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Modelspecifikke data
Noter Deres bils data på den foregå‐
ende side, så de er let tilgængelige.
Disse oplysninger findes i afsnittene
"Service og vedligeholdelse" og "Tek‐
niske data" samt på typeskiltet.

Indledning
Deres bil er en designbaseret kombi‐
nation af avanceret teknologi, sikker‐
hed, miljøvenlighed og økonomi.
Denne instruktionsbog giver Dem alle
de oplysninger, der er nødvendige,
for at De kan køre Deres bil sikkert og
effektivt.
Gør Deres passagerer opmærk‐
somme på, at forkert brug af bilen kan
føre til uheld og legemsbeskadigelse.
De skal altid overholde gældende
love og bestemmelser i det land, De
befinder Dem i. Disse kan afvige fra
oplysningerne i denne instruktions‐
bog.
Når instruktionsbogen angiver, at
man bør opsøge et værksted, anbe‐
faler vi, at De opsøger en autoriseret
Opel reparatør.

Alle autoriserede Opel reparatører
yder førsteklasses service til rimelige
priser. Værkstedernes erfarne meka‐
nikere, som er uddannet hos Opel,
arbejder efter Opels særlige anvisnin‐
ger.
Kundelitteraturen bør altid opbevares
lettilgængelig i bilen.

Brugen af denne håndbog
■ De vil få et indledende overblik ved

at læse afsnittet "Kort og godt".
■ Indholdsfortegnelsen i begyndel‐

sen af instruktionsbogen og i de en‐
kelte kapitler viser, hvor man kan
finde de forskellige oplysninger.

■ Ved hjælp af stikordsregisteret kan
man søge efter specifikke oplysnin‐
ger.

■ I denne instruktionsbog vises biler
med rattet i venstre side. Biler med
rattet i højre side betjenes på lig‐
nende måde.

■ Instruktionsbogen anvender fabrik‐
kens motorbetegnelser. De tilsva‐
rende salgsbetegnelser findes i ka‐
pitlet "Tekniske data".

■ Retningsangivelser i beskrivel‐
serne som f.eks. højre og venstre
eller for og bag henviser altid til kør‐
selsretningen.

■ Alt efter modelvariant, landevari‐
ant, indbygget specialudstyr og til‐
behør kan bilens udstyr afvige fra
beskrivelserne i denne instruktions‐
bog.

Fare, advarsel og forsigtig

9 Fare

Tekster mærket med 9 Fare angi‐
ver, at der er risiko for livstruende
skader. Manglende overholdelse
af instruktionerne kan være for‐
bundet med livsfare.

9 Advarsel

Tekster mærket med 9 Advarsel
angiver, at der er risiko for ulykker
eller personskader. Manglende
overholdelse af instruktionerne
kan medføre legemsbeskadi‐
gelse.
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Forsigtig

Tekster mærket med Forsigtig an‐
giver, at der kan være risiko for
skade på bilen. Manglende over‐
holdelse af instruktionerne kan
medføre beskadigelse af bilen.

Symboler
Sidehenvisninger angives med 3.
3 betyder "se side".
God tur.
Adam Opel GmbH
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Kort og godt

Før kørslen

Oplåsning af bilen
Oplåsning med nøgle

Drej nøglen i førerdørens lås fremef‐
ter. Bagklappen låses op, når fører‐
døren åbnes.

Oplåsning med fjernbetjening

Dørene og bagagerummet låses op
ved at trykke på knappen c. Dørene
åbnes ved at trække i håndtagene,
bagklappen åbnes ved at trykke på
knappen under håndtaget.
Trådløs fjernbetjening 3 19, central‐
lås 3 20, bagagerum 3 22.
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Sædeindstilling
Sædeposition

Træk bøjlen opad, forskyd sædet, slip
bøjlen.
Sædeindstilling 3 29, sædeposition
3 29.

9 Fare

Sid ikke tættere på rattet en 25 cm
(10 inches), ellers kan udløsning
af airbaggen frembyde fare.

Sæderyglæn

Træk i grebet, indstil hældningen og
slip grebet. Lad sædet går hørbart
i hak. Læn Dem ikke mod ryglænet
under indstillingen.
Sædeindstilling 3 29, sædeposition
3 29.

Sædehøjde

Pumpebevægelser med håndtaget
Opad: = Sæde længere op
Nedad: = Sæde længere ned

Sæder 3 29, sædeposition 3 29.
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8 Kort og godt

Indstilling af hovedstøtter

Tryk på udløserknappen, indstil høj‐
den og lad støtten gå i hak.
Hovedstøtter 3 28.

Sikkerhedssele

Træk sikkerhedsselen ud og klik den
på plads i selelåsen. Sikkerhedsselen
må ikke være snoet og skal slutte tæt
til kroppen. Ryglænet må ikke være
lænet for langt bagover (maksimalt
ca. 25°).
Sikkerhedsselen udløses ved at
trykke på den røde knap i selelåsen.
Sikkerhedsseler 3 31, airbagsy‐
stem 3 34, sædeposition 3 29.

Spejlindstilling
Bakspejl

Drej knappen på undersiden for at re‐
ducere blænding.
Bakspejl 3 25.

http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=53c3b84247043c42c0a801ea00970adc&version=1&language=da&variant=DK
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Sidespejle

Drej armen i den ønskede retning.
Sidespejle 3 24.

Vælg det ønskede sidespejl og indstil.
Elektrisk indstilling 3 24, konvekse
sidespejle 3 24, indfældning af si‐
despejle 3 25, el-opvarmede side‐
spejle 3 25.

Indstilling af rat

Træk håndtaget nedad, indstil rattet,
skub derefter håndtaget opad og kon‐
troller, at det er gået i hak. Indstilling
af rattet må kun foretages, når bilen
holder stille, og rattet er låst op.
Airbagsystem 3 34, tændingslå‐
sens stillinger 3 84.

http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=8608996631e0eda4c0a801ea01a24bc8&version=1&language=da&variant=DK
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Oversigt over instrumentbræt
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1 Ventilationsspjæld i
siderne ................................. 81

2 Afisningsspjæld til
dørruder ............................... 81

3 Fjernbetjening af
infotainment-system ............. 50

4 Blinklys, overhalingsblink,
nærlys og fjernlys ................. 67
Tågebaglygte ....................... 67

5 Instrumenter ......................... 54
6 Førerairbag .......................... 34

Horn ..................................... 51
7 Forrudevisker,

forrudevasker ....................... 51
Bagrudevisker og
bagrudevasker ...................... 52

8 Omdrejningstæller ................ 55
9 Midterste

ventilationsspjæld ................ 81
10 Havariblink ........................... 66

Kontrollampe for
deaktiveret airbag ................ 58

11 Øverste bakke ...................... 43
12 Infotainment-system ............. 72
13 Passagerairbag .................... 34

14 Opbevaringsbakke ............... 43
15 Deaktivering af airbag .......... 37
16 Handskerum ......................... 44
17 Klimastyring ......................... 79
18 Stikdåse ............................... 53

Cigarettænder ...................... 53
19 Gearvælger, manuel

gearkasse ............................ 89
Automatisk gearkasse .......... 87

20 Opbevaringsbakke ............... 43
21 Tændingslås med ratlås ....... 84
22 Indstilling af rat ..................... 50
23 Sikringsboks ....................... 108
24 Greb til åbning af

motorhjelm ........................... 96
25 Lyslængderegulering ........... 66

Tågeforlygter ........................ 67
Traction Control-system ....... 91
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Lygter

Drej
8 = parkeringslys
9 = forlygter
OFF = slukket

Drej
r = tågebaglygte
OFF = slukket

Lygter 3 65.

Tågeforlygter

Aktivering med knap >.
Tågeforlygterne fungerer kun, når for‐
lygterne eller parkeringslyset er
tændt.

Overhalingsblink, fjernlys og
nærlys

overhalingsblink = træk armen mod
rattet

fjernlys = Tryk armen
fremad

nærlys = træk armen mod
rattet

Fjernlys 3 65, overhalingsblink
3 65.
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Blinklys

højre = arm opad
venstre = arm nedad

Blinklys og baneskift-signal 3 67.

Havariblink

Aktivering med knap ¨.
Havariblink 3 66.

Horn

Tryk j.
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Forrudevasker og -viskere
Vinduesviskere

MIST = dugfunktion
OFF = slukket
INT = indstilleligt viskerinterval
LO = langsomt
HI = hurtigt

Vinduesviskerne kører én gang, når
armen trykkes opad fra stilling OFF.
Vinduesviskere 3 51, Udskiftning af
viskerblad 3 100.

Forrude- og forlygtevaskere

Træk armen mod rattet.
Forrude- og forlygtevaskere 3 51,
sprinklervæske 3 99.

Bagrudevisker og bagrudevasker

Drej
f = der sprøjtes sprinklervæske

på bagruden
OFF = slukket
INT = intervalfunktion
ON = konstant funktion
f = der sprøjtes sprinklervæske

på bagruden

http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=67667ab332bc2630c0a801ea0111efa9&version=1&language=da&variant=DK
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Klimaanlæg
El-bagrude, el-opvarmede
sidespejle

Aktivering med knap Ü.
El-bagrude 3 27, El-opvarmede si‐
despejle 3 25.

Afdugning og afisning af ruder

Sluk for recirkulation 4.
Sæt temperaturknappen på det var‐
meste niveau.
Slå kølingen n til.
Sæt kontakten til luftfordeling på V.
Sæt blæseren på 4.
El-bagrude Ü tændt.
Klimastyring 3 79.

Transmission
Manuel gearkasse

Bakgear: bilen skal stå stille, og man
skal vente 3 sekunder efter at have
trådt koblingspedalen ned. Derefter
sættes der i gear.
Hvis det ikke lykkes at sætte bilen
i gear: Sæt gearvælgeren i frigear,
slip koblingen helt, og træd på koblin‐
gen igen. Sæt derefter gearvælgeren
i gear igen.
Manuel gearkasse 3 89.

http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=10aabb5c32c54f47c0a801ea00eb5254&version=1&language=da&variant=DK
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Automatisk gearkasse

P = Parkeringsstilling
R = Bakgear
N = Neutral position
D = Kørestilling

Gearvælgeren kan kun føres ud af P,
når tændingen er slået til, og der træ‐
des på bremsen.
Automatisk gearkasse 3 87.

Start
Inden man begynder at køre, skal
følgende kontrolleres
■ Dæktryk og dækkenes tilstand

3 111, 3 137.
■ Oliestand og væskestande 3 97.
■ At samtlige ruder, spejle, lygter og

nummerplader virker og er fri for
snavs, sne og is.

■ At spejle, sæder og sikkerhedsse‐
ler er korrekt indstillet 3 24,
3 29, 3 32.

■ Bremsernes funktion ved lav ha‐
stighed. Det gælder især, hvis der
er fugt på bremserne.

Start af motoren

Drej nøglen i stilling ACC. Drej rattet
en anelse for at frigøre ratlåsen. Træd
kobling og bremse ned, sæt den auto‐
matiske gearkasse i N eller P, træd
ikke på speederen; til forglødning af
dieselmotorer drejes nøglen til ON,
indtil kontrollampen ! slukkes, hvor‐
efter nøglen drejes til START; slip
nøglen
Start af motoren 3 84.

http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=501b682832c60624c0a801ea01ae4903&version=1&language=da&variant=DK
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Parkering
■ Træk altid parkeringsbremsen

uden at trykke på udløserknappen.
Træk håndbremsen så meget som
muligt ved en skråning eller en stig‐
ning. Træd samtidigt på fodbrem‐
sen for at nedsætte betjeningskraf‐
ten.

■ Sluk for motor og tænding. Skub
nøglen ind i tændingslåsen, drej til
LOCK og tag nøglen ud. Rattet dre‐
jes, indtil man kan mærke, at ratlå‐
sen aktiveres.
I biler med automatisk gearkasse
kan nøglen kun tages ud, hvis gear‐
vælgeren står på P.

■ Hvis bilen holder på et plant under‐
lag eller en stigning, sættes den
i 1. gear, hhv. gearvælgeren sættes
i stilling P inden tændingen slås fra.
På en stigning drejes forhjulene
desuden væk fra kantstenen.
Hvis bilen holder på et skråning
nedefter, sættes den i bakgear,
hhv. gearvælgeren sættes i stilling
P inden tændingen slås fra. Des‐
uden drejes forhjulene ind mod
kantstenen.

■ Lås bilen med knappen e på fjern‐
betjeningen.
Aktiver tyverisikringen 3 23.

■ Bilen må ikke stilles på steder med
let antændelig overflade. Der kan
opstå brand som følge af de høje
temperaturer fra udstødningen.

■ Luk vinduerne.
■ Motorens køleblæsere kan fort‐

sætte med at arbejde, efter at der
er blevet slukket for motoren
3 96.

■ For at skåne turboladeren skal mo‐
toren efter kørsel med høje motor‐
omdrejningstal eller høj motorbe‐
lastning gå et kort stykke tid med
lavt omdrejningstal eller i tomgang
i ca. 30 sekunder, før motoren
standses.

Nøgler, låse 3 19, henstillen af bilen
i længere tid 3 95.
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Nøgler, døre og
ruder

Nøgler, låse ................................. 19
Døre ............................................. 22
Bilens sikkerhed ........................... 23
Sidespejle .................................... 24
Indvendige spejle ......................... 25
Ruder ........................................... 26

Nøgler, låse
Nøgler
Ekstra nøgler
Nøglenummeret står på nøglen eller
på en aftagelig brik.
Nøglenummeret skal opgives ved be‐
stilling af ekstra nøgler, da nøglen er
en del af startspærresystemet.
Låse 3 121

Trådløs fjernbetjening

Bruges til at betjene:
■ Centrallås
■ Tyverisikring

Fjernbetjeningen har en rækkevidde
på ca. 5 meter (16 ft). Rækkevidden
kan variere afhængigt af omgivel‐
serne. Havariblinket aktiveres ved be‐
tjening.
Fjernbetjeningen skal behandles med
omhu og beskyttes mod fugt og høje
temperaturer. Undgå unødig betje‐
ning.

Fejl
Hvis centrallåsen ikke kan betjenes
ved hjælp af fjernbetjeningen, kan det
skyldes følgende:
■ Rækkevidden er overskredet.
■ Batterispændingen er for lav.
■ Forstyrrelser på grund af radiobøl‐

ger fra andre kilder med høj effekt.

Åbning af bilen 3 20.
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Udskiftning af batteri til
fjernbetjeningen

Udskift straks batteriet, når rækkevid‐
den forringes.
Afmonter skruen på nøgleafdæknin‐
gen og tag senderen ud. Lirk sende‐
rens to halvdele fra hinanden med en
passende skruetrækker.
Batterier hører ikke hjemme i hus‐
holdningsaffaldet. De skal afleveres
i hertil indrettede indsamlingskasser
eller på genbrugsstationer.
Udskift batteriet (batteritype CR
1620), bemærk placeringen.

Sæt senderens to halvdele sammen
igen og monter senderen i holderen
igen. Kontroller at den går korrekt
i indgreb.
Sæt afdækningen på igen og spænd
skruen.

Centrallås
Oplåser og låser døre og bagklap.

Oplåsning
Centrallås med nøgleaktivering

Drej nøglen i førerdørens lås fremef‐
ter. Bagklappen låses op, når fører‐
døren åbnes.

Hele bilen kan låses op ved at dreje
nøglen to gange i førerdørens lås.

Centrallås med trådløs fjernbetjening

Tryk på c.
Konfigureret til kun at oplåse førerdø‐
ren ved tryk på knap c én gang og til
at oplåse alle døre og bagklappen
ved tryk på knap c to gange.
Hvis der ikke åbnes en dør i løbet af
ca. 30 sekunder, efter at bilen er ble‐
vet oplåst med fjernbetjeningen, lå‐
ses bilen automatisk igen.

Låsning
Luk døre og bagklap.
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Centrallås med nøgleaktivering

Drej nøglen i førerdørens lås bagud.

Centrallås med trådløs fjernbetjening

Tryk på e.

Centrallåsknap
Låser eller oplåser alle døre og bag‐
klappen.

Tryk på m.
for = låsning
bag = oplåsning

Indvendig lås

Låser eller oplåser dørene inde fra bi‐
len.
Fordørene låses udefra ved at trykke
den indvendige lås ind og holde det
udvendige dørhåndtag oppe, når dø‐
ren lukkes.
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Børnesikkerhedslåse

9 Advarsel

Brug altid børnesikring, når der
sidder børn på bagsæderne.

Låsen aktiveres ved at åbne døren og
bevæge låsegrebet til den nederste
stilling. Derefter kan døren ikke åbnes
indefra.
Sikkerhedslåsen deaktiveres ved at
løfte låsegrebet.

Døre
Bagagerum
Åbning

Tryk på knappen under håndtaget og
løft bagklappen.

9 Advarsel

Ved transport af f.eks. store gen‐
stande må man ikke køre med
bagklappen åben eller på klem, da
giftige udstødningsgasser kan
trænge ind i bilen.

Bemærkninger
Hvis der monteres visse typer tungt
tilbehør på bagklappen, kan det be‐
tyde, at denne ikke kan holdes i åben
position.

Hvis bagklappen er åben, når tæn‐
dingen er slået til, lyser kontrollampen
y i instrumentgruppen.
Centrallås 3 20.

Lukning

Brug grebet på indersiden.
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Luk bagklappen ved at trykke den
ned, så den låses korrekt. Sørg for at
bagklappen er helt lukket inden kør‐
sel.

Nødudløsning af bagklap

Hvis centrallåsen ikke kan betjenes
ved hjælp af fjernbetjeningen, kan
bagklappen åbnes fra bilens indven‐
dige side.
Fæld bagsæderne fremad, så der er
adgang til bagklappen 3 45, og tryk
nødarmen opad med en passende
skruetrækker for at åbne bagklappen.

Bilens sikkerhed
Tyverisikring

9 Advarsel

Brug ikke denne funktion, hvis der
befinder sig personer i bilen! Dø‐
rene kan ikke låses op indefra.

Alle døre sikres, så de ikke kan åb‐
nes. Alle døre skal være lukket, da ty‐
verisikringen ellers ikke kan aktive‐
res.
Når bilen låses op, slås den mekani‐
ske tyverisikring fra.

Aktivering
Tyverisikring med nøgle
Drej nøglen i førerdørens lås mod bi‐
lens bagende to gange i løbet af 3 se‐
kunder.

Tyverisikring med fjernbetjening

Tryk to gange på e-knappen på fjern‐
betjeningen inden for 3 sekunder.

Startspærre
Systemet er integreret i tændingslå‐
sen og kontroller, om bilen må startes
med den aktuelle nøgle. Hvis trans‐
ponderen i nøglen registreres som
berettiget, kan motoren startes.
Startspærren aktiveres automatisk,
når nøglen drejes i stilling LOCK og
tages ud af tændingskontakten.
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Kontrollampe o i instrumentgruppen
begynder at blinke, efter at nøglen er
drejet i stilling LOCK eller ACC, eller
er taget ud af tændingskontakten.
Hvis kontrollampe d eller A blinker,
når tændingen er slået til, er der en
fejl i systemet. Motoren kan ikke star‐
tes. Sluk for tændingen, drej nøglen
i stilling  LOCK og tag den ud. Vent
i ca. 2 sekunder og gentag derefter
startforsøget.
Blinker kontrollampen fortsat, kan
man forsøge at starte motoren med
reservenøglen; søg hjælp på et værk‐
sted.
Bemærkninger
Startspærren låser ikke dørene. Bi‐
len skal altid låses, når man har for‐
ladt den 3 20.

Kontrollamper d 3 62, A 3 59.

Sidespejle
Konvekst glas
Det konvekse sidespejl mindsker den
døde vinkel. Spejlets form får gen‐
stande til at se mindre ud, og dette
påvirker evnen til at bedømme af‐
stande.

Manuel indstilling

Spejlene indstilles ved at dreje armen
i den ønskede retning.

Elektrisk indstilling

Vælg det relevante sidespejl ved at
dreje knappen til venstre (L) eller
højre (R). I midterstilling er der ikke
valgt et spejl.
Spejlet justeres derpå ved at bevæge
knappen.
Sæt knappen tilbage i midterstilling
for at forhindre yderligere indstilling.
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Indfældning

Af hensyn til fodgængernes sikkerhed
vil sidespejlene klappe udad eller
indad, hvis en fodgænger kommer til
at gå ind i det med tilstrækkelig fart.
Spejlet sættes på plads igen ved at
trykke let på spejlhuset.

