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Betjening, Sikkerhed, Vedligeholdelse

2
Specifikationer for Deres bil
Skriv venligst bilens data her, så de er let tilgængelige.
Disse oplysninger kan findes både i afsnittet "Tekniske data" og på typeskiltet.
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Deres Opel GT

Brug af instruktionsbogen:

Deres bil er en intelligent kombination af
avanceret teknologi, stor sikkerhed, miljøvenlighed og god økonomi.

z Man får et indledende overblik ved at
læse afsnittet "Kort og godt".
z Indholdsfortegnelsen foran i bogen og i
hvert kapitel kan hjælpe med at finde
rundt.
z Ved hjælp af stikordsregisteret finder
man hurtigt, hvad man søger.
z Bogen giver mulighed for at blive fortrolig med bilens avancerede teknologi.
z Den øger glæden ved at køre bilen.
z Den hjælper én med at håndtere bilen
på bedste måde.

Nu er det op til Dem at køre bilen sikkert og
sørge for, at den fortsat fungerer perfekt.
I instruktionsbogen finder De alle de oplysninger, De har brug for til dette formål.
Gør Deres passagerer opmærksom på, at
forkert brug af bilen kan føre til uheld og
personskader.
De skal altid overholde bestemmelserne i
landet, hvor De kører. De kan tænkes at
afvige fra oplysningerne her i instruktionsbogen.
Instruktionsbogen bør altid ligge i handskerummet, så den er let tilgængelig.

Instruktionsbogen er udarbejdet således,
at den er overskuelig og let at forstå.

Dette symbol står for:
6 Læs videre på næste side.
3 En stjerne betyder, at det pågældende
udstyr ikke er monteret i alle biler
(modelvarianter, motorvarianter, landespecifikke modeller, ekstraudstyr, originale Opel-dele og tilbehør).

9 Advarsel
9 Advarsel bruges til at fremhæve tekst
om risici for ulykker eller tilskadekomst.
Hvis de givne anvisninger ikke følges, risikerer man, at der sker personskader eller
dødsfald. Informér også bilens passagerer herom.
Gule pile i illustrationerne tjener som referencepunkter eller angiver noget, der skal
gøres.
Sorte pile i illustrationerne viser en reaktion
eller næste handling, der skal udføres.
Vi ønsker Dem mange timers behagelig
kørsel.
Deres Opel-team
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Kort og godt

Picture no: s0013935.tif

Oplåsning og åbning af døre:
Tryk på knappen c på
fjernbetjeningen for at låse
førerens dør op,
træk i dørhåndtaget
Tryk på c igen i løbet af 5 sekunder for at
låse passagerdøren op.
Bagagerummet forbliver lukket.
6 Dørlåse - se side 21,
Nøgler - se side 21,
Elektronisk startspærre - se side 21,
Fjernbetjening - se side 22,
Centrallås - se side 24,
Tyverialarm - se side 29.

Picture no: s0013936.tif

Åbning af bagagerum:
Tryk på s på fjernbetjeningen,
og hold den inde,
løft bagagerumsklappen mod
bilens bagende
6 Fjernbetjening - se side 22,
Centrallås - se side 24,
Bagagerum - se side 26,
Bagagerummets udløserknap - se side 27,
Bagagerummets nødudløserhåndtag se side 27,
Tyverialarm - se side 29,
Kaleche - se side 33.

Kort og godt

Picture no: s0013937.tif

Indstilling af sæder:
Træk i håndtaget,
skyd sædet,
slip håndtaget

Kontroller, at sædet er fastlåst i stillingen,
inden bilen sættes i gang.
Indstil aldrig sæderne under kørsel, da de
ellers kan bevæge sig ukontrolleret.
6 Sæder - se side 38,
Sædets indstilling - se side 39.

Picture no: s0013938.tif

Indstilling af ryglæn:
Drej håndhjulet

Bevæg ryglænet til den ønskede stilling.
Læn ikke ryggen mod sædet under indstilling af ryglænet.
6 Sæder - se side 38,
Sædets indstilling - se side 39.

Picture no: s0013939.tif

Højdeindstilling af førersæde:
Tryk på kontakten, og hold den
oppe eller nede, indtil den
ønskede indstilling opnås
6 Sæder - se side 38,
Sædets indstilling - se side 39.
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Picture no: s0013941.tif

Fastgøring af sikkerhedssele:
Træk selen ud af rullen med en
jævn bevægelse,
før den over skulderen,
fastgør den i spændet
Selen må ikke være snoet på noget sted.
Hoftedelen skal ligge tæt ind mod
kroppen.
Sikkerhedsselen udløses ved at trykke på
den røde knap på spændet.
6 Sædets indstilling - se side 39,
Trepunktsseler - se side 41,
Opels Full Size-airbagsystem - se side 46.

Picture no: s0013943.tif

Picture no: s0013942.tif

Justering af el-sidespejle:
4-vejs-kontakt på førerens dør

Justering af bakspejl:
Drej spejlhuset

Bevæg kontakten under 4-vejs-kontakten
til venstre eller højre fra midterstillingen:
4-vejs-kontakten kan nu betjene det tilsvarende spejl.

Drej armen på undersiden af bakspejlet for
at mindske blænding ved kørsel i mørke.

6 Spejle - se side 30.

6 Spejle - se side 31.

Kort og godt

Picture no: s0013842.tif

Ratlås og tænding:
Drej rattet lidt,
drej nøglen til ACC
Positioner:
J
ACC
I
Y

=
=
=
=

Tænding afbrudt
Rat udløst, tænding afbrudt
Tænding slået til
Start

Rattet låses ved at afbryde tændingen,
tage nøglen ud og dreje rattet lidt, indtil
låsen går i indgreb.
6 Start - se side 16,
Parkering - se side 17,
Elektronisk startspærre - se side 21.

Picture no: s0013843.tif

Indstilling af rat:
Drej armen ned,
indstil højden,
drej armen op,
lad rattet gå i indgreb

Indstilling af rattet må kun foretages, når
bilen holder stille, og ratlåsen er udløst.
6 Opels Full Size-airbagsystem - se side 46.
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s0013844.tif
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Kontrollamper
u

Antiblokeringsbremser (ABS):
se side 56 og 106.

s Bagagerum åbent:
se side 56.

R

Bremsesystem, koblingssystem:
se side 57, 106 og 156.

I

v

Motorolietryk:
se side 58.

Elektronisk stabiliseringsprogram
(ESP):
se side 59 og 98.

>

W

Kølevæsketemperatur:
se side 58.

Tågeforlygter:
se side 59 og 76.

o

v

Airbagsystemer,
selestrammere:
se side 42, 46 og 58.

Tyverialarm,
elektronisk startspærre
se side 21, 29 og 59.

W

Sædeføler:
passagerens airbag frakoblet se side 50.

V

Sædeføler:
passagerens airbag tilkoblet se side 50.

k

Passagerens sikkerhedssele:
se side 41 og 45.

r

Tågebaglygte:
se side 56 og 76.

O

Blinklys:
se side 14, 57 og 76.

P

Fjernlys:
se side 13, 57 og 75.

X

Førerens sikkerhedssele:
se side 41, 45 og 58.

Z

Udstødningsgas:
se side 57 og 95.

p

Generator:
se side 59.

Kort og godt

Picture no: s0013845.tif

Drej lyskontaktarmen:
9
= Nær- eller fjernlys
8
= Parkeringslys
AUTO = Automatisk nærlys
X
= Automatisk nærlys
aktiveret/deaktiveret
6 Kontrollampe for fjernlys - se side 57,
Lys - se side 74.

