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Innledning
Din bil er en avansert kombinasjon av
fremtidsrettet teknologi, sikkerhet,
miljøvennlighet og økonomi.
Instruksjonsboka gir deg all den in‐
formasjon du måtte trenge for å
kunne kjøre bilen på en sikker og ef‐
fektiv måte.
Informer alle i bilen om mulige farer
for ulykker og personskader som
følge av feil bruk av bilen.
Du må alltid overholde gjeldende lo‐
ver 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 Au‐
torisert verksted.
Autoriserte Chevrolet-verksteder til‐
byr førsteklasses service til fornuftige
priser. Erfarne mekanikere som er
opplært av Chevrolet arbeider i sam‐
svar med spesielle instruksjoner fra
Chevrolet.

Bilens dokumentasjon skal alltid opp‐
bevares lett tilgjengelig i bilen.

Slik bruker du
instruksjonsboken
■ Denne instruksjonsboken beskriver

alt ekstrautstyr og funksjoner som
er tilgjengelige for denne modellen.
På grunn av modellvarianter, ulike
spesifikasjoner for forskjellige land,
spesialutstyr eller tilbehør, kan det
hende at enkelte beskrivelser ikke
gjelder for din bil. Dette gjelder
blant annet beskrivelse av display-
og menyfunksjoner.

■ Kapitlet "Kort og viktig" gir deg en
innledende oversikt.

■ Innholdsfortegnelsen foran i in‐
struksjonsboken og i hvert kapittel
viser hvor du finner informasjonen.

■ Ved hjelp av stikkordregisteret kan
du se etter bestemt informasjon.

■ Denne instruksjonsboken beskriver
biler med venstreratt. Betjeningen
er lik i biler med høyreratt.

■ I instruksjonsboken benyttes fabrik‐
kens motorbetegnelser. De tilhø‐
rende salgsbetegnelsene finnes i
kapitlet "Tekniske data".

■ Retningsopplysninger, f.eks.
venstre eller høyre, foran eller bak,
angis alltid i forhold til kjøreret‐
ningen.

■ Det kan hende at displaytekstene i
bilen ikke er på ditt språk.

■ Displaymeldinger og tekst inne i bi‐
len er skrevet med uthevet skrift.

Fare, Advarsler og Merk

9 Fare

Tekst merket med 9 Fare indike‐
rer mulig livsfare. Dersom slik in‐
formasjon ikke følges, kan det
medføre livsfare.
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9 Advarsel

Tekst merket med 9 Advarsel in‐
dikerer mulig fare for ulykke eller
personskade. Dersom slik in‐
formasjon ikke følges, kan det
medføre personskade.

Merk

Tekst merket med Merk indikerer
informasjon om mulig skade på bi‐
len. Dersom slik informasjon ikke
følges, kan det medføre skade på
bilen.

Symboler
Sidehenvisninger er merket 3. 3 be‐
tyr "Se side".
God tur!
Chevrolet
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Kort og viktig

Dette må du vite før du
kjører

Låse opp bilen
Fjernkontroll

Trykk på knappen c for å låse opp
dørene og bagasjerommet. Åpne dø‐
rene ved å dra i håndtakene. For å
åpne bakluken trykker du på knappen
under listen på luken.
Trykk på knappen x: Bare baga‐
sjerommet blir låst opp og åpnes.
Fjernkontroll 3 20, sentrallås
3 23, bagasjerom 3 27.

Elektronisk nøkkel

Når eieren har en elektronisk nøkkel,
trykkes bryteren på dørhåndtaket for
å låse opp bilen og dørhåndtaket trek‐
kes for å åpne døren. For å åpne bak‐
luken trykker du på knappen under
listen.
Elektronisk nøkkel 3 22.



Kort og viktig 7

Justering av setene
Innstilling av setet i
lengderetningen

Trekk i håndtaket, forskyv setet, slipp
håndtaket.
Justering av setene 3 39, Setepo‐
sisjon 3 38.

Seterygger

Dra i spaken, juster seteryggen og
slipp spaken. Du skal høre at sete‐
ryggen kommer på plass.
Justering av setene 3 39, Setepo‐
sisjon 3 38.

Setehøyde

Pumpebevegelser med betjenings‐
hendelen
oppover = høyere sete
nedover = lavere sete

Seter 3 39, Seteposisjon 3 38.
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Justering av hodestøttene

Trekk hodestøtten oppover for å ju‐
stere høyden. Trykk på låsen, og skyv
hodestøtten nedover for å stille hode‐
støtten lavere.

Du justerer hodestøtten horisontalt
ved å trekke den forover og la den lå‐
ses i én av tre stillinger. Hodestøtten
settes i bakerste stilling igjen ved å
trekke den forover og slippe den.
Hodestøtter 3 37.

Sikkerhetsbelte

Trekk ut sikkerhetsbeltet, og fest det i
beltelåsen. Sikkerhetsbeltet må ikke
vris, og det skal ligge tett inntil krop‐
pen. Seteryggen må ikke vippes for
langt bak (maksimalt ca. 25°).
Trykk på den røde knappen på belte‐
låsen når du skal ta av beltet.
Sikkerhetsbelter 3 41, kollisjons‐
putesystem 3 44, seteposisjon
3 38.
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Justering av speil
Innvendig speil

Juster med hendelen på undersiden
for å redusere blending.
Speil 3 33, innvendig speil med
automatisk avblending 3 33.

Sidespeil

Velg aktuelt sidespeil og juster.
Elektrisk justering 3 31, konvekst
buet sidespeil 3 31, felle inn side‐
speil 3 32, oppvarmede sidespeil
3 32.

Rattjustering

Frigjør hendelen, juster rattet, sett
hendelen i inngrep, og påse at den
helt låst. Rattet må bare justeres når
bilen står i ro og rattlåsen er løst ut.
Kollisjonsputesystem 3 44, ten‐
ningslåsposisjoner 3 208.
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Oversikt over instrumentpanelet
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1 Lysbryter .............................. 94

Tåkelys foran ....................... 96

Tåkebaklys ........................... 97

Instrumentbelysning ............. 98
2 Side- ventilasjonsdyser ....... 205
3 Blinklys, lyshorn, nærlys

og fjernlys ............................. 96

Utstigningslys ....................... 99

Parklys .................................. 97

Førerinformasjonssenter ....... 78
4 Instrumenter ......................... 68
5 Horn ..................................... 64

Kollisjonspute for fører ......... 45
6 Førerinformasjonssenter ....... 78
7 Ratthendlene ....................... 63
8 Frontruteviskere,

frontrutespyler,
bakrutevisker,
bakrutespyler ........................ 64

9 Midtre ventilasjonsdyser .... 205
10 Infotainmentsystem ............ 100

11 Info-Display (informa‐
sjonsdisplay) ........................ 81

12 Tyverialarmstatus lysdiode . . 28
13 Oppbevaringsplasser ........... 53
14 Kollisjonspute for

passasjer .............................. 45
15 Hanskerom ........................... 54
16 Kontrollampe for utkobling

av kollisjonspute og
påminnelse om
sikkerhetsbelte ...................... 73

17 Varme, ventilasjon og
klimaanlegg ......................... 198

18 Antispinn ............................ 219

Elektronisk
stabilitetsprogram ................ 220

ECO-knapp for stopp/
start-system ........................ 210

19 Girspak, automatgir ............ 215

Manuelt gir ......................... 217
20 Varselblinklys ....................... 96
21 Sentrallås .............................. 23
22 Gasspedal .......................... 207

23 Start/stopp-knapp for
elektronisk nøkkel ................ 22

24 Bremsepedal ...................... 218
25 Tenningslås med rattlås ..... 208
26 Clutchpedal ........................ 207
27 Rattjustering ......................... 63
28 Automatisk hastighets‐

kontroll ................................ 221
29 Oppbevaringsrom,

sikringsboks ........................ 255
30 Panserutløser ..................... 230
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Uvendige lys

Drei på lysbryteren
AUTO = automatisk lysregulering:

Hovedlysene tennes og
slukkes automatisk

m = aktivering eller deaktive‐
ring av den automatiske
lyskontrollen

8 = parklys
9 = hovedlys

I biler uten automatisk lyskontroll:
7 = Av

Trykk på lysbryteren
> = tåkelys foran
r = tåkebaklys

Lys 3 94.

Lyshorn, fjernlys og nærlys

lyshorn = trekk hendelen mot rattet
fjernlys = skyv hendelen forover
nærlys = skyv eller trekk i hendelen

Fjernlys 3 95, lyshorn 3 95, auto‐
matisk lyskontroll 3 94.
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Blinklys

høyre = hendel oppover
venstre = hendel nedover

Blinklys 3 96, parklys 3 97.

Varselblinklys

Betjenes med knappen ¨.
Varselblinklys 3 96.

Horn

Trykk j.
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Vindusspylere og -pussere
Vindusviskere

2 = Hurtig
1 = Langsom
P = Intervallbryter og automatisk

visking med regnføler
§ = Av

Trykk hendelen ned for å ta et enkelt
sveip med vindusviskerne når disse
er slått av.
Vindusviskere 3 64, utskifting av
vindusviskere 3 242.

Vindusspyleranlegg

Trekk hendelen mot rattet.
Vindusspyler 3 64, spylervæske
3 239.

Bakrutevisker- og spyleranlegg

Trykk på vippebryteren for å starte
bakviskeren:
øvre
stilling

= gå hele tiden

nedre
stilling

= pusse med mellom‐
rom

midtre
stilling

= av

Bakrutevisker/-spyler 3 66.
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Skyv hendelen forover.
Det sprutes spylervæske på bakru‐
ten, og viskeren gjør noen slag.

Klimakontroll
Oppvarmet bakrute,
oppvarmede sidespeil

Oppvarmingen betjenes ved å trykke
på knappen Ü.
Oppvarmet bakrute 3 35.

Avdugging og avising av
vinduer

Trykk på knappen V.
Still temperaturbryteren på det var‐
meste nivået.
Kjøling n på.
Oppvarmet bakrute Ü på.
Klimakontrollsystem 3 198.
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Gir
Manuelt gir

Revers: Legges bare inn når bilen
står stille. Trå inn clutchpedalen, trekk
opp ringen på girspaken og legg inn
revers.
Dersom giret ikke kan legges inn, set‐
ter du girspaken i fri, slipper opp
clutchpedalen og trykker inn knappen
igjen. Forsøk deretter å sette bilen i
revers igjen.
Manuelt gir 3 217.

Automatgir

P = parkering
R = revers
N = fri
D = kjøring

Manuell girmodus: flytt girspaken
fra D til venstre.
< = høyere gir
] = lavere gir

Girspaken kan bare flyttes vekk fra P
når tenningen er på og bremsepe‐
dalen er inne. Trykk på frigjørings‐
knappen for å sette giret i P eller R.
Automatgir 3 215.

Begynne å kjøre
Kontroller før igangkjøring
■ Dekktrykk og -tilstand 3 258,
3 297.

■ Motoroljenivå og væskenivåer
3 237.

■ Alle ruter, speil, utvendig belysning
og skilt må være fri for smuss, snø
og is og fungere som de skal.

■ Riktig innstilling av seter, sikker‐
hetsbelter og speil 3 38, 3 42,
3 31.

■ Kontroller bremsefunksjonen ved
lave hastigheter, særlig hvis brem‐
sene er våte.
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Starte motoren med
tenningsbryteren

■ Vri nøkkelen til posisjon 1.
■ Beveg litt på rattet for å frigjøre ratt‐

låsen.
■ Manuelt gir: Trå inn clutchpedalen.
■ Automatgir: Trå på bremsepe‐

dalen, og flytt velgerspaken til P el‐
ler N.

■ Ikke gi gass.

■ Dieselmotor: Drei nøkkelen til posi‐
sjonen 2 for forvarming (gløding) og
vent til kontrollampen ! slukker.

■ Drei nøkkelen til 3, og slipp den så
snart motoren går.

Hvis du skal starte bilen på nytt eller
slå av motoren, må du først vri nøk‐
kelen tilbake til 0.

Starte motoren med Start/Stop-
knappen

■ Den elektroniske nøkkelen må
være inne i bilen.

■ Manuelt gir: Trå inn clutchpedalen.
■ Automatgir: Trå på bremsepe‐

dalen, og flytt velgerspaken til P el‐
ler N.

■ Ikke gi gass.
■ Trykk på Start/Stop-knappen, og

slipp den så snart motoren går. Den
grønne lysdioden tennes når mo‐
toren går.
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Motoren slås av ved å trykke en gang
til på knappen mens motoren går.
Starte motoren 3 208.

Stopp/start-system

Hvis bilen har lav hastighet eller står i
ro og bestemte betingelser er til
stede, kan du aktivere automatisk
stopp på denne måten:
■ Trå inn clutchpedalen
■ Still hendelen til nøytral stilling
■ Slipp clutchpedalen
Automatisk stans vises av nålen på
AUTOSTOP i turtelleren.
Du starter motoren på nytt ved å trå
inn clutchpedalen igjen.
Stopp/start-system 3 210.

Parkering
■ Trekk alltid håndbremsen godt til

uten å trykke på utløserknappen. I
ned- eller oppoverbakker skal den
trekkes til så godt som mulig. Trå
inn fotbremsen samtidig for å redu‐
sere betjeningskraften.

■ Slå av motoren. Drei tenningsnøk‐
kelen til 0, og ta den ut. Drei på rat‐
tet til det merkes at rattlåsen går i
inngrep. Biler med elektronisk nøk‐
kel: Trykk på Start/Stop-knappen
og åpne førerdøren mens bilen står
stille.
Biler med automatgir: Sett girspa‐
ken på P, og ta ut nøkkelen.

■ Når bilen står på flatt underlag eller
i en oppoverbakke, legger du inn
første gir eller setter girspaken i stil‐
lingen P før du slår av tenningen. I
oppoverbakker dreier du dessuten
forhjulene bort fra fortauskanten.
Når bilen står i nedoverbakke, set‐
ter du den i revers eller setter gir‐
spaken i stillingen P før du slår av
tenningen. Drei dessuten for‐
hjulene inn mot fortauskanten.
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■ Lukk vinduene og soltaket.
■ Lås bilen med knappen e på fjern‐

kontrollen, eller, hvis bilen har elek‐
tronisk nøkkel, berør føleren på
dørhåndtaket.

■ Aktiver tyverialarmen 3 28.
■ Bilen må ikke parkeres på lett an‐

tennelig underlag. Den høye tem‐
peraturen på eksosanlegget kan
antenne underlaget.

■ Motorkjølevifta kan gå også etter at
motoren er stoppet 3 230.

■ Hvis motoren har gått med høyt tur‐
tall eller med høy belastning, skal
den gå en kort stund med lav be‐
lastning eller med tomgangsturtall i
ett eller to minutter før den slås av,
slik at turboladeren skånes.

Nøkler og låsing 3 20.



20 Nøkler, dører og vinduer

Nøkler, dører og
vinduer

Nøkler, låser ................................ 20
Dører ............................................ 27
Sikring av bilen ............................ 28
Sidespeil ...................................... 31
Kupéspeil ..................................... 33
Vinduer ........................................ 33
Tak ............................................... 35

Nøkler, låser
Nøkler
Reservenøkler
Nøkkelnummeret er oppført på en av‐
tagbar etikett.
Nøkkelnummeret må oppgis ved be‐
stilling av reservenøkler, ettersom
nøkkelen inngår i startsperresyste‐
met.
Låser 3 271.

Nøkkel med nøkkeldel som kan
felles inn

Trykk på knappen for å felle ut nøk‐
kelen. Trykk først på knappen når du
skal felle inn nøkkelen.

Fjernkontroll

Brukes til betjening av:
■ Sentrallås
■ Tyverialarm
■ Bagasjerom
Fjernkontrollen har en maksimal rek‐
kevidde på ca. 25 meter. Rekkevid‐
den kan påvirkes av ytre forhold.
Varselblinklysene bekrefter at den ra‐
diostyrte fjernkontrollen betjenes.
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Den må håndteres forsiktig. Unngå
fuktighet, høye temperaturer og unø‐
dig betjening.

Feil
Hvis det ikke er mulig å betjene sen‐
trallåsen med den radiostyrte fjern‐
kontrollen, kan det skyldes at:
■ Rekkevidden er overskredet,
■ For lav batterispenning,
■ Hyppig, gjentatt betjening av fjern‐

kontrollen utenfor rekkevidden, slik
at den må synkroniseres på nytt,

■ Overbelastning av sentrallåsen
som følge av hyppig betjening,
strømtilførselen brytes en kort
stund,

■ Støy på grunn av radiobølger fra
kilder med høyere effekt.

Låse opp bilen 3 23.

Grunninnstillinger
Noen innstillinger kan endres i me‐
nyen Innstillinger i informasjonsdis‐
playet. Personlig tilpasning av bilen
3 86.

Skifte batteri i den radiostyrte
fjernkontrollen
Skift ut batteriet så snart rekkevidden
er merkbart redusert.
Batterier skal ikke kastes i hushold‐
ningsavfallet. De skal leveres inn til
aktuelle mottakssteder.

Nøkkel med nøkkeldel som kan felles
inn

Vipp ut nøkkeldelen og åpne en‐
heten. Skift batteriet (batteritype
CR 2032). Pass på riktig plassering.
Lukk enheten og synkroniser.

Nøkkel med fast nøkkeldel
Overlat batteriskiftet til et verksted.
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Lagrede innstillinger
Når nøkkelen tas ut av tenningslåsen,
husker nøkkelen automatisk disse
innstillingene:
■ Elektronisk klimastyring
■ Lys
■ Infotainmentsystem
■ Sentrallås
De lagrede innstillingene brukes
automatisk neste gang nøkkelen set‐
tes i tenningslåsen.
Personlig tilpasning av bilen 3 86.

Elektronisk nøkkel

Gjør det mulig å betjene følgende
uten bruk av mekanisk nøkkel:
■ Sentrallås
■ Tyverialarm
■ Tenning og startmotor
Føreren behøver bare å bære den
elektroniske nøkkelen med seg.
Les dette
Ikke legg den elektroniske nøkkelen
i bagasjerommet eller foran
Info-Display.

Starte motoren 3 208.

Fjernkontroll

Den elektroniske nøkkelen har des‐
suten en fjernkontrollfunksjon.

Skifte batteri i den elektroniske
nøkkelen
Skift batteriet når systemet ikke len‐
ger fungerer som det skal eller rekke‐
vidden er redusert. Når det er på tide
å skifte batteri, vises det av en feil‐
kode på førerinformasjonsdisplayet
3 82.
Batterier skal ikke kastes i hushold‐
ningsavfallet. De skal leveres inn til
aktuelle mottakssteder.
Skifte batteri i den radiostyrte fjern‐
kontrollen 3 20.
Skift batteriet (batteritype CR 2032).
Pass på riktig plassering. Smekk
dekslene på plass.

Synkronisere den radiostyrte
fjernkontrollen
Fjernkontrollen synkroniseres auto‐
matisk hver gang bilen startes.
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Feil
Hvis sentrallåsen ikke fungerer eller
motoren ikke vil starte, kan det skyl‐
des følgende årsaker:
■ Feil på fjernkontrollen 3 20,
■ Elektronisk nøkkel utenfor mottaks‐

området,
■ For lav batterispenning,
■ Støy på grunn av radiobølger fra

kilder med høyere effekt.
For å fjerne feilårsaken, endres plas‐
seringen av den elektroniske nøk‐
kelen.

Sentrallås
Låser opp og låser dører, bagasjerom
og tanklokkdeksel.
Når du trekker i et innvendig dørhånd‐
tak, låses døren opp og åpnes.
Les dette
Ved en ulykke av en viss alvorlig‐
hetsgrad låses bilen opp automatisk.

Låse opp

Fjernkontroll

Trykk på knappen c.
To innstillinger er mulige:
■ Trykk én gang på knappen c hvis

bare førerdøren skal låses opp.
Trykk to ganger på knappen c hvis
alle dørene, bagasjerommet og
tankdekselet skal låses opp.

■ Trykk én gang på knappen c for å
låse opp alle dørene, bagasjerom‐
met og tankdekselet.

Innstillinger kan endres i menyen
Innstillinger i informasjonsdisplayet.
Personlig tilpasning av bilen 3 86.
Innstillingene kan lagres med den
nøkkelen som brukes. Lagrede inn‐
stillinger 3 22.

Elektronisk nøkkel

Trykk inn bryteren på et dørhåndtak
for å låse opp bilen og trekk i dør‐
håndtaket for å åpne døren, eller trykk
på knappen under listen på bagasje‐
romslokket.
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Den elektroniske nøkkelen må be‐
finne seg utenfor bilen, innenfor en
avstand på ca. én meter fra den ak‐
tuelle dørsiden.
Det kan konfigureres slik at bare dø‐
rene på den aktuelle siden eller alle
dørene låses opp.
Innstillinger kan endres i menyen
Innstillinger i informasjonsdisplayet.
Personlig tilpasning av bilen 3 86.

Låse

Fjernkontroll
Låse dører, bagasjerom og tanklokk‐
deksel.

Trykk på knappen e.
Sentrallåsen fungerer ikke hvis fører‐
døren ikke er ordentlig lukket. Per‐
sonlig tilpasning av bilen 3 86.

Elektronisk nøkkel
Låse dører, bagasjerom og tanklokk‐
deksel.

Trykk inn bryteren på et dørhåndtak.
Den elektroniske nøkkelen må be‐
finne seg utenfor bilen, innenfor en
avstand på ca. én meter fra den ak‐
tuelle døren. Den elektroniske reser‐
venøkkelen må ikke være inne i bilen.

Hvis bilen har blitt låst, kan det kon‐
trolleres om den er låst eller ikke ved
at man trykker på knappen og trekker
i håndtaket innen tre sekunder.
Les dette
Bilen låses ikke automatisk.

Låse opp bakluken

5-dørs kombi, stasjonsvogn

Trykk på knappn c en eller to ganger,
avhengig av valgt innstilling. Baklu‐
ken låses opp.
Personlig tilpasning av bilen 3 86.
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4 dører

Trykk på knappen x. Bakluken lå‐
ses opp og åpnes. Alle andre dører er
fortsatt låst.

Elektronisk nøkkel

Merk

Når alle dørene er låst, kan baga‐
sjerommet låses opp med den
elektroniske nøkkelen. Hvis du
lukker bakluken mens den elektro‐
niske nøkkelen befinner seg i ba‐

gasjerommet, blir førerdøren og
bakluken låst opp, og en varsellyd
utløses.

Sentrallåsknapper
Låser eller låser opp alle dører, ba‐
gasjerommet og tanklokkdekselet.

Trykk på e-knappen for å låse.
Trykk på c-knappen for å låse opp.
Står nøkkelen i tenningslåsen, er det
bare mulig å låse når alle dørene er
lukket.

Feil på radiofjernkontrollen eller
den elektroniske nøkkelen

Låse opp

Lås opp førerdøren manuelt ved å vri
nøkkelen i låsen. Slå på tenningen og
trykk på sentrallåsknappen c for å
låse opp alle dører, bagasjerommet
og tanklokkdekselet. For å deaktivere
tyverisikringen slår du på tenningen.
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Låse
Slå på tenningen og trykk på sentral‐
låsknappen e for å låse alle dører, ba‐
gasjerommet og tanklokkdekselet.
Lukk så førerdøren, og lås den uten‐
fra med nøkkelen.

Feil ved sentrallåsen

Låse opp
Lås opp førerdøren manuelt ved å vri
nøkkelen i låsen. De andre dørene
kan åpnes ved å bruke det innvendige
dørhåndtaket to ganger. Tanklokk‐
dekselet kan ikke åpnes. For å deak‐
tivere tyverisikringen slår du på ten‐
ningen 3 28.

Låse opp bakluken

Trekk i håndtaket på innsiden av bak‐
luken.

Låse
Skyv ned låseknastene på alle dø‐
rene bortsett fra døren på førersiden.
Lukk så førerdøren, og lås den uten‐
fra med nøkkelen. Tanklokkdekselet
og bakluken kan ikke låses.

Barnesikring

9 Advarsel

Bruk barnesikringen når det sitter
barn i baksetet.

Bruk en nøkkel eller en passende
skrutrekker, og drei barnesikringen i
bakdørene til vannrett stilling. Dørene
kan da ikke åpnes innenfra. Barne‐
sikringen kobles ut ved å dreie låsen
til den står loddrett.
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Dører
Bagasjerom
Bakluke

Åpne
5-dørs kombi, stasjonsvogn

Etter opplåsing trykkes knappen un‐
der håndtaket eller under listen på
bakluken og bakluken åpnes.
4 dører

Trykk på knappen x på fjernkon‐
trollen inntil bakluken åpnes, eller
trykk på knappen under baklukelisten
etter opplåsing.

9 Advarsel

Kjør aldri med bakluken åpen eller
på gløtt, f.eks. ved transport av
omfangsrike gjenstander. Giftig
eksos kan komme inn i kupeen.

Merk

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 bak‐
luken.

Les dette
Montering av tyngre tilbehør på bak‐
luken kan påvirke dens evne til å stå
i åpen stilling.

Lukke

Bruk det innvendige håndtaket.
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Ikke trykk på knappen under listen el‐
ler under håndtaket mens du lukker
bakluken, fordi bakluken da låses opp
igjen.

Sikring av bilen
Tyverisikring

9 Advarsel

Må ikke kobles inn dersom det er
personer i bilen! Det er ikke mulig
å låse opp dørene innenfra.

Systemet dobbeltlåser alle dørene.
Alle dører må være lukket for at sys‐
temet skal kunne aktiveres.
Hvis tenningen var på, må døren til
førersetet åpnes og lukkes en gang,
slik at bilen kan sikres.
Opplåsing av bilen deaktiverer det
mekaniske tyverisikringssystemet.
Dette er ikke mulig med sentrallås‐
knappen.

Innkobling

Trykk to ganger på e på fjernkontroll
innen 15 sekunder.

Tyverialarm
Tyverialarmen innbefatter den meka‐
niske tyverisikringen.
Og overvåker:
■ Dører, bakluke, panser
■ Kupeen medregnet bagasjerom‐

met
■ Bilens helning, f.eks. ved løfting
■ Tenningen
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Aktivering

■ Automatisk aktivering 30 sekunder
etter at bilen er låst (initialisering av
systemet), eller

■ Radiofjernkontroll: direkte ved å
trykke én gang på e etter låsing, el‐
ler

■ Elektronisk nøkkel: Direkte ved å
trykke inn bryteren i dørhåndtaket
en gang til etter låsing.

Les dette
Endringer i kupeen, f.eks. varetrekk
på setene og åpne vinduer og soltak,
kan virke inn på funksjonen til kupé‐
overvåkingen.

Innkobling uten overvåking av
kupeen og bilens helning

Slå av overvåkingen av kupeen og bi‐
lens helning når dyr befinner seg i bi‐
len, på grunn av ultralydsignaler med
høyt volum og fordi bevegelser utlø‐
ser alarmen. Slå også av overvåkin‐
gen ombord på ferger eller tog.
1. Lukk bakluken, panseret, vin‐

duene og soltaket.
2. Trykk på knappen o. Lysdioden

i knappen o tennes.
3. Lukk dørene.
4. Koble inn tyverialarmen.
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Status-lysdiode

Status-lysdioden er bygget inn i føle‐
ren øverst på instrumentpanelet.
Status i løpet av de første
30 sekundene etter innkobling av
tyverialarmen:
Lysdioden
lyser

= test, aktiverer forsin‐
kelse.

Lysdioden
blinker
hurtig

= dører, bakluke og
panser ikke helt luk‐
ket, eller systemfeil.

Status etter at systemet er slått på:
Lysdioden
blinker langsomt

= systemet er på.

Søk hjelp hos et verksted ved feil.

Deaktivering

Når du låser opp bilen ved å trykke på
knappen c, deaktiveres tyveri‐
alarmen.

Biler med elektronisk nøkkel: Ved å
trykke inn på bryteren i dørhåndtaket
deaktiveres tyverialarmsystemet.

Alarm
Alarmlyden utløses via en batteridre‐
vet alarmenhet, og samtidig blinker
varselblinklyset. Antall og varighet på
alarmsignalene er lovregulert.
Du kan avbryte alarmen ved å trykke
på hvilken som helst knapp på fjern‐
kontrollen eller ved å slå på ten‐
ningen.
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Tyverialarmen kan bare deaktiveres
ved å trykke på knappen c eller ved å
trykke inn bryteren på dørhåndtaket
(bare elektronisk nøkkel) eller slå på
tenningen.

Startsperre
Systemet er bygget inn i tenningsbry‐
teren og kontrollerer om bilen har lov
til å starte med den nøkkelen som
brukes. Hvis transponderen i nøk‐
kelen gjenkjennes, kan bilen startes.
Startsperren aktiverer seg selv auto‐
matisk etter at nøkkelen er tatt ut av
tenningsbryteren.
Hvis kontrollampen d blinker eller ly‐
ser kontinuerlig tenningen er slått på,
foreligger det en feil, og motoren kan
ikke startes. Slå av tenningen og for‐
søk å starte motoren igjen.
Hvis kontrollampen fortsetter å blinke
eller lyse kontinuerlig, forsøker du å
starte motoren ved hjelp av ekstra‐
nøkkelen og kontakter et verksted.

Les dette
Startsperren låser ikke dørene. Lås
derfor alltid dørene og slå på tyveri‐
alarmen 3 23, 3 28 når du forlater
bilen.

Kontrollampe d 3 31.

Sidespeil
Konveks form
Det konvekse sidespeilet reduserer
dødvinkelen. Speilets form får ting til
å se mindre ut. Det gjør det vanskeli‐
gere å bedømme avstander.

Elektrisk justering

Velg det aktuelle sidespeilet ved å vri
knappen mot venstre (L) eller høyre
(R). Bruk så på knappen til å justere
speilet.
I posisjon 0 er ikke noe speil valgt.
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Felle inn

Av hensyn til fotgjengernes sikkerhet
vippes sidespeilene ut av stilling ved
sammenstøt av en viss kraft. Spei‐
lene føres på plass igjen ved å trykke
lett på speilhuset.

Elektrisk innfelling

Vri knappen til 7, og skyv den ned.
Begge sidespeilene felles inn.
Trykk knappen ned igjen - begge si‐
despeilene går tilbake til utgangs‐
punktet.
Hvis et elektrisk fellbart speil er felt ut
manuelt, blir bare det andre speilet
felt ut elektrisk når du trykker på knap‐
pen.

Oppvarmet

Betjenes ved å trykke på knappen Ü.
Oppvarmingen virker når motoren er
i gang og kobles automatisk ut etter
en kort stund.
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Kupéspeil
Manuell avblending

For å redusere blendingen trekker du
i hendelen på undersiden av speilhu‐
set.

Automatisk avblending

Blending fra biler bak ved kjøring i
mørket reduseres automatisk.

Vinduer
Frontrute
Varmereflekterende frontrute
Frontruten har et belegg som reflek‐
terer solstråler. Også datasignaler,
f.eks. fra bomstasjoner, kan reflekte‐
res.

De markerte områdene på frontruten
er ikke dekket med belegg. Utstyr til
elektronisk dataregistrering og bo‐
mavgifter må festes i disse områ‐
dene. Ellers kan det oppstå dataregi‐
streringsfeil.
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Klistremerker på frontruten
Det må ikke festes klistremerker, for
eksempel klistremerker for bomveier,
i nærheten av kupéspeilet på frontru‐
ten. Dette vil kunne begrense regi‐
streringssonen for føleren og utsikts‐
området for kameraet i speilhuset.

Manuell vindusbetjening
Dørvinduet kan åpnes og lukkes med
den manuelle sveiven.

Elektriske vinduer

9 Advarsel

Vær forsiktig ved betjening av de
elektriske vinduene. Fare for per‐
sonskade, spesielt for barn.
Koble inn barnesikringen for de
elektriske vinduene når barn sitter
i baksetet.
Hold alltid øye med vinduer under
lukking. Pass på at ingenting kom‐
mer i klem når de beveger seg.

De elektriske vinduene kan betjenes
■ når tenningen er på,
■ innen 10 minutter etter at tenningen

er slått av og før en dør blir åpnet.
Etter at motoren er slått av, deaktive‐
res vindusbetjeningen når en av for‐
dørene åpnes.

Bruk bryteren for hvert vindu ved å
klemme for å åpne og dra for å lukke.

Betjening
Trykk eller dra lett til første stopp:
Vinduet går ned eller opp så lenge
bryteren betjenes.

Trykk eller trekk hardere til stopp
nummer to, og slipp: Vinduet beveger
seg automatisk ned.
For å stoppe bevegelsen, bruk bryte‐
ren en gang til i samme retning.

Barnesikring for vinduene bak

Trykk på bryteren z for å deaktivere
de elektriske bakvinduene, lysdioden
lyser. For å aktivere dem, trykk på z
igjen.

Overbelastning
Hvis vinduene kjøres gjentatte
ganger med korte mellomrom, blir
funksjonen koblet ut for en stund.
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Initialisere de elektriske
vinduene
Hvis ikke vinduet kan åpnes automa‐
tisk (for eksempel etter at bilbatteriet
har vært koblet fra), aktiveres vin‐
duselektronikken slik:
1. Lukk dørene.
2. Slå på tenningen.
3. Lukk vinduet helt og trekk i bryte‐

ren i ytterligere 2 sekunder.
4. Gjenta prosedyren for hvert vindu.

Oppvarmet bakrute

Betjenes ved å trykke på knappen Ü.

Oppvarmingen virker når motoren er
i gang og kobles automatisk ut etter
en kort stund.

Solskjermer
Solskjermene gir beskyttelse mot
blending når de vippes ned eller
svinges til siden.
Hvis solskjermene har integrerte
speil, skal speildekslene være lukket
under kjøring.

Tak
Soltak

9 Advarsel

Vær forsiktig ved betjening av sol‐
taket. Fare for personskade, spe‐
sielt for barn.
Hold alltid øye med de bevegelige
delene når taket kjøres. Pass på at
ingenting kommer i klem når de
beveger seg.

Soltaket kan betjenes
■ når tenningen er på,
■ innen 10 minutter etter at tenningen

er slått av.
Etter at motoren er slått av, deaktive‐
res soltakbetjeningen når en av for‐
dørene åpnes.
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Åpne eller lukke
Trykk p eller r lett til første stopp:
Soltaket åpnes eller lukkes så lenge
bryteren trykkes.
Trykk bestemt på p eller r til den
andre stoppen og slipp: soltaket åp‐
ner eller lukker seg automatisk med
aktivert sikkerhetsfunksjon. Bruk bry‐
teren en gang til for å stoppe beve‐
gelsen.

Heve eller lukke
Trykk q eller r: Soltaket heves
eller lukkes automatisk.

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

Generelle tips

Sikkerhetsfunksjon
Hvis soltaket møter motstand under
automatisk lukking, stopper det øye‐
blikkelig og åpner seg igjen.

Overstyre sikkerhetsfunksjon
Hvis taket er vanskelig å lukke pga.
frost e.l., hold bryteren r inne til den
andre stoppen. Soltaket lukker seg
uten sikkerhetsfunksjon. Slipp bryte‐
ren for å stanse bevegelsen.

Initialisering etter et strømbrudd
Etter et strømbrudd er det mulig du
bare kan betjene soltaket i begrenset
grad. Få systemet initialisert av verk‐
stedet.
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Hodestøtter

Posisjon

9 Advarsel

Kjør bare når hodestøtten er kor‐
rekt innstilt.

Den øvre kanten på hodestøtten bør
være på nivå med øvre del av hodet.
Hvis dette ikke er mulig for svært
høye personer, stilles hodestøtten på
øverste trinn, og på laveste trinn for
lave personer.

Hodestøtter på forsetene

Høydejustering

Trekk hodestøtten oppover.
Trykk på låsen, og skyv hodestøtten
nedover for å stille hodestøtten la‐
vere.
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Horisontal justering
Du justerer hodestøtten horisontalt
ved å trekke den forover og la den lå‐
ses i én av tre stillinger.
Hodestøtten settes i bakerste stilling
igjen ved å trekke den forover og
slippe den.

Hodestøtter på baksetene

Høydejustering

Trekk hodestøtten oppover.
Trykk på låsen, og skyv hodestøtten
nedover for å stille hodestøtten la‐
vere.

Forseter
Setestilling

9 Advarsel

Kjør bare når setene er korrekt
innstilt.

■ Sitt så tett inntil seteryggen som
mulig. Juster seteavstanden til pe‐
dalene, slik at bena er lett vinklet
når du trår på pedalene. Skyv
passasjersetet foran så langt bak
som mulig.
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■ Sitt med skuldrene nærmest mulig
seteryggen. Still inn seteryggen slik
at du enkelt kan nå rattet med lett
bøyde armer. Oppretthold skulder‐
kontakten med seteryggen når du
dreier på rattet. Seteryggen må
ikke vinkles for langt bakover. An‐
befalt helningsvinkel er ca. 25°.

■ Juster rattet 3 63.
■ Juster setehøyden høyt nok til at du

har fri sikt til alle sider og til alle in‐
strumenter. Det skal være en kla‐
ring på minst én håndsbredde mel‐
lom hodet og taktrekket. Låret skal
hvile lett mot setet uten å trykke mot
det.

■ Juster hodestøttene 3 37.
■ Juster høyden på sikkerhetsbel‐

tene 3 42.

Justering av setene

9 Fare

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

9 Advarsel

Juster aldri setene under kjøring.
De kan bevege seg ukontrollert.

Innstilling av setet i
lengderetningen

Trekk i håndtaket, forskyv setet, slipp
håndtaket.
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Seterygger

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

Setehøyde

Pumpebevegelser med betjenings‐
hendelen
oppover = setet høyere
nedover = setet lavere

Armlene
Armlene mellom forsetene
Trykk på knappen, og fell armlenet
opp. Det åpne armlenet har et opp‐
bevaringsrom.

Horisontal justering

Trykk på spaken for å skyve på arm‐
lenet.
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Oppvarming

Aktiver forseteoppvarmingen ved å
trykke én eller flere ganger på ß i re‐
guleringsknappen for temperatur
(venstre sete) eller viftehastighet
(høyre sete) mens tenningen er på.
Antallet lysdioder på knappen angir
innstillingen.
Langvarig innstilling på det høyeste
nivået anbefales ikke for personer
med ømfintlig hud.
Seteoppvarmingen virker når mo‐
toren er i gang og ved automatisk
stopp.
Stopp/start-system 3 210.

Bakseter
Armlene

Fell ned armlenet ved å dra i strop‐
pen. Det nedfelte armlenet inneholder
en koppholder.

Sikkerhetsbelter

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

9 Advarsel

Spenn alltid fast sikkerhetsbeltet
før du begynner å kjøre.
Folk som ikke bruker sikkerhets‐
belte, setter seg selv og alle andre
i bilen i fare ved en ulykke.
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Sikkerhetsbeltene er konstruert for å
brukes av bare én person om gangen.
Barnesikringsutstyr 3 48.
Kontroller alle deler av beltesystemet
med jevne mellomrom for å se etter
skader, smuss 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 verk‐
sted.
Les dette
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.

Beltepåminnelse X 3 73.

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

Beltestrammere

Forsetebeltene strammes ved front‐
kollisjoner eller påkjørsler bakfra av
en viss alvorlighetsgrad.

9 Advarsel

Uforsvarlig håndtering (f.eks. de‐
montering eller montering av bel‐
ter eller beltelåser) kan utløse bel‐
testrammerene slik at det oppstår
fare for personskader.

Utløsing av beltestrammere indikeres
ved at kontrollampen v 3 73 lyser.

Utløste beltestrammere må skiftes ut
av et verksted. Beltestrammere kan
bare utløses én gang.
Les dette
Ikke fest eller monter tilbehør eller
andre gjenstander som kan komme
i konflikt med beltestrammernes
funksjon. Foreta ikke endringer på
beltestrammerkomponentene, etter‐
som det vil gjøre bilens typegodkjen‐
ning ugyldig.

Tre-punkts sikkerhetsbelte
Feste
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Trekk beltet ut av beltesnellen, før det
foran kroppen uten å vri det, og fest
beltetungen i beltelåsen. Stram hof‐
tebeltet jevnlig under kjøring ved å
trekke i skulderbeltet. Beltepåmin‐
nelse 3 73.

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

9 Advarsel

Beltet må ikke hvile mot gjenstan‐
der i lommene dine.

Høydejustering

1. Trekk beltet litt ut.
2. Trykk på knappen.
3. Juster høyden og lås.

Still høyden slik at beltet ligger over
skulderen. Det må ikke ligge over hal‐
sen eller overarmen.
Juster aldri under kjøring.
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Demontere

Trykk på den røde knappen på belte‐
låsen når du skal ta av beltet.

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

Bruk av sikkerhetsbelter under
svangerskap

9 Advarsel

Hoftebeltet må plasseres så lavt
som mulig over bekkenet for å
unngå trykk mot underlivet.

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

9 Advarsel

Ved usakkyndig håndtering kan
kollisjonsputesystemene plutselig
bli utløst.

Les dette
Styreelektronikken for kollisjons‐
putesystemene og for beltestram‐
merne er plassert i området ved
midtkonsollen. Magnetiske gjen‐
stander må ikke legges i dette om‐
rådet.
Ikke kleb noe på kollisjonsputedeks‐
lene, og dekk dem ikke til med andre
materialer.
Hver kollisjonspute utløses bare én
gang. Utløste kollisjonsputer skal
skiftes ut ved et verksted.
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Foreta ikke endringer i kollisjons‐
putesystemet, ettersom det vil gjøre
bilens typegodkjenning ugyldig.
Hvis en kollisjonspute har vært ut‐
løst, må du overlate demontering av
ratt, instrumentpanel, alle klednings‐
deler, dørlister, håndtak og seter til
et verksted.

Kontrollampe v for kollisjonsputesys‐
temer 3 73.

Frontkollisjonsputer
Frontkollisjonsputesystemet består
av én kollisjonspute i rattet og én i in‐
strumentpanelet på passasjersiden.
Dette er angitt med teksten AIRBAG.
Frontkollisjonsputesystemet utløses
ved et sammenstøt av en viss alvor‐
lighetsgrad. Tenningen må være slått
på.

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

9 Advarsel

Optimal beskyttelse gis bare med
korrekte seteposisjoner 3 38.
Hold området hvor kollisjonsputen
blåses opp fritt for hindringer.
Sørg for at sikkerhetsbeltet er rik‐
tig fastspent. Bare da vil kollisjons‐
puten kunne beskytte deg.

Sidekollisjonsputer

Sidekollisjonsputesystemet består av
en kollisjonspute i hver av forseteryg‐
gene. De kan gjenkjennes ved hjelp
av påskriften AIRBAG.
Sidekollisjonsputesystemet utløses
ved et sammenstøt av en viss alvor‐
lighetsgrad. Tenningen må være slått
på.
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Ved en sidekollisjon reduseres risi‐
koen for skade på overkropp og bek‐
ken betydelig.

9 Advarsel

Hold området hvor kollisjonsputen
blåses opp fritt for hindringer.

Les dette
Det må bare benyttes varetrekk som
er godkjent for bilen. Kollisjons‐
putene må ikke dekkes til.

Hodekollisjonsputer

Hodekollisjonsputesystemet består
av en kollisjonspute i takrammen på
hver side. Takstolpen er da merket
AIRBAG.
Hodekollisjonsputesystemet utløses
ved et sammenstøt av en viss alvor‐
lighetsgrad. Tenningen må være slått
på.

Ved en sidekollisjon reduseres risi‐
koen for hodeskader betydelig.

9 Advarsel

Hold området hvor kollisjonsputen
blåses opp fritt for hindringer.
Krokene på håndtakene i takram‐
men er bare egnet til å henge lette
klesplagg på uten kleshenger.
Oppbevar ikke gjenstander i
klærne.
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Deaktivering av
kollisjonspute
Front- og sidekollisjonsputene for for‐
setepassasjeren må deaktiveres hvis
barnesikringsutstyr skal plasseres i
setet. Gardinkollisjonsputene, belte‐
strammerne og alle kollisjonsputene
for føreren vil fortsatt være aktive.

Kollisjonsputene for forsetepassasje‐
ren kan deaktiveres med en lås på si‐
den at instrumentpanelet, synlig når
døren er åpen.

9 Advarsel

Deaktiver frontkollisjonsputesys‐
temet på passasjersiden når et
barn sitter i passasjersetet foran.
Aktiver frontkollisjonsputesyste‐
met når en voksen person sitter i
passasjersetet foran.

Bruk tenningsnøkkelen til å velge po‐
sisjon:
WAv = forsetepassasjerens kolli‐

sjonspute er deaktivert og
vil ikke utløses ved en kolli‐
sjon. Kontrollampen Woff
lyser kontinuerlig. Barnesik‐
ringsutstyr (barnesete) kan
monteres i samsvar
med tegningen
Monteringspunkter for
barnesikringsutstyr 3 49.

VPå = kollisjonsputer for forsete‐
passasjer er aktivert. Ikke
noe barnesikringsutstyr kan
monteres.

Så lenge kontrollampen Woff ikke ly‐
ser, vil kollisjonsputene for forsete‐
passasjeren utløses ved en kollisjon.
Endre status bare mens bilen står
stille med tenningen av.
Status opprettholdes til neste end‐
ring.
Kontrollampe for deaktivering av kol‐
lisjonspute 3 73.
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Barnesikringsutstyr
Vi anbefaler GM barnesikringsutstyr
som er spesialtilpasset for bilen.
Når barnesikringsutstyret er i bruk,
må du ha satt deg inn i bruks- og mon‐
teringsveiledningen som følger her,
og den som følger med barnesetet.
Overhold alltid lokale eller nasjonale
forskrifter. I noen land er bruk av bar‐
nesikringssystemer forbudt i be‐
stemte seter.

9 Advarsel

Når det brukes barnesete i forse‐
tet, må kollisjonsputene for forse‐
tepassasjeren deaktiveres. Hvis
ikke, kan kollisjonsputene gi bar‐
net livsfarlige skader.
Dette gjelder særlig hvis barnese‐
tet er plassert bak-fram i forsetet.

Deaktivering av kollisjonspute 3 47.

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

Barn bør sitte bakovervendt i bilen så
lenge som mulig. Dermed utsettes
barnets ryggsøyle, som fortsatt er
svært svak, for mindre belastning ved
en eventuell kollisjon.
Det bør brukes barnesikringsutstyr
som er i overensstemmelse med
ECE 44-03 eller ECE 44-04. Kontrol‐
ler lokale lover og forskrifter for obli‐
gatoriske regler for bruk av barnesik‐
ringssystemer.
Kjør aldri bil med et barn på fanget.
Du klarer ikke å holde barnet i en kol‐
lisjon, det blir for tungt.
Bruk alltid barnesikringsutstyr som
passer til barnets kroppsvekt.
Forsikre deg om at barnesikringsut‐
styret du monterer, passer til bilmo‐
dellen.
Sørg for at barnesikringsutstyret
monteres på riktig sted i bilen.
La barn bare gå inn og ut av bilen på
den siden som vender bort fra trafik‐
ken.
Når barnesikringsutstyret ikke er i
bruk, festet setet med et sikkerhets‐
belte eller ta det ut av bilen.

Les dette
Ikke klistre noe på barnesikringsut‐
styret eller dekk det til med annet
materiale.
Etter en eventuell ulykke skal det be‐
rørte barnesikringsutstyret skiftes ut.
Sørg for at barn sitter i baksetet, fast‐
spent i barnesikringsutstyr.
Velg egnet barnesikringsutstyr i
samsvar med barnets alder, og se til
at barnesikringsutstyret brukes helt
til barnet kan bruke bilens sikker‐
hetsbelter. Følg anvisningene som
følger med barnesikringsutstyret.
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Steder for plassering av barnesikringsutstyr
Tillatte monteringssteder for barnesikringsutstyr

Vektklasse eller aldersgruppe

På passasjersetet foran På de ytre baksetene
På det midtre
baksetet

aktivert kollisjonspute
deaktivert kollisjons‐
pute

Gruppe 0: opptil 10 kg
eller ca. 10 måneder

X U1 U2 U

Gruppe 0+: opptil 13 kg
eller ca. 2 år

X U1 U2 U

Gruppe I: 9 til 18 kg
eller ca. 8 måneder til 4 år

X U1 U2 U

Gruppe II: 15 til 25 kg
eller ca. 3 til 7 år

X X U U

Gruppe III: 22 til 36 kg
eller ca. 6 til 12 år

X X U U
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1 = Bare hvis forsetepassasjerens kollisjonsputer er deaktivert. Hvis barnesikringsutstyret blir sikret med et trepunkts‐
sikkerhetsbelte, skal setehøyden justeres til øverste posisjon. Pass på at bilens sikkerhetsbelte løper forover fra øvre
festepunkt.

2 = Sete som leveres med ISOFIX og Top-Tether festebraketter.
U = Til universell bruk i forbindelse med trepunkts sikkerhetsbelte.
X = Det finnes ikke noe tillatt barnesikringsutstyr i denne vektklassen.

