kan være farlig på steder
der du ikke kan kjøre trygt med
konstant hastighet.
Bruk ikke den automatiske hastighetskontrollen på svingete veier eller i tett trafikk.
Stille inn den automatiske
hastighetskontrollen
GC3N9010A

Med den automatiske hastighetskontrollen kan du holde jevn hastighet
uten å trå på gasspedalen.
Systemet fungerer når bilens hastighet er over ca. 32 km/t.

1. Trykk på 5-knappen for å slå på
den automatiske hastighetskontrollen. Kontrollampen 5 tennes.
2. Akselerer til ønsket hastighet.
3. Drei innstillingshjulet i retning
SET/-, og slipp det.
4. Ta foten bort fra gasspedalen.

Stille inn høyere hastighet
• Drei innstillingshjulet til RES/+,
og hold det der. Bilen akselererer. Slipp innstillingshjulet ved
ønsket hastighet.
• Drei innstillingshjulet til RES/+,
og slipp det umiddelbart. Hastigheten øker 1~2 km/t.
Stille inn lavere hastighet
• Drei innstillingshjulet til SET/-, og
hold det der. Bilen retarderer.
Slipp innstillingshjulet ved ønsket
hastighet.
• Drei innstillingshjulet til SET/-, og
slipp det umiddelbart. Hastigheten reduseres 1~2 km/t.
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Akselerere midlertidig
Hvis du ønsker å øke hastigheten
midlertidig mens den automatiske
hastighetskontrollen er på, trår du på
gasspedalen.
Hastighetsøkningen virker ikke inn
på funksjonen til den automatiske
hastighetskontrollen og endrer ikke
hastighetsinnstillingen.
Du gjenopptar den innstilte hastigheten ved å fjerne foten fra gasspedalen.
Midlertidig deaktivering
 knappen * trykkes
 kjørehastighet under ca. 32 km/t,
 bremsepedalen blir tråkket inn,
 clutchpedalen trås inn,
 girspaken i N,

Gjenoppta lagret hastighet

Hastighetsbegrensning

Hvis den automatiske hastighetskontrollen fortsatt er aktivert, vil den sist
innstilte hastigheten automatisk gjenopptas når RES/+-bryteren trykkes.

Deaktivering
Trykk på bryteren 5. Kontrollampen
5 slukker. Automatisk hastighetskontroll er koblet ut.

TEL076A

Med hastighetsbegrensningssystemet kan det angis en maksimumshastighet for bilen.
Når maksimumshastigheten er angitt
og lagret, informeres føreren med en
kontrollampe eller en varsellyd.
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Stille inn hastigheten

Stille inn høyere hastighet
• Drei innstillingshjulet til RES/+,
og hold det der. Hastighetsinnstillingen øker. Slipp innstillingshjulet ved ønsket hastighet.
• Drei innstillingshjulet til RES/+,
og slipp det umiddelbart. Hastigheten øker 1~2 km/t.

TEL077A

1. Trykk på knappen s for å slå på
hastighetsbegrensningen. Kontrollampen LIM tennes.
2. Akselerer til ønsket hastighet.
3. Drei innstillingshjulet i retning
SET/-, og slipp det.
Hvis bilens hastighet er over
30 km/t, kan den gjeldende hastigheten stilles inn.
4. Den innstilte hastigheten vises i
instrumentgruppen.

Stille inn lavere hastighet
• Drei innstillingshjulet til SET/-, og
hold det der. Den innstilte hastigheten minskes. Slipp innstillingshjulet ved ønsket hastighet.
• Drei innstillingshjulet til SET/-, og
slipp det umiddelbart. Hastigheten minsker med 1~2 km/t.

Gjenoppta lagret hastighet
Drei innstillingshjulet til RES/+. Den
tidligere innstillingen vil angis.
Drei innstillingshjulet i retning SET/for å aktivere, og slipp det.

Deaktivering
Trykk på knappen for å avbryte hastighetsbegrensningen [.
Trykk på knappen for å deaktivere
hastighetsbegrensningen s.

Varsling om hastighetsgrense
Hvis hastigheten overskrides, blinker kontrollampen, og en varsellyd
utløses.
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Hvis hastigheten for øyeblikket er
høyere enn hastighetsinnstillingen
Hvis hastigheten overstiger den angitte hastigheten pluss 3 km/t, blinker
kontrollampen LIM* og en varsellyd
høres.
Hvis hastigheten for øyeblikket er lik
hastighetsinnstillingen, vil varsellampen og varsellyden opphøre umiddelbart.
Hvis hastigheten overstiger den angitte hastigheten pluss 3 km/t på nytt,
blinker kontrollampen LIM*.
Varsellyden utløses imidlertid også
hvis bilens hastighet er 5 km/t under
hastighetsinnstillingen.
Varsling når lagret hastighet
gjenopptas
Når føreren trykker på RES/+-knappen ved kjøring med tidligere innstilt
høyere hastighet, utløses en varsellyd 25 sekunder senere.

Systemer som
registrerer hindringer
Ultrasonisk parkeringsradar

Merk
Deler som festes i registreringsområdet, kan forårsake systemfeil.
Aktivering
Når giret settes i revers, aktiveres
systemet automatisk. En hindring angis av lydsignaler.
Intervallene mellom varselsignalene
blir kortere etter hvert som bilen nærmer seg hindringen. Når avstanden
er under 40 cm, høres et kontinuerlig
lydsignal.

{Advarsel

GC3G9002A

Parkeringsradaren gjør det lettere å
parkere ved at den måler avstanden
mellom bilen og hindringer bar, og gir
et lydsignal i kupeen. Men det er fortsatt føreren som har det fulle og hele
ansvaret for parkeringen.
Systemet består av fire ultralydfølere i støtfangeren bak.

Diverse reflekterende overflater på
gjenstander og klær samt eksterne støykilder kan under visse omstendigheter medføre at systemet
ikke registrerer hindringer.
Deaktivering
Deaktivert i kjørestilling, parkeringsstilling eller hvis det foreligger en feil.
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Det kan hende at systemet ikke oppdager hindringen hvis bilens hastighet er over 10 km/t.
Feil
X tennes ved feil i systemet.
Hvis ikke systemet virker på grunn av
forbigående omstendigheter som for
eksempel snø på følerne, tennes X.

Forsiktig

Forsiktig

Parkeringsradaren må bare betraktes som en ekstra sikkerhetsfunksjon. Bilføreren må kontrollere
sikten bakover.

Ved mottak av andre ultralydsignaler (metallyd eller lyd fra luftbremser på tunge kjøretøy) kan det
hende at parkeringsradaren ikke
fungerer riktig.

Varsellydene kan variere avhengig
av objektene.
Det kan hende at varsellydene ikke
aktiveres hvis det er is, skitt eller
søle på føleren. Du må ikke trykke
eller skrape på overflaten til føleren. Det skader beskyttelsen til
føleren.
Det finnes mulighet for funksjonsfeil ved parkeringsradaren ved kjøring på ujevnt underlag som
skogsveier, grusveier eller i helninger.
Det kan hende at parkeringradaren
ikke registrerer skarpe gjenstander fordi tykke vinterklær eller
andre tykke myke materialer kan
absorbere frekvensen.

Rengjør skitne følere med en myk
klut og rent vann.
Fortsett å holde øye med speilene
eller snu deg bakover. Vær forsiktig og følg vanlige sikkerhetsregler
ved rygging.
Følerne må ikke utsettes for trykk
eller støt eller direkte spyling med
høytrykksspyler ved bilvask ettersom de kan skades.
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Forsiktig
Den øvre delen av bilen kan treffes
av noe før parkeringsføleren er
aktivert, så du må alltid bruke sidespeilene eller snu hodet bakover
og se når du parkerer.
Parkeringshjelpen virker korrekt
mot loddrette, flate overflater.

Kamera bak (RVC)
RVC-systemet er utformet for å
hjelpe føreren under rygging ved å
vise området bak bilen. Når nøkkelen
er i ON/START-posisjonen og føreren setter bilen i R (revers), vises
videobildet automatisk på
LCD-moduldisplayet.
Så snart føreren skifter giret ut av
R (revers), forsvinner videobildet
automatisk fra LCD-moduldisplayet.

{Advarsel
Kamerasystemet bak (RVC) er ingen erstatning for førerens oppsikt.
RVC vil ikke:
 Registrere objekter som er
utenfor kameraets synsfelt,
under støtfangeren eller under
bilen.
 Registrere barn, fotgjengere,
syklister eller kjæledyr.
Bilen må ikke rygges mens det
bare ses på RVC-skjermen, skjermen må heller ikke brukes ved lengre ryggemanøvere i høy hastighet
eller på steder hvor det kan være
kryssende trafikk.
De antatte avstandene ut fra skjermen vil avvike fra reelle avstander.
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{Advarsel

Plassering av kamera bak

Hvis du ikke utviser forsiktighet ved
ryggingen, kan du treffe biler, barn,
fotgjengere, syklister eller kjæledyr, noe som vil medføre skade på
bil, personskade eller død. Selv om
bilen har RVC-systemet må du alltid kontrollere nøye før du rygger
ved se bak og rundt bilen.
Ved å slå bakre kamera
på eller av når nøkkelen er i
ON/START-posisjonen og føreren
skifter giret til R (revers), vil videobildet vises når CAM-knappen er trykket inn i infotainmentsystemet.

Når systemet ikke ser ut til å virke
korrekt
RVC-systemet fungerer kanskje ikke
riktig eller viser ikke et tydelig bilde
hvis:
 RVC er slått av.
 Det er mørkt.
 Solen eller frontlysstråler skinner
rett inn i kameralinsen.
 Is, snø, søle eller andre forurensninger kan samle seg på kameralinsen. Gjør rent linsen, skyll med
vann og tørk med en myk klut.

Kameraet er plassert bak på bilen.
Området som vises av kameraet er
begrenset og viser ikke objekter som
er i nærheten av hjørnene eller under
støtfangeren. Området som vises,
kan variere avhengig av bilens orientering og veiforhold. Avstanden som
vises på skjermen, er annerledes
enn den faktiske avstanden.

 Hekken på bilen ble utsatt for en
ulykke. Posisjonen og monteringsvinkelen til kameraet kan
endres eller kameraet kan bli
berørt. Sørg for å få kameraet og
posisjonen og monteringsvinkelen undersøkt hos forhandleren.
 Det oppstår ekstreme temperaturendringer.

218

Kjøring og betjening

Drivstoff

Drivstoff for dieselmotorer

Drivstoff for bensinmotorer

Benytt kun dieseldrivstoff ifølge DIN
EN 590. Drivstoffet må være svovelfattig (maks. 50 ppm).

Benytt kun blyfri bensin ifølge DIN
EN 228.
Likeverdig standardisert drivstoff
med et etanolinnhold på høyst 10%
kan brukes.
Bruk bensin med anbefalt oktantall.
Se Motordata på side 300. Bruk av
bensin med for lavt oktantall kan
redusere motoreffekten og dreiemomentet samt øke drivstofforbruket
noe.

Forsiktig
Bensin med for lavt oktantall kan
medføre ukontrollert forbrenning
og skader på motoren.

Likeverdig standardisert drivstoff
med biodieselinnhold (= FAME i henhold til EN14214) på maks. 7 volumprosent (DIN 51628 eller tilsvarende
standarder) kan brukes.
Du må ikke bruke marinediesel,
fyringsolje, dieseldrivstoff som helt
eller delvis er produsert av planter,
som f.eks. rapsolje eller biodiesel,
aquazole og lignende diesel-vann-blandinger.
Dieseldrivstoff må ikke tynnes ut
med drivstoff for bensinmotorer.
Flyteegenskapene og filtrerbarheten
til dieselen er temperaturavhengig.
Ved lave utetemperaturer må du fylle
på diesel som egner seg for vintertemperaturer.

Påfylling av drivstoff
Forsiktig
Motoren og katalysatoren kan få
alvorlig skade ved påfylling av uegnet drivstoffkvalitet eller feil drivstofftilsetninger i drivstofftanken.
Sørg for å fylle riktig drivstoff på
bilen. Hvis du fyller diesel på en
bensinbil, kan kjøretøyet bli svært
skadet. Se informasjonen på tankdekselet for å forvisse deg om at
du fyller riktig drivstoff.
Drivstofftanker, pumper og slanger
må ha jordforbindelse av sikkerhetsmessige årsaker. Oppsamlet
statisk elektrisitet kan antenne
bensindampen. Du kan brenne
deg, og bilen kan skades.
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{Fare

{Fare

Før fylling av drivstoff må motoren
og eventuelle varmeelementer
med brennkammer slås av. Slå av
mobiltelefoner.

Ikke gå inn og ut av bilen flere ganger ved drivstoffpåfylling, fordi det
kan skape et overskudd av statisk
elektrisitet.

Drivstoff som fordamper, kan antennes av elektromagnetiske bølger eller elektrisk strøm fra
mobiltelefoner.

Drivstoffdamp kan antennes av
statisk elektrisitet.

Drivstoff er brennbart og eksplosivt. Røyking forbudt. Ingen åpen
ild eller gnister. Ved tanking må betjenings- og sikkerhetsforskriftene
for bensinstasjonen følges.
Fjern statisk elektrisitet på hendene ved å berøre noe som frigjør
statisk elektrisitet når du tar på eller åpner drivstoffdekselet eller tappepistolen.

Hvis du merker drivstofflukt inne i
bilen, må du umiddelbart kontakte
et verksted for å utbedret feilen.
GC3D8001A

Tankdekselet befinner seg på høyre
side bak på bilen.
1. Stans motoren.
2. Lås opp tankdekselet, trykk på
"-knappen.
3. Når du skal åpne tankdekselet,
trykker du midt på den bakre
delen slik at det åpnes.
4. Drei tankpåfyllingslokket langsomt
mot klokken. Hvis du hører en vislelyd, skal du vente til den opphører før du skrur lokket helt av.
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Forsiktig
Tørk bort eventuelt drivstoffsøl
umiddelbart.

GC3D8002A

5. Ta av lokket. Lokket er festet til
hengselkroken.
6. Sett på lokket igjen etter at du har
fylt drivstoff. Drei det mot høyre til
du hører et klikk.
7. Skyv tankdekselet igjen til du
hører en klikkelyd.
Merk
Trykk lett på tankdekselet hvis det
er vanskelig å åpne når det er kaldt
ute. Deretter prøver du å åpne det
igjen.
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Generell informasjon
Tilbehør og endringer

Generell informasjon ...................221
Kontroller på bilen .......................222
Skifte lyspærer ............................243
Elektrisk anlegg ...........................250
Bilens verktøysett ........................256
Hjul og dekk.................................257
Bruk av startkabler ......................274
Tauing .........................................276

Vi anbefaler at det brukes originaldeler og tilbehør samt fabrikkgodkjente
deler for den spesifikke biltypen. Vi
kan ikke vurdere eller garantere for
andre produkters pålitelighet, selv
om de har en offentlig eller annen
godkjenning.
Det elektriske systemet må ikke
modifiseres, f.eks. i form av endringer i elektroniske styreenheter
(chip-tuning).

Utvendig pleie..............................280
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Parkering i lengre tid
Parkering i lengre tid
Hvis bilen skal settes bort for flere
måneder:
 Vask og poler bilen.
 Få kontroller voksen i motorrommet og på understellet.
 Rengjør og konserver gummitetninger.
 Skift motorolje.
 Tøm spylervæskebeholderen.
 Kontroller kjølevæskens frost- og
rustbeskyttelse.