Picture no: s0014030.tif

Tågelygter:
Tryk på knappen
> = Tågeforlygter
r = Tågebaglygte

6 Tågeforlygter - se side 76,
Tågebaglygte - se side 76.

Picture no: s0013846.tif
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Overhalingsblink, fjernlys og
nærlys:
Overhalings = Træk armen mod
blink
rattet og slip den
Fjernlys
= Skub armen
fremad
Nærlys
= Træk armen mod
rattet
6 Fjernlys, overhalingsblink - se side 75.
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Picture no: s0013847.tif

Picture no: s0013849.tif

Brug af blinklys:
Højre
= Bevæg armen opad
Venstre = Bevæg armen nedad

Advarselsblink:
Tænd = Tryk på ¨
Sluk
= Tryk på ¨ igen

6 Blinklys - se side 76.

6 Advarselsblink - se side 77.

Picture no: s0013848.tif

Brug af horn:
Tryk på j på rattet

6 Opels Full Size-airbagsystem - se side 46,
Fjernbetjening på rattet - se side 79.

Kort og godt

Picture no: s0013850.tif

Forrudeviskere:
Bevæg armen
Q
=
Viskerfunktion
O
=
Sluk
P
=
Viskerrobot
]
=
Langsomt
z
=
Hurtigt
6 Forrudeviskere - se side 72,
Justerbart viskerinterval - se side 72,
Yderligere oplysninger - se side 136 og 157.

Picture no: s0013851.tif

Forrudevasker:
Tryk på knappen i enden af
armen
Sprinklervæske sprøjtes på forruden, og
samtidig giver viskerne fire slag.
6 Forrudevask - se side 73,
Yderligere oplysninger - se side 136 og 158.
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Picture no: s0013944.tif

El-bagrude:
Tryk på Ü
Tryk på Ü igen

=
=

Tænd
Sluk

Når bagrudeopvarmningen er tændt, lyser
kontrollampen i knappen.
Bagrudeopvarmningen bør ikke bruges,
når kalechen opbevares i bagagerummet.
6 Klimaanlæg - se side 81,
El-bagrude - se side 82.
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Inden start bør følgende
kontrolleres:
z Dæktryk og dæktilstand - se side 108
og 145.
z Motoroliestand og væskeniveauer i
motorrum - se side 152 -157.
z At samtlige ruder, spejle, lygter og nummerplader fungerer og er fri for snavs,
sne og is.

Picture no: s0013945.tif

Tørring af duggede ruder:
Luftfordeling til J
Drejeknap for temperatur og
blæser mod højre
Tryk på knapperne n og Ü
Åbn ventilationsspjældene i siderne, og ret
dem mod dørruderne.
6 Klimaanlæg - se side 81.

z At eventuelle genstande er forsvarligt
fastgjort og ikke vil blive kastet frem i tilfælde af en pludselig opbremsning.
z At der ikke ligger nogen genstande på
instrumentpanelet eller i områderne,
hvor airbaggene oppustes.
z At sæder, sikkerhedsseler og spejle har
de rette indstillinger.
z Bremsefunktionen.

Picture no: s0013852.tif

Start af motor:
Vælg frigear,
træd koblingen ned,
undlad at give gas,
drej nøglen til Y

Inden starten gentages, eller motoren
standses, drejes nøglen tilbage til J.
Tændingen slås til ved at dreje nøglen til I.
6 Elektronisk startspærre - se side 21.

Kort og godt

Picture no: s0013946.tif

Manuel gearkasse:

Bakgear: Vælg gear, mens bilen holder
stille.
Hvis bakgearet ikke går i indgreb: Vælg frigear, slip koblingspedalen, og træd den
ned igen. Vælg derefter bakgear igen.

Picture no: s0013934.tif

Udløsning af håndbremsen:
Løft håndtaget lidt,
tryk på udløserknappen,
sænk håndtaget helt ned
6 Håndbremse - se side 105.
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Picture no: s0013947.tif

Parkering af bilen:
Træk håndbremsen forsvarligt
an,
afbryd tændingen,
lås rattet,
lås bilen
Bilen låses, og tyverialarmen aktiveres ved
at trykke på e.
6 Yderligere oplysninger - se side 21,
Fjernbetjening - se side 22,
Centrallås - se side 24,
Tyverialarm - se side 29,
Langtidshenstilling - se side 161.
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Gode råd om parkering:
z Undgå at parkere på et let antændeligt
underlag, da udstødningens høje temperatur ellers kan antænde overfladematerialet.
z Træk altid håndbremsen forsvarligt. Ved
parkering på skrånende grund skal den
trækkes så hårdt som muligt. For at
reducere den nødvendige kraft bør
bremsepedalen trædes ned samtidigt.
z Luk ruderne.

Det var en kort gennemgang af
de vigtigste oplysninger, inden
De kører Deres Opel GT for første
gang.

De resterende sider i dette afsnit
giver en oversigt over nogle af
bilens interessante funktioner.

z Vælg 1. gear eller bakgear, inden tændingen afbrydes.
z Tag tændingsnøglen ud, og drej derefter
rattet til højre, indtil det kan mærkes, at
låsen går i indgreb (tyveribeskyttelse).
z Sluk alle lygter, da forlygteadvarslen
ellers lyder, når førerens dør åbnes.
z Motorens køleventilatorer fortsætter
muligvis med at arbejde, efter at der er
blevet slukket for motoren - se side 152.
6 Yderligere oplysninger - se
side 159 - 161.

De øvrige afsnit i
instruktionsbogen indeholder
vigtige oplysninger
om betjening, sikkerhed
og vedligeholdelse
plus et omfattende
stikordsregister.

Kort og godt

Picture no: 17375T.tif

Picture no: s0013853.tif
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Picture no: s0013950.tif

Opels Full Size-airbagsystem

Fjernbetjening på rattet

Informationscenter

Airbagsystemet udløses i tilfælde af en
alvorlig ulykke i form af et frontalsammenstød og danner sikkerhedspuder for
føreren og passageren. Førerens og passagerens fremadgående bevægelse
standses, hvorved risikoen for kvæstelser
på overkroppen og i hovedet reduceres
væsentligt.

Infotainmentsystemets 3 og informationscentrets funktioner kan betjenes med
knapperne på rattet.

Informationsdisplay
Informationsdisplayet viser kørselsdata,
der kontinuerligt registreres og behandles
elektronisk.

6 Opels Full Size-airbagsystem - se side 46.

6 Informationscenter - se side 60,
Fjernbetjening på rattet - se side 79,
Infotainmentsystem 3 - se side 80.

Funktioner:
z Udetemperatur og kilometertæller
z Triptæller A
z Triptæller B
z Brændstofrækkevidde
z Gennemsnitligt brændstofforbrug
z Gennemsnitshastighed
z Motoroliekontrol
z Kølevæsketemperatur
z Turboforstærkning
6 Informationsdisplay - se side 61.
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Picture no: s0013951.tif

Checkkontrol
Checkkontrolprogrammet kontrollerer:
z Væskeniveauer
z Motor
z Tankdæksel
z Fjernbetjeningsbatteri
z Airbagsystemer
z Bl.a. funktioner som fartpilot, traktionskontrol og elektronisk stabiliseringsprogram (ESP).
6 Checkkontrol - se side 69.

Picture no: s0013952.tif

Sportsfunktion

Aktivering:
Tryk to gange på R i løbet af 5 sekunder;
"COMPETITIVE MODE" vises nu i informationscentret.
Sportsfunktion giver føreren fuld kontrol
over baghjulene. Traktionskontrolaspektet af det elektroniske stabiliseringsprogram er deaktiveret for højpræstationskørsel, mens ESP stadig bidrager til opretholdelse af kørselsstabiliteten.
6 Informationscenter - se side 60,
Checkkontrol og advarselsmeddelelse se side 70,
Elektronisk stabiliseringsprogram (ESP) se side 98,
Sportsfunktion - se side 100.