Tillatte monteringssteder for ISOFIX barnesikringsutstyr

Vektklasse Størrelsesklasse Feste
På passasjersetet
foran På de ytre baksetene På det midtre baksetet

Gruppe 0: opptil 10 kg E ISO/R1 X IL1 X

Gruppe 0+: opptil 13 kg E ISO/R1 X IL1 X

D ISO/R2 X IL1 X

C ISO/R3 X IL1 X

Gruppe I: 9 til 18 kg D ISO/R2 X IL1 X

C ISO/R3 X IL1 X

B ISO/F2 X IL, IUF X

B1 ISO/F2X X IL, IUF X

A ISO/F3 X IL, IUF X
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IL = Passer til det spesielle ISOFIX barnesikringsutstyret i kategoriene "bestemt bil", "begrenset" eller "halv-universell".
ISOFIX barnesikringsutstyr må være godkjent for den bestemte bilmodellen.

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.
1 = Skyv forsetet helt frem, eller skyv det frem til barnesetet ikke berører forseteryggen.

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 13 kg.
D - ISO/R2 = Bakovervendt barnesete for de mindre barna i vektklassen opp til 13 kg.
E - ISO/R1 = Bakovervendt barnesete for småbarn i vektklassen opp til 13 kg.
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Isofix barnesikringsutstyr

Fest ISOFIX barnesikringsutstyr som
er godkjent for bilen, i ISOFIX feste‐
bøylene. Bilspesifikk plassering av
ISOFIX barnesikringsutstyr er mar‐
kert som IL i tabellen.
ISOFIX festebøyler er vist på en mer‐
kelapp på seteryggen.

Top-Tether
barnesikringsutstyr
Top-tether festeøyne er merket med
symbolet : på lasteromdekselet.

Åpne dekselet til det nødvendige fe‐
steøyet som skal brukes, som er mer‐
ket med barnesetesymbolet.

Stram den øvre Top tether-feste‐
stroppen til Top tether-festeringene i
tillegg til at du bruker ISOFIX-festet.
Her må beltet føres mellom de to sty‐
restengene for hodestøttene.
ISOFIX barnesikringsutstyr for uni‐
versalbruk er markert som IUF i ta‐
bellen.
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Oppbevaring og
transport
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Oppbevaringsrom

9 Advarsel

Ikke oppbevar tunge eller skarpe
gjenstander i oppbevaringsrom‐
mene. Ellers kan lokket på oppbe‐
varingsrommet åpnes og passa‐
sjerer og fører kan skades av gjen‐
stander som slynges ut ved skarp
oppbremsing, plutselig retnings‐
endring eller et uhell.

Oppbevaringsplasser i
instrumentpanelet
Oppbevaringsplass øverst på
instrumentpanelet

Trekk i håndtaket for å brette opp dek‐
selet.
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Oppbevaringsplass under
lysbryteren

Trekk i håndtaket for å åpne boksen.

Hanskerom

Trekk i håndtaket for å åpne.
Hanskerommet kan låses med bil‐
nøkkelen.

9 Advarsel

For å redusere faren for person‐
skade ved en eventuell ulykke el‐
ler brå oppbremsing må hanske‐
rommet alltid være lukket under
kjøring.

Koppholdere

Det er koppholdere i midtkonsollen.
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Det er flere koppholdere i det bakre
armlenet når det er felt ned.

Solbrilleetui

Vippes ned for å åpne.
Må ikke brukes til oppbevaring av
tunge gjenstander.

Oppbevaring i armlenet
Oppbevaring i forsetets armlene

Trykk på spaken for å skyve på og
felle opp armlenet.

Bagasjerom

Felle ned bakseteryggene
Bakseteryggen er i to deler. Begge
deler kan felles ned.
Skyv hodestøttene ned ved å trykke
inn mothaken.
Fell opp armlenet.

Dra i frigjøringsspaken på en eller
begge sider og fell seteryggene ned
på seteputa.
Trekk sikkerhetsbeltene til de ytre se‐
tene inn i belteføringene før seteryg‐
gene felles opp.
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Sett seteryggene helt rett, og ta sik‐
kerhetsbeltene ut av føringene.
Trykk på den øvre delen av seteryg‐
gene helt til det høres at de låses.
Trekk seteryggene forover igjen for å
kontrollere at de er ordentlig festet.
Seteryggene er ikke i lås hvis de røde
merkene på begge sider nær frigjø‐
ringsspaken er synlige.
Sett alle sikkerhetsbeltene inn i åp‐
ningene hvis de ikke rulles opp auto‐
matisk.

Det er mulig at sikkerhetsbeltet i mid‐
ten bak låses når du hever seteryg‐
gen. Hvis dette skjer, lar du beltet rul‐
les helt inn igjen og starter på nytt.
Seteryggen må ikke brettes ned når
sikkerhetsbeltet i midten bak er festet
eller trukket ut.

Veskekrok

Veskekroken må bare brukes til lette
gjenstander.

Oppbevaringsplass bak
I en stasjonsvogn er det plassert en
kasse bak baksetene.

Fjerne kassen

Skyv kassen oppover i fronten får å
løsne
Trekk kassen bakover og fjern.

Montere kasse
Før kassen inn i bakre sideføringer og
fell ned.

Bagasjeromsdeksel
Ikke legg gjenstander på dekselet.
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5-dørs kombi

Demontere

Løsne holdestroppene fra bakluka.

Løft dekselets bakre del og skyv det
opp foran.
Ta av dekselet.

Feste beltet
Før dekselet inn i sideføringene og
fell ned. Fest holdestroppene til bak‐
luka.

Stasjonsvogn

Lukke dekselet
Trekk dekselet bakover med håndta‐
ket til det klikker inn i holderne på si‐
den.

Åpne dekselet

Ta tak i håndtaket i enden av dekselet
og trekk det bakover og nedover.
Trekket ruller seg opp automatisk.
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Deksel i øvre stilling

Trykk håndtaket ned ved enden av
dekselet. Dekselets bakre del rettes
automatisk oppover.

Ta av dekselet

Åpne bagasjeromstrekket.
Skyv kroken innover og løft dekselet.
Ta av dekselet.

Montere dekselet
Sett inn dekselet i sideholderen. Skyv
kroken på den andre siden av dekse‐
let innover og hold. Senk dekselet og
la kroken gripe inn.

Bakre oppbevaringsrom‐
deksel
Bakre gulvdeksel, stasjonsvogn

Lås opp bakre gulvdeksel ved å skyve
begge kroker innover. Løft dekselet
ved å trekke i håndtaket. Fell dekselet
opp og plasser det bak baksetene.
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Festeringer

Festeringene er beregnet på å sikre
gjenstander mot å gli, f.eks. med sur‐
restropper eller bagasjenett.

Sikkerhetsnett
Sikkerhetsnettet som følger med sta‐
sjonsvogn kan monteres bak bakse‐
tene, eller bak forsetene dersom de
bakre seteryggene er felt ned.
Ingen personer får oppholde seg bak
sikkerhetsnettet under kjøring.

Montering

Bak baksetene

Fest den nedre kroken med åpningen
bakover i festeøyene i høyre og
venstre sidevegg. Juster lengden på
stroppen på sikkerhetsnettet ved å
feste den øvre kroken til festeøynene
på stroppen. Hold stroppen strammet
mens du installerer stangen.

Bak forsetene

Fest stroppen til festeøynene bak
bakre setepute.
Fell seteryggene fremover.
Flytt forsetene forover for å lette
spenningen om nødvendig.
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Montere stangen

I takrammen er det to monteringsåp‐
ninger: Heng opp og fest nettstangen
på den ene siden, press sammen
stangen og heng den opp og fest den
på den andre siden.
Bagasjerom 3 55.

Demontere
Hekt løs stengene til sikkerhetsnettet
fra brakettene i takrammen. Ta strop‐
pene ut av festeøynene. Rull sam‐
men nettet og fest det med en stropp.
Sikkerhetsnettet kan lagres under
bakre gulvdeksel 3 58.

Varseltrekant
4 dører

Fest varseltrekanten med borrelåsen.

5-dørs kombi
Legg varseltrekanten i lagringsrom‐
met under gulvbelegget bak.

Stasjonsvogn

Fell ned stroppene. Legg varseltre‐
kanten i rommet bak stroppene på
innsiden av bakluken.
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Førstehjelpsutstyr
4 dører

Legg førstehjelpsutstyret i nettet på
høyre side av bagasjerommet.

5-dørs kombi
Legg førstehjelpsutstyret i lagrings‐
rommet under gulvbelegget bak.

Stasjonsvogn

Fell ned stroppen. Legg førstehjelps‐
utstyret i rommet bak en stropp på
innsiden av bakluken.

Takstativsystem
Takstativ
Av sikkerhetsgrunner og for å unngå
takskader, anbefaler vi bruk av tak‐
stativ som er godkjent for din bilmo‐
dell.
Følg monteringsanvisningen for tak‐
stativet og ta det av når det ikke er i
bruk.
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Informasjon om lasting

■ Legg tunge gjenstander i bagasje‐
rommet mot seteryggene. Sørg for
at seteryggene er skikkelig låst. Når
gjenstander kan stables, skal de
tyngste legges nederst.

■ Sikre gjenstandene med surre‐
stropper i festeringer 3 59.

■ Sikre gjenstander i bagasjerommet
slik at de ikke kan forskyve seg.

■ Ved transport av gjenstander i ba‐
gasjerommet må bakseteryggene
ikke ligge skrått forover.

■ Ikke la lasten stikke opp over over‐
kanten av seteryggene.

■ Legg ingen gjenstander på baga‐
sjeromsdekselet eller på instru‐
mentpanelet, dekk ikke føleren
oppå instrumentpanelet.

■ Lasten må ikke blokkere for bruken
av pedalene, håndbremsa og gir‐
spaken og ikke hindre bilførerens
bevegelser. Ingen løse gjenstander
må oppbevares i kupeen.

■ Ikke kjør med åpent bagasjerom.
■ Nyttelasten er differansen mellom

tillatt totalvekt (se fabrikasjonspla‐
ten 3 284) og egenvekten.
Regn ut egenvekten ved å skrive
inn de tekniske dataene for bilen i
vekttabellen på side 3 3.
I egenvekten inngår vekten på fører
(68 kg), bagasje (7 kg) og alle væs‐
ker (tanken 90 % full).
Ekstrautstyr og tilbehør øker egen‐
vekten.

■ Når du kjører med last på taket, er
bilen mer utsatt for sidevind og det
virker negativt inn på kjøreegen‐
skapene 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.
Kjør aldri fortere enn 120 km/t.
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Betjeningselementer
Rattjustering

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

Ratthendler

Infotainmentsystemet og automatisk
hastighetskontroll kan betjenes fra
rattet.
Se håndboken for infotainmentsys‐
temet eller infotainmentsystem-av‐
snittet for ytterligere informasjon.
Automatisk hastighetskontroll 3 221.
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Horn

Trykk j.

Vindusvisker og -spyler
Vindusvisker

2 = Hurtig
1 = Langsom
P = Vindusviskerintervall
§ = Av

Trykk hendelen ned for et enkelt sveip
med vindusviskerne når disse er slått
av.
Må ikke brukes når fronten er dekt av
is.
Slås av i vaskeautomater.

Justerbart viskeintervall

Vindusviskerhendel i posisjon P.
Drei funksjonsvelgeren for å justere
viskerintervallet:
kort
intervall

= drei funksjonsvelgeren
oppover

langt
intervall

= drei funksjonsvelgeren
nedover
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Automatisk visking med regnføler

P = Automatisk visking med regn‐
føler

Regnføleren registrerer vannmeng‐
den på frontruten og styrer vindusvis‐
kerens frekvens automatisk. Etter at
regnfølerinnstillingen er aktivert eller
følsomheten til regnføleren er justert,
bekreftes den nye innstillingen til
regnføleren ved at viskerne gjør ett
slag.

Regnfølerens følsomhet kan justeres

Drei funksjonsvelgeren for å justere
følsomheten:
lav
følsomhet

= drei funksjonsvelge‐
ren nedover

høy
følsomhet

= drei funksjonsvelge‐
ren oppover

Hold føleren fri for støv, smuss og is.

Vindusspyler
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Skyv hendelen forover. Spylervæske
sprøytes på frontruten, og viskeren
slår noen få slag.

Bakvisker og -spyler

Trykk på vippebryteren for å starte
bakviskeren:
øvre
stilling

= gå hele tiden

nedre
stilling

= pusse med mellom‐
rom

midtre
stilling

= av

Skyv hendelen forover. Det sprutes
spylervæske på bakruten, og vis‐
keren gjør noen slag.
Må ikke brukes når det er is på bak‐
ruten.
Slås av i vaskeautomater.
Bakviskeren slås automatisk på når
vindusviskerne er på og bilen settes i
revers.
Aktivering eller deaktivering av
denne funksjonen kan endres i me‐
nyen Innstillinger på informasjonsdis‐
playet.
Personlig tilpasning av bilen 3 86.

Bakruteviskeren kobles ut når det er
igjen lite spylervæske.

Utetemperatur

Et temperaturfall vises umiddelbart,
mens en temperaturstigning vises et‐
ter en tidsforsinkelse.

9 Advarsel

Ved visning av bare noen få gra‐
der over 0 °C kan veibanen alle‐
rede være islagt.
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Klokke
Dato og klokkeslett vises i
informasjonsdisplayet.

Stille inn dato og klokkeslett
Trykk på knappen CONFIG. Menyen
Innstillinger vises.
Velg Dato.
Personlig tilpasning av bilen 3 86.

Innstillingene for dato og klokkeslett
kan tilpasses.
Du finner mer informasjon i bruksan‐
visningen for infotainmentsystemet.

Strømuttak

Et 12 volts strømuttak finnes på bakre
gulvkonsoll.
Stasjonsvogn: Et 12 volts strømuttak
finnes i venstre sidevegg i bagasje‐
rommet.
Det maksimale effektforbruket må
ikke være høyere enn 120 watt.
Strømuttaket er deaktivert når ten‐
ningen er slått av. Dessuten kobles
strømuttaket ut ved lav batterispen‐
ning.
Tilbehør som leverer strøm, for ek‐
sempel ladere eller batterier, må ikke
tilkobles.

Skad ikke stikkontaktene med støps‐
ler som ikke passer.
Stopp/start-system 3 210.

Sigarettenner

Sigarettenneren er plassert i gulvkon‐
sollen foran.
Trykk inn sigarettenneren. Den slås
automatisk av når elementet er glø‐
dende. Trekk ut sigarettenneren.
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Merk

Denne kontakten må bare brukes
til sigarettennere.

Merk

Når sigarettenneren er i bruk, kan
sylinderen til tenneren bli svært
varm.
Du må ikke berøre sylinderen til
sigarettenneren, og barn må ikke
få bruke eller leke med tenneren.
Det varme metallet kan forårsake
personskader og skader på bilen
eller annen materiell skade.

Askebeger

Merk

Kun for aske, ikke for brennbart
avfall.

Det bærbare askebegeret kan settes
i koppholderne.
Åpne dekselet for å bruke askebege‐
ret.

Varsellys, målere og
kontrollamper
Speedometer

Viser bilens hastighet.
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Kilometerteller

Registrert kjørelengde vises på den
nederste linjen.

Tripteller
På den øverste linjen vises kjøreleng‐
den siden forrige nullstilling (maksi‐
mumsverdien er 1999,9). Når den re‐
gistrerte kjørelengden kommer opp til
1999,9, vil triptelleren automatisk vise
0 uten nullstilling.
Nullstill ved å trykke på og holde inne
nullstillingsknappen i noen sekunder
mens tenningen er på.

Turteller

Viser motorens omdreininger per mi‐
nutt.
Kjør så langt mulig med lavt turtall i
hvert gir.

Merk

Hvis viseren befinner seg i varsel‐
sonen, er det høyest tillatte motor‐
turtallet overskredet. Fare for mo‐
torskade.

Drivstoffmåler

Viser drivstoffnivået i tanken.
Kontrollampen i lyser hvis nivået i
tanken er lavt. Fyll opp umiddelbart.
Kjør aldri tanken tom.
På grunn av eventuelle drivstoffrester
i tanken, kan påfyllingsmengden
være mindre enn den angitte kapasi‐
teten.
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Kjølevæsketemperatur‐
måler

Viser kjølevæsketemperaturen.
venstre felt = motoren har ennå

ikke nådd driftstem‐
peratur

midtfeltet = normal driftstempera‐
tur

høyre felt = temperaturen er for
høy

Merk

Hvis kjølevæsketemperaturen er
for høy, stans bilen og slå av mo‐
toren. Fare for motoren. Kontroller
kjølevæskenivået.

Servicedisplay
Motorolje-levetidssystem for
dieselmotorer

Når det skal skiftes motorolje
Denne bilen har et datasystem som
viser når motoroljen og filteret skal
skiftes. Dette er basert på motorom‐
dreininger og motortemperatur, ikke
på kjørelengde. Alt etter kjøreforhol‐
dene kan kjørelengden for oljeskift‐
varsel variere betydelig.
For at oljelevetidssystemet skal fun‐
gere korrekt må systemet nullstilles
hver gang oljen skiftes. Når systemet
har funnet ut at oljens levetid er redu‐
sert, viser det at oljeskift er nødven‐
dig. CodE 82 vises på førerinforma‐

sjonsdisplayet. Skift oljen så snart
som mulig i løpet av de neste 1000
km.
Det er mulig at oljelevetidssystemet
viser at det ikke er nødvendig å skifte
oljen før det er gått mer enn et år, der‐
som det kjøres under de beste forhol‐
dene. Motoroljen og filteret må skiftes
minst en gang i året og systemet må
da nullstilles. Forhandleren din har
opplært servicepersonale som kan
gjennomføre dette arbeidet og null‐
stille systemet.
Det er også viktig å kontrollere olje‐
standen regelmessig og fylle på om
nødvendig. Dersom systemet skulle
bli nullstilt ved en feiltakelse, må oljen
skiftes etter 5000 km fra siste oljeskift.
Husk å nullstille oljelevetidssystemet
hver gang oljen skiftes.
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Visning av resterende oljelevetid

Resten av oljens levetid vises på
førerinformasjonsdisplayet med kon‐
trollindikatoren I fulgt av en pro‐
sentverdi som viser resten av oljens
levetid. Tenningen må være slått på
uten at motoren går for at dette skal
virke.
Førerinformasjonsdisplay 3 78.
Serviceinformasjon 3 274.

Hvordan nullstille oljelevetidsystemet
Nullstill systemet hver gang motoro‐
ljen skiftes, slik at systemet kan be‐
regne neste oljeskift. For å nullstille
oljelevetidsystemet gjøres et av føl‐
gende:
■ Bruk av diagnoseverktøy:

Verkstedet ditt vil nullstille systemet
med dette verktøyet etter at oljen er
skiftet.

■ Bruk av SET/CLR-knappen på biler
med midtnivå-display:
Trykk MENU-knappen på blinklys‐
spaken for å velge Bil informasjon
meny. Vri justeringsrattet inntil me‐
nyen med resterende oljelevetid vi‐
ses. Trykk SET/CLR-knappen i
noen sekunder med tenningen på.
Hvis CodE 82 vises på førerin‐
formasjonsdisplayet etter at bilen er
startet, er oljelevetidssystemet ikke
nullstilt. Gjenta prosedyren.

Kontrollamper
Kontrollampene som beskrives, fin‐
nes ikke i alle bilene. Beskrivelsen
gjelder for alle instrumentvarianter.

Når tenningen slås på, lyser de fleste
kontrollampene en kort stund som en
funksjonstest.
Fargene på kontrollampen betyr:
Rød = Fare, viktig påminnelse
Gul = Advarsel, merknad, feil
Grønn = Innkoblingsbekreftelse
Blå = Innkoblingsbekreftelse
Hvit = Innkoblingsbekreftelse
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Kontrollamper på instrumentpanelet
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Kontrollamper på midtkonsollen

Blinklys
O lyser eller blinker grønt.

Lyser
Kontrollampen lyser en kort stund når
parklysene er slått på.

Blinker
Kontrollampen blinker når blinklys el‐
ler varselblinklys er slått på.
Blinker raskt: Et blinklys eller sik‐
ringen til et blinklys er defekt.
Pæreskift 3 242. Sikringer 3 251.

Blinklys 3 96.

Sikkerhetsbelte-
påminnelse
Beltepåminnelse for forsetene
X for førersetet lyser eller blinker rødt.
k for forsetepassasjeren lyser eller
blinker rødt når det sitter noen der.

Tennes
4 sekunder etter at tenningen er slått
på, 100 sekunder etter at motoren er
startet eller at det er kjørt en bestemt
lengde eller nådd en hastighet inntil
setebeltet er festet.

Blinker
I 100 sekunder etter at motoren er
startet eller at det er kjørt en bestemt
lengde eller nådd en hastighet inntil
setebeltet er festet.
Feste sikkerhetsbeltet 3 42.

Kollisjonsputer og
beltestrammere
v lyser rødt.

Når tenningen slås på, lyser kontrol‐
lampen i ca. 4 sekunder. Hvis den
ikke lyser, eller hvis den ikke slukker
etter 4 sekunder, eller den lyser under
kjøring, foreligger det en feil i belte‐
strammeren eller i kollisjonsputesys‐
temet. Systemene vil muligens ikke
utløses ved ulykker.
Utløste beltestrammere eller kolli‐
sjonsputer vises ved at v lyser konti‐
nuerlig.

9 Advarsel

Kontakt verksted for å få fjernet år‐
saken til feilen omgående.

Kollisjonsputesystem, beltestram‐
mere 3 44, 3 41.

Deaktivering av
kollisjonsputer
V for forsetepassasjerens kollisjons‐
pute lyser gult.
Når kontrollampen lyser er forsete‐
passasjerens kollisjonspute aktivert.
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* for forsetepassasjerens kollisjons‐
pute lyser gult.
Når kontrollampen lyser, er forsete‐
passasjerens kollisjonspute deakti‐
vert.

Ladesystem
p lyser eller blinker 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. På dieselmotorer kan brem‐
sekraftforsterkeren være ute av funk‐
sjon. Søk hjelp hos et verksted.

Feilfunksjonslampe
Z lyser eller blinker gult.
Den lyser etter at tenningen er slått på
og slukker like etter at motoren er
startet.

Merk

Kontrollampen signaliserer at noe
må kontrolleres. Kjøring mens feil‐
funksjonslampen lyser kontinuer‐
lig eller blinker kan føre til skade
på utslippskontrollsystemet og
virke inn på drivstofføkonomien og
bilens kjøreegenskaper. Søk hjelp
hos et verksted. Vi anbefaler at du
kontakter et autorisert verksted.

Bilen trenger service snart
g lyser gult når bilen trenger ser‐
vice.
Den tennes sammen med en varsel‐
kode.
Meldinger om bilen 3 82.

Bremser og clutch
Bremse- og clutchvæskenivå
& lyser rødt.

Lyser når parkeringsbremsen slippes
hvis clutch-/bremsevæskenivået er
for lavt eller hvis det er en feil i brem‐
sesystemet 3 239.

9 Advarsel

Stans bilen. Avbryt kjøringen
umiddelbart. Kontakt et verksted.

Lyser etter at tenningen er slått på,
hvis den manuelle håndbremsa er
trukket til 3 219.

Betjene pedal
0 blinker gult.
Clutchpedalen må trås inn for at mo‐
toren skal kunne startes. Stopp/start-
system 3 210.

Blokkeringsfrie bremser
(ABS)
u lyser gult.
Lyser i noen sekunder etter at ten‐
ningen er slått på. Systemet er klart til
bruk når kontrollampen er slukket.
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Hvis kontrollampen ikke slukker etter
noen sekunder eller den begynner å
lyse under kjøring, foreligger det en
feil i ABS. Det konvensjonelle brem‐
sesystemet fungerer fortsatt, men
uten ABS-regulering.
Blokkeringsfrie bremser (ABS)
3 218

Oppgiring
[ lyser grønt som kontrollampe eller
vises som et symbol i førerinforma‐
sjonsdisplayet med Uplevel-display
når oppgiring anbefales for å spare
drivstoff.

Servostyring
c lyser gult.

Lyser med servostyringen
redusert
Servostyringen reduseres når sys‐
temet overopphetes. Kontrollampen
slukkes når systemet har kjølt seg
ned.
Stopp/start-system 3 210.

Lyser med servostyringen
utkoblet
Feil i servostyringen. Kontakt et verk‐
sted.

Lyser etter avbrudd i
strømtilførselen
Rattvinkelføleren må kalibreres for å
få servostyringssystemet til å fun‐
gere.
■ For automatisk kalibrering kjører du

rett frem i konstant lav hastighet.
■ Hvis kontrollindikatoren fortsetter å

lyse, vrir du rattet fra grenseposi‐
sjon til grenseposisjon for manuell
kalibrering.

Kontrollindikatoren slukker når sys‐
temet fungerer igjen.

Parkeringsradar med
ultralyd
r lyser gult.
Feil i systemet
Eller
Feil på grunn av tilsmussede eller is-
eller snødekkede følere

Eller
Støy på grunn av eksterne ultralyd‐
kilder. Systemet vil fungere normalt
når støykilden er fjernet.
Sørg for at systemfeilen utbedres ved
et verksted.
Ultralyd-parkeringsfølere 3 222.

Elektronisk
stabilitetsprogram av
n tennes.
Lyser når systemet er utkoblet.

Elektronisk
stabilitetsprogram og
antispinn
b lyser eller blinker gult.

Tennes
Det er en feil i systemet. Det er mulig
å kjøre videre. Kjørestabiliteten kan
imidlertid svekkes, avhengig av vei‐
forholdene.
Sørg for at feilen utbedres ved et
verksted.
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Blinker
Systemet er koblet inn aktivt. Motor‐
effekten kan bli redusert, og bilen kan
automatisk bli bremset noe ned.
Elektronisk stabilitetsprogram
3 220, antispinn 3 219.

Antispinn av
k tennes.
Lyser når systemet er utkoblet.

Forvarming
! lyser gult.
Lyser når forvarming er aktivert. Den
kobles bare inn i kaldt vær.

Dieselpartikkelfilter
% lyser eller blinker gult.
Lyser eller blinker hvis dieselpartik‐
kelfilteret trenger rengjøring og kjøre‐
forholdene til nå ikke har gjort auto‐
matisk rengjøring mulig. Fortsett å
kjøre, og hold motorturtallet mest mu‐
lig over 2000 o/min.

% slukker så snart selvrensingen er
ferdig.
Dieselpartikkelfilter 3 213, Stopp-
Start-system 3 210.

Motoroljetrykk
I 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

Merk

Motorsmøringen kan være av‐
brutt. Dette kan føre til motorska‐
der og/eller blokkering av drivhju‐
lene.

1. Trå inn clutchpedalen.
2. Velg fri (nøytral) ved å stille girvel‐

geren på N.
3. Kjør raskest mulig ut av trafikken,

uten å hindre andre biler.
4. Slå av tenningen.

9 Advarsel

Når motoren er stoppet, kreves det
betydelig mer kraft for å bremse og
styre. Under en automatisk stopp
vil bremseservoen fortsatt fun‐
gere.
Nøkkelen må ikke fjernes før bilen
står stille, ellers vil rattlåsen kunne
gripe inn ufrivillig.

Kontroller oljenivået før du kontakter
et verksted 3 237.

Lite drivstoff
i lyser gult.
Lyser når det er for lite drivstoff på
tanken.
Katalysator 3 214.
Utlufting av dieseldrivstoffsystemet
3 241.

Startsperre
d lyser eller blinker gult.
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Feil i det elektroniske startsperresys‐
temet. Motoren kan ikke startes.

Tråkk på fotbremsen
0 blinker gult.
Blinker når clutch- eller bremsepe‐
dalen må trås inn for å starte biler med
elektronisk nøkkel 3 22.

Utvendige lys
8 lyser grønt.
Lyser når de utvendige lysene er slått
på 3 94.

Fjernlys
C lyser blått.
Lyser når fjernlysene er på og ved
bruk av lyshornet 3 95.

Tåkelys
> lyser grønt.
Lyser når tåkelysene foran er slått på
3 96.

Tåkebaklys
r lyser gult.
Lyser når tåkebaklyset er på 3 97.

Regnføler
< lyser grønt.
Lyser når den automatiske regnføle‐
ren er aktivert 3 64.

Automatisk
hastighetskontroll
m lyser hvitt eller grønt.

Lyser hvitt
Systemet er på.

Lyser grønt
En hastighet er lagret.
Automatisk hastighetskontroll 3 221.

Åpent panser
/ lyser gult.
Lyser når panseret er åpent.
Stopp/start-system 3 210.

Dør åpen
h lyser rødt.
Den lyser når en dør eller bakluken er
åpen.
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Informasjonsdisplayer
Førerinformasjon

Førerinformasjonsdisplayet (DIC) sit‐
ter i instrumentpanelet og kan hentes
fram som midtre eller øvre display‐
nivå.
I Midlevel-displayet kan følgende ho‐
vedmenyer velges ved å trykke på
MENU-knappen:
■ Bil informasjon meny
■ Tur/drivstoff informasjon meny

I Uplevel-displayet kan menyene vel‐
ges ved å trykke på MENU-knappen.
Menysymbolene vises i den øverste
linjen i displayet:
■ X Bil informasjon meny
■ W Tur/drivstoff informasjon meny
■ s ECO-informasjonsmeny
Enkelte av de viste funksjonene er
forskjellige ved kjøring og når bilen
står stille, og enkelte funksjoner er
bare aktive under kjøring.
Personlig tilpasning av bilen 3 86.

Velge menyer og funksjoner
Menyene og funksjonene kan velges
med knappene på blinklyshendelen.

Trykk på MENU-knappen for å veksle
mellom menyene eller gå fra en un‐
dermeny til nærmeste høyere meny‐
nivå.
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Drei funksjonsvelgeren for å utheve
et menyvalg eller sette en tallverdi.

Trykk på knappen SET/CLR for å
velge en funksjon eller bekrefte en
melding.

Bil informasjon meny
I Midlevel-displayet trykkes MENU-
knappen for å velge Bil informasjon
meny, eller i Uplevel-displayet velges
X.
Drei funksjonsvelgeren for å velge en
undermeny. Trykk på knappen SET/
CLR for å bekrefte.
Følg veiledningen i undermenyen.
■ Enhet: Viste enheter kan endres

Tur/drivstoff informasjon meny
I Midlevel-displayet trykkes MENU-
knappen for å velge Tur/drivstoff
informasjon meny, eller W velges i
Uplevel-displayet.
Drei funksjonsvelgeren for å velge en
undermeny. Trykk på knappen SET/
CLR for å bekrefte.

■ Tripteller 1
■ Tripteller 2
Tripteller 2 er bare tilgjengelig på biler
med Uplevel-display.
På biler med kjørecomputer er flere
undermenyer tilgjengelig.
Tur-/drivstoffinformasjonsmeny, kjø‐
recomputer 3 84.

ECO-informasjonsmeny
Trykk på MENU-knappen for å velge
s i den øverste linjen på Uplevel-
displayet.
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Drei funksjonsvelgeren for å velge en
undermeny. Trykk på knappen SET/
CLR for å bekrefte.
Undermenyer:

■ Girskiftvisning: Aktuelt gir vises
inne i en pil. Sifferet ovenfor anbe‐
faler oppgiring for å spare drivstoff.
Eco-indeksvisning: Det aktuelle
drivstofforbruket vises i et segment‐
display. Av økonomiske årsaker
bør kjørekarakteristikken tilpasses
for å holde de fylte segmentene in‐
nenfor Eco-området. Jo flere seg‐
menter som er fylt, jo høyere er
drivstofforbruket. Samtidig vises
den aktuelle forbruksverdien.

■ Toppforbrukere: Liste med de stør‐
ste komfortforbrukerne som er slått
på, vises i fallende rekkefølge. Driv‐
stoffinnsparingspotensial vises. En
forbruker som slås av, forsvinner
fra listen og forbruksverdien opp‐
dateres.

■ Økonomitrend: Viser gjennomsnitt‐
lig forbruksutvikling over en kjøre‐
lengde på 50 km. Fylte segmenter
viser forbruket i trinn på 5 km og vi‐
ser topografiens eller kjørestilens
effekt på drivstofforbruket.
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Grafikk-
informasjonsdisplay,
farge-informasjonsdisplay
Avhengig av utstyrsvarianten har bi‐
len et grafisk informasjonsdisplay el‐
ler et fargeinformasjonsdisplay. In‐
formasjonsdisplayet er plassert over
infotainmentsystemet på instrument‐
panelet.

Grafisk informasjonsdisplay

Det leveres to forskjellige utførelser
av det grafiske informasjonsdis‐
playet, avhengig av infotinmentsyste‐
met.

Det grafiske informasjonsdisplayet vi‐
ser:
■ tid 3 67
■ utetemperatur 3 66
■ dato 3 67
■ Infotainmentsystem, se beskrivel‐

sen av infotainmentsystemet
■ innstillinger for personlig tilpasning

av funksjoner 3 86

Fargeinformasjonsdisplay

Fargeinformasjonsdisplayet viser in‐
formasjon i farger:
■ tid 3 67
■ utetemperatur 3 66
■ dato 3 67
■ Infotainmentsystem, se beskrivel‐

sen av infotainmentsystemet
■ navigasjon, se beskrivelsen av

infotainmentsystemet
■ systeminnstillinger
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■ meldinger om bilen 3 82
■ innstillinger for personlig tilpasning

av funksjoner 3 86
Typen informasjon og hvordan den
vises, avhenger av bilens utstyr og av
innstillingene.

Valg av funksjoner
Du kommer til funksjoner og innstil‐
linger via displayet.
Du velger via:
■ menyer
■ funksjonsknapper og Menu-knapp i

infotainmentsystemet

Velge med infotainmentsystemet

Utfør menyvalg i menyer og med
knapper i infotainmentsystemet.
Menu-knappen brukes til å velge et
tema/punkt og bekrefte valget.
For å gå ut av en meny, trykk på
BACK.

Meldinger om bilen
Meldinger gis via førerinformasjondi‐
splayet (DIC), informasjonsdisplayet
eller som varsel- og signallyder. Be‐
kreft varselmeldinger med flerfunk‐
sjonsknotten. Kontakt et verksted for
hjelp om nødvendig.

Bilmeldinger på displayet av
typen Midlevel

Meldinger om bilen vises som kode‐
tall.
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Nr. Melding

2 Ingen kontakt med fjernkontroll,
tråkk inn clutchpedalen for å
starte på nytt.

5 Rattlåsen er på

25 Feil på venstre blinklys foran

26 Feil på venstre blinklys bak

27 Feil på høyre blinklys foran

28 Feil på høyre blinklys bak

35 Skift batteri i fjernkontrollen

54 Vann i dieseloljefilteret

65 Forsøk på tyveri

67 Rattlåsen trenger service

75 Klimaanlegget trenger service

79 Etterfyll motorolje 3 237

81 Giret trenger service

82 Skift motorolje snart

84 Redusert motorstyrke

Nr. Melding

91 Ingen fjernkontroll registrert.
Endre plassering av den elek‐
troniske nøkkelen, eller bruk
kontakten i midtkonsollen.

92 Ingen fjernkontroll registrert.
Trå på bremsepedalen for å
starte igjen.

94 Legg inn parkeringsgiret

95 Få utført service på kollisjons‐
putene

134 Parkeringshjelpfeil, rengjør
støtfanger

136 Utfør service på parkeringshjelp

Bilmeldinger på displayet av
typen Uplevel

Meldinger om bilen vises som tekst
Følg veiledningen i meldingene.
Systemet viser meldinger om føl‐
gende emner:
■ Væskenivåer
■ Tyverialarm
■ Bremser
■ Drivsystemer
■ Kjørekontrollsystemer
■ Automatisk hastighetskontroll
■ Systemer for objektdetektering
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■ Lys, pæreskift
■ Visker- og spyleranlegg
■ Dører, vinduer
■ Fjernkontroll
■ Sikkerhetsbelter
■ Kollisjonsputesystemer
■ Motor og gir
■ Dekktrykk
■ Dieselpartikkelfilter
■ Batteri

Varsellyder
Ved start av motoren eller under
kjøring
■ Når sikkerhetsbeltet ikke er festet.
■ Fra en bestemt hastighet når hånd‐

bremsen er trukket til.
■ Hvis en varselkode vises på fører‐

informasjonsdisplayet.
■ Hvis parkeringsradaren oppdager

et hinder.

Hvis bilen står parkert og/eller
en dør blir åpnet
■ Når nøkkelen står i tenningslåsen.
■ Når utvendige lys er på.

Under automatisk stans
■ Hvis førerdøren åpnes.

Kjørecomputer
Menyene og funksjonene kan velges
med knappene på blinklyshendelen
3 78.

I Midlevel-displayet trykkes MENU-
knappen for å velge Tur/drivstoff
informasjon meny, eller W velges i
Uplevel-displayet.
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Drei funksjonsvelgeren for å velge en
av undermenyene:
■ Tripteller 1
■ Tripteller 2

(kun Uplevel-displayet)
■ Rekkevidde
■ Gjennomsnittlig forbruk
■ Forbruk i øyeblikket
■ Gjennomsnittlig hastighet

Kjørecomputer 1 og 2
De to kjørecomputernes informasjon
kan nullstilles separat for kilometer‐
teller, gjennomsnittsforbruk og gjen‐

nomsnittshastighet, og det er dermed
mulig å vise turinformasjon for for‐
skjellige førere.
Du nullstiller ved å holde knappen
SET/CLR inne i noen sekunder i hver
modus.

Tripteller
Triptelleren viser registrert avstand si‐
den forrige nullstilling.
Triptelleren teller opp til en strekning
på 2000 kilometer og starter deretter
på 0 igjen.

Du nullstiller ved å trykke på nullstil‐
lingsknotten eller holde knappen
SET/CLR inne i noen sekunder.

Rekkevidde
Rekkevidden beregnes ut fra tankinn‐
hold og forbruk i øyeblikket. Det er
gjennomsnittsverdier som vises.
Etter fylling av drivstoff oppdateres
rekkevidden automatisk etter en kort
stund.
Når det er lite drivstoff på tanken, vi‐
ses en melding på førerinformasjons‐
displayet.
Dessuten lyser kontrollampen i i
bensinmåleren.
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Gjennomsnittlig forbruk
Visning av gjennomsnittsforbruk. Må‐
lingen kan til enhver tid nullstilles.
Du nullstiller ved å holde knappen
SET/CLR inne i noen sekunder.

Forbruk i øyeblikket
Visning av momentanforbruk. Ved
lave hastigheter vises forbruk per
time.

Merk

Forbruket i øyeblikket og det gjen‐
nomsnittlige forbruket kan variere
i henhold til kjøreforholdene, kjø‐
remønsteret og bilens hastighet.

Gjennomsnittlig hastighet
Visning av gjennomsnittshastighet.
Målingen kan til enhver tid nullstilles.
Du nullstiller ved å holde knappen
SET/CLR inne i noen sekunder.

Personlig tilpasning av
bilen
Du kan tilpasse bilens parametere et‐
ter eget ønske ved å endre på innstil‐
linger på førerinformasjonsdiplayet
og på informasjonsdisplayet.
Alt etter bilens utstyr kan det hende at
noen av funksjonene som beskrevet
under, ikke er tilgjengelige.

Innstillinger på
førerinformasjonsdisplayet
Enhet-innstillingene kan velges med
knappene på blinklyshendelen.

Trykk MENU-knappen for å velge Bil
informasjon meny, eller velg X i
Uplevel-displayet.

Menyen Enhet innstillinger vises.
Viste enheter kan endres.
Trykk på SET/CLR-knappen og vri på
justeringshjulet for å velge en av en‐
hetene.
■ Enhet1: Storbritannia
■ Enhet2: USA
■ Enhet3: Europa
Trykk på knappen SET/CLR for å be‐
krefte.
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Innstillinger på det grafiske
informasjonsdisplayet
CD 300/CD 400

Slå på infotainmentsystemet, og trykk
på knappen CONFIG. Menyen
Innstillinger vises.

Disse innstillingene kan velges med
MENU-knappen:
■ Språk (Languages)
■ Dato
■ Radioinnstillinger
■ Bilinnstillinger
I de tilsvarende undermenyene kan
følgende innstillinger endres:

Språk (Languages)
Valg av ønsket språk.

Dato
Du finner mer informasjon i avsnittet
om klokken 3 67 og infotainmentsys‐
temet.

Radioinnstillinger
Du finner mer informasjon i avsnittet
om infotainmentsystemet.

Bilinnstillinger

■ Klima og luftkvalitet
Automatisk viftehastighet: Endrer
viftehastigheten høy/middels/lav.
Automatisk luftsirkulasjon: Endrer
følsomheten til luftkvalitetsføleren
lav/høy.
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Auto. avising: På/av (slå automa‐
tisk avdugging på eller av).
Auto. avising bak: På/av (slå auto‐
matisk avdugging av bakrute på el‐
ler av).

■ Komfortinnstillinger
Varsellydvolum: Endre volumet på
varsellydene.
Auto. visker bak ved revers: Akti‐
vere eller deaktivere automatisk
igangsetting av bakviskeren når bi‐
len settes i revers.

■ Parkeringshjelper/kollisjonsføler
Parkeringsradar: Aktivere eller de‐
aktivere ultralydfølerne.

■ Utvendig lys
Utvendig lys ved låsing: Aktivere el‐
ler deaktivere innstigningslyset.
Tid etter at bilen forlates: Aktivere
eller deaktivere og endre varighe‐
ten av utstigningslyset.

■ Elektronisk dørlås
Unngå låsing v. åpen dår: Aktivere
eller deaktivere den automatiske
dørlåsingsfunksjonen mens en av
dørene er åpen.

■ Fjernstyrt låsing, opplås. og start
Respons ved fjernåpning: Aktivere
eller deaktivere tilbakemeldingen
fra varselblinklysene ved opplå‐
sing.
Respons ved fjernlåsing: Aktivere
eller deaktivere tilbakemeldingen
fra varsellysene ved opplåsing.
Fjernåpning av dører: Endre opp‐
settet for å bare låse opp førerdø‐
ren eller hele bilen ved opplåsing.

■ Gjenoppr. fabrikk-innstillinger
Gjenoppr. fabrikk-innstillinger:
Stille tilbake alle innstillingene til
standardinnstillingene.

Innstillinger på fargeinforma‐
sjonsdisplayet
Navi 600
Trykk på knappen CONFIG. Menyen
Innstillinger  vises.

Disse innstillingene kan velges ved å
dreie og trykke på multifunksjons‐
knappen:
■ Språk
■ Klokkeslett/dato
■ Radioinnstillinger
■ Telefoninnstillinger
■ Navigasjonsinnstillinger
■ Bilinnstillinger
■ Displayinnstillinger
I de tilsvarende undermenyene kan
følgende innstillinger endres:
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Språk
Valg av ønsket språk.

Klokkeslett/dato
Se Klokke 3 67.

Radioinnstillinger
Se beskrivelsen av infotainmentsys‐
temet i avsnittet om dette systemet.

Telefoninnstillinger
Se beskrivelsen av infotainmentsys‐
temet i avsnittet om dette systemet.

Navigasjonsinnstillinger
Se beskrivelsen av infotainmentsys‐
temet i avsnittet om dette systemet.

Bilinnstillinger

■ Klima- og luftkvalitet
Vifteprogrammer: Endrer vifteregu‐
leringen. Endrede innstillinger vil
være aktive etter at tenningen er
slått av og på igjen.
Klimaanlegg: Aktivere eller deakti‐
vere kjøling.
Automatisk avfukting: Frontruten
avdugges raskere ved at de nød‐
vendige innstillingene og automa‐
tisk klimaanleggdrift velges auto‐
matisk.

Autom. avfukting bakrute: Automa‐
tisk aktivering av bakruteoppvarm‐
ingen.

■ Komfortinnstillinger
Volum signaltoner: Endre volumet
på varsellydene.
Autom. vindusvisking bak i revers:
Aktivere eller deaktivere automa‐
tisk igangsetting av bakviskeren
når bilen settes i revers.

■ Parkeringshjelp/kollisjonsunngåel‐
sessystem
Parkeringsassistent: Aktivere eller
deaktivere parkeringsradaren med
ultralyd.
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■ Utvendig bilbelysning
Varighet ved utstigning av bilen:
Aktivere eller deaktivere og endre
varigheten av utstigningslyset.
Billokaliseringslys: Aktivere eller
deaktivere velkomstlyset.

■ Sentrallås
Unngå dørlåsing ved åpen dør: Ak‐
tivere eller deaktivere den automa‐
tiske dørlåsingsfunksjonen mens
en av dørene er åpen.

■ Fjernlåsing / fjernfrigjøring /
fjernstart
Tilbakemelding fjernopplåsing: Ak‐
tivere eller deaktivere tilbakemel‐
dingen fra varselblinklysene ved
opplåsing.
Fjernopplåsing av dører: Endre
oppsettet for å bare låse opp fører‐
døren eller hele bilen ved opplå‐
sing.
Låse dørene automatisk på nytt:
Aktivere eller deaktivere funksjo‐
nen som låser bilen automatisk når
den er låst opp, men ikke åpnet.

■ Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Gjenopprett fabrikkinnstillinger:
Stille tilbake alle innstillingene til
standardinnstillingene.

Displayinnstillinger
Displayinnstillinger som kan velges:
■ Dagmodus: Optimering for kjøring i

dagslys.
■ Nattmodus: Optimering for kjøring i

mørke.
■ Automatisk: Displaymodusen skif‐

ter når billysene slås på/av.

Innstillinger i
informasjonsdisplayet
Lydanlegg
Trykk på CONFIG-knappen for Inn‐
stillingsmenyen.

Drei funksjonsvelgeren MENU-
TUNE for å gå til ønsket innstillings‐
meny, og trykk deretter på MENU-
TUNE-knappen.
Følgende innstillinger kan velges:
■ Språk
■ Tid og dato
■ Radioinnstillinger
■ Bluetooth-innstillinger
■ Innstillinger for bilen
I de tilsvarende undermenyene kan
følgende innstillinger endres:

Språk
Valg av ønsket språk.



Instrumenter og betjeningselementer 91

Tid og dato
Du finner mer informasjon i bruksan‐
visningen for infotainmentsystemet.

Radioinnstillinger
Du finner mer informasjon i bruksan‐
visningen for infotainmentsystemet.

Bluetooth-innstillinger
Du finner mer informasjon i bruksan‐
visningen for infotainmentsystemet.

Innstillinger for bilen
■ Klima og luftkvalitet

Automatisk viftehastighet: Endrer
viftehastigheten høy/middels/lav.
Automatisk omluftdrift: Endrer føl‐
somheten til luftkvalitetsføleren lav/
høy.
Auto demist: På/av (slå automatisk
avdugging på eller av).
Automatisk avdugging av bakrute
: På/av (slå automatisk avdugging
av bakrute på eller av).

■ Komfortinnstillinger
Varsellydvolum: Endre volumet på
varsellydene.

Automatisk bakrutevisker ved
rygging
: Aktivere eller deaktivere automa‐
tisk igangsetting av bakviskeren
når bilen settes i revers.

■ Parkeringsassistent/
kollisjonsregistrering
parkeringsassistent: Aktivere eller
deaktivere ultralydfølerne.

■ Utvendige lys
Utvendige lys ved opplåsing:
Aktivere eller deaktivere innstig‐
ningslyset.
Varighet etter utstigning fra bilen:
Aktivere eller deaktivere og endre
varigheten av utstigningslyset.

■ Elektriske dørlåser
Stoppe dørlåsing hvis dør er åpen:
Aktivere eller deaktivere den auto‐
matiske dørlåsingsfunksjonen
mens en av dørene er åpen.

■ Fjernlåsing, fjernopplåsing, start
Tilbakemelding om fjernopplåsing:

Aktivere eller deaktivere tilbake‐
meldingen fra varselblinklysene
ved opplåsing.
Tilbakemelding om fjernlåsing: Ak‐
tiver eller deaktiver varsellysenes
tilbakekopling når du låser opp.
Passiv opplåsing: Endre oppsettet
for å bare låse opp førerdøren eller
hele bilen ved opplåsing.
Alarm om fjernkontroll i bilen: Velg
PÅ eller AV.

■ Gjenopprette innstillinger fra
fabrikk:
Stille tilbake alle innstillingene til
standardinnstillingene.

Innstillinger i
informasjonsdisplayet
Chevrolet MyLink
Når lyden slås på, trykkes ; på kon‐
trollpanelet.
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Trykk innstillinger.
Følgende innstillinger kan velges:
■ Tids- og datoinnstillinger
■ Radioinnstillinger
■ Tilkoblingsinnstillinger
■ Innstillinger for bilen
■ Språk
■ Tekstrulling
■ Lydvolum ved berøringer
■ Maksimalt oppstartsvolum
■ Systemversjon
■ DivX(R) VOD

I de tilsvarende undermenyene kan
følgende innstillinger endres:

Tids- og datoinnstillinger
Du finner mer informasjon i bruksan‐
visningen for infotainmentsystemet.