Forsiktig

 Juster dekktrykket til verdien for
full belastning.

Modifiser aldri kjøretøyet. Det kan
påvirke bilens ytelsesevne, levetid
og sikkerhet, og det kan hende at
garantien ikke dekker eventuelle
problemer som skyldes modifiseringen.

 Parker bilen på et tørt sted med
god gjennomlufting. Legg inn 1.
gir eller revers hvis bilen har
manuelt gir. Sett girspaken i P
hvis bilen har automatgir. Hindre
at bilen ruller.
 Trekk ikke til håndbremsen.

222

Bilpleie

 Åpne motorpanseret, lukk alle
dører og lås bilen.
 Koble polklemmen fra bilbatteriets minuspol. Vær oppmerksom
på at noen systemer ikke er i
funksjon, f.eks. tyverialarmen.

Retur av bruktbiler
Informasjon om gjenvinningsfirmaer
(bilopphoggerier) og om gjenvinning
av biler finner du på vår hjemmeside.
Overlat ikke dette til andre enn autoriserte gjenvinningsfirmaer.

Kontroller på bilen
Utføre vedlikeholdsarbeider

 Lukk panseret.

Ta i bruk bilen igjen
Når bilen skal tas i bruk igjen:
 Koble polklemmen til bilbatteriets
minuspol. Aktiver elektronikken til
de elektriske vinduene.
 Kontroller dekktrykket.
 Fyll opp spylervæskebeholderen.
 Kontroller motoroljenivået.
 Kontroller kjølevæskenivået.
 Monter eventuelt nummerskiltet.

GO3E10053A

{Advarsel
Kontroller i motorrommet må kun
utføres når tenningen er avslått.
Kjøleviften kan starte selv om tenningen er slått av.

Bilpleie

{Advarsel
Tenningssystemet bruker svært
høy spenning. Må ikke berøres.
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Panser
Åpne

GC3D9001A

GO3E10054A

1. Trekk i utløserhendelen, og før
den tilbake til utgangsstillingen.

2. Skyv sikkerhetskrokspaken mot
høyre og åpne panseret.
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Lukke
Press støtten inn i holderen før du
lukker motorpanseret.
Senk motorpanseret, og la det falle i
lås. Kontroller at motorpanseret er
låst.

{Advarsel

GO3E10003A
GO3E10074A

Forsiktig
Når motoren er varm, må du bare
ta i enden av låsehendelen.

3. Trekk støttestaget forsiktig ut av
holderen.
Fest det i kroken til venstre på
panseret.

Tenk alltid på følgende forholdsregler: Ta tak i forkanten av panseret
og dra for å kontrollere at det er ordentlig låst før du kjører bilen.
Ikke trekk i panserets frigjøringsspaker når bilen er i bevegelse.
Bilen må ikke flyttes når panseret
er åpent. Når panseret er åpent,
hindrer det sikten for bilføreren.
Betjening av bilen med åpent panser kan føre til kollisjon med skade
på bilen eller annen materiell skade,
personskade eller død som følge.
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GO3E10002A

Forsiktig
Trekk ikke panseret nedover mens
panseret støttes av stangen.
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Oversikt over motorrommet
Bensinmotor - 1.4

GO3E10004A

Bilpleie
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Bensinmotor - 1.6

GO3E10005A

228

Bilpleie

Bensinmotor - 1.8

GO3E10055B

Bilpleie
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Dieselmotor - 1.7

GO3E10006A
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1. Motorluftfilter
2. Oljepeilepinne
3. Motoroljelokk
4. Beholder for bremsevæske
5. Batteri
6. Sikringsboks
7. Beholder for spylervæske
8. Beholder for motorkjølevæske
9. Ekstra sikringsboks
10. Beholder for væske til hydraulisk
servostyring

Motorolje
Vi anbefaler å kontrollere motoroljenivået manuelt før du legger ut på
lengre turer.
Bilen må stå på et plant underlag når
kontrollen utføres. Motoren skal
være driftsvarm, og den skal ha vært
slått av i minst 5 minutter.
Trekk ut oljepeilepinnen, tørk av, før
den inn til anslagsflaten på håndtaket, trekk ut på nytt og les av motoroljenivået.
Før inn peilepinnen til anslaget på
håndtaket og drei den halvveis rundt.

GC3G10002A

Fyll på motorolje når motoroljenivået
har sunket ned til minimumsmerket.

Bilpleie
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{Advarsel
Motorolje virker irriterende, og hvis
den svelges, kan det medføre sykdom eller død.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Unngå gjentatt eller vedvarende
kontakt med huden.
Vask berørte områder med såpe
og vann eller håndrens.
TDL164A

Vi anbefaler at du bruker korrekt motoroljeklasse.
Motoroljenivået må ikke overskride
maksimumsmerket (MAX) på peilepinnen.

GC3G10003A

Lokket for motoroljepåfyllingen er
plassert på kamakseldekselet.

Forsiktig
Tapp av eller sug ut for mye påfylt
motorolje.
Se Kapasiteter og spesifikasjoner på
side 304.

Vær svært forsiktig når du tapper
ut motoroljen, ettersom den kan
være varm og brenne deg!
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System for kontroll av
motoroljens levetid
Denne bilen har et datasystem som
viser når motoroljen og filteret skal
skiftes.
Dette er basert på motoromdreininger, motortemperatur og kjørelengde.
Alt etter kjøreforholdene kan kjørelengden for oljeskiftvarsel variere
betydelig.
For at systemet for kontroll av oljens
levetid skal fungere korrekt må systemet nullstilles hver gang du skifter
olje.

Ved kjøring under optimale forhold
kan det hende at systemet for kontroll av oljens levetid ikke signaliserer
behov for oljeskift før det har gått
opptil ett år. Motoroljen og filteret må
skiftes minst en gang i året og systemet må da nullstilles.
Din forhandler har kvalifisert verkstedpersonale som vil utføre arbeidet
og nullstille systemet. Det er også
viktig å kontrollere oljen jevnlig i løpet
av oljeskiftintervallet og sørge for at
nivået alltid er riktig.
Hvis systemet skulle nullstilles ved
en feiltakelse, må oljen skiftes
5000 km etter siste oljeskift.

Når systemet har funnet ut at oljens
levetid er redusert, viser det at oljeskift er nødvendig.

Overvåkingen av oljens levetid må
nullstilles etter oljeskift. Vi anbefaler
at du kontakter et autorisert verksted.

Bilmeldingskode 82 (Skift motorolje
snart) vises på informasjonspanelet
(DIC).

Nullstille systemet for kontroll
av motoroljens levetid

Skift olje så snart som mulig, innen
de neste 1000 kilometerne.

1. Drei tenningsnøkkelen til
ON/START med motoren slått av.

Nullstill systemet hver gang motoroljen skiftes, slik at systemet kan
beregne neste oljeskift.

TDL169A

2. Bruk MENU-knappen og funksjonsvelgeren på blinklyshendelen, og bla til Motoroljens levetid
kommer frem på informasjonspanelet.

Bilpleie

Hvis bilmeldingskode 82 (Skift motorolje snart) igjen vises på informasjonspanelet (DIC) når bilen startes,
har levetidssystemet for motorolje
ikke blitt nullstilt. Gjenta prosedyren.

Forsiktig
Husk å nullstille systemet for kontroll av oljens levetid etter hvert
oljeskift.
GC3N10004B

3. Trykk på SET/CLEAR-knappen
for å stille oljens levetid på 100%.
4. Drei nøkkelen til LOCK.
Pass på at du ikke nullstiller indikatoren for oljens levetid ved en feiltagelse, og kun nullstiller den etter
oljeskift. Den kan ikke nullstilles nøyaktig.
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Automatgirolje
Det er ikke nødvendig å kontrollere
automatgirets oljenivå.
Hvis du har et problem, f.eks. en lekkasje, må du få dette reparert i et
verksted.
Merk
Bruk av feil væske kan skade bilen. Bruk alltid væske som er oppført i Anbefalte væsker og
smøremidler.
Se Anbefalte væsker og smøremidler på side 293.
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Olje for manuelt gir

Motorluftfilter

Forsiktig

Det er ikke nødvendig å kontrollere
det manuelle girets oljenivå.

Motoren trenger ren luft for å virke
korrekt.

Hvis du har et problem, f.eks. en lekkasje, må du få dette reparert i et
verksted.

Kjør ikke bilen uten at det er montert luftfilterelement.
Kjøring uten riktig montert luftfilterelement kan skade bilen.

Merk
Bruk av feil olje kan skade bilen.
Bruk alltid væske som er oppført i
Anbefalte væsker og smøremidler.
Se Anbefalte væsker og smøremidler på side 293.

GC3G10004A

1. Løsne begge skruene.
2. Løsne hengslene til luftfilterdekselet, og åpne dekselet.
3. Sett inn nytt luftfilter.
4. Lås dekselet med dekselhengslene og skruene.

Bilpleie

Motorkjølevæske
I land med moderat klima gir kjølevæsken beskyttelse mot frost ned til
ca. -30 C.
I land med ekstremt kaldt klima gir
kjølevæsken beskyttelse mot frost
ned til ca. -40 C.

Kjølevæskenivå
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{Advarsel

Forsiktig
For lavt kjølevæskenivå kan føre til
motorskade.

Sørg for at frostvæskekonsentrasjonen alltid er korrekt.

Lokket på ekspansjonstanken for
kjølevæske må aldri tas av når motoren og radiatoren er varm. Det
kan oppstå alvorlig personskade.
Motoren må avkjøles før lokket tas
av. Åpne lokket forsiktig, slik at
trykket slippes langsomt ut.
Fyll på med en blanding av demineralisert vann og frostvæske som er
godkjent for bilen. Skru lokket godt
på. Få kontrollert kjølevæskekonsentrasjonen og kontakt verksted for å få
fjernet årsaken til kjølevæsketapet.

Forsiktig
Bruk bare godkjent frostvæske.

Merk
GO3E10008A

Når kjølesystemet er kaldt, skal kjølevæskenivået ligge over påfyllingsmerket. Fyll på hvis nivået er lavt.

Hvis kjølevæskenivået kommer
under strekmerket, skal du fylle på
radiatoren med en 56/44-blanding
(56 % vann) av destillert vann og
frostvæske med organisk syre.
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For å beskytte motoren skal blandingsforholdet ved ekstremt lave
utetemperaturer være 48 prosent
vann til 52 prosent frostvæske.

Forsiktig
Rent vann eller feil blandingsforhold kan skade kjølesystemet.
Bruk ikke rent vann, alkohol eller
frostvæske med metanol i kjølesystemet.
Motoren kan overopphetes og til
og med bli antent.

Forsiktig
Kjølevæske kan være farlig.

Forsiktig

Unngå gjentatt eller vedvarende
kontakt med kjølevæske.

Det er ikke nødvendig å tilsette kjølevæske oftere enn de anbefalte
intervallene.

Vask huden og neglene med såpe
og vann hvis du kommer i kontakt
med kjølevæske.

Hvis kjølevæske må tilsettes ofte,
kan det være et tegn på at motoren
trenger vedlikehold.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Kontakt verksted for å få inspisert
kjølesystemet.

Kjølevæske kan forårsake irritasjon
på huden, og hvis den svelges, kan
den føre til sykdom og død.

Vi anbefaler at du kontakter et
autorisert verksted.

Bilpleie

Servostyringsolje
Elektrisk servostyring
Hvis bilen har elektronisk servostyring, brukes ikke servostyringsvæske.

Hydraulisk servostyring

4. Tørk av peilepinnen med en ren
klut.
5. Sett på lokket igjen, og stram det
helt.
6. Fjern lokket igjen og se på væskenivået med peilepinnen.
Når motoren er varm, bør nivået
være på "MAX" varm.
Når motoren er kald, bør væskenivået være mellom "MIN" og "MAX"
på peilepinnen.

Forsiktig
Svært små mengder forurensning
kan føre til skade på styresystemet
og gjøre at det ikke fungerer som
det skal.
GO3E10059A

1. Drei tenningsnøkkelen til LOCK,
og la motorrommet avkjøles.
2. Tørk av lokket og toppen av
beholderen.
3. Skru av lokket, og trekk det rett
opp.

Du må ikke la forurensende stoffer
få kontakt med væskesiden av tankens lokk, eller komme inn i tanken.
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Forsiktig
Bilen må ikke kjøres med for lite
olje på servostyringen.
Det kan føre til skade på servostyringen og kostbare reparasjoner.

{Advarsel
Fylles det på så mye olje at oljen
renner ut av beholderen er det fare
for at det kan begynne å brenne eller at lakken i motorrommet misfarges.
Fyll ikke for mye på beholderen.
Brann i motoren kan føre til personskader og materiell skade.
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 Bruk spylervæske med tilstrekkelig beskyttelse mot frost hvis temperaturen forventes å synke
under frysepunktet.

Spylervæske

Bremsevæske
{Advarsel
Bremsevæske er giftig og etsende.
Unngå kontakt med øyne, hud, tekstiler og lakkerte flater.
<For venstreratt>

TDL042A

Fyll på spylervæske som inneholder
frostbeskyttelse.
Fylle på spylervæske:
 Bruk bare vindusspylervæske
som er ferdig til bruk.
 Bruk ikke vann fra kranen. Mineraler i vannet fra kranen kan tette
igjen vindusspylerslangene.

TDL037A

Bilpleie

<For høyreratt>

Forsiktig

Forsiktig

Pass på å rengjøre grundig rundt
lokket på bremsevæskebeholderen
før lokket tas av.

Brukt bremsevæske skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Forurensning av bremsevæskesystemet kan virke inn på ytelsen og
forårsake kostbare reparasjoner.

Lever avfallet til lokalt avfallsdeponi.

Forsiktig
GO3E10066A

Bremsevæskenivået skal ligge mellom merkene MIN og MAX.
Renslighet er svært viktig ved etterfylling. Urenheter i bremsevæsken vil
kunne føre til funksjonsforstyrrelser i
bremsesystemet. Få fjernet årsaken
til bremsevæsketapet på et verksted.
Bruk bare bremsevæske som er godkjent for bilen.
Se "Bremsevæske" under Anbefalte
væsker og smøremidler på side 293.
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Overflyt av bremsevæske på motoren kan føre til at væsken brenner.

Brukt bremsevæske og gamle
bremsevæskebeholdere er farlig
avfall. De kan skade helsen din og
miljøet.

Forsiktig

Fyll ikke for mye på beholderen.
Brann i motoren kan føre til personskader og materiell skade.

Bremsevæske kan irritere huden
og øynene.
La ikke bremsevæske komme i
kontakt med huden eller øynene.
Hvis det likevel skulle skje, må du
vaske berørte områder godt med
såpe og vann eller håndrens.
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Batteri

{Advarsel

Bilbatteriet er vedlikeholdsfritt.
Batterier skal ikke kastes i husholdningsavfallet. De skal leveres inn til
aktuelle mottakssteder.
Hvis bilen parkeres i mer enn 4 uker,
kan det føret til at batteriet utlades.
Koble polklemmen fra bilbatteriets
minuspol.
Til- og frakobling av bilbatteriet må
bare gjøres når tenningen er slått av.
Se Batterisparer på side 112.

For å unngå flammer eller gnister
må det ikke finnes røykesaker i
nærheten av batteriet når batteriet
testes fordi den eksplosive gassen
kan antennes.
Hvis batteriet eksploderer, kan det
føre til skader på bilen og alvorlige
personskader.
Unngå hudkontakt med batterisyre,
ettersom den inneholder svært korroderende og giftige svovelsyren.
Hvis du skulle få batterisyre på huden ved et uhell, skyller du hudpartiet med vann og oppsøker lege
umiddelbart.
Batterier må oppbevares utilgjengelig for barn, ettersom de inneholder svovelsyre og gass.