Nøgler, døre, ruder

Nøgler, døre, ruder
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Ekstranøgler
Nøglenummeret står i bilens papirer og i
dens Car Pass 3.
Nøglen er en del af den elektroniske startspærre. Ved at bestille nøgler hos en autoriseret Opel-reparatør sikrer De Dem, at
den elektroniske startspærre fungerer problemfrit.
Opbevar ekstranøglen lettilgængeligt på
et sikkert sted.

Elektronisk startspærre ......................
Fjernbetjening .....................................
Centrallås ............................................
Manuel låsning eller oplåsning..........
Bagagerum .........................................
Bilfinder og panikalarm .....................
Tyverialarm .........................................
Sidespejle.............................................
Bakspejl ...............................................
El-betjente ruder .................................
Kaleche................................................

21
22
24
26
26
28
29
30
31
31
33

Låse - se side 137.

Car Pass 3
Bilens Car Pass indeholder alle bilens data
og bør derfor ikke opbevares i bilen.
Hav bilens Car Pass ved hånden, når De
taler med en autoriseret Opel-reparatør.

Picture no: s0013854.tif

Elektronisk startspærre

Systemet kontrollerer, om bilen må startes
med den isatte nøgle. Hvis nøglen genkendes som "autoriseret", kan bilen startes.
Kontrollen foregår via en transponder i
nøglen.
Den elektroniske startspærre aktiveres
automatisk, når nøglen tages ud af tændingslåsen.
Kodenummeret for den elektroniske startspærre fremgår af Car Pass 3.
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Centrallås,
se side 24.
Forsinket låsning,
se side 24.
Automatisk låsning,
se side 25.
Automatisk oplåsning,
se side 25.
Oplåsning af bagagerum,
se side 26.

Picture no: s0013855.tif

Picture no: s0013954.tif

Kontrollampe for startspærre o
Lyser kort, når tændingen slås til.

Fjernbetjening

Hvis kontrollampen tændes, efter at tændingen er slået til, er der en fejl i systemet,
og motoren kan ikke startes. I givet fald
skal tændingen afbrydes, nøglen tages ud
og startforsøget gentages.

z
z
z
z

Hvis kontrollampen forbliver tændt, kan
man prøve at starte motoren med ekstranøglen. Spørg et værksted til råds - vi
anbefaler en autoriseret Opel-reparatør.
Bemærk
Startspærren låser ikke dørene. Derfor bør
bilen altid låses, når man forlader den.
Se side 24.

Bruges til betjening af:
Centrallås
Oplåsning af bagagerum
Bilfinder og panikalarm
Tyverialarm

Fjernbetjeningen har en funktionsafstand
på ca. 3 meter, men afstanden kan
påvirkes af eksterne faktorer.
Fjernbetjeningen bør behandles med omhu
og beskyttes mod fugt og høje temperaturer. Undgå unødig brug.
Når det er aktiveret med informationscentrets tilpasningsfunktion, viser advarselsblinket, at fjernbetjeningen bruges. Informationscenter - se side 60.

Bilfinder og panikalarm,
se side 28.
Tyverialarm,
se side 29.

Nøgler, døre, ruder
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Fejl
Hvis fjernbetjeningen ikke fungerer rigtigt,
kan det have følgende årsager:
z Fjernbetjeningens funktionsafstand er
overskredet.
z Fjernbetjeningsbatteriets spænding er
for lav. Se "Udskiftning af batteri i fjernbetjening".
z Fjernbetjeningen er blevet brugt gentagne gange uden for dens funktionsafstand i forhold til bilen (f.eks. for langt fra
bilen, således at systemet ikke længere
genkender fjernbetjeningen). Se "Synkronisering af fjernbetjening".
z Overbelastning af centrallåssystemet
ved brug med korte mellemrum. I givet
fald kan strømforsyningen afbrydes i en
kort periode. Systemet beskyttes af en
sikring i sikringsboksen – se side 124.
z Forstyrrelser på grund af kraftigere
radiobølger fra andre kilder.
For at få fejlen afhjulpet anbefaler vi,
at man kontakter en autoriseret Opelreparatør.
Åbning af førerens dør med nøgle - se
side 26.

Picture no: s0013956.tif

Udskiftning af batteri i fjernbetjening
Batteriet skal udskiftes som beskrevet i servicehæftet, eller når funktionsafstanden
begynder at blive mindre.
Fjernbetjeningen åbnes ved at føre en
skruetrækker ind i rillen under
knappen U og tvinge de to halvdele af
fjernbetjeningen fra hinanden.

Picture no: s0013955.tif

Tag det brugte batteri ud uden at berøre
de elektroniske kredsløb.
Sæt et nyt batteri i - batteritypen fremgår
af side 124. Det nye batteri skal isættes
korrekt med plus (+) siden opad.
Luk fjernbetjeningen.
Det gamle batteri skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende miljøbeskyttelsesregler.
Synkronisering af fjernbetjening
Efter udskiftning af batteriet skal døren
låses op med nøglen i låsen. Når nøglen
sættes i tændingslåsen, synkroniseres
fjernbetjeningen.
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Nøgler, døre, ruder
Forsinket låsning:
Hvis dette er aktiveret med informationscentrets tilpasningsfunktion, forsinkes låsningen af dørene indtil 5 sekunder efter,
at den sidste dør er lukket, når der trykkes
på e på fjernbetjeningen.
Hvis der er en dør åben, når der trykkes
på e, blinker advarselsblinket, når dørene
låses efter forsinkelsen.
Forsinkelsen kan tilsidesættes ved at trykke
på e igen. Dørene låses nu med det
samme.

Picture no: s0013959.tif

Centrallås

Picture no: s0013957.tif

Kun til døre.

Låsning:
Luk døre og ruder inden låsning.

Oplåsning:
Tryk på c på fjernbetjeningen.

Tryk på e på fjernbetjeningen.
z Begge døre låses.

z Førerens dør er låst op.

Når dette er aktiveret via informationscentrets tilpasningsfunktion:

Tryk to gange på c i løbet af 5 sekunder.
z Passagerdøren er låst op.
Når dette er aktiveret via informationscentrets tilpasningsfunktion:
z Advarselsblinket blinker to gange.
z Hornet lyder to gange.
Hvis der trykkes på c igen, efter at dørene
er låst op, blinker advarselsblinket muligvis
to gange for at angive, at dørene allerede
er låst op.

z Advarselsblinklygterne blinker én gang.
z Hornet lyder én gang.
Hvis der trykkes på e igen, efter at dørene
er låst, lyder hornet én gang, og advarselsblinket blinker muligvis én gang for at
angive, at dørene allerede er låst.

9 Advarsel
Af sikkerhedsgrunde skal nøglen tages
ud af tændingslåsen, inden bilen låses.
Informationscenter - se side 60.

Nøgler, døre, ruder

Picture no: s0013960.tif

Centrallåseknap til låsning og oplåsning
af dørene indefra
Stil kontakten i fører- eller passagerdøren
i e: dørene låses.
Stil kontakten i fører- eller passagerdøren
i c: dørene låses op.
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Bemærk
z Hvis centrallåssystemet er låst, kan
dørene ikke låses op ved at trække
i håndtaget inden i bilen.

Automatisk låsning
Centrallåssystemet låser automatisk
dørene, så snart bilen kommer op på
en hastighed af ca. 8 km/t.

z Låste døre oplåses automatisk i tilfælde
af en tilstrækkelig alvorlig ulykke (for
at give redningspersonalet adgang),
ligesom advarselsblinket aktiveres.
Nøglen skal også sidde i tændingslåsen.