Radioinnstillinger
Du finner mer informasjon i bruksan‐
visningen for infotainmentsystemet.

Tilkoblingsinnstillinger
Du finner mer informasjon i bruksan‐
visningen for infotainmentsystemet.

Innstillinger for bilen
■ Klima og luftkvalitet

Automatisk viftehastighet: Endrer
viftehastigheten høy/middels/lav.
Luftkvalitetsføler: Endrer følsomhe‐
ten til luftkvalitetsføleren lav/høy.
Klimaanleggmodus: Av / På / Siste
innstilling
Automatisk avdugging: På / Av
Automatisk avdugging av bakrute:
På / Av

■ Komfort og bekvemmelighet
Varsellydvolum: Endre volumet på
varsellydene.
Automatisk visking ved rygging:
Aktivere eller deaktivere automa‐
tisk igangsetting av bakviskeren
når bilen settes i revers.

■ Kollisjon / registrering
Parkeringsassistent: Aktivere eller
deaktivere ultralydfølerne.

■ Lys
Utstigningslys: Av / 30 s / 60 s /
120 s
Lokaliseringslys: Velg PÅ eller AV.

■ Elektriske dørlåser
Utelåsingsbeskyttelse for ulåst
dør: Velg PÅ eller AV.
Forsinket dørlåsing: Velg PÅ eller
AV.

■ Innstillinger for låsing, opplåsing
Opplåsing passiv innstigning: Velg
alle dører / førerdør.
Tilbakemelding om fjernopplåsing
med lys: Velg lys på / lys av.
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Tilbakemelding om fjernlåsing med
lys og horn: Velg bare lys / lys og
horn / bare horn / av.
Fjernopplåsing av dør: Velg alle dø‐
rer / førerdør.
Påminnelse om fjernkontroll i bilen:
Velg PÅ eller AV.

■ Alternativet bakre kamera: Denne
menyen vises bare når det montert
RVC (bakovervendt kamera) i bi‐
len.
Symboler: Velg PÅ eller AV.
Siktelinjer: Velg PÅ eller AV.

■ Fabrikkinnstillinger for bilen: Gjen‐
opprette innstillingsverdier til stan‐
dardinnstillinger fra fabrikk.

Språk
Valg av ønsket språk.

Tekstrulling
Du finner mer informasjon i bruksan‐
visningen for infotainmentsystemet.

Lydvolum ved berøringer
Du finner mer informasjon i bruksan‐
visningen for infotainmentsystemet.

Maksimalt oppstartsvolum
Du finner mer informasjon i bruksan‐
visningen for infotainmentsystemet.

Systemversjon
Du finner mer informasjon i bruksan‐
visningen for infotainmentsystemet.

DivX(R) VOD
Du finner mer informasjon i bruksan‐
visningen for infotainmentsystemet.



94 Lys

Lys

Utvendig lys ................................. 94
Innvendig lys ................................ 98
Lysfunksjoner ............................... 99

Utvendig lys
Lysbryter

Drei på lysbryteren:
AUTO = automatisk lysregulering

avhengig av lysforhold ute.
m = aktivering eller deaktive‐

ring av den automatiske
lysreguleringen. Bryteren
dreier tilbake til AUTO.

8 = Parklys
9 = Hovedlys

I biler uten automatisk lyskontroll:
7 = Av

Når tenningen slås på, er automatisk
lysregulering alltid aktiv.
Når lys er på, tennes 8. Kontrol‐
lampe 8 3 77.

Automatisk lysregulering

Automatisk lyskontroll
Når den automatiske lysreguleringen
er på og motoren går, skifter systemet
automatisk mellom kjørelys og ho‐
vedlys avhengig av lysforholdene og
informasjon fra regnfølersystemet.



Lys 95

Kjørelys
Kjørelys øker bilens synlighet om da‐
gen.
Baklysene er ikke på.

Aktivering av automatisk hovedlys
Hovedlysene og baklysene slås på
under dårlige lysforhold.
Dessuten slås hovedlyktene på der‐
som frontruteviskerne er aktivert med
flere viskinger.

Fjernlys

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.

9 Advarsel

Skift alltid til fra fjernlys til nærlys
når du nærmer deg møtende tra‐
fikk eller når det er andre biler
foran deg. Fjernlyset kan i noen
øyeblikk blende førere av andre
kjøretøy slik at det kan oppstå kol‐
lisjoner.

Lyshorn
Trekk hendelen mot rattet for å akti‐
vere lyshornet.

Lyshøydejustering
Manuell lyshøydejustering 

For å tilpasse hovedlysene til bilens
last og unngå blending: Drei hjulet ?
til ønsket stilling.
0 = Fører og forsetepassasjer
1 = Maks. antall personer
2 = Alle seter opptatt og bagasje‐

rommet lastet
3 = Alle seter opptatt og bagasje‐

rommet lastet.
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Hovedlys ved kjøring i
utlandet
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 mot‐
gående trafikk.
Få justert hovedlysene ved et verk‐
sted.

Varselblinklys

Betjenes med knappen ¨.

Varselblinklysene slås automatisk på
hvis kollisjonsputene utløses.

Blinklys

hendel oppover = Høyre blinklys
hendel nedover = Venstre blinklys

Blinklyset blinker kontinuerlig hvis du
trykker hendelen forbi motstands‐
punktet. 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.

For lengre blinking fører du hendelen
til motstandspunktet og holder den
der.
Slå av kontrollampen manuelt ved å
føre hendelen til opprinnelig posisjon.

Tåkelys foran

Betjenes med knappen >.
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Tåkebaklys

Betjenes med knappen r.
Lysbryter i posisjon Auto: Slås tåke‐
baklysene på, tennes også hoved‐
lysene automatisk.
Lysbryter i posisjon 8: Tåkebakly‐
sene kan bare slås på sammen med
tåkelysene foran.

Parklys

Ved parkering kan markeringslysene
foran og bak på én side slås på:
1. Slå av tenningen.
2. Før blinklyshendelen helt opp

(høyre parklys) eller ned (venstre
parklys).

Bekreftelse med lydsignal og den ak‐
tuelle blinklyskontrollampen.

Ryggelys
Ryggelyset tennes når tenningen er
på og giret settes i revers.

Lyktedeksler som dugger
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.
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Innvendig lys
Styring av
instrumentpanel-
belysningen

Lysstyrken i følgende lamper kan ju‐
steres når det utvendige lyset er på:
■ Instrumentpanelbelysning
■ Info-Display (informasjonsdisplay)
■ Brytere og betjeningselementer

med lys
Drei hjulet A, og hold det til ønsket
lysstyrke er nådd.

Innvendige lys
Kupélys

Kupélysene tennes automatisk under
innstigning og utstigning og slukkes
automatisk etter en kort stund. Lyset
slås på en kort stund selv om nøk‐
kelen tas ut av tenningsbryteren.
Bruk av vippebryter:
w = slå på og av automa‐

tisk
trykk på u = alltid på
trykk på v = alltid av

Leselys

Betjenes med knappene s og t.

Solskjermlys
Tennes når dekselet åpnes.
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Lysfunksjoner
Innstigningslys
Velkomstbelysning
Hovedlysene, sidelysene, baklysene
og kupélysene slås på en kort stund
når bilen låses opp med fjernkontrol‐
len. Denne funksjonen gjør det lettere
å finne bilen i mørket.
Lysene slukkes straks tenningsnøk‐
kelen vris til tilbehørsposisjon. Be‐
gynne å kjøre 3 16.
Aktivering eller deaktivering av denne
funksjonen kan endres i menyen
Innstillinger på informasjonsdis‐
playet. Personlig tilpasning av bilen
3 86.
Innstillingene kan lagres med nøk‐
kelen som brukes 3 22.

Innstigningslys
Disse lysene tennes i tillegg når fø‐
rerdøren åpnes:
■ Enkelte brytere
■ Enkelte lys inne i kupeen

Utvendige lys
Hovedlysene, sidelysene og bakly‐
sene lyser opp veibanen en stund et‐
ter at man har forlatt bilen. Tiden de
lyser, kan stilles inn.

Slå på
Aktivering, deaktivering og varighe‐
ten av belysningen i denne funksjo‐
nen kan endres i menyen
Innstillinger i informasjonsdisplayet.
Personlig tilpasning av bilen 3 86.
Innstillingene kan lagres med nøk‐
kelen som brukes 3 22.

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 to minutter.
Når du trekker i blinklyshendelen med
åpen førerdør, slås lyset av umiddel‐
bart.

Batteriutladningsvern
Slå av innvendige lys
For å unngå at batteriet lades ut når
tenningen er av, blir noen innvendige
lys slått av etter en stund.
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Infotainmentsystem

Innledning .................................. 100
Radio ......................................... 121
CD-spiller ................................... 133
AUX-inngang ............................. 139
USB-kontakt ............................... 140
Bluetooth musikk ....................... 144
Digital bilderamme ..................... 146
Navigering .................................. 148
Talegjenkjenning ....................... 185
Telefon ....................................... 191

Innledning
Generell informasjon
Infotainmentsystemet gir deg bilun‐
derholdning av beste klasse.
Radioen er utstyrt med tolv automa‐
tisk innstillbare forhåndsinnstillinger
for kanaler i AM- og FM-båndene . Vi‐
dere kan det innstilles 36 kanaler ma‐
nuelt (avhengig av bølgelengden).
Den integrerte lydspilleren gir deg un‐
derholdning med lyd-CD-er og MP3/
WMA-CD-er.
Videre kan du koble eksterne datala‐
gringsenheter, f.eks. iPod, MP3-spil‐
ler eller USB-pinne (ikke CD 300), el‐
ler en bærbar CD-spiller til infotain‐
mentsystemet som ekstra lydkilder.
Den digitale lydprosessoren tilbyr
flere forhåndsinnstilte equalizer-mo‐
duser for optimalisering av lyden.
Navigasjonssystemet (kun Navi 600)
med dynamisk ruteplanlegging veile‐
der deg til reisemålet på en pålitelig
måte, og hvis det ønskes, unngås tra‐
fikkorker eller andre trafikkproblemer.

Som alternativ kan infotainmentsys‐
temet kan betjenes ved hjelp av kon‐
troller på rattet.
I tillegg kan infotainmentsystemet
være utstyrt med en mobiltelefonpor‐
tal.
Den vel gjennomtenkte utformingen
av kontrollelementene sletter dis‐
playet og multifunksjonsknappen
MENU gir deg mulighet til å kontrol‐
lere systemet enkelt og intuitivt.

Viktig informasjon om betjening
og trafikksikkerhet

9 Advarsel

Infotainmentsystemet må betje‐
nes på en slik måte at du kjører
trygt under alle omstendigheter.
Hvis du er i tvil, stopper du bilen og
betjener infotainmentsystemet
mens bilen står i ro.
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9 Advarsel

Bruken av navigasjonssystemet
(kun Navi 600) fritar ikke føreren
fra ansvaret for en korrekt, årvå‐
ken holdning i veitrafikken. De ak‐
tuelle trafikkreglene må alltid føl‐
ges.
Det bare bare foretas registrerin‐
ger (f.eks. adresser) når bilen står
stille.
Hvis en navigasjonsinstruksjon er
i motstrid med trafikkreglene, skal
trafikkreglene alltid følges.

9 Advarsel

I enkelte områder er enveiskjørte
gater og andre gater og steder
(for eksempel gågater) som det
ikke er tillatt å kjøre inn i, ikke mar‐
kert på kartet. På slike steder kan
infotainmentsystemet utløse en
advarsel som må kvitteres. Du må
da være spesielt oppmerksom på
enveiskjørte gater, veier og steder
der du ikke har lov til å kjøre inn.

Radiomottak
Ved radiomottak kan piping, støy, for‐
vrengning eller avbrudd i mottak opp‐
stå ved
■ avstandsendringer i forhold til sen‐

deren,
■ mottak fra flere retninger på grunn

av refleksjon,
■ skyggevirkning.

Tyverisikring
Infotainmentsystemet er utstyrt med
et elektronisk sikkerhetssystem for ty‐
verisikring.
Infotainmentsystemet fungerer derfor
bare i din bil og er verdiløst for en tyv.
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Oversikt over betjeningselementer
Navi 600
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1 m-knappen .......................... 109

Trykk: slå infotainment‐
systemet på/av .................... 109

Drei: justere volumet ........... 109
2 Stasjonsknapp 1...6 ............ 122

Langt trykk: lagre stasjon .... 122

Kort trykk: velge stasjon ...... 122
3 DEST .................................. 149

Angivelse av navigasjons‐
destinasjon .......................... 149

4 NAV ..................................... 149

Trykk én gang: Vis kart ...... 149

Trykk to ganger:
Navigasjonsmeny ................ 149

5 Åtteveisbryter ...................... 149

Navigasjon: flytte
displayvindu i kartvisning .... 149

6 CONFIG .............................. 119

Systeminnstillinger .............. 119

7 RPT NAV ............................ 179

Gjenta siste navigasjons‐
melding ............................... 179

8 TP ....................................... 129

Aktivere eller deaktivere
trafikkradiotjeneste .............. 129

9 TONE .................................. 115

Toneinnstillinger .................. 115
10 INFO ................................... 102

Situasjonsavhengig til‐
leggsinformasjon ................. 102

11 AS ....................................... 122

Nivåer for automatiske
minneoppføringer ................ 122

Kort trykk: velge autolag‐
ringslister ............................. 122

Langt trykk: Lagre
stasjoner automatisk ........... 122

12 BACK .................................. 110

Meny: ett nivå tilbake .......... 110

Inntasting: slette det siste
tegnet eller hele
inntastingen ........................ 110

13 FAV ..................................... 123

Favorittlister ........................ 123
14 MENU ................................. 110

Drei: markere
menyalternativer eller angi
tallverdier ........................... 110

Trykk: velge/aktivere
markert alternativ,
bekrefte innstilt verdi, slå
funksjon på/av ..................... 110

15 CD-utskyving ....................... 136
16 Søke forover ....................... 122

Radio: søke forover ............. 122

CD/MP3/WMA: Hoppe
over spor forover ................. 136

17 MUTE .................................. 109

Aktivere/deaktivere
lydutkobling ......................... 109
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18 CD/MP3/WMA ..................... 140

Start/pause avspilling .......... 140
19 CD/AUX .............................. 140

Starte CD/MP3/WMA-
avspilling eller bytte lydkilde 140

20 BAND .................................. 121

Aktivere radio eller
bølgebånd ........................... 121

21 Søke bakover ...................... 122

Radio: søke bakover ........... 122

CD/MP3/WMO: hoppe
over spor bakover ............... 136

22 CD-åpning ........................... 136
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CD 400
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1 m-knappen .......................... 109

Trykk: slå infotainment‐
systemet på/av .................... 109

Drei: justere volumet ........... 109
2 Stasjonsknapp 1...6 ............ 122

Langt trykk: lagre stasjon .... 122

Kort trykk: velge stasjon ...... 122
3 Søke bakover ...................... 122

Radio: søke bakover ........... 122

CD/MP3/WMO: hoppe
over spor bakover ............... 136

4 CD/MP3/WMA: Start/
pause avspilling .................. 140

5 Søke forover ....................... 122

Radio: søke forover ............. 122

CD/MP3/WMA: Hoppe
over spor forover ................. 136

6 TP ....................................... 129

Aktivere eller deaktivere
trafikkradiotjeneste .............. 129

7 INFO ................................... 102

Situasjonsavhengig til‐
leggsinformasjon ................. 102

8 TONE .................................. 115

Toneinnstillinger .................. 115
9 AS ....................................... 122

Nivåer for automatiske
minneoppføringer ................ 122

Kort trykk: velge autolag‐
ringslister ............................. 122

Langt trykk: Lagre
stasjoner automatisk ........... 122

10 BACK .................................. 110

Meny: ett nivå tilbake .......... 110

Inntasting: slette det siste
tegnet eller hele
inntastingen ........................ 110

11 CD-utskyving ....................... 136

12 MENU ................................. 110

Drei: markere
menyalternativer eller angi
tallverdier ........................... 110

Trykk: velge/aktivere
markert alternativ,
bekrefte innstilt verdi, slå
funksjon på/av ..................... 110

13 FAV ..................................... 123

Favorittlister ........................ 123
14 MUTE .................................. 109

Aktivere/deaktivere
lydutkobling ......................... 109

15 CONFIG .............................. 119

Systeminnstillinger .............. 119
16 CD-åpning ........................... 136
17 CD/AUX .............................. 140

Starte CD/MP3/WMA-
avspilling eller bytte lydkilde 140

18 BAND .................................. 121

Aktivere radio eller
bølgebånd ........................... 121
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CD 300
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1 m-knappen .......................... 109

Trykk: slå infotainment‐
systemet på/av .................... 109

Drei: justere volumet ........... 109
2 Stasjonsknapp 1...6 ............ 122

Langt trykk: lagre stasjon .... 122

Kort trykk: velge stasjon ...... 122
3 Søke bakover ...................... 122

Radio: søke bakover ........... 122

CD/MP3/WMO: hoppe
over spor bakover ............... 136

4 MP3: høyere mappenivå ..... 136
5 CD/MP3/WMA: Start/

pause avspilling .................. 140
6 MP3: lavere mappenivå ...... 136
7 Søke forover ....................... 122

Radio: søke forover ............. 122

CD/MP3/WMA: Hoppe
over spor forover ................. 136

8 TP ....................................... 129

Aktivere eller deaktivere
trafikkradiotjeneste .............. 129

9 INFO ................................... 102

Situasjonsavhengig til‐
leggsinformasjon ................. 102

10 TONE .................................. 115

Toneinnstillinger .................. 115
11 AS ....................................... 122

Nivåer for automatiske
minneoppføringer ................ 122

Kort trykk: velge autolag‐
ringslister ............................. 122

Langt trykk: Lagre
stasjoner automatisk ........... 122

12 BACK .................................. 110

Meny: ett nivå tilbake .......... 110

Inntasting: slette det siste
tegnet eller hele
inntastingen ........................ 110

13 CD-utskyving ....................... 136

14 MENU ................................. 110

Sentralt
betjeningselement for valg
og navigering i menyer ....... 110

15 FAV ..................................... 123

Favorittlister ........................ 123
16 MUTE .................................. 109

Aktivere/deaktivere
lydutkobling ......................... 109

17 CONFIG .............................. 119

Systeminnstillinger .............. 119
18 CD-åpning ........................... 136
19 CD/AUX .............................. 140

Starte CD/MP3/WMA-
avspilling eller bytte lydkilde 140

20 BAND .................................. 121

Aktivere radio eller
bølgebånd ........................... 121
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Kontroller på rattet

1 SRC (kilde) .......................... 109

Trykk: velge lydkilde ............ 109

Hvis radio er aktiv: Drei
oppover/nedover for å
velge neste/forrige
forhåndsinnstilte
radiostasjon ......................... 121

Hvis CD-spiller er aktiv:
Drei oppover/nedover for å
velge neste/forrige CD/
MP3/WMA-spor ................... 136

2 Øke volumet ........................ 109

3 Redusere volumet ............... 109
4 Aktivere/deaktivere

lydutkobling ......................... 109

Bruk
Kontrollelementer
Infotainmentsystemet betjenes med
funksjonsknapper, multifunksjons‐
knapper og menyer som vises i dis‐
playet.
Betjening skjer alternativt med:
■ Den sentrale kontrollenheten i in‐

strumentpanelet 3 102
■ Kontroller på rattet 3 102

Slå på eller av
infotainmentsystemet
Trykk X-knappen kortvarig. Etter å ha
slått på, er den sist valgte infotain‐
ment-kilden aktiv.

Automatisk utkobling
Dersom infotainmentsystemet ble
slått på med X-knotten da tenningen
ble slått av, vil det slå seg av igjen
automatisk etter 30 minutter.

Stille inn volumet
Drei X-knappen. Den nåværende
innstillingen vises på displayet.
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Når infotainmentsystemet slås på,
innstilles det sist valgte volumet, hvis
dette volumet er lavere enn det mak‐
simale oppstart-volumet.
Følgende kan innstilles separat:
■ Det maksimale oppstartvolumet
3 119

■ Volumet for trafikkmeldinger
3 119

■ Volumet for navigasjonsmeldinger
(kun Navi 600) 3 149

Hastighetskompenserende volum
Når det hastighetskompenserende
volumet er aktivert 3 119, tilpasses
volumet automatisk for å overdøve
vei- og vindstøy mens du kjører.

Lydutkobling
Trykk MUTE-knappen for å koble ut
lyden fra lydkildene.
For å slå av lydutkobling: Drei X-
knappen eller trykk på MUTE-knap‐
pen igjen.

Volumbegrensing ved høye
temperaturer
Ved svært høye temperaturer inne i
bilen begrenser infotainmentsys‐
temet det maksimale innstillingsvolu‐
met. Ved behov reduseres volumet
automatisk.

Betjeningsmoduser

Radio
Trykk på BAND-knappen for å åpne
radio-hovedmenyen eller for å veksle
mellom de forskjellige bølgeleng‐
dene.
Trykk på MENU-knappen for å åpne
en undermeny med alternativer for
stasjonsvalg.
Nærmere beskrivelse av radiofunk‐
sjonene 3 121.

Audio-spillere
Trykk på CD/AUX-knappen for å
åpne CD-, USB-, iPod- eller AUX-me‐
nyene (hvis tilgjengelig) eller for å
veksle mellom disse menyene.
Trykk på MENU-knappen for å åpne
en undermeny med alternativer for
sporvalg.

Nærmere beskrivelse av:
■ CD-spiller-funksjoner 3 136
■ AUX-input-funksjoner 3 140
■ USB-port-funksjoner (ikke med CD

300) 3 140

Navigasjon
(bare Navi 600)
Trykk på NAV-knappen for å vise et
kart som viser området rundt bilens
gjeldende posisjon.
Trykk på MENU-knotten for å åpne
hovedmenyen for navigering.
Nærmere beskrivelse av naviga‐
sjonssystemets funksjoner 3 149.

Grunnleggende betjening
MENU-knappen
MENU-knappen er det sentrale betje‐
ningselementet for menyene.
Dreie
■ for å markere et menyalternativ
■ CD 300: for å vise et menyalternativ
■ for å angi en tallverdi
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Trykke
■ for å velge eller aktivere det mar‐

kerte alternativet
■ CD 300: for å velge eller aktivere

valget som vises
■ for å bekrefte en oppgitt verdi
■ for å slå en systemfunksjon på/av

BACK-knapp
Trykk raskt på knappen for å:
■ gå ut av en meny
■ gå opp til neste menynivå fra en un‐

dermeny
■ slette det siste tegnet i en tegn‐

rekke
Trykk på knappen i noen sekunder for
å slette hele oppføringen.

Eksempler på meny-betjening

Eksempler som gjelder Navi 600
Velge et alternativ

Drei på MENU-knappen for å flytte
markøren (= farget bakgrunn) til øns‐
ket alternativ.
Trykk på MENU-knappen for å velge
det uthevede valget.
Undermenyer
En pil til høyre i menyen angir at etter
å ha valgt et alternativ, åpner det seg
en undermeny med flere valg.

Aktivere en innstilling

Drei på MENU-knappen for å utheve
den ønskede innstillingen.
Trykk på MENU-knappen for å akti‐
vere innstillingen.
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Stille inn en verdi

Drei på MENU-knappen for å endre
innstillingens gjeldende verdi.
Trykk på MENU-knappen for å be‐
krefte den innstilte verdien.

Slå på eller av en funksjon

Drei på MENU-knappen for å utheve
funksjonen som skal slås på eller av.
Trykk på MENU-knappen for å skifte
mellom innstillingene På og Av.

Registrere en tegnsekvens

Oppgi tegnsekvenser, f.eks. veinavn
eller husnummer:
Drei på MENU-knappen for å velge
det ønskede tegnet.
Det siste tegnet i tegnkombinasjonen
kan slettes med BACK-knappen.
Trykk på BACK-knappen og hold den
inne for å slette hele oppføringen.
Trykk på MENU-knappen for å be‐
krefte det valgte tegnet.
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Eksempler som gjelder CD 400
Velge et alternativ

Drei på MENU-knappen for å flytte
markøren (= farget bakgrunn) til øns‐
ket alternativ.
Trykk på MENU-knappen for å velge
det uthevede valget.
Undermenyer
En pil til høyre i menyen angir at etter
å ha valgt et alternativ, åpner det seg
en undermeny med flere valg.

Aktivere en innstilling

Drei på MENU-knappen for å utheve
den ønskede innstillingen.
Trykk på MENU-knappen for å akti‐
vere innstillingen.

Stille inn en verdi

Drei på MENU-knappen for å endre
innstillingens gjeldende verdi.
Trykk på MENU-knappen for å be‐
krefte den innstilte verdien.
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Slå på eller av en funksjon

Drei på MENU-knappen for å utheve
funksjonen som skal slås på eller av.
Trykk på MENU-knappen for å skifte
mellom innstillingene På og Av.

Eksempler som gjelder CD 300
Menyelementer og symboler

Pilene som peker opp og nedover 1
viser: toppmenynivået er aktivt. Flere
valg er tilgjengelige i den aktive me‐
nyen.
Drei på MENU-knappen for å vise de
andre valgene i den aktive menyen.
Vinkelpilen 2 angir: en undermeny
med flere valg er tilgjengelig.
Trykk på MENU-knappen for å velge
alternativet som vises og for å åpne
den aktuelle undermenyen.

Pilen som peker til høyre 3 angir: det
første undermenynivået er aktivt (to
piler = andre undermenynivå er ak‐
tivt).
Pilen som peker nedover 4 angir: flere
valg er tilgjengelige i den aktive un‐
dermenyen.
Aktivere en innstilling

Trykk MENU-knappen for å åpne den
tilhørende innstillings-menyen.
Drei på MENU-knappen for å vise den
ønskede innstillingen.
Trykk på MENU-knappen for å akti‐
vere innstillingen.
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Stille inn en verdi

Trykk MENU-knappen for å åpne den
tilhørende innstillings-menyen.
Drei på MENU-knappen for å endre
innstillingens gjeldende verdi.
Trykk på MENU-knappen for å be‐
krefte den innstilte verdien.

Slå på eller av en funksjon

Trykk MENU-knappen for å åpne den
tilhørende innstillings-menyen.
Drei på MENU-knappen for å utheve
innstillingen På eller Av.
Trykk på MENU-knappen for å be‐
krefte den uthevede innstillingen.

Toneinnstillinger
Navi 600
I menyen for tone-innstillinger kan
egenskapene for tonen stilles inn ulikt
for hver radiobølgelengde og hver au‐
dio-spillerkilde.

Trykk på knappen TONE for å åpne
tone-menyen.
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Innstilling av bass, midtområde og
diskant

Velg Bass , Midten eller Diskant.
Still inn ønsket verdi for alternativet
som er valgt.

Innstilling av volumfordeling mellom
foran - bak

Velg Fader.
Velg ønsket verdi.

Innstilling av volumfordeling mellom
høyre - venstre

Velg Balanse.
Velg ønsket verdi.

Innstilling av individuelle innstillinger
til "0" eller "Av"
Velg ønsket alternativ, og trykk på
MENU-knappen i noen sekunder.

Innstilling av innstillinger til "0"
eller "Av"
Trykk på TONE-knappen i noen se‐
kunder.
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Optimalisering av tone for musikkstil

Velg EQ (Equalizer).
De viste alternativene tilbyr optimerte
forhåndsinnstillinger for bass, mel‐
lomtone og diskant for den aktuelle
musikkstilen.
Velg ønsket alternativ.

CD 300 / CD 400
I menyen for toneinnstillinger kan
egenskapene for tonen stilles inn ulikt
for hver radiobølgelengde og hver
lydspillerkilde.

Trykk på knappen TONE for å åpne
tone-menyen.

Innstilling av bass, midtområde og
diskant

Velg Bass:, Mellomt.: eller Diskant:.
Still inn ønsket verdi for alternativet
som er valgt.
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Innstilling av volumfordeling mellom
foran - bak

Velg Nedtoning:.
Velg ønsket verdi.

Innstilling av volumfordeling mellom
høyre - venstre

Velg Balanse:.
Velg ønsket verdi.

Innstilling av individuelle innstillinger
til "0"
Velg ønsket alternativ, og trykk på
MENU-knappen i noen sekunder.

Innstilling av innstillinger til "0" eller
"Av"
Trykk på TONE-knappen i noen se‐
kunder.

Optimalisering av tone for musikkstil

Velg EQ: (Equalizer).
De viste alternativene tilbyr optimerte
forhåndsinnstillinger for bass, mel‐
lomtone og diskant for den aktuelle
musikkstilen.
Velg ønsket alternativ.
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Voluminnstillinger
Navi 600

Maksimal startstyrke

Trykk CONFIG-knappen for å åpne
systeminnstillings-menyen.
Velg Radioinnstillinger, og deretter
Maksimal startstyrke.
Velg ønsket verdi.

Hastighetsavhengig volumøkning

Trykk CONFIG-knappen for å åpne
systeminnstillings-menyen.
Velg Radioinnstillinger, og deretter
Hastighetsavhengig volumøkning.
Hastighetsavhengig volum kan deak‐
tiveres eller graden av volumtilpas‐
ning kan velges i den viste menyen.
Velg ønsket alternativ.

Volum for trafikkmeldingene (TA)
Volumet for trafikkmeldingene kan
økes eller reduseres forholdsmessig i
forhold til det normale lydvolumet.

Trykk CONFIG-knappen for å åpne
systeminnstillings-menyen.
Velg Radioinnstillinger, RDS
muligheter og TA volum.
Velg ønsket verdi.
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CD 300 / CD 400

Maksimalt oppstartsvolum

Trykk CONFIG-knappen for å åpne
systeminnstillings-menyen.
Velg Radioinnstillinger, og deretter
Maksimalt oppstartsvolum.
CD 300: Velg Lydinnst., og deretter
Startvolum.
Velg ønsket verdi.

Hastighetsjustert volum

Trykk CONFIG-knappen for å åpne
systeminnstillings-menyen.
Velg Radioinnstillinger, og deretter
Auto. volumkontroll.
CD 300: Velg Lydinnst., og deretter
Auto. volumkontroll.
Hastighetskompensert volum kan de‐
aktiveres eller graden av volumtilpas‐
ning kan velges i den viste menyen.
Velg ønsket alternativ.

Volum for trafikkmeldingene (TA)
Volumet for trafikkmeldingene kan
økes eller reduseres forholdsmessig i
forhold til det normale lydvolumet.

Trykk CONFIG-knappen for å åpne
systeminnstillings-menyen.
Velg Radioinnstillinger, RDS-
alternativer og TM-volum.
CD 300: Velg Lydinnst., RDS-
alternativer og TM-volum.
Innstill den ønskede verdien for volu‐
møkning eller reduksjon.



Infotainmentsystem 121

Personlig tilpasning
(kun CD 400)
Forskjellige innstillinger for infotain‐
mentsystemet kan huskes hver for
seg i hver av bilnøklene (fører) i bilen.

Innstillinger som lagres i minnet
Når du tar bilnøkkelen ut av tennings‐
bryteren, blir følgende innstillinger
automatisk lagret for den nøkkelen:
■ siste voluminnstillinger, et volum‐

nivå for alle lydkilder unntatt telefon
(radio, CD-spiller, AUX, USB)

■ alle forhåndsinnstillinger for radio‐
stasjoner

■ ale toneinnstillinger, hver av disse
innstillingene lagres for seg for hver
av følgende lydkilder (hvis tilgjen‐
gelig): AM, FM, CD-spiller, AUX,
USB

■ siste aktive lydkilde
■ siste aktive radiostasjon (separat

for hver bølgelengde)
■ siste aktive displaymodus

■ siste posisjon i lyd/MP3-CD eller
vekslerenhet (hvis tilgjengelig) in‐
kludert disknummer, spornummer,
mappe

■ tilstand for innstilling av sangblan‐
ding (CD-spiller)

■ tilstand for innstilling av TP (trafikk‐
program)

■ markørposisjon for hver meny i dis‐
playet

Aktivere/deaktivere personlig
tilpasning
Trykk CONFIG-knappen for å åpne
systeminnstillings-menyen.
Velg Bilinnstillinger, og deretter Kom‐
fortinnstillinger.
Sett Personinnstilling for fører til På
eller Av.

Radio
Bruk
Betjeningsknapper
De viktigste knappene for styringen
av radioen er som følger:
■ BAND: Aktiver radio
■ t v: Stasjonssøk
■ AS: Autolagre av lister
■ FAV: Favorittlister
■ 1...6: Forhåndsinnstilte knapper
■ TP: Trafikkradiotjeneste 3 129

Aktivere radioen
Trykk på BAND-knappen for å åpne
radio-hovedmenyen.
Den sist avspilte stasjonen vil bli mot‐
tatt.

Velge bølgelengde
Trykk BAND-knappen en eller flere
ganger for å velge ønsket bølge‐
lengde.
Den sist avspilte stasjonen på denne
bølgelengden vil bli mottatt.
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Stasjonssøk
Automatisk stasjonssøk
Trykk kort på knappen t eller v for
å spille av den neste stasjonen i sta‐
sjonsminnet.

Manuelt stasjonssøk

Navi 600
Trykk t- eller v-knappen og hold
den inne. Slipp knappen når den øn‐
skede frekvensen nesten er nådd i
frekvensvinduet.
Det er gjort et søk etter den neste sta‐
sjonen som kan mottas, og den spil‐
les automatisk av.

CD 300 / CD 400
Trykk på knappen t eller v i noen
sekunder for å starte et søk etter den
neste mottakbare stasjonen på det
nåværende bølgelengden.
Når den ønskede frekvensen er nådd,
spilles stasjonen automatisk av.

Les dette
Manuelt stasjonssøk: Hvis ikke ra‐
dioen finner en stasjon, skifter den
automatisk til et mer følsomt søke‐
nivå. Hvis den fortsatt ikke finner en
stasjon, stiller den inn på frekvensen
som sist var aktiv igjen.
Les dette
FM-bølgelengde: Når RDS-
funksjonen er aktivert, søkes det kun
etter RDS-stasjoner 3 129, og der‐
som mottak av trafikkmeldinger (TP)
er aktivert, søkes det kun etter tra‐
fikkradiostasjoner 3 129.

Manuell stasjonsinnstilling

FM-bølgelengde
Kun Navi 600: Trykk MENU-knotten
for å åpne FM-menyen og velg
Manuell FM-tuning.
Drei MENU-knappen og innstill den
optimale mottaksfrekvensen i fre‐
kvens-meldingsvinduet.

AM-bølgelengde
Drei MENU-knappen og innstill den
optimale mottaksfrekvensen i fre‐
kvens-meldingsvinduet.

Autolagringslister
Stasjonene som mottas best på en
bølgelengde, kan søkes og lagres
automatisk ved hjelp av autolagrings‐
funksjonen.
Navi 600:

Les dette
Stasjonen som tas inn for øyeblikket,
er markert.
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CD 400:

Les dette
Stasjonen som tas inn for øyeblikket,
er markert med i.

Hver bølgelengde har 2 autolagrings‐
lister (AS 1, AS 2), hvor det kan lagres
6 stasjoner i hver av dem.

Automatisk stasjonslagring
Hold AS-knappen inne inntil det vises
en autolagringsmelding. De
12 sterkeste stasjonene på den nå‐
værende bølgelengden vil bli lagret i
de 2 autolagringslistene.

For å avbryte autolagringsprosedyren
trykkes MENU-knappen.

Manuell lagring av stasjoner
Stasjoner kan også lagres manuelt i
autolagringslistene.
Innstill stasjonen som skal lagres.
Trykk kortvarig på AS-knappen for å
åpne en autolagringsliste eller for å
veksle til en annen autolagringsliste.
For å lagre stasjonen i en listeposi‐
sjon: Trykk og hold den aktuelle sta‐
sjonsknappen 1...6 inntil det vises en
bekreftelsesmelding.
Les dette
Manuelt lagrede stasjoner overskri‐
ves i en automatisk stasjonsla‐
gringsprosess.

Framhenting av en stasjon
Trykk kortvarig på AS-knappen for å
åpne en autolagringsliste eller for å
veksle til en annen autolagringsliste.
Trykk kortvarig på en av stasjons‐
knappene 1...6, for å åpne stasjonen
i den tilhørende listeposisjonen.

Favorittlister
Stasjoner på alle bølgelengder kan
lagres manuelt i favorittlistene.

Navi 600

Det kan lagres 6 stasjoner i hver fa‐
vorittliste. Antall tilgjengelige favoritt‐
lister kan innstilles (se nedenfor).
Les dette
Stasjonen som tas inn for øyeblikket,
er markert.

Lagring av en stasjon
Innstill stasjonen som skal lagres.
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Trykk kortvarig på FAV-knappen for å
åpne en favorittliste eller for å veksle
til en annen favorittliste.
For å lagre stasjonen i en listeposi‐
sjon: Trykk og hold den aktuelle sta‐
sjonsknappen 1...6 inntil det vises en
bekreftelsesmelding.

Framhenting av en stasjon
Trykk kortvarig på FAV-knappen for å
åpne en favorittliste eller for å veksle
til en annen favorittliste. Trykk kortva‐
rig på en av stasjonsknappene 1...6,
for å åpne stasjonen i den aktuelle li‐
steposisjonen.

Definering av antall tilgjengelige
favorittlister

Trykk på knappen CONFIG.
Velg Radioinnstillinger, og deretter
Radiofavoritter.
Velg ønsket antall tilgjengelige favo‐
rittlister.

CD 300 / CD 400

Det kan lagres 6 stasjoner i hver fa‐
vorittliste. Antall tilgjengelige favoritt‐
lister kan innstilles (se nedenfor).
CD 300: Antall tilgjengelige favorittlis‐
ter kan ikke konfigureres.
Les dette
Stasjonen som tas inn for øyeblikket,
er markert med i.

Lagring av en stasjon
Innstill stasjonen som skal lagres.
Trykk kortvarig på FAV-knappen for å
åpne en favorittliste eller for å veksle
til en annen favorittliste.
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For å lagre stasjonen i en listeposi‐
sjon: Trykk og hold den aktuelle sta‐
sjonsknappen 1...6 inntil det vises en
bekreftelsesmelding.

Framhenting av en stasjon
Trykk kortvarig på FAV-knappen for å
åpne en favorittliste eller for å veksle
til en annen favorittliste.
Trykk kortvarig på en av stasjons‐
knappene 1...6, for å åpne stasjonen
i den aktuelle listeposisjonen.

Definering av antall tilgjengelige
favorittlister
(ikke CD 300)

Trykk på knappen CONFIG.
Velg Radioinnstillinger, og deretter
Radiofavoritter.
Velg ønsket antall tilgjengelige favo‐
rittlister.

Bølgebåndmenyer
Alternative muligheter for stasjons‐
valg er tilgjengelig via bølgelengde-
spesifikke menyer.
Med aktiv radio-hovedmeny trykkes
MENU-knappen for å åpne den rele‐
vante bølgelengde-menyen.
Les dette
De følgende displayvisningene som
er spesifikke for FM, er ment som
eksempler.

Navi 600

Favorittliste
Velg Favorittliste. Alle stasjoner som
er lagret i favorittlistene, vises.



126 Infotainmentsystem

Velg ønsket stasjon.
Les dette
Stasjonen som tas inn for øyeblikket,
er markert med i.

Manuell innstilling
Beskrivelsen finner du i "Manuell inn‐
stilling av stasjon" ovenfor.

Stasjonslister
Velg AM stasjonsliste eller FM
stasjonsliste.
Alle mottakbare AM/FM-stasjoner i
det nåværende mottaksområdet, vi‐
ses.

Les dette
Hvis det ikke er blitt opprettet noen
stasjonsliste på forhånd, vil infotain‐
mentsystemet utføre et automatisk
stasjonssøk.

Velg ønsket stasjon.
Les dette
Stasjonen som tas inn for øyeblikket,
er markert med i.

Oppdatering av stasjonslister
Hvis de lagrede stasjonene i en spe‐
siell liste for en bølgelengde ikke len‐
ger kan mottas:
Velg den aktuelle kommandoen for å
oppdatere en stasjonsliste.

Det startes et stasjonssøk. Så snart
søket er avsluttet, spilles den tidligere
innstilte stasjonen.
For å avbryte stasjonssøket: Trykk
MENU-knappen.
Les dette
Hvis en stasjonsliste som er spesi‐
fikk for et bølgebånd oppdateres,
oppdateres også den tilsvarende ka‐
tegorilisten (hvis en slik finnes).

Viktig informasjon for oppdatering av
stasjonslister
Den doble tuneren i infotainmentsys‐
temet oppdaterer stasjonslisten kon‐
tinuerlig i bakgrunnen. Dette sikrer
f.eks. at stasjonslisten alltid innehol‐
der de stasjonene som kan mottas i
det lokale området under en lang tur
på motorveien. Da den automatiske
oppdateringen tar noe tid, vil ikke alle
stasjonene som kan mottas, være til‐
gjengelige med en gang i stasjonsli‐
sten ved en plutselig endring i mot‐
taksområdet. Under slike forhold kan
oppdateringen av stasjonslisten ak‐
selereres ved å bruke den tilhørende
kommandoen for oppdatering av en
stasjonsliste.
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Kategorilister
Mange RDS-stasjoner 3 129 kring‐
kaster en PTY-kode som angir pro‐
gramtypen som sendes (f.eks. nyhe‐
ter). Noen stasjoner endrer også
PTY-koden avhengig av innholdet
som sendes for øyeblikket.
Infotainmentsystemet lagrer disse
stasjonene sortert etter programtype,
i den aktuelle kategorilisten.
For å søke etter en programtype som
er bestemt av stasjonen: Velg alter‐
nativet for den spesielle kategorilisten
for bølgelengden.

Det vises en liste med programtyper
som er tilgjengelige for øyeblikket.
Velg ønsket programtype.
Det vises en liste med stasjoner som
sender et program av den valgte ty‐
pen.

Velg ønsket stasjon.
Kategorilisten oppdateres også når
den aktuelle stasjonen på den spesi‐
elle bølgelengden oppdateres.
Les dette
Stasjonen som tas inn for øyeblikket,
er markert med i.

CD 300 / CD 400

Favorittliste
Velg Favorittliste. Alle stasjoner som
er lagret i favorittlistene, vises.
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Velg ønsket stasjon.
Les dette
Stasjonen som tas inn for øyeblikket,
er markert med i.

Stasjonslister
Velg Liste over AM-stasjoner eller
Liste over FM-stasjoner.
Alle mottakbare AM/FM-stasjoner i
det nåværende mottaksområdet, vi‐
ses.
Les dette
Hvis det ikke er blitt opprettet noen
stasjonsliste på forhånd, vil infotain‐
mentsystemet utføre et automatisk
stasjonssøk.

Velg ønsket stasjon.
Les dette
Stasjonen som tas inn for øyeblikket,
er markert med i.

Oppdatering av stasjonslister
Hvis de lagrede stasjonene i en spe‐
siell liste for en bølgelengde ikke len‐
ger kan mottas:
Velg den aktuelle kommandoen for å
oppdatere en stasjonsliste.
CD 400: Den doble tuneren i infotain‐
mentsystemet oppdaterer FM-sta‐
sjonslisten kontinuerlig i bakgrunnen.
Ingen manuell oppdatering er nød‐
vendig.

Det startes et stasjonssøk. Så snart
søket er avsluttet spilles den sist mot‐
tatte stasjonen.
For å avbryte stasjonssøket trykkes
MENU-knappen.
Les dette
Hvis en stasjonsliste som er spesi‐
fikk for et bølgebånd oppdateres,
oppdateres også den tilsvarende ka‐
tegorilisten (hvis en slik finnes).

Kategorilister
Mange RDS-stasjoner 3 129 kring‐
kaster en PTY-kode som angir pro‐
gramtypen som sendes (f.eks. nyhe‐
ter). Noen stasjoner endrer også
PTY-koden avhengig av innholdet
som sendes for øyeblikket.
Infotainmentsystemet lagrer disse
stasjonene sortert etter programtype,
i den aktuelle kategorilisten.
For å søke etter en programtype som
er bestemt av stasjonen: Velg alter‐
nativet for den spesielle kategorilisten
for bølgelengden.
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Det vises en liste med programtyper
som er tilgjengelige for øyeblikket.
Velg den ønskede programtypen.
Det vises en liste med stasjoner som
sender et program av den valgte ty‐
pen.

Velg den ønskede stasjonen.
CD 300: Den neste mottakbare sta‐
sjonen av den valgte typen søkes og
spilles.
Kategorilisten oppdateres også når
den aktuelle stasjonen på den spesi‐
elle bølgelengden oppdateres.
Les dette
Stasjonen som tas inn for øyeblikket,
er markert med i.

Radiodatasystem (RDS)
RDS er en tjeneste på FM-stasjoner
som forenkler søkingen etter øn‐
skede stasjoner betydelig med feilfritt
mottak.

Fordeler med RDS
■ På displayet vises programnavnet

for den innstilte stasjonen i stedet
for frekvensen.

■ Under stasjonssøk velger infotain‐
mentsystemet kun RDS-stasjoner.

■ Infotainmentsystemet velger alltid
den best mottakbare kringska‐
stingsfrekvensen for den innstilte
stasjonen ved hjelp av AF (alterna‐
tiv frekvens).

■ Avhengig av stasjonen som mottas,
vil infotainmentsystemet vise radio‐
teksten som for eksempel kan in‐
neholde informasjon om det ak‐
tuelle programmet.



130 Infotainmentsystem

Navi 600

Konfigurere RDS
For å åpne menyen for RDS-
konfigurering:
Trykk på knappen CONFIG.
Velg Radioinnstillinger, og deretter
RDS muligheter.

Slå på og av RDS
Sett RDS til På eller Av.
Les dette
Dersom RDS er slått av, vil den auto‐
matisk slås på igjen når det skiftes til
en annen radiostasjon (med søke‐
funksjonen eller med en forhånds‐
innstilt knapp).

Slå på og av regionalisering
(RDS må være aktivert for regionali‐
sering.)
På noen tidspunkter vil noen RDS-
stasjoner sende forskjellige regionale
programmer på forskjellige frekven‐
ser.

Sett Regional til På eller Av.
Kun alternative frekvenser (AF) med
det samme regionale programmet blir
valgt.
Hvis regionalisering er slått av, blir al‐
ternative frekvenser for stasjonene
valgt uten hensyn til de regionale pro‐
grammene.
RDS rulletekst
Noen RDS-stasjoner bruker linjene
for visning av programmets navn
også til å vise tilleggsinformasjon. Un‐
der denne prosessen vil program‐
mets navn være skjult.
For å hindre at tilleggsinformasjon blir
vist:
Sett Stopp RDS-tekst til På.
Radiotekst
Hvis RDS og mottak av en RDS-sta‐
sjon er aktivert, vil informasjon om
programmet som mottas for øyeblik‐
ket og om den musikken som spilles
for øyeblikket, bli vist under program‐
navnet.
For å vise eller skjule informasjonen:
Sett Radiotekst til På eller Av.
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TA volum
Volumet for trafikkmeldinger (TA) kan
forhåndsinnstilles 3 119.
Trafikkradiotjeneste
(TP = Trafikkprogram)
Trafikkradiotjeneste-stasjoner er
RDS-stasjoner som kringkaster tra‐
fikknyheter.
Slå på og av trafikkradiotjenesten
For å slå på og av hviletilstanden for
trafikkmeldinger i infotainmentsys‐
temet:
Trykk på knappen TP.
■ Hvis trafikkradiotjenesten er slått

på, vises [ ] på displayet i sort (grått
hvis trafikkradiotjenesten er slått
av).

■ Kun trafikkradiotjeneste-stasjoner
mottas.

■ Hvis den aktuelle stasjonen ikke er
en trafikkradiotjeneste-stasjon,
startes et automatisk søk etter den
neste trafikkradiotjeneste-stasjo‐
nen.

■ Hvis det blir funnet en trafikkradio‐
tjeneste-stasjon, vises [TP] på dis‐
playet i sort. Hvis det ikke blir funnet
noen trafikkradiotjeneste-stasjon,
vises TP i grått.

■ Trafikkmeldinger avspilles med det
forhåndsinnstilte volumet 3 119.

■ Hvis trafikkradiotjenesten er slått
på, avbrytes CD/MP3-avspilling så
lenge trafikkmeldingen varer.

Kun lytting til trafikkmeldinger
Slå på trafikkradiotjenesten og skru
volumet i infotainmentsystemet helt
ned.
Blokkering av trafikkmeldinger
For å blokkere en trafikkmelding,
f.eks. under CD/MP3-avspilling:
Trykk TP-knappen eller MENU-knap‐
pen for å bekrefte avbruddsmeldin‐
gen på displayet.
Trafikkmeldingen avbrytes, men tra‐
fikkradiotjenesten fortsetter å være
på.
EON (Forbedring andre nettverk)
Med EON kan du lytte på trafikkradio‐
meldinger også dersom den stasjo‐
nen du har innstilt, ikke kringkaster

sine egne trafikkmeldinger. Hvis det
er innstilt en slik stasjon, vises den i
sort på samme måte som for trafikk‐
radiotjeneste-stasjoner TP.