Skifte batteri
Merk
Ethvert avvik fra anvisningene i
dette avsnittet kan føre til midlertidig deaktivering av stopp/start-systemet.
Bruk bare batterier som gjør det
mulig å montere sikringsboksen over
batteriet.
I biler med stopp/start-system er det
viktig at AGM-batteriet (Absorptive
Glass Mat) skiftes ut med et
AGM-batteri.
AGM-batterier er merket med en etikett. Vi anbefaler å bruke et originalt
GM-batteri.
Merk

Unngå å få batterisyre på huden, i
øynene, på klærne eller billakken.

Bruk av andre typer AGM-batterier
enn det originale GMl-batteriet kan
føre til at stopp/start-systemets
ytelse svekkes.

Batteriet må ikke åpnes og ikke
settes på skrå.

Vi anbefaler at du overlater utskifting av batteriet til et verksted.
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Lade batteriet
{Advarsel
Hvis bilen har stopp/start-system,
må du kontrollere at ladepotensialet ikke overstiger 14,6 volt ved
bruk av batterilader. Ellers kan batteriet skades.

Dieselfilter
Tappe vann fra drivstoffilteret
Hvis det kommer vann fra drivstoffet
inn i motoren og drivstoffsystemet,
kan det medføre alvorlig skade på
drivstoffsystemet.
Når vannivået i drivstoffilteret overskrider et bestemt nivå, tennes varsellampen for vann i drivstoffet q.
Få inspisert bilen i et verksted.

Skifte ut viskerblader
Effektive vindusviskere er avgjørende for god sikt og trygg kjøring.
Kontroller viskerbladenes funksjon
jevnlig. Skift ut viskerblader som er
harde, porøse eller sprukne eller
som smører skitt utover frontruten.
Fremmedlegemer på frontruten eller
viskerbladene kan redusere viskernes effekt. Hvis viskerbladene ikke
virker tilfredsstillende, skal du rengjøre både bladene og frontruten
med et godt rengjøringsmiddel eller
mild såpe. Skyll grundig med vann.
Gjenta prosedyren om nødvendig.
Det lar seg ikke gjøre å fjerne spor av
silikon på glass. Bruk aldri silikonpolish eller vokspolish på bilens frontrute da du vil få striper,
bladbevegelser eller bladstøy som vil
forstyrre førerens utsikt.
Bruk aldri løsemidler, bensin, parafin
eller lakktynner for å rengjøre viskerbladene. Slike midler kan skade viskerbladene og lakkerte flater.
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Forsiktig
Vær sikker på at du har den nødvendige kunnskap og det nødvendige utstyret før du forsøker å gjøre
dette arbeidet.
Vi anbefaler at du kontakter et
autorisert verksted.
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Viskerblad til frontrute

Viskerblad til bakrute

GO3E10070A
GO3E10060A
GO3E10069A

1. Etter kjøring slås tenningen av
når viskerbladene står rett opp.

2. Trekk enheten med frontruteviskeren bort fra frontruten.
3. Trykk på knappen på midten av
viskerarmkonnektoren og trekk
viskerbladet bort fra armkonnektoren.
4. Fjern viskerbladet.
5. Utfør trinn 1 til 3 i omvendt rekkefølge for å skifte viskerblad.

1. Fjern viskerdekslet fra viskerenheten.
2. Løft viskerbladet opp til flaten.
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Skifte lyspærer
Pæreskift
Slå av tenningen og de aktuelle bryterne, eller lukk dørene.
Hold bare på sokkelen til nye lyspærer! Du må ikke berøre glasset med
bare hender.
Bruk kun samme type pære ved
utskiftingen.
GO3E10061A

3. Trykk på glideklemmen med fingrene.
4. Trekk viskerbladet ut.

Forsiktig
Ikke la viskerarmen falle mot frontruten fordi det kan lage hakk eller
sprekker i frontruten. Fell alltid
armen langsomt ned.

Skift hovedlyspærer fra inne i motorrommet.
Merk
Etter kjøring i kraftig regn eller etter
bilvask kan det oppstå dugg på
glasset til utvendige lys.
Dette skyldes temperaturforskjellen mellom innsiden og utsiden av
lykten.
Dette er det samme som skjer når
det oppstår kondens inne i bilen
under kjøring i regn og er ikke et
tegn på feil.
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Hvis det lekker vann inn i strømkretsen til lyspæren, må du få inspisert bilen, vi anbefaler i et
autorisert verksted.
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Hovedlys og parkeringslys
Nærlys og fjernlys

GC3E10003A

2. Koble fra hovedlyskontakten.
GC3N10005A

1. Ta av lyktedekselet.

GC3E10004A

3. Fjern lyspæren fra pæresokkelen, og skift den ut.
4. Når du setter inn en ny lyspære,
skal knastene gå i inngrep i
utsparingene på reflektoren.
5. Monter hovedlyset igjen.
6. Koble pæresokkelkontakten til.
7. Sett lyktebeskyttelsesdekselet på
plass, og lukk det.
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Billys ved kjøring i utlandet
Når du kjører bilen i land hvor det
kjøres på motsatt side av veien, må
imidlertid hovedlysene justeres for å
unngå å blende motgående trafikk.

Deaktiver ved å dreie justeringsskruene en halv omdreining mot urviseren.
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Parkeringslys

Forsiktig
Få kontrollert justeringen av
hovedlysene etter deaktivering.
Vi anbefaler at du kontakter et
autorisert verksted.

{Advarsel
GC3N10008A

Feil justering av hovedlysene kan
blende førere i møtende
kjøretøyer.

Justeringsskruene sitter over hovedlyset.
Drei justeringsskruene en halv
omdreining med urviseren ved bruk
av skrutrekkeren.

1. Fjern sokkelen fra enheten ved å
dreie den moturs.
2. Fjern pæresokkelen fra reflektoren.
3. Trekk pluggen ut av lyspæren.
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Blinklys foran

GC3N10009A

4.
5.
6.
7.
8.

Ta lyspæren fra holderen.
Sett inn ny pære.
Koble kontakten til lyspæren.
Sett sokkelen inn i reflektoren.
Monter enheten igjen.

Tåkelys
Overlat pæreskift til et verksted.

GC3N10011A
GC3N10010A

1. Drei pæreholderen mot klokken
og frigjør den.

2. Skyv lyspæren litt inn i sokkelen,
drei mot klokken, ta ut lyspæren
og sett inn en ny.
3. Før pæreholderen inn i reflektoren og drei mot høyre for å låse
den på plass.
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Baklys, blinklys, bremselys
og ryggelys

GC3N10013A

GC3N10012A

1. Løsne begge skruene.
2. Dra i baklysenheten for å fjerne
den. Pass på at ledningsføringen
holder seg på plass.

3. (1) Baklys/bremselys
(2) Sidelys
(3) Baklys
(4) Blinklys
(5) Ryggelys.

GC3N10014A

4. Ta ut lyspæreholderen. Ta ut
pæren og sett i en ny.
5. Sett pæreholderen inn i baklysenheten.
Monter baklyktenheten i karosseriet, og stram. Lukk dekselet, og
fest det.
6. Slå på tenningen, prøv og kontroller alle lys.
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Blinklys på siden

Høytmontert midtre
bremselys (CHMSL)

<Type 2>

<Type 1>

GC3D9004A
GO3E10029A

Hvis lampen ikke fungerer, må den
kontrolleres i et verksted.

GC3D9010A

Hvis CHMSL ikke fungerer, må de
kontrolleres i et verksted.
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Nummerskiltlys

5. Sett inn lyspærehuset, og fest
ved bruk av en skrutrekker.
Utvendig lys
Parkeringslys
foran/DRL-lampe
Blinklys foran
Blinklys
Fjernlys
Hovedlys
Nærlys
GC3D9011A

1. Vipp ut lampen med en skrutrekker.
2. Ta pærehuset ned og ut, ikke
trekk i ledningen.
Drei pæreholderen mot klokken
for å frigjøre den.
3. Ta lyspæren ut av holderen, og
sett inn en ny lyspære.
4. Sett inn pæreholderen i pærehuset, og vri mot høyre.

Hovedlys
Blinklys bak
Blinklys
Bremselys/baklys

W/21/5 W
WY21W
H1
H7
WY21W
W21/5 W

Ryggelys

W21W

Nummerskiltlys

W5W
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Kupélys
1. Ta ut lyset ved å trykke på motsatt side av lysbryteren med en
flat skrutrekker.
(Pass på at du ikke lager riper.)
2. Ta ut lyspæren.
3. Skift lyspære.
4. Monter lyset igjen.
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Elektrisk anlegg

Baklukelys

Sikringer
Skift ut i samsvar med teksten på
den defekte sikringen.
Hovedsikringene finnes i en boks
som er festet til batteriets plusspol.

GO3E10032A

1. Vipp ut lampen med en skrutrekker.
2. Ta ut lyspæren.
3. Sett inn ny pære.
4. Monter lampen.

Merk
Det kan hende at ikke alle beskrivelsene av sikringsboksen i denne
instruksjonsboken gjelder for din
bil.
Ta utgangspunkt i klistremerket på
sikringsboksen når du undersøker
sikringsboksen.

Ved behov bør det skiftes av et verksted.

Sikringstrekker

Slå alltid av den aktuelle bryteren og
tenningen før du skifter sikring.

Det finnes en sikringstrekker i sikringsboksen i motorrommet.

En defekt sikring kan gjenkjennes
ved at tråden er smeltet. Skift ikke ut
sikringen før årsaken til feilen er fjernet.

Sett inn sikringstrekkeren ovenfra
eller fra siden på sikringer med forskjellige utforminger, og trekk sikringen ut.

Enkelte funksjoner kan være beskyttet med flere sikringer.
Det kan også være satt inn sikringer
som ikke har noen funksjon.
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Sikringer i motorrommet
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Hovedsikringsboks

<Ekstra sikring>

<Hovedsikring>

GO3E10034A
GO3E10033A

Sikringsboksene er plassert i motorrommet.
Løsne dekselet, løfte det opp og ta
det av.

GO3E10010A
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Minisikringer
1. SOLTAK
2. OSRVM SW
3. TANKUTLUFTINGSMAGNETVENTIL
4. BRUKES IKKE
5. EBCM-VENTIL
6. IBS
7. BRUKES IKKE
8. TCM B+
9. BCM RVC
10. HOVEDLYSJUSTERING VR/HR
FSCM R/C
11. BAKRUTEVISKER
12. BAKRUTEAVDUGGING
13. BRUKES IKKE
14. OSRVM VARME
15. FSCM B+
16. SETEVARMEMODUL
17. TCM R/C
18. ECM R/C
19. DRIVSTOFFPUMPE
20. BRUKES IKKE

21. Bensin: VIFTERELÉ (AUX BEC)
Diesel: Vifte3 relé 85
22. KALDSTARTPUMPE
23. Bensin: TENNSPOLE/INNSPRØYTING, SPOLE
Diesel: ECM PT IGN-2
24. VINDUSVASKERPUMPE
25. BRUKES IKKE
26. Bensin: TANKLUFTEVENTIL/VANNVENTIL/TURBO-WASTEGATE
VENTIL/TURBO-BYPASSVENTIL/O2-SENSOR FØR/ETTER
Diesel: VARIABEL VIRVELVENTIL
27. BRUKES IKKE
28. Bensin: BRUKES IKKE
Diesel: ECM PT IGN-3
29. Bensin: ECM PT IGN-1/IGN-2
Diesel: ECM PT IGN-1
30. Bensin: MAF-SENSOR
Diesel: O2-SENSOR
31. FJERNLYS VENSTRE
32. FJERNLYS HØYRE

33. ECM B+
34. HORN
35. A/C-CLUTCH
36. TÅKELYS FORAN
J-case-sikringer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

EBCM-PUMPE
VISKER FORAN
VIFTE
IEC R/C
BRUKES IKKE
Bensin: BRUKES IKKE
Diesel: DRIVSTOFFVARMER
7. BRUKES IKKE
8. KJØLEVIFTE LAV/MID
9. KJØLEVIFTE HØY
10. Bensin: EVP
Diesel: GLØDEPLUGG
11. STARTVENTIL
U-Micro-reléer
2. DRIVSTOFFPUMPE
4. RESERVE
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HC-Micro-reléer
7. STARTMOTOR
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Sikringsboks under
instrumentpanelet

Ekstra sikringsboks

Minireléer
1. KJØR PÅ STARTEREN
3. KJØLEVIFTE MID
5. PT-RELÉ
8. KJØLEVIFTE LAV
H-Mini-relé
6. KJØLEVIFTE HØY

GO3E10014A
GO3E10035A

Reléer
01. ELEKTRISK VAKUUMPUMPE
RELE
02. KJØLEVIFTE REGULERINGSRELE
03. KJØLEVIFTE REGULERING
2-RELE

Sikringsblokken i kupeen er plassert
på undersiden av instrumentpanelet
på førersiden.
Du får tilgang til sikringene ved å
fjerne oppbevaringsrommet.
Oppbevaringsrommet tas ut ved at
du åpner det og trekker i det.
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Reléer
01. ACCY/RAP RELE
02. BAKLUKERELE
03. RESERVERELE
04. VIFTERELE
05. LOGISTIKKMODUSRELE
Minisikringer

GO3E10012A

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

16. RESERVE
17. EL. VINDUSHEIS DØR
18. REGNFØLER
19. BCM RVC
20. SWC BKLT
21. AC APO
22. SIGARETTENNER/DC APO
23. RESERVE
24. RESERVE
25. RESERVE
26. SDM RC/AOS DISPLY
27. IPC/CMPS MDL
28. HDLP SW/DC CVT/CLTCH SW
29. RESERVE
30. RESERVE
31. IPC B+
32. RDO/CHIME/AUX JACK
33. DISPLAY/FRONTPLATE
34. ONSTAR UHP/DAB
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S/B-sikringer
01. PTC 1
02. PTC 2
03. PWR WNDW MTR FRT
04. PWR WNDW MTR REAR
05. LOGISTIKKMODUSRELE
06. RESERVE
07. PWR WNDW FRT
08. PWR WNDW REAR
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Sikringer i bagasjerommet

Hovedtilkobling
1. IEC HOVEDSTRØMTILKOBLING
Kretsbryter
CB1.RESERVE
Midi-sikringer
M01.RESERVE

GO3E10036A

Sitter på venstre side i bagasjerommet.
Du får tilgang til sikringene ved å
fjerne dekslet.