Fejl
I tilfælde af en fejl (f.eks. hvis der ikke sker
automatisk låsning) skal man kontrollere,
at alle døre er forsvarligt lukket.
Hvis automatisk låsning stadig ikke finder
sted, anbefaler vi, at man spørger en autoriseret Opel-reparatør til råds.
Automatisk oplåsning
Hvis dette er aktiveret med informationscentrets tilpasningsfunktion, oplåser centrallåssystemet automatisk enten førerens
dør eller begge døre, når nøglen drejes til
tændingsposition J.
Denne funktion kan også deaktiveres med
informationscentrets tilpasningsfunktion.
Informationscenter - se side 60.
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Picture no: s0013962.tif

Manuel låsning eller oplåsning
Oplåsning:
Drej nøglen i førerens dør mod bilens forende, så langt det er muligt. Drej derefter
nøglen tilbage til lodret stilling, og tag den
ud.
Begge døre er nu låst op.

Picture no: s0013961.tif

Låsning:
Drej nøglen i førerens dør mod bilens bagende, så langt det er muligt. Drej derefter
nøglen tilbage til lodret stilling, og tag den
ud.
Begge døre er nu låst.

Picture no: s0013936.tif

Bagagerum

Åbning med fjernbetjening:
Tryk på s på fjernbetjeningen, og hold
den inde.

Nøgler, døre, ruder

Picture no: s0013964.tif

Åbning med udløserknappen i handskerummet:
Nøgle i tændingsposition O eller ACC eller
håndbremsen trukket an:
Tryk på bagagerummets udløserknap i
handskerummet.

Picture no: s0013963.tif

Med kalechen oppe frigøres knapperne
automatisk, inden bagagerummet åbnes.
Løft bagagerumsklappen mod bilens bagende, så den er helt åben.
Kaleche - se side 33.
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Picture no: s0013965.tif

Åbning inde fra bagagerummet:
Træk i nødudløserhåndtaget, og skub på
bagagerumsklappen indefra, så den
åbnes.
Nødudløserhåndtaget gløder i mørke,
således at det er lettere at se, hvis nogen
skulle blive lukket inde i bagagerummet.

9 Advarsel
For at undgå at beskadige bilen bør nødudløserhåndtaget ikke bruges til fastgøring af genstande i bagagerummet.
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9 Advarsel
For at undgå at beskadige bilen bør man
ikke køre med bagagerummet åbent eller
på klem, f.eks. under transport af store
genstande.

Picture no: s0013966.tif

Picture no: s0014031.tif

Lukning
Bagagerumsklappen lukkes ved at trykke
den ned fra midten med en hurtig og
bestemt bevægelse.

Bilfinder og panikalarm

Når tændingen er sat til, og bagagerumsklappen er åben eller ikke lukket ordentligt,
vises "TRUNK AJAR" på informationscentret. Kontrollampen s på instrumentpanelet lyser også. Luk bagagerumsklappen
igen.

For at få hjælp til at finde bilen, f.eks. når
den er parkeret på en stor parkeringsplads,
kan man trykke på og slippe U, hvorved
hornet lyder tre gange, og advarselsblinket
og kabinelyset blinker tre gange.

Informationscenter - se side 60.

Fjernbetjeningen har både bilfinder
og panikalarm, som begge aktiveres
med U knappen.

Panikalarmen aktiveres ved at holde
knappen inde i 3 sekunder. Hornet lyder,
og advarselsblinket og kabinelyset blinker
i 30 sekunder.
Panikalarmen slås fra ved at trykke på U
igen eller ved at dreje nøglen til tændingsposition ACC eller I.
Bilfinder og panikalarm fungerer kun, når
tændingen er afbrudt.

Nøgler, døre, ruder
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Tyverialarm
Systemet overvåger:
z Dørene
z Bagagerummet
z Motorhjelmen
z Bilens hældning, f.eks. hvis den er løftet
z Tændingen

Picture no: s0013957.tif

Picture no: s0013855.tif

Aktivering:
Luk døre, ruder, bagagerum og motorhjelm.

Når dørene er blevet låst med fjernbetjeningen, lyser kontrollampen o på instrumentpanelet.

Med tændingen afbrudt trykkes på e på
fjernbetjeningen. Nu starter alarmsystemet
op. Det aktiveres 30 sekunder efter at
alle døre er lukket, henholdsvis efter
en 60 sekunders forsinkelse, hvis én af
dørene står åben.

Efter forsinkelsen, hvorunder systemet
starter op, blinker kontrollampen med
3 sekunders mellemrum som tegn på,
at alarmen er aktiveret.

Forsinkelsen tilsidesættes ved at trykke
på e igen, når begge døre er lukket.
Systemet aktiveres med det samme.

Hvis der stadig er en dør åben, blinker o to
gange i sekundet.
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Alarm
Mens tyverialarmen er aktiveret, kan den
udløses, med følgende til resultat:
z Hornet lyder
z Advarselsblinket blinker
Alarmernes antal og varighed er fastlagt
ved lov. Når alarmen ophører, aktiveres
systemet automatisk igen.
Alarmen afbrydes ved at trykke på c på
fjernbetjeningen eller ved at slå tændingen
til. Samtidigt deaktiveres systemet.

Picture no: s0013959.tif

Deaktivering
Tryk på c på fjernbetjeningen
– eller –
sæt tændingen til.

Hvis alarmen udløses, når førerens dør
åbnes, kan tyverialarmen deaktiveres ved
at slå tændingen til.
Bemærk
Tyverialarmen kan ikke deaktiveres på
anden måde, og man bør derfor opbevare
en ekstra nøgle på et sikkert sted.

Man kan også trykke på e på fjernbetjeningen, hvorved alarmen afbrydes, og
systemet aktiveres igen.

Picture no: s0013943.tif

Sidespejle

Justering foretages med 4-vejs-kontakten
på førerens dør. Bevæg kontakten under
4-vejs-kontakten til venstre eller højre fra
midterpositionen. 4-vejs-kontakten kan nu
betjene det tilsvarende spejl.

Nøgler, døre, ruder
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El-betjente ruder

9 Advarsel
El-betjente ruder skal betjenes med forsigtighed. Der er risiko for legemsbeskadigelse, især for børn.
Oplys passagererne om farerne.
Hold øje med ruderne under lukning, og
kontroller, at intet kommer i klemme.
De el-betjente ruder kan betjenes:

Picture no: s0013967.tif

Af hensyn til fodgængeres sikkerhed
svinger sidespejlene ud af deres normale
stilling, hvis de rammes med tilstrækkelig
kraft. Spejlet føres tilbage til sin udgangsposition med et let tryk på spejlhuset.

Picture no: s0013942.tif

Bakspejl

Spejlet indstilles ved at dreje huset.
Drej armen på undersiden af bakspejlet for
at mindske blænding ved kørsel i mørke.

z Når nøglen står i tændingsposition ACC,
I eller Y.
z I ca. 5 minutter efter at nøglen er drejet
til J.
Når førerens dør åbnes, efter at tændingen
er afbrudt, kan el-ruderne ikke længere
betjenes.
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Overbelastning
Hvis ruderne bevæges gentagne gange
med korte mellemrum, afbrydes strømforsyningen kortvarigt.
Systemet beskyttes af en sikring i sikringsboksen - se side 124.

Picture no: s0013968.tif

Picture no: s0013969.tif

Førerens og passagerens ruder betjenes
med kontakterne i førerens dørhåndtag.

Ruden i passagersiden betjenes med en
kontakt i dørhåndtaget.