CD 300 / CD 400

Konfigurere RDS
For å åpne menyen for RDS-
konfigurering:
Trykk på knappen CONFIG.
Velg Radioinnstillinger, og deretter
RDS-alternativer.
CD 300: Velg Lydinnst., og deretter
RDS-alternativer.
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TM-volum
Volumet for trafikkmeldinger (TA) kan
forhåndsinnstilles 3 119.
Slå på og av RDS
Sett alternativet RDS til På eller Av.
Les dette
Dersom RDS er slått av, vil den auto‐
matisk slås på igjen når det skiftes til
en annen radiostasjon (med søke‐
funksjonen eller med en forhånds‐
innstilt knapp).

Trafikkmelding (TM)
For å slå TA-funksjonen på eller av
permanent.

Sett alternativet Trafikkmelding (TM)
til På eller Av.
Slå på og av regionalisering
(RDS må være aktivert for regionali‐
sering.)
På noen tidspunkter vil noen RDS-
stasjoner sende forskjellige regionale
programmer på forskjellige frekven‐
ser.
Sett alternativet Regional (REG) til
På eller Av.
Kun alternative frekvenser (AF) med
det samme regionale programmet blir
valgt.
Hvis regionalisering er slått av, blir al‐
ternative frekvenser for stasjonene
valgt uten hensyn til de regionale pro‐
grammene.
RDS-rulletekst
Noen RDS-stasjoner skjuler pro‐
gramnavnet i displaylinjen for å vise
tilleggsinformasjon.
For å hindre at tilleggsinformasjon blir
vist:
Sett RDS-Frys tekstrulling til På.

Radiotekst:
Hvis RDS og mottak av en RDS-sta‐
sjon er aktivert, vil informasjon om
programmet som mottas for øyeblik‐
ket og om den musikken som spilles
for øyeblikket, bli vist under program‐
navnet.
For å vise eller skjule informasjonen:
Sett alternativet Radiotekst: til På el‐
ler Av.

Trafikkradiotjeneste
(TP = Trafikkprogram)
Trafikkradiotjeneste-stasjoner er
RDS-stasjoner som kringkaster tra‐
fikknyheter.
Slå på og av trafikkradiotjenesten
For å slå på og av hviletilstanden for
trafikkmeldinger i infotainmentsys‐
temet:
Trykk på knappen TP.
■ Hvis trafikkradiotjenesten er slått

på, vises [ ] i radio-hovedmenyen.
■ Kun trafikkradiotjeneste-stasjoner

mottas.
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■ Hvis den aktuelle stasjonen ikke er
en trafikkradiotjeneste-stasjon,
startes et automatisk søk etter den
neste trafikkradiotjeneste-stasjo‐
nen.

■ Hvis det blir funnet en trafikkradio‐
tjeneste-stasjon, vises [TP] i radio-
hovedmenyen.

■ Trafikkmeldinger avspilles med det
forhåndsinnstilte volumet 3 119.

■ Hvis trafikkradiotjenesten er slått
på, avbrytes CD/MP3-avspilling så
lenge trafikkmeldingen varer.

Kun lytting til trafikkmeldinger
Slå på trafikkradiotjenesten og skru
volumet i infotainmentsystemet helt
ned.
Blokkering av trafikkmeldinger
For å blokkere en trafikkmelding,
f.eks. under CD/MP3-avspilling:
Trykk TP-knappen eller MENU-knap‐
pen for å bekrefte avbruddsmeldin‐
gen på displayet.
Trafikkmeldingen avbrytes, men tra‐
fikkradiotjenesten fortsetter å være
på.

EON (Forbedring andre nettverk)
Med EON kan du lytte på trafikkradio‐
meldinger også dersom den stasjo‐
nen du har innstilt, ikke kringkaster
sine egne trafikkmeldinger. Hvis det
er innstilt en slik stasjon, vises den i
sort på samme måte som for trafikk‐
radiotjeneste-stasjoner TP.

CD-spiller
Generell informasjon
Navi 600
Infotainmentsystemets CD-spiller
kan spille av lyd-CD-er og MP3/WMA-
CD-er.

Viktig informasjon om lyd-CD-er og
MP3/WMA-CD-er

Merk

DVD-plater, CD-singler med dia‐
meter på 8 cm eller CD-plater med
spesiell form må aldri settes i lyd‐
anlegget.
Du må ikke sette klistremerker på
CD-platene. CD-platene kan da
sette seg fast i CD-stasjonen og
ødelegge den. Det vil føre til kost‐
bar utskifting av enheten.
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■ Lyd-CD-er med kopieringsbeskyt‐
telse som ikke er i samsvar med
lyd-CD-standarden, kan muligens
ikke spilles korrekt eller ikke spilles
i det hele tatt.

■ Egenproduserte CD-R-er og CD-
RW-er er mer sårbare overfor feil
håndtering enn forhåndsinnspilte
CD-er. Korrekt behandling må si‐
kres, spesielt i forhold til egenpro‐
duserte CD-R-er og CD-RW-er, se
nedenfor.

■ Egenproduserte CD-R-er og CD-
RW-er vil muligens ikke spilles kor‐
rekt eller ikke spilles i det hele tatt.

■ I CD-er med blandet modus (kom‐
binasjoner av lyd og data, f.eks.
MP3), vil kun lydspor bli registrert
og avspilt.

■ Unngå fingeravtrykk når du veksler
CD-er.

■ Legg CD-er tilbake i omslaget
umiddelbart etter at de er tatt ut av
lydspilleren for å beskytte dem fra
skader og smuss.

■ Smuss og væsker på CD-er kan
forurense linsen på lydspilleren
inne i enheten og medføre feil.

■ Beskytt CD-er fra varme og direkte
sollys.

■ Følgende begrensninger gjelder for
data som er lagret på en MP3/
WMA-CD:
Maksimal mappestruktur-dybde:
11 nivåer.
Maksimalt antall MP3/WMA-filer
som kan lagres: 1000.
WMA-filer med digital rettighetssty‐
ring (DRM) fra musikkbutiker på
nettet kan ikke spilles av.
WMA-filer kan bare avspilles på en
sikker måte dersom de er opprettet
med Windows Media Player ver‐
sjon 8 eller senere.
Aktuelle spilleliste-filetter‐
navn: .m3u, .pls
Spilleliste-registreringer må ha re‐
lative stier.

■ Dette kapitlet behandler kun avspil‐
ling av MP3-filer da betjeningen av
MP3-filer og WMA-filer er identisk.

Når det er lastet inn en CD med
WMA-filer, vises MP3-relaterte me‐
nyer.

CD 300 / CD 400
Infotainmentsystemets CD-spiller
kan spille av lyd-CD-er og MP3/WMA-
CD-er.

Viktig informasjon om lyd-CD-er og
MP3/WMA-CD-er

Merk

DVD-plater, CD-singler med dia‐
meter på 8 cm eller CD-plater med
spesiell form må aldri settes i lyd‐
anlegget.
Du må ikke sette klistremerker på
CD-platene. CD-platene kan da
sette seg fast i CD-stasjonen og
ødelegge den. Det vil føre til kost‐
bar utskifting av enheten.

■ Følgende CD-formater kan benyt‐
tes:
CD-ROM modus 1 og modus 2.
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CD-ROM XA-modus 2, type 1 og
type 2.

■ Følgende filformater kan benyttes:
ISO9660 nivå 1, nivå 2, (Romeo,
Joliet).
MP3- og WMA-filer som er skrevet
i alle andre formater enn oppført
ovenfor, vil muligens ikke spilles
korrekt, og filnavnene og mappe‐
navnene vises muligens ikke kor‐
rekt.

Les dette
ISO 13346 støttes ikke. Den kan
være nødvendig å velge ISO 9660
manuelt ved brenning av en lyd-CD,
som for eksempel med Windows 7.

■ Lyd-CD-er med kopieringsbeskyt‐
telse som ikke er i samsvar med
lyd-CD-standarden, kan muligens
ikke spilles korrekt eller ikke spilles
i det hele tatt.

■ Egenproduserte CD-R-er og CD-
RW-er er mer sårbare overfor feil
håndtering enn forhåndsinnspilte
CD-er. Korrekt behandling må si‐

kres, spesielt i forhold til egenpro‐
duserte CD-R-er og CD-RW-er. Se
nedenfor.

■ Egenproduserte CD-R-er og CD-
RW-er vil muligens ikke spilles kor‐
rekt eller ikke spilles i det hele tatt.
I slike tilfeller er det ikke feil på ut‐
styret.

■ I CD-er med blandet modus (lyds‐
por og komprimerte filer, f.eks.
MP3, er lagret), kan lydspordelen
og delen med de komprimerte fi‐
lene avspilles hver for seg.

■ Unngå fingeravtrykk når du veksler
CD-er.

■ Legg CD-er tilbake i omslaget
umiddelbart etter at de er tatt ut av
CD-spilleren for å beskytte dem fra
skader og smuss.

■ Smuss og væsker på CD-er kan
forurense linsen på CD-spilleren
inne i enheten og medføre feil.

■ Beskytt CD-er fra varme og direkte
sollys.

■ Følgende begrensninger gjelder for
data som er lagret på en MP3/
WMA-CD:

Antall spor: Maks. 999.
Antall mapper: Maks. 255.
Mappestrukturdybde: Maks. 64 ni‐
våer (anbefalt: maks. 8 nivåer).
Antall spillelister: Maks. 15.
Antall sanger per spilleliste: Maks.
255.
Aktuelle spilleliste-filetter‐
navn: .m3u, .pls, .asx, .wpl.

■ Dette kapitlet behandler kun avspil‐
ling av MP3-filer da betjeningen av
MP3-filer og WMA-filer er identisk.
Når det er lastet inn en CD med
WMA-filer, vises MP3-relaterte me‐
nyer.
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Bruk
Navi 600

Starte CD-avspilling
Skyv CD-en med etiketten oppover
inn i CD-sporet inntil den trekkes inn.
CD-avspillingen starter automatisk og
Audio CD- eller Audio MP3-menyen
vises.
Hvis det allerede finnes en CD i en‐
heten, men Audio CD- eller Audio
MP3-menyen er ikke aktiv:
Trykk på knappen CD/AUX.

Audio CD- eller Audio MP3-menyen
åpnes og CD-avspillingen startes.
Avhengig av dataene som er lagret på
lyd-CD-en eller MP3-CD-en vil det bli
vist informasjon om CD-en og det nå‐
værende musikksporet på displayet.
Hvis Audio CD- eller Audio MP3-me‐
nyen ikke vises etter å ha trykket på
CD/AUX-knappen, er det fortsatt en
navigasjons-CD i CD-sporet. Trykk
d-knappen for å fjerne CD-en.

Velge et spor
Vri på MENU-knappen for å vise en
liste med alle sporene på CD-en. Det
nåværende avspilte sporet er for‐
håndsvalgt.
Velg ønsket spor.

Hoppe til neste spor eller forrige spor
Trykk kortvarig på t- eller v-knap‐
pen en eller flere ganger.

Sporsøk forover eller bakover
Trykk kortvarig på t- eller v-knap‐
pen og trykk deretter t- eller v-
knappen igjen og hold den inne inntil
det ønskede sporet vises.

Hurtig forover eller bakover
Trykk knappen t eller v og hold
den inne for å spole hurtig forover el‐
ler bakover i det nåværende sporet.

Velge spor ved å bruke lyd-CD- eller
MP3-menyen
Under lyd-CD-avspilling

Trykk MENU-knappen for å åpne den
lyd-CD-relaterte menyen.
For å spille av alle sporene i tilfeldig
rekkefølge: Sett Spille sanger tilfeldig
(RDM) til På.
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For å velge et spor på lyd-CD-en:
Velg Tittelliste og velg deretter det øn‐
skede sporet.
Under MP3-avspilling

Trykk MENU-knappen for å åpne den
MP3-relaterte menyen.
For å spille av alle sporene i tilfeldig
rekkefølge: Sett Spille sanger tilfeldig
(RDM) til På.
For å velge et spor fra en mappe eller
spilleliste (hvis tilgjengelig): Velg
Mappe eller Spillelister.
Velg en mappe eller spilleliste og velg
deretter det ønskede sporet.

Velg Søk for å åpne en meny med
ekstra alternativer for sporsøk og
valg.

Avhengig av antall lagrede spor vil
søkeprosessen kunne ta flere minut‐
ter.
Velg et søkealternativ og velg deret‐
ter det ønskede sporet.

Fjerne en CD
Trykk på knappen d.
CD-en skyves ut av CD-sporet.
Dersom CD-en ikke fjernes etter ut‐
skyving, trekkes den automatisk inn
igjen etter noen sekunder.

CD 300 / CD 400

Starte CD-avspilling
Trykk CD/AUX-knappen for å åpne
CD- eller MP3-menyen.
Hvis det finnes en CD i CD-spilleren,
startes avspilling av CD-en.
Avhengig av dataene som er lagret på
lyd-CD-en eller MP3-CD-en vil det bli
vist informasjon om CD-en og det nå‐
værende musikksporet på displayet.

Sette inn en CD
Sett en CD med den trykte siden opp
inn i CD-sporet inntil den trekkes inn.
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Les dette
Hvis det er satt inn en CD, vises et
CD-symbol i den øverste linjen i dis‐
playet.

Endre standard sidevisning
(kun CD 300)
Under avspilling av CD eller MP3:
Trykk MENU-knappen og velg deret‐
ter Standard CD-sidevisning eller
Stand. MP3-sidevisning.
Velg ønsket alternativ.

Endre mappenivå
(kun CD 300, MP3-avspilling)
Trykk på knappen g eller e for å
veksle til et høyere eller lavere map‐
penivå.

Hoppe til neste spor eller forrige spor
Trykk kortvarig på knappen t eller
v.

Hurtig forover eller bakover
Trykk knappen t eller v og hold
den inne for å spole hurtig forover el‐
ler bakover i det nåværende sporet.

Velge spor ved å bruke lyd-CD- eller
MP3-menyen
Under lyd-CD-avspilling

Trykk MENU-knappen for å åpne den
lyd-CD-relaterte menyen.
For å spille av alle sporene i tilfeldig
rekkefølge: Sett Bland sanger til På.
For å velge et spor på lyd-CD-en:
Velg Spor-liste og velg deretter det
ønskede sporet.

Under MP3-avspilling

Trykk MENU-knappen for å åpne den
MP3-relaterte menyen.
For å spille av alle sporene i tilfeldig
rekkefølge: Sett Bland sanger til På.
For å velge et spor fra en mappe eller
spilleliste (hvis tilgjengelig): Velg
Spillelister/kataloger.
Velg en mappe eller spilleliste og velg
deretter det ønskede sporet.
Les dette
Dersom en CD-plate inneholder
både lyd- og MP3-data, kan lyddata
velges fra Spillelister/kataloger.
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For å åpne en meny med ekstra al‐
ternativer for sporsøking og valg:
Velg Søk. Hvilke alternativer er til‐
gjengelig avhengig av dataene som
er lagret på MP3-CD-en.
Søkeprosessen i MP3-CD-enheten
kan ta flere minutter. I løpet av denne
tiden vil det mottas fra den stasjonen
som sist ble spilt.

Fjerne en CD
Trykk på knappen d.
CD-en skyves ut av CD-sporet.
Dersom CD-en ikke fjernes etter ut‐
skyving, trekkes den automatisk inn
igjen etter noen sekunder.

AUX-inngang
Generell informasjon
Under dekselet på midtkonsollen fin‐
nes en AUX-kontakt for tilkobling av
eksterne lydkilder.
Navi 600:

CD 300 / CD 400:

Les dette
Kontakten må alltid holdes ren og
tørr.

Hvis det er mulig, tilkobles f.eks. en
bærbar CD-spiller med en 3,5 mm
jack-plugg til AUX-kontakten.
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Bruk
Navi 600

Trykk CD/AUX-knappen en eller flere
ganger for å aktivere AUX-modus.
En lydkilde som er koblet til AUX-in‐
put, kan bare betjenes med betje‐
ningselementene for lydkilden.

CD 300 / CD 400

Trykk CD/AUX-knappen en eller flere
ganger for å aktivere AUX-modus.
En lydkilde som er koblet til AUX-in‐
put, kan bare betjenes med betje‐
ningselementene for lydkilden.

USB-kontakt
Generell informasjon
Navi 600

Under dekselet på midtkonsollen fin‐
nes en USB-kontakt for tilkobling av
eksterne lydkilder.
Les dette
Kontakten må alltid holdes ren og
tørr.
Les dette
Før du bretter ned dekselet på midt‐
konsollen, må du kontrollere at USB-
stasjonen ikke kan bli skadet.
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Det kan tilkobles en MP3-spiller,
USB-stasjon eller en iPod til USB-por‐
ten.
Disse enhetene betjenes via kontrol‐
lene og menyene i infotainmentsys‐
temet.
Les dette
Ikke alle MP3-spillere, USB-stasjo‐
ner og iPod-modeller støttes av Info‐
tainment.

Viktig informasjon
MP3-spiller og USB-stasjoner
■ MP3-spillerne og USB-stasjonene

som er tilkoblet, må samsvare med
USB masselagrings-klassespesifi‐
kasjonen (USB MSC).

■ Kun MP3-spillere og USB-stasjo‐
ner med en klyngestørrelse mindre
eller lik 64 kBytes i FAT16/FAT32-
filsystemene støttes.

■ Harddisk-stasjoner (HDD) støttes
ikke.

■ USB-huber støttes ikke.
■ Følgende begrensninger gjelder for

data som er lagret på en MP3-spil‐
ler eller en USB-enhet:

Maksimal mappestruktur-dybde:
11 nivåer.
Maksimalt antall MP3/WMA-filer
som kan lagres: 1000.
WMA-filer med digital rettighetssty‐
ring (DRM) fra musikkbutiker på
nettet kan ikke spilles av.
WMA-filer kan bare avspilles på en
sikker måte dersom de er opprettet
med Windows Media Player ver‐
sjon 8 eller senere.
Aktuelle spilleliste-filetter‐
navn: .m3u, .pls
Spilleliste-registreringer må ha re‐
lative stier.
Systemattributtet for mapper/filer
som inneholder lyddata må ikke
være aktivt.

CD 400

Under dekselet på midtkonsollen fin‐
nes en USB-kontakt for tilkobling av
eksterne lydkilder.
Les dette
Kontakten må alltid holdes ren og
tørr.
Les dette
Sett ikke inn en USB-plugg som er
mer enn 70 mm lang. En lengre
plugg kan skades når armlenet felles
ned.
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Følgende enheter kan kobles til USB-
porten:
■ iPod
■ Zune
■ PlaysForSure-enhet (PFD)
■ USB-stasjon
Disse enhetene betjenes via kontrol‐
lene og menyene i infotainmentsys‐
temet.
Les dette
Ikke alle iPod-, Zune-, PFD- eller
USB-plugger støttes av infotain‐
mentsystemet.

Spille lagrede lydfiler
Navi 600

MP3-spiller / USB-stasjoner

Trykk CD/AUX-knappen en eller flere
ganger for å aktivere USB-lydmodus.
Avspilling av lyddata som er lagret på
USB-enheten, er startet.
Betjeningen av lydkilder som er til‐
koblet via USB, er den samme som
for en MP3/WMA lyd-CD 3 136.

iPod

Trykk CD/AUX-knappen en eller flere
ganger for å aktivere iPod-lydmodus.
Avspilling av lyddata som er lagret på
iPod-en, er startet.
Betjeningen av en iPod som er tilkob‐
let via USB, er hovedsakelig den
samme som for en MP3/WMA lyd-CD
3 136.
Nedenfor vil kun aspekter for betje‐
ningen som er forskjellige/ekstra, bli
beskrevet.
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iPod-funksjoner

Avhengig av hvilke data som er la‐
gret, er det forskjellige alternativer for
valg og avspilling av spor.
Trykk MENU-knappen og velg deret‐
ter Søk for å vise de tilgjengelige al‐
ternativene.
Søkeprosessen i enheten kan ta flere
sekunder.

CD 400

Trykk CD/AUX-knappen en eller flere
ganger for å aktivere USB-modus.
Avspilling av lyddata som er lagret på
USB-enheten, er startet.
Betjeningen av lydkilder som er til‐
koblet via USB, er hovedsakelig den
samme som for en MP3 lyd-CD
3 136.
Nedenfor vil kun aspekter for betje‐
ningen som er forskjellige/ekstra, bli
beskrevet.

Betjeningen og skjermbildene beskri‐
ves bare for USB-stasjoner. Betjening
av andre enheter som iPod og Zune,
er hovedsakelig den samme.

Velge spor ved å bruke USB-menyen

Trykk MENU-knappen for å åpne den
USB-relaterte menyen.
For å spille alle spor etter hverandre:
Velg Spill alle.
For å vise en meny med forskjellige
ekstra alternativer for sporsøking og
valg: Velg Søk.
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Søkeprosessen i USB-enheten kan ta
flere minutter. I løpet av denne tiden
vil det mottas fra den stasjonen som
sist ble spilt.
For å spille av alle sporene i tilfeldig
rekkefølge: Sett Tilfeldig avspilling til
På.
For å gjenta det nåværende spilte
sporet: Sett Gjenta til På.

Bluetooth musikk
Generell informasjon
(kun CD 400 med Bluetooth PDIM)
Bluetooth-aktiverte audiokilder
(f.eks. musikkmobiler, MP3-spillere
med Bluetooth osv.) som støtter Blue‐
tooth-musikkprotokollen A2DP, kan
kobles trådløst til Infotainment.

Viktig informasjon
■ Før en Bluetooth-enhet kan kobles

til Infotainment, må den pares med
systemet 3 144.

■ Infotainment kan kun kobles til
Bluetooth-utstyr som støtter A2DP
(Advanced Audio Distribution Pro‐
file) versjon 1.2 eller høyere.

■ Bluetooth-utstyret må støtte
AVRCP (Audio Video Remote Con‐
trol Profile) versjon 1.0 eller høyere.

Hvis utstyret ikke støtter AVRCP,
kan kun volumet kontrolleres via
Infotainment.

■ Før Bluetooth-utstyret kobles til
Infotainment, må du gjøre deg kjent
med brukerveiledningen for Blue‐
tooth-funksjoner.

Bluetooth-innstillinger for
musikk
Paring og tilkobling av Bluetooth-en‐
heter med Infotainment utføres med
Oppsett av Bluetooth-musikk-me‐
nyen.
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Aktivere
Oppsett av Bluetooth-musikk-
menyen
Trykk én eller flere ganger på CD/
AUX-knappen for å aktivere AUX,
USB eller Bluetooth-modus.
Trykk på MENU-knappen og velg der‐
etter Bluetooth-oppsett.

Pare en Bluetooth-enhet
Viktig informasjon
■ Paringsprosessen deaktiveres når

bilen er i bevegelse.
■ Opptil fem utstyrsenheter kan pa‐

res til systemet.
■ Infotainment kobler automatisk til

den første enheten på listen over
parede enheter.

■ Kun én paret enhet kan kobles til
Infotainment samtidig.

■ Paring må vanligvis bare utføres én
gang, med mindre det er foretatt
endringer i paringsinformasjonen
eller enheten er slettet.

Utføre paring
Velg Kople til ny enhet.

Infotainment-systemet stiller en rekke
spørsmål for å avgjøre hvilken type
Bluetooth-utstyr som pares.
Etter bestemmelse må Bluetooth-en‐
heten settes i registreringsmodus (se
brukerveiledningen for Bluetooth-en‐
heten).
Noe Bluetooth-utstyr kan kreve at du
oppgir en PIN-kode for å fullføre pa‐
ringen. Finn frem til enheten kalt
GMusicConnect på listen over Blue‐
tooth-utstyr, og følg instruksjonene på
enheten for å oppgi PIN-koden fra
Infotainment.

Koble til en paret enhet
Velg Velg enhet.
Du ser en liste over alle Bluetooth-en‐
heter som er paret med Infotainment.
Velg ønsket utstyr. Enheten er koblet
til Infotainment.
Hvis en annen Bluetooth-enhet er
koblet til Infotainment, blir denne en‐
heten koblet fra systemet.

Fjerne en paret enhet
Velg Fjern enhet.

Du ser en liste over alle Bluetooth-en‐
heter som er paret med Infotainment.
Velg ønsket utstyr. Utstyret fjernes fra
listen over parede enheter.

Endre standard PIN

Velg Skifte standard-PIN.
Velg en av de forhåndsdefinerte PIN-
kodene, eller velg Annet  for å opp‐
rette en ny PIN.
Opprette en ny PIN:
Velg Annet  og så ønsket lengde på
PIN-kode.
Velg sifrene i ønsket PIN-kode, ett om
gangen.
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Betjening

Trykk én eller flere ganger på CD/
AUX-knappen for å aktivere Blue‐
tooth-modus.
Den første enheten på listen over pa‐
rede Bluetooth-enheter 3 144 kobles
automatisk (om tilgjengelig) til Info‐
tainment.
Koble til en annen paret Bluetooth-
enhet 3 144.

Starte avspilling av spor
Avhengig av tilkoblet Bluetooth-en‐
het:
■ avspilling av musikk starter auto‐

matisk eller
■ avspilling av musikk må startes

med kontrollene på Bluetooth-en‐
heten.

Avspilling av musikkdata som er la‐
gret i Bluetooth-enheten, kan nå kon‐
trolleres via Infotainment ved bruk av
knappene t, v og r.

Hoppe til neste eller forrige spor
Trykk kortvarig på knappen t eller
v.

Hurtig forover eller bakover
Trykk knappen t eller v og hold
den inne for å spole hurtig forover el‐
ler bakover i det nåværende sporet.

Pause i avspilling
Trykk på knappen r.
Starte avspilling igjen: trykk på tasten
r én gang til.

Digital bilderamme
Generell informasjon
Med den digitale bilderammefunksjo‐
nen (kun Navi 600 / Navi 900) kan du
vise ett og ett favorittbilde på infotain‐
mentdisplayet.
Du kan laste ned favorittbildene dine
fra en USB-penn som er koblet til
USB-porten 3 140 på Infotainment‐
systemet.
Opptil 10 bilder kan lagres i minnet til
infotainmentsystemet.
Bildene vises på displayet i opprinne‐
lig forhold (nødvendige rammer er
svarte) og orientering.

Viktig informasjon
■ Bildene du vil laste ned, må lagres

i rotkatalogen (f.eks. F:\) på USB-
pennen.

■ Kun de første 100 bildene (sortert i
samme rekkefølge som de er lagret
i på rotkatalogen på USB-minne‐
pinnen) blir tilbudt for nedlasting.
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■ Kun bilder i JPEG-standardformat
(filutvidelse f.eks. .jpg eller .jpeg)
støttes.
Eksempel: F:\myPicture.jpg, der
F:\ er USB-pennens rotkatalog.

■ Maksimal støttet bildeoppløsning
er 12 megapiksler.
Bilder med høyere oppløsning ned‐
skaleres (endres størrelse på) un‐
der nedlastingen.
Bilder med lavere oppløsning opp‐
skaleres ikke (endres ikke størrelse
på) under nedlasting, og sentreres
midt på displayet.

Bruk
Laste ned og/eller fjerne bilder
Koble til en USB-stasjon med dine fa‐
vorittbilder (eller fotografier) til USB-
porten 3 140 til Infotainmentsys‐
temet.
Trykk på CONFIG-knappen, velg Di‐
splayinnstillinger og deretter
Bilderamme. Menyen nedenfor vises.

Velg Tilføy / fjern bilder for å åpne
menyen nedenfor.

Menyen viser en liste med filnavnene
til alle bildene (legg merke til begrens‐
ningene beskrevet under "Viktig in‐
formasjon" ovenfor) som er lagret i
rotkatalogen til tilkoblet USB-penn.
Hvis bildene allerede var lagret i info‐
tainmensystemets minne, blir disse
"gamle" bildene oppført først i me‐
nyen, angitt ved MEM. Se bildet ne‐
denfor.
Hvis du ønsker å fjerne "gamle" bil‐
der, må du oppheve valg av disse før
du laster ned nye bilder.
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Velg maks. 10 bilder som du ønsker
å laste ned (legge til i) Infotainment‐
systemets minne, eller som fortsatt
skal være lagret i dette minnet.
Velg Bekreft for å starte bildenedla‐
stingen og/eller fjerningen.
Du ser en melding som viser hvor
mange bilder som skal lastes ned og/
eller fjernes.
Velg Fortsett hvis du vil starte nedla‐
stingen og/eller fjerningen.

Vise bilder
Bilder som er lagret i minnet til Info‐
tainmentsystemet kan vises ett om
gangen på skjermen.
Trykk på CONFIG-knappen, velg Di‐
splayinnstillinger, velg Bilderamme
og deretter Bildevalg. Menyen neden‐
for vises.

Velg bildet som du vil vise på dis‐
playet.
Trykk på knappen INFO flere ganger
til valgt bilde vises på displayet.
Trykk på en knapp på infotainment‐
systemet for å vise en standard info‐
tainmentmeny igjen.
Så lenge et bilde er valgt på
Bildevalg-menyen, kan det vises når
som helst ved hjelp av INFO-knap‐
pen.

Navigering
Generell informasjon
Navigasjonssystemet veileder deg
trygt til destinasjonen uten behov for
å lese kart, heller ikke om du ikke har
noen form for lokalkunnskap.
Det tas hensyn til den aktuelle trafikk‐
situasjonen ved ruteberegningen hvis
det benyttes dynamisk ruteveiled‐
ning. For dette formålet mottar info‐
tainmentsystemet trafikkmeldinger i
det nåværende mottaksområdet via
RDS-TMC.
Navigasjonssystemet kan imidlertid
ikke ta hensyn til trafikkulykker, tra‐
fikkreguleringer som er innført på kort
varsel og farer eller problemer som
oppstår plutselig (f.eks. veiarbeider).

Merk

Bruk av navigasjonssystemet fritar
ikke føreren for ansvaret for riktig
og oppmerksom atferd i trafikken.
Gjeldende trafikkregler må alltid
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følges. Dersom en navigasjons‐
henvisning ikke samsvarer med
trafikkreglene, er det alltid trafikk‐
reglene som gjelder.

Funksjon i navigasjonssystemet
Posisjonen og bilens bevegelse regi‐
streres av navigasjonssystemet ved
hjelp av følere. Kjørelengden bestem‐
mes av bilens speedometersignal,
dreiebevegelser i kurver av en gyro‐
føler. Posisjonen bestemmes av
GPS-satellittene (Global Positioning
System).
Ved å sammenligne følersignalene
med de digitale kartene på kart-SD-
kortet, er det mulig å bestemme posi‐
sjonen med en nøyaktighet på om‐
trent 10 m.
Systemet virker også ved dårlig GPS-
mottak, men nøyaktigheten ved be‐
stemmelsen av posisjonen vil bli re‐
dusert.
Etter registrering av destinasjonsa‐
dressen eller spesialdestinasjonen
(nærmeste bensinstasjon, hotell osv.)

beregnes ruten ut fra den nåværende
plasseringen til den valgte destinasjo‐
nen.
Ruteveiledning tilbys som stemme‐
veiledning og en pil, samt ved hjelp av
et flerfarget kartdisplay.

TMC trafikkinformasjonssystem
og dynamisk ruteveiledning
TMC-trafikkinformasjonssystemet
mottar all aktuell trafikkinformasjon
fra TMC-radiostasjoner. Hvis dyna‐
misk ruteveiledning er aktiv, er denne
informasjonen inkludert i beregnin‐
gen av den generelle ruten. Under
denne prosessen blir ruten planlagt
slik at trafikkproblemer relatert de for‐
håndsvalgte kriteriene unngås.
Hvis det finnes trafikkproblemer un‐
der den aktive ruteveiledningen, vil
det vises en melding dersom ruten
bør endres, avhengig av forhåndsinn‐
stillingene.
TMC-trafikkinformasjonen vises i ru‐
teveiledningsdisplayet som symboler
eller som detaljert tekst i TMC-
meldinger-menyen.

For å kunne bruke TMC-trafikkinfor‐
masjon må systemet motta TMC-sta‐
sjoner i det aktuelle området.
Dynamisk ruteveiledning virker bare
dersom det mottas trafikkinformasjon
via TMC-trafikkinformasjonssyste‐
met.
Den dynamiske ruteveivisningsfunk‐
sjonen kan deaktiveres i Naviga‐
sjonsmuligheter-menyen, se kapitte‐
let "Veivisning" 3 172.

Kartdata
Alle nødvendige kartdata er lagret på
et SD-kort som følger med infotain‐
mentsystemet.
Detaljerte beskrivelser av behandling
og utskifting av kart-SD-kort finner du
i kapittelet "Kart" 3 180

Bruk
Kontrollelementer
De viktigste navigeringsspesifikke
betjeningselementene er som følger:
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NAV-knappen: Aktiver navigering, vis
nåværende posisjon (hvis ruteveiled‐
ning ikke er aktiv), vis beregnet rute
(hvis ruteveiledning er aktiv), veksle
mellom full kartvisning, pildisplay
(hvis ruteveiledning er aktiv), og delt
skjermvisning, se "Informasjon på
displayet" nedenfor.
DEST-knappen: åpne menyen med
alternativer for angivelse av destina‐
sjon.
Åtteveisbryter: flytte displayvinduet i
navigasjonskartvisningen, velge des‐
tinasjon ved å trykke i aktuell retning
for å plassere kryssmarkøren over en
destinasjon på kartet.
RPT NAV-knappen: gjenta siste rute‐
veiledningsmelding.

Aktivere navigasjonssystemet
Trykk på knappen NAV.
Kartet over det aktuelle stedet vises
på displayet, se "Informasjon på dis‐
playet" nedenfor.

Melding om ruteveivisning
I tillegg til de visuelle instruksjonene
på displayet (se "Informasjon på dis‐
playet" nedenfor) vil meldingene om
ruteveivisning kunngjøres når rute‐
veivisningen er aktiv.
Forhåndsinnstilling av volumet på
meldingene om ruteveivisning: se
"Stille inn navigasjonssystemet" ne‐
denfor.
Justere volumet på meldinger om ru‐
teveivisning mens de leses opp: vri på
X-knotten.
Gjenta siste oppleste melding om ru‐
teveivisning: trykk på RPT NAV-knap‐
pen.

Informasjon på displayet

Ruteveiledning ikke aktiv

Hvis ruteveivisningen ikke er aktiv, vi‐
ses følgende informasjon:
■ I øverste linje: tidspunkt, veinavn

for nåværende posisjon, utetempe‐
ratur.

■ Adresse og geografiske koordina‐
ter for nåværende posisjon.

■ Kartvisning for området rundt nå‐
værende posisjon.

■ På kartet: gjeldende posisjon mar‐
kert med en rød trekant.
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Et kompass-symbol som viser
nordlig retning.
Dersom det ikke er noe tilgjengelig
GPS-signal i den nåværende posi‐
sjonen, vises det et "GPS"-symbol
med kryss under kompass-symbo‐
let.
Det nåværende valgte kartskalaen
(Endre skala: Vri på MENU).

Les dette
Trykk på knappen NAV for å bytte til
full kartvisning.

Ruteveiledning aktiv
Hvis ruteveivisningen er aktiv, vises
følgende informasjon (avhengig av
gjeldende Navigasjonsmuligheter-
innstillinger, se kapittelet "Veivisning"
3 172):

Informasjon i øverste linje

■ Tid
■ Avstand til endelig destinasjon
■ Ankomsttid eller reisetid
■ Utetemperatur
Informasjon på pildisplayet
■ En stor pil som viser kjøreretningen

som skal følges.
■ En liten pil representerer den påføl‐

gende kjøreanbefalingen.
■ Avstand til neste kryss.
■ Veier som fører bort fra veien som

skal følges.

■ Under pilsymbolet: navnet på veien
som skal følges.

■ Over pilsymbolet: navnet på veien
som skal følges etter neste vei‐
kryss.

■ Under kjøring på motorveier:

Kjøreretning og avstand til neste
avkjørsel fra motorveien som du må
følge.
Avstander til de neste serviceom‐
rådene, parkeringsplassene, krys‐
sene og/eller avkjørslene på motor‐
veien.

■ Når et motorvei-kryss nærmer seg,
vises informasjon med kjørebane-
veiledning:
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Hvis alternativet Kjørebaneassi‐
stent er aktivert i Visning
målguiding-menyen (se kapittelet
"Veivisning" 3 172), vises følgende
illustrasjonstyper:

Informasjon på kartdisplayet

På høyre side av displayet vises føl‐
gende informasjon:
■ Et kompass-symbol som viser

nordlig retning.
■ Dersom det ikke er noe tilgjengelig

GPS-signal (se kapittelet "Generell
informasjon" 3 148) i den nåvæ‐
rende posisjonen, vises det et
"GPS"-symbol med kryss under
kompass-symbolet.

■ Det nåværende valgte kartskalaen
(Endre skala: Vri på MENU).

På kartet vises følgende informasjon:
■ Ruten som en blå strek.
■ Den nåværende posisjonen som en

rød trekant.
■ Den endelige destinasjonen som et

rutete flagg.
■ Forskjellige symboler (se kapittelet

"Symboloversikt" 3 182) som angir
trafikkinformasjon og generell in‐
formasjon eller spesialdestina‐
sjoner.

Konfigurere
navigasjonssystemet
Trykk på CONFIG-knappen og velg
så Navigasjonsinnstillinger for å åpne
en meny med navigasjonsspesifikke
innstillinger.
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Navigasjonsvolum
Det relative volumet til navigasjons‐
meldingene (Melding) og lydkilden
(Bakgrunn) under en navigasjons‐
melding kan forhåndsinnstilles.

Still inn ønskede verdier for Melding
og Bakgrunn.
Teste de gjeldende innstillingene:
velg Volumtest.

TMC-innstillinger
Velg Infotyper for å åpne en under‐
meny med forskjellige alternativer for
å angi om og hvilke trafikkmeldingsty‐
per som skal vises på kartet for aktiv
ruteveiledning.
Når Brukerdefinert er valgt, kan infor‐
masjonstypene som skal vises, angis.

Sorteringskriterier
Her kan du velge om trafikkmeldinger
skal vises basert på avstand eller ga‐
tenavn.
Advarselsmelding også ved inaktiv
målføring
Bestem om infotainmentsystemet
skal gi beskjed om varselmeldinger
selv om det ikke er noen aktiv rute‐
veiledning.

Slett lister

Velg om alle oppføringer i
Adressebok- eller Siste reisemål skal
slettes.
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Importer egen spesiallinje
Gjelder bare hvis en USB-stasjon der
det er lagret data om spesialdestina‐
sjoner (POI), er koplet til infotainment‐
systemets USB-kontakt 3 140.
Import av POI-data fra en USB-sta‐
sjon: se "Eksport og import av POI-
data" nedenfor.

Slett alle importerte spesialmål
Gjelder bare hvis POI-data ble impor‐
tert til infotainmentsystemet, se "Ek‐
sport og import av POI-data" neden‐
for.
Velg dette menypunktet for å fjerne
alle importerte POI-data fra myPOIs-
minnet i infotainmentsystemet.
Les dette
Det er ikke mulig å fjerne individuelle
spesialdestinasjoner direkte fra my‐
POIs-minnet.
Hvis du vil fjerne individuelle POI-er:
importer oppdaterte POI-data til det
infotainmentsystemet som ikke
inneholder adressedata for de rele‐
vante POI-ene.

Hvis du vil fjerne alle importerte POI-
er av en bestemt kategori: Importer
en tom POI-datafil for den relevante
kategorien til infotainmentsystemet.

Eksport spesialmål
Eksporterer alle POI-data lagret i my‐
POIs-minnet i infotainmentsystemet
til en USB-stasjon koplet til USB-kon‐
takten 3 140, se "Eksport og import
av POI-data" nedenfor.

Hjem-adressen er slettet
Sletter gjeldende innstilt hjemme‐
adresse (vist på Angi reisemål-me‐
nyen, se kapittelet "Angi destinasjon"
3 158).

Eksport og import av POI-data

Innledende forklaring
Typer av POI-data
Infotainmentsystemet gir følgende ty‐
per data om spesialdestinasjoner:
■ Forhåndsdefinert Spesialmål lagret

på kartets SD-kort og angitt med
ikoner på kartdisplayet.
Du kan lagre slike forhåndsdefi‐
nerte POI-er i adresseboken eller

som individuelle POI-er i myPOIs-
minnet i infotainmentsystemet, se
nedenfor.

■ Adresser til yndlingsdestinasjoner
som ble lagret i Adressebok.
Du kan eksportere disse adresse‐
bokdataene til en USB-stasjon for
senere bruk, f.eks. i andre biler.

■ Individuelle spesialmål: adresser til
yndlingsdestinasjoner som ble la‐
gret i myPOIs-minnet.
Du kan eksportere disse individu‐
elle POI-dataene til en USB-stasjon
for senere bruk, f.eks. i andre biler.

■ Brukerdefinerte POI-er: adresser til
yndlingsdestinasjoner som du har
definert med GPS-koordinater
(hentet f.eks. fra et topografisk
kart), og som du har skrevet inn i
tekstfiler.
Du kan lagre disse brukerdefinerte
POI-dataene på en USB-stasjon og
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senere importere dataene til my‐
POIs-minnet i infotainmentsys‐
temet, se nedenfor.

■ Importerte spesialmål: adresser til
yndlingsdestinasjoner som tidligere
var lagret på en USB-stasjon og så
importert til myPOIs-minnet i info‐
tainmentsystemet.

Fordeler med eksport og import av
POI-er
Eksport- og import av data om spesi‐
aldestinasjoner gir deg for eksempel
følgende fordeler:
■ Definer og lagre adressene til dine

yndlingsdestinasjoner bare en
gang og bruk disse adresseda‐
taene senere i andre biler.
Se "Eksport og import av individu‐
elle POI-er og oppføringer i adres‐
sebøker" nedenfor.

■ Definer adressene til yndlingsdesti‐
nasjonene dine enkelt og greit
hjemme og bruk dem senere i bilen.
Se "Opprette og importere bruker‐
definerte POI-er" nedenfor.

■ Du kan ordne en stor mengde de‐
stinasjonsadresser klart og tydelig,

f.eks. adresser til yndlingsdestina‐
sjoner for andre familiemedlemmer
eller destinasjonsadresser for din
neste tur eller forretningsreise i
egne undermenyer.
Se "Organisere POI-data i flere un‐
dermapper" nedenfor.

Eksport og import av individuelle POI-
er og oppføringer i adressebøker
Kort beskrivelse:
1. Kople en USB-stasjon til USB-

kontakten for bilens infotain‐
mentsystem.

2. Lagre (eksporter) adressene til
yndlingsdestinasjonene dine på
USB-stasjonen.

3. Kople USB-stasjonen til USB-
kontakten i en bil utstyrt med et
Navi 600 eller Navi 900-system.

4. Last ned (importer) adresseda‐
taene til bilens infotainmentsy‐
stem.

Etter importen kan adressene velges
som destinasjoner for ruteveivisnin‐
gen.
Du finner detaljerte beskrivelser ne‐
denfor.

Eksportere POI-data til en
USB-stasjon
Kople en USB-stasjon til infotain‐
mentsystemets USB-kontakt, se ka‐
pittel "USB-kontakt" 3 140.
Trykk på CONFIG-knappen, velg Na‐
vigasjonsinnstillinger og deretter
Eksport spesialmål.
Menyen Eksport spesialmål vises.

Normalt lagres alle individuelle POI-
er i myPOIs-minnet, og alle oppførsler
i adresseboken vil bli eksportert.
Hvis du ønsker det, kan du velge bort
de adressedatatypene som du ikke vil
eksportere.
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Velg Start eksport for å lagre adres‐
sedataene av de(n) valgte typen(e)
på den tilkoplede USB-stasjonen.
Adressedataene vil bli lagret i en
mappe kalt myPOIs som befinner seg
i USB-stasjonens rotkatalog.
For hver eksporterte POI-kategori,
f.eks. Restaurant eller Privat, finner
du en fil med tilsvarende navn i denne
mappen.
Eksempler:
F:\myPOIs\Restaurant_3.poi eller
F:\myPOIs\Privat_1.poi, der F:\ er rot‐
katalogen på USB-stasjonen.
Les dette
Hvis filer med POI-data av samme
kategori allerede er lagret på USB-
stasjonen i mappen myPOIs, vil
disse gamle filversjonene bli over‐
skrevet av nye filversjoner med
samme navn.
Mappen myPOIs og filene med POI-
data må ikke omdøpes eller flyttes til
en annen mappe på USB-stasjonen.
Ellers vil infotainmentsystemet ikke
kunne importere adressedataene
igjen.

Importere POI-data fra en USB-sta‐
sjon
Kople en USB-stasjon med lagrete
POI-data (nærmere opplysninger
ovenfor) til infotainmentsystemets
USB-kontakt, se kapittelet "USB-kon‐
takt" 3 140.
For å starte importen trykker du på
CONFIG-knappen, velger Naviga‐
sjonsinnstillinger, Importer egen
spesiallinje og så Fortsett.
Alle POI-data lagret på USB-stasjo‐
nen er importert til myPOIs-minnet i
infotainmentsystemet.
Etter at importen er ferdig, kan de im‐
porterte POI-ene velges som destina‐
sjoner via Angi reisemål-menyen, se
kapittelet "Angi destinasjoner"
3 158.

Opprette og importere
brukerdefinerte POI-er
Brukerdefinerte spesialdestinasjoner
må defineres med GPS-koordinater
som f.eks. kan hentes fra et topogra‐
fisk kart.

GPS-koordinatene og ytterligere
adressedata må legges inn i tekstfiler
der hver fil representerer en POI-ka‐
tegori.
Kort beskrivelse:
1. Opprett tekstfilene for POI-data.
2. Legg inn de ønskede adresseda‐

taene i tekstfilene.
3. Lagre tekstfilene sammen med

POI-dataene på en USB-stasjon.
4. Kople USB-stasjonen til USB-

kontakten på bilens infotain‐
mentsystem.

5. Last ned (importer) tekstfilene
med POI-dataene til infotainment‐
systemet.

Etter importen kan adressene velges
som destinasjoner for ruteveivisnin‐
gen.
Du finner detaljerte beskrivelser ne‐
denfor.
Opprette tekstfilene for POI-data
Du kan tilordne adressene til ynd‐
lingsdestinasjonene dine til 20 for‐
skjellige POI-kategorier, der hver
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POI-kategori er tilordnet et nummer.
Se "POI-kategorier og tilordnede
nummer" nedenfor.
For hver POI-kategori må du opprette
en egen tekstfil.
Tekstfilene kan opprettes ved f.eks. å
bruke et enkelt tekstredigeringspro‐
gram.
Les dette
Redigeringsprogrammet må støtte
tegnkoding UTF-8 for Unicode.

Hvert tekstfilnavn må bestå av kate‐
gorinavnet, en enkelt understrek, ka‐
tegoriens nummer og filtypen .poi.
Eksempler på filnavn:
■ Jobbrelatert_2.poi
■ Hus & Hjem_8.poi
■ Kultur_15.poi
Les dette
Lengden på tekstfilens navn er be‐
grenset til 32 tegn.

POI-kategorier og tilordnede numre:
(1) Privat, (2) Jobbrelatert, (3)
Restaurant, (4) Hotell, (5) Bil, (6)
Reiser, (7) Kino, (8) Hus & Hjem, (9)

Handle, (10) Håndverk, (11) Sport,
(12) Severdighet, (13) Helsevesen,
(14) Fritid, (15) Kultur, (16) Natteliv,
(17) Kommunikasjon, (18) Nyheter &
Børs, (19) Myndighet, (20) Blandet.
Legge inn POI-data i tekstfilene
Bildet nedenfor viser et eksempel på
en tekstfil kalt Hus & Hjem_8.poi med
noen eksempler på POI-data:

POI-dataene må legges inn i tekstfi‐
lene i følgende format:
Koordinat for lengdegrad, koordinat
for breddegrad, "Navn på POI",
"Annen informasjon",
"Telefonnummer (valgfritt)"

Eksempel: 7.0350000, 50.6318040,
"Mikals adresse", "Oslo - Kirkeveien
6", "02379234567", se bildet ovenfor.
GPS-koordinatene må uttrykkes i de‐
simalgrader.
Den maksimale lengden på POI-nav‐
net er 60 tegn. Det samme gjelder
strengen med flere opplysninger og
strengen med telefonnummer.
POI-data for hver destinasjonsa‐
dresse må legges inn på en egen en‐
kelt linje, se bildet ovenfor.
Lagre tekstfilene på en USB-stasjon
Tekstfilene med POI-data må lagres i
en mappe kalt myPOIs som befinner
seg i USB-stasjonens rotkatalog.
Eksempel: F:\myPOIs\Hus &
Hjem_8.poi, der F:\ er USB-stasjo‐
nens rotkatalog.
Etter å ha importert de individuelle
POI-dataene til infotainmentsystemet
(se importbeskrivelsen lenger nede)
vil Importerte spesialmål-menyen
vise en liste med POI-kategorier du
kan velge, som f.eks. følgende:
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Organisere POI-data i flere
undermapper
Du kan alternativt organisere tekstfi‐
lene i flere undermapper med tilfeldig
valgte navn.
Eksempler: F:\myPOIs\AnnsPOIs el‐
ler F:\myPOIs\MyJourney, der F:\ er
USB-stasjonens rotkatalog.
Etter å ha importert individuelle POI-
data organisert på denne måten til
infotainmentsystemet (se importbe‐
skrivelsen lenger nede) vil Importerte
spesialmål-menyen vise en liste med
undermenyer du kan velge, som
f.eks. følgende:

Når du har valgt en undermeny, viser
displayet den tilknyttede listen med
importerte POI-kategorier:
Import av POI-data til
infotainmentsystemet
Kople USB-stasjonen med dine indi‐
viduelle POI-data til infotainmentsys‐
temets USB-kontakt, se kapittelet
"USB-kontakt" 3 140.
For å starte importen trykker du på
CONFIG-knappen, velger Naviga‐
sjonsinnstillinger, Importer egen
spesiallinje og så Fortsett.
Alle POI-data lagret på USB-stasjo‐
nen er importert til myPOIs-minnet i
infotainmentsystemet.