GO3E10013A
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Reléer
1. TENNINGSRELE
2. KJØR-RELÉ
Minisikringer
1. PWR LUM SW DR
2. PWR LUM SW PASS
3. FORSTERKER
4. TILHENGERKONTAKT
5. AWD MDL
6. AOS MDL
7. RESERVE
8. PARKERINGSLYS TILHENGER
9. RESERVE
10. RESERVE
11. TILHENGER MDL
12. NAV DOCK
13. HTD STR WHL
14. TILHENGERKONTAKT
15. EVP SW
16. VANN I DRIVSTOFFøLER
17. ISRVM/RVC
18. RESERVE

S/B-sikringer
01. PWR SEAT SW DR/MEMOR
MDL
02. PWR SEAT SW PASS
03. TILHENGER MDL
04. ACDCINV

Bilens verktøysett
Verktøy
Biler med dekkreparasjonssett

05. BATT+
06. HOVEDLYSVISKER
07. RESERVE
08. RESERVE
09. RESERVE

GO3E10039A

Verktøyene og dekkreparasjonssettet er på høyre side av bagasjerommet.
Se Dekkreparasjonssett på side 265.
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Hjul og dekk

Biler med reservehjul

Hjul og dekk
Dekkenes og felgenes tilstand
Kjør langsomt over kanter og mest
mulig i rett vinkel. Kjøring over
skarpe kanter kan medføre dekk- og
felgskader. Ikke klem dekkene inn
mot fortauskanten når du skal parkere.
GO3E10037A

Jekken og verktøyet finnes i bagasjerommet.
Se Dekkskift på side 268.
Se Kompakt reservehjul på side 273.

Undersøk hjulene regelmessig med
henblikk på skader. Søk hjelp hos et
verksted ved skader eller unormal
slitasje.
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Dekkbetegnelser
F.eks. 215/60 R 16 95 H
215: Dekkbredde i mm
60: Profilforhold (dekkhøyde i forhold
til dekkbredde) i %
S: Beltetype: radial
RF: Type: RunFlat
16: Felgdiameter i tommer
95: Lastindeks, 95 tilsvarer f.eks.
690 kg
H: Bokstav for hastighetskode
Bokstav for hastighetskode:
Q: opptil 160 km/t
S: opptil 180 km/t
T: opptil 190 km/t
H: opptil 210 km/t
V: opptil 240 km/t
W: opptil 270 km/t
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Dekktrykk
Kontroller dekktrykket når dekkene
er kalde, minst hver 14. dag og før
alle lengre turer. Ikke glem reservehjulet.

Feil dekktrykk svekker sikkerheten,
kjøreegenskapene, komforten og
drivstofføkonomien samtidig som
dekkslitasjen øker.

{Advarsel

Skru av ventilhetta.
For lavt dekktrykk kan føre til betydelig oppvarming av dekkene og
indre skader, som i sin tur fører til
at slitebanen løsner og i verste fall
til at dekkene punkterer ved høye
hastigheter.

GO3E10038A

Etiketten med informasjon om dekktrykk befinner seg i rammen til venstre dør.
Dekktrykkene gjelder kalde dekk.
Fyll alltid reservehjulet med dekktrykk for full last.

Dekktrykkovervåkingsfunksjonen
Denne bilen kan være utstyrt med et
dekktrykkovervåkningssystem
(TPMS).
TPMS varsler føreren når det er lavt
trykk i dekkene. TPMS-følere er
montert på hver dekk, bortsett fra på
reservedekket. Følerne i TPMS overvåker lufttrykket i bilens dekk og
overfører dekktrykkmålinger til en
mottaker i bilen.

Bilpleie

259

 Belastning 2: Eco (Eco dekktrykkmodus)
 Belastning 3: Hi (GVW dekktrykkmodus)
Trykk på SET/CLR-knappen i noen
sekunder for å bekrefte.
Merk
Etiketten med informasjon om
dekktrykk befinner seg i rammen til
venstre dør.
GC3E5005A

For å tilpasse dekktrykkindikatoren til
bilens lastetilstander, trykker du på
MENU-knappen i blinklyshendelen.
Drei justeringshjulet til Tyre
load-menyen. Trykk på
SET/CLR-knappen. Du kan velge følgende menyene under.
De enkelte menyene kan velges ved
at du dreier på funksjonsvelgeren på
blinklyshendelen.
 Belastning 1: Lo (komfortdekktrykkmodus)

For å få informasjon om riktig
dekktrykk, se anbefalt trykk på etiketten med anbefalt dekktrykk.

GC3E10001A

Når det registreres at dekktrykket er
lavt, tenner TPMS indikatoren for lavt
dekktrykk på instrumentpanelet.
Hvis dekktrykkindikatoren lyser, må
du stanse bilen snarest og fylle dekket med luft til trykket som anbefales
på dekktrykketiketten er nådd.
Se Dekktrykk på side 258.
Indikatoren for lavt dekktrykk tennes
ved hver tenningssyklus til dekkene
fylles med luft til korrekt trykk er
nådd.
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Indikatoren for lavt dekktrykk kan
tennes når det er kaldt ute og bilen
startes første gangen. Deretter slås
den av når bilen kjører. Dette kan
være et tidlig varsel om at lufttrykket
er i ferd med å bli lavt og må pumpes
opp til riktig trykk.
En etikett med informasjon om dekktrykk og belastning angir størrelsen
på originaldekkene og riktig trykk for
dekkene når de er kalde.
Se Dekktrykk på side 305.
Merk
Dekktrykkovervåkingssystemet
(TPMS) kan varsle om lavt dekktrykk, men er ikke en erstatning for
normalt dekkvedlikehold.

Forsiktig

TPMS feilfunksjonsindikator

Alle dekktetningsmaterialer er ikke
like. Et ikke godkjent dekktetningsmiddel kan skade TPMS-følerne.
Skader på TPMS-føleren forårsaket av at det er brukt feil dekktetningsmiddel, dekkes ikke av
bilgarantien. Alltid bruk kun
GM-godkjent dekktetningsmiddel
som du får kjøpt hos din forhandler
eller som følger med bilen.
GC3E10001A

TPMS fungerer ikke riktig hvis en
eller flere av TPMS-følerne mangler
eller ikke fungerer. Når systemet finner en feilfunksjon, blinker feilfunksjonsindikatoren for TPMS i ca. ett
minutt og forblir deretter på resten av
bilens tenningssyklus.
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Feilfunksjonsindikatoren for TPMS
tennes ved hver tenningssyklus til
problemet er fjernet. Noen av forholdene som kan føre til at disse kommer på, er:
• Ett av dekkene har blitt erstattet
med reservedekket.
• Reservedekket er ikke utstyrt
med TPMS-føler. TPMS feilfunksjonsindikator skal utløses etter
at dekket med TPMS-føler er skiftet ut.
• Matcheprosessen for
TPMS-følere ble ikke utført eller
ikke fullført riktig etter at dekkene
ble rotert. Feilfunksjonslampen
skal slukkes etter at følermatchingen ble fullført riktig. Se informasjon om TPMS-følermatching
senere i dette kapitlet.

• En eller flere TPMS-følere mangler eller er skadet. Feilfunksjonsindikatoren skal slukke når
TPMS-følerne er montert og matchingsprosessen for følerne ble
fullført riktig. Kontakt forhandleren for service.
• Reservedekk eller -hjul tilsvarer
ikke de opprinnelige dekkene
eller hjulene. Andre dekk og hjul
enn de som anbefales, kan hindre TPMS i å fungere ordentlig.
• Drift av elektronisk utstyr eller
opphold nær steder der det brukes tilsvarende radiobølgefrekvens som TPMS kan forårsake
at TPMS-følerne svikter.
Hvis ikke TPMS ikke fungerer
ordentlig, kan det ikke registrere eller
varsle om lavt dekktrykk. Kontakt forhandleren for service hvis TPMS-feilfunksjonsindikatoren tennes og ikke
slukkes.
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Matcheprosess for
TPMS-følere
Hver TPMS-føler har en unik identifikasjonskode. Identifikasjonskoden
må avstemmes med en ny
dekk-/hjulposisjon etter at dekkene
på bilen er rotert eller én eller flere av
TPMS-følerne er skiftet ut. Matcheprosessen for TPMS-følere må også
utføres etter at et reservedekk er byttet ut med et dekk som inneholder
TPMS-føler. Feilfunksjonsindikatoren
skal slukkes ved neste tenningssyklus. Følerne matcher med dekk/
hjulposisjonene, ved bruk av et
TPMS-programmeringsverktøy, i følgende rekkefølge: forhjul på førersiden, forhjul på passasjersiden,
bakhjul på passasjersiden og bakhjul
på passasjersiden. Kontakt forhandleren for å avtale service eller kjøpe
et programmeringsverktøy.
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Det er to minutter for å avstemme
første dekk-/hjulposisjon og fem
minutter til sammen for å avstemme
alle fire dekk-/hjulposisjonene. Hvis
det tar lengre tid, stopper avstemmingsprosessen og må startes på
nytt.
Matcheprosessen for TPMS-føleren
er:
1. Koble inn håndbremsen.
2. Drei tenningen til ON/RUN med
motoren slått av.
3. Bruk MENU-knappen på blinklysspaken til å velge meny på
informasjonspanelet (DIC).

TNA020A

4. Bruk tommelhjulet til å bla gjennom menyelementene i Tyre
Learn.
5. Trykk på SET/CLR-knappen for å
starte følermatchingsprosessen.
Du blir bedt om å bekrefte at du
vil starte prosessen.
6. Trykk på SET/CLR-knappen igjen
for å bekrefte valget.
To støt fra hornet bekrefter at
mottakeren er i programmeringsmodus.

7. Begynn med forhjulet på førersiden.
8. Plasser programmeringsverktøyet inntil sideveggen på dekket,
nær ventilstammen. Trykk på
knappen for å aktivere
TPMS-føleren. Et hornsignal
bekrefter at føleridentifikasjonskoden har blitt matchet med dekket og hjulposisjonen.
9. Fortsett til forhjulet på passasjersiden og gjenta fremgangsmåten
i trinn 8.
10. Fortsett til bakhjulet på passasjersiden og gjenta fremgangsmåten i trinn 8.
11. Fortsett til bakhjulet på førersiden
og gjenta fremgangsmåten i trinn
8. Hornet gir to støt for å indikere
at føleridentifikasjonskoden har
blitt avstemt med bakhjulet på
førersiden og at matcheprosessen for TPMS-føleren ikke lenger
er aktiv.
12. Sett tenningen på LOCK/OFF.

Bilpleie

13. Still inn alle fire dekk til anbefalt
lufttrykknivå som angitt på etiketten med informasjon om dekktrykk og belastning.

Mønsterdybde
Kontroller mønsterdybden regelmessig.
Av sikkerhetsgrunner bør dekkene
skiftes ut når mønsterdybden er 2 til
3 mm (vinterdekk ved 4 mm).

Minste tillatte mønsterdybde (1,6
mm) er nådd når mønsteret er slitt
ned til en slitasjeindikator (TWI =
Tread Wear Indicator). Plasseringen
av indikatorene vises av merker i
dekksiden.
Hvis slitasjen er større foran enn bak,
bytter du om for- og bakhjulene.
Pass på at hjulene roterer samme vei
som før.
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Dekkrotasjon
Dekkene roteres for oppnå en mer
jevn dekkslitasje. Den første rotasjonen er den viktigste.
Hver gang det oppdages unormal slitasje, må dekkene roteres så snart
som mulig og hjulinnstillingsvinklene
kontrolleres. Kontroller også om dekkene eller hjulene er skadet.

Dekk aldres, også når de ikke kjøres.
Vi anbefaler at dekkene skiftes ut
etter 6 år.

1970757
MD144

Når dekkene roteres, skal alltid rotasjonsmønsteret som vises her brukes.
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Ikke ta med reservedekket når dekkene roteres.
Juster dekkene foran og bak i henhold til dekktrykket som anbefales på
informasjonsetiketten for dekktrykk
og belastning, etter at dekkene er
rotert.
Tilbakestill dekktyrykkovervåkningssystemet.
Kontroller at alle hjulmutterne er skikkelig trukket til.

{Advarsel
Rust eller smuss på et hjul eller på
komponentene det er festet i, kan
føre til at hjulmutterne løsner med
tiden. Hjulet kan løsne og forårsaker ulykker. Når du skifter dekk,
bør du fjerne rust og smuss fra steder der hjulet monteres på bilen.
Om nødvendig kan du bruke et
stykke tørkepapir, men bruk en
skrape eller en stålbørste senere til
å fjerne all rust og smuss.

Sett inn midten av hjulnavet med et
tynt lag hjullagerfett etter hjulbytte
eller dekkrotasjon for å forebygge
korrosjon eller rust. Ikke smør fett på
den flate hjulmonteringsflaten eller
på hjulmutterne eller -boltene.

Hjulkapsler
Bruk hjulkapsler og dekk som er
fabrikkgodkjent for den aktuelle bilen,
og som dermed oppfyller alle krav til
den aktuelle felg- og dekkombinasjonen.

{Advarsel
Bruk av uegnede dekk eller hjulkapsler kan føre til plutselig lufttap
og dermed til ulykker.
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Dekkreparasjonssett
Mindre skader på slitebanen og på
dekksiden kan repareres med
dekkreparasjonssettet.
Ikke fjern fremmedlegemer fra dekket.
Skader på dekket som er større enn
4 mm eller befinner seg på siden av
dekket nær felgen, kan ikke repareres med reparasjonssettet.
GO3E10039A

{Advarsel
Kjør aldri fortere enn 80 km/t.
Må ikke brukes over lengre tid.
Styre- og kjøreegenskapene kan
bli påvirket.
Ved dekkskade:
Sett alltid på parkeringsbremsen.
Legg inn 1. gir eller revers hvis bilen
har manuelt gir.
Sett girspaken i P hvis bilen har automatgir.

GO3E10040A

Dekkreparasjonssettet sitter på
høyre side i bagasjerommet.
1. Åpne bagasjerommet.

2. Ta ut kompressoren og tetningsmiddelflasken.
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Sett kompressoren ved siden av
dekket slik at flaska med tetningsmiddel står.

TDL087A

3. Ta ut den elektriske ledningen (1)
og luftslangen (2) fra oppbevaringsrommet på undersiden av
kompressoren.

JE80A

4. Bryteren på kompressoren må
stilles på (.
5. Skru kompressorens luftslange til
koblingen på flaska med tetningsmiddel.
6. Sett kompressorstøpselet i tilbehørskontakten (strømuttak eller
sigarettenner.)
For å unngå utlading av batteriet
anbefaler vi at du lar motoren gå.
7. Fest flaska i holderen på kompressoren.

JE81A

8. Skru av ventilhetten på det
defekte dekket.
9. Skru påfyllingsslangen på
dekkventilen.
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JE82A

JE83A

10. Slå vippebryteren på kompressoren på I. Dekket fylles med tetningsmiddel.
11. Mens tetningsmiddelflasken tømmes (ca. 30 sekunder), viser
kompressorens trykkmåler en
kort stund opptil 6 bar. Deretter
synker trykket igjen.
12. Alt tetningsmiddel pumpes inn i
dekket. Deretter fylles dekket
med luft.

13. Foreskrevet dekktrykk (ca.
2,4 bar) skal oppnås innen
10 minutter. Når riktig trykk er
oppnådd. slå av kompressoren.
Dersom det foreskrevne dekktrykket ikke oppnås i løpet av
10 minutter, demonterer du
dekkreparasjonssettet. Forflytt bilen én hjulomdreining.
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Koble til igjen dekkreparasjonssettet, og fortsett med påfyllingen
i 10 minutter. Dersom det foreskrevne dekktrykket fortsatt ikke
oppnås, er dekket for sterkt skadet. Søk hjelp hos et verksted.
Tapp ut overflødig dekktrykk med
knappen over trykkmåleren.
Kompressoren må ikke gå lenger
enn 10 minutter.
14. Løsne dekkreparasjonssettet.
Trykk på festeknasten på holderen, og trekk tetningsmiddelflasken av holderen. Skru
dekkfylleslangen på den ledige
koblingen på tetningsmiddelflasken. Dermed unngår du at det
renner ut tetningsmiddel.
Oppbevar dekkreparasjonssettet
i bakluken.
15. Tetningsmiddel som eventuelt
har rent ut, fjernes med en klut.
16. Ta klistremerket på tetningsmiddelflasken, som angir maksimalt
tillatt hastighet (ca. 80 km/t), og
plasser det i førerens synsfelt.
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Gjenta prosedyren til det ikke er
noe trykktap lenger.
Hvis dekktrykket har sunket under 1,3 bar, må bilen ikke brukes.
Søk hjelp hos et verksted.
18. Oppbevar dekkreparasjonssettet
i bakluken.
Merk

JE84A

17. Kjør videre umiddelbart, slik at
tetningsmiddelet fordeles jevnt i
dekket. Når du har kjørt ca.
10 km (senest etter 10 minutter),
stanser du bilen og kontrollerer
dekktrykket. Skru luftslangen rett
på dekkventilen og kompressoren når du skal kontrollere trykket.
Hvis dekktrykket er over 1,3 bar,
skal det korrigeres til riktig verdi
(ca. 2,4 bar).