Opvarmede

Betjenes ved at trykke på knap‐
pen Ü.
Opvarmningen er kun i funktion, når
motoren er i gang, og den afbrydes
automatisk efter et kort stykke tid.

Indvendige spejle
Manuel nedblænding

Ved at dreje knappen på spejlhusets
underside mindskes blændingen.
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Ruder
Manuelle ruder
Dørruderne kan betjenes med hånd‐
sving.

El-sideruder

9 Advarsel

El-betjente ruder skal betjenes
med omhu. Der er risiko for le‐
gemsbeskadigelse - det er især
farligt for børn.
Hvis der sidder et barn på højre
forsæde, skal børnesikringen for
el-ruderne aktiveres.
Hold øje med ruder under lukning.
Sørg for, at intet kommer
i klemme.

El-ruderne kan betjenes med nøglen
i tændingskontaktstilling ON.

De enkelte ruder åbnes og lukkes ved
at trykke hhv. trække i den pågæl‐
dende kontakt.
Kort tryk på eller træk i kontakten: ru‐
den bevæger sig op eller ned, så
længe kontakten betjenes.
Førerdørens rude åbnes automatisk,
hvis kontakten trykkes helt ned og
derefter slippes. Træk kontakten op
for at standse rudens bevægelse.
I tilfælde af problemer som følge af is
eller lignende trækker man i knappen
til den pågældende rude flere gange,
indtil ruden er lukket.

Børnesikring

Tryk på kontakten z for at deaktivere
højre fordørs el-rudebetjening, når
der sidder et barn på sædet.
De aktiveres ved at trykke på z igen.
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El-opvarmet bagrude

Betjenes ved at trykke på knap‐
pen Ü.
Opvarmningen er kun i funktion, når
motoren er i gang, og den afbrydes
automatisk efter et kort stykke tid.

Solskærme
Når solskærmen vippes ned og even‐
tuelt drejes ud mod siden, beskytter
den mod blænding.
Hvis der er et indbygget spejl i sol‐
skærmen, bør spejlafdækningen luk‐
kes under kørslen.
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Sæder, hovedstøtter

Hovedstøtter ................................ 28
Forsæder ..................................... 29
Sikkerhedsseler ........................... 31
Airbagsystem ............................... 34
Barnesæder ................................. 38

Hovedstøtter

Hovedstøtternes position

9 Advarsel

Kør kun med korrekt indstillet ho‐
vedstøtte.

Midten af hovedstøtten skal være
i højde med øjnene. Hvis personen er
for høj til, at dette er muligt, skal ho‐
vedstøtten være i højest mulige posi‐
tion, og for små personer skal hoved‐
støtten være i lavest mulige position.

Indstilling
Hovedstøtter på forsæderne

Højdeindstilling
Tryk på knappen, indstil højden og lad
gå i hak.

Hovedstøtter på bagsæderne

Højdeindstilling
Træk hovedstøtten opad eller skub
hovedstøtten nedad.
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Forsæder
Sædestilling

9 Advarsel

Kør kun med korrekt indstillede
sæder.

■ Skub bagdelen så langt tilbage
mod ryglænet som muligt. Afstan‐
den fra sædet til pedalerne indstil‐
les, så benene er let bøjede, når
pedalerne er trådt ned. Skub det
forreste passagersæde så langt til‐
bage som muligt.

■ Sid med skuldrene så langt tilbage
mod ryglænet som muligt. Ryglæ‐
nets hældning indstilles, så rattet
let kan nås med let bøjede arme.
Når rattet drejes, skal skulderkon‐
takten bevares. Ryglænene må
ikke hælde for langt bagud. Vi an‐
befaler en maksimal hældningsvin‐
kel på ca. 25°.

■ Indstilling af rat 3 50.
■ Indstil sædehøjden til den fornødne

højde. Der skal sikres frit udsyn til
alle sider og alle displayinstrumen‐
ter. Der skal være mindst en hånds‐
bredde mellem hoved og loft. Lå‐
rene skal hvile let på sædet uden at
trykke.

■ Indstilling af hovedstøtte 3 28.
■ Indstilling af sikkerhedsselernes

højde 3 32.

Sædeindstilling

9 Advarsel

Indstil aldrig sæderne under kørs‐
len. De kan flytte sig mere end til‐
sigtet.

Sædeposition

Træk bøjlen opad, forskyd sædet, slip
bøjlen.
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9 Fare

Sid ikke tættere på rattet en 25 cm
(10 inches), ellers kan udløsning
af airbaggen frembyde fare.

Sæderyglæn

Træk i grebet, indstil hældningen og
slip grebet. Lad sædet går hørbart
i hak.
Læn Dem ikke mod ryglænet under
indstillingen.

Sædehøjde

Betjen grebet med pumpebevægel‐
ser
opad = sædet hæves
nedad = sædet sænkes

Varme

Tryk på knappen ß for det pågæl‐
dende sæde med tændingen slået til.
Kontrollampen i knappen tændes.
Tryk på knappen ß igen for at slukke.
Kontrollampen i knappen slukkes.
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Sikkerhedsseler

Ved kraftig acceleration eller ned‐
bremsning blokerer selerne, så de
ikke trækkes ud og således holder
personerne fast i sæderne.

9 Advarsel

Husk altid at spænde sikkerheds‐
selen.
I tilfælde af et uheld vil personer,
der ikke er fastspændt, være til
fare for sig selv og andre personer
i bilen.

Sikkerhedsselehusker X 3 58.
Sikkerhedsselerne er kun beregnet til
én person ad gangen. De er ikke vel‐
egnede til personer, der er under
12 år eller mindre end 150 cm (5 ft.).
Alle dele i selesystemet skal med
jævne mellemrum kontrolleres for
skader for at sikre, at de fungerer,
som de skal.
Beskadigede dele skal udskiftes. Ef‐
ter et uheld skal selerne og aktiverede
selestrammere udskiftes af et værk‐
sted.
Bemærkninger
Sørg for at selerne ikke bliver beska‐
diget af sko eller skarpe genstande
eller kommer i klemme. Sørg for at
der ikke kan komme snavs i selernes
oprulningsautomatik.

Selekraftbegrænsere
På forsæderne reducerer selekraft‐
begrænserne belastningen på krop‐
pen ved at slække selen gradvist un‐
der en kollision.

Selestrammere

I tilfælde af kraftigere sammenstød -
frontalt eller bagfra - strammes for‐
sædernes sikkerhedsseler.

9 Advarsel

Ukorrekt behandling af selerne
(f.eks. udtagning eller montering)
kan udløse selestrammerne.

Når selestrammerne er aktiveret, ly‐
ser kontrollampen v 3 58 konstant.
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Selestrammere, der har været aktive‐
ret, skal udskiftes af et værksted. Se‐
lestrammerne kan kun aktiveres én
gang.
Bemærkninger
Det er ikke tilladt at anbringe eller
montere tilbehør eller andre gen‐
stande inden for selestrammernes
aktionsradius. Der må ikke foretages
ændringer på selestrammernes
dele, da bilens typegodkendelse el‐
lers bortfalder.

Trepunkts sikkerhedsseler
Selen tages på

Træk sikkerhedsselen ud af tromlen
og før den uden snoninger over krop‐
pen og sæt låsetungen på plads i lå‐
sen. Spænd hofteselen jævnligt un‐
der kørslen ved at trække i skulder‐
selen.

Løst eller kraftigt tøj gør, at sikker‐
hedsselen ikke slutter helt til. Anbring
ikke genstande, for eksempel en
håndtaske eller en mobiltelefon, mel‐
lem sikkerhedsselen og kroppen.

9 Advarsel

Selen må ikke ligge hen over lom‐
mer med hårde eller skrøbelige
genstande.

Højdeindstilling

1. Træk sikkerhedsselen lidt ud.
2. Træk låseknappen ud.
3. Indstil højden og lad den gå i hak.

Indstil højden, så sikkerhedsselen lig‐
ger hen over skulderen. Den må ikke
gå hen over halsen eller overarmen.
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Indstillinger må ikke foretages under
kørslen.

Afmontering

Sikkerhedsselen udløses ved at
trykke på den røde knap i selelåsen.

Sikkerhedsseler på bagsædet

Sikkerhedsselen til midtersædet har
en dobbeltlåsanordning. Sæt den
mindste låsetunge (1) i den korrekte
lås, og træk dernæst sikkerhedsselen
tværs over og sæt den i den lås, der
er mærket med CENTER (2), så det
kan høres, at den går i hak.

Brug af sikkerhedssele under
graviditet

9 Advarsel

Hofteselen skal anbringes så lavt
som muligt over bækkenet for at
forhindre tryk mod underlivet.
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Airbagsystem
Airbagsystemet består af flere for‐
skellige systemer.
Når airbaggene udløses, pustes de
op på brøkdele af et sekund. De tøm‐
mes også så hurtigt, at det ofte ikke
bemærkes ved et uheld.

9 Advarsel

Hvis systemerne håndteres for‐
kert, kan de pludselig blive udløst
eksplosionsagtigt.

Bemærkninger
Elektronikken til styring af airbagsy‐
stemer og selestrammere er place‐
ret i midterkonsollen. Anbring ikke
magnetiske genstande i dette om‐
råde.
Airbaggenes afdækninger må ikke
overklæbes eller på anden vis be‐
klædes.
Den enkelte airbag kan kun udløses
én gang. Når først en airbag har væ‐
ret udløst, skal den udskiftes af et
værksted.
Der må ikke foretages ændringer på
airbagsystemet, da bilens typegod‐
kendelse ellers bortfalder.
Hvis airbaggen har været udløst,
skal man få et værksted til at afmon‐
tere rat, instrumentpanel, alle pane‐
ler, tætningslister til dørene, håndtag
og sæder.

Kontrollampe v for airbagsystemer
3 58.

Frontairbagsystem
Frontairbagsystemet består af en air‐
bag i rattet og én i instrumentbrættet
i passagersiden. Disse er mærket
med ordene SRS AIRBAG.

Der sidder desuden en advarsels‐
mærkat på siden af instrumentbræt‐
tet, som er synlig, når den forreste
passagerdør er åben.
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Frontairbagsystemet aktiveres ved et
kraftigere sammenstød i det viste om‐
råde. Tændingen skal være slået til.

Føreren og forsædepassagerens
fremadgående bevægelse afbrem‐
ses, hvorved risikoen for kvæstelser
af hoved og overkrop reduceres væ‐
sentligt.

9 Advarsel

Optimal beskyttelse ydes kun, hvis
sædets position er korrekt 3 29.
Anbring ikke arme/ben eller gen‐
stande i det område, hvor airbag‐
gen kan blive udløst.
Spænd sikkerhedsselen korrekt
og lås den korrekt. Dette er en for‐
udsætning for, at airbaggen skal
give beskyttelse.

Sideairbagsystem

Sideairbagsystemet består af en air‐
bag i hvert forsæderyglæn og i bag‐
sæderyglænet ved hver af yderplad‐
serne. Det er mærket med ordene
SRS AIRBAG.
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Sideairbagsystemet aktiveres ved et
kraftigere sammenstød i det viste om‐
råde. Tændingen skal være slået til.

Ved påkørsel fra siden reduceres ri‐
sikoen for kvæstelser af overkrop og
bækken væsentligt.

9 Advarsel

Anbring ikke arme/ben eller gen‐
stande i det område, hvor airbag‐
gen kan blive udløst.

Bemærkninger
På forsæderne må der kun monte‐
res sædebetræk, der er godkendt til
brug i bilen. Airbaggene må ikke til‐
dækkes.

Gardinairbags
Hovedairbagsystemet består af en
airbag i hver side af tagrammen. Det
er mærket med ordet SRS AIRBAG
på tagstolperne.

Hovedairbagsystemet aktiveres ved
et kraftigere sammenstød i det viste
område. Tændingen skal være slået
til.
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Ved påkørsel fra siden reduceres ri‐
sikoen for kvæstelser af hovedet væ‐
sentligt.

9 Advarsel

Anbring ikke arme/ben eller gen‐
stande i det område, hvor airbag‐
gen kan blive udløst.
Krogene på håndtagene i tagram‐
men må kun bruges til at hænge
lette beklædningsgenstande uden
bøjler op på. Der må ikke ligge
genstande i de ophængte beklæd‐
ningsgenstande.

Deaktivering af airbag
Frontairbag og sideairbag ved højre
forsæde skal deaktiveres, hvis der
skal monteres et barnesæde på højre
forsæde. Gardinairbag-systemet, se‐
lestrammerne og førerens airbagsy‐
stem forbliver aktive.

Frontairbaggen på højre forsæde kan
deaktiveres med en lås på siden af
instrumentpanelet, der er synlig, når
højre fordør er åben.
Låsen kan drejes med tændingsnøg‐
len til følgende stillinger:
* = højre frontairbags er deaktive‐

ret og blæses ikke op i tilfælde
af sammenstød. Kontrollam‐
pen * lyser konstant. Der kan
monteres et barnesæde i hen‐
hold til skemaet 3 39.

V = højre frontairbags er aktive.
Der må ikke monteres et bar‐
nesæde.

Så længe kontrollampen * ikke lyser,
blæses airbaggene til højre forsæde
op ved et eventuelt sammenstød.
Status må kun ændres, når bilen hol‐
der stille, og tændingen er afbrudt.
Status forbliver uændret, indtil den
ændres.
Kontrollampe for deaktiveret airbag
3 58.
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Barnesæder
Ved brug af et barnesæde skal man
følge både nedenstående anvisnin‐
ger om brug og montering og de an‐
visninger, der følger med barnesæ‐
det.
Overhold altid lokale og nationale be‐
stemmelser. Nogle lande forbyder
brugen af børnesikkerhedssystemer
på bestemte siddepladser.

9 Advarsel

Når der bruges et barnesæde på
højre forsæde, skal airbagsyste‐
met for denne plads deaktiveres;
hvis det ikke gøres, kan airbag‐
gene udgøre en alvorlig risiko for
barnet, hvis de udløses.
Det gælder især for et bagudvendt
barnesæde på højre forsæde.

Sådan vælges det rette system
Børn skal sidde i et bagudvendt bar‐
nesæde, så længe dette er muligt.
Systemet bør udskiftes, når barnets
hoved ikke længere understøttes

korrekt i øjenhøjde. Barnets hals‐
hvirvler er stadig meget svage, og i til‐
fælde af kollision vil belastningen på
dem reduceres, hvis barnet vender
modsat køreretningen og halvt ligger,
halvt sidder, i forhold til hvis barnet
sidder i opret stilling.
Børn, der er under 12 år eller mindre
end 150 cm (5 ft.), skal sidde i eller på
et passende barnesæde.
Hold aldrig et barn i favnen under
kørslen. I tilfælde af kollision kan man
ikke holde barnet fast.
Anvend altid et sikkerhedssystem,
der passer til barnets vægt.
Kontroller, at det barnesæde, der skal
benyttes, kan monteres korrekt i bi‐
len.
Sørg for, at placeringen af barnesæ‐
det i bilen er korrekt.
Børn må kun stige ind og ud i den
side, der vender bort fra trafikken.
Når barnesædet ikke er i brug, skal
sædet fastgøres med en sele, eller
det skal tages ud af bilen.

Bemærkninger
Børnesikkerhedssystemerne må
ikke overklæbes eller på anden vis
beklædes.
Efter et uheld skal børnesikkerheds‐
systemet altid udskiftes.
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Placering af barnesæder
Tilladte måder at fastspænde et barnesæde

Vægt- eller aldersklasse
Passagersædet foran

På bagsædets yderpladser På bagsædet midtforaktiv airbag deaktiveret airbag

Gruppe 0: indtil 10 kg
eller ca. 10 måneder

X U1 U2 X

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

X U1 U2 X

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

X U1 U2 X

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

X X U X

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

X X U X

1 = Kun hvis airbagsystemet ved højre forsæde er deaktiveret. Indstil sædehøjden til øverste stilling. For Gruppe 0 og 0+;
højre forsæde skal være i bageste stilling. For Gruppe I; kontroller at bilens sikkerhedssele løber fremad fra det øverste
fastgørelsespunkt.

2 = Sæde med ISOFIX- og Top-Tether fastgørelse.
U = Universelt anvendeligt sammen med trepunktssele.
X = Intet børnesikkerhedssystem tilladt i denne vægtklasse.
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Muligheder for montering af et ISOFIX barnesæde

Vægtklasse Størrelsesklasse Fastgørelse Passagersædet foran
På bagsædets
yderpladser

På bagsædet
midtfor

Gruppe 0: indtil 10 kg E ISO/R1 X IL X

Gruppe 0+: indtil
13 kg

E ISO/R1 X IL X

D ISO/R2 X IL X

C ISO/R3 X IL X

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

C ISO/R3 X IL X

B ISO/F2 X IL, IUF1 X

B1 ISO/F2X X IL, IUF2 X

A ISO/F3 X IL, IUF1 X

1 = Hovedstøtten skal være i den øverste låsestilling eller afmonteret og anbragt sikkert i bagagerummet.
2 = Hovedstøtten skal være afmonteret og anbragt sikkert i bagagerummet.
IL = Passer til særlige ISOFIX-barnesæder af kategorierne ´specific-vehicle`, ´restricted` eller ´semi-universal` ISOFIX-

barnesædet skal være godkendt til den enkelte bilmodel.
IUF = Passer til fremadvendende ISOFIX-barnesæder af universal kategori, der er godkendt til brug i denne vægtgruppe.
X = Ingen ISOFIX-barnesæder godkendt i denne vægtklasse.
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ISOFIX størrelsesklasse og sædetype
A - ISO/F3 = Fremadvendende barnesæde til børn op til maksimum i vægtklassen 9 til 18 kg.
B - ISO/F2 = Fremadvendende barnesæde til mindre børn i vægtklassen 9 til 18 kg.
B1 - ISO/F2X = Fremadvendende barnesæde til mindre børn i vægtklassen 9 til 18 kg.
C - ISO/R3 = Bagudvendende barnesæde til børn op til maksimum i vægtklassen op til 13 kg.
D - ISO/R2 = Bagudvendende barnesæde til mindre børn i vægtgruppen op til 13 kg.
E - ISO/R1 = Bagudvendende barnesæde til små børn i vægtgruppen op til 13 kg.
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Isofix barnesæder

ISOFIX-barnesæder, der er godkendt
til bilen, fastgøres i beslagene.
Ved fastgørelse af barnesæde med
ISOFIX -beslag må der anvendes
barnesæder, der er universelt tilladt til
ISOFIX.

Top-Tether barnesæder

Top-Tether-barnesæder fastgøres til
øjerne bag hovedstøtterne på bag‐
sædet. Gjorden skal føres mellem ho‐
vedstøttens to føringsstænger.
Ved fastgørelse med Top-Tether må
der kun benyttes barnesæder, der er
universelt godkendt til Top-Tether.
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Opbevaring

Opbevaringsrum .......................... 43
Bagagerum .................................. 45
Tagbagagebærersystem ............. 48
Lasteinformation .......................... 48

Opbevaringsrum
Opbevaring
i instrumentpanelet

Instrumentpanelets øverste bakke
åbnes ved at løfte dækslets forreste
kant.
Bakken lukkes ved at skubbe dækslet
ned, indtil det låses på plads.

Forsigtig

Lad ikke briller, CD'er, CD-omslag
eller letantændelige genstande,
f.eks. en cigarettænder, ligge
i bakken, når bilen er parkeret i di‐
rekte sollys, eller når vejret er me‐
get varmt, da bakken kan blive
meget varm.

Der findes et ekstra opbevaringsrum
oven over handskerummet.
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Handskerum

Under kørslen bør handskerummet
være lukket.

Kopholdere

Der sidder en kopholder foran i mid‐
terkonsollen.

Desuden er der anbragt en kopholder
bag på konsollen.

Brilleholder

Holderen åbnes ved at klappe den
ned.
Må ikke anvendes til at opbevare
tunge genstande.
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Bagagerum

Nedfældning af bagsæderyglæn
Afmonter om nødvendigt bagage‐
rumsafdækningen.
Tryk hovedstøtterne ned ved at trykke
på udløseren.

Før sikkerhedsselerne ved de yderste
pladser ind i selestyrene.

Løsn den midterste sikkerhedsseles
aftagbare stik ved at isætte tændings‐
nøglen i rillen. Lad sikkerhedsselen
rulle helt tilbage.

Isæt låsetungen i slidsen på sikker‐
hedsselen og isæt den aftagne stik‐
låseplade i tagholderrillen.

Træk i udløseren i den ene eller
i begge sider og fæld ryglænene ned
på sædehynden.
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På ryglænet, der er i et stykke, træk‐
kes der i begge udløsere, og ryglænet
fældes ned på sædehynden.
Bagsæderyglænene fældes op ved at
løfte dem til opret stilling og trykke
dem hørbart i lås.