Ruderne bevæges trinvist ved kort at
trække i eller trykke på kontakten.
De åbnes/lukkes helt ved at trække
i eller trykke på kontakten længere.

Ruderne bevæges trinvist ved kort at
trække i eller trykke på kontakten.
De åbnes/lukkes helt ved at trække
i eller trykke på kontakten længere.

Automatisk åbning opnås ved at trykke
kontakten helt ned. Bevægelsen standses
ved at trække i kontakten.
Hvis ruden går trægt, f.eks. på grund af
frost, skal der trykkes flere gange på den
pågældende kontakt, indtil ruden er
lukket.

9 Advarsel
Inden bilen forlades, bør tændingsnøglen
tages ud for at forhindre, at uvedkommende betjener ruderne, da der ellers
kan ske personskader.

Nøgler, døre, ruder
Kaleche

9 Advarsel
Vær forsigtig, når kalechen slås op eller
ned, da der ellers er risiko for personskader. Oplys også eventuelle passagerer om farerne.
Hold et vågent øje med de bevægelige
dele under op- og nedslåning af kalechen. Pas på, at der ikke kommer noget i
klemme.
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Nedslåning af kaleche
Kun mens bilen holder stille.
Med bilen parkeret på et plant underlag
vælges 1. gear eller bakgear. Afbryd tændingen, og træk håndbremsen.
Der må ikke anbringes noget i den del af
bagagerummet, hvor kalechen skal opbevares.
Kontroller, at kalechen er tør, inden den
slås ned.
Åbn bagagerummet. Bagagerum - se
side 26.

Picture no: s0013970.tif

Låsehåndtaget midt i loftsrammen udløses
ved at trække det nedad og dreje det venstre om. Holdekrogen frakobles.
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Picture no: s0013971.tif

For at undgå at beskadige kalechen eller
loftsmekanismen skal håndtaget forblive i
åben stilling under nedslåning.

Picture no: s0013972.tif

Fra siden af bilen trækkes kalechen væk
fra forruderammen og foldes ned i bagagerummet.

Picture no: s0013973.tif

For at bagagerumsklappen skal kunne
lukke rigtigt, skal kalechen stuves rigtigt
ved at trykke fast og jævnt i midten af den.
Bagagerumsklappen lukkes ved at trykke
den ned fra midten med en hurtig og
bestemt bevægelse.

9 Advarsel
Bagrudeopvarmningen bør ikke bruges,
når kalechen opbevares i bagagerummet.

Nøgler, døre, ruder

Picture no: s0013974.tif

Opslåning af kaleche
Kun mens bilen holder stille.

Parkér bilen på et plant underlag, vælg
1. gear eller bakgear, afbryd tændingen,
træk håndbremsen an og luk ruderne op.
Åbn bagagerummet.
Fra siden af bilen trækkes kalechen opad
og fremad mod forruderammen.

Picture no: s0013976.tif

Træk eller skub kalechen til fuldt opslået
stilling. Kontroller at de forreste tapper går
rigtigt i indgreb i de tilsvarende åbninger i
begge sider af forruderammen.

Picture no: s0013978.tif
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Kontroller at holdekrogen sidder rigtigt i
åbningen, inden låsehåndtaget bringes i
indgreb.
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Nøgler, døre, ruder

Picture no: s0013979.tif

Sæt låsehåndtaget i indgreb ved at dreje
det højre om og skubbe det opad. Holdekrogen kommer nu på plads.

Picture no: s0013980.tif

Håndtaget skal forblive i lukket stilling, når
kalechen er slået op.

Picture no: s0013981.tif

Bagagerumsklappen lukkes ved at trykke
den ned fra midten med en hurtig og
bestemt bevægelse.
Skub de to knapper bag på kalechen
nedad.

Nøgler, døre, ruder

9 Advarsel
Bagagerumsklappens øverste flade
under knapperne er påført en klar
beskyttelsesfilm. For at undgå skader på
lakken må denne film ikke fjernes.
Pleje af kaleche - se side 135.

Picture no: s0013982.tif

Tryk knapperne ind i de tilsvarende
åbninger i hver side med en hurtig og
bestemt bevægelse. Kontroller at de går
forsvarligt i indgreb øverst i bagagerumsklappen.
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Sæder

Picture no: s0013937.tif

9 Advarsel
Indstil aldrig sæderne under kørsel, da de
ellers kan bevæge sig ukontrolleret.
Længdeindstilling af sæde
Træk i grebet under sædet, flyt sædet og
slip grebet.
Kontroller, at sædet er fastlåst i stillingen,
inden bilen sættes i gang.

Picture no: s0013938.tif

Indstilling af ryglæn
Drej håndhjulet på ydersiden af sædet
uden at læne mod ryglænet.
Bevæg ryglænet til den ønskede stilling.

Sæder, kabine

Picture no: s0013939.tif

Højdeindstilling af førersæde
Tryk på kontakten, og hold den oppe eller
nede, indtil den ønskede indstilling opnås.

Picture no: s0014033.tif
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Picture no: s0013940.tif

Sædets indstilling

Hovedstøtter

Førersædet indstilles således, at føreren
med overkroppen i lodret stilling holder på
den øverste del af rattet med let bøjede
arme.

Hovedstøtterne er indbygget i ryglænene
og har til formål at yde beskyttelse i tilfælde af påkørsel bagfra, hvorved risikoen
for nakke- og skulderskader reduceres.

Passagersædet skal være skubbet så langt
bagud som muligt.

9 Advarsel
Hvis man ikke følger disse anvisninger,
kan det føre til legemsbeskadigelse og
livsfare. Eventuelle passagerer bør
oplyses herom inden start.
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Sæder, kabine
Vedrørende læsning af bilen
z Tunge genstande i bagagerummet skal
fastgøres. Hvis der skal stables genstande, skal de tungeste placeres
nederst. Ikke-fastgjorte genstande kan,
f.eks. ved kraftig opbremsning, blive
kastet frem med stor kraft.
z Hvis tung last bevæger sig under kraftig
opbremsning eller kørsel i sving, risikerer
man, at bilens køreegenskaber ændres.

Picture no: s0014034.tif

Sammenklappelige ryglæn
Løft udløseren på ryglænets yderside, og
vip ryglænet frem.
Ryglænet slås op igen ved at løfte udløseren og flytte ryglænet bagud, indtil det
går i indgreb med et klik.

z Advarselstrekanten 3 og førstehjælpsudstyret (pude) 3 bør altid være lettilgængelige.

z Der bør ikke anbringes nogen genstande
på instrumentpanelet. De reflekteres i
glasset, hindrer førerens udsyn og kan
blive kastet gennem bilen, f.eks. ved en
hård opbremsning.
z Der må ikke være anbragt genstande i
airbaggenes udløsningsområder, da de
kan forårsage personskader, hvis
systemet aktiveres.
z Bagage og lign. må ikke hindre betjeningen af pedaler, håndbremse og gearstang eller førerens bevægelsesfrihed.
Der bør ikke være løse genstande i
kabinen.
z Undgå at køre med bagagerummet
åbent, f.eks. ved transport af store genstande, da dette kan beskadige bilen.

9 Advarsel
Følges disse anvisninger ikke, kan det
føre til personskader eller dødsfald. Eventuelle passagerer bør også oplyses om
farerne.