Kjøreegenskapene til det reparerte
dekket er svært svekket. Dekket
må skiftes ut.
Hvis det høres uvanlige lyder eller
kompressoren blir varm, skal du
slå av kompressoren i minst 30 minutter.
Kontroller settets holdbarhetsdato.
Etter denne datoen er tetningsevnen ikke lenger garantert. Se informasjonen om lagring på
tetningsmiddelflasken.
Skift ut den brukte tetningsmiddelflasken. Kast flasken i henhold til
gjeldende bestemmelser.

Kompressoren og tetningsmiddelet
kan brukes mellom -30C ~70C.

Dekkskift
Bruk av forskjellige dekk kan føre til
at du mister kontrollen under kjøring.
Hvis du blander dekk av forskjellige
størrelser, merker eller typer (radialdekk og diagonalbeltedekk) kan
bilens kjøreegenskaper bli påvirket,
noe som kan føre til en ulykke. Bruk
av forskjellige størrelser, merker eller
typer kan også føre til skade på
bilen. Sørg for at du bruker riktig
dekkstørrelse, -merke og -type på
alle hjul.
Noen biler er utstyrt med et dekkreparasjonssett i stedet for reservehjul.
Gjennomfør følgende forberedelser
og følg disse anvisningene:
 Sett bilen på et trygt sted borte
fra trafikken.
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 Parker bilen på et plant og solid
underlag som ikke er glatt. Forhjulene skal stå i rett frem-stilling.

 Hvis underlaget som bilen står på
er mykt, legger du en plankebit
(maks. 1 cm tykk) under jekken.

 Sett alltid på parkeringsbremsen.
Legg inn 1. gir eller revers hvis bilen har manuelt gir.
Sett girspaken i P hvis bilen har
automatgir.

 Det må ikke oppholde seg personer eller dyr i bilen når den er jekket opp.

 Slå av motoren, og ta ut nøkkelen.

 Start ikke bilen når den står på
jekken.

 Sett på varselblinklyset.

 Rengjør hjulmutterne og gjengene før du setter på hjulet.

 Bruk en kile, en trekloss eller steiner foran og bak dekket som
befinner seg diagonalt i forhold til
dekket som skal skiftes.
 Se til at alle går ut av bilen.
 Ta ut reservehjulet.
Se "Reservehjul" under Kompakt
reservehjul på side 273.
 Skift aldri flere hjul samtidig.
 Bruk jekken bare til å skifte hjul
ved punktering, ikke til å skifte
mellom sommer- og vinterhjul.

 Kryp aldri under en bil som er
oppjekket.

{Advarsel
Jekken er konstruert utelukkende
for å brukes på din bil.
Bruk ikke jekken til din bil på andre
biler.
Overskrid aldri den maksimalt tillatte belastningen på jekken.
Bruk av denne jekken på andre biler kan skade bilene eller jekken og
føre til personskader.
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Ta av det ødelagte dekket og
monter reservedekket.
1. Gjør en sikkerhetssjekk før du
fortsetter.
2. Drei hjulboltnøkkelen mot urviseren for å løsne hjulmutterhettene.
Ved behov løsner du resten for
hånd. Mutterhettene kan ikke fjernes fra hjulkapselen.
Kanten av hjulkapselen kan være
skarp så ikke prøv å fjerne kapselen med bare hender. Ikke
slipp kapselen eller legg den med
utsiden ned; den kan få skrammer eller skades. Oppbevar hjulkapslene i bagasjerommet til du
har reparert eller skiftet ut dekket.
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{Advarsel
Det er farlig å havne under en bil
når den er jekket opp. Hvis bilen
glir av jekken, kan du få alvorlige
skader eller bli drept.
Ikke kryp inn under en bil som kun
støttetes opp av en jekk.

{Advarsel
1913313

3. Drei hjulboltnøkkelen mot urviseren for å løsne alle hjulmutterne,
men ikke ta dem av ennå.
Merk
Sørg for at jekkhodet er i korrekt
posisjon, ellers kan du skade bilen.
Eventuelle reparasjoner dekkes
ikke av garantien.

GC3D9013A

4. Plasser jekkens hode som vist.
Still inn jekken på nødvendig
høyde før du plasserer den i jekkpunktet.
5. Fest hjelpeverktøyet for jekken i
jekken ved å feste begge endene
av jekken og verktøyet over hverandre.

Hvis bilen heves med jekken i feil
posisjon, kan bilen skades og falle
av jekken. For å unngå personskader og skader på bilen, må du sørge for at jekkens løftehode
plasseres på riktig sted før bilen
heves.
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{Advarsel
Hvis du hever bilen og kryper under den for å utføre vedlikehold eller reparasjoner, er dette arbeidet
farlig hvis du ikke bruker sikkerhetsutstyr og har erfaring med dette arbeidet. Hvis jekken leveres
med bilen, er den beregnet kun for
å skifte punkterte dekk. Hvis den
brukes til annet arbeid, kan du selv
og andre personer få alvorlige personskader eller bli drept hvis bilen
sklir av jekken. Hvis jekken leveres
med bilen, skal den kun brukes til å
skifte punkterte dekk.

VSD011A

6. Drei jekkens håndtak med urviseren for å heve bilen så mye over
bakken at det kompakte reservehjulet får plass under bilen.

1913316

7. Fjern alle hjulmutterne.
8. Fjern det punkterte dekket.
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{Advarsel
Rust eller smuss på et hjul eller på
komponentene det er festet i, kan
føre til at hjulmutterne løsner med
tiden. Hjulet kan løsne og forårsaker ulykker. Når du skifter dekk,
bør du fjerne rust og smuss fra steder der hjulet monteres på bilen.
Om nødvendig kan du bruke et
stykke tørkepapir, men bruk en
skrape eller en stålbørste senere til
å fjerne all rust og smuss.

1913319

9. Fjern rust eller smuss fra hjulboltene, monteringsflatene og reservehjulet.
10. Monter det kompakte reservehjulet.

{Advarsel
Aldri bruk olje eller fett på bolter eller muttere fordi mutterne kan løsne. Bilens hjul kan falle av og
forårsake en ulykke.

11. Sett hjulmutterne på igjen med
den buede enden av mutteren
mot hjulet. Drei alle mutterne
med urviseren for hånd til hjulet
sitter inntil navet.
12. Senk bilen ved å dreie jekkens
håndtak mot urviseren. Senk jekken helt.
13. Trekk til hjulmutterne kraftig i
sikksakk-sekvens.
14. Senk jekke helt og fjern den fra
bilen.
15. Trekk til hjulmutterne kraftig med
hjulboltnøkkelen.
Merk
Hjulkapslene passer ikke på bilens kompakte reservehjul. Hvis du
prøver å sette hjulkapselen på det
kompakte reservehjulet, kan kapselen eller reservehjulet bli skadet.
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Kompakt reservehjul
Reservehjulet kan klassifiseres som
et nødhjul, avhengig av dimensjonen på de andre hjulene som er
montert og gjeldende nasjonale forskrifter.
Reservehjulet har stålfelg.
Bruk av et reservehjul som er mindre
enn de andre hjulene eller sammen
med vinterdekk kan påvirke kjøreegenskapene. Få skiftet ut det defekte
dekket snarest mulig.

Reservehjulet ligger i bagasjerommet under gulvkledningen, eller i
bagasjeromslokket. Det er festet i
reservehjulsbrønnen med en vingemutter.
Reservehjulsbrønnen er ikke konstruert for alle dekkdimensjoner som
er tillatt. Hvis et hjul som er bredere
enn reservehjulet må oppbevares i
reservehjulsbrønnen etter hjulskift,
kan gulvkledningen legges over hjulet som stikker opp.

Forsiktig
Reservehjulet/dekket skal bare
brukes som en midlertidig løsning i
nødsituasjoner.
Skift til et vanlig hjul/dekk så snart
som mulig.
Bruk ikke kjettinger.
Det må ikke settes dekk på dette
hjulet som ikke er identisk med det
originale dekket.
GO3E10044A

Monter det ikke på andre biler.
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Nødhjul
Bruk av nødhjul kan påvirke kjøreegenskapene. Få skiftet ut eller reparert det defekte dekket snarest mulig.
Monter bare ett nødhjul. Ikke kjør fortere enn 80 km/t. Kjør langsomt i
svinger. Må ikke brukes over lengre
tid.
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Bruk av startkabler

Pakking av et skadet hjul

Bruk av startkabler
Bruk aldri hurtiglader til starting.
Når batteriet er flatt, kan motoren
startes ved hjelp av startkabler og
batteriet i en annen bil.

{Advarsel

GC3E10002A

GO3E10067A

Et skadet hjul må oppbevares i bagasjerommet og sikres med en stropp.

1. Plasser hjulet midt i bagasjerommet.
2. Stikk enden av stroppen med
løkke på gjennom den tilhørende
festeringen.
3. Stikk enden av stroppen med
krok på gjennom løkken, og trekk
til sløyfen er festet i festeringen.
4. Før stroppen gjennom eikene på
hjulet som vist på bildet.
5. Fest krokenden i motsatt festering.
6. Stram stroppen.

Vær forsiktig ved start med startkabler. Avvik fra anvisningene under
kan føre til personskader eller materielle skader som følge av at batteriet eksploderer, eller skade på
det elektriske anlegget i begge bilene.
Unngå kontakt med øyne, hud, tekstiler og lakkerte flater. Væsken
inneholder svovelsyre som kan forårsake personskader og materielle
skader ved direkte kontakt.
 Unngå gnister eller åpen ild i
nærheten av batteriet.
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 Et utladet batteri kan fryse allerede ved temperaturer på 0 C.
Tin batteriet før startkablene kobles til.

 Bilene får ikke berøre hverandre
under starthjelpen.
 Trekk til håndbremsen, og sett
manuelt gir i fri og automatgir i P.

 Bruk vernebriller og beskyttende
klær ved håndtering av batteriet.
 Benytt et starthjelpbatteri med
samme spenning (12 volt). Kapasiteten (Ah) må ikke være vesentlig lavere enn i det utladede
batteriet.

 Slå av alle unødvendige strømforbrukere.
 Bøy deg aldri over batteriet under
arbeidet.
 Klemmen på den ene kabelen må
ikke komme i berøring med klemmen på den andre kabelen.

4. Koble den andre enden av den
svarte kabelen til et jordingspunkt
på bilen, f.eks. motorblokken eller
en motorfestebolt. Koble til så
langt som mulig fra det utladede
batteriet. Avstanden må være
minst 60 cm.
Plasser kablene slik at de ikke kommer i berøring med roterende deler i
motorrommet.
Starte motoren:

 Bruk startkabler med isolerte
klemmer og et tverrsnitt på minst
16 mm2 (25 mm2 for diesel).
 Koble ikke det utladede batteriet
fra det elektriske anlegget i bilen.
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GO3E10045A

Rekkefølge for tilkobling av kabler:
1. Koble den røde kabel til plusspolen på starthjelpbatteriet.
2. Koble den andre enden av den
røde kabelen til plusspolen på det
utladede batteriet.
3. Koble den svarte kabelen til
minuspolen på starthjelpbatteriet.

1. Start motoren i bilen som leverer
startstrøm.
2. Start den andre motoren etter
5 minutter. Startforsøk på maksimalt 15 sekunder og med
1 minutts mellomrom mellom
hvert forsøk.
3. La begge motorene gå på tomgang med tilkoblede kabler i ca.
3 minutter.
4. Slå på strømforbrukere (f.eks.
hovedlys, oppvarmbar bakrute) i
bilen som mottar startstrøm.
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5. Koble fra kablene i nøyaktig motsatt rekkefølge.

Tauing
Tauing av bilen
Hvis bilen din må taues, kan du
bruke vårt servicenettverk eller ta
kontakt med et bilbergingsfirma.

GO3E10047A

GO3E10046A

Bruk av bergingsbil er den beste
måten å transportere bilen på.

GO3E10048A

Bilpleie

 Frigjør håndbremsen til bilen som
taues og sett giret i nøytralt.

Taue bil med firehjulsdrift
Ved tauing på 2 hjul løfter du forhjulene og tauer med fordekkene låst.

 Slå på varsellysene.
 Overhold fartsgrensen.

GO3E10073A

Forsiktig
GO3E10072A

Biler med firehjulsdrift bør fraktes på
lasteplan for å unngå skader.
Hvis det ikke er mulig å frakte bilen
på lasteplan, kan en spesiell biltilhenger brukes, se bildet under.
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Det kan føre til stor skade på bilens
drivsystem hvis en bil med firehjulsdrift (AWD) taues med foreller bakhjulene på bakken.
Din bil må aldri taues med for- eller
bakhjulene på bakken.
Vær oppmerksom på følgende retningslinjer ved tauing av bil:
 Ingen bør sitte i bilen som taues.
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Tauing i nødsituasjoner
Hvis du ikke får tak i bergingstjeneste
i et nødstilfelle, kan bilen taues midlertidig ved bruk av et tau som festes
i slepefestet.

Forsiktig
Igangkjøringen må skje langsomt.
Kjør jevnt uten rykk. For stor trekkkraft kan skade bilen.
Når motoren ikke går, kreves det
betydelig mer kraft for å bremse og
styre.

GC3D9009A

Skru slepeøyet helt inn til det stopper
i vannrett stilling. (Bør være i kontakt
med slepeøyet.)
GC3D9008A

Løsne dekselet ved å bruke skrutrekkeren, og ta av dekselet.
Slepeøyet ligger i bilens verktøysett.
Se Verktøy på side 256.

Fest slepetauet, eller helst slepestangen, i slepeøyet.
Slepeøyet må bare brukes til tauing
og ikke til berging av bilen.
Slå på tenningen for å frigjøre rattlåsen, og for å kunne betjene bremselys, horn og frontruteviskerne.
Sett bilen i fri (nøytral).

Koble inn omluftsystemet og lukk vinduene, slik at eksos fra den trekkende bilen ikke kan trenge inn i
kupeen.
Biler med automatgir: Ikke bruk slepeøye til å taue bilen. Sleping ved
bruk av et tau kan forårsake alvorlig
skade på automatgiret. Når en bil
med automatgir skal taues, må det
brukes en flatramme eller utstyr for å
løfte hjulene.
Biler med manuelt gir: Bilen må
taues forovervendt, og ikke fortere
enn 88 km/t. I alle andre tilfeller, og
hvis girkassen er defekt, må forakselen løftes fra bakken.

Bilpleie

Søk hjelp hos et verksted.
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Forsiktig

Skru ut slepeøyet etter tauingen.
Sett inn dekselet, og lukk dekselet.