Etter at importen er ferdig, kan de im‐
porterte POI-ene velges som destina‐
sjoner via Angi reisemål-menyen, se
kapittelet "Angi destinasjoner" neden‐
for.

Angi destinasjon
Trykk på DEST-knappen for å åpne
en meny med forskjellige alternativer
for innskriving eller valg av en desti‐
nasjon.

■ Hjem:-valg av gjeldende definerte
hjemmeadresse (hvis tilgjengelig).
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Definisjon/endring av hjemme‐
adresse, se "Definere
hjemmeadressen" nedenfor.
Etter at du har valgt hjemmeadres‐
sen, beregner infotainmentsys‐
temet straks en rute fra gjeldende
posisjon til hjemmeadressen og
starter så ruteveivisningen.

■ Tast inn adresse: angi en destina‐
sjonsadresse direkte med land, by,
gatenavn og -nummer. Se "Skrive
inn en adresse direkte" nedenfor.

■ Adressebok: velge en destina‐
sjonsadresse som er lagret i adres‐
seboken. Se "Velge en adresse fra
adresseboken" nedenfor.
Se også "Lagre en adresse i adres‐
seboken eller i myPOIs-minne" og
"Redigere eller slette en lagret
adresse" nedenfor.

■ Siste reisemål: velge fra en liste
med nylig valgte destinasjoner. Se
"Velge en tidligere adresse" neden‐
for.

■ myPOIs: Velge en destinasjonsa‐
dresse som er lagret i myPOIs-min‐

net. Se "Velge en adresse som er
lagret i myPOIs-minnet" nedenfor.
Se også "Lagre en adresse i adres‐
seboken eller i myPOIs-minne" og
"Redigere eller slette en lagret
adresse" nedenfor.

■ Spesialmål: Velge POI-er (adres‐
ser til f.eks. restauranter, bensin‐
stasjoner, sykehus osv.) lagret på
infotainmentsystemets kart-SD-
kort. Se "Velge en spesialdestina‐
sjon" nedenfor.

■ Velg fra kart: velge en destinasjon
fra kartdisplayet med åtteveis-bry‐
teren 3 102. Se "Velge en destina‐
sjon fra kartet" nedenfor.

■ Breddegrad/lengdegrad: velge en
destinasjon ved bruk av geogra‐
fiske koordinater. Se "Velge en
destinasjon ved hjelp av geogra‐
fiske koordinater" nedenfor.

Velge en bensinstasjon som
destinasjon etter et varsel fra
Lite drivstoff
Når nivået i bilens drivstofftank er lavt,
vises det en varselmelding.

Starte søk etter bensinstasjoner nær
bilens nåværende posisjon: Velg
Bensinstasjon.
Etter at søket er avsluttet, vises en li‐
ste med alle bensinstasjoner som er
funnet.
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Nedenfor vises listen med detaljerte
opplysninger om gjeldende markerte
bensinstasjon: den tilnærmede ret‐
ningen mot bensinstasjonen, adres‐
sen, avstanden og de tilgjengelige
drivstofftypene (i tillegg til bensin og
diesel).
Forkortelser brukt for drivstofftyper:
CNG (komprimert naturgass), LPG
(kondensert hydrokarbongass).

Starte ruteveivisning til en
bensinstasjon
Velg ønsket bensinstasjon.
Menyen Navigasjon vises.

Velg Starte navigasjon for å starte ru‐
teveivisning til den viste adressen.
Beskrivelse av ruteveivisning, se ka‐
pittelet "Veivisning" 3 172.

Taste inn en adresse direkte
Trykk på DEST-knappen og velg så
Tast inn adresse for å åpne menyen
vist nedenfor.

For å endre/velge land: marker lan‐
dets inndatafelt (se bildet ovenfor) og
trykk så på MENU-knotten for å åpne
Land-menyen.

Velg ønsket land.

Oppgi en adresse med bruk av
stavefunksjonen
Merk By: -registreringsfeltet og trykk
så på MENU-knotten for å aktivere
stavefunksjonen.
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Marker og godta bokstavene for øns‐
ket by én etter én ved hjelp av MENU-
knappen. Under denne prosedyren
blokkeres automatisk bokstaver som
ikke kan forekomme senere i bynav‐
net.
Disse symbolene kan velges i den ne‐
derste raden:
⇧: liste med spesialbokstaver vises
på den nederste raden.
◀▶: markering av forrige/neste bok‐
stav.
k: slett siste bokstav.
Aa : store/små bokstaver.

j : listefunksjon - når to bokstaver er
skrevet (og i enkelte tilfeller bare én
bokstav) vises alle navnene som fin‐
nes med disse bokstavene. Jo flere
bokstaver du taster inn, desto færre
alternativer vises.
OK : avslutte inntasting eller bekrefte
søkebegrep.
Når du trykker lenge på BACK-knap‐
pen, slettes alle bokstaver som er
skrevet inn i raden med én gang.
Gjenta prosessen for de gjenvæ‐
rende inndatafeltene (du kan velge
om du vil legge inn et husnummer el‐
ler et veikryss).

Når du har fullført adressen, velger du
OK.
Menyen Navigasjon vises.

Starte ruteveivisningen
Velg Starte navigasjon for å starte ru‐
teveivisning til den viste adressen.
Beskrivelse av ruteveivisning, se ka‐
pittelet "Veivisning" 3 172.

Lagre adressen
Velg Lagre hvis du vil lagre den viste
adressen i adresseboken eller i my‐
POIs-minnet.
Lagre-menyen vises, se "Lagre en
adresse i adresseboken eller i my‐
POIs-minnet" nedenfor.

Velge en adresse fra
adresseboken
Trykk på DEST-knappen, og velg
Adressebok.
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Velg den ønskede registreringen i
adresseboken.
Menyen Navigasjon vises.

Starte ruteveivisningen
Velg Starte navigasjon for å starte ru‐
teveivisning til den viste adressen.
Beskrivelse av ruteveivisning, se ka‐
pittelet "Veivisning" 3 172.

Velge en tidligere destinasjon
Trykk på DEST-knappen og velg så
Siste reisemål for å åpne menyen vist
nedenfor.

En liste med de sist brukte destina‐
sjonsadressene vises.
Velg ønsket destinasjon.
Menyen Navigasjon vises.

Starte ruteveivisningen
Velg Starte navigasjon for å starte ru‐
teveivisning til den viste adressen.
Beskrivelse av ruteveivisning, se ka‐
pittelet "Veivisning" 3 172.

Lagre adressen
Velg Lagre hvis du vil lagre den viste
adressen i adresseboken eller i my‐
POIs-minnet.

Lagre-menyen vises, se "Lagre en
adresse i adresseboken eller i my‐
POIs-minnet" nedenfor.

Velge en adresse som er lagret
i myPOIs-minnet
Trykk på DEST-knappen og velg så
myPOIs for å åpne menyen vist ne‐
denfor.

Les dette
Alternativet Importerte spesialmål
kan bare velges hvis data om spesi‐
aldestinasjoner (adresse) er lastet
ned fra en USB-stasjon, se "Eksport
og import av POI-data" i delen "Bruk"
over.
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Velg ønsket alternativ. Det vises en
meny med de forskjellige sorterings‐
alternativene.

Sorteringsalternativene bestemmer i
hvilken rekkefølge adressene til de
enkelte/importerte spesialdestinasjo‐
nene vil bli vist senere.
Velg det sorteringsalternativet du vil
bruke.
En meny med tilgjengelige spesial‐
destinasjoner vises på displayet.

Velg kategorien du vil bruke.
En meny med en liste over alle til‐
gjengelige spesialdestinasjoner i den
valgte kategorien (f.eks. Restaurant)
vises på displayet.
Les dette
Det er mulig at spesialdestinasjoner
som er langt borte fra bilens gjel‐
dende posisjon, ikke vises på listen.

Nedenfor vises listen med detaljerte
opplysninger om den gjeldende spe‐
sialdestinasjonen: den tilnærmede
retningen mot spesialdestinasjonen,
adressen og avstanden.

Starte ruteveivisning til en
spesialdestinasjon
Velg den ønskede spesialdestinasjo‐
nen.
Menyen Navigasjon vises.
Velg Starte navigasjon for å starte ru‐
teveivisning til den viste adressen.
Beskrivelse av ruteveivisning, se ka‐
pittelet "Veivisning" 3 172.
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Velge en spesialdestinasjon
Trykk på DEST-knappen, og velg
Spesialmål.
En meny med forskjellige alternativer
for valg av spesialdestinasjoner
(f.eks. restauranter, bensinstasjoner
og sykehus) vises.

Omkrets andre steder
Valg av spesialdestinasjoner nær bi‐
lens nåværende posisjon.
Når du har valgt et alternativ, vises
det en liste med tilgjengelige katego‐
rier av spesialdestinasjoner.
Hvis du leter etter en bensinstasjon:

Velg Kjøretøy & fylle drivstoff.
Det vises en meny med alternativer
for ytterligere avgrensing av søket et‐
ter bensinstasjoner.

Når du har valgt Start søk, starter et
søk etter bensinstasjoner i området.
Søket tar hensyn til alle bensinstasjo‐
ner som tilfredsstiller de nåværende
filterkriteriene for Merke- eller
kjedenavn og Fueltype (hvis du vil
endre filterkriterier, kan du se "Defi‐
nere filtre for avgrensing av søk" ne‐
denfor).

Etter at søket er avsluttet, vises en li‐
ste med alle bensinstasjoner som er
funnet.

Nedenfor vises listen med detaljerte
opplysninger om gjeldende markerte
bensinstasjon: den tilnærmede ret‐
ningen mot bensinstasjonen, adres‐
sen, avstanden og de tilgjengelige
drivstofftypene (i tillegg til bensin og
diesel).
Forkortelser brukt for drivstofftyper:
CNG (komprimert naturgass), LPG
(kondensert hydrokarbongass).
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Innstilling av filtere for begrensing av
søk
Etter at Merke- eller kjedenavn er
valgt, vises det en liste med alle ben‐
sinstasjonsmerker/kjeder i området.

Antallet bensinstasjoner kan reduse‐
res ved å merke minst ett bensinsta‐
sjonsmerke/kjede.
Etter at de ønskede merkene/kjedene
er merket: Velg Start søk med
utvalgte filtre, eller velg Fortsett med
neste filter (drivstofftyper) for ytterli‐
gere avgrensing av søket.

Etter at Fueltype er valgt, vises det en
liste med alle drivstofftyper som er til‐
gjengelige (i tillegg til bensin og die‐
sel) på bensinstasjonene i området.
Antallet bensinstasjoner kan reduse‐
res ved å merke minst én drivstoff‐
type.
Etter at du har merket de ønskede
drivstofftypene: Velg Start søk med
utvalgte filtre eller Fortsett med neste
filter (bensinstasjonmerker/kjeder) for
ytterligere avgrensing.
Etter at du har startet søket, vises det
en liste med alle bensinstasjoner i
området som tilfredsstiller de valgte
filterkriteriene.
Velg ønsket bensinstasjon.
Menyen Navigasjon vises.
Starte ruteveivisningen
Velg Starte navigasjon for å starte ru‐
teveivisning til den viste adressen.
Beskrivelse av ruteveivisning, se ka‐
pittelet "Veivisning" 3 172.
Lagre adressen
Velg Lagre hvis du vil lagre den viste
adressen i adresseboken eller i my‐
POIs-minnet.

Lagre-menyen vises, se "Lagre en
adresse i adresseboken eller i my‐
POIs-minnet" nedenfor.

Langs motorveien
Valg av spesialdestinasjoner ved mo‐
torveien (f.eks. bensinstasjoner eller
servicesteder) langs ruten. Bare til‐
gjengelig når du kjører på motorvei.
Velge en spesialdestinasjon: Se ek‐
sempelet ovenfor på "I nærheten av
nåværende posisjon".

Omkrets destinasjon
Valg av spesialdestinasjoner nær
oppgitt destinasjon.
Velge en spesialdestinasjon: Se ek‐
sempelet ovenfor på "I nærheten av
nåværende posisjon".

Rundt andre byer
Valg av spesialdestinasjoner rundt en
by.
Når du har valgt alternativ, viser dis‐
playet en liste med land.
Velg ønsket land. Det vises en meny
der du kan oppgi navnet på en by.
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Oppgi den ønskede byen med stave‐
funksjonen, se "Oppgi en adresse
med stavefunksjonen" ovenfor.
Når oppføringen er tilstrekkelig enty‐
dig, vises en liste med mulige byer.
Det kan noen ganger være nødven‐
dig å velge j for å vise listen.
Velg ønsket by. Det kommer opp en
meny med spesialdestinasjonene
nær den valgte byen oppført etter ka‐
tegori.
Velge en spesialdestinasjon: Se ek‐
sempelet ovenfor på "I nærheten av
nåværende posisjon".

Søk med navn
Valg av spesialdestinasjoner ved å
oppgi et navn.
Når du har valgt alternativ, viser dis‐
playet en liste med land.
Velg ønsket land. Displayet viser en
meny for innlegging av navn.

Oppgi navnet på den ønskede spe‐
sialdestinasjonen ved hjelp av stave‐
funksjonen, se "Oppgi en adresse
med stavefunksjonen" ovenfor.

Når oppføringen er tilstrekkelig enty‐
dig, vises det en liste med mulige spe‐
sialdestinasjoner. Det kan noen
ganger være nødvendig å velge j for
å vise listen.
Velg den ønskede spesialdestinasjo‐
nen.
Menyen Navigasjon vises.
Starte ruteveivisningen
Velg Starte navigasjon for å starte ru‐
teveivisning til den viste adressen.
Beskrivelse av ruteveivisning, se ka‐
pittelet "Veivisning" 3 172.
Lagre adressen
Velg Lagre hvis du vil lagre den viste
adressen i adresseboken eller i my‐
POIs-minnet.
Lagre-menyen vises, se "Lagre en
adresse i adresseboken eller i my‐
POIs-minnet" nedenfor.

Søk med telefonnummer
Valg av spesialdestinasjoner ved å
oppgi et telefonnummer.
Når du har valgt alternativ, viser dis‐
playet en liste med land.
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Velg ønsket land. Displayet viser en
meny for innlegging av tall.

Oppgi det ønskede telefonnummeret
med stavefunksjonen, se "Oppgi en
adresse med stavefunksjonen" oven‐
for.
Så snart opplysningen er entydig nok,
vises det en liste med mulige telefon‐
numre (hvert nummer representerer
en spesialdestinasjon). Det kan noen
ganger være nødvendig å velge j for
å vise listen.
Velg den ønskede spesialdestinasjo‐
nen.
Menyen Navigasjon vises.

Starte ruteveivisningen
Velg Starte navigasjon for å starte ru‐
teveivisning til den viste adressen.
Beskrivelse av ruteveivisning, se ka‐
pittelet "Veivisning" 3 172.
Lagre adressen
Velg Lagre hvis du vil lagre den viste
adressen i adresseboken eller i my‐
POIs-minnet.
Lagre-menyen vises, se "Lagre en
adresse i adresseboken eller i my‐
POIs-minnet" nedenfor.

Velge en destinasjon fra kartet
Trykk på DEST-knappen, og velg
Velg fra kart.
Det vises en meny med et kart som
viser området rundt gjeldende sted.

Les dette
Kartskalaen kan endres ved å dreie
på MENU-knappen.

Sett trådkorset på en destinasjon på
kartet ved hjelp av åtteveisbryteren
på MENU-knotten 3 102.
Trykk på MENU-knappen for å be‐
krefte valget.
Menyen Navigasjon vises.

Starte ruteveivisningen
Velg Starte navigasjon for å starte ru‐
teveivisning til den viste adressen.
Beskrivelse av ruteveivisning, se ka‐
pittelet "Veivisning" 3 172.
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Lagre adressen
Velg Lagre hvis du vil lagre den viste
adressen i adresseboken eller i my‐
POIs-minnet.
Lagre-menyen vises, se "Lagre en
adresse i adresseboken eller i my‐
POIs-minnet" nedenfor.

Velge en destinasjon ved bruk
av geografiske koordinater
Trykk på DEST-knappen, og velg
Breddegrad/lengdegrad.
En meny som gjør det mulig å legge
inn geografiske koordinater som de‐
stinasjonsadresse, vises på dis‐
playet.

Legge inn koordinat for breddegrad
1. Velg Breddegrad.
2. Drei MENU-knappen for å velge

N eller S (nord eller syd for ekva‐
tor).

3. Trykk på MENU-knappen for å be‐
krefte valget.

4. Drei MENU-knappen for å oppgi
ønsket breddegrad.

5. Trykk på MENU-knappen for å be‐
krefte registreringen.

6. Oppgi de ønskede verdiene for
breddegradminutter og -sekun‐
der.

Legge inn koordinat for lengdegrad
1. Velg Lengdegrad.
2. Drei MENU-knappen for å velge V

eller Ø (vest eller øst for nullmeri‐
dianen i Greenwich).

3. Trykk på MENU-knappen for å be‐
krefte registreringen.

4. Tast inn og bekreft de ønskede
verdiene for lengdegrad, -minutter
og -sekunder.

Velg Overta for å bekrefte de viste ko‐
ordinatene.

Menyen Navigasjon vises.

Starte ruteveivisningen
Velg Starte navigasjon for å starte ru‐
teveivisning til den viste adressen.
Beskrivelse av ruteveivisning, se ka‐
pittelet "Veivisning" 3 172.

Lagre adressen
Velg Lagre hvis du vil lagre den viste
adressen i adresseboken eller i my‐
POIs-minnet.
Lagre-menyen vises, se "Lagre en
adresse i adresseboken eller i my‐
POIs-minnet" nedenfor.

Lagre en adresse i
adresseboken eller i
myPOIs-minnet
Infotainmentsystemet har to atskilte
minneområder der du kan lagre de
destinasjonsadressene du liker best:
adresseboken og myPOIs-minnet.
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Før du lagrer en adresse i et av disse
minneområdene, må du tilordne
adressen til en kategori:
■ Hvis du vil lagre en adresse i adres‐

seboken, må du tilordne adressen
til kategoriene Privat eller
Jobbrelatert.

■ Hvis du vil lagre en adresse i my‐
POIs-minnet, kan du velge mellom
18 kategorier (f.eks. Restaurant,
Reiser eller Kultur).

Lagre en adresse i adresseboken
Trykk på DEST-knappen for å åpne
Angi reisemål-menyen og velg så et
alternativ for innlegging eller valg av
en destinasjonsadresse (f.eks. Tast
inn adresse eller Siste reisemål). Se
ovenfor når det gjelder beskrivelser
av hvordan du legger inn eller velger
adresse.
Når du har lagt inn eller valgt den øn‐
skede destinasjonsadressen, vises
Navigasjon-menyen.
Velg Lagre.
Menyen Lagre vises på displayet med
den sist innlagte eller valgte destina‐
sjonsadressen som standardnavn.

Standardnavnet kan endres (se ek‐
sempel på bildet nedenfor) med sta‐
vefunksjonen, se "Oppgi en adresse
med stavefunksjonen" ovenfor.

Du kan eventuelt også legge inn et
telefonnummer.
Standardkategorien Privat kan end‐
res til Jobbrelatert:
Velg den viste kategorien for å åpne
en meny med en liste med alle tilgjen‐
gelige adressekategorier.

Les dette
Hvis du velger en annen kategori
enn Privat eller Jobbrelatert, vil de‐
stinasjonsadressen bli lagret i my‐
POIs-minnet, ikke i adresseboken.

Velg Jobbrelatert.
Menyen Lagre vises igjen.
Velg OK for å lagre destinasjonsa‐
dressen i adresseboken med vist
navn og kategori.
Maksimalt 100 destinasjonsadresser
kan lagres i adresseboken.
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Velge en adresse i myPOIs-minnet
Å lagre en destinasjonsadresse i my‐
POIs-minnet fungerer på samme
måte som beskrevet ovenfor for
adresseboken.
Den eneste forskjellen: velg en annen
kategori enn Privat eller Jobbrelatert,
f.eks. Restaurant, Bil eller Handle.
Les dette
Hvis du velger en av kategoriene
Privat eller Jobbrelatert, vil destina‐
sjonsadressen bli lagret i adresse‐
boken, ikke i myPOIs-minnet.

Redigere eller slette en lagret
adresse
Adressedata (blant andre kategori og
telefonnummer) lagret i adressebo‐
ken eller i myPOIs-minnet kan redi‐
geres eller slettes helt når som helst.

Redigere eller slette en oppføring i
adresseboken
Trykk på DEST-knappen, velg
Adressebok, velg den ønskede opp‐
føringen og så Rediger.
Menyen Rediger vises.

Følgende alternativer er tilgjengelige:
■ Adresse åpner Tast inn adresse-

menyen. Du kan redigere den viste
adressen med stavefunksjonen, se
"Oppgi en adresse med stavefunk‐
sjonen" ovenfor.
Når du har bekreftet den redigerte
adressen, vises Navigasjon-me‐
nyen igjen.
Hvis du også vil redigere navnet el‐
ler endre kategorien, må du velge
den relevante adressen i adresse‐
boken igjen, se ovenfor.

■ Navn & nummer:: Etter at du har
valgt dette alternativet, kan du re‐
digere navnet i oppføringen i adres‐
seboken, redigere telefonnumme‐
ret eller velge en ny kategori, se
"Lagre en adresse i adresseboken"
ovenfor.

■ Slett: Sletter den viste adressen fra
adresseboken.

■ Som "Hjem": Definerer den viste
adressen som hjemmeadresse, se
"Definere hjemmeadressen" ne‐
denfor.

Redigere eller slette en oppføring i
myPOIs
Trykk på DEST-knappen og velg så
myPOIs for å åpne menyen vist ne‐
denfor.
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Redigere eller slette
Individuelle spesialmål
Velg Individuelle spesialmål, velg det
sorteringsalternativet du vil bruke
(f.eks. Omkrets andre steder), velg
ønsket kategori (f.eks. Restaurant),
velg ønsket adresse og så Rediger.
Menyen Rediger vises.
Redigere eller slette de viste innskri‐
vingsfunksjonene for myPOIs som
beskrevet for en oppføring i adresse‐
boken, se ovenfor.
Merknader om Importerte spesialmål
Importerte spesialdestinasjoner
(POI-er lastet ned fra en USB-sta‐
sjon) kan ikke redigeres direkte.

Hvis du vil redigere adressedata for
en importert POI:
■ Du må først lagre adressen i adres‐

seboken eller som en individuell
spesialdestinasjon. Så kan du redi‐
gere adressedataene for den rele‐
vante oppføringen i adresseboken
eller myPOIs (kan velges via
Individuelle spesialmål).

■ Eller du kan importere oppdaterte
adressedata fra en USB-stasjon, se
"Eksportere og importere POI-
data" i kapittelet "Bruk" ovenfor.

Det er heller ikke mulig å fjerne adres‐
sedata for individuelle spesialdestina‐
sjoner direkte fra myPOIs-minnet.
Hvis du vil fjerne individuelle
importerte POI-er:
Importer oppdaterte POI-data til info‐
tainmentsystemet som ikke innehol‐
der adressedataene for POI-er som
du ønsker å fjerne.
For å fjerne alle importerte POI-er av
en bestemt kategori: importer en tom
POI-datafil med den relevante kate‐
gorien.

Beskrivelser av import av POI-data
finner du i "Eksport og import av POI-
data" i kapittelet "Bruk" ovenfor.
Slette alle importerte POI-er samtidig:
Trykk på CONFIG-knappen, velg Na‐
vigasjonsinnstillinger og deretter Slett
alle importerte spesialmål.

Definere hjemmeadressen
Før du kan definere en adresse som
hjemmeadresse, må du lagre denne
adressen i adresseboken eller my‐
POIs-minnet, se tilsvarende beskri‐
velser ovenfor.

Definere en oppføring i
adresseboken som hjemmeadresse
Trykk på DEST-knappen, velg
Adressebok, velg den ønskede
adresseoppføringen, velg Rediger og
til sist Som "Hjem".
Den viste adressen er definert som ny
hjemmeadresse og vises som første
alternativ på Angi reisemål-menyen.
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Definere en myPOIs-oppføring som
hjemmeadresse
Trykk på DEST-knappen og velg så
myPOIs for å åpne menyen vist ne‐
denfor.

Definere en individuell POI som hjem‐
meadresse
Velg Individuelle spesialmål, velg det
sorteringsalternativet du vil bruke
(f.eks. Omkrets andre steder), velg
ønsket kategori (f.eks. Restaurant),
velg ønsket adresse, velg Rediger og
så Som "Hjem".
Den viste adressen er definert som ny
hjemmeadresse og vises som første
alternativ på Angi reisemål-menyen.

Merknader om Importerte spesialmål
Importerte spesialdestinasjoner
(POI-er lastet ned fra en USB-sta‐
sjon) kan ikke defineres som hjem‐
meadresser direkte.
Hvis du vil definere adressen i en im‐
portert POI som hjemmeadresse:
Du må først lagre adressen i adres‐
seboken eller som en individuell spe‐
sialdestinasjon.
Så kan du definere adressedataene
for den relevante oppføringen i adres‐
seboken eller myPOIs (kan velges via
Individuelle spesialmål) som hjem‐
meadresse.

Veivisning
Trykk på NAV-knappen og så på
MENU-knotten for å vise hovedme‐
nyen for navigasjon.
Avhengig av om ruteveivisningen er
deaktivert eller aktivert for øyeblikket,
vil det være forskjellige tilgjengelige
menyalternativer.

Funksjoner med
ruteveiledningen deaktivert

Starte navigasjon
Når du har valgt Starte navigasjon, vil
displayet vise menyen nedenfor.
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Følgende alternativer er tilgjengelige:
■ Starte navigasjon: Start ruteveivis‐

ning til den viste adressen.
■ Vis på kart: Vis plasseringen av den

viste adressen på kartet.
■ Ring: Ikke tilgjengelig.
■ Lagre: Lagre den viste adressen i

adresseboken eller i myPOIs-min‐
net, se "Lagre en adresse i adres‐
seboken eller i myPOIs-minnet" i
kapittelet "Angi destinasjon" oven‐
for.

■ Rediger: Endre/redigere den viste
adressen, se "Redigere eller slette
en lagret adresse" i kapittelet "Angi
destinasjon" ovenfor.

■ Rutekriterier: Sett/endre kriterier for
ruteberegning, se "Navigasjonsal‐
ternativer" nedenfor.

TMC-meldinger
Informasjon om TMC, se kapittelet
"Dynamisk veivisning" 3 148.
Velg TMC-meldinger for å vise en li‐
ste med alle TMC-trafikkmeldinger
som er mottatt til nå.

Velg en trafikkmelding for å vise de‐
taljert informasjon om den aktuelle
trafikksituasjonen.

Navigasjonsmuligheter
Den tilsvarende menyen gir alternati‐
ver og en mengde aktuelle underme‐
nyer for konfigurering av ruteveiled‐
ning.
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Rutekriterier

Beregningen av en rute kan styres av
forskjellige kriterier.
Velg et av følgende kriterier:
■ Raskeste
■ Korteste
■ Økonomisk: Det beregnes en ener‐

gioptimert rute som tar i betraktning
bilspesifikke parametere som for
øyeblikket er definert på
Kjøretøyparam.-menyen, se ne‐
denfor.

Velg Kjøretøyparam. for å åpne en
meny for valg av bilspesifikke para‐
metere.

De valgte innstillingene tas i betrakt‐
ning for ruteberegningen hvis
Økonomisk er valgt for øyeblikket, se
ovenfor.
Etter innstilling av ønskede bilpara‐
metere trykker du på BACK-knappen
for å forlate menyen.
Velg Dynamisk guiding for å åpne en
meny for konfigurering av dynamisk
ruteveiledning.
Informasjon om dynamisk ruteveivis‐
ning finner du i kapittelet "Dynamisk
veivisning" 3 179.

Velg Dynamisk guiding for å aktivere/
deaktivere dynamisk ruteveiledning.
Hvis dynamisk ruteveiledning er akti‐
vert:
Velg Automatisk ny beregning hvis du
vil at ruten skal omberegnes automa‐
tisk når det er trafikkproblemer.
Velg Ny beregning etter konfirmering
hvis du vil at ruten skal omberegnes
bare etter at du har bekreftet den re‐
levante meldingen.
Velg Overta innstillinger for å aktivere
de viste innstillingene og for å forlate
menyen.
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Hvis det ønskes, velges en eller flere
av følgende alternativer i
Rutekriterier-menyen:
■ Unngå motorveier
■ Unngå tollveier
■ Unngå tunneler
■ Ingen ferjer
■ Vær obs på veier som er delvis

stengte

Visning målguiding
De følgende alternativene er tilgjen‐
gelige for visning av ruteveiledning:

Hvis du bruker alternativet Kjøreba‐
neassistent, kan du bestemme hvil‐
ken type illustrasjon som bør vises
når du når et motorveikryss.
Hvis Kjørebaneassistent er deakti‐
vert, vil displayet vise følgende illu‐
strasjonstype:

Hvis Kjørebaneassistent er aktivert,
vil displayet vise følgende illustra‐
sjonstype:
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Ved å bruke alternativet Pop Up
informasjon kan du velge om rute‐
veivisningsinformasjonen fra naviga‐
sjonen skal vises i meldingsvinduer i
andre funksjonsmoduser (f.eks. ra‐
dio). Informasjonen skjules etter en
innstilt tid eller ved å trykke BACK-
knappen.
Velg Overta innstillinger for å aktivere
de viste innstillingene og for å retur‐
nere til Navigasjonsmuligheter-me‐
nyen.

Kartalternativer
Velg Kartalternativer og deretter
Kartmodus for å vise den følgende
undermenyen:

Velg mellom kartorientering nord opp
og forover opp på kartdisplayet.
Velg Kartalternativer og deretter Vise
spesialmål på kartet for å åpne en un‐
dermeny med forskjellige alternativer
for å definere om og hvilke spesial‐
destinasjoner som skal vises på kar‐
tet.
Når Brukerdefinert er valgt, kan typen
av spesialdestinasjoner som skal vi‐
ses, defineres, f.eks. restaurant, ho‐
tell, offentlige steder osv.

Visning av ankomsttid eller kjøretid
Når du har valgt alternativet Visning
omtrentlig kjøretid eller Visning
omtrentlig ankomsttid på menyen Na‐
vigasjonsmuligheter, vil den rele‐
vante tiden vises i øverste linje på
skjermbildet med ruteveivisningen.

Aktuelle posisjonsinformasjoner
Den følgende informasjonen om den
aktuelle posisjonen vises:
■ By
■ Gatenavn
■ Breddegrad
■ Lengdegrad
■ Kartvisning
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Den gjeldende posisjonen kan kopie‐
res til adresseboken eller myPOIs-
minnet ved hjelp av Lagre, se "Lagre
en adresse i adresseboken eller my‐
POIs-minnet" i kapittelet "Angi desti‐
nasjon" ovenfor.

Destinasjon informasjoner
Vist informasjon: Samme som på dis‐
playet for Aktuell posisjon.

Funksjoner for aktiv
ruteveiledning

Stoppe navigasjon
Når du har valgt Stoppe navigasjon,
deaktiveres ruteveivisningen, og me‐
nyalternativene for ruteveivisningen
som er deaktivert, vises på displayet,
se "Funksjoner med ruteveivisning
deaktivert" ovenfor.

TMC-meldinger
Informasjon om TMC, se kapittelet
"Dynamisk veivisning" 3 148.
Etter å ha valgt TMC-meldinger vil
Filtrering-menyen bli vist.

Velg om Alle trafikkmeldinger eller
bare Trafikkmeldinger langs ruten
skal vises i TMC-meldinger-listen, se
nedenfor.

Navigasjonsmuligheter
Beskrivelse: Se "Funksjoner med ru‐
teveivisningen deaktivert" ovenfor.

Rute informasjon
Den følgende informasjonen kan hen‐
tes fra Rute informasjon-menyen:
■ Ruteliste
■ Aktuelle posisjonsinformasjoner
■ Destinasjon informasjoner
■ Oversikt aktuell rute
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Ruteliste

Alle veier på den beregnede ruten er
oppgitt med den aktuelle kjøreleng‐
den.
Rutelisteelementer med et "+"-sym‐
bol kan utvides ved å velge det ak‐
tuelle listeelementet. Etter valget vil
ytterligere informasjoner om det ak‐
tuelle listeelementet bli vist.
Aktuelle posisjonsinformasjoner
Beskrivelse: Se "Funksjoner med ru‐
teveivisningen deaktivert" ovenfor.
Destinasjon informasjoner
Beskrivelse: Se "Funksjoner med ru‐
teveivisningen deaktivert" ovenfor.

Oversikt aktuell rute
Den følgende informasjonen om den
aktuelle ruten vises:

■ Posisjon
■ Mål
■ Ankomsttid
■ Kjørestrekning
■ Kartvisning

Sperre strekning
Følgende alternativer er tilgjengelig
for å utelukke bestemte områder/ru‐
teseksjoner manuelt fra ruteveiled‐
ningen:

Strekningsliste
I listen over gatenavn på den aktuelle
beregnede ruten kan veier utelukkes
fra ruteveiledningen.
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For å utelukke en vei fra ruteveiled‐
ningen:
Merk det aktuelle gatenavnet og trykk
MENU-knappen. Gatenavnet vises
som avkrysset.
Hvis det ønskes, kan flere veier ute‐
lukkes fra ruteveiledningen.
Velg Overta innstillinger og bekreft
den viste meldingen.
Ruten omberegnes, og det tas hen‐
syn til de utelukkede veiene.
Avstand
Ved å sette en kjørelengde kan delen
av ruten fra den nåværende posisjo‐
nen til den innstilte kjørelengden ute‐
lukkes fra ruteveiledningen.

Innstill ønsket kjørelengde, trykk på
MENU-knappen og bekreft så den vi‐
ste meldingen.
Ruten reberegnes og det tas hensyn
til den utelukkede ruteseksjonen.
Les dette
De angitte sperringene forblir akti‐
verte inntil det beregnes en ny rute.

Oppheve alle strekninger
Etter at du har valgt dette alternativet,
vil ruteveivisningen igjen ta hensyn til
alle områder/ruteseksjoner som tidli‐
gere er utelukket fra ruteveivisningen.

Dynamisk veivisning
Hvis dynamisk ruteveiledning er aktiv,
vil hele den aktuelle trafikksituasjo‐
nen som infotainmentsystemet mot‐
tar via TMC, være inkludert ved be‐
regningen av ruten. Ruten foreslås
slik at det tas hensyn til alle trafikk‐
problemer eller begrensninger i for‐
hold til innstilte kriterier (f.eks. "korte‐
ste rute", "unngå motorveier" osv.).
Hvis det oppstår trafikkproblemer
(f.eks. trafikkork, stengte veier) på
den ruten som kjøres, vil det vises en
melding og det kommer en stemme‐
leding om problemets type. Føreren
kan velge om han vil kjøre rundt tra‐
fikkproblemet ved å ta den foreslåtte
ruten eller fortsette gjennom trafikk‐
problemet.
Trafikkproblemer i nærheten rappor‐
teres også dersom ruteveiledningen
ikke er aktiv.
Hvis ruteveiledningen er aktiv, kon‐
trollerer systemet ved hjelp av trafik‐
kinformasjonen om det ville være
bedre å beregne ruten på nytt eller ta
en alternativ rute som tar hensyn til
den aktuelle trafikksituasjonen.
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Aktiveringen og deaktiveringen av
den dynamiske ruteveivisningen,
samt innstilling av kriteriene for be‐
regning av ruten og andre innstillinger
for navigering, utføres i Navigasjons‐
muligheter-menyen, se kapittelet
"Veivisning" 3 172.

Dynamisk ruteveiledning virker bare
dersom det mottas trafikkinformasjon
via RDS-TMC-trafikkinformasjonssy‐
stemet.
Den mulige forsinkelsen på grunn av
et trafikkproblem som beregnes av
infotainmentsystemet, bygger på
data som systemet mottar fra den

RDS-TMC-stasjonen som er valgt for
øyeblikket. Den reelle forsinkelsen
kan avvike i forhold til det beregnede.

Kart
Alle kartdata som kreves til bruken av
navigasjonssystemet, er lagret på et
SD-kort som følger med infotainment‐
systemet.

Kart-SD-kort
Infotainmentsystemets SD-kortleser
kan bare lese det SD-kortet som le‐
veres spesielt til bruk med bilens na‐
vigasjonssystem. SD-kortleseren kan
ikke lese andre SD-kort.
På grunn av produksjonsdatoen for
kartdataene på SD-kortet, er det mu‐
lig at noen nye veier ikke er kommet
med, eller at noen navn og veier kan
være forskjellige fra dem som var i
bruk da kartdataene ble produsert.
Kontakt Chevrolet servicepartner for
å bestille nye SD-kort eller oppdate‐
ringer for kartdataene.
Skifte ut et kart-SD-kort: se nedenfor.

Viktig informasjon om håndtering av
SD-kort

Merk

Forsøk aldri å bruke et SD-kort
som er sprekt, deformert eller re‐
parert med limbånd. Det kan
skade utstyret.

■ SD-kortet må behandles forsiktig.
Du må aldri berøre metallkontak‐
tene.

■ Ikke bruk konvensjonelle rensemid‐
ler, lettbensin, tynner eller antista‐
tisk spray.

■ Hvis du må rense SD-kortet, bruker
du en myk klut.

■ Ikke bøy SD-kortet. Ikke bruk et
SD-kort som er bøyd eller sprukket.

■ Ikke sett et klistremerke eller skriv
noe på noen av overflatene.
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■ Ikke lagre SD-kortet på steder som
er utsatt for direkte sollys, eller i
høye temperaturer eller høy fuktig‐
het.

■ Legg alltid SD-kortet i oppbeva‐
ringsesken når det ikke er i bruk.

Skifte et SD-kort med kart
Sporet for SD-kortet befinner seg un‐
der dekselet på konsollen i midten.

Ta ut SD-kortet

Trykk på det innstukkede SD-kortet
for å frigjøre det og trekk det så for‐
siktig ut av SD-kortets spor.

Sette inn SD-kortet

Skyv SD-kortet med det avskårne
hjørnet mot venstre (se bildet oven‐
for) forsiktig inn i SD-kortets spor til
kortet smekker på plass.
Les dette
SD-kortet og SD-kortets spor må all‐
tid holdes rent og tørt.
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Symboloversikt
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Nr. Forklaring

1 Gjeldende posisjon (kart)

2 Mål

3 Gjeldende posisjon (ruteliste)

4 ikke tilgjengelig

5 ikke tilgjengelig

6 Tåke

7 Veiarbeid

8 Glatt vei

9 Smog

10 Snø

11 Storm

12 Advarsel/varsling

13 Stengt vei

14 Tett trafikk

15 Traikkork

16 Smale kjørebaner

17 Åpen liste

Nr. Forklaring

18 Lukket liste

19 Kjøpesenter

20 Bomvei

21 Turistinformasjon

22 Severdighet

23 Sport & fritid

24 På byen

25 Museum

26 Bilutleie

27 Reisebyrå

28 Fritidsaktivitet

29 Tilbud av tjenester

30 Minibank

31 Busstasjon

32 Campingplass
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Nr. Forklaring

33 Apotek

34 Kino

35 Lufthavn

36 Fornøyelsespark

37 By

38 Bank

39 Trafikkmelding

40 Ferje

41 Grense

42 Tunnel

43 Kiosk

44 Matvarebutikk

45 Hotell/motell

46 Motorvei-avkjøring

47 Parkeringsplass

48 Park & ride

49 Parkeringshus

Nr. Forklaring

50 Bensinstasjon

51 Service-område

52 Restaurant

53 WC

54 Historisk monument

55 Sykehus

56 Legevakt

57 Politi

58 Havneområde

59 Fjellpass

60 Offentlig sted

61 Aktuelt for bilen

62 Bilverksted

63 Gravplass

Talegjenkjenning
Generell informasjon
Talegjenkjenning i infotainmentsys‐
temet gjør at du kan bruke forskjellige
funksjoner i navigasjonssystemet
(kun Navi 900, med lydsystemegen‐
skaper) og telefonportalen med stem‐
mestyring. Det gjenkjenner komman‐
doer og tallsekvenser uavhengig av
den aktuelle taleren. Kommandoene
og tallsekvensene kan tales uten pau‐
ser mellom de enkelte ordene.
Du kan lagre måladresser, radiosta‐
sjoner og telefonnummere ved å gi
dem navn etter eget valg (stemmeeti‐
ketter). Ved å bruke disse navnene
kan du senere innstille måladressen
for en framtidig reise, velge en radio‐
stasjon eller foreta et telefonanrop.
Ved feil betjening eller kommandoer
vil talegjenkjenningen gi deg visuell
og/eller akustisk tilbakemelding og be
deg om å gjenta den ønskede kom‐
mandoen. Bortsett fra dette vil tale‐
gjenkjenningen godta viktige kom‐
mandoer og spørre ved behov.
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For å sikre at konversasjoner inne i
bilen ikke fører til utilsiktet utløsning
av systemfunksjoner, vil talegjenkjen‐
ningen ikke begynne før den er akti‐
vert.

Viktige merknader om
språkstøtte
■ Talegjenkjennelse er ikke tilgjenge‐

lig for alle språk som vises i info‐
tainmentsystemet.

■ Talegjenkjennelse er ikke tilgjenge‐
lig for alle språk i navigasjonssyste‐
met (inkludert lydsystemegenska‐
per) selv om de er tilgjengelig for
talegjenkjenning i telefonportalen.

■ Talegjenkjenning i telefonportalen:
Hvis det nåværende valgte språket
for visning ikke støttes av talegjen‐
kjenning, må du angi talekomman‐
doene på engelsk.
For å kunne angi talekomman‐
doene på engelsk må du først akti‐
vere telefonhovedmenyen ved å
trykke PHONE-knappen i infotain‐
mentsystemet, og deretter aktivere

talegjenkjenning for telefonportalen
ved å trykke w-knappen på rattet.

■ Talegjenkjenning i navigasjonssy‐
stemet: Hvis det nåværende valgte
språket for visning ikke støttes av
talegjenkjenning, vil talegjenkjen‐
ning ikke være tilgjengelig.
I så fall må du velge et annet språk
for displayet dersom du ønsker å
styre infotainmentsystemet med ta‐
lekommandoer:
Trykk CONFIG-knappen, velg me‐
nyelementet Språk og velg deretter
f.eks. English.
Da engelsk er et av de språkene
som støttes av talegjenkjenningen i
navigasjonssystemet, vil talegjen‐
kjenning da være tilgjengelig.

Les dette
Hvis du endrer vist språk på dis‐
playet til Infotainmentsystemet, blir
alle navn som er tilordnet de for‐
håndsinnstilte stasjonene og/eller
måladressene, slettet.

Telefonbetjening
Aktivere talegjenkjenning
For å aktivere talegjenkjenning i tele‐
fonportalen trykkes w-knappen på
rattet. Så lenge samtalen varer vil ly‐
den fra alle aktive lydkilder slås av og
alle trafikknyheter utkobles.

Justere volumet for
stemmerespons
Vri volumknappen i infotainmentsys‐
temet, eller trykk +- eller ―-knappene
på rattet.

Avbryte en samtale
Det er flere muligheter for å deakti‐
vere talegjenkjenning og avbryte en
samtale:
■ Trykk på knappen x på rattet.
■ Si "Cancel (Avbryt)".
■ Ikke legg inn (si) andre komman‐

doer på en stund.
■ Etter den tredje ikke-gjenkjente

kommandoen.
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Betjening
Ved hjelp av talegjenkjenning kan
mobiltelefonen betjenes svært enkelt
med stemmestyring. Det er tilstrekke‐
lig å aktivere talegjenkjenning og å
legge inn (si) den ønskede komman‐
doen. Etter angivelse av komman‐
doen leder infotainmentsystemet deg
gjennom dialogen med passende
spørsmål og tilbakemeldinger for å
oppnå den ønskede handlingen.

Hovedkommandoer
Etter aktivering av talegjenkjennelse
høres et kort tonesignal som angir at
talegjenkjenningen forventer en kom‐
mando.
Tilgjengelige hovedkommandoer:
■ "Dial (Tast)"
■ "Call (Ring)"
■ "Redialing (Taster på nytt)"
■ "Save (Lagre)"
■ "Delete (Slett)"
■ "Directory (Katalog)"
■ "Pair (Koble)"

■ "Select device (Velg enhet)"
■ "Voice feedback (Talesvar)"

Kommandoer som ofte er tilgjengelig
■ "Help (Hjelp)": Dialogen avsluttes

og alle tilgjengelige kommandoer
innenfor den aktuelle funksjonen
vurderes.

■ "Cancel (Avbryt)": Talegjenkjen‐
ning deaktiveres.

■ "Yes (Ja)": En passende handling
utløses, avhengig av sammenhen‐
gen.

■ "No (Nei)": En passende handling
utløses, avhengig av sammenhen‐
gen.

Slå et telefonnummer
Etter kommandoen "Dial (Tast)" ber
talegjenkjenningen om at det oppgis
et nummer.
Telefonnummeret må tales med din
normale stemme uten noen kunstige
pauser mellom de enkelte sifrene.

Gjenkjenningen virker best dersom
det lages en pause på minst et halvt
sekund etter tre til fem siffere. Info‐
tainmentsystemet gjentar så de gjen‐
kjente sifrene.
Du kan da legge inn flere siffere eller
gi følgende kommandoer:
■ "Dial (Tast)": Registreringen aksep‐

teres.
■ "Delete (Slett)": Det sist angitte sif‐

feret eller den sist angitte gruppen
av siffere slettes.

■ "Plus (Pluss)": Et foranstående "+"
registreres for anrop til utlandet.

■ "Verify (Bekreft)": Registreringen
gjentas av stemmeresponsen.

■ "Asterisk (Stjerne)": Det registreres
en stjerne "*".

■ "Hash (Firkant)": Det registreres et
kryss "#".

■ "Help (Hjelp)"
■ "Cancel (Avbryt)"
Den maksimale lengden for det regi‐
strerte telefonnummeret er 25 siffere.
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For å kunne foreta et anrop til utlandet
kan du si ordet "pluss" (+) i begynnel‐
sen av nummeret. Plusstegnet gir
deg mulighet til å ringe fra alle land
uten å kjenne forvalget for anrop til
utlandet i dette landet. Si deretter den
ønskede landkoden.
Eksempel på dialog
Bruker: "Dial (Tast)"
Stemmerespons: "Please, say the
number to dial (Si nummeret for å
taste.)"
Bruker: "Plus (Pluss) Four (Fire) Nine
(Ni)"
Stemmerespons: "Plus (Pluss) Four
(Fire) Nine (Ni)"
Bruker: "Seven (Sju) Three (Tre) One
(Én)"
Stemmerespons: "Seven (Sju) Three
(Tre) One (Én)"
Bruker: "One (Én) One (Én) Nine
(Ni) Nine (Ni)"
Stemmerespons: "One (Én) One
(Én) Nine (Ni) Nine (Ni)"
Bruker: "Dial (Tast)"

Stemmerespons: "The number is
being dialled (Nummeret blir tastet)"

Skrive inn et navn
Ved å bruke Call (Ring)-komman‐
doen kan det legges inn et telefon‐
nummer som er lagret i telefonboken
under et navn (stemmeetikett).
Tilgjengelige kommandoer:
■ "Yes (Ja)"
■ "No (Nei)"
■ "Help (Hjelp)"
■ "Cancel (Avbryt)"
Eksempel på dialog
Bruker: "Call (Ring)"
Stemmerespons: "Please, say the
nametag to call (Si talemerketen for å
ringe)"
Bruker: <Navn>
Stemmerespons: "Do you want to call
<Michael>? (Vil du ringe til
<Michael>?)"
Bruker: "Yes (Ja)"
Stemmerespons: "The number is
being dialled (Nummeret blir tastet)"

Starte en ekstra samtale
En ekstra samtale kan startes under
en aktiv telefonsamtale. For å gjøre
dette trykkes knappen w.
Tilgjengelige kommandoer:
■ "Send": Aktiver manuell DTMF (be‐

røringstoneanrop), f.eks. for tale‐
post eller telefonbank.