Træk den midterste sikkerhedsseles
stiklåseplade fra tagholderrillen. Isæt
den i stikket, så pilene flugter, indtil
det kan høres, at den går i hak.

Bagagerumsafdækning
Der må ikke anbringes genstande på
dækkenet.

Afmontering

Træk dækkenet ud af sidestyrene.
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Dækkenet kan opbevares i opbeva‐
ringsrummet i bunden bagtil.

Selen tages på
Isæt dækkenet i sidestyrene.

Opbevaringsrum i bunden
bagtil

For at få adgang til opbevaringsrum‐
met i bunden bagtil løftes gulvtæppet
med midterstroppen, der findes i nær‐
heden af bagklapslåsen, og snoren
hænges på den dertil indrettede krog.

Opbevaringsrummet i bunden bagtil
kan afmonteres. Rummet afmonteres
ved at trække op i det håndtag, der
findes i nærheden af bagklapslåsen.
Rummet monteres ved at sætte det
i beslagene bag de yderste bagsæ‐
deryglæn, hvorefter det trykkes ned
i klipsene på begge sider af bagage‐
rummet.

Advarselstrekant

Opbevar advarselstrekanten i opbe‐
varingsrummet i bunden bagtil i rum‐
met bag bagsædet.
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Førstehjælpskasse

Anbring førstehjælpskassen i rummet
på venstre side af opbevaringsrum‐
met i bunden bagtil.

Tagbagagebærersystem
Tagbagagebærer
Af hensyn til sikkerheden og for at
undgå beskadigelse af taget anbefa‐
ler vi, at De bruger et tagbagagebæ‐
rersystem, der er godkendt til bilen.
Følg tagbagagebærerens betjenings‐
vejledning. Afmonter tagbagagebæ‐
reren, når den ikke bruges.

Lasteinformation

■ Tunge genstande placeres i baga‐
gerummet op mod ryglænene på
bagsæderne. Kontroller at ryglæ‐
nene er forsvarligt låst. Hvis det er
nødvendigt at stable genstandene,
skal de tungeste genstande anbrin‐
ges nederst.

■ Genstande fastgøres ved hjælp af
fastgøringsremme, der hægtes fast
i fastsurringskrogene.

■ Løse genstande i bagagerummet
sikres, så de ikke rutsjer rundt.
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■ Ved transport af genstande i baga‐
gerummet må bagsæderyglænene
ikke være fældet fremover.

■ Lasten må ikke rage op over ryglæ‐
nene.

■ Læg aldrig genstande på bagage‐
afdækningen eller på instrument‐
panelet, og tildæk ikke føleren på
instrumentpanelet,

■ Bagage etc. må ikke hindre føre‐
rens betjening af pedalerne, parke‐
ringsbremsen og gearvælgeren el‐
ler hans/hendes bevægelsesfrihed.
Der må ikke være løse genstande
i kabinen.

■ Kør ikke med åben bagklap.
■ Nyttelasten er forskellen mellem

den tilladte totalvægt (se typeskilt
3 132) og egenvægten ifølge EU.
Til beregning af bilens tjenestevægt
ifølge EU noteres dataene for De‐
res bil i vægtskemaet 3 3.
Egenvægten ifølge EU omfatter fø‐
rerens vægt (68 kg), bagage (7 kg)
og alle væsker (tank 90% fyldt).
Specialudstyr og tilbehør øger
egenvægten.

■ Kørsel med taglast øger bilens føl‐
somhed over for sidevind og gør bi‐
len vanskeligere at manøvrere på
grund af dens højere tyngdepunkt.
Lasten skal fordeles jævnt og fast‐
gøres forsvarligt med remme. Dæk‐
trykket og bilens hastighed tilpas‐
ses efter belastningstilstanden.
Kontroller med jævne mellemrum,
om lasten sidder fast, og efter‐
spænd remmene.
Den tilladte taglast er 35 kg. Tag‐
belastningen er den samlede vægt
af tagbagagebærer og last.
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Instrumenter og
betjeningselementer

Betjeningselementer .................... 50
Advarselslamper, instrumenter
og kontrollamper .......................... 54
Bilens meddelelser ...................... 63
Kørecomputer .............................. 63

Betjeningselementer
Indstilling af rat

Træk håndtaget nedad, indstil rattet,
skub derefter håndtaget opad og kon‐
troller, at det er gået i hak.
Indstilling af rattet må kun foretages,
når bilen holder stille, og rattet er låst
op.

Knapper på rattet

Infotainment-systemet kan betjenes
med knapperne på rattet.
Infotainment-system 3 70.
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Horn

Tryk j.

Forrudevisker/vasker
Vinduesviskere

MIST = dugfunktion
OFF = slukket
INT = indstilleligt viskerinterval
LO = langsomt
HI = hurtigt

Vinduesviskerne kører én gang, når
armen trykkes opad fra stilling OFF.
Må ikke aktiveres, hvis forruden er
belagt med is.
Afbrydes i bilvaskeanlæg.

Indstilleligt viskerinterval

Sæt armen i stilling INT.
Viskerintervallet indstilles ved at dreje
på fingerhjulet:
kort
interval

= drej fingerhjulet opefter

langt
interval

= drej fingerhjulet nedef‐
ter
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Forrudevasker

Træk armen mod rattet. Der sprøjtes
sprinklervæske på forruden.
I biler med indstilleligt viskerinterval
stilling INT, går viskerne automatisk
i gang ved lav hastighed, hvis de ikke
allerede er aktiveret.

Bagrudevisker/-sprinkler

Drej:
f = der sprøjtes sprinklervæske

på bagruden
OFF = slukket
INT = intervalfunktion
ON = konstant funktion
f = der sprøjtes sprinklervæske

på bagruden

Udetemperatur

Udetemperaturen vises på kilometer‐
tællerens display, når tændingen er
slået til.
Hvis udetemperaturen falder ned
i nærheden af frysepunktet (0 °C),
tændes symbolet T på kilometertæl‐
lerens display som en advarsel om is‐
glatte vejbaner.
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9 Advarsel

Kørebanen kan allerede være is‐
glat, selv om displayet viser, at
temperaturen ligger et par grader
over 0 °C.

Ur
Klokkeslæt og dato vises på kilome‐
tertællerens display, når tændingen
er slået til.

Indstilling af dato og klokkeslæt

Tryk på knap X i ca. 2 sekunder; urets
display er nu i indstillingsmodus.
Minutdisplayet blinker.
Tryk på X for at indstille minuttallet.
Slip X i ca. 5 sekunder for at indstille
minutdisplayet.
Timedisplayet blinker.
Tryk på X for at indstille timetallet.
Slip X i ca. 5 sekunder for at indstille
timedisplayet.

El-udtag

Der findes en 12 V-stikkontakt i mid‐
terkonsollen, og den fungerer, når
tændingskontakten står i stilling
ACC eller ON.
Effektforbruget må ikke overstige
120 watt.
Elektrisk tilbehør, der tilsluttes el-
udtaget, skal opfylde standarden DIN
VDE 40 839 (krav om elektromagne‐
tisk kompatibilitet).
Der må ikke tilsluttes tilbehør, som af‐
giver strøm, for eksempel elektriske
opladere eller batterier.
Ødelæg ikke stikkontakterne ved at
bruge stik, der ikke passer.

Lighter
Fungerer når tændingskontakten står
i stilling ACC eller ON.
Tryk cigarettænderen ind. Når spira‐
len gløder, slår den automatisk fra.
Cigarettænderen trækkes ud.
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Askebægre

Forsigtig

Må kun benyttes til aske og ikke til
brændbart affald.

Det flytbare askebæger kan sættes
i den forreste eller bageste kopholder
i midterkonsollen.

Advarselslamper,
instrumenter og
kontrollamper
Speedometer

Viser hastigheden.

Kilometertæller

Viser den registrerede strækning.

Kilometertællerens lysstyrke
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Lysstyrken ændres ved at tænde for
forlygterne og trykke på knappen
MODE gentagne gange, indtil de fir‐
kanter, der angiver lysstyrken, vises
på kilometertællerdisplayet.
⃞⃞⃞⃞ = maksimal lysstyrke
⃞ = minimal lysstyrke

Tryk på knappen MODE og hold den
inde for at rulle igennem de forskellige
lysstyrker.

Triptæller
Viser den registrerede strækning si‐
den sidste nulstilling.
Der er to uafhængige triptællere, der
angiver, hvor langt bilen har kørt si‐
den sidste nulstilling.
Tryk på MODE-knappen gentagne
gange, indtil A eller B vises på dis‐
playets venstre side.
Triptælleren nulstilles ved at trykke på
MODE-knappen og holde den inde
i ca. 2 sekunder, mens den relevante
triptæller vises.

Omdrejningstæller

Viser motorens omdrejningstal pr. mi‐
nut.
Kør så vidt muligt i det nederste om‐
drejningsområde i alle gear.

Forsigtig

Hvis nålen befinder sig i det røde
advarselsfelt, er det højest tilladte
omdrejningstal overskredet. Der
er risiko for motorskader.

Brændstofmåler

Viser brændstofniveauet i tanken (F
angiver fuld tank, E angiver tom tank).
Kontrollampen Y lyser, hvis niveauet
i tanken er lavt. Påfyld straks brænd‐
stof.
Kør aldrig tanken tom.
På grund af eventuelle brændstofre‐
ster i tanken kan påfyldningsmæng‐
den være mindre end den angivne
kapacitet for brændstoftanken.
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Servicedisplay
På biler med fast motorolieskift og fa‐
ste serviceintervaller vises InSP på
kilometertællerens display, hvis tæn‐
dingen er slået til, når service skulle
have været udført tidligere: få næste
service udført i løbet af en uge eller
500 km (300 miles). Søg hjælp på et
værksted.

Når servicen er udført, skal man få
displayet nulstillet. Søg hjælp på et
værksted.

Transmissionsdisplay

Gearfunktionen eller det valgte gear
vises på geardisplayet.
P = Parkeringsposition for

automatisk gearkasse
R = Bakgear
N = Neutral
D = Kørselsstilling
L, 2,
3

= Valgt gear, automatisk
gearkasse

http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=a9a82b81155dbb76c0a801ea001b2654&version=1&language=da&variant=DK
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=39ee48a7dd5324d6c0a801ea00f93cc0&version=1&language=da&variant=DK
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=575982b61569de84c0a801ea00145c54&version=1&language=da&variant=DK


Instrumenter og betjeningselementer 57

Kontrollamper
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De kontrollamper, der beskrives her,
findes ikke i alle biler. Beskrivelserne
dækker alle instrumentversioner. Når
tændingen slås til, tændes de fleste
kontrollamper kortvarigt som en funk‐
tionstest.
Kontrollampernes farver betyder:
Rødt
område

= Fare, vigtig information

Gul = Advarsel, henvisning,
fejl

Grøn = Bekræftelse af aktive‐
ring

Blåt
område

= Bekræftelse af aktive‐
ring

Blinklys
O blinker grønt.
Blinker ved aktiveret blinklys eller ha‐
variblink.
Hurtig blinken: fejl ved et blinklys eller
dertil hørende sikring.
Udskiftning af pærer 3 101.
Sikringer 3 105.
Blinklys 3 67.

Selehusker
X for førersædet lyser eller blinker
rødt.

Lyser
Efter at tændingen er sluttet til, indtil
sikkerhedsselen er spændt.

Blinker
Hvis bilens hastighed overstiger
15km/h (9 mph), og førerens sikker‐
hedssele ikke er spændt, blinker X
i ca. 90 sekunder, og samtidig høres
en advarselsklokke.
X  lyser derefter, indtil førerens sik‐
kerhedssele er fastspændt.
Sådan spændes sikkerhedsselen
3 32.

Airbag og selestrammere
v lyser rødt.
Når tændingen er slået til, blinker v
flere gange. Hvis den ikke blinker, når
tændingen er slået til, bliver ved med
at lyse, tændes eller blinker under

kørsel, er der en fejl i selestrammer-
eller airbagsystemet. Airbaggene og
selestrammerne kan svigte i tilfælde
af ulykke.
Udløste selestrammere eller airbags
vises ved, at v lyser konstant.

9 Advarsel

Fejlårsagen skal omgående af‐
hjælpes på et værksted.

Selestrammere, airbagsystem 3 31,
3 34.

Deaktivering af airbag
* for højre forsædeairbag lyser eller
blinker gult.

Lyser
Når front- og sideairbagsystemerne til
højre forsæde er blevet deaktiveret.

Blinker
Når tændingen slås til.
Airbagsystem 3 34, selestrammere
3 31.
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Ladesystem
p lyser rødt.
Lyser, når tændingen er slået til og
slukker kort efter, at motoren er star‐
tet.

Kontrollampen tændes, mens
motoren kører
Stop bilen, stands motoren. Batteriet
lader ikke. Motorkølingen kan være
afbrudt. Strømmen til bremseforstær‐
keren kan være afbrudt. Søg hjælp på
et værksted.

Fejl i blinklys
Z lyser gult.
Lyser, når tændingen er slået til og
slukker kort efter, at motoren er star‐
tet.

Kontrollampen tændes, mens
motoren kører
Der er fejl i det system, der renser ud‐
stødningsluften. De tilladte grænse‐
værdier for udstødningsgasser kan
være overskredet. Søg omgående
hjælp på et værksted.

Dieselmotorer
Motoren standser, og Z lyser, hvis
brændstofniveauet er for lavt. Hvis
tanken har været kørt tør, udluftes
brændstofsystemet 3 100.

Biler med elektrisk
gasspjældshussystem
Hvis batteriet har været koblet fra,
skal systemet kalibreres igen, når bat‐
teriet tilsluttes igen. Hold tændings‐
nøglen i stilling ON i 5 sekunder uden
at starte motoren.
Hvis proceduren ikke lykkes, bliver
Z ved med at lyse, efter at motoren
er startet. Søg omgående hjælp på et
værksted.

Få udført service snarest
Dieselmotorer
A lyser eller blinker gult.

Kontrollampen tændes, mens
motoren kører
Fejl i motorens elektronik. Søg omgå‐
ende hjælp på et værksted.

Lyser i kombination med 8, hvis
rensningen af dieselpartikelfiltret ikke
lykkedes eller ikke er mulig. Søg om‐
gående hjælp på et værksted. Diesel‐
partikelfilter 3 85.

Blinker
Når tændingen er slået til, kan der
være en fejl i startspærresystemet;
motoren kan ikke startes.
Startspærre 3 23.

Bremsesystem
R lyser rødt.
Lyser ved slækket parkeringsbremse,
hvis bremsevæskestanden er for lav
3 99.

9 Advarsel

Stands bilen. Afbryd straks kørs‐
len. Søg hjælp på et værksted.

Lyser, efter at tændingen er sluttet til,
hvis parkeringsbremsen er trukket
3 90.
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Blokeringsfri bremser (ABS)
u lyser gult.
Lyser kortvarigt efter at tændingen er
slået til. Systemet er funktionsklart,
når u slukkes.
Hvis u ikke slukkes efter et par se‐
kunder, eller hvis den tændes under
kørsel, er der fejl i ABS-systemet.
Bremsesystemet er stadigvæk funkti‐
onsdygtigt, men uden ABS-regule‐
ring.
Hvis u tændes i kombination med
R under kørsel, er der en alvorlig fejl
i bremsesystemet. Søg omgående
hjælp på et værksted.
Blokeringsfri bremser 3 89.

Gearkasse
s lyser eller blinker gult.
Hvis den blinker, når motoren går, er
der en fejl i den automatiske gear‐
kasse. Søg omgående hjælp på et
værksted.
Automatisk gearkasse 3 87.

Servostyring
c lyser gult.
Hvis c ikke tændes, når tændingen
slås til, bliver ved med at lyse eller
tændes under kørsel, foreligger der
en fejl i servostyringssystemet. Bilen
kan styres, men der kræves betyde‐
ligt større kraft. Søg hjælp på et værk‐
sted.

Elektronisk stabilitets program
b lyser eller blinker gult.

Lyser
Der er en fejl i systemet. Kørslen kan
fortsættes. Kontrollen over bilen kan
dog blive reduceret, hvis kørebanens
beskaffenhed er dårlig.
Få årsagen til fejlen udbedret af et
værksted.

Blinker
Systemet er i funktion. Motorydelsen
vil muligvis blive reduceret, og en
mindre opbremsning af bilen kan
finde sted .

Hvis bilens batteri har været frakoblet
og tilkoblet igen, er systemet deakti‐
veret, og b blinker én gang pr. se‐
kund. Systemet genaktiveres ved at
køre i en lige linje ved en hastighed
på mere end 15 km/h (9 mph) et kort
stykke tid, indtil symbolet holder op
med at blinke.

Fejl i det elektroniske
stabilitetsprogram
ESP lyser gult.
Hvis den lyser under kørsel, er der en
fejl ved ESP®. Bilens bremsesystem
fungerer stadig uden ESP®-regule‐
ring. Søg hjælp på et værksted.
Elektronisk stabiliseringsprogram
3 91.

Traction Control-system slået
fra
TCSS OFF lyser gult.
Lyser konstant, når systemet er deak‐
tiveret.
Traction Control-system TCSS
3 91.
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Kølevæsketemperatur
W lyser eller blinker rødt.
Lyser eller blinker når motoren går,
hvis kølevæsketemperaturen er for
høj.

Forsigtig

Hvis kølevæsketemperaturen er
for høj: stands bilen, stop motoren.
Risiko for motorskade. Kontroller
straks kølervæskestanden.

Kølevæskestand 3 98.
Ved tilstrækkelig kølevæskestand sø‐
ges hjælp på et værksted.

Forvarmning
! lyser gult.
Lyser når forvarmningen er aktiveret.
Slår kun til ved lav udetemperatur.

Dieselpartikelfilter
8 lyser gult.
Hvis den lyser, mens motoren går,
skal dieselpartikelfiltret renses.

Så snart vej- og trafikforholdene tilla‐
der det, skal hastigheden øges til
mere end 75 km/h (50 mph)
 ca. 30 minutter.
8 slukkes, så snart rensningen er
udført.
Dieselpartikelfilter 3 85.

Motorolietryk
I lyser rødt.
Lyser, når tændingen er slået til og
slukker kort efter, at motoren er star‐
tet.

Kontrollampen tændes, mens
motoren kører

Forsigtig

Motorsmøringen kan være af‐
brudt. Dette kan føre til beskadi‐
gelse af motoren og/eller blokering
af drivhjulene.

1. Styr så hurtigt som muligt væk fra
trafikken uden at genere andre
trafikanter.

2. Træd på koblingen.
3. Sæt i frigear, sæt gearvælgeren

på N.
4. Afbryd tændingen.

9 Advarsel

Når motoren er slukket, skal der
betydeligt mere kraft til at bremse
og styre.
Nøglen må ikke tages ud. før bilen
holder stille, ellers kan ratlåsen gå
uventet i indgreb.

Kontroller oliestanden, før der søges
hjælp på værksted 3 97.

Motorolieskift
Dieselmotorer med
dieselpartikelfilter
I blinker rødt.
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Når systemet har beregnet, at oliens
levetid er blevet formindsket, blinker
I i instrumentgruppen, når motoren
går. Få motorolie og filter skiftet på et
værksted inden for en uge eller
500 km (300 miles) (alt efter hvad der
indtræffer først).
Motorydelsen kan formindskes. For at
systemet skal fungere korrekt, skal
det nulstilles, hver gang motorolie og
oliefilter skiftes: søg hjælp på et værk‐
sted.

Lavt brændstofniveau
Y lyser gult.

Lyser, når der kun er lidt brændstof
tilbage i tanken.
Katalysator 3 86.

Dieselmotorer
Motoren standser, og Z lyser, hvis
brændstofniveauet er for lavt 3 59.
Udluftning af dieselbrændstofsystem
3 100.

Startspærre
d lyser eller blinker gult.

Lyser
d (eller A for dieselmotorer) lyser,
når tændingen er slået til og slukker
kort efter, at motoren er startet.

Blinker
Efter at tændingen er slået til, kan der
være en fejl i startspærresystemet.
Motoren kan ikke startes.

Fjernlys
P lyser blåt.

Den lyser, når fjernlyset er tændt,
samt når overhalingsblinket aktiveres
3 65.

Forlygteindstillingssystem
?  lyser under kørsel for at angive en
fejl, der kræver øjeblikkelig opmærk‐
somhed. Søg hjælp på et værksted så
hurtigt som muligt.
Lyslængderegulering 3 66.

Tågelygter
> lyser grønt.
Lyser, når tågeforlygterne er tændt
3 67.