Sæder, kabine
Tretrins sikkerhedssystem
Omfatter:
z Trepunktsseler
z Selestrammere
z Airbags til fører og passager
Afhængigt af, hvor alvorligt uheldet er,
aktiveres de tre trin i denne rækkefølge:
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9 Advarsel
Airbagsystemerne er et supplement til
trepunktsselerne og selestrammerne.
Spænd derfor altid sikkerhedsselerne.
Hvis De ikke følger dette råd, kan det føre
til personskader og dødsfald. Eventuelle
passagerer bør også oplyses om farerne.

z Sikkerhedsselernes automatiske låsesystem forhindrer, at selen trækkes udad,
og holder på den måde personen fast i
sædet.
z Sikkerhedsselerne trækkes nedefter ved
selespænderne. Derved strammes
selerne, personerne bremses samtidig
med bilen, og kroppen udsættes for
mindre belastning.
z Airbagsystemerne udløses desuden ved
alvorlige ulykker og danner en sikkerhedspolstring for personerne i bilen.
Afhængig af ulykkens alvor udløses
airbaggene i to trin.

Picture no: s0013941.tif

Trepunktsseler

Bilen er udstyret med trepunktsseler med
rulle- og blokeringsautomatik, som giver
fuld bevægelsesfrihed, selvom den fjederbelastede sele altid ligger tæt ind mod
kroppen.
Oplysninger om korrekt siddestilling – se
side 39, 44, 48.
Selerne låses under kraftig acceleration og
bremsning.
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Sæder, kabine

9 Advarsel
Brug altid sikkerhedsselen, også ved
bykørsel. Den kan redde Deres liv!
Gravide kvinder skal også altid benytte
sikkerhedssele – se side 44.
I tilfælde af et uheld vil personer, der ikke er
fastspændt, være til fare for sig selv og
andre personer i bilen.
Kontrollampe k for passagerens sikkerhedssele – se side 45.
Kontrollampe X for førerens
sikkerhedssele – se side 45, 58.
Sikkerhedsseler er kun beregnet til én
person ad gangen. De egner sig ikke til personer under 12 år eller mindre end 150 cm.

Selekraftbegrænsere
Selekraftbegrænsere på sæderne reducerer belastningen på kroppen som følge
af kontrolleret udløsning af selen ved en
kollision. Det betyder, at personerne i bilen
bevæger sig fremad under kontrol.
Kontrol af sikkerhedsseler
Alle dele i sikkerhedsselesystemet bør med
jævne mellemrum kontrolleres for skader
for at sikre, at de fungerer, som de skal.
Beskadigede dele skal udskiftes. Efter et
uheld skal seler og selestrammere, der har
været udløst, udskiftes. Vi anbefaler, at
De henvender Dem til en autoriseret Opelreparatør.
Der må ikke foretages nogen form for
ændring eller tilpasning af sikkerhedsseler,
deres forankringer, det automatiske seleoprulningssystem eller selespænderne.
Pas på, at selerne ikke bliver beskadiget af
eller kommer i klemme mod skarpe genstande.

Picture no: s0011739.tif

Selestrammere

Sikkerhedsselerne er forsynet med selestrammere. I tilfælde af et frontalsammenstød, der overstiger en vis kraft, trækkes
selerne nedad ved spænderne. Derved
strammes selerne.
Aktivering af selestrammere
Angives ved, at kontrollampen v i instrumentpanelet lyser konstant.
Hvis selestrammerne har været aktiveret,
skal de udskiftes. Vi anbefaler, at De
henvender Dem til en autoriseret Opelreparatør.
Yderligere oplysninger – se side 44.

Sæder, kabine

9 Advarsel
Få årsagen til fejlen udbedret. Vi anbefaler, at De henvender Dem til en autoriseret Opel-reparatør.
Systemets indbyggede selvdiagnose sikrer,
at fejl hurtigt kan udbedres. Spørg et værksted til råds. Vi anbefaler en autoriseret
Opel-reparatør.

Picture no: s0013856.tif

Kontrollampe v for selestrammere
Selestrammernes funktion overvåges elektronisk sammen med sædefølerregistrering
og airbagsystemerne, hvilket angives af
kontrollampen v.
Når tændingen slås til, blinker kontrollampen i ca. 5 sekunder. Hvis den ikke
blinker, ikke slukkes efter 5 sekunder eller
tændes under kørsel, er der en fejl i selestrammerne, sædeføleren eller airbagsystemerne. I tilfælde af et uheld risikerer man,
at systemerne ikke fungerer.
Udløsning af selestrammere vises ved,
at v lyser konstant.
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Vigtigt
z Der må ikke være anbragt tilbehør eller
andre genstande, der ikke er udtrykkeligt godkendt til Deres bil, i selestrammernes aktionsradius (i nærheden af
oprulningsmekanismen), da dette kan
føre til personskader, hvis selestrammerne aktiveres.
z Der må ikke foretages nogen form for
ændringer eller tilpasninger af de dele,
der indgår i selestrammersystemerne.
Sker dette, bortfalder bilens typegodkendelse.

9 Advarsel
Forkert håndtering (f.eks. afmontering
eller montering af seler eller selespænder) kan føre til, at selestrammerne
udløses med fare for personskader.
z Elektronikken til styring af selestrammere
og airbagsystemer er placeret i midterkonsolområdet. Anbring ikke magnetiske genstande i dette område, da disse
kan forårsage forstyrrelser i systemerne.
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z Afmontering af sæderne bør kun foretages af en autoriseret Opel-reparatør.
z Selestrammerne er kun beregnet til
engangsbrug, hvilket angives ved, at
kontrollampen v lyser konstant. Selestrammere, der har været aktiveret, skal
udskiftes. Vi anbefaler, at De henvender
Dem til en autoriseret Opel-reparatør.
z Ved skrotning af bilen skal gældende
sikkerhedsbestemmelser altid følges.
Derfor bør skrotning overlades til en
godkendt genbrugsvirksomhed - vi
anbefaler, at De spørger en autoriseret
Opel-reparatør til råds.

Picture no: 17106T.tif

Brug af sikkerhedssele

Fastspænding af sikkerhedssele
Træk selen ud af oprulningsmekanismen,
og før den over kroppen. Sørg for, at den
ikke er snoet.
Sæt låsetungen i spændet. Kontrollér, at
hoftedelen ikke er snoet, og at den ligger
tæt ind mod kroppen. Stram selen hyppigt
under kørslen ved at trække i selens diagonale del.

Picture no: 17107T.tif

9 Advarsel
Især gravide bør anbringe hofteselen så
lavt som muligt over bækkenet, så
trykket mod underlivet reduceres mest
muligt.
Tykt tøj gør, at sikkerhedsselen ikke slutter
helt til. Selen må ikke ligge hen over
lommer med hårde eller skrøbelige genstande (for eksempel kuglepenne, nøgler
og briller), da dette kan føre til personskader. Klem ikke genstande (for eksempel
en håndtaske eller en mobiltelefon) fast
mellem sikkerhedsselen og kroppen.

Sæder, kabine

Picture no: s0014168.tif

Advarselsmekanisme for førerens sikkerhedssele X
Kontrollampen X i instrumentpanelet lyser
i ca. 20 sekunder, når tændingen slås til,
eller indtil førerens sikkerhedssele
spændes. Lampen blinker i yderligere
60 sekunder, hvis selen stadig ikke er
spændt.
Hvis selen stadig ikke er spændt, efter at
bilen sættes i bevægelse, lyser kontrollampen i ca. 20 sekunder og blinker i yderligere 60 sekunder, eller indtil selen
spændes.
Spænding af sikkerhedssele – se side 41.
Kontrollampen slukkes øjeblikkeligt.
Kontrollampe for førerens
sikkerhedssele X - se side 58.