■ "Send nametag (Send talemerke)":
Aktiver DTMF (berøringstonean‐
rop) ved å angi et navn (stemme‐
etikett).

■ "Dial (Tast)"
■ "Call (Ring)"
■ "Redialing (Taster på nytt)"
■ "Help (Hjelp)"
■ "Cancel (Avbryt)"
Eksempel på dialog
Bruker: <Hvis det er en aktiv telefon‐
samtale: Trykk w-knappen>
Bruker: "Send"
Stemmerespons: "Please, say the
number to send. (Si nummeret for å
sende.)"



Infotainmentsystem 189

(For angivelse av nummer, se dialo‐
geksempelet for Slå et
telefonnummer)
Bruker: "Send"

Redialing (Taster på nytt)
Det sist oppringte nummeret gjentas
med kommandoen "Redialing (Taster
på nytt)".

Lagre
Ved å bruke kommandoen "Save
(Lagre)" lagres et telefonnummer i te‐
lefonboken under et navn (stemme‐
etikett).
Det angitte navnet må gjentas en
gang. Tonehøyde og uttale må være
så identisk som mulig for de to regi‐
streringene av navnet, ellers vil tale‐
gjenkjenningen avvise registreringen.
Maksimalt 50 stemmeetiketter kan
lagres i telefonboken.
Stemmeetiketter er brukeravhengige,
f.eks. vil bare den personen som har
registrert den, kunne bruke den.

For å unngå at begynnelsen på et la‐
gret navn blir kuttet, bør det legges
inn en kort pause etter forespørsel om
registrering.
For å kunne bruke en stemmeetikett
uavhengig av plasseringen, f.eks.
også i andre land, bør alle telefon‐
nummere legges inn med et "pluss"-
tegn og en landkode.
Tilgjengelige kommandoer:
■ "Save (Lagre)": Registreringen ak‐

septeres.
■ "Verify (Bekreft)": Den siste regi‐

streringen gjentas.
■ "Help (Hjelp)"
■ "Cancel (Avbryt)"
Eksempel på dialog
Bruker: "Save (Lagre)"
Stemmerespons: "Please, say the
number to save (Si nummeret for å
lagre.)"
(For angivelse av nummer, se dialo‐
geksempelet for Slå et
telefonnummer)
Bruker: "Save (Lagre)"

Stemmerespons: "Please, say the
nametag to save (Si talemerket for å
lagre.)"
Bruker: <Navn>
Stemmerespons: "Please, repeat the
nametag to confirm (Gjenta
talemerket for å bekrefte)"
Bruker: <Navn>
Stemmerespons: "Saving the
nametag (Lagrer talemerketen)"

Slette
En tidligere lagret stemmeetikett slet‐
tes med kommandoen "Delete
(Slett)".
Tilgjengelige kommandoer:
■ "Yes (Ja)"
■ "No (Nei)"
■ "Help (Hjelp)"
■ "Cancel (Avbryt)"

Lytting til lagrede navn
Stemmeresponsen for alle lagrede
navn (stemmeetiketter) startes med
kommandoen "Directory (Katalog)".
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Tilgjengelige kommandoer under
stemmerespons av stemmeetiketter:
■ "Call (Ring)": Telefonnummeret for

stemmeetiketten som sist ble lest
opp, velges.

■ "Delete (Slett)": Oppføringen for
stemmeetiketten som sist ble lest
opp, slettes.

Lagring av en mobiltelefon til eller
sletting av denne fra enhetslisten
Med kommandoen "Pair (Koble)" kan
en mobiltelefon lagres eller slettes fra
enhetslisten i telefonportalen 3 192.
Tilgjengelige kommandoer:
■ "Add (Legg til)"
■ "Delete (Slett)"
■ "Help (Hjelp)"
■ "Cancel (Avbryt)"
Eksempel på dialog
Bruker: "Pair (Koble)"
Stemmerespons: "Do you want to add
or delete a device? (Vil du legge til
eller slette en enhet?)"
Bruker: "Add (Legg til)"

Stemmerespons: "Using the pair
function in the external device, enter
<1234> to pair. (Bruke
koblingsmetoden i den eksterne
enheten, skriv <1234> for å koble.)"
Stemmerespons: "Do you want to pair
the device? (Vil du koble enheten?)"
Bruker: "Yes (Ja)"
Stemmerespons: Enheten er tilkoblet
som nummer <device_number>"

Velge en mobiltelefon fra enhetslisten
Ved hjelp av kommandoen "Select
device (Velg enhet)" kan en mobilte‐
lefon velges i enhetslisten for å sette
opp en Bluetooth-forbindelse.
Eksempel på dialog
Bruker: "Select device (Velg enhet)"
Stemmerespons: "Please, say a
device number to select (Si
enhetsnummeret for å velge.)"
Bruker: <device_number>
Stemmerespons: "Do you want to
select the device number
<device_number>? (Vil du velge
enhetsnummeret <device_num‐
ber>?)"

Bruker: "Yes (Ja)"
Stemmerespons: "Do you want to pair
the device? (Vil du koble enheten?)"
Bruker: "Yes (Ja)"
Stemmerespons: "One moment. The
system searches for the selected
device (Ett øyeblikk. Systemet søker
etter den valgte enheten.)"
Stemmerespons: "Device number
<dev_num> is selected
(Enhetsnummeret <dev_num> er
valgt)"

Voice feedback (Talesvar)
Alle stemmekommandoer besvares
eller kommenteres av infotainment‐
systemet ved hjelp av stemmeres‐
pons som er tilpasset til situasjonen.
For å slå stemmeresponsen på eller
av velges "Voice feedback
(Talesvar)" eller knappen "w" trykkes.
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Telefon
Generell informasjon
Telefonsystemet (hvis det finnes) gir
deg mulighet til å gjennomføre mobil‐
telefonsamtaler via en mikrofon i bilen
og bilens høyttalere, samt å betjene
de viktigste mobiltelefonfunksjonene
via infotainmentsystemet i bilen. For
å kunne bruke telefonsystemet må
mobiltelefonen være tilkoblet via
Bluetooth.
Telefonsystemet kan eventuelt betje‐
nes med talegjenkjenningssystemet.
Ikke alle telefonsystemfunksjoner er
støttet av alle mobiltelefoner. De mu‐
lige telefonfunksjonene avhenger av
den aktuelle mobiltelefonen og nett‐
verksleverandøren. Du finner ytterli‐
gere informasjon om dette i bruksan‐
visningen for mobiltelefonen din, eller
du kan spørre nettverksleverandøren
om dem.

Viktig informasjon om betjening
og trafikksikkerhet

9 Advarsel

Mobiltelefoner virker inn på mil‐
jøet. Det er derfor utarbeidet sik‐
kerhetsbestemmelser og -forskrif‐
ter. Du bør kjenne de gjeldende
forskriftene før du bruker telefon‐
funksjonen.

9 Advarsel

Bruk av håndfriutstyret under kjø‐
ring kan være farlig fordi oppmerk‐
somheten kan bli avledet fra tra‐
fikken. Du bør derfor parkere bilen
før du bruker håndfriutstyret. Følg
bestemmelsene i landet du befin‐
ner deg i.
Ikke glem å følge de spesielle be‐
stemmelsene som gjelder i be‐
stemte områder, og slå alltid av
mobiltelefonen hvis bruk av mobil‐

telefon er forbudt, hvis mobiltele‐
fon forårsaker interferens eller
hvis farlige situasjoner kan oppstå.

Bluetooth
Telefonsystemet støtter Bluetooth-
håndfriprofil v. 1.5 og er spesifisert i
samsvar med Bluetooth Special Inte‐
rest Group (SIG).
Du finner ytterligere informasjon om
spesifikasjonen på Internett på
http://www.bluetooth.com.

Betjening av talegjenkjenning
Ikke bruk talegjenkjenning i nødssi‐
tuasjoner, da stemmen din kan end‐
res så mye i stress-situasjoner at den
ikke kan gjenkjennes tilstrekkelig til å
sette opp den ønskede forbindelsen
raskt nok.

Kontrollelementer
De viktigste telefonspesifikke betje‐
ningselementene er som følger:
y\ @-knapp: Åpner telefonhovedme‐
nyen.
Betjeningselementer på rattet:
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q, w: Motta samtale, aktivere tale‐
gjenkjenning.
n, x: Avslutte/avslå samtale, deak‐
tivere talegjenkjenning.
Telefonsystemet kan eventuelt betje‐
nes med talegjenkjenning 3 185.

Tilkobling
Telefonsystemet slås på og av sam‐
tidig med tenningen. Når tenningen
slås av, kan du slå telefonsystemet på
og av via infotainmentsystemet.
En forbindelse kan settes opp mellom
mobiltelefonen og telefonsystemet
via Bluetooth. I denne sammenhen‐
gen må mobiltelefonen støtte Blue‐
tooth.
For å kunne sette opp en Bluetooth-
forbindelse må telefonsystemet slås
på og Bluetooth må aktiveres.
For informasjon om Bluetooth-funk‐
sjonen i mobiltelefonen din, se bruks‐
anvisningen for mobiltelefonen.

Bluetooth-tilkobling
Bluetooth er en radiostandard for
trådløs forbindelse, for eksempel fra
en telefon til andre enheter. Informa‐
sjoner, som for eksempel telefonbok,
anropslister, nettverksoperatører og
feltstyrke kan overføres. Funksjonali‐
teten kan være begrenset, avhengig
av telefontypen.
For å kunne sette opp en Bluetooth-
forbindelse med telefonsystemet, må
Bluetooth-funksjonen i mobiltele‐
fonen aktiveres og mobiltelefonen må
være innstilt på "synlig"/"registrer‐
bar". For ytterligere informasjoner, se
bruksanvisningen for mobiltelefonen.

Bluetooth-meny

Trykk på knappen CONFIG.
Velg Telefoninnstillinger, og deretter
Bluetooth.

Aktivere Bluetooth
Hvis Bluetooth-funksjonen i telefon‐
systemet er deaktivert: Sett
Aktivering på På og bekreft den føl‐
gende meldingen.

Enhetsliste
Når en mobiltelefon kobles til telefon‐
systemet via Bluetooth for første
gang, vil mobiltelefonen bli lagret i en‐
hetslisten.
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Maksimalt 5 mobiltelefoner kan lag‐
res i enhetslisten.

Tilkobling av en mobiltelefon for
første gang
Når mobiltelefonen er lagt til som en
håndfri enhet, kan brukeren ringe og
motta samtaler og bruke andre funk‐
sjoner i telefonsystemet. Antall til‐
gjengelige funksjoner avhenger av
mobiltelefonen. Mens den er koblet til
telefonsystemet, vil mobiltelefonen
kunne brukes på vanlig måte. Merk at
mobiltelefonbatteriet vil kunne utla‐

des hurtigere enn vanlig når Blue‐
tooth-forbindelsen er aktiv samtidig
med normal bruk av mobiltelefonen.

Velg Legg til enhet (Handsfree). Blue‐
tooth-koden som skal registreres på
mobiltelefonen, vises.
Les dette
Kun 5 enheter kan pares til systemet
samtidig. Dersom det skal pares yt‐
terligere en enhet, må en eksiste‐
rende enhet først slettes.

Telefonsystemet kan nå oppdages av
andre Bluetooth-enheter.

Når mobiltelefonen har oppdaget te‐
lefonsystemet, kan Bluetooth-koden
registreres på mobiltelefonen.

Når telefonsystemet har registrert
mobiltelefonen, kan oppsettet for til‐
kobling bekreftes.
Mobiltelefonen er tatt inn i enhetslis‐
ten og kan betjenes via telefonsyste‐
met.

Endre Bluetooth-kode
Den første gangen en Bluetooth-for‐
bindelse settes opp i telefonsystemet,
vises en standardkode. Denne stan‐
dardkoden kan til enhver tid endres.
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Av sikkerhetsmessige årsaker må det
brukes en tilfeldig valgt fire-siffers
kode for paring av enheter.

Velg Endre Bluetooth-kode. I menyen
som vises, redigeres den aktuelle
Bluetooth-koden og den endrede ko‐
den aksepteres ved å bruker OK.

Tilkobling av en mobiltelefon som er
lagret i enhetslisten

Velg den ønskede mobiltelefonen og
velg deretter alternativet Velg i me‐
nyen som vises.
Når telefonsystemet har registrert
mobiltelefonen, kan oppsettet for til‐
kobling bekreftes.
Mobiltelefonen kan betjenes via tele‐
fonsystemet.
Les dette
Hvis det oppstår feil ved tilkobling av
enheten, må det kontrolleres at en‐
heten viser bilens telefonsystem.

Hvis den ikke gjør det, slettes en‐
heten fra enhetslisten og kobles til
igjen som en ny enhet.

Fjerne mobiltelefon fra enhetslisten
Velg den ønskede mobiltelefonen fra
enhetslisten. I menyen som vises,
velges Slett og den følgende meldin‐
gen bekreftes.

Justering av ringetonen
Endre ringetone-karakteristikken:
Trykk på knappen CONFIG.
Velg Telefoninnstillinger, og deretter
Ringelyd.
Velg ønsket alternativ.
Endre ringetone-volumet:
Mens telefonen ringer, vris m-knap‐
pen i infotainmentsystemet, eller + /
--knappene trykkes på rattet.

Tilbakestilling av mobiltelefonen til
fabrikkinnstillinger
Velg Telefoninnstillinger, og deretter
Gjenoppr. fabrikk-innstillinger.
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Betjening
Innledning
Når det er satt opp en tilkobling mel‐
lom mobiltelefonen din og infotain‐
mentsystemet via Bluetooth, kan du
også betjene mange funksjoner i mo‐
biltelefonen via infotainmentsys‐
temet.
I infotainmentsystemet kan du f.eks.
sette opp en forbindelse med telefon‐
nummere som er lagret i mobiltele‐
fonen, eller endre telefonnumrene.
Les dette
Det er fortsatt mulig å bruke mobil‐
telefonen, for eksempelmotta anrop
eller justere volumet, i håndfrimo‐
dus.

Etter oppsett av en forbindelse mel‐
lom mobiltelefonen og infotainment‐
systemet, sendes mobiltelefondata til
infotainmentsystemet. Dette kan ta litt
tid, avhengig av telefonmodellen. I
denne perioden vil betjening av mo‐
biltelefonen via infotainmentsystemet
bare være mulig med visse begren‐
singer.

Ikke alle telefoner støtter alle funksjo‐
ner i telefonsystemet. Det er derfor
mulig at det finnes avvik fra omfanget
av funksjoner som er beskrevet, for
disse spesielle telefonene. For ytter‐
ligere informasjon, se instruksjonene
for den telefonspesifikke adapteren.

Innstilling av volumet for
håndfri-enhet
Vri m-knappen i infotainmentsys‐
temet, eller trykk + / --knappene på
rattet.

Slå et telefonnummer

Med aktiv telefon-hovedmeny trykkes
MENU-knappen for å åpne telefonbe‐
tjeningsmenyen.
Flere alternativer for å slå telefon‐
nummere, for bruk av telefonboken
og anropslister.

Skriv et nummer manuelt

Velg Tast nummer og skriv deretter
den ønskede tallsekvensen.
Velg y for å starte anropsprosessen.
Du kan veksle til telefonbokmenyen
ved å velge z.
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Telefonbok
Etter at forbindelsen er satt opp, sam‐
menlignes telefonboken med telefon‐
boken i det midlertidige minnet, forut‐
satt at det gjelder det samme SIM-
kortet eller den samme telefonen. I
denne perioden vil nettopp innlagte
oppføringer ikke bli vist.
Hvis det gjelder et annet SIM-kort el‐
ler en annen telefon, vil telefonboken
lastes inn på nytt. Denne prosessen
kan ta noen minutter, avhengig av te‐
lefonmodellen.

Velge et telefonnummer fra
telefonboken

Velg Telefonbok. I den viste menyen
velges området med den ønskede,
første bokstaven for å starte en for‐
håndsutvelgelse i telefonbokoppfør‐
ingene som skal vises.

Les dette
Telefonbokoppføringer overføres fra
mobiltelefonen. Presentasjonen av
og rekkefølgen på telefonbokoppfør‐
ingene kan variere i forhold til info‐
tainmentsystemets display og mobil‐
telefonens display.

Etter å ha gjennomført forhåndsutvel‐
gelsen: Velg den ønskede oppførin‐
gen i telefonboken for å vise de lag‐
rede numrene for denne oppføringen.

Velg det ønskede nummeret for å
starte anropsprosessen.

Anropslister

Ved hjelp av menyen Anropslister kan
brukeren se mottatte, oppringte og
tapte anrop og ringe de aktuelle num‐
rene. For å starte anropsprosessen:
Velg den ønskede anropslisten, en
oppføring i anropslisten og til slutt det
ønskede telefonnummeret.

Mottatte anrop
Når det kommer et inngående anrop,
vises en meny for å akseptere eller
avvise telefonsamtalen.



Infotainmentsystem 197

Velg ønsket alternativ.

Funksjoner under en
telefonsamtale
Hvis har en pågående telefonsam‐
tale, trykkes MENU-knappen for å
åpne en undermeny.
Forskjellige alternativer er tilgjenge‐
lig, avhengig av situasjonen og antall
funksjoner i mobiltelefonen.
■ Legg på: Koble fra telefonforbindel‐

sen.
■ Ring nummer: Skrive et telefon‐

nummer for å starte en ekstra tele‐
fonsamtale eller for å gjennomføre
DTMF (berøringstoneanrop), f.eks.
for talepost eller telefonbank.

■ Forlat samtale: Koble fra en forbin‐
delse til en konferansedeltager i en
telefonkonferanse.

■ Koble samtaler: Koble sammen to
samtaler når det er flere aktive
samtaler.

■ Bytte samtaler: Veksler mellom
samtaler, hvis det er flere samtaler.

■ Demp talelyd: Slå av lyden til en
samtale.

Mobiltelefoner og CB
radioutstyr
Monteringsanvisninger og
retningslinjer for bruk
Ved montering og bruk av mobiltele‐
fon skal de bilspesifikke monterings‐
anvisningene og retningslinjene for
bruk fra produsenten av mobiltele‐
fonen og håndfriutstyret overholdes.
Hvis ikke, kan bilens typegodekjen‐
ning bli ugyldig (EU-direktiv
95/54/EF).
Anbefalinger for feilfri drift:
■ Fagmessig montert utvendig an‐

tenne, dermed oppnås maksimal
rekkevidde,

■ Maksimal sendeytelse 10 watt,
■ Montering av telefonen på egnet

sted, ta hensyn til aktuell merknad
3 44.

Innhent råd om plassering av utven‐
dig antenne og apparatholder og mu‐
lighet for bruk av apparater med sen‐
deeffekt på mer enn 10 watt.

Bruk av et telefonapparat uten utven‐
dig antenne med mobiltelefonstan‐
dardene GSM 900/1800/1900 og
UMTS er bare tillatt når mobiltelefon‐
ens maksimale sendeeffekt er 2 watt
for GSM 900 og ellers 1 watt for de
øvrige typene.
Av sikkerhetsgrunner skal ikke tele‐
fonen brukes under kjøring. Også ved
bruk av håndfritt utstyr kan oppmerk‐
somheten avledes fra trafikken.

9 Advarsel

Radioutstyr og mobiltelefoner som
ikke oppfyller kravene i de oven‐
nevnte mobiltelefonstandardene,
er bare tillatt å bruke med antenne
utvendig på bilen.

Merk

Dersom ovenstående forskrifter
ikke følges, kan bruk av mobiltele‐
foner og radioutstyr uten utvendig
antenne forårsake funksjonsfor‐
styrrelser i bilens elektronikk.
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Klimastyring
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Klimakontrollsystemer
Varme- og
ventilasjonsanlegg

Betjeningselementer for:
■ Temperatur
■ Luftfordeling
■ Viftehastighet
■ Avdugging og avising
■ Oppvarmet bakrute

Temperatur
Juster temperaturen ved å dreie på
knappen.

Rød = varmt
Blå = kaldt

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

Luftfordeling
Velg luftutløp ved å trykke på knap‐
pene.
L = til øvre del av kupeen og ben‐

plassen
K = til benplassen
M = til hodet via justerbare ventila‐

sjonsdyser
J = til frontruten og benplassen

Valgt innstilling vises av en lysdiode i
knappen.

Viftehastighet
Juster luftmengden ved å stille viften
på ønsket hastighet.
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Avdugging og avising V

■ Trykk på knappen V: Viften kobles
automatisk over til høyere hastig‐
het, og luftfordelingen rettes auto‐
matisk mot frontruten.

■ Still temperaturbryteren på det var‐
meste nivået.

■ Slå på bakruteoppvarmingen Ü.
■ Åpne sideventilasjonsdysene etter

behov, og rett dem mot sidevin‐
duene.

Oppvarmet bakrute Ü 3 35.

Visning av innstillinger
Valgte funksjoner vises av en lys‐
diode i knappen som er aktivert.

Klimaanlegg

Betjeningselementer for:
■ Temperatur
■ Luftfordeling
■ Viftehastighet
■ Avdugging og avising
■ Omluftsdrift 4
■ Kjøling n
■ Oppvarmet bakrute

Temperatur
Juster temperaturen ved å dreie på
knappen.
Rød = varmt
Blå = kaldt

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

Luftfordeling
Velg luftutløp ved å trykke på knap‐
pene.
L = til øvre del av kupeen og ben‐

plassen
K = til benplassen
M = til hodet via justerbare ventila‐

sjonsdyser
J = til frontruten og benplassen

Valgt innstilling vises av en lysdiode i
knappen.

Viftehastighet
Juster luftmengden ved å stille viften
på ønsket hastighet.
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Avdugging og avising av
vinduer V

■ Trykk på knappen V: Viften kobles
automatisk over til høyere hastig‐
het, og luftfordelingen rettes auto‐
matisk mot frontruten.

■ Sett på kjølingen n.
■ Still temperaturbryteren på det var‐

meste nivået.
■ Slå på bakruteoppvarmingen Ü.
■ Åpne sideventilasjonsdysene etter

behov, og rett dem mot sidevin‐
duene.

Les dette
Hvis innstillingene for avdugging og
avising er valgt, hindres automatisk
stopp.
Hvis innstillingene for duggfjerning
og avising velges mens motoren er i
automatisk stopp, startes motoren
igjen automatisk.

Oppvarmet bakrute Ü 3 35.

Omluftsystem 4
Omluftsdriften betjenes med knap‐
pen 4.

9 Advarsel

Kjør ikke for lenge med omluftsys‐
temet innkoblet, ettersom det kan
føre til at du blir søvnig. Skift til
frisklufttilførsel med jevne mellom‐
rom.
Det innkoblede omluftsystemet re‐
duserer 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.

Kjøling n
Betjenes med knappen n og er bare
i funksjon når motor og vifte går.
Klimaanlegget kjøler og avfukter (tør‐
ker) når utetemperaturen er litt over
frysepunktet. Derfor kan det danne
seg kondens som drypper ut under
bilen.
Hvis du ikke ønsker kjøling eller tør‐
king, kan du slå av kjølingen for å
spare drivstoff. Når kjølesystemet er
slått av, vil ikke klimakontrollen utløse
forespørsel om ny motorstart under
automatisk stans.
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Maksimal kjøling

Åpne vinduene en liten stund, slik at
den varme luften kan slippe raskt ut.
■ Sett på kjølingen n.
■ Slå på luftsirkulasjonssystemet

4.
■ Trykk på luftfordelingsbryteren M.
■ Still temperaturbryteren på det kal‐

deste nivået.
■ Still viftehastigheten på det høyeste

trinnet.
■ Åpne alle dysene.

Visning av innstillinger
Valgte funksjoner vises av en lys‐
diode i knappen som er aktivert.

Elektronisk klimakontroll

9 Advarsel

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

Brytere for automatisk modus
AUTO = automatisk modus,

alle innstillinger
unntatt temperatu‐
ren velges automa‐
tisk

Temperature = forhåndsvalg av
ønsket temperatur

Disse funksjonene kan tilpasses ma‐
nuelt, og automatisk modus kobles
dermed ut:
Fan
speed

= justerbar luftmengde

MODE = justerbar luftfordeling
V = avdugging og avising
X = slå systemet på eller av
n = slå kjølingen på eller av
4 = omluftsdrift
AQS = luftkvalitetsføler

Oppvarmet bakrute Ü 3 35.
Den forhåndsvalgte temperaturen re‐
guleres inn automatisk. Ved automa‐
tisk drift regulerer viftehastigheten og
luftfordelingen automatisk luftmeng‐
den.
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Systemet kan tilpasses manuelt med
bryterne for luftfordeling og vifteha‐
stighet.

Når en innstilling endres, vises dette
på informasjonsdisplayet i noen få se‐
kunder.
Aktiverte funksjoner vises av lysdio‐
der i knappene.
Den elektroniske klimastyringen vir‐
ker for fullt bare når motoren er i gang.

Automatisk drift AUTO

Grunninnstilling for høy komfort:
■ Trykk på AUTO-knappen, så akti‐

veres klimaanlegget automatisk.
■ Åpne alle dysene.
■ Innstill den valgte temperaturen

med venstre dreieknott.
Viftehastigheten i automatisk modus
kan endres i menyen Innstillinger.
Personlig tilpasning av bilen 3 86
Alle ventilasjonsdyser reguleres auto‐
matisk i automatisk modus. Ventila‐
sjonsdysene bør derfor alltid være
åpne.

Forhåndsvalg av temperatur

Still inn ønsket temperatur ved å dreie
på knappen.
Rød = varmt
Blå = kaldt

Hvis laveste temperatur er innstilt,
kjører klimastyringen på maksimal
kjøling.
Hvis høyeste temperatur er innstilt,
kjører klimastyringen på maksimal
oppvarming.
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Les dette
Hvis temperaturen er redusert med
2 °C eller mer, trykkes mens mo‐
toren er i automatisk stans, startes
motoren igjen automatisk.
Stopp/start-system 3 210.

Avdugging og avising av
vinduer  V
■ Trykk på knappen V.
■ Temperatur og luftfordeling stilles

inn automatisk, og viften går med
høyere hastighet.

■ Tilbake til automatisk drift: Trykk på
knappen V.

Slå på bakruteoppvarmingen Ü.
Les dette
Hvis V-knappen trykkes mens mo‐
toren går, vil automatisk stans hin‐
dres helt til V-knappen trykkes
igjen.
Hvis V-knappen trykkes mens mo‐
toren er i automatisk stans, startes
motoren igjen automatisk.

Oppvarmet bakrute Ü 3 35.

Manuelle innstillinger
Klimastyringinnstillingene kan endres
med knappene og dreieknottene som
følger: Endring av en innstilling deak‐
tiverer den automatiske modusen.

Viftehastighet x

Drei høyre knott. Viftehastigheten an‐
gis av tallet på displayet.
Gå tilbake til automatisk drift: Trykk
på knappen AUTO.

Luftfordeling MODE

Trykk én eller flere ganger på knap‐
pen MODE for ønsket justering. Inn‐
stilt luftfordeling vises på informa‐
sjonsdisplayet.
VL = til frontruten, øvre del av ku‐

peen og benplassen
VK = til frontruten og benplassen
K = til benplassen
M = til hodet via justerbare ven‐

tilasjonsdyser
L = til øvre del av kupeen via ju‐

sterbare ventilasjonsdyser
og til benplassen
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Gå tilbake til automatisk luftfordeling:
Deaktiver den aktuelle innstillingen,
eller trykk på knappen AUTO.

Kjøling n
Aktiver eller deaktiver med n-knap‐
pen.
Klimaanlegget kjøler og avfukter (tør‐
ker) fra en bestemt utetemperatur.
Derfor kan det danne seg kondens
som drypper ut under bilen.
Hvis du ikke ønsker kjøling eller tør‐
king, kan du slå av kjølingen for å
spare drivstoff. Når kjølesystemet er
slått av, vil ikke klimakontrollen utløse
forespørsel om ny motorstart under
automatisk stans.

Automatisk omluftdrift
Det automatiske omluftsystemet har
en luftfuktighetsføler som automatisk
skifter over til friskluft utenfra, hvis
luftfuktigheten inne blir for høy.

Manuell omluftsdrift 4
Den manuelle omluftsdriften betjenes
med knappen 4.

9 Advarsel

Det innkoblede omluftsystemet re‐
duserer 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.

Luftkvalitetsføler AQS
Luftkvalitetsføleren registrerer dårlig
kvalitet på uteluften og kobler auto‐
matisk om til kupéluft.

Slå systemet på eller av X
Når knappen X trykkes, slås alle
funksjonene til varme-, ventilasjons-
og kjølesystemet på eller av.

Grunninnstillinger
Noen innstillinger kan endres i me‐
nyen Innstillinger i informasjonsdis‐
playet. Personlig tilpasning av bilen
3 86.

Ekstra varmeelement
Luftvarmer (bare biler med
dieselmotor)
Quickheat er en elektrisk tilleggsluft‐
varmer som varmer opp kupeen ras‐
kere.
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Ventilasjonsdyser
Justerbare
ventilasjonsdyser
Når kjølingen er på, må minst én ven‐
tilasjonsdyse være åpen, slik at ikke
fordamperen iser til på grunn av
manglende luftsirkulasjon.

For å åpne en dyse, drei justerings‐
hjulet til Y.

Still inn retningen på luftstrømmen
ved å vippe og svinge på lamellene.

For å lukke en dyse, drei justerings‐
hjulet til 4.

9 Advarsel

Fest ingen gjenstander til spilene i
lufteventilene. Personer eller ut‐
styr kan bli skadet ved en ulykke.

Faste ventilasjonsdyser
Ytterligere ventilasjonsdyser finnes
under frontruten og sidevinduene
samt på benplassen.
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Vedlikehold
Luftinntak

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

Pollenfilter (friskluftfilter)
Pollenfilter med manuell
regulering
Filteret renser luften utenfra for støv,
sot, pollen, sporer, ubehagelig lukt
(kombinert filter) gjennom luftinnta‐
ket.

Klimaanlegg, vanlig drift og
bruk
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 utetemperatu‐
rer.

Service
For best mulig kjøling anbefales det å
kontrollere klimaanlegget årlig, først
gang tre år etter at bilen først ble
registrert.
■ Funksjons- og trykktest
■ Varmefunksjon
■ Tetthetskontroll

■ Kontroll av drivremmer
■ Rengjøring av kondensator og for‐

damperens drenering
■ Effektkontroll
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Kjøring og bruk

Kjøretips ..................................... 207
Start og betjening ...................... 207
Eksos ......................................... 213
Automatgir ................................. 215
Manuelt gir ................................. 217
Bremser ..................................... 218
Kjøresystemer ............................ 219
Automatisk hastighetskontroll ... 221
Parkeringsradar ......................... 222
Drivstoff ...................................... 225

Kjøretips
Kontroll over bilen
La aldri bilen rulle uten at
motoren er i gang (unntatt ved
automatisk stopp)
Mange systemer fungerer ikke i
denne situasjonen, f. eks. bremse‐
kraftforsterkeren og servostyringen.
Slik kjøring setter deg selv og andre i
fare. Alle systemer fungerer under
automatisk stopp, men det vil være en
kontrollert reduksjon i støtten fra ser‐
vostyringen, og bilens hastighet vil re‐
duseres.
Stopp/start-system 3 210.

Pedaler
For at pedalene skal kunne vandre
uhindret, må det ikke ligge matter un‐
der pedalene.

Start og betjening
Innkjøring av ny bil
Følg disse rådene frem til bilen har
kjørt noen hundre kilometer for å for‐
bedre ytelsen og driftsøkonomien og
forlenge bilens levetid.
■ Unngå å gi full gass ved start.
■ Rus ikke motoren.
■ Unngå bråbremsing, med unntak

av nødsituasjoner, for riktig innkjø‐
ring av bremsene.

■ Unngå bråstarter, brå akselerering
og langvarig kjøring med høy has‐
tighet, slik at du hindrer skade på
motoren og sparer på drivstoffet.

■ Unngå å akselerere med full gass i
lave gir.

■ Ikke tau en annen bil.
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Tenningsbryterposisjoner

0 = Tenning av
1 = Tenningen av, og rattet låst opp
2 = Tenning på. For dieselmotor:

forgløding
3 = Start

Starte motoren
Starte motoren med
tenningsbryteren

■ Vri nøkkelen til stilling 1. Beveg rat‐
tet litt for å frigjøre rattlåsen

■ Manuelt gir: Trykk og hold inne
clutchpedalen

■ Automatgir: Trykk og hold inne
bremsepedalen, og flytt velgerspa‐
ken til P eller N

■ Ikke gi gass

■ Dieselmotor: Vri nøkkelen til posi‐
sjon 2 for forvarming (gløding) til
kontrollampen ! slukker

■ Drei nøkkelen til 3, og slipp den så
snart motoren går.

Hvis du skal starte bilen på nytt eller
slå av motoren, må du først vri nøk‐
kelen tilbake til 0.
Under automatisk stopp kan motoren
startes ved at du trår inn clutchpeda‐
len.
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Starte motoren med Start/Stop -
knappen

■ Den elektroniske nøkkelen må
være inne i bilen

■ Manuelt gir: Trå på clutch- og brem‐
sepedalen

■ Automatgir: Trå på bremsen og flytt
velgerspaken til P eller N (av sik‐
kerhetsmessige årsaker startes
motoren i P).

■ Ikke gi gass
■ Trykk på Start/Stop-knappen, og

slipp den så snart motoren går. Den
grønne lysdioden tennes så snart
motoren er i gang

Trykk en gang til på knappen for å slå
av motoren.

Slå av motoren
■ Trykk Start/Stop-knappen mens

motoren går og bilen står stille for å
slå av motoren.

Tilbehørsstrømmodus
Trykk Start/Stop-knappen en gang
uten å trykke inn clutch- eller brem‐
sepedalen: Tilbehørsstrømmodus er
aktiv, den gule lysdioden i knappen
lyser. I denne modusen er rattlåsen
frigjort og noen elektriske funksjoner
fungerer.
For å starte motoren fra
Tilbehørsstrømmodus trykkes clutch‐
pedalen (manuelt gir) eller bremse‐
pedalen (automatgir) og deretter tryk‐
kes Start/Stop-knappen en gang til.

Tenning i strømmodus
Trykk og hold inne Start/Stop-knap‐
pen i 5 sekunder uten å trykke på
clutch- eller bremsepedalen: Tenning
på-strømmodus er aktiv, den grønne
lysdioden i knappen lyser. I denne

modusen fungerer alle elektriske
funksjoner og dieselmotoren forvar‐
mes.
For å starte motoren fra Tenning på-
strømmodus trykkes clutchpedalen
(manuelt gir) eller bremsepedalen
(automatgir) og deretter trykkes Start/
Stop-knappen en gang til.
Les dette
Legg ikke fjernkontrollen i bagasje‐
rommet eller like ved Info-Display.

Nødbetjening
Hvis enten batteriet i den elektroniske
nøkkelen er for svakt eller fjernkon‐
trollen ikke virker, kan førerdørlåsen
låses og låses opp med den mekani‐
ske nøkkelen 3 20.
Den mekaniske nøkkelen kan bare
brukes til å løse eller låse opp fører‐
døren. Låse opp hele bilen 3 23. På
biler med tyverialarm kan alarmen bli
utløst når du låser opp bilen. Deakti‐
ver alarmen ved å slå på tenningen.
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Åpne dekselet i bunnen av kopphol‐
deren i midtkonsollen. Trekk ut den
elektroniske nøkkelen og stikk den
inn i nøklesporet.
Trykk på knappen Start/Stop.
Når du skal slå av motoren, trykker du
på Start/Stop-knappen i minst
to sekunder.
Lås førerdøren med den mekaniske
nøkkelen. Låse hele bilen 3 23.
Denne muligheten er bare beregnet
på nødstilfeller. Søk hjelp hos et verk‐
sted.

Starte bilen i lave temperaturer
Start av motoren uten ekstra varme‐
apparater er mulig ned til -27 °С. Det
kreves en motorolje med korrekt vis‐
kositet, korrekt drivstoff, gjennomført
service og et tilstrekkelig ladet batteri.
Ved temperatur under -27 °C trenger
automatgiret en oppvarmingstid på
ca. 5 minutter. Girvelgeren må stå på
P.

Drivstoffkutt
Ved kjøring med innlagt gir og uten at
gasspedalen røres, kobles drivstoff‐
tilførselen automatisk ut.

Stopp/start-system
Stopp/start-systemet bidrar til driv‐
stoffsparing og reduksjon av eksosut‐
slippet. Når forholdene tillater det,
slår det av motoren med én gang bi‐
len har lav hastighet eller står stille,
for eksempel ved trafikklys eller kø.
Det starter motoren automatisk så
snart clutchpedalen trås inn. En bat‐
teriføler sikrer at automatisk stans
bare skjer når batteriet er tilstrekkelig
ladet for ny start.

Aktivering
Stopp/start-systemet er tilgjengelig
så snart motoren starter, bilen kjører
i gang og betingelsene som er angitt
nedenfor i dette avsnittet, er oppfylt.



Kjøring og bruk 211

Deaktivering

Deaktiver stopp/start-systemet ma‐
nuelt ved å trykke på ECO-knappen.
Deaktiveringen vises ved at lysdioden
i knappen slukker.

Automatisk stans
Hvis bilen har lav hastighet eller står i
ro, kan du aktivere automatisk stans
på denne måten:
■ Trå inn clutchpedalen
■ Still hendelen til nøytral stilling
■ Slipp clutchpedalen
Motoren slås av, mens tenningen fort‐
satt er på.

Automatisk stans vises av nålen på
AUTOSTOP i turtelleren.
Oppvarmingen og bremseytelsen
opprettholdes under automatisk
stans.

Merk

Styrehjelpen kan reduseres under
et automatisk stopp.

Betingelser for automatisk stans
Stopp/start-systemet undersøker om
alle betingelsene nedenfor er oppfylt.

■ Stopp/start-systemet er ikke deak‐
tivert 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 høy.
■ Eksostemperaturen er ikke for høy,

for eksempel etter kjøring med stor
belastning på motoren.

■ Utetemperaturen er ikke for lav.
■ Klimakontrollsystemet tillater en

automatisk stans.
■ Bremsevakuumet er tilstrekkelig.
■ Selvrensingsfunksjonen til diesel‐

partikkelfilteret er ikke aktiv.
■ Bilen har beveget seg siden siste

automatisk stans.
Hvis de ikke er det, vil automatisk
stans-funksjonen bli sperret.
Omgivelsesluft nær frysepunktet kan
hemme et automatisk stopp.
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Enkelte innstillinger for klimakontroll‐
systemet kan hindre automatisk
stans. Se kapitlet om klimakontroll for
mer informasjon.
Automatisk stans kan være blokkert
umiddelbart etter kjøring på motorvei.
Innkjøring av ny bil 3 207.

Batterisparer
For å sikre pålitelig motorstart er et
antall funksjoner for å hindre utlading
av batteriet integrert i stopp/start-sys‐
temet.

Tiltak for å spare strøm
Under automatisk stans deaktiveres
diverse elektrisk utstyr som elektrisk
tilleggsvarmer eller bakruteoppvar‐
ming eller kobles om til strømspare‐
modus. Viftehastigheten til klimakon‐
trollsystemet er redusert for å spare
strøm.

Når føreren skal starte motoren
på nytt
Trå inn clutchpedalen for å starte mo‐
toren på nytt.

Motorstart vises av nålen på tom‐
gangsturtallsposisjonen i turtelleren.
Hvis girspaken skyves ut av nøytral
før clutchen først er trykket inn, lyser
eller vises kontrollindikatoren 0 som
et symbol i førerinformasjonssente‐
ret.
Kontrollampe 0 3 74.

Når stopp/start-systemet skal
starte motoren på nytt
Girspaken må være i nøytral for at
automatisk ny start skal være mulig.
Hvis ett av følgende forhold oppstår
under automatisk stans, startes mo‐
toren automatisk av stopp/start-sys‐
temet:
■ Stopp/start-systemet deaktiveres

manuelt.
■ Panseret åpnes.
■ Førerens sikkerhetsbelte løsnes og

førerdøren åpnes.
■ Motortemperaturen er for lav.
■ Batteriet er utladet.
■ Bremsevakuumet er ikke tilstrekke‐

lig.

■ Bilen begynner å bevege seg.
■ Klimakontrollsystemet ber om mo‐

torstart.
■ Klimaanlegget slås på manuelt.
Hvis ikke panseret er helt lukket, vi‐
ses en varselmelding på førerin‐
formasjonsdisplayet, og kontrollam‐
pen / tennes.
Kontrollampe / 3 77.
Hvis elektrisk tilbehør, for eksempel
en bærbar CD-spiller, er koblet til
strømuttaket, kan en kortvarig reduk‐
sjon av effekten merkes under ny
start.

Parkering
■ Bilen må ikke parkeres på lett an‐

tennelig underlag. Den høye tem‐
peraturen 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 redu‐
sere betjeningskraften.



Kjøring og bruk 213

■ 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 setter girvelgeren i
stillingen P før du slår av tenningen.
I oppoverbakker dreier du dessuten
forhjulene bort fra fortauskanten.
Når bilen står i en nedoverbakke,
legger du inn reversgiret eller setter
girvelgeren i stillingen P før du slår
av tenningen. Drei dessuten for‐
hjulene inn mot fortauskanten.

■ Lås bilen og koble inn tyveri‐
alarmen.

Eksos

9 Fare

Eksosgass inneholder den giftige
gassen karbonmonoksid, som er
fargeløs og luktfri. Innånding kan
medføre livsfare.
Åpne vinduene dersom det
trenger eksos inn i kupeen. Sørg
for at feilen utbedres ved et verk‐
sted.
Unngå også å kjøre med åpen
bakluke, ellers kan eksosgass
trenge inn i bilen.

Dieselpartikkelfilter
Dieselpartikkelfiltersystemet filtrerer
ut skadelige sotpartikler fra eksos‐
gassene. Systemet har en selvrense‐
funksjon som virker automatisk under
kjøring. Filteret renses ved at opp‐
fangede sotpartikler forbrennes ved
høy temperatur. Dette skjer automa‐
tisk under bestemte kjøreforhold og
kan ta fra 10 opp til 25 minutter. Auto‐
matisk stopp er ikke tilgjengelig, og

drivstofforbruket kan være høyere i
denne perioden. Det er normalt med
utvikling av lukt og røyk under denne
prosessen.

Under visse kjøreforhold, f.eks. små‐
kjøring, kan systemet ikke renses
automatisk.
Når filteret må renses og de siste kjø‐
reforholdene ikke ga mulighet for
automatisk rensing, lyser eller blinker
kontrollampen %. Fortsett å kjøre,
hold en minstehastighet på 50 km/t i
omtrent 15 minutter, eller inntil kon‐
trollampen slukker. Gir eventuelt ned.
Da starter rensingen av dieselpartik‐
kelfilteret.
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Vi anbefaler å ikke avbryte kjøringen
og slå av tenningen under rensingen.

Merk

Hvis renseprosessen blir avbrutt
mer enn en gang, er det stor fare
for alvorlig skade på motoren.

Rensingen skjer hurtigst ved høye
motorturtall og ved høy belastning.

Kontrollampen % slukker så snart
selvrensingen er ferdig.

Katalysator
Katalysatoren reduserer mengden av
skadelige stoffer i eksosen.

Merk

Bruk av andre drivstoffkvaliteter
enn de som står oppført på sidene
3 225, 3 285 kan skade kataly‐
satoren og elektroniske deler.
Uforbrent bensin kan medføre at
katalysatoren overopphetes og
skades. Derfor bør startmotoren
ikke betjenes unødig lenge, tom‐
kjøring av tanken og starting av
motoren ved skyving eller sleping
bør unngås.

Ved feiltenning, ujevn motorgange,
redusert motoreffekt eller andre uvan‐
lige driftsforstyrrelser, må feilen umid‐
delbart utbedres ved et verksted I
nødsfall kan du kjøre videre i et kor‐
tere tidsrom med lav hastighet og lavt
motorturtall.
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Automatgir
Med automatgir kan du gire både ma‐
nuelt (i manuell modus) og automa‐
tisk (i automatisk modus).

Girdisplay

Modus eller valgt kjøretrinn vises i gir‐
displayet.

Girspak

P = Parkeringsposisjon, hjulene er
låst. Må bare brukes når bilen
står stille og håndbremsen er
på.

R = Revers, må bare legges inn når
bilen står stille.

N = Nøytral.
D = Automatikkmodus med alle gir.

Girspaken er låst i P. Slå på ten‐
ningen, trå på bremsepedalen og
trykk på utløserknappen for å be‐
gynne å kjøre.
For å koble inn P eller R, trykk på fri‐
gjøringsknappen.

Ikke gi gass mens giret velges. Gass-
og bremsepedalen må aldri betjenes
samtidig.
Når et gir er lagt inn og du slipper opp
bremsepedalen, starter bilen lang‐
somt opp.

Motorbremsing
For å utnytte motorbremsingen velger
du et lavere gir i god tid ved kjøring
nedoverbakke.

Gynge løs bilen
Det er bare tillatt å gynge løs bilen når
den sitter fast i sand, søle eller snø.
Før girspaken frem og tilbake mellom
D og R i et repeterende mønster. Ikke
rus motoren og unngå brå akselera‐
sjon.

Parkering
Sett på håndbremsen, legg inn P og
ta ut tenningsnøkkelen.
Tenningsnøkkelen kan bare tas ut i
girspakstilling P.
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Manuell modus

Flytt girvelgeren fra stilling D mot
venstre og deretter forover eller bak‐
over.
< = Skifte til et høyere gir.

] = Skifte til et lavere gir.

Dersom du velger et høyere gir ved
for lav hastighet eller et lavere gir ved
for høy hastighet, foretas det ikke noe
girskift.
Ved for lave motorturtall skifter gir‐
kassen automatisk til et lavere gir
over en bestemt hastighet.

Ved høye motorturtall skiftes det ikke
automatisk til et høyere gir.

Elektroniske
kjøreprogrammer
■ Driftstemperaturprogrammet sør‐

ger raskt for den nødvendige tem‐
peraturen i katalysatoren etter kald‐
start ved å øke motorturtallet.

■ Automatisk nøytralstilling (fri) skif‐
ter automatisk til tomgang når bilen
stanses i forovergir.

Tvungen nedgiring

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

Feil
Feilfunksjonslampen g tennes ved
feil. Girkassen skifter ikke lenger gir,
verken automatisk eller manuelt, et‐
tersom den er låst i et gir.
Sørg for at feilen utbedres ved et
verksted.

Strømbrudd
Girspaken kan ikke flyttes fra P ved
strømbrudd. Tenningsnøkkelen kan
ikke tas ut av tenningslåsen.
Hvis batteriet er utladet, starter du bi‐
len med startkabler 3 267.
Hvis batteriet ikke er årsak til feilen,
frigjør girspaken og ta ut tennings‐
nøkkelen.

Frigjør girspaken
1. Trekk til håndbremsa.
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2. Åpne dekselet til høyre for girspa‐
ken.

3. Sett en skrutrekker inn i åpningen
og så langt den går, og flytt gir‐
spaken ut av P. Hvis P kobles inn
igjen, blir girspaken låst på nytt.
Kontakt et verksted for å få fjernet
årsaken til strømbruddet.

4. Lukk dekselet.

Manuelt gir

Sette bilen i revers: Trekk opp ringen
på girspaken mens bilen står stille, og
legg inn revers.
Dersom giret ikke kan legges inn, set‐
ter du girspaken i fri, slipper opp
clutchpedalen og trykker inn knappen
igjen. Forsøk deretter å sette bilen i
revers igjen.
Ikke slur unødig på clutchen.
Trå clutchpedalen helt inn ved betje‐
ning. Ikke la foten hvile på pedalen.
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Merk

Det er tilrådelig å holde begge
hender på rattet når det er mulig.
Unngå å la hendene hvile på gir‐
spaken.

Bremser
Bremsesystemet har to atskilte brem‐
sekretser.
Hvis en bremsekrets svikter, kan bilen
fortsatt bremse med den andre kret‐
sen. Bremseeffekten oppnås imidler‐
tid bare når bremsepedalen tråkkes
bestemt inn. Det kreves betydelig mer
kraft nå. Bremselengden øker. Søk
hjelp hos et verksted før du kjører vi‐
dere.
Når motoren ikke går, opphører virk‐
ningen til bremsekraftforsterkeren når
du har trådd inn bremsepedalen én
eller to ganger. Bremseeffekten redu‐
seres ikke, men det trengs betydelig
større kraft for å bremse. Vær spesielt
oppmerksom på dette når bilen taues.
Etter start utfører systemet en selv‐
test som eventuelt kan høres.
Kontrollampe R 3 74.