Tågebaglygte
r lyser gult.
Lyser, når tågebaglygten er tændt
3 67.

Dør åben
h lyser rødt.
Lyser, når en dør eller bagklappen er
åben.
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Bilens meddelelser
Advarselsklokke
Ved start af motor eller under
kørslen
■ Hvis førerens sikkerhedssele ikke

er fastspændt, og bilens hastighed
overstiger ca. 15 km/h (9 mph).

■ Ved betjening af blinklys.

Ved parkering af bilen og/eller
førerdøren åbnes
■ Når nøglen sidder i tændingen.
■ Når lygterne er tændt (og tæn‐

dingsnøglen er taget ud).

Sikkerhedsselehusker 3 58.

Kørecomputer
Funktionerne kan vælges ved gen‐
tagne gange at trykke på knappen
MODE i instrumentgruppen.

Tryk på MODE-knappen for at vælge
én af funktionerne:
■ Rækkevidde
■ Gennemsnitligt forbrug
■ Aktuelt forbrug

Rækkevidde
Rækkevidden beregnes ud fra tank‐
indholdet og det aktuelle forbrug. Tal‐
let er baseret på
gennemsnitsværdier.
Efter brændstofpåfyldning aktualise‐
res rækkevidden automatisk efter kort
tid.
Når brændstofniveauet i tanken er
lavt, vises --.- på kilometertællerens
display.
Desuden tændes kontrollampen Y
i instrumentgruppen.

Gennemsnitligt forbrug
Visning af gennemsnitligt forbrug.
Målingen kan nulstilles når som helst.
Nulstilling sker ved at trykke på knap‐
pen MODE i nogle sekunder, mens
gennemsnitsforbruget vises på dis‐
playet.
Displayet viser kortvarigt --.-, og tallet
for gennemsnitsforbruget opdateres
efter en kort forsinkelse.

Aktuelt forbrug
Visning af aktuelt forbrug Indtil bilen
er i bevægelse, vises --.- på displayet.
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Indstilling af måleenheder
Man kan vælge, hvilke måleenheder
der skal bruges til tallene for brænd‐
stofforbrug.
Når bilen står stille, og mens det ak‐
tuelle forbrug vises på displayet, tryk‐
kes knappen MODE ind, og den hol‐
des inde i nogle sekunder for at skifte
mellem L/100 km og km/L.

Strømafbrydelse
Hvis strømforsyningen har været af‐
brudt, eller hvis batterispændingen er
blevet for lav, forsvinder de værdier,
der er gemt i kørecomputeren.
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Lygter

Lygter ........................................... 65
Kabinebelysning .......................... 68

Lygter
Lyskontakt

Lyskontakten har følgende positio‐
ner:
9 = Forlygter
8 = Parkeringslys
OFF = Slukket

Fjernlys

Der skiftes fra nærlys til fjernlys ved at
trykke armen fremefter.
Der skiftes til nærlys ved at trykke ar‐
men fremad igen eller ved at trække
den ind mod rattet.

Overhalingsblink
Overhalingsblink aktiveres ved at
trække armen ind mod rattet.
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Lyslængderegulering
Manuel lyslængderegulering 

Tilpasning af lyslængderegulering ef‐
ter bilens belastning for at undgå
blænding: drej det riflede hjul til den
ønskede stilling.
0 = Personer på forsæderne
1 = Personer på alle sæder
2 = Personer på alle sæder og last

i bagagerummet1)

2 = Kun fører og last i bagagerum‐
met

Forlygter ved kørsel i udlandet
Det asymmetriske nærlys forbedrer
visibiliteten i højre side af kørebanen
(ved højrekørsel).
Ved kørsel i lande, hvor man kører
i modsatte side, vil modkørende trafi‐
kanter derfor blive blændet, hvilket
kan undgås på følgende måde.
Forlygterne omstilles på et værksted.

Kørelys
Kørelys gør bilen lettere at se i dags‐
lys.
Når motoren startes, tænder syste‐
met alle lygter. Dette annulleres, når
lyskontakten drejes i alle andre stillin‐
ger end OFF.
Kørelyset slukkes, når tændingen af‐
brydes.

Havariblink

Aktivering med knap ¨.

1) Biler med automatisk gearkasse og alle dieselmotorer: sæt i stilling 1.
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Blinklys og baneskift-signal

arm opad = Højre blinklys
arm nedad = Venstre blinklys

Når blinklyskontakten aktiveres ud
over modstanden, slås blinklyset til.
Blinklyset slås automatisk fra, når rat‐
tet drejes tilbage.
For tre blink, f.eks. ved vognbane‐
skift, vippes blinklyskontakten op eller
ned, til den møder modstand, og slip‐
pes igen.
Skal der blinkes i længere tid, vippes
blinklyskontakten ned og holdes
nede.

Blinklyset kan slås fra manuelt ved at
føre kontakten tilbage til udgangsstil‐
lingen.

Tågeforlygter

Aktivering med knap >.
Tågeforlygterne fungerer kun, når for‐
lygterne eller parkeringslysene er
tændt.

Tågebaglygte

Drej den inderste kontakt til r.
Tågebaglygten fungerer kun, når for‐
lygterne er tændt.

Baklys
Baklygterne lyser, når tændingen er
sluttet til, og bilen sættes i bakgear.
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Kabinebelysning
Kabinelys

Lyset tænder automatisk, når døren
åbnes, og slukkes med forsinkelse,
når den lukkes.
Kontaktstillinger:
OFF = Konstant slukket
DOOR = Automatisk tænd og sluk
ON = Konstant tændt

Forsigtig

For at forhindre at batteriet afla‐
des, bør man ikke lade kabinely‐
sets kontakt stå i stilling ON, når
man forlader bilen.

Bagagerumsbelysning
Lyset tændes, når bagagerummet åb‐
nes.
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Introduktion
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1. f: CD-udskydning
2. 6: Lydindstillinger
3. i: Slå lyd fra/til
4. AST: Autosøgning
5. Display
6. CD-rille
7. AF: Alternativ Frekvens
8. PTY: Programtype
9. TA: Trafikmelding

10. 3, RDM: Radio forindstillet station
3,
CD/MP3 afspilning i vilkårlig ræk‐
kefølge

11. 6, TEXT: Radio forindstillet station
6,
MP3-tekstdisplay

12. 2, RPT: Radio forindstillet station
2,
CD/MP3-gentagelsesspor

13. 5, DISC/FLD+: Radio forindstillet
station 5,
MP3 gå til næste mappe

14. 4, -DISC/FLD: Radio forindstillet
station 4,
MP3 gå til foregående mappe

15. 1, SCN: Radio forindstillet station
1,
CD-sporscanning

16. b VOLUME: Tryk for til og fra,
Drej for lydstyrke

17. CD: CD-afspillermodus
18. FM/AM: Skift mellem FM- og AM-

bølgeområder
19. g: Radiosøgning nedefter,

CD/MP3 gå bagud
20. h: Radiosøgning opefter,

CD/MP3 gå fremad

Ratmonterede knapper
+ eller -: lydstyrke
i: Slå lyd fra/til
MODE: Skift modus og aktiver system
g: Radiosøgning nedefter, CD/MP3
gå bagud
h: Radiosøgning opefter, CD/MP3
gå fremad

Tyverisikring
Den elektroniske sikkerhedskode in‐
debærer, at enheden ikke kan fun‐
gere, hvis den fjernes, eller hvis bi‐
lens batteri frakobles, med mindre
den korrekte firecifrede kode indta‐
stes. Standardkoden er 0000 ved le‐
vering i ny tilstand.

Indstilling af ny firecifret
sikkerhedskode
1. Tryk på b VOLUME-knappen for

at deaktivere.
2. Tryk på knap 3 og 4 samtidig og

hold dem inde og tryk på b
VOLUME-knappen. SEC vises på
displayet.

3. Tryk på h-knappen og knap
1 samtidig. ---- vises på displayet.

4. Tryk på knap 1 gentagne gange
for at forøge værdien på det første
ciffer i brugerkoden. På samme
måde svarer knap 2, 3 og 4 til det
andet, tredje og fjerde ciffer. Ind‐
stil hvert ciffer ved at trykke på den

http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=2e169601e64564d5c0a801ea01ef6e9a&version=1&language=da&variant=DK
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=4a87b418747cfb48c0a801ea014fe248&version=1&language=da&variant=DK


72 Infotainment-system

relevante knap gentagne gange,
indtil den valgte brugerkode er
komplet.

5. Tryk på PTY-knappen og hold den
inde i ca. 2 sekunder for at indta‐
ste den valgte brugerkode. SEC
vises igen på displayet, og enhe‐
den slår fra automatisk.

Indtastning af firecifret
sikkerhedskode
Efter geninstallering af infotainment-
systemet eller fornyet tilslutning af bi‐
lens batteri skal den firecifrede sik‐
kerhedskode indtastes. SEC vises på
displayet, når der tændes for syste‐
met.
Dette sker ikke, hvis der slukkes og
tændes for systemet igen i løbet af
20 sekunder.

Indtastning af brugerkode:
1. Tryk på h-knappen og knap

1 samtidig. ---- vises på displayet.
2. Tryk gentagne gange på knap 1,

2, 3 og 4, som svarer til cifrene
i brugerkoden, indtil den korrekte
lagrede brugerkode vises.

3. Tryk på PTY-knappen og hold den
inde i ca. 2 sekunder. Enheden
slår automatisk fra.

Tænd for enheden igen for betjening:
systemet starter i radiomodus. Hvis
en fejlagtig brugerkode indtastes
10 gange, vises HELP på displayet,
og systemet fungerer ikke. Søg hjælp
på et værksted. Hvis brugerkoden er
gået tabt, bør man også søge hjælp
på et værksted.

Sletning af firecifret
sikkerhedskode
Man kan når som helst slette den lag‐
rede brugerkode og indstille en ny
brugerkode.

Den eksisterende brugerkode slettes
ved at gentage trin 1 til 3 i "Indstilling
af ny firecifret sikkerhedskode", der‐
efter gør man følgende:
1. Tryk gentagne gange på knap 1,

2, 3 og 4, som svarer til cifrene
i brugerkoden, indtil den korrekte
lagrede brugerkode vises.

2. Tryk på PTY-knappen og hold den
inde i ca.  2 sekunder. ---- vises på
displayet, og enheden slår fra
automatisk.

Indstil en ny brugerkode som beskre‐
vet under "Indstilling af ny firecifret
sikkerhedskode"

Betjening
Aktivering og deaktivering
Tryk på b VOLUME-knappen.

Indstilling af lydstyrke
Drej på b VOLUME-knappen.
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Lyd fra
Tryk på i-knappen. I CD-modus af‐
brydes afspilningen midlertidigt. Tryk
på en vilkårlig knap for at annullere
funktionen lyd fra.

Lydindstillinger
Tryk på 6-knappen for at gå ind i lyd‐
indstillingsmenuen. Når der trykkes
gentagne gange på denne knap, vi‐
ses indstillingerne i følgende række‐
følge:
■ BAS - Bas
■ TRE - Diskant
■ BAL - Balance
■ FAD - Fader
■ AVC - Automatisk styring af lyd‐

styrke

Justering af den viste lydindstilling
sker ved tryk på knap h eller g.
Tryk på 6-knappen for at afslutte.

Automatisk styring af lydstyrke
AVC-funktionen tilpasser automatisk
lydstyrken afhængig af bilens hastig‐
hed for at kompensere for vejstøj.

I lydindstillingsmenuen kan der
vælges tre niveauer, eller funktionen
kan slås fra.

Radio
AM-FM-radio
Bølgeområderne AM (langbølge og
mellembølge) og FM (frekvensmodu‐
lation) kan vælges. Der findes manu‐
elle og automatiske lagringsfaciliteter
på alle bølgeområder til at lagre sta‐
tioner, der kan kaldes frem ved brug
af forindstillingsknapperne 1-6.

Radiomodus
Tryk på FM/AM-knappen. Bølgeom‐
råderne vises i følgende rækkefølge,
når der trykkes gentagne gange på
knappen: FM1, FM2, LW, MW1,
MW2.

Automatisk søgning
Tryk på h- eller g-knappen og hold
den inde i ca. 1 sekund. Næste radio‐
station i det valgte bølgeområde, der
kan modtages, bliver fundet. Hvis AF
har været aktiveret tidligere, vil der
kun blive fundet RDS-stationer.
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Stationshukommelse
Inden for hvert bølgeområde kan der
lagres 6 stationer under forindstil‐
lingsplads 1-6 i stationshukommel‐
sen.

Manuel lagring af stationer
Stil ind på ønsket bølgeområde og
station. Tryk på den knap for forind‐
stillet station (1-6), hvor den valgte
station skal lagres, og hold knappen
inde i ca. 2 sekunder. Tidligere lag‐
rede stationer overskrives.

Automatisk lagring af stationer
Stil ind på ønsket bølgeområde. Tryk
på AST-knappen og hold den inde
i ca. 2 sekunder. 6 stationer med
stærke signaler lagres automatisk un‐
der forindstillingsplads 1-6 i stations‐
hukommelsen. Tidligere lagrede sta‐
tioner overskrives. Hvis AF er aktive‐
ret, vil der kun blive fundet RDS-sta‐
tioner.
Hvis der kan modtages mindre end
6 stationer med stærke signaler, kan
antallet af forindstillede stationer
være mindre end 6.

Hvis der ikke modtages nogen statio‐
ner med stærke signaler, genindstil‐
les tidligere lagrede stationer.
Automatisk lagring kan afsluttes,
mens lagring er i gang, ved at trykke
på AST-knappen igen. Tidligere lag‐
rede stationer overskrives ikke.

Valg af lagrede stationer
Stil ind på ønsket bølgeområde og
tryk på den relevante knap for forind‐
stillet station.
Hvis der ikke er lagret en station på
den valgte knap, vises - - - på dis‐
playet.

Radiodatasystem (RDS)
RDS er en service, der hjælper med
søgning efter ønsket FM-station.
RDS-stationer sender oplysninger,
der automatisk vurderes af en RDS-
radio. I visse områder er andre funk‐
tioner, som har tilknytning til RDS, til‐
gængelige, f.eks. REG - Regionalise‐
ring og TA - Trafikmelding.

AF - Alternativ Frekvens
Et RDS-program sendes på flere fre‐
kvenser samtidig. Når AF er aktiveret,
søger systemet automatisk efter den
stærkeste frekvens, der kan modta‐
ges.

REG - Regionalisering
Visse RDS-stationer sender forskel‐
lige regionale programmer på forskel‐
lige frekvenser på visse tidspunkter.
Når REG er aktiveret, og man ved
hjælp af AF søger efter den frekvens
på et radioprogram, der har den stær‐
keste modtagelse, er radioen hele ti‐
den indstillet på det valgte regionale
program. Når REG ikke er aktiveret,
og man ved hjælp af AF søger efter
den frekvens på et radioprogram, der
har den stærkeste modtagelse, tager
radioen ikke regionale programmer
med i betragtning.
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Aktivering og deaktivering af AF og
REG
Indstillingerne vises i følgende ræk‐
kefølge, når der trykkes på AF-knap‐
pen gentagne gange:
■ AF til/REG fra
■ AF til/REG til
■ AF fra/REG fra

AF og/eller REG vises i displayet, når
den/de pågældende funktion(er) er
aktiv(e).

PTY - Programtype
Mange RDS-stationer sender en
PTY-kode, der angiver hvilken pro‐
gramtype, der sendes, f.eks. Nyheder
eller Sport. PTY-koden gør det muligt
at vælge station efter programtype.

Stationssøgning efter programtype
Tryk på PTY-knappen for at vælge
PTY-modus. Drej b LYDSTYRKE-
knappen for at vælge ønsket pro‐
gramtype. Begynd søgningen ved at
trykke på knap h eller g. Hvis der
ikke modtages nogen stationer inden
for den valgte PTY-kode, vises

NOTHING på displayet efterfulgt af
PTY. Vælg en anden PTY som be‐
skrevet ovenfor.

TA - Trafikmelding
Trafikstationer er RDS-stationer, der
sender trafikoplysninger. Når TA er
aktiveret, søger systemet efter statio‐
ner, der sender TP - Trafikprogram‐
mer og stiller ind på disse stationer
frem for andre.
Når TA er aktiv, og der for øjeblikket
modtages et Trafikprogram, afbrydes
afspilningen, mens trafikmeldingen
sendes, og genoptages, når meldin‐
gen er afsluttet.

Aktivering og deaktivering af TA
Tryk på TA-knappen for at aktivere
trafikmeldinger. TA vises på dis‐
playet. Når et Trafikprogram modta‐
ges, vises TP også på displayet. Tryk
på knappen igen for at deaktivere.
Hvis man vil søge efter en TP-station
- TP SEEK, mens TA er aktiv, trykker
man på knap h eller g.

Hvis der ikke modtages TP-data i lø‐
bet af ca. 20 sekunder efter, at TA er
aktiveret, finder TP SEEK kun auto‐
matisk sted én gang. Hvis der ikke
modtages en TP-station, vises
NOTHING på displayet.

PS - Programservicenavn
Display af programnavn i stedet for
stationsfrekvens.

EON - Enhanced Other Networks
Ved hjælp af EON modtages trafik‐
meldinger, selv om den indstillede
station ikke selv udsender trafikoplys‐
ninger. Når der kommer en trafikmel‐
ding, skifter enheden til en trafikop‐
lysningsstation, der har forbindelse til
EON. Når EON er aktiv, vises EON på
displayet.
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Radiomodtagelse
Ved radiomodtagelse kan der opstå
støj, forvrængninger eller afbrydelse
af modtagelsen som følge af:
■ varierende afstand til senderen
■ modtagelse af flere signaler på

grund af refleksion,
■ slagskygge

Audioafspillere
CD-afspiller
CD-afspilleren kan afspille audio-
CD'er og, hvis den er udrustet til det,
MP3-CD'er. CD-typen genkendes
automatisk.

Forsigtig

Isæt ikke DVD'er, single-CD'er
med lille diameter eller CD'er med
uregelmæssige former i enheden.
De kan blive fastklemt eller beska‐
dige mekanismen.

Systemet kan eventuelt ikke afspille
CD-R'er eller ikke afspille dem kor‐
rekt. CD-RW'er kan ikke afspilles.

CD/MP3-afspilning
Hvis der allerede er isat en CD, tryk‐
ker man på CD-knappen.
En CD isættes ved at anbringe audio-
CD'en i rillen med den trykte side
opad, indtil den automatisk trækkes
ind. CD-afspilningen begynder, og
CD IN vises på displayet.

Valg af næste eller foregående spor
Tryk på h-knappen for at gå til næste
spor og på g-knappen for at gå til
foregående spor.

Hurtigsøgning fremad/bagud
Tryk på h-knappen og hold den inde
for hurtig afspilning fremad og på g-
knappen for hurtig afspilning bagud af
det aktuelle spor.

Gentag afspilning
Tryk på RPT-knappen for at afspille
det aktuelle spor gentagne gange.
RPT vises på displayet. Tryk på knap‐
pen igen for at deaktivere.

Afspilning i vilkårlig rækkefølge
Tryk på RDM-knappen for at afspille
sporene på CD'en i vilkårlig række‐
følge. RDM vises på displayet. Tryk
på knappen igen for at deaktivere.

CD-scanning
Tryk på SCN-knappen for at afspille
de første få sekunder af hvert spor på
CD'en. SCN vises på displayet. Tryk
på knappen igen for at deaktivere.
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Valg af næste eller foregående
MP3‑mappe
Hvis MP3-CD'en består af flere map‐
per, trykker man på DISC/FLD+-
knappen for at gå til næste mappe og
på -DISC/FLD-knappen for at gå til
foregående mappe.

Visning af MP3-tekst
MP3-teksttyper vises, når der trykkes
gentagne gange på TEXT-knappen:
■ Forløbet tid
■ Mappenavn
■ Filnavn

Tryk på TEXT-knappen i ca. 2 sekun‐
der for at gøre tekstrulning mulig.

Udtagning af CD'er
Tryk på f-knappen. CD'en skydes
ud.

Vedligeholdelse og pleje
■ Hvis ERROR 1 vises på displayet,

kan CD'en ikke læses.
■ Hvis ERROR 3 vises på displayet,

har afspilleren udviklet en uidentifi‐
ceret fejl. Det er muligt, at den isatte
CD ikke skydes ud. Søg hjælp på et
værksted.