Picture no: s0014035.tif

Advarselsmekanisme for passagerens
sikkerhedssele k
Kontrollampen k i midterkonsollen
tændes ca. 20 sekunder efter, at tændingen slås til, hvis passagerens sikkerhedssele ikke er spændt, og sædeføleren
registrerer, at passagersædet er i brug.
Lampen forbliver tændt i yderligere
20 sekunder og blinker derefter i ca.
60 sekunder, hvis selen stadig ikke er
spændt.
Når bilen er i bevægelse, passagersædet
er i brug, og selen ikke er spændt, lyser
kontrollampen i ca. 20 sekunder og blinker
derefter i yderligere 60 sekunder, eller indtil
selen spændes.
Spænding af sikkerhedssele – se side 41.
Kontrollampen slukkes øjeblikkeligt.
Sædeføler - se side 49.

Picture no: 17109T.tif
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Sådan tages sikkerhedsselen af
Sikkerhedsselen tages af ved at trykke på
den røde knap i spændet. Selen ruller automatisk op.
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Picture no: s0014172.tif

Børnesikkerhedssystemer

9 Advarsel
Brug af børnesikkerhedssystemer i Deres
Opel GT kan ikke anbefales.

Picture no: s0013987.tif

En advarselsetiket på solskærmene minder
om, at brug af børnesikkerhedssystemer
indebærer en risiko for livsfarlige personskader – se illustrationen.

Picture no: s0013983.tif

Opels Full Size-airbagsystem
Ordet AIRBAG på rattet samt over handskerummet viser, at bilen er udstyret med
et airbagsystem.
Airbagsystemet omfatter:
z Én airbag med oppustningsmekanisme i
rattet og én i instrumentpanelet.
z Styreelektronik med kollisionssensorer.
z Kontrollampe for airbagsystemer v i
instrumentpanelet.
z Sædeføler.

Sæder, kabine
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Undtagelse:
Passagersæde med sædeføler. Sædefølersystemet frakobler airbaggen i passagersiden, hvis passagersædet ikke er i brug.
Sædeføler – se side 49.
Eksempler på, hvornår airbagsystemet
udløses:
z Sammenstød med en forhindring, der
ikke giver efter: airbaggene udløses ved
lav hastighed.

Picture no: s0014036.tif

Airbagsystemet udløses:

z afhængigt af, hvor alvorligt uheldet er
z afhængigt af kollisionstypen
z inden for området, der vises på illustrationen.

z Sammenstød med en forhindring, der
giver efter (f.eks. et andet køretøj):
airbaggene udløses først ved højere
hastighed.

Picture no: 17375T.tif

Når airbaggene udløses, oppustes de på
millisekunder og danner en sikkerhedspude
for føreren og passageren. Personernes
fremadgående bevægelse standses,
hvilket reducerer risikoen for skader på
overkroppen og hovedet betydeligt.
Udsynet hindres ikke, da airbaggene
pustes op og tømmes for luft igen så hurtigt, at man ved et uheld ofte slet ikke
bemærker det.
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9 Advarsel
Spænd altid sikkerhedsselerne. Airbagsystemet er et supplement til trepunktsselerne. Hvis man ikke har spændt sikkerhedsselen, risikerer man at komme
alvorligt til skade og at blive slynget ud af
bilen i tilfælde af uheld.
I tilfælde af et uheld vil sikkerhedsselen
bidrage til, at man bliver siddende rigtigt
i sædet, så airbagsystemet kan yde
effektiv beskyttelse.

Picture no: s0014033.tif

Picture no: s0013941.tif

9 Advarsel

9 Advarsel

Airbagsystemet yder optimal beskyttelse,
når sædet og ryglænet er korrekt indstillet.

Trepunktsselen skal være korrekt monteret (se side 44).

Indstil førersædet efter brugerens højde,
således at føreren med overkroppen i
lodret stilling holder på den øverste del af
rattet med let bøjede arme.

Airbaggene udløses ikke i følgende situationer:
z Når tændingen er afbrudt

Passagersædet bør være placeret så
langt tilbage som muligt, med ryglænet i
oprejst stilling – se side 7, 38, 39.

z Ved uheld, hvor bilen vælter

Undlad at anbringe hoved, krop, hænder
eller fødder på dækslet over airbaggen.
Der må ikke være anbragt genstande i
det område, hvor airbaggene kan blive
udløst. Vigtige oplysninger – se side 51.

z Ved mindre frontalkollisioner
z Ved sidekollisioner eller påkørsel bagfra,
hvor det ikke ville være til fordel for personerne i bilen.

Dertil kommer, at passagerairbaggen ikke
udløses, hvis bilen har sædeføler, og:
z Der ikke sidder nogen på passagersædet.
Sædeføler – se side 49.
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9 Advarsel
Få årsagen til fejlen udbedret. Vi anbefaler, at De henvender Dem til en autoriseret Opel-reparatør.
Systemets indbyggede selvdiagnose sikrer,
at fejl hurtigt kan udbedres. Spørg et værksted til råds. Vi anbefaler en autoriseret
Opel-reparatør.

Picture no: s0013856.tif

Kontrollampe v for airbagsystemer
Airbagsystemernes funktion overvåges
elektronisk sammen med registrering af
sædernes brug og selestrammerne, hvilket
angives af kontrollampen v.
Når tændingen slås til, blinker kontrollampen i ca. 5 sekunder. Hvis den ikke
blinker, ikke slukkes efter 5 sekunder eller
tændes under kørsel, er der en fejl i airbagsystemerne, sædeføleren eller selestrammerne – se side 42, 49. I tilfælde af et uheld
risikerer man, at systemerne ikke fungerer.
Udløste airbags vises ved, at v lyser konstant.
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Sædeføler
Sædefølersystemet frakobler passagerens
airbag, hvis passagersædet ikke er i brug.
Kontrollamperne W og V for sædefølersystemet befinder sig på midterkonsollen.
Begge lamper lyser i ca. 5 sekunder, når
tændingen slås til, hvorefter enten W
eller V lyser konstant.
Hvis begge lamper lyser konstant, eller
ingen af dem tændes, efter at tændingen
er slået til, er der en fejl i sædefølersystemet. Airbag- og selestrammersystemerne vil muligvis ikke aktiveres i tilfælde
af en ulykke, eller aktiveres måske, når det
ikke er nødvendigt. Fejlen bør udbedres
med det samme. Vi anbefaler, at man
henvender sig til en autoriseret Opelreparatør.
Selestrammere - se side 42
Airbagsystemer - se side 46.
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9 Advarsel
Hvis passagersædet ikke er i brug, skal
kontrollampen W i midterkonsollen lyse
konstant, når tændingen er slået til.
Hvis W ikke lyser under kørsel, er airbaggen i passagersiden ikke blevet frakoblet og kan blive udløst i tilfælde af en
ulykke, når det ikke er nødvendigt.

Picture no: s0013985.tif

Kontrollampen W lyser konstant, så snart
systemet har registreret, at passagersædet
ikke er i brug. Airbaggen for passagersædet frakobles.
Hold øje med sædeføler-kontrollamperne.

I givet fald kontrolleres, at sædets ryglæn
ikke er trykket ned mod sædehynden.
Læn ryglænet bagud, om nødvendigt.
Hvis W ikke lyser efter indstilling af ryglænet, bør fejlen udbedres. Vi anbefaler,
at man henvender sig til en autoriseret
Opel-reparatør.