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 bremse‐
trykket. Bilen kan styres også ved
kraftig bremsing.
ABS-reguleringen merkes ved en pul‐
sering i bremsepedalen og ved regu‐
leringslyder.
For å oppnå optimal bremseeffekt trår
du bremsepedalen helt inn under hele
nedbremsingen til tross for at pedalen
pulserer. Ikke reduser kraften på pe‐
dalen.
Kontrollampe u 3 74.

Feil

9 Advarsel

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
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ikke lenger til stede. Bilen kan ikke
lenger styres ved kraftig bremsing,
og den kan trekke mot én side.

Sørg for at feilen utbedres ved et
verksted.

Håndbremse

Trekk alltid håndbremsa godt til uten
å trykke på frigjøringsknappen. I ned‐
over- eller oppoverbakker skal hånd‐
bremsa trekkes hardt til.
Løft håndbremsspaken litt opp for å
løse ut bremsen, trykk på frigjørings‐
knappen og senk spaken helt ned.

Trå samtidig på bremsepedalen for å
redusere betjeningskraften på hånd‐
bremsa.
Kontrollampe & 3 74.

Bremsestøtte
Hvis du trår raskt og hardt på brem‐
sepedalen, bremses det automatisk
med maksimal bremsekraft (full opp‐
bremsing).
Oppretthold et jevnt trykk på bremse‐
pedalen så lenge det er behov for full
oppbremsing. Den maksimale brem‐
sekraften reduseres automatisk idet
du slipper opp bremsepedalen.

Kjøresystemer
Antispinn
Antispinn (TC) bedrer stabiliteten når
det er nødvendig, uansett underlag
eller veigrep, ved å hindre at drivhju‐
lene spinner.
Straks drivhjulene begynner å spinne,
blir motoreffekten redusert, og hjulet
som spinner mest, bremses. Dermed
forbedres bilens kjørestabilitet ve‐
sentlig også på glatt veibane.
Antispinn fungerer så snart kontrol‐
lampen b slukker.
Når antispinn er aktiv blinker b.

9 Advarsel

La ikke denne spesielle sikker‐
hetsfunksjonen få deg til å an‐
legge en mer risikofylt kjørestil.
Tilpass hastigheten etter veifor‐
holdene.

Kontrollampe b 3 75.
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Deaktivering

Antispinn kan slås av når en ønsker
at hjulet skal spinne: Trykk på knap‐
pen b i ca. 2 sekunder.
Kontrollampen k tennes.
Antispinn kobles inn ved å trykke på
knappen b igjen.
Antispinn blir også koblet inn igjen ne‐
ste gang tenningen slås på.

Elektronisk
stabilitetskontroll
Den elektroniske stabilitetskontrollen
forbedrer kjørestabiliteten når det
måtte være nødvendig, uavhengig av
veiforholdene og dekkenes veigrep.
Den forhindrer også at drivhjulene
spinner.
Så snart bilen får en tendens til å
trekke mot én side (understyring/
overstyring), reduseres motoreffek‐
ten, og hjulene bremses opp separat.
Dermed forbedres bilens kjørestabili‐
tet vesentlig også på glatt veibane.
Stabilitetskontrollen fungerer så snart
kontrollampen b slukker.
Når stabilitetskontrollen er aktiv blin‐
ker b.

9 Advarsel

La ikke denne spesielle sikker‐
hetsfunksjonen få deg til å an‐
legge en mer risikofylt kjørestil.
Tilpass hastigheten etter veifor‐
holdene.

Kontrollampe b 3 75.

Deaktivering

Ved svært avansert kjøring kan stabi‐
litetskontrollen kobles ut: hold knap‐
pen b nede i ca. 7 sekunder.
Kontrollampen n tennes.
Stabilitetskontrollen kobles inn ved å
trykke på knappen b igjen. Hvis sta‐
bilitetskontrollen tidligere var koblet
ut, blir både den og antispinn koblet
inn igjen.
Stabilitetskontrollen blir også koblet
inn igjen neste gang tenningen slås
på.
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Automatisk
hastighetskontroll
Den automatiske hastighetskontrol‐
len kan lagre og holde hastigheter fra
ca. 40 til 200 km/t. Avvik fra lagret
hastighet kan forekomme ved kjøring
i oppover- eller nedoverbakker.
Av sikkerhetsmessige grunner kan
hastighetskontrollen først aktiveres
etter at fotbremsen har vært betjent
én gang.

Ikke slå på hastighetskontrollen når
det ikke er tilrådelig å holde en jevn
hastighet.

Med automatgir må hastighetskon‐
trollen bare kobles inn i automatisk
modus.
Kontrollampe m 3 77.

Slå på
Trykk oppe på vippebryteren m. Kon‐
trollampen m lyser hvitt.

Aktivering
Akselerer til ønsket hastighet, og drei
innstillingshjulet til SET/-. Gjeldende
hastighet lagres og holdes. Kontrol‐
lampen m lyser grønt. Du kan slippe
gasspedalen.
Det er mulig å akselerere ved å gi
gass. Når du slipper opp gasspeda‐
len, gjenopptas den lagrede hastig‐
heten.
Det er mulig å skifte gir mens den au‐
tomatiske hastighetskontrollen er ak‐
tivert.

Øke farten
Når hastighetskontrollen er aktiv, hold
tommelhjulet mot RES/+ eller vri det
gjentatte ganger kort til RES/+: farten
øker kontinuerlig eller i små trinn.

Øk alternativt farten til ønsket hastig‐
het og lagre den ved å vri til RES/+.

Sette ned farten
Når hastighetskontrollen er aktiv, hold
tommelhjulet mot SET/- eller vri det
gjentatte ganger kort til SET/-: farten
minker kontinuerlig eller i små trinn.

Deaktivering
Trykk på knappen y. Kontrollampen
m lyser hvitt. Automatisk hastighets‐
kontroll er koblet ut.Lagret hastighet
bevares i minnet.
Automatisk utkobling:
■ hastighet under ca. 40 km/t,
■ bremsepedalen blir tråkket inn,
■ clutchen er trykket inn i mer enn

noen få sekunder,
■ girspak i N,
■ antispinn eller den elektroniske sta‐

bilitetskontrollen fungerer.
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Gjenoppta lagret hastighet
Drei hjulet til RES/+ når hastigheten
er over 40 km/t. Den lagrede hastig‐
heten nås. Hvis forskjellen mellom
faktisk hastighet og lagret hastighet
er over 40 km/t, kan ikke bilen gjen‐
oppta den lagrede hastigheten.

Slå av
Trykk nede på vippebryteren m. Kon‐
trollampen m slukker. Lagret hastig‐
het slettes. Lagret hastighet slettes
også når tenningen slås av.

Parkeringsradar

Parkeringsradaren gjør det lettere å
parkere ved at den måler avstanden
mellom bilen og hindringer bak, og gir
lydsignaler. Men det er fortsatt føre‐
ren som har det fulle og hele ansvaret
for parkeringsmanøveren.
Systemet består av fire ultralydfølere
i støtfangeren bak.
Kontrollampe r 3 75.
Les dette
Alt tilbehør som måtte være montert
i bilen i deteksjonsområdet, kan føre
til en svikt i systemet.

Aktivering
Når giret settes i revers, aktiveres
systemet automatisk.
En hindring angis av lydvarsling. In‐
tervallene mellom varsellydene blir
kortere etter hvert som bilen nærmer
seg hindringen. Når avstanden er un‐
der 40 cm, høres varsellyden konti‐
nuerlig.

Deaktivering
Systemet deaktiveres automatisk når
■ bilens hastighet er over 10 km/t
■ bilen parkeres
■ det oppstår en feil i systemet.

Feil
r tennes ved feil i systemet.
Hvis ikke systemet virker på grunn
av forbigående omstendigheter som
for eksempel snø på følerne, ten‐
nes r.



Kjøring og bruk 223

Viktige tips om bruken av
parkeringsradaren

9 Advarsel

Diverse reflekterende overflater
på gjenstander og klær samt eks‐
terne støykilder kan under visse
omstendigheter medføre at sys‐
temet ikke registrerer hindringer.

Merk

Føleren kan fungere dårligere hvis
den er dekket av f. eks. is eller snø.
Parkeringsradaren og lukeparke‐
ringshjelpen kan fungere dårligere
hvis følernes høyde over bakken
endres.
Spesielle forhold gjelder for høye
biler (f. eks. terrengbiler, kasse‐
vogner og varebiler.) Det er ikke
sikkert at systemet oppdager hin‐
dringer i høyden.

Det er ikke sikkert systemet opp‐
dager gjenstander med et veldig
lite reflekterende tverrmål, som
enten er smale eller av mykt ma‐
teriale.
Parkeringshjelp-systemene er
ikke til hjelp når det gjelder å
unngå uventede gjenstander.

Les dette
Føleren kan komme til å registrere
ikke-eksisterende gjenstander (ek‐
koforstyrrelse) på grunn av ytre
akustiske eller mekaniske forstyrrel‐
ser.

Kamera bak
Ryggekameraet hjelper føreren un‐
der rygging ved å vise området bak
bilen.
Bildet fra kameraet vises på farge-in‐
fodisplayet.

9 Advarsel

Ryggekameraet skal ikke erstatte
førerens syn. Husk at gjenstander
utenfor kameraets synsfelt og par‐
keringsradarsensorene ikke vises,
f.eks. områder nedenfor støtfang‐
eren eller under bilen.
Ikke rygg bilen kun ved å se på in‐
formasjonsdisplayet. Kontroller
omgivelsene bak og rundt bilen før
du rygger.

Aktivering
Riggekameraet aktiveres automatisk
når bilen settes i revers.
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Funksjonalitet

Kameraet er montert i baklukehånd‐
taket og har en visningsvinkel på
130°.

Ettersom kameraet sitter så høyt, er
det mulig å se støtfangeren bak på
displayet, slik at man får et inntrykk av
posisjonen.
Området som vises av kameraet, er
begrenset. Avstandene som bildet vi‐
ser, er annerledes enn den faktiske
avstanden.

Støttelinjer
Dynamiske hjelpelinjer er horisontale
linjer med intervaller på 1 meter som
vises på bildet for å definere avstan‐
den til viste objekter.

Kursen til bilen vises i samsvar med
styrevinkelen.
Funksjonen kan deaktiveres i me‐
nyen Innstillinger  på informasjons‐
displayet. Personlig tilpasning av bi‐
len 3 86.

Varselssymboler
Varselssymbolene er angitt som tri‐
angler 9 på bildet, som viser hindrin‐
gene som oppdages av parkeringsra‐
darsensorene bak.
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Skjerminnstillinger

Lysstyrken kan stilles inn med opp/
ned-pilene på multifunksjonsbryte‐
ren.
Kontrasten kan stilles inn med
venstre/høyre knapp på multifunk‐
sjonsbryteren.

Deaktivering
Kameraet deaktiveres når en viss
hastighet forover overskrides eller
hvis revers ikke blir aktivert på ca.
10 sekunder.

Aktivering eller deaktivering av ryg‐
gekameraet kan endres i me‐
nyen Innstillinger  på informasjons‐
displayet. Personlig tilpasning av bi‐
len 3 86.

Feil
Feilmeldinger vises med en 9 på
øverste linje av info-displayet.
Ryggekameraet fungerer ikke alltid
bra nok hvis:
■ omgivelsene er mørke,
■ solen eller frontlysstråler skinner

rett inn i kameralinsen,
■ is, snø, søle eller annet dekker ka‐

meralinsen. Rengjør linsen, skyll
den med vann og tørk av med en
myk klut,

■ bakluken er ikke lukket riktig,
■ bilen har fått støt mot baksiden,
■ det oppstår ekstreme temperatu‐

rendringer.

Drivstoff
Drivstoff for bensinmotorer
Bruk bare blyfritt drivstoff som er i
overensstemmelse med europeisk
standard EN 228 eller
E DIN 51626-1 eller likeverdig.
Motoren kan drives med E10-drivstoff
som oppfyller disse standardene.
E10-drivstoff inneholder opptil 10 %
bioetanol.
Bruk bensin med anbefalt oktantall
3 285. Bruk av bensin med for lavt
oktantall kan redusere motoreffekten
og dreiemomentet samt øke drivstof‐
forbruket noe.

Merk

Bruk ikke drivstoff eller drivstofftil‐
setninger som inneholder metal‐
lforbindelser som manganbaserte
tilsetninger. Slikt kan føre til mo‐
torskade.
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Merk

Bruk av drivstoff som ikke er i sam‐
svar med EN 228 eller E DIN
51626-1 eller tilsvarende kan føre
til avleiringer eller motorskade, og
kan virke inn på garantien.

Merk

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

Drivstoff for dieselmotorer
Bruk kun diesel i samsvar med
EN 590.
I land utenfor EU brukes euro-diesel
med en svovelkonsentrasjon under
50 ppm.

Merk

Bruk av drivstoff som ikke er i sam‐
svar med EN 590 eller lignende
kan føre til tap av motorkraft, økt
slitasje eller motorskade, og kan
virke inn på garantien.

Ikke bruk skipsdieseloljer, varmeoljer,
Aquazole og lignende emulsjoner av
diesel og vann. Dieseldrivstoff må
ikke tynnes ut med drivstoff for ben‐
sinmotorer.
Viskositeten og filtrerbarheten til die‐
seldrivstoffet er avhengig av tempe‐
raturen. Ved lave temperaturer må
det fylles dieseldrivstoff med garan‐
terte vinterkvaliteter.

Fylling av drivstoff

9 Fare

Før fylling av drivstoff må motoren
og eventuelle varmeelementer
med brennkammer slås av. Slå av
mobiltelefoner.
Ved tanking må betjenings- og sik‐
kerhetsforskriftene for bensinsta‐
sjonen følges.
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9 Fare

Drivstoff er brennbart og eksplo‐
sivt. Røyking forbudt. Ingen åpen
ild eller gnister.
Dersom det lukter drivstoff i bilen,
må dette utbedres umiddelbart
ved et verksted.

Merk

Slå ikke på tenningen hvis du har
fylt på feil drivstoff.

Tanklokkdekselet er plassert bak til
høyre på bilen.

Tanklokkdekselet kan bare åpnes når
bilen er låst opp. Åpne tanklokkdek‐
selet ved å skyve på dekselet.
Åpne ved å dreie lokket langsomt mot
urviseren.

Tanklokket kan hektes på braketten
på tanklokkdekselet.
Ved fylling av drivstoff, stikker du fyl‐
lepistolen helt inn og skrur på.
Etter automatisk avstengning er det
mulig å fylle maks to doser drivstoff.

Merk

Eventuelt drivstoffsøl må fjernes
straks.

Lukk ved å dreie lokket med urviseren
til du hører et klikk.
Lukk lokket og la det festes.
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Tanklokk
Full funksjonalitet er bare garantert
med det originale tanklokket. Biler
med dieselmotorer har spesielle tank‐
lokk.
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Generell informasjon
Tilbehør og endringer av
bilen
Vi anbefaler at det brukes originalde‐
ler 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 god‐
kjenning.
Det elektriske systemet må ikke mo‐
difiseres, f.eks. i form av endringer i
elektroniske styreenheter
(chip-tuning).

Lagring av bilen
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 gummitet‐

ninger.

■ Fyll tanken helt.
■ Skift motorolje.
■ Tøm spylervæskebeholderen.
■ Kontroller kjølevæskens frost- og

rustbeskyttelse.
■ Juster dekktrykket til verdien for full

belastning.
■ Parker bilen på et tørt sted med god

gjennomlufting. Legg inn første gir
eller revers, eller sett girspaken på
P. Hindre at bilen ruller.

■ Trekk ikke til håndbremsen.
■ Åpne motorpanseret, lukk alle dø‐

rer og lås bilen.
■ Koble polklemmen fra bilbatteriets

minuspol. Vær oppmerksom på at
noen systemer ikke er i funksjon,
f.eks. tyverialarmen.

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.
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■ Kontroller motoroljenivået.
■ Kontroller kjølevæskenivået.
■ Monter eventuelt nummerskiltet.

Gjenvinning når bilen
vrakes
Informasjon om gjenvinningsfirmaer
(bilopphoggerier) og om gjenvinning
av biler finner du på vår hjemmeside.
Overlat ikke dette til andre enn auto‐
riserte gjenvinningsfirmaer.

Kontroll av bilen
Utføre arbeider

9 Advarsel

Kontroller i motorrommet må bare
utføres når tenningen er slått av.
Kjøleviften kan fortsette å gå etter
at tenningen er slått av.

9 Fare

Tenningssystemet bruker svært
høy spenning. Må ikke berøres.

Panser
Åpne

Trekk i utløserhendelen, og før den
tilbake til utgangsstillingen.
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Skyv sikkerhetshaken mot venstre,
og åpne panseret.

9 Advarsel

Når motoren er varm, må du bare
berøre skumpolstringen på hånd‐
taket til panserets støttestag.

Luftinntak 3 206.

Støtt opp motorpanseret.
Hvis panseret åpnes under automa‐
tisk stans, vil motoren av sikkerhets‐
grunner automatisk startes igjen.
Kontrollampe / 3 77.

Lukke
Press støtten inn i holderen før du
lukker motorpanseret.
Senk motorpanseret, og la det falle i
lås. Kontroller at motorpanseret er
låst.
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Oversikt over motorrommet
Bensinmotor, LUJ og LUV
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Bensinmotor, LDE og 2H0
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Bensinmotor, LXT
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Dieselmotor, LUD
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Dieselmotor, LNP
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1. Beholder for servostyringsvæske
3 239

2. Motoroljelokk 3 237
3. Bremsevæskebeholder 3 239
4. Kjølevæskebeholder 3 238
5. Sikringsboks 3 253
6. Spylervæskebeholder 3 239
7. Batteri 3 240
8. Oljepeilepinne 3 237
9. Motorluftfilter 3 238

Motorolje
Kontroller motoroljenivået jevnlig for å
hindre skade på motoren. Sørg for å
bruke riktig oljespesifikasjon. Anbe‐
falte væsker og smøremidler 3 280.
Bilen må stå på et plant underlag når
kontrollen utføres. Motoren skal være
driftsvarm, og den skal ha vært slått
av i minst 10 minutter.
Trekk ut oljepeilepinnen, tørk av, før
den inn til anslagsflaten på håndtaket,
trekk ut på nytt og les av motoroljeni‐
vået.

Før inn peilepinnen til anslaget på
håndtaket og drei den halvveis rundt.

Avhengig av motoren benyttes det
forskjellige oljepeilepinner.

Når motoroljenivået har sunket ned til
minimumsmerket MIN, etterfyller du
motorolje.

Vi anbefaler motorolje av samme
grad som ble brukt ved forrige olje‐
skift.
Motoroljenivået må ikke overskride
maksimumsmerket MAX på peilepin‐
nen.

Merk

Tapp av eller sug ut for mye påfylt
motorolje.
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Påfyllingsmengder 3 296.
Sett låsedekselet rett på og skru fast.

Merk

Ved kjøring i bakker kan varsel‐
kode 79 vises på førerinforma‐
sjonssenteret 3 82.
Hvis koden forsvinner under kjø‐
ring på flat mark igjen, trenger du
ikke fylle motorolje.

Motorluftfilter

Løsne seks skruer og ta ut filterhuset
når motorluftfilteret skal skiftes ut.

Motorkjølevæske
Kjølevæsken gir frostbeskyttelse ned
til ca. -27 °C.
Sørg for at frostvæskekonsentrasjo‐
nen alltid er korrekt.

Merk

Bruk bare godkjente frostvæsker.

Kjølevæskenivå

Merk

For lavt kjølevæskenivå kan med‐
føre motorskader.

Når kjølesystemet er kaldt, skal kjø‐
levæskenivået ligge over påfyllings‐
merket. Etterfyll hvis nivået er lavt.

9 Advarsel

La motoren kjølne før du åpner
lokket. Åpne lokket forsiktig, slik at
trykket slippes langsomt ut.

Fyll på med en blanding av demine‐
ralisert vann og frostvæske som er
godkjent for bilen. Skru lokket godt
på. Få kontrollert kjølevæskekonsen‐
trasjonen og kontakt verksted for å få
fjernet årsaken til kjølevæsketapet.
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Servostyringsvæske

Merk

Svært små mengder forurensning
kan føre til skade på styresystemet
og gjøre at det ikke fungerer som
det skal. Du må ikke la foruren‐
sende stoffer få kontakt med væ‐
skesiden av tankens lokk/måle‐
pinne, eller komme inn i tanken.

Åpne lokket, og ta det av. Tørk av må‐
lepinnen, og skru til lokket på behol‐
deren. Åpne lokket igjen, ta det av og
les av nivået på servostyringsvæ‐
sken.
Nivået på servostyringsvæsken skal
være mellom merkene MIN og MAX.
Søk hjelp hos et verksted hvis væ‐
skenivået er for lavt.

Spylervæske

Fyll på med spylervæskekonsentrat.

Bremser
Hvis bremsebelegget har nådd min‐
stetykkelsen, tennes g.
Det er mulig å kjøre videre, men sørg
for å få skiftet ut bremsebelegget sna‐
rest mulig.
Med nye bremsebelegg må du ikke
foreta unødig kraftige oppbremsinger
de første turene.

Bremsevæske

9 Advarsel

Bremsevæske er giftig og et‐
sende. Unngå kontakt med øyne,
hud, tekstiler og lakkerte flater.
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Bremsevæskenivået skal ligge mel‐
lom merkene MIN og MAX.
Renslighet er svært viktig ved etter‐
fylling. Urenheter i bremsevæsken vil
kunne føre til funksjonsforstyrrelser i
bremsesystemet. Få fjernet årsaken
til bremsevæsketapet på et verksted.
Bruk bare høykvalitets bremsevæske
godkjent for bilen, Bremse- og clutch‐
væske 3 280.

Batteri
Biler uten start/stopp-system utstyres
med et blysyrebatteri. Biler med start/
stopp-system utstyres med et AGM-

batteri, som ikke er et blysyrebatteri.
Bilbatteriet er vedlikeholdsfritt forut‐
satt at kjøremåten er slik at batteriet
lades tilstrekkelig. Småkjøring og
hyppige motorstarter kan tappe bat‐
teriet. Unngå å bruke unødvendig
elektrisk utstyr.

Batterier skal ikke kastes i hushold‐
ningsavfallet. De skal leveres inn til
aktuelle mottakssteder.
Hvis bilen parkeres i mer enn 4 uker,
kan det føre til at batteriet utlades.
Koble polklemmen fra bilbatteriets mi‐
nuspol.
Til- og frakobling av bilbatteriet må
bare gjøres når tenningen er slått av.

9 Advarsel

For å unngå eksplosjon må bren‐
nende materialer holdes borte fra
batteriet. Hvis batteriet eksplode‐
rer, kan det føre til skader på bilen
og alvorlige eller livstruende per‐
sonskader.
Unngå kontakt med øyne, hud,
tekstiler og lakkerte flater. Væsken
inneholder svovelsyre som kan
forårsake personskader og mate‐
rielle skader ved direkte kontakt.
Ved hudkontakt må området va‐
skes med vann. Oppsøk lege
umiddelbart.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Et åpent batteri må ikke vippes.

Batteriutladningsvern 3 99.

Skifte batteri
Les dette
Ethvert avvik fra anvisningene i
dette avsnittet kan føre til midlertidig
deaktivering av stopp/start-sys‐
temet.
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Når batteriet skiftes, er det viktig å
kontrollere at det ikke er noen åpne
ventilasjonshull i nærheten av pluss‐
polen. Hvis et ventilasjonshull er
åpent i dette området, må det stenges
med en blidplugg, og ventilasjonen i
nærheten av minuspolen må åpnes.
Bruk bare batterier som gjør det mulig
å montere sikringsboksen over batte‐
riet.
I biler med stopp-start-system, må du
sørge for å bytte ut AGM-batteri (ab‐
sorberende glassmatte) med et AGM-
batteri igjen.
Et AGM-batteri er merket med bok‐
stavene AGM på batterietiketten. Vi
anbefaler å bruke et originalt Chevro‐
let-batteri.
Les dette
Bruk av andre typer AGM-batterier
enn det originale Chevrolet-batteriet
kan føre til at stopp/start-systemets
ytelse svekkes.

Vi anbefaler at du overlater utskifting
av batteriet til et verksted.
Stopp/start-system 3 210.

Lade batteriet

9 Advarsel

Hvis bilen har stopp/start-system,
må du kontrollere at ladepotensia‐
let ikke overstiger 14,6 volt ved
bruk av batterilader. Ellers kan
batteriet skades.

Bruk av startkabler 3 267.

Varselsetikett

Betydningen av symboler:
■ Ingen gnister, åpne flammer eller

røyking.
■ Skjerm alltid øynene. Eksplosive

gasser kan forårsake blindhet eller
skade.

■ Oppbevar batteriet utilgjengelig for
barn.

■ Batteriet inneholder svovelsyre,
som kan forårsake blindhet eller al‐
vorlige brannskader.

■ Se førerhåndboken for mer in‐
formasjon.

■ Eksplosiv gass kan forekomme i
nærheten av batteriet.

Lufting av dieselsystemet
Hvis tanken er kjørt tom, må diesel‐
drivstoffsystemet luftes. Slå på ten‐
ningen i 15 sekunder tre ganger. Kjør
deretter motoren på starteren i mak‐
simalt 40 sekunder. Gjenta denne
prosessen etter minst 5 sekunder.
Dersom motoren ikke starter, må du
søke hjelp hos et verksted.
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Skifte viskerblad

Løft opp viskerarmen. Trykk på frigjø‐
ringsspaken, og løsne viskerbladet.

Viskerblad på bakruten

Løft opp viskerarmen. Løsne visker‐
bladet som vist på illustrasjonen, og
ta det av.
Fest viskerbladet med en liten vinkel
i forhold til viskerarmen og trykk til det
klikker på plass.
Senk viskerarmen forsiktig.

Skifte pære
Slå av tenningen og de aktuelle bry‐
terne, eller lukk dørene.
Nye glødelamper må bare holdes i
sokkelen! Berør ikke pæreglasset
med bare hender.
Bruk kun samme type pære ved ut‐
skiftingen.
Skift hovedlyspærer fra inne i motor‐
rommet.

Halogenhovedlys
Nærlys og fjernlys
1. Trekk pluggen ut av lyspæren.
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2. Ta av lyktedekselet.

3. Trykk på fjærklemmen, løsne og
drei oppover.

4. Ta lyspæren ut av reflektorhuset.
5. Når du setter inn en ny lyspære,

skal knastene gå i inngrep i utspa‐
ringene på reflektoren.

6. Fest fjærklemmen.
7. Sett lyktebeskyttelsesdekselet på

plass, og lukk det.
8. Koble kontakten til lyspæren.

Parklys
1. Trekk pluggen ut av lyspæren.

2. Ta av lyktedekselet.

3. Ta sidelyspæren fra reflektoren.
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4. Ta lyspæren fra holderen.
5. Sett inn ny pære.
6. Før holderen inn i reflektoren.
7. Sett lyktebeskyttelsesdekselet på

plass, og lukk det.
8. Koble kontakten til lyspæren.

Blinklys foran og parkeringslys

1. Drei pæreholderen mot venstre
og ta den ut.

2. Skyv lyspæren litt inn i sokkelen,
drei mot venstre, ta ut lyspæren
og sett inn en ny.

3. Før pæreholderen inn i reflekto‐
ren og drei mot høyre for å låse
den på plass.

Tåkelys
Overlat pæreskift til et verksted.

Baklys
4 dører

1. Åpne begge dekslene.
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2. Løsne begge skruene.

3. Demonter baklyktenheten. Pass
på at ledningsføringen holder seg
på plass.

4. Ryggelys (1)
Pære til blinklys (2)
Pære til baklys/bremselys (3)

5. Drei lyspæreholderen mot urvise‐
ren.

6. Ta ut lyspæreholderen. Skyv lys‐
pæren litt inn i sokkelen, drei mot
venstre, ta ut lyspæren og sett inn
en ny.

7. Sett pæreholderen inn i baklysen‐
heten og skru den på plass. Koble
til ledningspluggen. Monter bak‐
lyktenheten i karosseriet, og
stram skruene. Lukk dekselet, og
fest det.

8. Slå på tenningen, prøv og kontrol‐
ler alle lys.
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Lysenhet i bakluken
Tåkebaklys/ryggelys, avhengig av
side.

1. Fjern kledningen i bagasjerom‐
met.

2. Drei lyspæreholderen mot urvise‐
ren.

3. Ta ut lyspæreholderen. Skyv lys‐
pæren litt inn i sokkelen, drei mot
venstre, ta ut lyspæren og sett inn
en ny.

4. Sett lyspæreholderen i bagasje‐
rommet. Sett på plass den inn‐
vendige kledningen i bagasjerom‐
met igjen.

5. Slå på tenningen, og kontroller om
lysene virker.

5-dørs kombi

1. Åpne de tre dekslene.

2. Skru ut de tre skruene.
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3. Demonter baklyktenheten. Pass
på at ledningsføringen holder seg
på plass.

4. Venstre blinklys (1)
Baklys/bremselys (2)

5. Drei lyspæreholderen mot urvise‐
ren.

6. Ta ut lyspæreholderen. Skyv lys‐
pæren litt inn i sokkelen, drei mot
venstre, ta ut lyspæren og sett inn
en ny.

7. Sett pæreholderen inn i baklysen‐
heten og skru den på plass. Koble
til ledningspluggen. Monter bak‐
lyktenheten i karosseriet, og
stram skruene. Lukk dekselet, og
fest det.

8. Slå på tenningen, prøv og kontrol‐
ler alle lys.

Ryggelys
Overlat pæreskift til et verksted.

Tåkebaklys
Overlat pæreskift til et verksted.
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Stasjonsvogn

1. Åpne begge dekslene.

2. Løsne begge skruene.

3. Demonter baklyktenheten. Pass
på at ledningsføringen holder seg
på plass.

4. Venstre blinklys (1)
Baklys/bremselys (2)

5. Drei lyspæreholderen mot urvise‐
ren.
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6. Ta ut lyspæreholderen. Skyv lys‐
pæren litt inn i sokkelen, drei mot
venstre, ta ut lyspæren og sett inn
en ny.

7. Sett pæreholderen inn i baklysen‐
heten og skru den på plass. Mon‐
ter baklyktenheten i karosseriet,
og stram skruene. Lukk dekselet,
og fest det.

8. Slå på tenningen, prøv og kontrol‐
ler alle lys.

Lysenhet i bakluken

1. Åpne bakluken og fjern dekselet
på den aktuelle siden.

2. Fjern pæreholderen ved å dreie
mot klokken. Skift pæren ved å
skyve den litt inn i holderen og ro‐
tere mot klokken:
Tåkebaklys/ryggelys (1), av‐
hengig av side.
Baklys (2).

3. Sett inn pæreholderen og vri med
klokken. Fest deksel.

4. Slå på tenningen, og kontroller om
lysene virker.

Blinklys på siden
1. Trykk lyset mot bakparten på bi‐

len, og ta det ut.
2. Drei lyspæreholderen mot urvise‐

ren.
3. Trekk lyspæren ut av lyspærehol‐

deren, og skift lyspære.
4. Sett inn igjen i motsatt rekkefølge.

Skiltlys
4 dører

1. Løsne begge skruene.
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2. Ta pærehuset ned og ut, ikke
trekk i ledningen.
Drei pæreholderen mot venstre
for å frigjøre den.

3. Ta lyspæren ut av holderen, og
sett inn en ny lyspære.

4. Sett inn pæreholderen i pære‐
huset, og vri mot høyre.

5. Sett inn lyspærehuset, og fest ved
bruk av en skrutrekker.

5-dørs kombi, stasjonsvogn

1. Stikk en skrutrekker inn i pære‐
huset, trykk til siden og frigjør fjæ‐
ren.

2. Ta pærehuset ned og ut, ikke
trekk i ledningen.

3. Drei pæreholderen mot venstre
for å frigjøre den.

4. Ta lyspæren ut av holderen, og
sett inn en ny lyspære.

5. Sett inn pæreholderen i pære‐
huset, og vri mot høyre.

6. Sett inn pærehuset og fest det.

Innvendige lys
Kupélys foran, leselys
Overlat pæreskift til et verksted.
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Bagasjeromslys

1. Vipp ut lampen med en skrutrek‐
ker.

2. Trykk lyspæren lett mot fjærklem‐
men, og ta ut pæren.

3. Sett inn ny pære.
4. Monter lampen.

Instrumentpanelbelysning
Overlat pæreskift til et verksted.

Elektrisk anlegg
Sikringer
Skift ut i samsvar med teksten på den
defekte sikringen.
Det er to sikringsbokser i bilen:
■ foran til venstre i motorrommet,
■ i kupeen, bak oppbevaringsrom‐

met, og bak hanskerommet i biler
med høyreratt.

Enkelte hovedsikringer finnes i en
boks over batteriets plusspol. Få dem
skiftet ut av et verksted om nødven‐
dig.
Slå alltid av den aktuelle bryteren og
tenningen før du skifter sikring.
En defekt sikring kan gjenkjennes ved
at tråden er smeltet. Skift ikke ut sik‐
ringen før årsaken til feilen er fjernet.
Enkelte funksjoner kan være beskyt‐
tet med flere sikringer.
Det kan også være satt inn sikringer
som ikke har noen funksjon.
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Sikringstrekker
Det kan være plassert en sikrings‐
trekker i sikringsboksen i motorrom‐
met.

Sett inn sikringstrekkeren ovenfra el‐
ler fra siden på sikringer med forskjel‐
lige utforminger, og trekk sikringen ut.
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Sikringsboksen i
motorrommet

Sikringsboksen er foran til venstre i
motorrommet
Løsne dekselet, løfte det opp og ta
det av.
Det kan hende at ikke alle beskrivel‐
sene av sikringsboksen i denne in‐
struksjonsboken gjelder for din bil. Ta
utgangspunkt i klistremerket på sik‐
ringsboksen når du undersøker sik‐
ringsboksen.

Nr. Strømkrets

1 Girelektronikk

2 Motorelektronikk

3 –

4 Tankutluftingsmagnetventil

5 Tenningen

6 Frontruteviskere

7 –

8 Drivstoffinnsprøyting

9 Drivstoffinnsprøyting, tennings‐
system

10 Motorelektronikk

11 Lambdasonde

12 Startermagnetventil

13 Tankutluftingsmagnetventil

14 –

15 Bakrutevisker

16 Tenning, luftkvalitetsføler
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Nr. Strømkrets

17 Tenning, kollisjonspute

18 Drivstoffstyreenhet

19 –

20 Drivstoffpumpe

21 Elektriske vinduer bak

22 –

23 –

24 Elektriske vinduer foran

25 Elektronisk vakuumpumpe

26 ABS

27 Elektronisk nøkkel

28 Oppvarmet bakrute

29 –

30 ABS

31 Karosserielektronikk

32 Karosserielektronikk

33 Forseteoppvarming

Nr. Strømkrets

34 Soltak

35 Infotainmentsystem, forsterker

36 –

37 Fjernlys, høyre

38 Fjernlys, venstre

39 –

40 –

41 –

42 Kjølevifte

43 –

44 –

45 Kjølevifte

46 Kjølevifte

47 Lambdasonde

48 Tåkelys

49 –

50 –

Nr. Strømkrets

51 Horn

52 Instrumentpanel

53 Elektrokromatisk speil

54 Lysbryter, lysregulering

55 Innfelling av speil

56 Vindusspyler

57 Rattlås

58 –

59 Dieseloljeoppvarming

60 Speiloppvarming

61 Speiloppvarming

62 Klimaanlegg

63 Bakruteføler

64 Luftkvalitetsføler

65 Tåkebaklys

66 Bakrutespyler

67 Drivstoffelektronikk
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Nr. Strømkrets

68 –

69 Batterispenningsføler

70 Regnføler

71 –

Sikringsboksen i
instrumentpanelet

Sikringsboksen er bak oppbevarings‐
rommet i instrumentpanelet.
1. Åpne rommet.

2. Ta ut den nedre siden av rommet
i pilretningen.

3. Ta ut rommet gjennom de to spo‐
rene i pilretningen.

Sett på plass rommet igjen i motsatt
rekkefølge.

På biler med høyreratt sitter sikrings‐
boksen bak et deksel i hanskerom‐
met. Åpne hanskerommet og ta vekk
dekselet.
Det kan hende at ikke alle beskrivel‐
sene av sikringsboksen i denne in‐
struksjonsboken gjelder for din bil. Ta
utgangspunkt i klistremerket på sik‐
ringsboksen når du undersøker sik‐
ringsboksen.
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Nr. Strømkrets

1 Infotainmentsystem, håndfrite‐
lefon

2 Likestrøm/likestrøm-omformer

3 Karosserielektronikk

4 Infotainmentsystem

5 Informasjonsdisplay, parke‐
ringsradar, power-sounder

6 Sigarettenner

7 Strømuttak

Nr. Strømkrets

8 Karosserielektronikk

9 Karosserielektronikk

10 Karosserielektronikk

11 Kupévifte

12 –

13 Setevarme

14 Feilsøkingskontakt (diagnose‐
kontakt)

15 Kollisjonspute

16 Sentrallås, bakluke

17 Klimaanlegg

18 Tilhenger

19 Girspak

20 Girspak, batteriføler

21 Instrument

22 Tenning, elektronisk nøkkel

23 Karosserielektronikk

Nr. Strømkrets

24 Karosserielektronikk

25 Rattlås

26 Strømuttak bak
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Verktøy i bilen
Verktøy
Biler med dekkreparasjonssett

Verktøyet og dekkreparasjonssettet
er i et oppbevaringsrom under gulvet
i bagasjerommet.

Biler med reservehjul
Jekken og verktøyet oppbevares i et
rom i bagasjerommet, under reserve‐
hjulet. Reservehjul 3 266.

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 felgska‐
der. Ikke klem dekkene inn mot for‐
tauskanten når du skal parkere.
Undersøk hjulene regelmessig med
henblikk på skader. Søk hjelp hos et
verksted ved skader eller unormal sli‐
tasje.

Vinterdekk
Vinterdekk gir sikrere kjøring når tem‐
peraturen er under 7 °C, og bør derfor
brukes på alle hjul.
Fest et hastighetsklistremerke i hen‐
hold til nasjonale forskrifter i førerens
synsfelt.
Dekk med dimensjonene
205/60 R 16, 215/50 R 17 og
225/50 R 17 kan brukes som vinter‐
dekk.
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Dekk med dimensjonene
215/60 R 16 og 225/55 R 16 kan ikke
brukes som vinterdekk.

Dekkbetegnelser
F.eks. 215/60 R 16 95 H
215 = Dekkbredde i mm
60 = Profilforhold (dekkhøyde i

forhold til dekkbredde) i %
R = Dekktype: Radial
RF = Konstruksjonstype: 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

Dekktrykk
Kontroller dekktrykket når dekkene er
kalde, minst hver 14. dag og før alle
lengre turer. Ikke glem reservehjulet,
hvis dette er montert.
Skru av ventilhetten.

Dekktrykk 3 297 og på merket på fø‐
rerdørramme.
Dekktrykkene gjelder kalde dekk. De
gjelder for sommer- og vinterdekk.
Fyll alltid reservehjulet med dekktrykk
for full last.
ECO-dekktrykket vil bidra til reduk‐
sjon av drivstofforbruket.

Feil dekktrykk svekker sikkerheten,
kjøreegenskapene, komforten og
drivstofføkonomien samtidig som
dekkslitasjen øker.

9 Advarsel

For lavt dekktrykk kan føre til be‐
tydelig 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.

Mønsterdybde
Kontroller mønsterdybden regelmes‐
sig.
Av sikkerhetsgrunner bør dekkene
skiftes ut når mønsterdybden er
2 til 3 mm (vinterdekk ved 4 mm).
Av sikkerhetsgrunner anbefales det
at dekkenes mønsterdybde på én ak‐
sel ikke varierer mer enn 2 mm.
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Minste tillatte mønsterdybde
(1,6 mm) er nådd når slitebanen er
slitt ned til en slitasjeindikator
(TWI = Tread Wear Indicator). Plas‐
seringen av indikatorene angis av
merker på dekksiden.
Hvis slitasjen er større foran enn bak,
bytter du om for- og bakhjulene med
jevne mellomrom. Pass på at hjulene
roterer samme vei som før.
Dekk aldres, også når de ikke kjøres.
Vi anbefaler at dekkene skiftes ut et‐
ter 6 år.

Skifte dekk, og
hjuldimensjon
Ved bruk av dekk med en annen di‐
mensjon enn de fabrikkmonterte dek‐
kene, må speedometeret og det no‐
minelle dekktrykket eventuelt ompro‐
grammeres, og andre endringer utfø‐
res på bilen.
Etter å ha gått over til en annen dekk‐
dimensjon, må du få skiftet ut klebe‐
skiltet for dekktrykk.

9 Advarsel

Bruk av uegnede dekk eller felger
kan forårsake ulykker og vil gjøre
bilens typegodkjenning ugyldig.

Hjulkapsler
Bruk hjulkapsler og dekk som er fa‐
brikkgodkjent for den aktuelle bilen,
og som dermed oppfyller alle krav til
den aktuelle felg- og dekkombinasjo‐
nen.
Hvis det brukes hjulkapsler og dekk
som ikke er fabrikkgodkjent, må dek‐
kene ikke ha felgbeskyttelseskant.

Hjulkapsler må ikke hemme kjølingen
av bremsene.

9 Advarsel

Bruk av uegnede dekk eller hjul‐
kapsler kan føre til plutselig lufttap
og dermed til ulykker.

Kjettinger

Kjettinger er bare tillatt på forhjulene.
Kjettinger er ikke tillatt på hjul med di‐
mensjonen 205/60 R16.
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Kjettinger må ikke brukes på hjul av
dimensjonene 215/50 R 17,
215/60 R 16, 225/50 R 17 og
225/55 R 16.
Bruk finleddede kjettinger som ikke
stikker mer enn 10 mm ut fra dekk‐
mønsteret og innsiden av dekket (in‐
kludert kjettinglåsen).

9 Advarsel

Skader kan føre til at dekket punk‐
terer.

Dekkreparasjonssett
Mindre skader på slitebanen kan re‐
pareres med dekkreparasjonssettet.
Ikke fjern fremmedlegemer fra dek‐
ket.
Skader på dekket som er større enn
4 mm eller befinner seg på siden av
dekket nær felgen, kan ikke repareres
med reparasjonssettet.

9 Advarsel

Kjør ikke fortere enn 80 km/t.
Må ikke brukes i lengre tid om gan‐
gen.
Styring og håndtering kan påvir‐
kes.

Ved dekkskade:
Trekk til håndbremsa og legg inn 1.
gir, revers eller P.

Dekkreparasjonssettet er i et rom un‐
der gulvet i bagasjerommet.

1. Ta dekkreparasjonssettet ut av
rommet.

2. Ta av kompressoren.

3. Ta ut den elektriske ledningen og
luftslangen fra oppbevaringsrom‐
met på undersiden av kompres‐
soren.
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4. Skru kompressorens luftslange til
koblingen på flaska med tetnings‐
middel.

5. Fest flaska i holderen på kom‐
pressoren.
Sett kompressoren ved siden av
dekket slik at flaska med tetnings‐
middel står.

6. Skru av ventilhetten på det de‐
fekte dekket.

7. Skru påfyllingsslangen på dekk‐
ventilen.

8. Bryteren på kompressoren må
stilles på J.

9. Koble pluggen til kompressoren til
tilbehørskontakten på baksiden
av konsollen.
For å unngå utlading av batteriet
anbefaler vi at du lar motoren gå.

10. Slå vippebryteren på kompresso‐
ren på I. Dekket fylles med tet‐
ningsmiddel.

11. Kompressorens trykkmåler viser
kort opptil 6 bar mens tetnings‐
middelflasken tømmes (ca.
30 sekunder). Så begynner tryk‐
ket å falle.

12. Alt tetningsmiddel pumpes inn i
dekket. Deretter fylles dekket med
luft.

13. Foreskrevet dekktrykk skal opp‐
nås innen 10 minutter. Dekktrykk
3 297. Når riktig trykk er opp‐
nådd. slå av kompressoren.
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Dersom det foreskrevne dekktryk‐
ket ikke oppnås i løpet av
10 minutter, demonterer du dekk‐
reparasjonssettet. Forflytt bilen én
hjulomdreining. Koble til igjen
dekkreparasjonssettet, og fortsett
med påfyllingen i 10 minutter.
Dersom det foreskrevne dekktryk‐
ket 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 holde‐
ren, og trekk tetningsmiddelflas‐
ken av holderen. Skru dekkfylle‐
slangen på den ledige koblingen
på tetningsmiddelflasken. Der‐
med unngår du at det renner ut
tetningsmiddel. Legg dekkrepara‐
sjonssettet i bagasjerommet.

15. Tetningsmiddel som eventuelt har
rent ut, fjernes med en klut.

16. Ta klistremerket på tetningsmid‐
delflasken med maksimalt tillatt
hastighet, og plasser det i syns‐
feltet til føreren.

17. Kjør videre umiddelbart, slik at tet‐
ningsmiddelet fordeles jevnt i dek‐
ket. Stans og kontroller dekktryk‐
ket etter å ha kjørt ca. 10 km (se‐
nest etter 10 minutter). Skru luft‐
slangen rett på dekkventilen og
kompressoren når du skal kontrol‐
lere trykket.

Hvis dekktrykket er over 1,3 bar,
skal det korrigeres. Gjenta prose‐
dyren til det ikke er noe trykktap
lenger.
Bruk ikke bilen hvis dekktrykket
har sunket under 1,3 bar. Søk
hjelp hos et verksted.

18. Legg bort dekkreparasjonssettet i
bagasjerommet.
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Les dette
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 minut‐
ter.
Den innebygde sikkerhetsventilen
åpnes ved trykk på 7 bar.
Kontroller settets holdbarhetsdato.
Etter denne datoen er tetningsevnen
ikke lenger garantert. Se informasjo‐
nen om lagring på tetningsmiddel‐
flasken.
Skift ut den brukte tetningsmiddel‐
flasken. Kast flasken i henhold til
gjeldende bestemmelser.
Kompressoren og tetningsmiddelet
kan brukes ved temperatur fra ca.
-30 °C.
Adapterne som følger med, kan bru‐
kes til å pumpe opp andre gjenstan‐
der, for eksempel fotballer og luft‐
madrasser. De er plassert på under‐

siden av kompressoren. De tas ut
ved å skru på kompressorens luft‐
slange og trekke i adapteren.

Skifte hjul
Noen biler er utstyrt med et dekkrepa‐
rasjonssett i stedet for reservehjul
3 260.
Gjennomfør følgende forberedelser
og følg disse anvisningene:
■ Parker bilen på et plant og solid un‐

derlag som ikke er glatt. Forhjulene
skal stå i rett frem-stilling.

■ Trekk til håndbremsa og legg inn 1.
gir, revers eller P.

■ Ta ut reservehjulet 3 266.
■ Skift aldri flere hjul samtidig.
■ Bruk jekken bare til å skifte hjul ved

punktering, ikke til å skifte mellom
sommer- og vinterhjul.

■ Hvis underlaget som bilen står på
er mykt, legger du en plankebit
(maksimalt 1 cm tykk) under jek‐
ken.

■ Det må ikke oppholde seg personer
eller dyr i bilen når den er jekket
opp.

■ Kryp aldri under en bil som er opp‐
jekket.

■ Start ikke bilen når den står på jek‐
ken.

■ Rengjør hjulmutterne og gjengene
med en ren klut før du fester hjulet.

9 Advarsel

Smør ikke hjulbolten, hjulmutteren
eller hjulmutterkapselen.

1. Løsne hettene på hjulmutterne
med en skrutrekker, og ta dem av.
Trekk av hjulkapselen med kro‐
ken. Bilens verktøysett 3 257.
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Lettmetallfelger: Løsne hettene
på hjulmutterne med en skrutrek‐
ker, og ta dem av. Legg da en myk
klut mellom skrutrekkeren og lett‐
metallfelgen for å beskytte felgen.

2. Variant 1:

Monter hjulnøkkelen. Pass på at
den plasseres riktig, og løsne alle
hjulmutterne en halv omdreining.
Variant 2:

Fell ut hjulvinna, vær sikker på at
den kommer godt inn på mutteren
og løsne hver hjulmutter med en
halv omdreining.

3. Kun sportsmodell:

Plasser hånden mellom kanten på
dekselet og terskelkledningen.
Trekk ned og ut for å fjerne dek‐
selet. Dekselet er festet med en
snor.

4. Sørg for at jekken plasseres riktig
i forhold til bilens jekkpunkter.
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5. Variant 1:

Still jekken på nødvendig høyde.
Sett den like under jekkpunktet,
og sikre slik at den ikke kan gli.

Sett på jekkhåndtaket og sveiv
håndtaket med jekken riktig inn‐
rettet til hjulet går klart av bakken.
Variant 2:

Still jekken på nødvendig høyde.
Sett den like under jekkpunktet,
og sikre slik at den ikke kan gli.

Sett på hjulnøkkelen og sveiv det
med jekken riktig innrettet til hjulet
går klart av bakken.