Telefon
Mobiltelefoner og CB-radio
Monteringsvejledning og
betjeningsvejledning
Følg bilens monteringsvejledning og
telefonleverandørens betjeningsvej‐
ledning ved installation og brug af mo‐
biltelefon og det håndfri sæt. Ellers ri‐
sikerer bilens typegodkendelse at
bortfalde (EU-direktiv 95/54/EF).
Anbefalede forudsætninger for pro‐
blemfri betjening:
■ Professionelt monteret udvendig

antenne sikrer maksimal række‐
vidde

■ Sendeeffekt maksimalt 10 watt
■ Montering af telefon på egnet sted,

se anvisningerne 3 34

Få råd om, hvilke steder der er be‐
regnet til montering af henholdsvis
udvendig antenne og holdere til ud‐
styret, samt om brug af apparater, der
har en sendeeffekt på mere end
10 watt.
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Brugen af et håndfrit sæt uden ud‐
vendig antenne i mobilstandarderne
GSM 900/1800/1900 og UMTS må
kun ske, hvis mobiltelefonens maksi‐
male sendestyrke ikke overstiger
2 watt ved GSM 900 og ellers 1 watt.
Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi, at
der ikke tales i mobiltelefon under
kørslen. Også selv om De bruger
håndfri betjening, kan det tage op‐
mærksomheden fra trafikken.

9 Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr
(CB), som ikke opfylder oven‐
nævnte standard for mobiltelefo‐
ner, må derfor kun bruges, hvis de
er sluttet til en udvendig antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioud‐
styr (CB) med indbygget antenne
inde i bilen kan forårsage forstyr‐
relser i bilens elektroniske syste‐
mer, hvis ovenstående forskrifter
ikke overholdes.
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Klimastyring
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Vedligeholdelse ........................... 82

Klimakontrol
Varme- og ventilationssystem

Betjeningselementer for:
■ Temperatur
■ Luftfordeling
■ Blæserhastighed

El-bagrude Ü 3 27.

Temperatur
Rødt område = Varm
Blåt område = Kold

Den ønskede varmeeffekt opnås
først, når motoren har nået normal
driftstemperatur.

Luftfordeling
M = til hovedet via justerbare ven‐

tilationsspjæld
L = til hovedet via ventilations‐

spjæld i midten og i siderne og
til fodrummet

K = Til fodrummet
J = til forruden, fordørenes ruder,

ventilationsspjæld i siderne og
til fodrummet

V = til forruden, fordørenes ruder
og ventilationsspjæld i siderne

Blæserhastighed
Luftstrømmen justeres ved at sætte
blæseren på den ønskede hastighed.
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Klimaanlæg

Køling n
Betjenes med n-knappen og funge‐
rer kun, når motor og blæser er i gang.
Klimaanlægget afkøler og affugter
(tørrer) luften, blot udetemperaturen
er lidt over frysepunktet. Der kan der‐
for dannes kondensvand, som ledes
ud under bilen.
Spar på brændstoffet ved at slå kø‐
lingsenheden fra, så snart der ikke
længere er brug for køling eller affugt‐
ning.

Recirkulation 4
Aktivering med knap 4.

9 Advarsel

Ved recirkulation kommer der
praktisk talt ikke nogen luft ind
udefra. Når kølingen er slået fra,
stiger luftfugtigheden, og ruderne
kan begynde at dugge. Kvaliteten
af luften i kabinen falder, og det
kan gøre personerne i bilen dø‐
sige.

Maksimal køling

Åbn ruderne kortvarigt, så den varme
luft hurtigt kan slippe ud.
■ Slå kølingen n til.
■ Slå recirkulationen 4 til.
■ Sæt kontakten til luftfordeling

på M.
■ Sæt temperaturknappen på det

koldeste niveau.
■ Sæt blæserhastigheden på højeste

niveau.
■ Åbn alle ventilationsspjæld.
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Afdugning og afisning af ruder V

■ Sæt kontakten til luftfordeling
på V.

■ Sæt temperaturknappen på det
varmeste niveau.

■ Sæt blæserhastigheden på højeste
niveau.

■ Tænd for el-bagruden Ü.
■ Åbn eventuelt ventilationsspjæl‐

dene i siderne, og ret dem mod si‐
deruderne.

Luftdyser
Justerbare ventilationsspjæld
Når kølingsenheden er slået til, skal
mindst ét ventilationsspjæld være
åbent. Ellers kan fordamperen ise til
på grund af manglende luftcirkulation.

Luftstrømmen kan ledes i ønsket ret‐
ning ved at vippe lamellerne op, ned
og til siderne med regulatoren i mid‐
ten.

Luftstrømmen ledes ved at vippe la‐
mellerne og dreje fingerhjulet til ven‐
stre eller højre.
Spjældet åbnes eller lukkes ved at
dreje fingerhjulet til venstre eller til
højre.

Faste ventilationsspjæld
Under forruden og de forreste sideru‐
der samt i fodrummet er der anbragt
yderligere ventilationsspjæld.
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Vedligeholdelse
Luftindtag

Det udvendige luftindtag foran forru‐
den skal holdes frie af hensyn til luft‐
gennemstrømningen. Fjern eventu‐
elle blade, snavs eller sne.

Pollenfilter
Pollenfilteret renser den luft, der kom‐
mer ind i bilen gennem luftindtaget,
for støv, sod, pollen og sporer.

Regelmæssig brug
For at sikre konstant god funktion,
skal sættes i gang nogle minutter en
gang om måneden, uanset vejrfor‐
hold og årstid. Brug af kølefunktion er
ikke mulig, hvis udetemperaturen er
for lav.

Service
Af hensyn til den optimale kølevirk‐
ning anbefales det at kontrollere air‐
conditionsystemet årligt, første gang
tre år efter første indregistrering, her‐
under:
■ Funktions- og tryktest
■ Varmesystemets funktion
■ Tæthedsprøve
■ Kontrol af drivremme
■ Rengøring af kondensator og kon‐

densafløb
■ Effektkontrol
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Råd om kørsel
Kontrol over bilen
Bilen må aldrig rulle af sted med
slukket motor
En række systemer fungerer ikke
i denne situation (f.eks. bremsefor‐
stærker, servostyring). Kørsel på
denne måde frembyder fare for dig
selv og for andre.

Pedaler
Der bør ikke ligge en tyk måtte under
pedalen, da det vil bevirke, at hele
pedalens vandring ikke kan udnyttes.

Start og betjening
Tilkørsel af ny bil
Foretag ingen unødvendige kraftige
opbremsninger på de første ture med
bilen.
Der kan udvikle sig røg under den før‐
ste køretur som følge af, at voks og
olie på udstødningssystemet fordam‐
per. Efter den første tur bør man lade
bilen stå et stykke tid i det fri. Undgå
at indånde dampene.
I tilkøringsperioden kan brændstof-
og motorolieforbruget være forhøjet.
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Tændingslåsens stillinger

LOCK = Tænding fra
ACC = Ratlås fri, tænding fra
ON = Tænding til, ved diesel‐

motor: forglødning
START = Start

Start af motoren

Manuel gearkasse: træd koblingen
ned;
Automatisk gearkasse: træd på brem‐
sen og flyt gearvælgeren til P eller N;
Træd ikke på speederen;
Dieselmotor: drej nøglen til stilling
ON til forvarmning, indtil kontrol‐
lampe ! slukker;
Drej nøglen til stilling START og slip
den igen.
Startforsøg bør ikke vare mere end
15 sekunder. Hvis motoren ikke star‐
ter, venter man i 15 sekunder, inden

startproceduren gentages. Om nød‐
vendigt trædes gaspedalen ned, in‐
den startproceduren gentages.
Inden startproceduren gentages, eller
hvis motoren skal standses, drejes
nøglen tilbage til LOCK.

Påløbs-afbrydelse
Ved påløb, det vil sige kørsel med bi‐
len i gear uden at træde på speede‐
ren, afbrydes brændstoftilførslen.

Parkering
■ Bilen må ikke stilles på steder med

let antændelig overflade. Der kan
opstå brand som følge af de høje
temperaturer fra udstødningen.

■ Træk altid parkeringsbremsen
uden at trykke på udløserknappen.
Træk håndbremsen så meget som
muligt ved en skråning eller en stig‐
ning. Træk samtidig på bremsepe‐
dalen for at reducere den nødven‐
dige aktiveringskraft.

■ Sluk for motor og tænding. Skub
nøglen ind i tændingskontakten in‐
den den drejes i stilling LOCK og
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tages ud (biler med automatisk
gearkasse: træd fodbremsen ned
og skift til P). Rattet drejes, indtil
ratlåsen aktiveres.

■ Hvis bilen holder på et plant under‐
lag eller en stigning, sættes den i 1.
gear, eller gearvælgeren sættes på
P, inden tændingen slås fra. På en
stigning drejes forhjulene desuden
væk fra kantstenen.
Hvis bilen holder på en skråning,
sættes den i bakgear, eller gear‐
vælgeren sættes på P, inden tæn‐
dingen slås fra. Desuden drejes for‐
hjulene ind mod kantstenen.

■ Lås bilen og aktiver den mekaniske
tyverisikring.

Udstødning

9 Fare

Udstødningsgasser fra motorer in‐
deholder kulilte, der er yderst gif‐
tig, og som samtidig er lugtfri og
farveløs. Indånding af kulilte kan
være livsfarligt.
Hvis der trænger udstødningsgas‐
ser ind i kabinen, skal De straks
åbne alle vinduerne. Få fejlen og
årsagen til den udbedret på et
værksted.
Desuden skal De undgå at køre
med åbent bagagerum, idet der
kan trænge udstødningsgasser
ind i bilen.

Dieselpartikelfilter
Dieselpartikelfiltersystemet filtrerer
skadelige sodpartikler fra udstød‐
ningsgasserne. Systemet har en selv‐
rensningsfunktion, der afvikles auto‐
matisk under kørslen. Filteret renses
ved forbrænding af de bortfiltrerede

sodpartikler ved høj temperatur.
Denne proces foregår automatisk ved
bestemte kørselsforhold og kan vare
op til 30 minutter. I dette tidsrum kan
der være et højere brændstofforbrug.
Der kan udvikles lugt og røg, hvilket
er normalt.

Under visse kørselsforhold, f.eks.
småture, kan systemet ikke rense sig
selv automatisk.
Hvis kontrollampen 8 lyser, skal
man fortsætte med at køre, og så
snart vej- og trafikforholdene tillader
det, skal hastigheden øges til mere
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end 75 km/h (50 mph), hvorefter rens‐
ningen af dieselpartikelfiltret går
i gang.
Vi anbefaler, at kørslen ikke afbrydes,
og tændingen ikke afbrydes under
rensningen.

Forsigtig

Hvis renseproceduren afbrydes
mere end én gang, er der stor ri‐
siko for, at motoren kan tage al‐
vorlig skade.

Rensningen foregår hurtigst ved høje
omdrejningstal og høj belastning.
Kontrollampen 8 slukkes, så snart
selvrensningsfunktionen er gennem‐
ført.

Hvis regenereringen af dieselpartikel‐
filtret ikke lykkedes eller ikke kan gen‐
nemføres, er det muligt at kontrollam‐
pen A tændes, og bilen går over til
"limp home"-tilstand: afbryd turen, og
søg hjælp på et værksted omgående.

Katalysator
Katalysatoren reducerer de skadelige
stoffer i udstødningen.

Forsigtig

Andre brændstofkvaliteter end
dem, der nævnes på side 3 92,
3 134 kan beskadige katalysato‐
ren eller dele af elektronikken.
Uforbrændt benzin forårsager
overophedning og skade på kata‐
lysatoren. De bør derfor undgå at
aktivere starteren unødvendigt
længe, at løbe tør for brændstof og
at skubbe eller trække motoren
i gang.

I tilfælde af tændingsfejl, ujævn mo‐
torgang, reduktion i motorydelsen el‐
ler andre usædvanlige problemer skal
De så snart som muligt få fejlen og
årsagen til den udbedret på et værk‐
sted. Kørslen kan om nødvendigt
kortvarigt fortsættes med lav hastig‐
hed og med lavt omdrejningstal.
Hvis kontrollampen Z tændes under
kørsel, kan de tilladte emissions‐
grænser være overskredet. Søg om‐
gående hjælp på et værksted.
Fejllampe Z 3 59.
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Automatisk gearkasse
Den automatiske gearkasse skifter
gear automatisk.

Geardisplay

Gearfunktionen eller det valgte gear
vises på geardisplayet.

Gearvælger

P = Parkeringsstilling, hjulene er
blokeret, må kun vælges, når
bilen holder stille, og parke‐
ringsbremsen er aktiveret

R = Bakgear, må kun vælges, når
bilen holder stille

N = Neutral position
D = Automatgearfunktion med alle

gear

Gearvælgeren er låst i stilling P, og
den kan først flyttes, når tændingen er
tilsluttet, og der trædes på bremsen.
Der kan skiftes til P eller R ved at
trykke på knappen på gearvælgeren.

Motoren kan kun startes med gear‐
vælgeren i stilling P eller N. Når gear‐
vælgeren flyttes til stilling N, skal der
trædes på bremsen, eller parkerings‐
bremsen skal aktiveres, inden start.
Træd ikke på speederen, når der væl‐
ges gear. Træd aldrig samtidigt på
speeder og bremse.
Når bilen sættes i gear, og bremsen
slippes, begynder bilen langsomt at
køre fremad.

Gear 3, 2, L
3, 2, L = Gearkassen skifter ikke

højere end det valgte gear‐
trin.

Tryk på knappen på gearvælgeren for
at skifte til 3 eller L.
Vælg kun 3, 2 eller L, hvis automatisk
skift til højere gear skal undgås, eller
der skal bremses kraftigere med mo‐
toren.

Bremsning med hjælp fra
motoren
Udnyt motorens bremseeffekt ved at
sætte i et lavere gear i ordentlig tid
ved kørsel ned ad bakke.
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"Rokning" af bilen
Kun hvis bilen er kørt fast i sand, mud‐
der eller sne, må man forsøge at
rokke bilen fri. Flyt gearvælgeren frem
og tilbage mellem D og R gentagne
gange. Motorens omdrejningstal hol‐
des så lavt som muligt, og man bør
undgå at give gas rykvist.

Parkering
Aktiver parkeringsbremsen og sæt
i P.
Tændingsnøglen kan kun tages ud,
hvis gearvælgeren står i position P.

Kickdown

Hvis speederen trædes ned forbi
modstanden, skiftes der til et lavere
gear afhængigt af motorens omdrej‐
ningstal.

Fejl
Ved en fejl blinker s. Gearet skifter
ikke længere automatisk.
Få årsagen til fejlen udbedret af et
værksted.

Strømafbrydelse
Ved en strømafbrydelse kan gearvæl‐
geren ikke flyttes fra position P.
Hvis batteriet er fladt, skal De bruge
startkabler til at starte bilen med
3 119.
Hvis strømafbrydelsen ikke skyldes,
at batteriet er afladet, frigøres gear‐
vælgeren ved at:
1. Træk parkeringsbremsen.

2. Fjern afdækningen, der skjuler
udløserknappen.

3. Tryk på knappen med en skrue‐
trækker og før gearvælgeren bort
fra P. Hvis der igen skiftes til P,
låses gearvælgeren igen i denne
stilling.
På modeller med SHIFT LOCK-
knap, trykker man på knappen og
flytter gearvælgeren.
Få årsagen til strømafbrydelsen
udbedret på et værksted.

4. Sæt afdækningen til udløserknap‐
pen på igen.
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Manuel gearkasse

Bakgear: bilen skal stå stille, og man
skal vente 3 sekunder efter at have
trådt koblingspedalen ned, inden man
sætter i gear.
Hvis det ikke lykkes at sætte bilen
i gear: Sæt gearvælgeren i frigear,
slip koblingen helt, og træd på koblin‐
gen igen. Sæt derefter gearvælgeren
i gear igen.
Lad ikke koblingen glide unødigt.
Træd altid koblingspedalen helt
i bund. Lad i øvrigt ikke foden hvile på
pedalen.

Forsigtig

Lad ikke hånden hvile på gearvæl‐
geren under kørslen.

Bremser
Bremsesystemet har to uafhængige
bremsekredse.
Hvis en bremsekreds svigter, kan bi‐
len fortsat bremses med den anden
bremsekreds. Men her begynder
bremsekraften først, efter at pedalen
er trådt et godt stykke længere ned.
Der skal bruges betydeligt større
kraft. Bremselængden øges. Søg
hjælp på et værksted inden køreturen
fortsættes.
Når motoren står stille, ophører brem‐
seforstærkerens virkning, når man
har trådt på bremsen én eller to
gange. Bremsevirkningen forringes
ikke af dette, men der kræves en be‐
tydeligt større kraft for at bremse.
Dette skal man være særlig opmærk‐
som på ved bugsering.
Kontrollampe R 3 59.

Blokeringsfri bremser
ABS-systemet forhindrer, at hjulene
blokerer.
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Regulering af bremsevirkningen ved
ABS træder i funktion, så snart et hjul
har tendens til blokering. Bilen kan
hele tiden styres, selv under katastro‐
feopbremsning.
Regulering af bremsevirkningen med
ABS kan mærkes som en pulseren
i bremsepedalen og ved regulerings‐
lyde.
Optimal bremsevirkning opnås kun,
hvis bremsepedalen under hele op‐
bremsningen trædes kraftigt ned,
også når pedalen pulserer. Trykket
på pedalen må aldrig lettes.
Kontrollampe u 3 60.

Fejl

9 Advarsel

Hvis der er en fejl i ABS-systemet,
kan hjulene have tilbøjelighed til at
blokere ved en brat opbremsning.
Fordelene ved ABS-systemet vir‐
ker ikke mere. Bilen kan ikke læn‐
gere styres under kraftige op‐
bremsninger og kan skride ud.

Få årsagen til fejlen udbedret af et
værksted.

Parkeringsbremse

Træk altid parkeringsbremsen fast til
uden at trykke på knappen, og så
kraftigt som muligt på en skråning el‐
ler en stigning.
Parkeringsbremsen løsnes ved at
trække håndtaget lidt op, trykke knap‐
pen ind og sænke håndtaget helt.
Ved at træde på fodbremsen samti‐
digt reduceres den kraft, der skal bru‐
ges til aktivering af parkeringsbrem‐
sen.

Kontrollampe R 3 59.

Bremseassistent
Hvis bremsepedalen trædes hurtigt
og hårdt ned, bremses der automa‐
tisk med maksimal bremsekraft (ka‐
tastrofeopbremsning).
Så længe denne kraftige opbrems‐
ning skal vare, må trykket på brem‐
sepedalen ikke slækkes. Sker det, vil
bremsekraften automatisk blive redu‐
ceret.
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Kørselsreguleringssyste‐
mer
Traction Control
Traction Control-systemet (TC) er en
bestanddel i det elektroniske stabili‐
tetsprogram (ESP®), som ved behov
forbedrer bilens stabilitet under kørs‐
len, uanset kørebanens beskaffen‐
hed eller dækkens vejgreb, ved at for‐
hindre de trækkende hjul i at spinne.
Så snart de trækkende hjul begynder
at spinne, reduceres motorydelsen,
og de hjul, der spinner mest, bremses
separat. Det giver langt større kontrol
over bilen på glatte veje.
TC er funktionsklar, så snart kontrol‐
lampen b slukker.
Når TC er aktiv, blinker b.

9 Advarsel

Lad ikke dette sikkerhedselement
friste Dem til at tage chancer, når
De kører.
Afpas hastigheden efter vejforhol‐
dene.

Kontrollampe b 3 60.

Deaktivering

TC kan deaktiveres, hvis hjulspin er
nødvendig: tryk på knappen TCSS
OFF.
Kontrollampen TCSS OFF tænder.

TC genaktiveres ved at trykke på
knappen TCSS OFF igen.
Kontrollampe TCSS OFF 3 60.

Elektronisk stabilitets program
Det elektroniske stabiliseringspro‐
gram (ESP®) regulerer ved behov bi‐
lens stabilitet under kørslen, uanset
kørebanens beskaffenhed og dække‐
nes vejgreb. Systemet forhindrer
også hjulspin.
I samme øjeblik bilen begynder at
slingre (understyring/overstyring), re‐
duceres motorydelsen, og hjulene
bremses separat. Det giver langt
større kontrol over bilen på glatte
veje.
ESP® fungerer, så snart kontrol‐
lampe b ESP og TCSS OFF slukkes.
Når ESP® aktiveres, begynder b at
blinke.
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9 Advarsel

Lad ikke dette sikkerhedselement
friste Dem til at tage chancer, når
De kører.
Afpas hastigheden efter vejforhol‐
dene.

Kontrollampe b 3 60.