Igangkjøringen må skje langsomt.
Kjør jevnt uten rykk.

Tauing av en annen bil

For stor trekkraft kan skade bilen.

GC3G10008A

Skru slepeøyet helt inn til det stopper
i vannrett stilling. (Bør være i kontakt
med slepeøyet.)

GC3G10007A

Fest slepetauet, eller helst slepestangen, i slepeøyet.

Løsne dekselet ved å bruke skrutrekkeren, og ta av dekselet.

Slepeøyet må bare brukes til tauing
og ikke til berging av bilen.

Slepeøyet ligger i bilens verktøysett.

Fest dekselet godt igjen etter utført
tauing.

Se Verktøy på side 256.
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Utvendig pleie
Utvendig pleie
Låser
Låsene er smurt fabrikken fra fabrikkens side med låsesylinderfett av
høy kvalitet. Bruk bare avisingsmiddel når det er helt nødvendig, ettersom det fjerner sylinderfettet og
virker negativt inn på låsefunksjonen.
La et verksted smøre låsene med fett
etter bruk av avisingsmiddel.

Vask
Bilens lakk er utsatt for miljøpåvirkninger. Bilen må derfor vaskes og
poleres regelmessig. Velg et program med voksing ved bruk av bilvaskeautomater.
Fugleekskrementer, døde insekter,
kvae, blomsterstøv og lignende må
straks vaskes bort, siden de inneholder aggressive bestanddeler som
kan skade billakken.

Ved bruk av bilvaskeautomater må
anvisningene fra vaskeautomatprodusenten følges. Slå av frontruteviskere og bakrutevisker. Lås bilen, slik
at ikke tanklokkdekselet kan åpnes.
Ta av antennen og utvendig tilbehør
som f.eks. takstativ o.l.

Ikke fjern asfaltflekker med harde
gjenstander. Benytt asfaltfjerner i
sprayform på lakkerte flater.

Lykter
Frontlykt- og andre lyktedeksler er
laget av plast.

Hvis du vasker bilen for hånd, må du
spyle innsiden av hjulkassene grundig.

Bruk ikke slipende eller kaustiske
midler samt isskrape, og rengjør dem
ikke tørt.

Rengjør også kanter og falser samt
øvrige lakkflater som kommer til syne
når dører og panser åpnes.

Ved fjerning av avleiringer på innsatsene, fett, smuss og tjære på utvendige lamper og linser, brukes kun
lunkent vann, en myk klut og bilrengjøringsmiddel.

Få dørhengslene smurt på et verksted.
Ikke rengjør motorrommet med
dampvasker eller høytrykksspyler.
Spyl og tørk bilen grundig. Skyll pusseskinnet hyppig. Benytt egne pusseskinn til vinduer og lakkerte flater.
Rester av voks på rutene vil redusere
sikten.

Kraftig rengjøring med tørr klut kan
skade utvendige lamper og linser.
Ikke rengjør utvendige lamper med
sterkt bilrengjøringsmiddel.
Unngå å bruke skadelige rengjøringsmidler når lyset er slått på. Det
kan gi en kjemisk reaksjon som gjør
at linsen sprekker.

Bilpleie

Følg veiledningen for
rengjøring av bilen
Ta vare på rengjøringsveiledningen
for bilen, og bruk mildt rengjøringsmiddel.
Sprekker i mikrolinser og sveiseområder kan oppstå hvis rengjøringsveiledningen for bilen ikke følges.
Ikke bruk følgende rengjøringsmidler
på bilen:
• Aceton
• Benzen
• Toluen
• Xylen
• Tynner

Polering og voksing
Voks bilen jevnlig, og senest når vannet ikke lenger preller av, ellers tørker lakken ut.
Polering er bare nødvendig når lakken har blitt matt, eller hvis partikler
har festet seg i den.

Lakkpolish med silikon danner en
beskyttende hinne som gjør voksing
unødvendig.

Hjul og dekk

Karosserideler av plast må ikke
behandles med voks og poleringsmidler.

Rengjør felger med pH-nøytralt
felgrens.

Vindusruter og
vindusviskerblader
Rengjør med myke, lofrie kluter eller
et pusseskinn og bruk vindusrens og
insektfjerner.
Ved rengjøringen må ikke varmeelementet på innsiden av bakruten skades.
Benytt en isskrape med skarp kant til
å skrape bort is fra rutene. Press isskrapen mot ruten, slik at skitt som
kan forårsake riper i ruten, ikke kommer under skrapen.
Rengjør viskerblader som etterlater
flekker med en myk klut og vindusrens.
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Bruk aldri høytrykksspyler til rengjøring.

Felgene er lakkert, og kan pleies
med de samme midlene som karosseriet.

Lakkskader
Utbedre mindre lakkskader med en
lakkstift, før det dannes rust. Større
lakkskader og rust må repareres av
et verksted.

Advarsel for
tilbehørskarosserisettet
montert på bilen
Vær forsiktig med tilbehørskarosserisettet som er montert på bilen.
• Vær forsiktig så det ikke oppstår
sprekker eller karosseriskade forårsaket av slepetauet når bilen
taues. Tau bilen etter først å ha
fjernet det nedre støtfangerdekselet om nødvendig.
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• Tenk på at klaringen til bakken
kan være svært liten, spesielt
hvis det finnes fartshindere, kantstener, parkeringsramper osv.
• Bruk støtter ved heving for at det
ikke skal oppstå skader i kontakt
med karosseritilbehøret.
• Bruk flakberger for å unngå
karosseriskader og -brudd når
bilen taues.

Service på baklukens
støttegassfjær
Inspiser gassfjæren (hvis den finnes)
og se etter slitasje, sprekker eller andre skader. Kontroller om gassfjæren
holder bakluken åpen. Ta kontakt
med forhandleren ved behov for service.

Innvendig pleie

Materialer som brukes for fjerning av
is, snø og støv på veien kan samle
seg på bilens understell. Hvis ikke
disse materialene fjernes, kan de
fremskynde rustdannelse på bilen.

Interiøret holder seg pent lenge hvis
det rengjøres ofte. Støv og smuss
kan samle seg på polstringen og forårsake skader på flater med teppe,
tekstil, skinn og plast. Flekker bør
fjernes raskt fordi sterk varme kan
gjøre at de misfarger underlaget.

Skyll jevnlig bort slike materialer fra
understellet ved bruk av rent vann.

Lyse interiørfarger krever ofte hyppigere rengjøring.

Vær nøye med å rengjøre områder
der søle, veisalt osv. kan samle seg.
Løsne skitt som eventuelt har satt
seg fast på lukkede steder før du
skyller med vann.

Aviser og klær som kan farge av på
møbler, kan også misfarge bilens
interiør.

Understell

Fjern støv fra små knapper og betjeningselementer med en liten myk
børste.

For interiøret brukes kun rengjøringsmidler som egner seg til overflatene
som skal rengjøres.
Det kan oppstå varige skader fra rengjøringsmidler hvis de brukes på flater de ikke er beregnet til. Ta
rengjøringsmiddelet rett på kluten for
å unngå at det smitter av på andre
flater. Hvis middelet smitter av på
andre flater, skal det straks fjernes.
Merk
Bruk av slipemidler til rengjøring av
bilens glassflater kan forårsake riper i glasset og/eller skader på
bakrutens avdugger. Bruk en myk
klut og glassrengjøringsmiddel til å
gjøre rent bilens glassflater.
Rengjøringsmidler kan inneholde
løsmidler som samler seg i interiøret.
Les og følg sikkerhetsinstruksjonene
på etiketten til rengjøringsmiddelet
før bruk. Sørg for tilstrekkelig utlufting ved å åpne dører og vinduer når
du rengjør bilens interiør.

Bilpleie

Ikke bruk følgende
rengjøringsmidler og teknikker til
rengjøringen av interiøret:
• Aldri bruk kniv eller andre skarpe
gjenstander til å fjerne smuss fra
interiørets flater.
• Aldri bruk harde børster. De kan
skade materialet.
• Aldri bruk mye kraft eller gni kraftig med en rengjøringsklut. Hvis
du gnis svært kraftig, kan det
skade interiøret mens rengjøringen ikke blir mer effektiv.
• Unngå tekstilvaskemidler eller
oppvaskmidler som inneholder
avfettingsmiddel. Bruk av for mye
såpe vil etterlate rester som lager
striper og tiltrekker smuss. Bruk
kun milde, pH-nøytrale rengjøringsmidler.
• Pass på at ikke store mengder
væske trekker inn i polstringen
ved rengjøring.
• Rengjøringsmiddel som inneholder løsningsmiddel kan skade
interiøret.

Tekstil/teppe
Bruk støvsuger med en myk børste til
å fjerne støv og løst smuss. Støvsuger med roterende børster i munnstykket bør kun brukes på gulvteppet
og teppebelagte gulvmatter. Smuss
bør først og fremst fjernes med vanlig vann eller mineralvann.
Før rengjøring skal så mye som
mulig av smusset fjernes på
følgende måter:
• Væsker: tørk forsiktig på det
aktuelle stedet med tørkepapir.
La så mye som mulig av væsken
trekke inn i tørkepapiret.
• Tørt smuss: fjern så mye som
mulig og bruk støvsuger til slutt.

283

Rengjøring:
1. Fukt en ren, hvit klut med vann
eller mineralvann.
2. Fjern overskytende fukt.
3. Begynn i kanten av flekken og gni
forsiktig mot midten. Fortsett rengjøringen og bruk en ren del av
kluten hver gang den er blitt tilsmusset.
4. Fortsett å gni forsiktig på det tilsmussete området.
5. Hvis smusset ennå ikke er fjernet
helt, bruker du en mild såpe og
gjentar rengjøringen med vanlig
vann.
Hvis det finnes rester av smusset,
kan det være nødvendig å bruke et
vanlig tekstilrengjørings- eller flekkfjerningsmiddel. Test fargeektheten
på et mindre synlig område før du
bruker tekstilrengjørings- eller flekkfjerningsmiddelet. Hvis det ser ut
som det oppstår en misfarget ring
rundt flekken, bør du rengjøre hele
flaten.
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Tørkepapir kan brukes til å trekke ut
overskytende fukt av stoffet eller teppet etter rengjøringen.

Forsiktig
Lukk eventuelle borrelåser, ettersom åpne borrelåser på klesplagg
kan skade setetrekkene.
Skinn
Skinn, og spesielt skinn farget i lyse
farger, krever hyppigere rengjøring
for at det ikke skal samle seg støv,
smuss og avfarging fra andre gjenstander. Da kan det oppstå varige
flekker.
Fjern støv med en myk klut fuktet
med vann.
Hvis det trengs en mer grundig rengjøring, bruker du en fuktig klut med
mild såpeblanding. La skinnet lufttørke.
Ikke bruk varme, damp og flekkfjerningsmidler eller skopussmiddel på
skinn. Mange vanlige skinnrengjø-

ringsmidler og skinnpleiemidler skal
bevare og beskytte skinnet og kan gi
varige endringer i skinnets utseende
og struktur. Det anbefales ikke å bruke disse midlene. Ikke bruk silikoneller voksbaserte produkter eller produkter som inneholder organiske løsningsmidler til rengjøring av
interiøret, fordi produktene kan endre
utseende slik at skinnet blir ulikt
blankt på ulike steder.

Instrumentpanel, vinyl og andre
plastflater
Fjern støv med en myk klut fuktet
med vann.
Hvis det trengs en grundigere rengjøring, bruker du en myk klut fuktet
med en mild såpeblanding til å fjerne
støv og smuss. Ikke bruk flekkfjerningsmidler på plastflater.
Mange vanlige rengjøringsmidler og
pleiemidler skal bevare og beskytte
myke plastflater og kan gi varige
endringer i interiørets utseende og
struktur. Det anbefales ikke å bruke
disse midlene. Ikke bruk silikon- eller
voksbaserte produkter eller produkter som inneholder organiske løsningsmidler til rengjøring av
interiøret, fordi produktene kan endre
utseende slik at skinnet blir ulikt
blankt på ulike steder.
Noen produkter gjør instrumentpanelet blankere. Den blanke overflaten
kan skape irriterende reflekser i frontruten og også gjøre det vanskelig å
se ut av frontruten i visse situasjoner.

Bilpleie

Merk
Luftfriskere inneholder løsningsmidler som kan skade plast og lakkerte overflater.

Vedlikehold av sikkerhetsbelter
Hold sikkerhetsbeltene rene og tørre.
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Gulvmatter
{Advarsel

{Advarsel

Følg produsentens instruksjoner
for bruk av luftfriskere i bilen. Hvis
luftfriskere kommer i kontakt med
lakk eller plastflater, skal det straks
fjernes med en myk klut.

Ikke blek eller farg sikkerhetsbeltene.

Skader som oppstår fordi det har
vært brukt luftfrisker, dekkes ikke
av bilgarantien.

Bruk kun mild såpe og lunkent
vann til å rengjøre sikkerhetsbeltene.

Det kan svekke funksjonen. Det
kan føre til at de ikke gir tilstrekkelig beskyttelse i et sammenstøt.

Plast- og gummideler
Plast- og gummideler kan pleies med
de samme midlene som brukes på
karosseriet. Benytt eventuelt interiørrens. Benytt ingen andre midler.
Unngå spesielt bruk av løsemidler og
bensin. Bruk aldri høytrykksspyler til
rengjøring.

Hvis en gulvmappe har feil størrelse eller ikke ligger som den skal,
kan den komme i veien for gasspedalen og/eller bremsepedalen.
Matter som ligger i veien for pedalene kan forårsake utilsiktet akselerasjon og/eller økt
bremsestrekning, og dermed sammenstøt og skader. Sørg for at
gulvmattene ikke ligger i veien for
gass- eller bremsepedalen.
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Bruk følgende retningslinjer for
riktig bruk av gulvmattene:
• Gulvmattene som ble levert med
bilen er utformet spesielt for
bilen. Hvis du må flytte gulvmattene, anbefaler vi at du kjøper
gulvmatter godkjent av GM. Gulvmatter som ikke er godkjent av
GM, passer kanskje ikke og kan
ligge i veien for gass- og bremsepedalen. Kontroller alltid at gulvmattene ikke ligger i veien for
pedalene.
• Plasser gulvmatten med den riktige siden opp. Ikke snu gulvmatten.
• Ikke legg gjenstander på gulvmatten på førersiden.
• Bruk kun én gulvmatte på førersiden.
• Ikke legg flere gulvmatter på
hverandre.
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Generell informasjon
Vedlikeholdsinformasjon
Av hensyn til driftssikkerheten, trafikksikkerheten og verdibevaringen
er det svært viktig at alle vedlikeholdsoppgaver blir utført i henhold til
de spesifiserte intervallene.

Bekreftelser
Utført vedlikehold bekreftes i garantiog vedlikeholdsheftet.
Dato og kilometerstand skrives inn
sammen med stempelet og underskriften til verkstedet som utfører servicen.
Sørg for at garanti- og vedlikeholdsheftet fylles ut riktig, ettersom er det
helt avgjørende å kunne dokumentere at påkrevde servicer er utført for
at eventuelle reklamasjons- eller
garantikrav skal kunne innfris. Dessuten er det også en fordel ved salg
av bilen.
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Periodisk vedlikehold
Periodisk vedlikehold

Vedlikeholdsintervall
Årlig / 15 000 km (det som inntreffer først)
Vedlikehold I -- Bruk Vedlikehold I for første service eller hvis Vedlikehold II har blitt utført tidligere
Vedlikehold II -- Bruk Vedlikehold II hvis forrige service var Vedlikehold I.
For biler utstyrt med overvåkingssystem for oljens brukstid: Hvis kode nummer 82 vises på førerinformasjonsdisplayet
(DIC) og det forrige vedlikeholdet ble gjennomført minst 10 måneder tidligere, bør det aktuelle vedlikeholdet også utføres.
Nr.