6. Skru av hjulmutterne.
7. Skift hjulet.
8. Skru på hjulmutterne.
9. Senk bilen.

10. Sett hjulnøkkelen skikkelig på, og
krysstram hjulmutterne. Tiltrek‐
kingsmoment er 140 Nm.

11. Rett inn ventilåpningen i hjulkap‐
selen i forhold til dekkventilen før
du setter den på.
Sett på hjulmutterhettene.
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12. Kun sportsmodell:

Sett dekselet på plass.
Sett de to bakre pinne i hullene
ved terskelkledningen og brett
opp dekselet slik at det griper inn.

13. Plasser det utskiftede hjulet
3 260 samt bilens verktøysett
3 257.

14. Kontroller dekktrykket til det ny‐
monterte hjulet og hjulmutternes
tiltrekkingsmoment snarest mulig.

Sørg for få skiftet eller reparert det
defekte dekket.

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 kjøre‐
egenskapene. Få skiftet ut det de‐
fekte dekket snarest mulig.

Reservehjulet ligger under gulvkled‐
ningen i bagasjerommet. Det er festet
i reservehjulsbrønnen med en vinge‐
mutter.

Reservehjulsbrønnen er ikke kon‐
struert 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.

Nødhjul
Bruk av nødhjul kan påvirke kjøre‐
egenskapene. Få skiftet ut eller repa‐
rert det defekte dekket snarest mulig.
Monter bare ett nødhjul. Kjør ikke for‐
tere enn 80 km/t. Kjør langsomt i
svinger. Må ikke brukes over lengre
tid.
Hvis det oppstår punktering under
tauing av en annen bil, setter du nød‐
hjulet foran og hjulet i full størrelse
bak.
Kjettinger 3 259.

Retningsbestemte dekk
Monter retningsbestemte dekk slik at
de roterer i kjøreretningen. Rota‐
sjonsretningen er angitt med et sym‐
bol (for eksempel en pil) på dekksi‐
den.
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Dersom hjul er montert mot rotasjons‐
retningen:
■ Kjøreegenskapene kan bli påvirket.

Få skiftet ut eller reparert det de‐
fekte dekket snarest mulig.

■ Kjør ekstra forsiktig på vått og snø‐
dekket underlag.

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.

9 Advarsel

Vær forsiktig ved start med start‐
kabler. Avvik fra anvisningene un‐
der kan føre til personskader eller
materielle skader som følge av at
batteriet eksploderer, eller skade
på det elektriske anlegget i begge
bilene.

9 Advarsel

Unngå kontakt med øyne, hud,
tekstiler og lakkerte flater. Væsken
inneholder svovelsyre som kan
forårsake personskader og mate‐
rielle skader ved direkte kontakt.

■ Unngå gnister eller åpen ild i nær‐
heten av batteriet.

■ Et utladet batteri kan fryse allerede
ved temperaturer rundt 0 °C. Hvis
batteriet er frosset, må du tine det
før du kobler til startkablene.

■ Bruk vernebriller og beskyttende
klær ved håndtering av batteriet.

■ Bruk et starthjelpbatteri med
samme spenning (12 volt). Kapasi‐
teten (Ah) må ikke være vesentlig
lavere enn i det utladede batteriet.

■ Bruk startkabler med isolerte klem‐
mer og et tverrsnitt på minst
16 mm2 (25 mm2 for dieselmotorer).

■ Koble ikke det utladede batteriet fra
det elektriske anlegget i bilen.

■ Slå av alle unødvendige strømfor‐
brukere.

■ Bøy deg aldri over batteriet under
arbeidet.

■ Klemmen på den ene kabelen må
ikke komme i berøring med klem‐
men på den andre kabelen.

■ Bilene får ikke berøre hverandre
under starthjelpen.

■ Trekk til håndbremsa, sett manuelt
gir i fri og automatgir i P.
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Rekkefølge for tilkobling av kabler:
1. Koble den røde kabel til pluss‐

polen 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.

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 kom‐
mer i berøring med roterende deler i
motorrommet.
Starte motoren:
1. Start motoren i bilen som leverer

startstrøm.
2. Start den andre motoren etter

5 minutter. Startforsøk på maksi‐
malt 15 sekunder og med
1 minutts mellomrom mellom
hvert forsøk.

3. La begge motorene gå på tom‐
gang med tilkoblede kabler i ca.
3 minutter.

4. Slå på strømforbrukere (f.eks. ho‐
vedlys, oppvarmbar bakrute) i bi‐
len som mottar startstrøm.

5. Koble fra kablene i nøyaktig mot‐
satt rekkefølge.

Tauing
Tauing av bilen
Hvis bilen din må taues, kan du bruke
vårt servicenettverk eller ta kontakt
med et bilbergingsfirma.

Bruk av bergingsbil er den beste må‐
ten å transportere bilen på.
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Ved tauing på 2 hjul løfter du for‐
hjulene og tauer med fordekkene låst.

Vær oppmerksom på følgende ret‐
ningslinjer ved tauing av bil:
■ Ingen bør sitte i bilen som taues.
■ Frigjør håndbremsen til bilen som

taues og sett giret i nøytralt.
■ Slå på varsellysene.
■ Overhold fartsgrensen.
Følg denne fremgangsmåten hvis det
ikke er mulig å få tauet bilen av en
redningsbil:

Løsne dekselet ved å trykke på mer‐
ket, og ta av dekselet.
Slepeøyet ligger i bilens verktøysett
3 257.

Skru slepeøyet helt inn til det stopper
i vannrett stilling.
Fest slepetauet, eller helst slepe‐
stangen, i slepeøyet.
Slepeøyet må bare brukes til tauing
og ikke til berging av bilen.
Slå på tenningen for å frigjøre rattlå‐
sen, og for å kunne betjene bremse‐
lys, horn og vindusviskere.
Sett bilen i fri (nøytral).
Slå på varselblinklys på begge kjøre‐
tøy.



270 Pleie av bilen

Merk

Kjør stødig og langsomt. Hard kjø‐
ring kan skade bilen.

Når motoren ikke går, kreves det be‐
tydelig mer kraft for å bremse og
styre.
Koble inn omluftsystemet og lukk vin‐
duene, slik at eksos fra den trekkende
bilen ikke kan trenge inn i kupeen.
Biler med automatgir: Bilen må ikke
taues ved hjelp av slepekroken.
Tauing med tau kan medføre alvorlig
skade på automatgiret. Når en bil
med automatgir skal taues, må det
brukes en flatramme eller utstyr for å
løfte hjulene.
Bil med manuelt gir: Bilen må taues i
retning forover, ikke fortere enn
88 km/t. I alle andre tilfeller og når gir‐
kassa er defekt, må forakselen løftes
fra veien.
Søk hjelp hos et verksted.
Skru ut slepeøyet etter tauingen.
Sett inn dekselet nede, og lukk dek‐
selet.

Bruk av bergingsbil er den beste må‐
ten å transportere bilen på.

Taue en annen bil

Løsne dekselet ved å trykke på mer‐
ket, og ta av dekselet.
Slepeøyet ligger i bilens verktøysett
3 257.

Skru slepeøyet helt inn til det stopper
i vannrett stilling.
Det fastmonterte festeøyet på under‐
siden bak på bilen må aldri brukes
som slepeøye.
Fest slepetauet, eller helst slepe‐
stangen, i slepeøyet.
Slepeøyet må bare brukes til tauing
og ikke til berging av en bil.

Merk

Kjør stødig og langsomt. Hard kjø‐
ring kan skade bilen.

Skru ut slepeøyet etter tauingen.
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Sett inn dekselet nede, og fest dek‐
selet. Utvendig pleie

Låser
Låsene er smurt fabrikken fra fabrik‐
kens 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 miljøpåvirk‐
ninger. Bilen må derfor vaskes og po‐
leres regelmessig. Velg et program
med voksing ved bruk av bilvaske‐
automater.
Utvendige forurensende stoffer som
fugleskitt, døde insekter, kvae og pol‐
len må fjernes fra bilen umiddelbart,
da de kan føre til skade på lakken.
Ved bruk av bilvaskeautomater må
anvisningene fra vaskeautomatpro‐
dusenten følges. Slå av vindusvis‐
kere og bakrutevisker. Lås bilen, slik

at ikke tanklokkdekselet kan åpnes.
Ta av antennen og utvendig tilbehør
som f.eks. takstativ o.l.
Hvis du vasker bilen for hånd, må du
spyle innsiden av hjulkassene grun‐
dig.
Rengjør også kanter og falser samt
øvrige lakkflater som kommer til syne
når dører og panser åpnes.

Merk

Bruk alltid rengjøringsmiddel med
pH-verdi på 4 til 9.
Bruk ikke rengjøringsmidler på
varme overflater.

Få dørhengslene smurt på et verk‐
sted.
Ikke rengjør motorrommet med
dampvasker eller høytrykksspyler.
Spyl og tørk bilen grundig. Skyll pus‐
seskinnet hyppig. Bruk egne pusses‐
kinn til vinduer og lakkerte flater. Re‐
ster av voks på rutene vil redusere
sikten.
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Ikke fjern asfaltflekker med harde
gjenstander. Bruk asfaltfjerner i
sprayform på lakkerte flater.

Lykter
Frontlykt- og andre lyktedeksler er la‐
get av plast. Bruk ikke slipende eller
kaustiske midler samt isskrape, og
rengjør dem ikke tørt.

Polering og voksing
Du bør polere bilen jevnlig (senest når
vannet ikke lenger samler seg i drå‐
per). Ellers vil lakken tørke ut.
Polering er bare nødvendig når lak‐
ken har blitt matt, eller hvis partikler
har festet seg i den.
Lakkpolish med silikon danner en be‐
skyttende hinne som gjør voksing
unødvendig.
Karosserideler av plast må ikke be‐
handles med voks og poleringsmid‐
ler.

Vindusruter og
vindusviskerblader
Rengjør med myke, lofrie kluter eller
et pusseskinn og bruk vindusrens og
insektfjerner.
Ved rengjøringen må ikke varmeele‐
mentet på innsiden av bakruten ska‐
des.
Bruk en isskrape med skarp kant til å
skrape bort is fra rutene. Press is‐
skrapen mot ruten, slik at skitt som
kan forårsake riper i ruten, ikke kom‐
mer under skrapen.
Rengjør viskerblader som etterlater
flekker med en myk klut og vindus‐
rens.

Soltak
Rengjør aldri med løsemidler eller
skuremidler, drivstoff, aggressive
midler (f.eks. lakkrens, acetonholdige
løsninger osv.), syreholdige eller
sterkt alkaliske midler eller skure‐
svamper. Bruk aldri voks eller poler‐
midler på den midtre delen av solta‐
ket.

Hjul og dekk
Bruk aldri høytrykksspyler til rengjø‐
ring.
Rengjør felger med pH-nøytralt felg‐
rens.
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.

Understell
Noen områder av understellet er på‐
ført PVC-understellsbelegg, mens
andre utsatte områder har et slite‐
sterkt belegg med beskyttelsesvoks.
Kontroller understellet etter vask, og
påfør voks etter behov.
Materialer som inneholder bitumen
og gummi kan skade PVC-belegget.
Få et verksted til å utføre arbeider på
understellet.
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Vask understellet og få det beskyt‐
tende voksbelegget kontrollert før og
etter vinteren.

Innvendig pleie
Kupé og trekk
Rengjør kupeen inklusive instrument‐
panelets polstring og kledning med
tørre kluter eller med interiørrens.
Rengjør skinntrekk med rent vann og
en myk klut. Bruk skinnrens hvis trek‐
ket er svært skittent.
Instrumentpanelet skal bare rengjø‐
res med en myk og fuktig klut.
Rengjør tekstiltrekk med støvsuger
og børste. Fjern flekker med sete‐
rens.
Tøystoffer kan være fargesmittende.
Dette kan medføre misfarginger, spe‐
sielt på lysfarget stoff. Flekker og mis‐
farginger som kan fjernes, bør ren‐
gjøres så snart som mulig.
Rengjør sikkerhetsbelter med lunkent
vann eller interiørrens.

Merk

Lukk borrelåser, ettersom åpne
borrelåser på klær kan skade sete‐
trekket.

Plast- og gummideler
Plast- og gummideler kan pleies med
de samme midlene som brukes på
karosseriet. Benytt eventuelt interiør‐
rens. Benytt ingen andre midler.
Unngå spesielt bruk av løsemidler og
bensin. Bruk aldri høytrykksspyler til
rengjøring.
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Generell informasjon
Serviceinformasjon
Av hensyn til driftssikkerheten, tra‐
fikksikkerheten og verdibevaringen er
det svært viktig at alle vedlikeholds‐
oppgaver blir utført i henhold til de
spesifiserte intervallene.

Bekreftelser
Bekreftelse på utført service registre‐
res i service- og garantiheftet. Dato
og kilometerstand skrives inn sam‐
men med stempelet og underskriften
til verkstedet som utfører servicen.
Sørg for at service- og garantiheftet
fylles ut riktig, ettersom er det helt av‐
gjørende å kunne dokumentere at på‐
krevde servicer er utført for at even‐
tuelle garanti- eller goodwillkrav skal
kunne innfris. Dessuten er det også
en fordel ved salg av bilen.

Oljelevetid for dieselmotorer
Serviceintervallene er basert på for‐
skjellige parametere avhengig av bru‐
ken og beregnes ved bruk av disse
parameterne.

Overvåkingen av oljens levetid fortel‐
ler når du bør skifte olje. 3 82
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Planmessig vedlikehold
Serviceintervall
Vedlikeholdsintervall

Hvert år / 15 000 km (avhengig av hva som inntreffer først)

Vedlikehold I: Bruk Vedlikehold I for den første servicen eller hvis Vedlikehold II er utført tidligere.
Vedlikehold II: Bruk Vedlikehold II hvis den forrige servicen som ble utført, var Vedlikehold I.
For biler med overvåkingssystem for oljelevetid:
Hvis kode nummer 82 vises på førerinformasjonsdisplayet (DIC) og det forrige vedlikeholdet er gjennomført minst 10 må‐
neder tidligere, bør det aktuelle vedlikeholdet også utføres.

Servicearbeid Vedlikehold I Vedlikehold II

Skift motorolje og filter.1) R R

Kontroller for lekkasjer eller skader.2) I I

Kontroller motorluftfilter.3) I I

Kontroller dekkene for dekktrykk og slitasje. I I

1) Ved kjøring under vanskelige forhold: Kjøring i korte avstander, mye tomgang eller kjøring i støvete forhold, kan det
være behov for å skifte oljen og oljefilteret hyppigere. For dieselmotorer skiftes når kode 82 vises i DIC.

2) Væsketap i ethvert bilsystem kan indikere et problem. Systemet bør kontrolleres og repareres og væskenivået
kontrolleres. Etterfyll væske ved behov.

3) Ved mye kjøring i tilsmussede områder kontrolleres filteret oftere. Filteret kan måtte skiftes oftere.
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Servicearbeid Vedlikehold I Vedlikehold II

Kontroller bremsesystemet.4) I I

Kontroller motorkjølevæske og spylervæske for frontrute og etterfyll væske etter behov. I I

Kontroller oppheng og styrekomponenter.5) I I

Undersøk viskerbladene, kontroller funksjonen til de utvendige lysene6) I I

Kontroller drivreimer. I I

Gjennomfør alle nødvendige tilleggstjenester - se aktuelt avsnitt. I I

Kontroller for feltutbedringer. I I

Skift bremsevæske.7) – R

Kontroller motorkjølesystemet.8) – I

4) Kontroller bremserør og slanger visuelt for stramming, lekkasjer, sprekker, gnissing osv. Kontroller bremseklossene for
slitasje og skivenes overflatetilstand. Kontroller trommelbremserør/bremsesko for slitasje eller sprekker. Kontroller
andre bremsedeler inkludert tromler, hjulsylindere, kalipere, parkeringsbrems osv.

5) Kontroll fremre og bakre oppheng og styresystem for skader, løse eller manglende deler eller tegn på slitasje. Kontroller
servostyringskomponenter for stramming, sprekker, gnissing osv.

6) Kontroller viskerblader for slitasje, sprekker eller forurensinger, Rengjør frontrute og viskerblader, hvis de er tilsmusset.
Skift ut viskerblader som er slitt eller skadet.

7) Ved kjøring under vanskelige forhold: Kjøring i kupert terreng eller fjell, eller ved hyppig sleping av tilhenger,
bremsevæske kan måtte skiftes oftere.

8) Kontroller slanger visuelt og sørg for at de blir skiftet hvis de er sprukket, oppsvulmet eller forringet. Kontroller alle rør,
fester og klemmer, erstatt med originale deler hvis nødvendig. For å sikre korrekt betjening anbefales en trykktest i
kjølesystem og trykkhette og rengjøring av radiatorens utside og klimaanleggkondensator.
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Servicearbeid Vedlikehold I Vedlikehold II

Kontroller sikkerhetssystemkomponenter.9) – I

Kontroller kraftoverføring og drivlinjekomponenter. – I

Smør karosserikomponenter.10) – I

I: Kontroller disse elementene og de tilhørende delene. Korriger, rengjør, etterfyll, juster eller skift ut om nødvendig.
R: Skifte ut eller endre.

Servicearbeid Intervall

Skift ut støv- og pollenfilteret. Hver 45 000 km / 2 år

Sett inn nytt luftfilter. Hver 60 000 km / 4 år

Skift tennplugger. LXT: Hver 30 000 km / 2 år
LUJ, LUV, LDE og 2H0: Hver 60 000 km / 4 år

Skift ut tenningskabelen. LXT: Hver 45 000 km / 3 år

Skift dieseldrivstoffilteret. Hver 60 000 km / 2 år

9) Sørg for at setebeltepåminnerlampen og setebelteenhetene virker korrekt. Se etter eventuelle løse eller skadde sete‐
beltesystemdeler. Hvis du ser noe som kan hindre noen av setebeltesystemene fra å fungere, må dette repareres. Sørg
for at slitte eller frynsede setebelter skiftes ut.

10) Smør alle låsesylindere, dørhengsler og låser, panserhengsler og låser, og bagasjeromhengsler og låser. Hyppigere
smøring kan være påkrevet hvis utsatt for korroderende omgivelser. Påføring av silikonsmøring på tetningslister med
en ren klut medfører at de varer lenger, tetter bedre og ikke kleber eller piper.
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Servicearbeid Intervall

Skift motorkjølevæske. Hver 240 000 km / 5 år

Skift automatgirolje. Hver 150 000 km / 10 år under normale forhold, hver 75 000 km / 5 år under
vanskelige forhold

Skift hjelpedrivrem. LDE og 2H0 med strammebelte: Hver 90 000 km / 10 år
LUD: Hver 150 000 km / 10 år

Skift ut registerremmen. LXT: Hver 60 000 km / 4 år
LUD, LUV, LDE og 2H0: Hver 150 000 km / 10 år

Kontroller ventilklaring, juster ved
behov.

LUD, LDE og 2H0: Hver 150 000 km / 10 år

Skift ut registerkjedet. LUJ, LNP: Hver 240 000 km / 10 år
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Generelle vedlikeholdselementer
Element Servicearbeid

Alle Kontroller alle systemer for hindringer eller stramming og for skader eller manglende deler. Skift deler
ved behov. Skift alle komponenter som har overdreven slitasje.

Automatgir Skift automatgirvæske og filter hvis bilen hovedsakelig kjøres under et eller flere av disse forholdene:
I tett bytrafikk på steder der utetemperaturen ofte kommer opp i 32 °C eller mer.
I kupert terreng eller fjell.
Ved hyppig sleping av tilhenger.
Brukes som i drosjer, politibiler eller varebiler.

Belter Kontroller reimer visuelt for frynser, overdrevne sprekker eller tydelige skader.
Skift reim ved behov.

Dekktilstand og
dekktrykk

Dekktilstanden bør kontrolleres før kjøring, og dekktrykket bør kontrolleres hver gang du fyller
drivstoff eller minst én gang i måneden med en dekktrykkmåler.

Hjulinnstillingsvink‐
ler

Bytt om plasseringen av hjulene og balanser dem om nødvendig.
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Tilleggsservice
Ekstreme driftsforhold o
Driftsforholdene er ekstreme hvis
minst én av disse faktorene forekom‐
mer hyppig:
■ Kaldstart
■ Kjøring med hyppige stopp og star‐

ter
■ Kjøring med tilhenger
■ Stigninger og/eller stor høyde
■ Dårlig veidekke
■ Sand og støv
■ Ekstreme temperatursvingninger
Politibiler, drosjer og kjøreskolebiler
er også klassifisert som biler som bru‐
kes under ekstreme forhold.
Under ekstreme driftsforhold kan det
være nødvendig å få utført visse plan‐
lagte 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 tilfredsstiller
de anbefalte spesifikasjonene. Skade
som skyldes bruken av produkter som
ikke er på linje med disse spesifika‐
sjonene, vil ikke bli dekket av garan‐
tien.

9 Advarsel

Driftsmidler er farlige og kan være
giftige. De må håndteres med for‐
siktighet. Les informasjonen på
beholderne.

Motorolje
Motorolje er merket med kvalitet og
viskositet. Kvaliteten er viktigere enn
viskositeten ved valg av motorolje.
Oljekvaliteten sikrer blant annet ren‐
heten til motoren, beskyttelse mot sli‐
tasje og kontroll av oljens aldring,
mens viskositeten gir informasjon om
oljens tykkelse over et temperaturom‐
råde.

Motoroljekvalitet
dexos 2 Bensin- og diesel‐

motorer

ACEA A3/B3,
ACEA A3/B4,
ACEA C3,
API SM,
API SN

Kun LXT (hvis
motorolje godkjent
av dexos ikke er
tilgjengelig)

Velge riktig motorolje
Valg av riktig motorolje avhenger av
korrekt oljespesifikasjon og viskosi‐
tetsgrad.
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Bruk og spør etter motoroljer med
dexos-sertifiseringsmerke. Oljer som
tilfredsstiller kravene for bilen din, bør
ha dexos-sertifiseringsmerket på be‐
holderen. Dette sertifiseringsmerket
indikerer at oljen er godkjent i forhold
til dexos-spesifikasjonen.
Bilen din ble på fabrikken fylt med
dexos godkjent motorolje.
Bruk kun motoroljer som er godkjent i
forhold til dexos-spesifikasjonen eller
en ekvivalent motorolje med riktig vi‐
skositetsgrad.
Hvis du er usikker på om oljen er god‐
kjent i forhold til dexos-spesifikasjo‐
nen, bør du spørre ditt vedlikehold‐
sverksted.
Bruk av alternative motoroljer hvis de‐
xos ikke er tilgjengelig: Dersom de‐
xos-godkjent motorolje ikke er tilgjen‐
gelig ved oljeskift eller for å opprett‐
holde korrekt motoroljenivå, kan du
bruke alternative motoroljer med de
ovenfor nevnte kvaliteter. Bruk av
oljer som ikke er i overensstemmelse
med dexos-spesifikasjonen kan imid‐
lertid medføre redusert ytelse eller
motorskader 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 mak‐
simalt 1 liter av kvaliteten
ACEA A3/B4 eller A3/B3 benyttes
(bare én gang mellom hvert oljeskift).
Viskositeten skal være av riktig grad.
Det er ikke tillatt å bruke motorolje
med kvalitet ACEA A1/B1 eller bare
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 garan‐
tien ugyldig.

Viskositetsklasser for motorolje

SAE 5W-30 er den beste viskositets‐
graden for din bil. Ikke bruk oljer med
andre viskositetsgrader som
SAE 10W-30, 10W-40 eller 20W-50.
Drift ved svært lave utetemperaturer:
Hvis et område er ekstremt kaldt, hvor
temperaturen faller under -25 °C, bør
det brukes en olje med SAE 0W-30.
En olje med denne viskositetsgraden
gir enklere kaldstart for motoren ved
ekstremt lave temperaturer. Ved valg
av olje med korrekt viskositetsgrad
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må det påses at det alltid velges en
olje som tilfredsstiller dexos-spesifi‐
kasjonen.
■ Ned til -25 °C og lavere: 0W-30,

0W-40.
■ Ned til -25 °C: 5W-30, 5W-40.
■ Ned til -20 °C: 10W-30, 10W-40

(kun for LXT).
■ Ned til -15 °C: 15W-30, 15W-40

(kun for LXT).
SAE-viskositetsklassen gir informa‐
sjon om tykkelsen på oljen. Flergrads‐
olje 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 silikatfri kjølevæske av ty‐
pen "longlife" (LLC).
Systemet er fabrikkfylt med kjøle‐
væske som gir svært god rustbeskyt‐
telse og frostbeskyttelse ned til ca.
-27 °C. Denne konsentrasjonen bør
opprettholdes hele året. Ekstra tilset‐
ningsmidler for kjølevæske som skal

gi ekstra beskyttelse mot korrosjon el‐
ler tette mindre lekkasjer, kan forår‐
sake funksjonsproblemer. Garantian‐
svar vil bli avvist for følger som skyl‐
des bruk av ekstra tilsetningsstoffer i
kjølevæsken.

Bremse- og clutchvæske
Bruk bare DOT4-bremsevæske.
Over tid absorberer bremsevæsken
fuktighet, noe som svekker bremse‐
virkningen. Derfor bør bremsevæske
skiftes ved de angitte intervallene.
Bremsevæsken skal oppbevares i en
lukket beholder for å unngå vann‐
absorpsjon.
Sørg for at bremsevæsken ikke blir
forurenset.

Merk

Bruk av bremsevæske med dårlig
kvalitet kan føre til rust på innven‐
dige komponenter i bremsesyste‐
met, noe som kan resultere i redu‐
sert bremseeffekt og gå ut over
sikkerheten. Bruk alltid bremse‐

væske av høy kvalitet som er god‐
kjent for din modell. Vi anbefaler
GM original bremsevæske.
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Bilens identifikasjon ................... 283
Bilens data ................................. 285

Bilens identifikasjon
Bilens identifikasjonsnum‐
mer

Bilens identifikasjonsnummer finnes
på bilgulvet på høyre side under et
deksel mellom fordøren og setet.

Bilens identifikasjonsnummer er også
synlig gjennom frontruta.
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Fabrikasjonsplate
Variant 1:

Fabrikasjonsplaten er plassert i mo‐
torrommet.

Variant 2:

Identifikasjonsplaten er plassert på
rammen til venstre fordør.

Opplysninger på fabrikasjonsplaten:
1 = Understellsnummer
2 = Typegodkjenningsnummer
3 = Produsent
4 = Tillatt totalvekt (i kg)
5 = Tillatt togvekt (i kg)
6 = Maksimalt tillatt foraksellast

(i kg)
7 = Maksimalt tillatt bakaksellast

(i kg)
8 = Bilspesifikke og landsspesifikke

opplysninger

For- og bakaksellast må samlet ikke
overskride tillatt totalvekt. Hvis for ek‐
sempel høyeste tillatte foraksellast er
fullt utnyttet, må bakakselen kun be‐
lastes med en last som tilsvarer tillatt
totalvekt minus foraksellasten.
De tekniske spesifikasjonene er ut‐
arbeidet i overensstemmelse med
EU-normene. Vi forbeholder oss ret‐
ten til å foreta endringer. Hvis opplys‐
ningene i vognkortet ikke stemmer
overens med instruksjonsboken, gjel‐
der opplysningene i vognkortet.
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Bilens data
Motordata
Salgsbetegnelse 1.4 T 1.6 D 1.6 D 1.8 D 1.7 Dsl 2.0 Dsl
Motorbetegnelse LUJ LXT LDE 2H0 LUD LNP

Sylinderantall 4 4 4 4 4 4

Slagvolum [cm3] 1364 1598 1598 1796 1686 1998

Motoreffekt [kW] 103 80 91 104 96 120

ved o/min 6000 6000 6200 6200 4000 3800

Dreiemoment [Nm] 200 150 155 176 300 360

ved o/min 1850-4900 4200 4000 3800 2000-2500 2000

Drivstofftype Bensin Bensin Bensin Bensin Diesel Diesel

Oktantall RON

anbefalt 95 91 95 95

mulig 91 87 91 91
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Ytelse
4 dører
Motor LXT LDE 2H0 LUD LNP

Styring1) HPS/EPS HPS/EPS HPS/EPS HPS/EPS

Topphastighet2) [km/t]

Manuelt gir 185 190/195 200/200 –/200 205/215

Automatgir 177 185/190 195/203 –/– 209/210

5-dørs kombi
Motor LUJ LXT LDE 2H0 LUD LNP

Styring1) HPS/EPS HPS/EPS HPS/EPS HPS/EPS HPS/EPS

Topphastighet2) [km/t]

Manuelt gir –/195 3) 185/190 195/195 -/200 200/205

Automatgir –/– 3) 180/182 190/193 –/– 200/205

1) HPS: hydraulisk servostyring; EPS: elektrisk servostyring
2) Den angitte topphastigheten kan oppnås ved egenvekt (uten fører) pluss 200 kg nyttelast. Ekstrautstyr kan redusere

den angitte topphastigheten.
3) Verdien var ikke tilgjengelig på trykketidspunktet.
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Stasjonsvogn
Motor LUJ LDE 2H0 LUD LNP

Styring1) HPS/EPS HPS/EPS HPS/EPS HPS/EPS HPS/EPS

Topphastighet2) [km/t]

Manuelt gir –/200 186/191 200/200 –/200 200/210

Automatgir –/– –/– 192/200 –/– 198/207

1) HPS: hydraulisk servostyring; EPS: elektrisk servostyring
2) Den angitte topphastigheten kan oppnås ved egenvekt (uten fører) pluss 200 kg nyttelast. Ekstrautstyr kan redusere

den angitte topphastigheten.
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Drivstofforbruk og CO2-utslipp 

4 dører
Manuelt gir / automatgir

Motor LXT LDE LDE

Styring4) EPS HPS

bykjøring [l/100 km] 9,8/12,0 8,6/9,9 9,0/10,3

landeveiskjøring [l/100 km] 5,7/5,8 5,1/5,3 5,3/5,6

totalt [l/100 km] 7,2/8,1 6,4/7,0 6,6/7,3

CO2 [g/km] 171/192 149/164 155/170

Motor 2H0 2H0 LUD LNP LNP

Styring4) EPS HPS EPS EPS HPS

bykjøring [l/100 km] 8,5/9,5 8,7/10,1 5,5/– 6,0/7,7 6,8/8,3

landeveiskjøring [l/100 km] 4,9/5,3 5,1/5,4 3,9/– 4,2/4,8 4,3/5,0

totalt [l/100 km] 6,2/6,9 6,4/7,1 4,5/– 4,8/5,9 5,2/6,2

CO2 [g/km] 146/161 151/166 117/– 126/154 138/164

4) HPS: hydraulisk servostyring; EPS: elektrisk servostyring
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5-dørs kombi
Manuelt gir / automatgir

Motor LUJ LXT LDE LDE

Styring4) EPS EPS HPS

bykjøring [l/100 km] 7,4/– 5)/5) 8,6/9,9 9,0/10,3

landeveiskjøring [l/100 km] 4,6/– 5)/5) 5,1/5,3 5,3/5,6

totalt [l/100 km] 5,6/– 5)/5) 6,4/7,0 6,6/7,3

CO2 [g/km] 131/– 5)/5) 149/164 155/170

Motor 2H0 2H0 LUD LNP LNP

Styring4) EPS HPS EPS EPS HPS

bykjøring [l/100 km] 8,5/9,5 8,7/10,1 5,5/– 6,0/7,7 6,8/8,3

landeveiskjøring [l/100 km] 4,9/5,3 5,1/5,4 3,9/– 4,2/4,8 4,3/5,0

totalt [l/100 km] 6,2/6,9 6,4/7,1 4,5/– 4,8/5,9 5,2/6,2

CO2 [g/km] 146/161 151/166 117/– 126/154 138/164

4) HPS: hydraulisk servostyring; EPS: elektrisk servostyring
5) Verdien var ikke tilgjengelig på trykketidspunktet.
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Stasjonsvogn
Manuelt gir / automatgir

Motor LUJ LDE LDE 2H0 2H0

Styring4) EPS EPS HPS EPS HPS

bykjøring [l/100 km] 7,4/– 8,7/– 9,1/– 8,8/9,8 9,2/10,4

landeveiskjøring [l/100 km] 4,7/– 5,2/– 5,4/– 5,2/5,3 5,3/5,6

totalt [l/100 km] 5,7/– 6,4/– 6,8/– 6,5/7,0 6,7/7,2

CO2 [g/km] 134/– 151/– 157/– 152/164 156/170

Motor LUD LNP LNP

Styring4) EPS EPS HPS

bykjøring [l/100 km] 5,4/– 6,2/7,7 6,8/8,3

landeveiskjøring [l/100 km] 4,0/– 4,1/4,8 4,3/5,0

totalt [l/100 km] 4,5/– 4,8/5,9 5,2/6,2

CO2 [g/km] 119/– 126/154 138/164

4) HPS: hydraulisk servostyring; EPS: elektrisk servostyring
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Bilens vekt
Tomvekt, grunnmodell uten noe tilleggsutstyr
I egenvekten inngår vekten på fører (68 kg), bagasje (7 kg) og alle væsker (tanken 90 % full).

4 dører
Motor Manuelt gir Automatgir

uten/med klimaanlegg
[kg]

LXT 1360/1374 1385/1399

LDE 1375/1389 1385/1399

2H0 1380/1394 1390/1404

LUD 1500/1514 –/–

LNP 1535/1549 1565/1579
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5-dørs kombi
Motor Manuelt gir Automatgir

uten/med klimaanlegg
[kg]

LUJ 1394/1408 –/–

LXT 6)/6) 6)/6)

LDE 1380/1394 1390/1404

2H0 1385/1399 1394/1408

LUD 1504/1518 –/–

LNP 1555/1569 1585/1599

Stasjonsvogn
Motor Manuelt gir Automatgir

uten/med klimaanlegg
[kg]

LUJ 1480/1494 –/–

LDE 1435/1449 –/–

2H0 1445/1459 1475/1489

LUD 1550/1564 –/–

LNP 1595/1609 1614/1628

Tomvekt, grunnmodell med alt tilleggsutstyr
I egenvekten inngår vekten på fører (68 kg), bagasje (7 kg) og alle væsker (tanken 90 % full).

6) Verdien var ikke tilgjengelig på trykketidspunktet.
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4 dører
Motor Manuelt gir Automatgir

uten/med klimaanlegg
[kg]

LXT 1438/1452 1463/1477

LDE 1470/1484 1480/1494

2H0 1475/1489 1485/1499

LUD 1595/1609 –/–

LNP 1630/1644 1660/1674

5-dørs kombi
Motor Manuelt gir Automatgir

uten/med klimaanlegg
[kg]

LUJ 1489/1503 –/–

LXT 6)/6) 6)/6)

LDE 1475/1489 1485/1499

2H0 1480/1494 1489/1503

LUD 1599/1613 –/–

LNP 1650/1664 1680/1694

6) Verdien var ikke tilgjengelig på trykketidspunktet.
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Stasjonsvogn
Motor Manuelt gir Automatgir

uten/med klimaanlegg
[kg]

LUJ 1550/1564 –/–

LDE 1505/1519 –/–

2H0 1515/1529 1545/1559

LUD 1620/1634 –/–

LNP 1665/1679 1684/1698

Bilens mål
4 dører 5-dørs kombi Stasjonsvogn

Lengde [mm] 4603 4514 4681

Bredde uten sidespeil [mm] 1797 1797 1797

Bredde med to sidespeil [mm] 2067 2067 2067

Høyde (uten antenne) [mm] 1477 1477 1521

Bagasjeromslengde ved gulv [mm] 1014 908 1024

Bagasjeromsbredde [mm] 1010 1026 1356

Bagasjeromshøyde [mm] 512 448 405
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4 dører 5-dørs kombi Stasjonsvogn

Akselavstand [mm] 2685 2685 2685

Svingdiameter [m] 10,9 10,9 10,9
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Påfyllingsmengder
Motorolje
Motor LUJ LXT LDE 2H0 LUD LNP

medregnet filter [l] 4,0 3,75 4,5 4,5 4,0 5,4

Mellom MIN og MAX [l] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Drivstofftank
Bensin/diesel, nominelt volum [I] 60
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Dekktrykk
Motor Dekk foran bak

[kPa/bar]([psi])7) [kPa/bar] ([psi])7)

LXT 205/60 R16 220/2,2 (32) 220/2,2 (32)

LDE,
2H0

205/60 R16, 220/2,2 (32) 220/2,2 (32)

215/50 R17,

215/60 R16,

205/65 R15,

225/50 R17

LUJ,
LUD,
LNP

205/60 R16, 220/2,2 (32) 220/2,2 (32)

215/60 R16,

225/50 R17,

215/50 R17

Alle Nødhjul 420/4,2 (61) 420/4,2 (61)

7) ECO-trykk: 270/2,7 (39) [kPa/bar] ([psi]).
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Informasjon om
kunden

Personvern og registrering av
data om bilen ............................. 298

Personvern og
registrering av data om
bilen
Registrering av hendelser
Datalagringsmoduler i bilen
Et stort antall elektroniske komponen‐
ter i bilen inneholder datalagringsmo‐
duler som lagrer tekniske data mid‐
lertidig eller permanent, om bilens til‐
stand, hendelser og feil. Generelt do‐
kumenterer denne tekniske informa‐
sjonen tilstanden i deler, moduler, sy‐
stemer eller omgivelsene.
■ Funksjonstilstand i systemkompo‐

nenter (f.eks. påfyllingsnivåer)
■ Statusmeldinger i bilen og de en‐

kelte komponentene (f.eks. antall
hjulomdreininger / rotasjonshastig‐
het, oppbremsing, sidelengs akse‐
lerasjon)

■ Funksjonfeil og defekter i viktige sy‐
stemkomponenter

■ Bilens reaksjoner i bestemte kjøre‐
situasjoner (f.eks. utløsning av kol‐
lisjonspute, aktivering av stabilitets‐
reguleringssystemer)

■ Omgivelsestilstander (f.eks. tem‐
peratur)

Disse dataene er utelukkende tekni‐
ske og bidrar ved identifisering og
korrigering av feil samt optimalisering
av bilens funksjoner.
Bevegelsesprofiler som indikerer rei‐
seruter kan ikke opprettes med disse
dataene.
Hvis det benyttes tjenester (f.eks. re‐
parasjonsarbeider, serviceprosesser,
garantitilfeller, kvalitetssikring), vil an‐
satte i servicenettverket (inkludert
produsenten) kunne lese ut teknisk
informasjon for hendelse- og feildata‐
lagringsmodulene og benytte spesi‐
elle diagnoseenheter. Ved behov vil
du motta ytterligere informasjon i
disse verkstedene. Etter at en feil er
korrigert, slettes dataene fra feilla‐
gringsmodulen eller de blir overskre‐
vet hele tiden.



Informasjon om kunden 299

Ved bruk av bilen kan det oppstå si‐
tuasjoner hvor disse tekniske da‐
taene som er relatert til annen in‐
formasjon (ulykkesrapport, skader på
bilen, vitneutsagn osv.) muligens kan
assosieres med en bestemt person -
ved hjelp av en ekspert.
Tilleggsfunksjoner som er avtalt med
klienten (f.eks. bilens plassering i
nødstilfeller), tillater overføring av be‐
stemte bildata fra bilen.

Radiofrekvens-
identifikasjon (RFID)
RFID-teknologi brukes i noen biler for
funksjoner som dekktrykkovervåking
og tenningssystemsikkerhet. Den
brukes også i forbindelse med be‐
kvemmeligheter som nøkkel-lenker
for fjernstyrt låsing/opplåsing av dører
og start, og for sendere i bilen bereg‐
net på garasjedøråpnere. RFID-tek‐
nologi i Chevrolets biler bruker ikke
og registrerer ikke personopplysnin‐
ger eller kopler seg til andre av Chev‐
rolets systemer som inneholder per‐
sonopplysninger.
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Stikkordregister A
Adressebok................................. 158
Adresseinndata.......................... 158
Aktivere CD-spiller...................... 136
Aktivere navigasjonssystemet.... 149
Aktivere radioen.......................... 121
Aktivere talegjenkjenning........... 186
Anbefalte væsker og

smøremidler ........................... 280
Angi destinasjon ........................ 158
Antispinn .................................... 219
Antispinn av.................................. 76
Armlene ................................. 40, 41
Askebeger ................................... 68
Autolagringslister........................ 122
Automatgir ................................. 215
Automatisk avblending ................ 33
Automatisk hastighetskontroll ...

.......................................... 77, 221
Automatisk lysregulering ............. 94
Aux-inngang

kontakt .................................... 139

B
Bagasjerom ........................... 27, 55
Bagasjeromsdeksel ..................... 56
Baklys ........................................ 244
Bakre oppbevaringsromdeksel .... 58
Bakseter....................................... 41

Bakvisker og -spyler .................... 66
Barnesikring ................................. 26
Barnesikringsutstyr....................... 48
Batteri ........................................ 240
Batteriutladningsvern ................... 99
Begynne å kjøre .......................... 16
Betjening............................ 146, 195
Betjeningselementer..................... 63
Bilens identifikasjonsnummer .... 283
Bilens mål .................................. 294
Bilens vekt ................................. 291
Bilens verktøysett....................... 257
Bilen trenger service snart ........... 74
Bilsikring....................................... 28
Blinklys .................................. 73, 96
Blinklys på siden ........................ 249
Blokkeringsfrie bremser (ABS) .

.......................................... 74, 218
Bluetooth.................................... 191
Bluetooth-innstillinger for musikk 144
Bluetooth-tilkobling..................... 192
Bremse- og clutchvæske............ 280
Bremser ............................. 218, 239
Bremser og clutch ........................ 74
Bremsestøtte ............................. 219
Bremsevæske ............................ 239
Bruk.... 109, 121, 136, 140, 147, 149
Bruk av infotainmentsystemet.... 109
Bruk av startkabler ..................... 267
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Bruke AUX-input......................... 140
Bruke CD-spilleren..................... 136
Bruke den digitale bilderammen. 146
Bruke navigasjonssystemet........ 149
Bruke radioen............................. 121
Brukerdefinerte POI-er............... 158
Bruke USB-porten...................... 140
Bølgebåndmenyer...................... 125

C
CD-spiller

aktivere.................................... 136
bruk......................................... 136
viktig informasjon.................... 133

D
Deaktivering av kollisjonspute ..... 47
Deaktivering av kollisjonsputer .... 73
Dekkbetegnelser ........................ 258
Dekkreparasjonssett .................. 260
Dekktrykk ........................... 258, 297
Dieselpartikkelfilter............... 76, 213
Drift av Bluetooth-enhet.............. 146
Drivstoff...................................... 225
Drivstoff for bensinmotorer ........ 225
Drivstoff for dieselmotorer ......... 226
Drivstoffkutt ................................ 210
Drivstoffmåler .............................. 69
Drivstofforbruk og CO2-utslipp ... 288
Dynamisk veivisning................... 179

Dører............................................ 27
Dør åpen ...................................... 77

E
Eksos ......................................... 213
Ekstra varmeelement.................. 204
Elektrisk anlegg.......................... 251
Elektriske vinduer ........................ 34
Elektrisk justering ........................ 31
Elektroniske kjøreprogrammer . . 216
Elektronisk klimakontroll ............ 201
Elektronisk nøkkel........................ 22
Elektronisk stabilitetskontroll ..... 220
Elektronisk stabilitetsprogram av.. 75
Elektronisk stabilitetsprogram

og antispinn .............................. 75
EON............................................ 129

F
Fabrikasjonsplate ...................... 284
Fare, Advarsler og Merk ................ 3
Faste ventilasjonsdyser ............. 205
Favorittlister................................ 123
Feil ............................................. 216
Feilfunksjonslampe ...................... 74
Felle inn ....................................... 32
Festeringer .................................. 59
Fjernkontroll ................................. 20
Fjernlys .................................. 77, 95
Forbedring andre nettverk.......... 129

Forseter........................................ 38
Forvarming .................................. 76
Framhenting av stasjoner... 122, 123
Frontkollisjonsputer ..................... 45
Frontrute....................................... 33
Fylling av drivstoff ...................... 226
Førerinformasjon.......................... 78
Førstehjelpsutstyr ........................ 61

G
Generell informasjon.................

100, 133, 139, 140, 144, 146,
148, 185, 191

Gir ................................................ 16
Girdisplay ................................... 215
Girspak ...................................... 215
Gjenvinning når bilen vrakes ..... 230
Grafikk-informasjonsdisplay,

farge-informasjonsdisplay ........ 81
Grunnleggende betjening........... 110

H
Halogenhovedlys ....................... 242
Hanskerom .................................. 54
Hastighetskompenserende

volum....................................... 109
Havari......................................... 268
Hjemme-adresse........................ 149
Hjulkapsler ................................. 259
Hjul og dekk ............................... 257
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Hodekollisjonsputer ..................... 46
Hodestøtter .................................. 37
Horn ....................................... 13, 64
Hovedlys....................................... 94
Hovedlys ved kjøring i utlandet . . . 96
Hurtigoppvarming (Quickheat).... 204
Håndbrems................................. 219
Håndbremse .............................. 219
Håndfrimodus............................. 192

I
Indikatorer..................................... 68
Individuelle POI-er...................... 149
Informasjon om lasting ................ 62
Informasjonsdisplay...................... 78
Infotainmentsystem

bruk......................................... 109
hastighetsavhengig volum...... 119
hastighetskompenserende
volum....................................... 109
instrumentpanel...................... 102
kontrollelementer..................... 102
lydkontroller på rattet.............. 102
lydutkobling............................. 109
maksimalt oppstartvolum........ 119
personlig tilpasning................. 121
slå på....................................... 109
stille inn volum......................... 109
toneinnstillinger....................... 115

volum for trafikkmeldinger....... 119
voluminnstillinger..................... 119

Innkjøring av ny bil ..................... 207
Innledning ...................................... 3
Innstigningslys ............................. 99
Innvendig belysning...................... 98
Innvendige lys ..................... 98, 250
Innvendige speil........................... 33
Innvendig pleie .......................... 273
Instrumentpanelbelysning ......... 251
Isofix barnesikringsutstyr ............. 52

J
Jekk............................................ 257
Justerbare ventilasjonsdyser ..... 205
Justering av hodestøttene ............. 8
Justering av setene ................. 7, 39
Justering av speil ........................... 9

K
Kamera bak ............................... 223
Kart ............................................ 180
Kart-SD-kort

håndtering .............................. 180
skift ut ..................................... 180

Katalysator ................................. 214
Kilometerteller .............................. 69
Kjettinger ................................... 259
Kjølevæske og frostvæske......... 280
Kjølevæsketemperaturmåler ....... 70

Kjørecomputer ............................. 84
Kjørekontrollsystemer................. 219
Kjøretips..................................... 207
Klimaanlegg ............................... 199
Klimaanlegg, vanlig drift og

bruk ........................................ 206
Klimakontroll ................................ 15
Klimakontrollsystemer................ 198
Klokke........................................... 67
Koble til Bluetooth-enheter......... 144
Kollisjonsputer og

beltestrammere ........................ 73
Kollisjonsputesystem ................... 44
Konfigurere RDS........................ 129
Kontrollamper............................... 71
Kontroll av bilen.......................... 230
Kontroll over bilen ...................... 207
Konveks form ............................... 31
Koppholdere ................................ 54
Kosmetisk pleie.......................... 271

L
Ladesystem ................................. 74
Lade telefonbatteriet................... 191
Lagrede innstillinger .................... 22
Lagring av bilen.......................... 229
Lagring av stasjoner........... 122, 123
Leselys ........................................ 98
Lite drivstoff ................................. 76
Lufting av dieselsystemet .......... 241
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Luftinntak ................................... 206
Luftkvalitetsføler......................... 201
Lydutkobling............................... 109
Lyktedeksler som dugger ............ 97
Lysbryter ...................................... 94
Lysfunksjoner............................... 99
Lyshorn ........................................ 95
Lyshøydejustering ....................... 95
Låse opp bilen ............................... 6

M
Manuell avblending ..................... 33
Manuell modus .......................... 216
Manuell vindusbetjening .............. 34
Manuelt gir ................................. 217
Meldinger om bilen ...................... 82
Meny-betjening........................... 110
MENY-knapp.............................. 110
Mobiltelefoner og CB

radioutstyr .............................. 197
Motordata .................................. 285
Motorkjølevæske ....................... 238
Motorluftfilter............................... 238
Motorolje ............................ 237, 280
Motoroljetrykk .............................. 76
myPOIs....................................... 158
Mønsterdybde ............................ 258
Målere........................................... 68

N
Navigasjon

Adressebok............................. 158
aktivere.................................... 149
alarm for lavt drivstoffnivå....... 158
angi destinasjon...................... 158
bruk......................................... 149
bruk av stavefunksjonen......... 158
dynamisk veiledning........ 172, 179
funksjon................................... 148
gjenta siste
navigasjonsmelding................ 172
Hjemme-adresse..................... 158
importere/eksportere POI-er. . . 149
kart-SD-kort ............................ 180
kontrollelementer..................... 149
motorvei kjørebaneveiledning. 172
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