Brændstof
Brændstof til benzinmotorer
Brug kun blyfrit brændstof iht.
DIN EN 228.
Benzin med mere end 5% etanol må
kun bruges, hvis bilen udtrykkeligt er
udviklet og godkendt hertil.
Brug brændstof med anbefalet oktan‐
tal 3 134. Brugen af brændstof med
lavere oktantal reducerer motorens
ydeevne og drejningsmoment og
øger benzinforbruget en smule.
Hvis der sidder en etiket med teksten
RON 95 på tankklappen, skal der be‐
nyttes blyfrit brændstof med et oktan‐
tal på 95 eller derover.

Forsigtig

Brændstof med for lavt oktantal
kan resultere i ukontrolleret for‐
brænding og skader på motoren.

Dieselbrændstof
Brug kun dieselbrændstof iht.
DIN EN 590. Brændstoffet skal være
svovlfattigt (maks. 50 ppm). Der må
benyttes tilsvarende standardiserede
brændstoffer med et indhold af bio‐
diesel (= FAME iht. EN14214) på
maksimalt 7 volumen-% (som DIN
51628 eller tilsvarende standarder).
Der må ikke bruges marinediesel, fy‐
ringsolie eller olie, der helt eller delvist
er udvundet af planter såsom rapsolie
eller biodiesel, Aquazole eller lig‐
nende diesel-vandemulsioner. Det er
ikke tilladt at fortynde dieselolien med
brændstof til benzinmotorer.
Ved lave temperaturer kan diesel‐
olien ikke flyde eller filtreres, som den
skal. Tank derfor vinterdiesel, hvis
egenskaber producenten garanterer
for, når temperaturerne er lave.
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Brændstofpåfyldning

9 Fare

Før påfyldning stoppes motoren
og eventuelle ekstra opvarm‐
ningssystemer med forbræn‐
dingskamre (kendes på mærkaten
i tankklappen). Sluk mobiltelefo‐
ner.
Følg tankstationens betjenings-
og sikkerhedsforskrifter, når der
skal fyldes brændstof på.

9 Fare

Brændstof er brændbart og eks‐
plosivt. Rygning forbudt. Undgå
åben ild og gnister.
Hvis De kan lugte brændstof i bi‐
len, skal De straks få udbedret fej‐
len og årsagen til den på et værk‐
sted.

Tankklappen åbnes ved at trække op
i udløseren, der findes på den udven‐
dige side af førersædet.

Tankdækslet åbnes ved at dreje det
mod uret.

Forsigtig

Tør straks overflødigt brændstof
af.

Tankdæksel
Kun det originale tankdæksel sikrer
fuld funktion. Biler med dieselmotor
har et specielt tankdæksel.

Brændstofforbrug -
CO2‑emissioner
Måling af brændstofforbrug sker
i henhold til det europæiske direktiv
80/1268/EØF (seneste ændring
2004/3/EF).
Direktivet svarer til de faktiske forhold
i trafikken: Bykørsel vægtes med ca.
1/3 og landevejs-/motorvejskørsel
med ca. 2/3. Der tages også hensyn til
koldstarter og accelerationer.
Direktivet indeholder desuden en an‐
givelse af CO2-indholdet i udstødnin‐
gen.
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Tallene må ikke opfattes som en ga‐
ranti for det faktiske brændstofforbrug
for en bestemt bil. Brændstofforbru‐
get afhænger desuden i vid udstræk‐
ning af Deres køremåde og af vejfor‐
holdene.
Alle værdier gælder for EU-basismo‐
dellen med standardudstyr.
I beregningen af brændstofforbruget
indgår bilens egenvægt, som ligele‐
des beregnes i henhold til bestem‐
melserne i direktivet. Specialudstyr
og tilbehør kan resultere i et let øget
brændstofforbrug samt CO2-
emission og en lavere tophastighed.
Brændstofforbrug, CO2-emission
3 135.
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Generelt
Tilbehør og ændringer af bilen
Vi anbefaler, at der kun bruges "Ori‐
ginale Opel reservedele og tilbehør"
samt dele, der er udviklet specifikt til
den pågældende bilmodel. Vi kan
ikke vurdere og heller ikke stå inde for
driftsikkerheden af produkter - heller
ikke selv om disse eventuelt er blevet
godkendt af offentlige myndigheder
eller på anden vis er blevet godkendt.
Der må ikke foretages ændringer af
det elektriske system, som for eksem‐
pel indgreb i de elektroniske styreen‐
heder (chiptuning).

Opbevaring af bilen
Længere tids stilstand
Hvis bilen skal oplagres i flere måne‐
der:
■ Bilen vaskes og voksbehandles.
■ Få voksbehandlingen i motorrum‐

met og på undervognen kontrolle‐
ret.

■ Tætningslister rengøres og konser‐
veres.

■ Motorolien skiftes.
■ Sprinklervæskebeholderen tøm‐

mes.
■ Frostvæske og korrosionsbeskyt‐

telse kontrolleres.
■ Dæktrykket indstilles til det specifi‐

cerede tryk for fuld last.
■ Stil bilen i et tørt rum med god ven‐

tilation. Sæt bilen i første gear eller
bakgear, eller sæt gearvælgeren
i P. Sørg for at bilen ikke kan be‐
gynde at rulle.

■ Parkeringsbremsen må ikke træk‐
kes.

■ Åbn motorhjelmen, luk alle døre og
lås bilen.

■ Afmonter polklemmen på batteriets
minuspol. Vær opmærksom på at
ikke alle systemer fungerer.
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Ibrugtagning af bilen efter
længere tids pause
Når bilen igen skal tages i brug:
■ Polklemmen monteres på minus‐

polen på bilens batteri. Elektronik‐
ken til de el-betjente ruder aktive‐
res.

■ Dæktrykket kontrolleres.
■ Sprinklervæskebeholderen fyldes

op.
■ Motoroliestanden kontrolleres.
■ Kølevæskestanden kontrolleres.
■ Nummerpladen monteres eventu‐

elt.

Genbrug af bilen
Informationer om genbrugsvirksom‐
heder for biler og genbrug af biler kan
ses på vores webside. Dette arbejde
må kun udføres af en autoriseret gen‐
brugsvirksomhed.

Kontroller af bilen
Arbejde på bilen

9 Advarsel

Foretag kun kontroller i motorrum‐
met, når tændingen er afbrudt.
Køleblæseren kan køre, selv om
tændingen er afbrudt.

9 Fare

Tændingssystemet benytter me‐
get høj spænding. Undgå berø‐
ring.

Motorhjelm
Åbning

Træk i grebet og før det tilbage til ud‐
gangspositionen.
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Find sikkerhedsspærren på undersi‐
den af motorhjelmen, skub spærren til
venstre og løft motorhjelmen.
Luftindtag 3 82.

Understøt motorhjelmen.

Lukning
Sæt støttestangen fast i holderen
igen, inden motorhjelmen lukkes.
Sænk motorhjelmen og lad den falde
i lås ved sin egen vægt. Kontroller, at
den sidder fast.

Motorolie
Vi anbefaler en manuel kontrol før
starten på en længere tur.
Kontrollen skal foretages med bilen
på et vandret underlag. Motoren skal
være driftsvarm og have været stand‐
set i mindst 5 minutter.
Træk oliemålepinden op, tør den af,
og stik den helt ned til anslag ved
håndgrebet. Træk den op igen og af‐
læs motoroliestanden.

Forsigtig

Det er ejerens ansvar at sørge for,
at oliestanden i motoren er korrekt,
og at oliekvaliteten er i orden.

Isæt oliemålepinden til anslaget på
håndgrebet.

Afhængig af motoren anvendes der
forskellige oliemålepinde.

http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=696d93c4179ee88ac0a801ea0055cf6f&version=1&language=da&variant=DK
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=bb60946e1630c0f2c0a801ea00f34a0d&version=1&language=da&variant=DK
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=9eb4bac056110ee2c0a801ea00b584f3&version=1&language=da&variant=DK


98 Vedligeholdelse af bilen

Der skal senest påfyldes motorolie,
når oliestanden er sunket til lige over
påfyldningsmærket MIN.

Vi anbefaler at bruge samme type
motorolie, der blev benyttet ved sid‐
ste olieskift.
Oliestanden må ikke komme over det
øverste mærke MAX på målepinden.

Forsigtig

Overskydende motorolie skal af‐
tappes eller udsuges.

Kapaciteter 3 137, Motorolieskift
3 61.

Sæt dækslet lige på og spænd det.

Kølevæske
Kølevæske yder beskyttelse mod
frost ned til ca. -28 °C.

Forsigtig

Brug kun godkendte frostvæsker.

Kølevæskestand
Illustrationerne viser kølevæskemar‐
keringerne LOW og FULL i henholds‐
vis benzin- og dieselmotorer.

Forsigtig

For lav kølevæskestand kan med‐
føre skader på motoren.

Når kølesystemet er koldt, skal køle‐
væsken stå mellem FULL/LOW-mar‐
keringerne. Ved lavere niveau efter‐
fyldes.
Afhængig af motoren anvendes der
forskellige beholdere.
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9 Advarsel

Lad motoren køle af, inden De fjer‐
ner dækslet. Tag dækslet forsigtigt
af, så trykket lettes langsomt.

Efterfyld med frostvæske. Hvis der
ikke kan fås frostvæske, bruges rent
vand eller destilleret vand. Dækslet
skrues fast på. Få frostbeskyttelsen
kontrolleret og få årsagen til kølevæ‐
sketabet udbedret på et værksted.

Sprinklervæske

Fyld rent vand på iblandet en pas‐
sende mængde ruderens, som inde‐
holder frostvæske.

Bremser
Bremsebelægninger, der er slidt
tynde, forårsager en "hvinende" lyd.
Det er muligt at køre videre, men
bremsebelægningerne skal udskiftes
snarest.
Med nye bremsebelægninger anbe‐
fales det ikke at foretage kraftige op‐
bremsninger på de første ture med bi‐
len.

Bremsevæske

9 Advarsel

Bremsevæske er giftig og æt‐
sende. Undgå kontakt med øjne,
hud, tøj og lakerede overflader.

Bremsevæskestanden skal være
mellem MIN og MAX.
Ved efterfyldning skal man sørge for
yderste renlighed, da urenheder
i bremsevæsken kan føre til fejl
i bremsesystemet. Få årsagen til
bremsevæsketabet udbedret på et
værksted.
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Brug kun godkendte bremsevæsker
af høj kvalitet.
Bremse- og koblingsvæske 3 129.

Batteri
Bilens batteri er vedligeholdelsesfrit.
Batterier hører ikke hjemme i hus‐
holdningsaffaldet. De skal afleveres
i hertil indrettede indsamlingskasser
eller på genbrugsstationer.
Hvis bilen ikke bliver brugt i mere end
4 uger, kan batteriet blive afladet. Af‐
monter polklemmen på batteriets mi‐
nuspol.
Tilslutning og afbrydelse af batteriet
må kun ske med afbrudt tænding.
Kontrollampen Z lyser i instrument‐
gruppen og slukkes dernæst, efter at
motoren er startet, når det elektriske
gasspjældshussystem er blevet kor‐
rekt kalibreret.

Udluftning af
brændstofsystem
Hvis tanken har været kørt tør, skal
dieselbrændstofsystemet udluftes.
Mens bilen står stille, drejes nøglen til
tændingskontaktstilling ON i mere
end 5 sekunder og drejes derefter til
START. Hvis motoren ikke starter,
venter man ca. 15 sekunder, inden
startproceduren gentages. Hvis mo‐
toren stadig ikke starter, søges hjælp
på et værksted.

Udskiftning af viskerblad
Viskerblade på forruden

Løft viskerarmen, tryk holdeklipsen
mod viskerarmen og tag viskerbladet
af.

Viskerblad på bagruden

Løft viskerarmen. Frigør viskerbladet
som vist på tegningen, og tag det af.
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Udskiftning af pærer
Slå tændingen fra og sluk for den på‐
gældende kontakt eller luk dørene.
Tag kun fat om soklen på den nye
pære! Rør ikke ved pæreglasset med
bare fingre.
Anvend kun samme pæretype til ud‐
skiftning.

Afmontering af batteri
Dieselmotorer: når forlygtepæren
i batterisiden skal udskiftes, er det
nødvendigt først at frakoble og af‐
montere batteriet og derefter afmon‐
tere ekspansionsbeholderen og sik‐
ringsboksen.
1. Slå tændingen fra og sluk lyg‐

terne.
2. Motorhjelmen åbnes, og batteriet

frakobles ved, at man først fra‐
kobler minuspolen (-) efterfulgt af
pluspolen (+).

3. Holdebolten skrues af med et pas‐
sende værktøj og batteri, ekspan‐
sionsbeholder og sikringsboks
tages ud.

Når batteriet monteres igen, tilsluttes
først pluspolen (+) og dernæst minus‐
polen (-).

Halogenforlygter
Nærlys og fjernlys

1. Afmonter forlygtens beskyttelses‐
afdækning.

2. Tag stikket af pæren.
3. Skub holdefjedertrådklemmen

fremad og hægt den af.
4. Afmonter pæren fra reflektorhuset

og træk pæren lige ud af fatnin‐
gen.

5. Isæt den nye pære ved at skubbe
den ind og montere den i reflek‐
torhuset.
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6. Sæt fjedertrådklemmen i hak og
sæt pærestikket på pæren igen.

7. Sæt forlygtens beskyttelsesaf‐
dækning på igen.

Parkeringslys
1. Afmonter forlygtens beskyttelses‐

afdækning.

2. Træk parkeringslyspæren ud af
reflektoren.

3. Tag pæren ud af fatningen og sæt
en ny pære i.

4. Isæt den nye pære ved at skubbe
den ind.

5. Sæt holderen i reflektoren. Sæt
forlygtens beskyttelsesafdækning
på igen.

Tågelygter
Få pærerne udskiftet af et værksted.

Forreste blinklys

1. Drej pæreholderen mod uret, ind‐
til den er løsnet.

2. Skub pæren lidt ind i fatningen,
drej den mod uret, tag den ud og
sæt en ny pære i.

3. Sæt pæreholderen i reflektoren
og drej den med uret, indtil den lå‐
ser fast.
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Baglygter

1. Åbn bagklappen.
2. Afmonter begge skruer på baglyg‐

teenheden.
3. Træk lygteenheden bagud væk

fra bilen.
4. Skub pæren lidt ind i fatningen,

drej den mod uret og tag den ud.
5. Sæt en ny pære i.

6. Sæt lygteenheden tilbage i ud‐
gangsstilling og kontroller, at de
øverste og nederste fremspring
sidder korrekt.

7. Sæt begge skruer tilbage på kom‐
binationslygteenheden bag og luk
bagklappen.

Sideblink
Få pærerne udskiftet af et værksted.

Højtplaceret stoplys

1. Åbn bagklappen og afmonter
begge bolte på undersiden af bag‐
klappen.

2. Luk bagklappen.
3. Afmonter lygteenheden fra bag‐

klappen.

4. Klem de to tænder på pæreholde‐
ren sammen samtidig og afmon‐
ter pæreholderen fra lygteenhe‐
den.

5. Fjern pærerne ved at trække dem
lige ud.

6. Isæt nye pærer ved at skubbe
dem ind.
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7. Sæt pæreholderen tilbage i lyg‐
teenheden og monter lygteenhe‐
den i bagklappen.

8. Åbn bagklappen og sæt de tidli‐
gere afmonterede bolte på plads
igen.

Nummerpladelys

1. Afmonter pæreholderen ved at
dreje den og trække den væk fra
bilen.

2. Fjern pæren ved at trække den
lige ud.

3. Monter en ny pære ved at skubbe
den ind.

4. Sæt pæreholderen tilbage i ud‐
gangsstilling.

Kabinelys
Forreste kabinelys

1. Med en passende skruetrækker
overtrukket med en klud, lirkes
lampeglasset af fra loftindtrækket.

2. Fjern pæren ved at trække den
lige ud.

3. Isæt en ny pære, idet det kontrol‐
leres, at kontaktfjedrene holder
pæren godt fast.

4. Monter lampeglasset i loftindtræk‐
ket ved at skubbe det tilbage til
udgangsstillingen.

Lampe i bagagerum

1. Lampen lirkes ud med en skrue‐
trækker.

2. Pres pæren ind mod klemmefje‐
deren med et let tryk, og tag den
ud.

3. Sæt en ny pære i.
4. Monter lampen.

http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=696d93c4179ee88ac0a801ea0055cf6f&version=1&language=da&variant=DK
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=2478503f16373b55c0a801ea01ae8222&version=1&language=da&variant=DK
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=a3c39a571637a20ec0a801ea01677763&version=1&language=da&variant=DK


Vedligeholdelse af bilen 105

Instrumentlys
Få pærerne udskiftet af et værksted.

Elektrisk system
Sikringer
Den nye sikring skal være i overens‐
stemmelse med de oplysninger, der
står på den defekte sikring.
Der er to sikringsbokse i bilen:
■ i bilens venstre side under instru‐

mentpanelet,
■ i motorrummet ved siden af batte‐

riet.

Inden man udskifter en sikring, skal
der slukkes for den pågældende kon‐
takt, og tændingen afbrydes.

En defekt sikring kendes på den over‐
brændte smeltetråd. Sikringen må
ikke udskiftes, før årsagen til fejlen er
fundet, og fejlen er udbedret.
Reservesikringer kan opbevares
i motorrummets sikringsboks.
Nogle funktioner er sikret med flere
sikringer.
Der kan være isat sikringer, selv om
der ingen funktion er forbundet med
dem.
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Sikringstang

Sikringstangen, der findes i sikrings‐
boksen, gør det lettere at udskifte sik‐
ringerne.
Sæt sikringstangen på sikringen op‐
pefra eller fra siden, alt efter sikrings‐
typen, og træk sikringen ud.

Sikringsboks i motorrum
Benzinmotorer

Sikringsboksen befinder sig ved si‐
den af batteriet i motorrummet.
Dækslet frigøres og vippes opad, så
det åbnes.
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Nr. Strømkreds

1 Varmeblæser

2 Brændstofindsprøjtning

3 Klimaanlægskompressor

4 Automatisk gearkasse

5 Stoplyskontakt

6 ABS, ESP

7 Startmotor

8 -

9 Styremodul for servostyring

Nr. Strømkreds

10 Tændingslås

11 Køleventilator

12 -

13 ABS, ESP

14 -

15 Motorens el-komponenter

16 Tågeforlygter

17 Forlygte (venstre)

18 Forlygte (højre)

Dieselmotorer

Sikringsboksen befinder sig bag bat‐
teriet i motorrummet.
Dækslet frigøres og løftes opad, så
det åbnes.
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Nr. Strømkreds

1 Startmotor

2 Klimaanlægskompressor

3 Brændstofpumpe

4 Brændstofindsprøjtning

5 Varmeblæser

6 Køleventilator

7 Styremodul for servostyring

8 ABS, ESP

9 ABS, ESP

Nr. Strømkreds

10 Stoplyskontakt

11 Forlygte (højre)

12 Forlygte (venstre)

13 Tågeforlygter

14 Tændingslås

15 Tændingskontakt, el-ruder,
vinduesviskere, starter

Sikringsboks
i instrumentpanel

Befinder sig i bilens venstre side un‐
der instrumentpanelet. Sikringsbok‐
sen åbnes ved at trykke på dækslet
i begge ender og tage det af. Der må
ikke anbringes genstande bag dæks‐
let.

Visse kredsløb kan være sikret af
flere sikringer.

Nr. Strømkreds

1 -

2 Tændspoler

3 Baklys
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Nr. Strømkreds

4 Instrumenter

5 Stikkontakt, cigarettænder, el-
sidespejl

6 Infotainment-system

7 El-betjente ruder

8 Vinduesviskere/-vaskere

9 Servostyring

10 Airbagsystemet

11 ABS, ESP

12 Baglygte

13 -

14 Dørlås

15 Dieselmotor

16 Startmotor

17 -

18 Varmeblæser

19 Tågebaglygte

Nr. Strømkreds

20 Infotainment-system

21 El-bagrude

22 Horn, havariblink

23 Manuel gearkasse

24 El-betjente ruder

Værktøjssæt
Værktøj
Man får adgang til donkraften, bilens
værktøj og lappesættet 3 112 ved at
åbne bagklappen og trække bagage‐
rummets gulvtæppe op med midter‐
stroppen, der findes i nærheden af
bagklapslåsen, og hænge snoren på
den dertil indrettede krog 3 47.

Biler med lappesæt

Værktøjet og lappesættet ligger i et
rum under gulvtæppet i bagagerum‐
met.
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Biler med reservehjul

Donkraften og værktøjet ligger i et
rum under gulvbelægningen i baga‐
gerummet. Reservehjul 3 117.