Arbeider

Vedlikehold I

Vedlikehold II

1

Motorolje- og filterskift.

S

S

2

Kontroller med hensyn til lekkasjer eller skade.

I

I

3

Kontroller motorluftfilteret.

I

I

4

Kontroller dekkene med hensyn til dekktrykk og slitasje.

I

I

5

Kontroller bremsesystemet.

I

I

6

Kontroller motorkjølevæske- og spylervæskenivåene, og fyll på væske
etter behov.

I

I

7

Kontroller opphengs- og styrekomponentene.

I

I
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Nr.

Arbeider

Vedlikehold I

Vedlikehold II

8

Undersøk viskerbladene og funksjonen til de utvendige lysene.

I

I

9

Kontroller drivremmene.

I

I

10

Utfør eventuelle nødvendige tilleggsarbeider - se eget avsnitt.

I

I

11

Undersøk med hensyn til utbedringstiltak.

I

I

Vedlikehold 2 - utfør alle arbeider beskrevet i Vedlikehold 1, og i tillegg
følgende
12

Skift ut bremsevæsken.

S

13

Kontroller motorens kjølesystem.

I

14

Kontroller komponentene i sikkerhetssystemet.

I

15

Kontroller drivsystem- og drivlinjekomponentene.

I

16

Smør karosserikomponenter.

I

I - Kontroller disse elementene og de tilhørende delene. Korriger, rengjør, fyll på, juster eller skift ut etter behov.
S - Skifte ut eller endre.

Nr.

Beskrivelse

Trax

17

Skifte ut pollenfilter

Hver 60 000 km / 2 år

18

Skifte ut luftfilter

Hver 60 000 km / 4 år

19

Skifte tennplugger

Hver 60 000 km / 4 år

20

Skifte ut dieselfilteret

Hver 60 000 km / 2 år

21

Skifte motorkjølevæske

Hver 240 000 km / 5 år
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Nr.
22

Beskrivelse
Skifte olje til automatgir

Trax
Normale forhold: Hver 150 000 km / 10 år
Krevende forhold: Hver 75 000 km / 5 år

23

Skift ut ekstra belte og strekkbelte

Hver 90 000 km / 10 år

24

Skift ut register-

rem hver 150 000 km / 10 år

25

Skift ut register-

kjede hver 240 000 km / 10 år

26

Inspiser ventilklaring for bensin- og dieselmotorer

Hver 150 000 km / 10 år

Fotnoter
Vedlikeholdspunkt

Merk
Skift motoroljen omgående hvis oljeskiftlampen tennes på instrumentpanelet.

1

2
3 & 17

5

Ved kjøring under vanskelige forhold: Kortkjøring, mye tomgang eller kjøring i tilsmussede
områder kan motoroljen og filteret måtte skiftes oftere.
Væsketap i et system i bilen kan være et tegn på en feil. Systemet bør undersøkes og utbedres og væskenivået kontrolleres. Fyll på væske ved behov.
Ved jevnlig kjøring i støvete omgivelser må filteret kontrolleres oftere.
Ved jevnlig kjøring i støvete omgivelser kan det være nødvendig å skifte filteret oftere.
Kontroller bremserørene og -slangene visuelt for blokkering, lekkasje, sprekker, gnissing osv.
Kontroller skivebremseklossene for slitasje, og kontroller skivenes overflate. Kontroller trommelbremsbeleggene/-skoene for slitasje eller sprekker. Kontroller andre bremsedeler inkludert
tromler, hjulsylindere, kalipere, parkeringsbrems osv.

Inspeksjon og vedlikehold 291

Vedlikeholdspunkt

Merk

7

Kontroller forhjuls- og bakhjulsopphenget visuelt for skader, løse eller manglende deler og
tegn til slitasje. Kontroller servostyringskomponentene for blokkering, sprekker, gnissing osv.

8

Kontroller viskerbladene for slitasje, sprekker og skitt. Rengjør frontruten og viskerbladene ved
skitt. Skift ut skadde eller slitte viskerblader.

12

Ved kjøring under ugunstige forhold som kjøring i fjell eller fjellignende terreng eller hyppig kjøring med tilhenger kan det være nødvendig å skifte bremsevæsken oftere.

13

Kontroller slangene visuelt, og skift dem ut hvis de er sprukket, oppsvulmet eller forringet. Kontroller alle rør, beslag og klemmer, og skift dem ut med originale deler ved behov. Det anbefales å foreta en trykktest på kjølesystemet og trykklokket og rengjøre radiatoren og
klimaanleggkondensatoren utvendig for å sikre riktig funksjon.

14

Kontroller at beltepåminnelseslampen og sikkerhetsbeltene fungerer riktig. Undersøk med
hensyn til løse eller skadde deler i sikkerhetsbeltesystemet. Hvis du oppdager noe som hindrer
trygg funksjon ved sikkerhetsbeltesystemet, må feilen utbedres. Sørg for å skifte ut frynsete
eller slitte sikkerhetsbelter.

16

Smør alle nøkkellåsesylindere, dørhengsler og -låser, panserhengsler og -låser og bagasjeromshengsler og -låser. Hyppigere smøring kan være nødvendig hvis bilen utsettes for korrosivt miljø. Smøring av silikonfett på tetningslister og rengjøring med en ren klut bidrar til at de
varer lenger, tetter bedre og ikke setter seg fast eller lager støy.

20

Det kan være nødvendig å skifte dieselfilterpatronen oftere, avhengig av faktorer som bruk av
biodiesel, kjøring i støvete omgivelser, terrengkjøring eller langvarig kjøring med tilhenger.
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Vedlikeholdspunkt

Merk

Generelt for
automatgir

Skift automatgirolje og -filter hvis bilen hovedsakelig kjøres under én eller flere av følgende
omstendigheter:
• I tett bytrafikk på steder der utetemperaturen ofte kommer opp i 32C eller mer.
• Kupert terreng eller fjell.
• Hyppig kjøring med tilhenger.
• Hvis bilen brukes som drosje, utrykningsbil for politi eller som budbil.

Generelt for remmer

Kontroller om remmen er slitt, sprukket eller har åpenbare skader. Skift ut remmen om nødvendig.

Generelt, alle

Kontroller alle systemene med hensyn til hindringer eller blokkering og med hensyn til skadde
eller manglende deler. Skift ut deler ved behov. Skift ut svært slitte komponenter.

Dekktilstand og
dekktrykk

Kontroller dekkene hver gang du skal kjøre, og kontroller dekktrykket med en dekktrykkmåler
hver gang du fyller drivstoff eller minst en gang i måneden.

Hjulinnstillingsvinkler

Bytt om plasseringen av hjulene og balanser dem om nødvendig.
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Ekstra vedlikehold
Ugunstige driftsforhold
Driftsforholdene anses som ugunstige hvis minst én av disse faktorene
forekommer hyppig:
 Hyppig småkjøring under 10 km.
 Mye tomgangskjøring og/eller
kjøring med lav hastighet og hyppig start og stopp.
 Kjøring på støvete veier.
 Kjøring i kupert terreng eller fjell.
 Kjøring med tilhenger.
 Kjøring i tett bytrafikk på steder
der utetemperaturen ofte kommer
opp i 32C eller mer.
 Drosje, politibil eller varetransport.
 Hyppig kjøring ved utetemperatur
under frysepunktet.
Politibiler, drosjer og kjøreskolebiler
er også klassifisert som biler som
brukes under ekstreme forhold.

Under ekstreme driftsforhold kan det
være nødvendig å få utført visse
planlagte servicearbeider hyppigere
enn de fastsatte intervallene.
Søk teknisk veiledning vedrørende
servicebehovene ut fra de spesifikke
driftsforholdene.

Anbefalte væsker,
smøremidler og deler
Anbefalte væsker og
smøremidler
Bruk bare produkter som er test og
godkjent. Skade som oppstår som
følge av at det er brukt midler som
ikke er godkjent, dekkes ikke av
garantien.

{Advarsel
Driftsmidler er farlige og kan være
giftige. De må håndteres med forsiktighet. Les informasjonen på beholderne.
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Motorolje

Velge riktig motorolje

Motorolje identifiseres med sin kvalitet og sin viskositetsklasse. "Quality"
(kvalitet) og "Specification" (spesifikasjon) betyr det samme i denne
sammenhengen. Motoroljekvaliteten
er viktigere enn viskositeten ved valg
av motorolje. Oljekvaliteten sikrer
blant annet renheten til motoren,
beskyttelse mot slitasje og kontroll av
oljens aldring, mens viskositeten gir
informasjon om oljens tykkelse over
et temperaturområde.

Valg av riktig motorolje avhenger av
korrekt oljespesifikasjon og SAE viskositetsklasse.
Bruk og spør etter motorolje med
dexos™-sertifiseringsmerket. Olje
som oppfyller spesifikasjonene for
bilen bør ha dexos™-sertifiseringsmerket på flasken.

C3E9006A

Merket indikerer at oljen er godkjent
av GM for dexos™-spesifikasjonen.
Bilmotoren din ble på fabrikken fylt
med dexos™-godkjent motorolje.
Bruk bare motorolje som er godkjent
i henhold til dexos™-spesifikasjonen
eller tilsvarende motorolje med nødvendig viskositetsklasse.

Motoroljekvalitet for service
dexos 2™
2398375

Kontakt serviceleverandøren hvis du
er usikker på om en olje er godkjent i
henhold til dexos™-spesifikasjonen.
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Bruk alternative motoroljer hvis
dexos ikke er tilgjengelig: Dersom
dexos-godkjent motorolje ikke er tilgjengelig ved oljeskift eller for å opprettholde korrekt motoroljenivå, kan
du bruke alternative motoroljer med
de ovenfor nevnte kvalitetene. Bruk
av oljer som ikke tilfredsstiller
dexos-spesifikasjonen kan imidlertid
medføre redusert ytelse under
bestemte forhold.

Etterfylling av motorolje
Motorolje fra forskjellige produsenter
og av ulike merker kan blandes så
lenge de oppfyller kravene som stilles til den aktuelle motoroljen (kvalitet og viskositet).
Hvis motorolje av den nødvendige
kvaliteten ikke kan skaffes, kan maksimalt 1 liter av kvaliteten ACEA
A3/B4, ACEA A3/B3 eller ACEA C3
benyttes (bare én gang mellom hvert
oljeskift).
Viskositeten skal være av riktig
klasse.

Det er ikke tillatt å bruke motorolje
bare med kvalitet ACEA A1/B1 eller
bare ACEA A5/B5, ettersom slik olje
kan føre til motorskader på sikt under
bestemte driftsforhold.

Tilsetningsstoffer for
motorolje
Bruk av tilsetningsstoffer i motoroljen
kan forårsake skade og gjøre garantien ugyldig.

Viskositetsklasser for
motorolje
SAE-viskositetsklassen gir informasjon om tykkelsen på oljen.
Flergradsolje er angitt med to tall:
Det første tallet, etterfulgt av en W,
angir viskositet ved lav temperatur
og det andre tallet indikerer viskositet
ved høy temperatur.

TEL119A

SAE 5W-30 er den beste viskositetsgraden for din bil. Bruk ikke oljer med
andre viskositetsklasser, som
SAE 10W-30, 10W-40 eller 20W-50.
Betjening under kalde
temperaturer:
Ved bruk av bilen i ekstremt kalde
strøk, der temperaturen synker under
-25 C, bør olje med viskositetsklasse SAE 0W-xx brukes. En olje
med denne viskositetsklassen gir
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bedre kaldstartegenskaper for motoren ved ekstremt lave temperaturer.
Ved valg av viskositetsklasse for
oljen er det viktig å velge olje som
oppfyller den nødvendige dexos™
spesifikasjonen.
 Ned til -25C: 5W-30, 5W-40.
 Til -25C og lavere: 0W-30,
0W-40.
SAE-viskositetsklassen gir informasjon om tykkelsen på oljen.
Flergradsolje er angitt med to tall.
Det første tallet, etterfulgt av en W,
angir viskositet ved lav temperatur
og det andre tallet viskositet ved høy
temperatur.

Kjølevæske og frostvæske
Bruk bare organisk langtidskjølevæske (LLC) med frostbeskyttelse
som inneholder organiske syrer.
I land med moderat klima gir kjølevæsken beskyttelse mot frost ned til
ca. -35C.

I land med kaldt klima gir kjølevæsken beskyttelse mot frost ned til ca.
-50C. Denne konsentrasjonen bør
opprettholdes hele året.
Sørg for at frostvæskekonsentrasjonen alltid er korrekt.
Tilsetningsmidler for kjølevæske som
skal gi ekstra beskyttelse mot korrosjon eller tette mindre lekkasjer, kan
forårsake funksjonsproblemer.
Garantiansvar vil bli avvist for følger
som skyldes bruk av tilsetningsstoffer i kjølevæsken.

Bremsevæske
Bruk bare bremsevæske som er godkjent for denne bilen (DOT 4).
Over tid absorberer bremsevæsken
fuktighet, noe som svekker bremsevirkningen. Derfor bør bremsevæske
skiftes ved de angitte intervallene.
Bremsevæsken skal oppbevares i en
lukket beholder for å unngå vannabsorpsjon.

Sørg for at bremsevæsken ikke blir
forurenset.
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Olje servostyring
Bruk bare væske av typen
Dexron VI.

Olje for manuelt gir
Bruk bare væsken Castrol BOT 303.

Automatgirolje
Bruk bare væske av typen
Dexron VI.
Olje fordelingsgirkasse
(firehjulsdrift)
Bruk bare syntetisk hypoid
75W-90-væske.
Olje for differensialhus
(firehjulsdrift)
Bruk bare syntetisk hypoid
75W-90-væske.

Merknad

Tekniske data

Tekniske data

Merking av bilen

299

Fabrikasjonsplate

Understellsnummer (VIN)
Merking av bilen ..........................299
Bilens data...................................300

GO3E11002A

GO3E11001A

Bilens understellsnummer (VIN) er
gravert på midten av torpedoveggen.

Fabrikasjonsplaten befinner seg i
rammen til venstre dør.
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Bilens data
Motordata
Salgsbetegnelse

1.4

1.6

1.7 Diesel

1.8

Motorbetegnelse
Sylinderantall

4

4

4

4

1364

1598

1686

1796

Motoreffekt [kW] ved o/min.