Hjul og dæk

Dækkenes og fælgenes tilstand
Kør langsomt over kanter, helst i ret
vinkel. Kørsel ind over skarpe kanter
kan føre til dæk- og fælgskader. Sørg
for at dækket ikke klemmes mod kant‐
stenen ved parkering.
Undersøg dækkene for skader med
jævne mellemrum. I tilfælde af skader
eller usædvanligt slid skal De søge
hjælp på et værksted.

Dæk
Fabriksmonterede dæk er tilpasset til
chassiset og giver optimal kørsels‐
komfort og sikkerhed.

Vinterdæk
Vinterdæk øger køresikkerheden ved
temperaturer under 7 °C og bør derfor
monteres på alle hjul.
Dæk af størrelsen 165/70 R 14
og 185/60 R 15 må anvendes som
vinterdæk.

Anbring hastighedsmærkaten i føre‐
rens synsfelt i overensstemmelse
med det respektive lands forskrifter.

Dækmærkning
F.eks.  185/65 R 15 88 T
185 = Dækbredde i mm
65 = Tværsnitsforhold (forhold

mellem dækkets højde og
bredde) i %

R = Bæltetype: Radial
RF = Konstruktionstype: RunFlat
15 = Fælgdiameter i tommer
88 = Kodetal for bæreevne f.eks.:

88 svarer til 567 kg
T = Kodebogstav for hastigheds‐

grænse

Kodebogstav for hastighedsgrænse:
Q = op til 160 km/h (100 mph)
S = op til 180 km/h (112 mph)
T = op til 190 km/h (118 mph)
H = op til 210 km/h (130 mph)
V = op til 240 km/h (150 mph)
W = op til 270 km/h (168 mph)
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Dæktryk
Dæktrykket skal kontrolleres mindst
hver 14. dag og inden længere ture.
Dækkene skal være kolde. Glem ikke
reservehjulet.
Dæktryk 3 137 og etiket på førerdø‐
rens stolpe.

Dæktrykangivelserne gælder for
kolde dæk. De gælder for både som‐
mer- og vinterdæk.
Reservedækket skal altid pumpes op
til det dæktryk, der gælder for fuld
last.

ECO-dæktrykket anvendes for at
opnå et så lavt brændstofforbrug som
muligt.
For lavt eller for højt dæktryk øger
dækslitagen og påvirker sikkerhed,
køreegenskaber, kørselskomfort og
brændstoføkonomi.

9 Advarsel

For lidt luft kan føre til stærk op‐
varmning af dækkene. Dette kan
resultere i indre beskadigelser,
som viser sig under store hastig‐
heder, ved at slidbanen løsner sig,
og dækket punkterer.

Mønsterdybde
Kontroller mønsterdybden regel‐
mæssigt.
Af sikkerhedsgrunde bør dækkene
udskiftes, når mønsterdybden er
2-3 mm (vinterdæk 4 mm).

Den lovmæssige mindste mønster‐
dybde (1,6 mm) er nået, når mønstret
er slidt ned til an af slidindikatorerne
(TWI). Deres placering er markeret på
dæksiden.
Er slitagen større foran end bagtil,
byttes der om på forhjul og baghjul.
Kontroller, at dækkenes rotationsret‐
ning er den samme som før.
Dæk ældes, også selv om de ikke
bruges. Vi anbefaler at skifte dæk ef‐
ter 6 år.
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Ændring af dæk- og
hjulstørrelse
Anvendes andre dækstørrelser end
fabriksmonterede dæk, skal speedo‐
meteret eventuelt omprogrammeres,
og der skal eventuelt foretages andre
ændringer på bilen.

9 Advarsel

Anvendelse af ikke-egnede dæk
eller fælge kan føre til ulykker og
betyde, at bilens typegodkendelse
bortfalder.

Hjulkapsler
Brug fabriksgodkendte hjulkapsler og
dæk til den pågældende bil, der op‐
fylder alle krav til den pågældende
fælg-/dækkombination.
Hvis der anvendes hjulkapsler og
dæk, der ikke er fabriksgodkendt, må
dækkene ikke have en fælgbeskyttel‐
sesvulst
Hjulkapsler må ikke påvirke kølingen
af bremserne.

9 Advarsel

Anvendelse af ikke-egnede dæk
eller hjulkapsler kan føre til plud‐
seligt lufttab og dermed til ulykker.

Snekæder

Snekæder må kun monteres på for‐
hjulene.
Der bør benyttes småledskæder, som
ikke stikker mere end 10 mm frem på
dækkenes slidbane og inderside (in‐
klusive kædelås).

9 Advarsel

Beskadigelser kan medføre risiko
for punktering.

Der må ikke bruges snekæder på
nødhjulet.

Lappesæt
Mindre skader på slidbane og dæksi‐
der kan udbedres med lappesættet.
Fjern ikke fremmedlegemer fra dæk‐
kene.
Dækskader, som er større end 4 mm,
eller som sidder i dæksiden tæt ved
fælgen, kan ikke repareres med lap‐
pesættet.

9 Advarsel

Kør ikke hurtigere end 80 km/h
(50 mph).
Kør kun midlertidigt på det repare‐
rede dæk.
Styreevnen og køreegenskaberne
kan blive påvirket.
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I tilfælde af punktering:
Træk parkeringsbremsen, sæt bilen
i første gear eller bakgear resp. P.

Lappesættet er anbragt under gulv‐
tæppet i bagagerummet

1. Ryst flasken med tætningsmiddel,
fjern hætten og skru påfyldnings‐
slangen på flasken, så den ind‐
vendige hætte gennembores.

2. Skru ventilhætten af det defekte
dæk og skru ventilindsatsen af
med sættets afmonteringsværk‐
tøj.

http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=696d93c4179ee88ac0a801ea0055cf6f&version=1&language=da&variant=DK


114 Vedligeholdelse af bilen

3. Afmonter proppen fra enden af
påfyldningsslangen og isæt på‐
fyldningsslangen på dækventilen.

4. Hold tætningsmiddelflasken med
bunden opad og tryk hele indhol‐
det i dækket.

5. Tag påfyldningsslangen af og
skru indsatsen godt fast i ventilen
med afmonteringsværktøjet til
ventilindsatsen.
Om nødvendigt anvendes sættets
ekstra ventilindsats.

6. Anbring kompressorenheden på
plant underlag og tag luftkom‐
pressorslangen ud fra kompres‐
sorenheden.
Kontroller at kompressorens til/
fra-kontakt står i stilling O (fra) og
skru slangen på dækventilen.

7. Tag det elektriske forbindelseska‐
bel ud fra kompressorenheden.
Isæt stikproppen i stikkontakten.

8. Drej tændingsnøglen til stilling
ACC.
For at undgå at batteriet aflades,
anbefaler vi at lade motoren gå.

9. Sæt kompressorens til/fra-kontakt
i stilling I (til).

10. Pump dækket op til det korrekte
tryk 3 137. Hvis der ikke er nogen
aflæsning, kan der være en fejl
ved samlingen mellem luftkom‐
pressorslangen og dækventilen.
Kontroller samlingen igen.
Hvis det foreskrevne dæktryk ikke
nås inden 10 minutter, skal lappe‐
sættet afmonteres. Hjulene drejes
én omgang ved at flytte bilen et
kort stykke. Monter lappesættet
igen og fortsæt påfyldningen
i 10 minutter. Nås det foreskrevne
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dæktryk fortsat ikke, er dækket for
beskadiget. Søg hjælp på et
værksted.
Hvis dækket er pumpet for hårdt
op, formindskes trykket ved at
trykke på luftudslipningsknappen
på kompressoren.
For at undgå overophedning bør
kompressoren ikke betjenes
i mere end 10 minutter.

11. Når det korrekte dæktryk er nået,
sættes kompressorens til/fra-kon‐
takt i stilling O (fra).

12. Tag stikproppen ud af stikkontak‐
ten, tag luftkompressorslangen af
fra dækventilen og sæt ventilhæt‐
ten på igen.

13. Sæt luftkompressorslangen og
det elektriske forbindelseskabel
tilbage på deres oprindelige plad‐
ser i kompressorenheden.

14. Tætningsmiddel, som er trængt
ud, fjernes med en klud.

15. Tag mærkaten med den tilladte
maksimale hastighed fra sættet
og anbring den i førerens synsfelt.

16. Fortsæt kørslen med det samme,
så tætningsmidlet kan fordele sig
jævnt i hele dækket. Stands efter
at have kørt ca. 5 km (3 miles)
(dog senest efter 10 minutter), og
kontroller dæktrykket ved hjælp af
kompressoren.

17. Hvis dæktrykket ikke er faldet til
under 130 kPa (1,3 bar / 19 psi),
kan det justeres til den fore‐
skrevne værdi. Gentag procedu‐
ren, indtil der ikke længere fore‐
kommer tryktab.
Hvis dæktrykket er faldet til under
130 kPa (1,3 bar / 19 psi), må bilen
ikke køres længere. Søg hjælp på
et værksted.

18. Anbring lappesættet under gulv‐
tæppet i bagagerummet.

Bemærkninger
Kørselsegenskaberne påvirkes
stærkt af det reparerede dæk. Derfor
skal dækket udskiftes.
I tilfælde af usædvanlige lyde eller
overophedning af kompressoren
skal den holdes slukket i mindst
30 minutter.
Læg mærke til opbevaringsinforma‐
tionen og udløbsdato på tætnings‐
middelflasken. Der er ingen garanti
for tætningsevnen efter dette tids‐
punkt.
Udskift den brugte tætningsmiddel‐
flaske. Flasken bortskaffes i henhold
til gældende retsforskrifter.

Hjulskift
I stedet for reservehjul kan bilen være
forsynet med et lappesæt 3 112.
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Træf følgende forberedelser og følg
nedennævnte anvisninger:
■ Parker bilen på et vandret, jævnt og

skridsikkert underlag. Ret forhju‐
lene ligeud.

■ Træk parkeringsbremsen, sæt bi‐
len i første gear eller bakgear resp.
P.

■ Tag reservehjulet ud 3 117.
■ Udskift aldrig flere hjul ad gangen.
■ Donkraften må kun bruges ved

hjulskift ved punktering, ikke til skift
mellem sommer- og vinterdæk.

■ Er underlaget blødt, skal der an‐
bringes et stabilt underlag under
donkraften (maks. 1 cm / 0,4 inches
tykt).

■ Personer eller dyr må ikke opholde
sig i bilen, mens den er løftet.

■ Kryb ikke ind under den løftede bil.
■ Start ikke bilen, mens den er løftet.
■ Inden hjulboltene skrues på, skal

de tørres rene, og konussen på alle
boltene smøres let med smørefedt.

1. Træk hjulkapslen af. 3 109.

2. Sæt hjulnøglen helt ind og løsn
hjulboltene en halv omdrejning.

3. Sørg for at donkraften placeres
korrekt på bilens løftepunkter.

Placering af løftepunkterne foran
og bagtil kan være angivet ved
indskæringer i bilens nederste
kant under dørene.
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4. Sæt donkrafthåndtaget i hjulnøg‐
len (som vist på illustrationen), og
før håndtagets krog ind i donkraft‐
øjet.
Inden donkraften placeres, indstil‐
les den til den rette højde ved at
dreje donkrafthåndtaget med uret
ved hjælp af den hertil fastgjorte
hjulnøgle.
Placer donkraften under det forre‐
ste og bageste løftepunkt nær‐
mest det relevante hjul, således at
donkraftens klo spænder over
den lodrette fod. Kontroller at den

er rigtigt placeret, og at løftepunk‐
tet passer forsvarligt ind
i donkrafthovedets rille.
Donkraftfoden skal stå på jorden
lodret under løftepunktet og må
ikke kunne skride ud.

5. Drej donkrafthåndtaget med uret
med den hertil fastgjorte hjulnøgle
for at løfte bilen.
Løft bilen, indtil hjulet lige netop
ikke er i berøring med jorden.

6. Skru hjulboltene helt ud ved at
dreje dem mod uret, og tør dem
rene med en klud.

Anbring boltene et sted, hvor ge‐
vindene ikke forurenes.

7. Skift hjulet.
8. Skru hjulboltene i.
9. Sænk bilen.

10. Sæt hjulnøglen helt på og spænd
hjulboltene på kryds. Tilspæn‐
dingsmomentet er 85 Nm.

11. Sørg for at ventilhullet i hjulkaps‐
len flugter med dækventilen inden
montering.

12. Læg det udskiftede hjul 3 117 og
værktøjssættet på plads 3 109.

13. Kontroller dæktrykket på det ny‐
monterede hjul. Få hjulboltenes
tilspændingsmoment kontrolleret
så hurtigt som muligt.

Få det defekte dæk udskiftet eller re‐
pareret.

Reservehjul
I stedet for reservehjul kan bilen være
forsynet med et lappesæt.
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Reservehjulet kan klassificeres som
et nødhjul afhængigt af størrelsen
i forhold til de øvrige monterede hjul
og det pågældende lands bestem‐
melser.
Reservehjulet har en stålfælg.
Ved brug af reservehjulet kan køre‐
egenskaberne ændre sig, når det er
mindre end de øvrige hjul, eller når
der er monteret vinterdæk. Få det de‐
fekte dæk udskiftet så hurtigt som
muligt.

Man får adgang til reservehjulet ved
at åbne bagklappen og trække baga‐
gerummets gulvtæppe op med mid‐
terstroppen, der findes i nærheden af
bagklapslåsen, og hænge snoren på
den dertil indrettede krog 3 47.
Reservehjulet tages ud ved at løfte
det, rejse det op til lodret og løfte det
ud.

Nødhjul
Ved brug af nødhjulet kan køreegen‐
skaberne ændre sig. Få det defekte
dæk udskiftet eller repareret så hur‐
tigt som muligt.
Monter kun ét nødhjul. Kør ikke hurti‐
gere end 80 km/h (50 mph). Kør lang‐
somt i sving og om hjørner. Kør kun
midlertidigt på nødhjulet.
Snekæder 3 112.

Dæk med foreskrevet
omløbsretning
Monter dæk med omløbsretning så
de ruller i køreretningen. Omløbsret‐
ningen vises ved hjælp af et symbol
(f.eks. en pil) på dækkets side.

Hvis hjulene monteres modsat rotati‐
onsretningen:
■ Køreegenskaberne kan ændre sig.

Få det defekte dæk udskiftet eller
repareret så hurtigt som muligt.

■ Kør ikke hurtigere end 80 km/h
(50 mph).

■ Kør specielt forsigtigt når det regner
eller sner.
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Start med startkabler
Brug ikke hurtiglader til at starte.
Hvis batteriet er afladet, kan bilen
startes ved hjælp af startkabler og et
batteri fra en anden bil.

9 Advarsel

Der skal udvises stor forsigtighed
ved start med startkabler. Afvigel‐
ser fra følgende instruktioner kan
medføre skader på personer og
materiel ved, at batterierne eks‐
ploderer, samt til beskadigelse af
de elektriske systemer i begge bi‐
ler.

■ Undgå elektriske gnister eller åben
ild i nærheden af batteriet.

■ Et fladt batteri kan fryse allerede
ved en temperatur på 0 °C. Et fros‐
set batteri skal tøs op, før startkab‐
lerne tilsluttes.

■ Undgå kontakt med øjne, hud, tøj
og lakerede overflader. Væsken in‐
deholder svovlsyre, der er skadelig
ved direkte kontakt.

■ Ved håndtering af batteriet bør der
bruges beskyttelsesbriller og be‐
skyttelsesbeklædning.

■ Brug et hjælpebatteri med samme
spænding (12 volt). Dets kapacitet
(Ah) bør ikke være meget mindre
end kapaciteten for det afladede
batteri.

■ Benyt startkabler med isolerede
polklemmer og et tværsnit på
mindst 16 mm2. I biler med diesel‐
motor skal tværsnittet være
25 mm2.

■ Adskil ikke det afladede batteri fra
bilens ledningsnet.

■ Sluk for alt unødvendigt elektrisk
udstyr.

■ Bøj Dem ikke ind over batteriet ved
start med startkabler.

■ Det ene kabels polklemmer må ikke
berøre det andet kabels klemmer.

■ Bilerne må ikke være i berøring
med hinanden under starthjælpen.

■ Træk parkeringsbremsen. Sæt i fri‐
gear, automatgear i P.

Rækkefølge, når kablerne skal tilslut‐
tes:
1. Tilslut det røde kabel til start‐

hjælpsbatteriets positive pol.
2. Tilslut den anden ende af det røde

kabel til det afladede batteris po‐
sitive pol.

3. Tilslut det sorte kabel til start‐
hjælpsbatteriets negative pol.

4. Tilslut den anden ende af det
sorte kabel til bilens stel, f.eks. på
motorblokken eller en bolt i mo‐
torophænget. Tilsluttes så langt
fra det afladede batteri som mu‐
ligt.
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Før kablerne på en sådan måde, at
roterende dele i motorrummet ikke
griber fat i dem.
Start af motoren:
1. Start motoren på den bil, der afgi‐

ver strøm.
2. Start den anden motor efter 5 mi‐

nutter. Forsøg på at starte bør
foregå med intervaller på 1 minut
og bør ikke vare mere end 15 se‐
kunder ad gangen.

3. Lad begge motorer køre i tom‐
gang i ca. 3 minutter med tilslut‐
tede kabler.

4. Tænd for elektriske forbrugere
(for eksempel forlygter, el-bag‐
rude) i den bil, der modtager
strøm.

5. Gentag ovennævnte procedure
i nøjagtig omvendt rækkefølge,
når kablerne skal fjernes.

Bugsering
Bugsering af bilen
Bugsering forfra er kun tilladt i nødsi‐
tuationer.

Frigør dækslet forneden og træk det
af nedad.

Trækøjet ligger sammen med værk‐
tøjssættet 3 109.
Skru trækøjet i så langt det kan
komme, indtil det standser i vandret
position. Om nødvendigt anvendes
donkrafthåndtaget til at spænde med.
Anbring slæbetovet - eller helst bug‐
serstangen - i trækøjet.
Trækøjet må kun benyttes til bugse‐
ring og ikke til bjergning.
Sæt tændingen til for at frigøre ratlås
og muliggøre brug af stoplys, horn og
vinduesviskere.
Gear i frigear.
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Forsigtig

Sæt bilen langsomt i gang. Undgå
ryk. For stor trækkraft kan beska‐
dige bilen.

Når motoren ikke er i gang, skal der
betydeligt større kraft til at bremse og
styre.
Aktiver recirkulationssystemet og rul
ruderne op, så udstødningsgasser fra
den trækkende bil ikke kan trænge
ind.
Biler med automatgear må kun bug‐
seres forlæns, højst med en hastig‐
hed på 80 km/h (50 mph) og ikke læn‐
gere end 100 km (60 miles). I alle an‐
dre tilfælde, og når gearkassen er de‐
fekt, skal forhjulene løfte fri af vejba‐
nen.
Søg hjælp på et værksted.
Efter bugsering skrues trækøjet ud,
og dækslet trykkes i.

Bugsering af en anden bil

Forsigtig

Den bageste fastsurringskrog er
kun beregnet til transportformål.
Bugsering af en anden bil bagfra
er ikke tilladt!

Bilpleje

Låse
Låsene er fra fabrikken behandlet
med kvalitetslåsecylinderfedt. Brug
kun optøningsmiddel, hvis det er ab‐
solut nødvendigt. Midlerne er affed‐
tende og påvirker derfor låsenes
funktionsdygtighed. Lad et værksted
smøre låsene igen, hvis der er brugt
optøningsmiddel.

Vask
Miljøet har indflydelse på lakken. Der‐
for er det nødvendigt regelmæssigt at
vaske og vokse lakken på bilen. Hvis
bilen vaskes i vaskemaskine, vælg da
et program med voksbehandling.
Fugleklatter, døde insekter, harpiks
fra træerne, pollen og lignende inde‐
holder bestanddele, der kan være
skadelige for lakken, og bør derfor
fjernes med det samme.
Hvis bilen vaskes i vaskemaskine,
skal anvisningerne fra vaskemaski‐
nens fabrikant følges. Vinduesviskere
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og bagrudevisker skal være slukket.
Antenne og udvendigt tilbehør som
f.eks. tagbagagebærer skal skrues af.
Hvis De vasker bilen i hånden, skal
hjulkasserne spules rene.
Kanter og ombukninger ved døre,
motorhjelm og bagagerum bør også
tages med under rengøringen.
Motorrummet må ikke renses med
damp- eller højtryksrenser.
Til slut skal bilen skylles grundigt og
aftørres med et vaskeskind. Skyl skin‐
det op jævnligt. Anvend ikke samme
vaskeskind til lak og vinduer, da der
på den måde kan overføres rester af
voks til glasset, hvor det sætter sig
som en hinde.
Tjærepletter på lakken må ikke fjer‐
nes med hårde genstande. Benyt tjæ‐
refjernemiddel på lakerede overfla‐
der.
Når bilen er blevet vasket, smøres
dørhængslerne for at forhindre sli‐
tage.