103 /
4900~6000

85 / 6200

96 / 4000

103 / 6200

Maks. dreiemoment [Nm] ved o/min

200 /
1850~4900

155 / 4000

300 /
2000~2500

178 / 3800

RON 95

RON 91

Ikke aktuelt for
diesel

RON 95

Over 95 RON

Over 91 RON

Ikke aktuelt for
diesel

Over 95 RON

Slagvolum [cm3]

Oktantall RON
anbefalt
mulig

Tekniske data
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Ytelse
Motor

1.4

1.6

AWD

FWD

FWD

Manuelt gir

194

173

Automatgir

-

-

Topphastighet [km/t]

1.7 Diesel 1.7 Diesel 1.7 Diesel

1.8

1.8
AWD

FWD

AWD

FWD

186

-

183

180

-

-

183

-

180

180

Drivstofforbruk - CO2-utslipp
Motor (MT/AT)

1.4 AWD

1.6 FWD

1.7 FWD

1.7 AWD

1.8 FWD

bykjøring [l/100 km]

7,8 / -

8,3 / -

5,4 / 6,4

5,6 / -

/ 10,5

landeveiskjøring [l/100 km]

5,6 / -

5,6 / -

4,0 / 4,6

4,5 / -

/ 6,0

totalt [l/100 km]

6,4 / –

6,5 / -

4,5 / 5,3

4,9 / -

/ 7,7

CO2 [g/km]

149 / -

153 / –

120 / 139

129 / -

/ 180
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Bilens vekt
Min. egenvekt inkludert fører (75 kg)
1.4

1.6

1.7 Diesel 1.7 Diesel 1.7 Diesel

Motor

AWD

FWD

FWD

Manuelt gir

1454

1365

Automatgir

-

-

1.8

1.8
AWD

FWD

AWD

FWD

1458

-

1504

1394

-

-

1470

-

1414

1486

1.8

1.8
AWD

Maks. egenvekt inkludert fører (75 kg)
1.4

1.6

1.7 Diesel 1.7 Diesel 1.7 Diesel

Motor

AWD

FWD

FWD

Manuelt gir

1556

1467

Automatgir

-

-

1.4

1.6

Motor

AWD

FWD

FWD

Manuelt gir

1876

1787

Automatgir

-

-

FWD

AWD

FWD

1560

-

1606

1479

-

-

1572

-

1499

1571

1.8

1.8
AWD

Bilens totalvekt
1.7 Diesel 1.7 Diesel 1.7 Diesel
FWD

AWD

FWD

1880

-

1926

1799

-

-

1892

-

1819

1891

Tekniske data

Bilens dimensjoner
Lengde [mm]

4248

Bredde uten sidespeil [mm]

1766

Bredde med to sidespeil [mm]

2035

Høyde (uten antenne) [mm] uten takstativ

1674

Bagasjeromslengde ved gulv [mm]
Baklukke bredde [mm]
Bakluke høyde [mm]

730 (gulv til bakseterygg)
1001 (bredde mellom hjulhus)
721 (høyde lasteterskel)

Akselavstand [mm]

2555

Svingdiameter [m]

10,9 (kant til kant ved standard)
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Kapasiteter og spesifikasjoner
Motorolje
Motor

1.4

1.6

1.7 Diesel

1.8

Medregnet filter [l]

4l

4,5 l

5,4 l

4,5 l

Mellom MIN og MAX [l]

1l

1l

1l

1l

1.4

1.6

1.7 Diesel

1.8

53 l

53 l

52 l

53 l

Drivstofftank
Bensin, nominelt volum [I]

Tekniske data
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Dekktrykk
Eu 27+2 bensin
Front[kPa] ([psi])
1~3personer
Type

Hekk[kPa] ([psi])
4~5
personer

1~3personer

4~5
personer

COMFORT

ECO

GVW

COMFORT

ECO

GVW

205/70R 16

200(29)

270(39)

270(39)

200(29)

280(41)

280(41)

215/55R 18

220(32)

270(39)

270(39)

220(32)

280(41)

280(41)

Kompakt reservehjul

420(60)

EU 27+2 diesel
Front[kPa] ([psi])
1~3personer
Type

Hekk[kPa] ([psi])
4~5
personer

1~3personer

4~5
personer

COMFORT

ECO

GVW

COMFORT

ECO

GVW

205/70R 16

220(32)

270(39)

270(39)

220(32)

280(41)

280(41)

215/55R 18

240(35)

270(39)

270(39)

240(35)

280(41)

280(41)

Kompakt reservehjul

420(60)
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Ikke-EU bensin
Front[kPa] ([psi])
1~3personer
Type

Hekk[kPa] ([psi])
4~5
personer

1~3personer

4~5
personer

COMFORT

ECO

GVW

COMFORT

ECO

GVW

205/70R 16

200(29)

200(29)

200(29)

200(29)

200(29)

200(29)

215/55R 18

220(32)

220(32)

220(32)

220(32)

220(32)

220(32)

Kompakt reservehjul

420(60)
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Oppbevaring av opplysninger om
bilen og personvern .....................307
Registrering av bilens data ..........308

Oppbevaring av
opplysninger om bilen
og personvern
Oppbevaring av
opplysninger om bilen og
personvern
Bilen er utstyrt med flere datamaskiner som registrerer informasjon om
bilens ytelse og hvordan den kjøres.
Bilen bruker for eksempel datamoduler til å overvåke og kontrollere
motor- og girytelsen, overvåke vilkårene for utløsning av kollisjonsputene
og utløse dem ved et sammenstøt.
Bilen kan også være utstyrt med
blokkeringsfrie bremser som gjør det
enklere å styre bilen. Disse modulene kan lagre opplysninger som gjør
det lettere for forhandlerens teknikere å reparere bilen. Noen moduler
kan også lagre data om hvordan
bilen kjøres, for eksempel drivstofforbruk og gjennomsnittlig hastighet.
Modulene kan lagre personlige

innstillinger, som radioinnstillinger,
seteposisjoner og temperaturinnstillinger.
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Registrering av bilens
data
Registrering av bilens data
Denne bilen kan være utstyrt med en
modul som registrerer opplysninger i
visse kollisjoner eller kollisjonslignende situasjoner, for eksempel opplysninger om utløsing av
kollisjonsputer eller påkjørsel av en
hindring i veien. Disse opplysningene
kan bidra til at det blir lettere å forstå
omstendighetene i forbindelse med
kollisjoner og personskader. Enkelte
opplysninger kan ha sammenheng
med bilens dynamikk og funksjonen
til sikkerhetssystemer.
Opplysningene kan være:
• Hvordan forskjellige systemer i
bilen fungerte.
• Om førerens og passasjerenes
sikkerhetsbelter var festet.
• Om og hvor mye føreren trykte
på gasspedalen og/eller bremsepedalen.

• Hvor fort bilen kjørte.
Disse opplysningene kan gi en bedre
forståelse av omstendighetene i forbindelse med kollisjoner og personskader. Opplysningene kan bare
registreres av bilen bare hvis uvanlige kollisjonssituasjoner oppstår.
Ingen opplysninger lagres i vanlige
kjøresituasjoner, og ingen personlige
data lagres. Andre instanser, for
eksempel politimyndighet, kan kombinere registrerte opplysninger med
personidentifiseringsdata av den
typen som innhentes ved rutinemessig etterforskning av en kollisjon.
De registrerte opplysningene kan
kun leses ved bruk av spesialutstyr,
og det kreves tilgang til bilen eller
modulen for å lese dem. I tillegg til
bilprodusenten kan andre instanser
som har nødvendig spesialutstyr, for
eksempel politi, lese informasjonen
hvis de har tilgang til bilen eller
modulen.

GM vil ikke hente frem disse opplysningene eller dele dem med andre,
med følgende unntak: med samtykke
fra bileieren, eller leietageren hvis
bilen er en leiebil; ved offisiell forespørsel fra politi eller lignende myndighet; som del av GMs forsvar i en
rettslig prosess, eller ved lovkrav.
Opplysninger som GM samler inn
eller mottar, kan også brukes av GM
i forskningsøyemed eller gjøres tilgjengelige for andre forskningsformål
hvis det er dokumentert behov for
dette og opplysningene ikke er knyttet til en spesifikk bil eller bileier.

Stikkordregister

A
AM/FM-radio .............................. 126
Anbefalte væsker
og smøremidler .......................... 293
Antispinnfunksjon (TCS) ............ 208
Arbeider ..................................... 190
Askebegre ................................... 78
Automatgir ................................. 197
Automatgirolje ............................ 233
Automatisk dimming i bakspeil .... 28
Automatisk hastighetskontroll .... 211
Automatisk lyskontroll ................ 106
Automatisk motorstart/
stopp-egenskap ......................... 193

B
Bagasjenett .................................. 66
Bagasjerom ................................. 62
Bagasjerom/bagasjeromspanel ... 66
Bakkestartstøtte (HSA) .............. 207
Bakluke (kombi) ........................... 23
Baklys indikatorlampe .................. 91
Baklys, blinklys, bremselys
og ryggelys ................................ 247
Bakrutevisker/-spyler ............ 12, 74
Barnesikringsutstyr ...................... 51

Batteri ........................................ 240
Batterisparer .............................. 112
Beltepåminnelse .......................... 84
Betjening ................................... 121
Betjening av instrumentpanelets
belysning ................................... 109
Bilens dimensjoner .................... 303
Bilens understellsnummer ......... 299
Bilens vekt ................................. 302
Blinklys ................................84, 108
Blinklys foran ............................. 246
Blinklys på siden ....................... 248
Blokkeringsfrie bremser (ABS) .. 206
Bluetooth ................................... 163
Bremser ..................................... 205
Bremsestøtte ............................. 207
Bremsevæske ........................... 238
Bruk av sikkerhetsbelte under
graviditet ...................................... 44
Bruk av startkabler .................... 274

C
CD-spiller .................................. 139

D
Dekkbetegnelser ....................... 257

Dekkreparasjonssett .................. 265
Dekkrotasjon ............................. 263
Dekkskift .................................... 268
Dekktrykk ...........................258, 305
Dekktrykkovervåkingsfunksjonen 258
Diesel ........................................ 218
Dieselfilter .................................. 241
Dieselpartikkelfilter .................... 196
Drivstoff for bensinmotorer ........ 218
Drivstoffmåler .............................. 80
Drivstofforbruk - CO2-utslipp ..... 301

E
Eksosgass ................................. 196
Elektrisk justering ........................ 27
Elektriske vindushevere .............. 29
Elektronisk stabilitetskontroll
(ESC) ......................................... 208

F
Fabrikasjonsplate ...................... 299
Fare, Advarsel og Forsiktig ........... 2
Faste ventilasjonsdyser ............. 188
Fastmontert antenne ................. 139
Feil ............................................. 201
Feilindikeringslampe .................... 86

Firehjulstrekk ............................. 204
Fjernkontroll ................................. 18
Forsinket låsing ........................... 22
Frontkollisjonsputer ..................... 46
Frontrutevisker/-vasker ................ 72

G
Gir opp forsiktig ........................... 87
Girkasse ...................................... 13
Girkassedisplay .................. 84, 198
Girvelger .................................... 198
Grafisk informasjonsdisplay
(GID) ............................................ 96
Gulvmatter ................................. 285

H
Ha kontroll over bilen ................. 191
Hanskerom .................................. 60
Hastighetsavhengig servostyring
(SSPS), varsellampe ................... 87
Hastighetskontrollampe ............... 91
Hjul og dekk ............................... 257
Hjulkapsler ................................. 264
Hodekollisjonsputer ..................... 49
Hodestøtter .................................. 35
Horn ...................................... 11, 72

Hovedlys og parkeringslys .........244
Hovedlys ved kjøring i utlandet ..107
Hovedlysjustering .......................107
Høytmontert midtre bremselys
(CHMSL) ....................................248
Håndbrems .................................207
Håndfri telefon ............................170

I
Individuelle innstillinger ..............101
Informasjon om lasting av bilen ....69
Informasjonspanel (DIC) ..............92
Innfellbare speil ............................27
Innkjøring av en ny bil ................191
Innledning .......................................1
Innveldige lys .............................110
Innvendig pleie ...........................282
Isofix barnesikringsutstyr ..............58

J
Justerbare ventilasjonsdyser ......188
Justere hodestøttene .....................4

K
Kamera bak (RVC) .....................216
Kapasiteter og spesifikasjoner ...304

Katalysator ................................ 197
Kilometerteller ............................. 79
Kjørecomputer ............................. 98
Kjørelys (DRL) .....................91, 107
Klimaanlegg ............................... 185
Klimakontroll ................................ 13
Klokke .......................................... 75
Kollisjonsputesystem ................... 45
Komme i gang ............................. 15
Kompakt reservehjul .................. 273
Kontrollampe for elektronisk
stabilitetskontroll (ESC) ............... 88
Kontrollampe for innkoblet
fjernlys ......................................... 91
Kontrollampe for oljetrykk ............ 90
Kontrollampe for tåkebaklys ........ 91
Kontrollampe for tåkelys .............. 91
Kontrollampe for utkoblet elektronisk
stabilitetskontroll (ESC) ............... 88
Kontrollampe for åpen dør ........... 91
Kontrollamper for utvendige lys . 105
Konvekst speil ............................. 26
Koppholdere ................................ 60
Kupéluftfilter .............................. 189
Kupélys ...................................... 249

L
Ladekontrollampe ........................ 86
Lampe for dekktrykkovervåking ... 88
Lampe for kollisjonspute PÅ/AV .. 85
Lampe for kollisjonsputer og beltestrammere ................................... 85
Lampe for redusert motoreffekt ... 91
Lampe for reguleringssystem for
kjøring i nedoverbakke (DCS) ..... 87
Lampe for utkoblet antispinn (TC) 88
Leselamper ................................ 110
Luftinntak ................................... 189
Lyshorn ...................................... 106
Låse opp bilen ............................... 3

M
Manuell modus .......................... 200
Manuelle dørlåser ........................ 22
Manuelle vinduer ......................... 29
Manuelt gir ................................. 203
Manuelt kupéspeil ........................ 28
Meldinger i bilen .......................... 97
Motordata .................................. 300
Motorkjølevæske ....................... 235
Motorluftfilter .............................. 234

Motorolje ................................... 230
Mønsterdybde ........................... 263

N
Nedfelling av seterygg ................. 40
Nummerskiltlys .......................... 249
Nøkler .......................................... 17

O
Olje for manuelt gir .................... 234
Olje servostyring ....................... 237
Oppbevaring av opplysninger om
bilen og personvern ................... 307
Oppbevaringsplass under setet .. 62
Oppbevaringsrom i
instrumentpanelet ........................ 59
Opprettholde klimaanleggets
funksjon ..................................... 190
Oppvarmede speil ....................... 27
Oppvarmet bakrute ..................... 31
Oversikt over instrumentpanelet ... 7
Oversikt over motorrommet ....... 226

P
Panser ....................................... 223
Parkering .............................16, 195

Parkering i lengre tid ................. 221
Personlig tilpasning ................... 158
Plassering av barnesikringsutstyr 54
PÅ/AV-bryter for kollisjonspute .... 50
Påfylling av drivstoff .................. 218

R
Ratthendlene ............................... 72
Rattjustering ............................6, 71
RDS (radiodatasystem) ............. 134
Registrering av bilens data ........ 308
Retur av bruktbiler ..................... 222
Ryggelys .................................... 109

S
Sentrallås .................................... 20
Servicedisplay ............................. 81
Servicekontrollampe (SVS) ......... 86
Setejustering ...........................3, 38
Seteposisjon ................................ 37
Sidekollisjonsputer ...................... 47
Sigarettenner ............................... 77
Sikkerhetsbelte .............................. 5
Sikkerhetsbelter ........................... 41
Sikkerhetslåser ............................ 23
Sikringer .................................... 250

Sikringer i bagasjerommet ......... 255
Sikringer i motorrommet ............ 251
Sikringsboks under
instrumentpanelet ...................... 253
Skifte fra fjern- til nærlys ............ 106
Skifte lyspærer ........................... 243
Skifte ut viskerblader ................. 241
Slik bruker du denne
instruksjonsboken .......................... 1
Solbrilleholder .............................. 61
Solskjermer .................................. 32
Solskjermlamper ........................ 110
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