Lygter
Forlygteglassene og andre lygteglas
er af plast. Der må ikke benyttes sku‐
rende, ætsende eller aggressive mid‐
ler eller isskraber. Må ikke rengøres
i tør tilstand.

Polering og voksbehandling
Voks bilen regelmæssigt (senest når
vandet ikke perler på lakken). Ellers
vil lakken tørre ud.
Polering er kun påkrævet, hvis lakken
er blevet mat, eller hvis der har sat sig
faste partikler i den.
Lakpolish med silikone danner en be‐
skyttende film, som gør voksbehand‐
ling overflødig.
Karrosseridele af plast må ikke be‐
handles med voks eller poleringsmid‐
ler.

Ruder og viskerblade
Rengøres med en blød, fnugfri klud
eller et vaskeskind ved brug af rude‐
rens og insektfjerner.

Ved rengøring af en bagrude med
varmetråde skal der udvises forsigtig‐
hed for ikke at ødelægge varmetrå‐
dene.
Is fjernes manuelt med en isskraber
med skarpe kanter. Isskraberen pres‐
ses fast mod ruden, så der ikke kom‐
mer snavs under skraberen, som kan
ridse ruden.
Fedtede viskerblade kan rengøres
med ruderens på en blød klud.

Hjul og dæk
Ingen rengøring med højtryksrenser.
Rengør fælge med et pH-neutralt ren‐
gøringsmiddel til fælge.
Lakerede fælge behandles med
samme midler som karrosseriet.

Lakskader
Små lakskader udbedres med lakstift,
inden der dannes rust. Større lakska‐
der eller rust skal udbedres på et
værksted.
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Undervogn
Undervognen er delvist forsynet med
et beskyttende PVC-lag resp. de kri‐
tiske områder er behandlet med be‐
skyttelsesvoks.
Kontroller undervognen efter hver un‐
dervognsvask og få den behandlet
med voks om nødvendigt.
Bitumen-kautsjuk-materialer kan be‐
skadige PVC-laget. De bør lade et
værksted udføre arbejder på under‐
vognen.
Vask undervognen før og efter vin‐
teren og kontroller det beskyttende
vokslag.

Pleje af interiør
Kabine og polstring
Kabinen og instrumentafdækningen
inklusive delene af træ rengøres med
en tør klud eller kabinerens.
Instrumentbrættet må kun rengøres
med en fugtig blød klud.
Rengør polstringen med støvsuger
og børste. Pletter fjernes med tekstil‐
rens.

Rengør sikkerhedsseler med lunkent
vand eller kabinerens.

Forsigtig

Luk velcrolukninger, da åbne vel‐
crolukninger på tøjet kan skade
sædebetrækket.

Dele af plast og gummi
Dele af plast og gummi kan plejes
med samme midler som til karrosse‐
riet. Brug eventuelt kabinerens. An‐
vend ikke andre midler. Undgå speci‐
elt opløsningsmidler og benzin. Ingen
rengøring med højtryksrenser.
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Service og
vedligeholdelse

Generelt ..................................... 124
Planlagt vedligeholdelse ............ 125
Anbefalede væsker,
smøremidler og dele .................. 129

Generelt
Serviceinformation
Det er altafgørende for en økonomisk
og sikker kørsel samt for at bilen kan
holde sin værdi, at alt vedligeholdel‐
sesarbejde udføres med de fore‐
skrevne intervaller.

Mellemservice
For hver 15.000 km (10.000 miles) el‐
ler en gang om året, alt efter hvad der
indtræffer først.

Hovedservice
For hver 30.000 km (20.000 miles) el‐
ler hvert andet år, alt efter hvad der
indtræffer først.

Bekræftelser
Bekræftelse af udført servicearbejde
noteres i service- og garantihæftet.
Dato og kilometertal/antal miles for‐
synes med stempel og underskrift fra
det værksted, der har udført service‐
eftersynet.
Sørg for, at service- og garantihæftet
udfyldes korrekt, da det er absolut
nødvendigt at have et løbende bevis

for service, for at eventuelle garanti‐
krav kan opfyldes, ligesom det er en
fordel ved salg af bilen.

Fast serviceinterval
Når det er tid til serviceeftersyn, vises
InSP på kilometertællerens display,
når tændingen tilsluttes. Få udført
serviceeftersynet på et værksted in‐
den en uge, eller inden 500 km
(300 miles) (alt efter hvad der indtræf‐
fer først).
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Planlagt vedligeholdelse
Serviceplaner
Serviceplan

Servicearbejder

efter år1)

km (x 1000)1)

miles (x 1000)1)

1
15
10

2
30
20

3
45
30

4
60
40

5
75
50

6
90
60

Styreenhed, belysningsenhed og blinklysudstyr og airbag kontrolleres
visuelt, ratlås og tændingslås kontrolleres

X X X X X X

Batterier til trådløs fjernbetjening udskiftes (glem ikke den anden nøgle) med intervaller på 2 år

Vinduesviskere, forrudevasker og forlygtevasker kontrolleres X X X X X X

Kontroller kølevæskestand, frostvæske (grøn), slanger2), korriger, noter
frostvæskekoncentrationen i service- og garantihæftet.

X X X X X X

Bremsevæskestand2) kontrolleres og korrigeres X X X

Det kontrolleres, at batteriets poler sidder godt fast. Batteri-indikatorens
farve kontrolleres

X X X X X X

Udskift pollenfiltret X X X

o Hvis luften er meget forurenet eller har et stort indhold af støv, sand eller
pollen, slås klimaanlægget fra

efter aftale med kunden

1) Alt efter hvad der indtræffer først.
2) I tilfælde af for stort forbrug/utæthed, udføres yderligere arbejde efter aftale med kunden.
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Servicearbejder

efter år1)

km (x 1000)1)

miles (x 1000)1)

1
15
10

2
30
20

3
45
30

4
60
40

5
75
50

6
90
60

o Foretag en visuel kontrol af luftfilterindsatsen - kun benzinmotorer X X X X X X

Udskift luftfilterindsatsen - benzin- og dieselmotorer X X

+ Tændrør udskiftes For hver 7 år / 105.000 km / 70.000 miles

Foretag en visuel kontrol af profilkileremmen - kun benzinmotorer X X

+ Udskift For hver 6 år / 90.000 km / 60.000 miles

Foretag en visuel kontrol af profilkilerem og strammer - kun
dieselmotorer

X X X

+ Udskift For hver 10 år / 150.000 km / 100.000 miles

+ Kontroller ventilspillerum - kun benzinmotorer X X X

Motorolie og filter skiftes X X X X X X

o Aftap vand fra brændstoffiltret, diesel X X X X X X

Udskift og aftap brændstoffiltret, diesel X X X

+ Kontroller/korriger, oliestand i manuel gearkasse X

Olieskift X X
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Servicearbejder

efter år1)

km (x 1000)1)

miles (x 1000)1)

1
15
10

2
30
20

3
45
30

4
60
40

5
75
50

6
90
60

Kontroller/juster parkeringsbremse; foretag en visuel kontrol af
fastgørelse og fjedre for og bag, bremserør, bremsetrykslanger,
brændstofrør og udstødningssystem

X X X

Karrosseriets/undervognens korrosionsbeskyttelse kontrolleres
udvendigt. Enhver skade noteres i service- og garantihæftet

X X X X X X

For- og bagbremser kontrolleres visuelt X X X X X X

o+ Kontroller, korriger oliestand i automatisk gearkasse X X X

Foretag en visuel kontrol af olieslangen X

Skift olie For hver 165.000 km / 110.000 miles

Motor, gearkasse (AT, MT), klimaanlæggets kompressor undersøges
for lækager2)

X X X X X X

o Bremsetromler afmonteres, renses, kontrollere visuelt X

Sammenfoldelige dæksler på rat, styrestænger samt drivaksel
kontrolleres visuelt

X X

Kontrol af styrestænger og støtteled X X X

+ Bremse-/koblingsvæske skiftes med intervaller på 2 år

2) I tilfælde af for stort forbrug/utæthed, udføres yderligere arbejde efter aftale med kunden.
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Servicearbejder

efter år1)

km (x 1000)1)

miles (x 1000)1)

1
15
10

2
30
20

3
45
30

4
60
40

5
75
50

6
90
60

Skift kølevæske For hver 3 år / 45.000 km / 30.000 miles

Hjulfastgøringen løsnes og spændes til det rette tilspændingsmoment
Dækkenes tilstand kontrolleres. Dæktryk (inklusive reservehjul)
kontrolleres/korrigeres
For lappesæt kontrolleres sættets udløbsdato og at sættet er komplet

X X X X X X

Foretag en visuel kontrol af førstehjælpskasse, fastsurringskroge,
advarselstrekant (kontroller at de findes i de dertil indrettede
opbevaringsrum, at alle dele findes, og at udløbsdatoen ikke er
overskredet)

X X X

Forlygternes indstilling kontrolleres/korrigeres (inkl. hjælpelygter) X X X

Dørhængsler, dørholdere, låsecylinder, låseplade, motorhjelmslås,
bagklappens hængsler smøres.

X X X

Prøvekørsel, afsluttende tjek (rat- og tændingslås, instrumenter og
kontrollamper, hele bremsesystemet, styretøj, klimaanlæg, motor,
karrosseri og undervogn kontrolleres), serviceinterval-displayet
nulstilles

X X X X X X

+ Ekstra arbejder:
o Under ekstreme kørselsforhold og hvis det kræves iht. landespecifikke forhold, er intervallerne kortere.
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Ekstra service
Ekstra arbejder +
Ekstra arbejder er arbejder, der ikke
skal udføres ved hver service, men
kan udføres i forbindelse med regel‐
mæssig service. Standardtiderne for
den slags arbejde er ikke inkluderet
i det normale servicearbejde og be‐
regnes særskilt. Det er mere økono‐
misk, hvis disse arbejder udføres som
en del af det planmæssige eftersyn
i stedet for at få dem udført separat.

Ekstreme driftsforhold o
Der er tale om ekstreme driftsforhold,
når bilen ofte udsættes for én eller
flere af følgende faktorer:
■ koldstart
■ stop og start
■ kørsel med anhænger
■ kørsel i bakket og/eller højtliggende

terræn
■ dårlige veje
■ sand og støv
■ ekstreme temperatursvingninger

Politibiler, taxier og køreskolebiler an‐
ses også for at køre under ekstreme
forhold.
Under ekstreme kørselsforhold kan
det være nødvendigt at få visse re‐
gelmæssige servicearbejder udført
hyppigere end med de planmæssige
intervaller.
Søg teknisk rådgivning om service‐
behovet ud fra de specifikke driftsfor‐
hold.

Anbefalede væsker,
smøremidler og dele
Anbefalede væsker og
smøremidler
Brug kun afprøvede og godkendte
produkter. Eventuelle skader som
følge af brug af ikke-godkendte ma‐
terialer dækkes ikke af bilens garanti.

9 Advarsel

Væsker og smøremidler er farlige
og kan være giftige. Behandles
med omhu. Se oplysningerne på
beholderne.

Motorolie
Motorolie identificeres ud fra kvalitet
og viskositet. Kvaliteten er vigtigere
end viskositeten ved valg af den mo‐
torolie, der skal bruges.

Motoroliekvalitet
GM-LL-A-025 = Benzinmotorer
GM-LL-B-025 = Dieselmotorer
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GM = General Motors Europe
LL = Longlife
A eller
B

= Specifikation for motor‐
oliekvalitet

025 = Gyldighedsindeks

Motorolie, der opfylder klassifikatio‐
nerne GM-LL-A-025 og
GM-LL-B-025, egner sig både til ben‐
zin- og dieselmotorer.

Efterfyldning af motorolie
Motorolie af forskellige fabrikater og
mærker kan blandes, forudsat at spe‐
cifikationerne for motorolien (mht.
kvalitet og viskositet) overholdes.
Hvis motorolie af den nødvendige
kvalitet ikke kan fås, kan der bruges
op til 1 liter olie af kvaliteten ACEA A3/
B4 eller A3/B3 (men kun én gang mel‐
lem hvert olieskift). Olien skal have
den rette viskositet.
Brug af motorolie af kvaliteten ACEA
A1/B1 og A5/B5 er strengt forbudt, da
en sådan motorolie under visse kør‐
selsforhold kan føre til motorskader
på langt sigt.

Motorolieadditiver
Brug af additiver i motorolien kan
medføre skader og få garantidæknin‐
gen til at bortfalde.

Motoroliens viskositet
Brug kun motorolie med viskositet
SAE 0W-30, 0W-40, 5W-30 eller
5W-40.
SAE-viskositetstallet angiver oliens
flydeevne. Når olie er kold, er den
mere tyktflydende, end når den er
varm.
Multigrade-olie betegnes med to tal.
Det første tal, efterfulgt af et W, angi‐
ver viskositeten ved lav temperatur,
det andet tal viskositeten ved høj tem‐
peratur.

Køle- og frostvæske
Benyt frostvæske med den anbefa‐
lede specifikation.
Systemet er fra fabrikken fyldt med
kølevæske, der beskytter mod frost
ned til ca. -28 °C. Denne koncentra‐
tion bør opretholdes hele året rundt.

Kølevæskeadditiver, der har til formål
at yde ekstra korrosionsbeskyttelse
eller tætne mod mindre lækager, kan
give funktionsproblemer. Ansvar for
eventuelle følgeskader på grund af
brug af kølevæskeadditiver vil blive
afvist.

Bremse-/koblingsvæske
Brug kun DOT4-bremsevæske.
Med tiden absorberer bremsevæske
fugtighed, hvilket reducerer bremser‐
nes effektivitet. Bremsevæsken skal
derfor udskiftes med de angivne in‐
tervaller.
Bremsevæsken bør opbevares i en
forseglet beholder for at undgå, at
den absorberer vand.
Sørg for, at bremsevæsken ikke bliver
forurenet.

Gearolie
Benyt en olie, der opfylder specifika‐
tionen
Kvalitet: API GL-4
Viskositet: 75W-85 eller 75W-90.
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Automatgearolie
Benyt en olie, der opfylder specifika‐
tion ATF3309.
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Tekniske data

Identifikation af bilen .................. 132
Bilens data ................................. 134

Identifikation af bilen
Chassisnummer
(VIN-nummer)

Stelnummeret kan ses gennem forru‐
den.
Stelnummeret kan også være fast‐
gjort på torpedopanelet i motorrum‐
met oven over sprinklervæskebehol‐
deren.

Typeskilt

Typeskiltet er placeret i venstre for‐
dørsramme.
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Oplysninger på typeskiltet:
1 = Producent
2 = Chassisnummer
3 = Tilladt totalvægt
4 = Tilladt totalvægt for vogntog
5 = Maksimalt tilladt forakseltryk
6 = Maksimalt tilladt bagakseltryk
7 = Typegodkendelsesnummer
8 = Motorbetegnelse

Belastningen på for- og bagaksel må
ikke sammenlagt overskride den til‐
ladte totalvægt. Hvis vægten på for‐
akslen f.eks. bliver fuldt udnyttet, må
bagakslen kun belastes, indtil den til‐
ladte totalvægt er nået.
De følgende tekniske data er udar‐
bejdet i overensstemmelse med EU-
standarder. Ret til ændringer forbe‐
holdes. Hvis bilens papirer ikke stem‐
mer overens med instruktionsbogen,
gælder oplysningerne i bilens papirer.

http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=0621db7a059f847fc0a801ea01fc9486&version=1&language=da&variant=DK
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Bilens data
Motordata
Salgsbetegnelse 1.0 1.2 1.3
Motorens typebetegnelse K 10 B K 12 B D 13 A

Antal cylindre 3 4 4

Slagvolumen [cm3] 996 1242 1248

Motoreffekt [kW] 48 63 55

ved omdr./min. 6000 5500 4000

Drejningsmoment [Nm] 90 114 190

ved omdr./min. 4800 4400 1750

Brændstoftype Benzin Benzin Diesel

Oktantal RON

Anbefalet 95 95

Mulig 91 91

Olieforbrug [l/1000 km] 1,0 1,0 1,0

http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=0621db7a059f847fc0a801ea01fc9486&version=1&language=da&variant=DK
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=8855e8f905a7bad2c0a801ea019ddba2&version=1&language=da&variant=DK
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Præstationer
Motor K 10 B K 12 B D 13 A

Tophastighed1) [km/h] (mph)

Manuel gearkasse 160 (99) 175 (109) 165 (103)

Automatisk gearkasse - 170 (106) –

Brændstofforbrug - CO2-emission
Manuel gearkasse / automatisk gearkasse.

Motor K 10 B K 12 B D 13 A

Bykørsel [l/100 km] 5,9/– 6,9/7,8 5,5/–

Landevejs-/motorvejskørsel [l/100 km] 4,4/– 4,7/4,9 4,0/–

Samlet [l/100 km] 5,0/– 5,5/5,9 4,5/–

CO2 [g/km] 120/– 131/142 120/–

Omregning af l/100 km til mpg sker ved at dividere 282 med antal liter/100 km.

1) Den angivne tophastighed kan opnås med egenvægt (fører ikke medregnet) plus 200 kg nyttelast. Specialudstyr kan
reducere den angivne tophastighed.

http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=0621db7a059f847fc0a801ea01fc9486&version=1&language=da&variant=DK
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=7e47559505a82472c0a801ea0047dde3&version=1&language=da&variant=DK
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=a45b6b3105a880d2c0a801ea00626e24&version=1&language=da&variant=DK
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Bilens vægt
Egenvægt basismodel
Agila Motor Manuel gearkasse Automatisk gearkasse

uden/med ekstraudstyr
[kg]

K 10 B 975/1030 –

K 12 B 990/1045 1040/1065

D 13 A 1085/1150 –

Dimensioner

Længde [mm] 3740

Bredde uden sidespejle [mm] 1680

Bredde med to sidespejle [mm] 1932

Højde (uden antenne) [mm] 1590

Bagagerumslængde ved gulvet [mm] 1227

Bagagerumsbredde [mm] 1004

Bagagerumshøjde [mm] 870

Akselafstand [mm] 2360

Vendediameter [m] 9,6

http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=0621db7a059f847fc0a801ea01fc9486&version=1&language=da&variant=DK
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=528ebef105a8df66c0a801ea008ac583&version=1&language=da&variant=DK
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=3693823a05ab607bc0a801ea006aeada&version=1&language=da&variant=DK
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Kapaciteter
Motor K 10 B K 12 B D 13 A

Motorolie inklusive filter [I] 3,9 3,9 3,2

Mellem MIN og MAX [l] 1,0 1,0 1,0

Brændstoftank, nominel kapacitet [I] 45 45 45

Dæktryk
Komfort med op til 3 personer ECO med op til 3 personer Med fuld last

Motor Dæk For Bag For Bag For Bag
[kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi) [kPa/bar](psi)

K 10 B, K12 B 165/70 R14 230/2,3 (33) 230/2,3 (33) - - 250/2,5 (36) 280/2,8 (41)

185/60 R15 230/2,3 (33) 210/2,1 (30) 280/2,8 (41) 250/2,5 (36) 230/2,3 (33) 260/2,6 (38)

D 13 A 165/70 R14 250/2,5 (36) 230/2,3 (33) - - 250/2,5 (36) 280/2,8 (41)

185/60 R15 250/2,5 (36) 210/2,1 (30) 280/2,8 (41) 250/2,5 (36) 250/2,5 (36) 260/2,6 (38)

Alle T125/70 R15 420/4,2 (61) 420/4,2 (61) - - 420/4,2 (61) 420/4,2 (61)

http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=0621db7a059f847fc0a801ea01fc9486&version=1&language=da&variant=DK
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=1839301605abc5c5c0a801ea007bc2b3&version=1&language=da&variant=DK
http://gasbt.cbg.com:8080/cmsweb/workspace/item/metadata/details.do?io=e3112c7205ac19d8c0a801ea00e58ddc&version=1&language=da&variant=DK
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Stikordsregister A
Advarselsklokke ........................... 63
Advarselstrekant .......................... 47
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Airbagsystem ............................... 34
AM-FM-radio ................................ 73
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Askebægre .................................. 54
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Ekstra service ............................ 129
Elektrisk indstilling ....................... 24
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