Picture no: s0013986.tif

Kontrollampen V lyser konstant, så snart
systemet har registreret, at passagersædet
er i brug, og passageren sidder korrekt på
sædet. Når passagersædet er i brug, er airbaggen aktiveret og oppustes muligvis i tilfælde af en ulykke.
Hold øje med sædeføler-kontrollamperne.
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9 Advarsel
Hvis passagersædet er i brug, skal kontrollampen V i midterkonsollen lyse konstant, når tændingen er slået til.
Hvis V ikke lyser under kørsel, er airbaggen i passagersiden ikke blevet tilkoblet, hvilket kan give anledning til livsfarlige personskader.
I givet fald skal tændingen afbrydes,
og det kontrolleres, at passagersædets
ryglæn er i oprejst stilling, og at passageren sidder med lodret overkrop på
sædet. Start motoren igen. Hvis kontrollampen ikke lyser under kørsel, bør fejlen
udbedres. Vi anbefaler, at man henvender sig til en autoriseret Opelreparatør.
Hvis kontrollampen v for airbagsystemerne og selestrammerne på instrumentpanelet lyser, og W på midterkonsollen
lyser, mens passagersædet er i brug, bør
man omgående spørge et værksted til
råds. Vi anbefaler, at man henvender sig
til en autoriseret Opel-reparatør.

Vigtigt
z Tilbehør og andre genstande må ikke
anbringes eller opbevares inden for
airbag-systemernes udløsningsområde,
da de kan forårsage personskader, hvis
airbaggene udløses.
z Anbring ikke genstande mellem airbagsystemerne og personerne i bilen - man
risikerer, at der sker personskader.

9 Advarsel
Børnesikkerhedssystemer eller andre
genstande må aldrig transporteres på
skødet. Det indebærer risiko for livsfarlige
personskader.
z Elektronikken til styring af airbagsystemer og selestrammere er placeret i
midterkonsollen. Anbring ikke magnetiske genstande i dette område, da disse
kan forårsage forstyrrelser i systemerne.
z Undlad at klæbe noget på rattet eller
instrumentpanelet eller at tildække dem
med andre materialer.
z Brug kun en tør klud eller et rengøringsmiddel til indendørs brug til rengøring af
rattet og instrumentpanelet. Der bør ikke
anvendes aggressive rengøringsmidler.
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z Airbaggene udløses alt efter, hvor
alvorlig ulykken er, og hvilken kollisionstype der er tale om.
z En airbag kan kun udløses én gang,
hvilket angives ved, at v lyser konstant.
Når den har været udløst, skal den
udskiftes med det samme. Vi anbefaler,
at man henvender sig til en autoriseret
Opel-reparatør.
z Bilernes hastighed, bevægelsesretning
og deformationsegenskaber samt den
pågældende forhindrings beskaffenhed
er alle faktorer, der spiller ind, når
systemet skal afgøre, hvor alvorligt
uheldet er, og om airbaggene skal
udløses. Skadernes omfang og de deraf
følgende reparationsudgifter er ikke i sig
selv bevis på, at kriterierne for udløsning
af airbaggene var opfyldt.
z Der må ikke foretages ændringer eller tilpasninger af nogen af de dele, der
indgår i airbagsystemerne. Sker dette,
vil bilens typegodkendelse bortfalde.

9 Advarsel
Hvis airbagsystemerne behandles forkert, kan de pludselig blive aktiveret og
forårsage personskader!
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z Ved skrotning af bilen skal gældende
sikkerhedsbestemmelser altid følges.
Derfor bør skrotning overlades til en godkendt genbrugsvirksomhed - vi anbefaler, at De spørger en autoriseret Opelreparatør til råds.
z Personer der vejer under 35 kg, bør kun
køre i en bil, der egner sig til montering af
at børnesikkerhedssystem. Brug af et
sådant system i denne bil kan ikke anbefales.
z Undgå at anbringe tunge genstande på
passagersædet, når dette ikke er i brug.
I givet fald risikerer man, at passagersædets airbag udløses i tilfælde af en
ulykke.
z For at undgå fejl i sædefølersystemet,
bør der ikke anbringes beskyttelsesbetræk eller puder på passagersædet.

Picture no: s0013988.tif

Picture no: s0013989.tif

Cigarettænder )

Tilbehørskontakt

Tryk cigarettænderen ind.

Tilbehørskontakter kan anvendes til tilslutning af elektrisk tilbehør. Hvis motoren ikke
er i gang, aflades batteriet.

Den springer automatisk op, når elementet
er varmt. Træk tænderen ud.
Cigarettænderkontakten kan også
benyttes som tilbehørskontakt.

Pas på ikke at beskadige kontakterne ved
at bruge uegnede stik. Elektrisk tilbehørs
maksimale strømforbrug må ikke overstige
120 watt.
Der må ikke tilsluttes tilbehør, som afgiver
strøm, for eksempel elektriske opladere
eller batterier.
Elektrisk tilbehør, der tilsluttes kontakten,
skal opfylde standarden DIN VDE 40 839
(krav om elektromagnetisk kompatibilitet),
ellers kan der forekomme forstyrrelser i
bilens systemer.
Hvis dæklapningssættet bruges, må der
ikke samtidig være tilsluttet strømforbrugere til hjælpekontakten.
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Askebægre

Opbevaringsrum

Må kun benyttes til aske og ikke til brændbart affald.

Handskerum
Åbnes ved at trække i håndtaget.

9 Advarsel
Følges disse anvisninger ikke, kan det
føre til personskader, der kan være livsfarlige. Eventuelle passagerer bør også
oplyses om farerne.
Åbning: Træk låget opad.
Tømning: Træk askebægeret ud af fordybningen ved at tag fat i låget og trække
opad.
Isætning: Placér askebægerets nederste
kanter i fordybningen, og skub det helt ind.

Handskerummet kan låses med tændingsnøglen.
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Picture no: s0013992.tif

Konsolboks mellem sæderne
Åbnes ved at trykke på knappen i midten
af boksen, dreje den til venstre eller højre
og trække dækslet ned.
Boksen lukkes ved at skubbe dækslet op,
indtil det kommer på plads, og trykke på
knappen.
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Picture no: s0013993.tif

Picture no: s0013994.tif

Netlommer
Befinder sig på panelet bag sæderne.

Ryglænslomme
Befinder sig bag på sædernes ryglæn.

Løft ryglænets udløserhåndtag og vip
sædet frem for at få adgang til netlommerne.

Løft ryglænets udløserhåndtag og vip
sædet frem for at få adgang til ryglænslommerne.

Picture no: s0013995.tif

Sædehyndelomme
Befinder sig foran på sædernes sædehynder.
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Picture no: s0013996.tif

Solskærme

Solskærmene kan slås ned for at beskytte
mod stærkt lys.
Førerens solskærm har et indbygget spejl.
Ved at skyde dækslet mod højre kan man
bruge spejlet. Dækslet bør være lukket
under kørsel.
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Kontrollamper
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De kontrollamper, der beskrives her, findes
ikke i alle bilmodeller. Beskrivelserne
dækker dog alle instrumentversioner.
Kontrollampernes farver betyder:
z Rød

Fare, vigtig påmindelse,

z Gul

Advarsel, oplysning, fejl,

z Grøn

Bekræftelse af aktivering,

z Blå

Bekræftelse af aktivering.

Picture no:

u
Antiblokeringsbremser (ABS)
Kontrollampen lyser gult.
Se side 106.

s

Bagagerum åbent
Kontrollampen lyser gult.

r

Tågebaglygte
Kontrollampen lyser gult.
Lyser, når tågebaglygten er tændt –
se side 76.
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O

Z

R

Blinklys
Kontrollampen blinker grønt.

Udstødningsemission
Kontrollampen lyser eller blinker gult.

Bremsesystem, koblingssystem
Kontrollampen lyser eller blinker rødt.

Den relevante kontrollampe blinker, når
blinklyset er i gang. Begge kontrollamper
blinker, når advarselsblinket er tændt.

Den tændes, når tændingen slås til, og
slukkes kort efter, at motoren er startet.

Lyser, når tændingen er sat til, og håndbremsen er trukket, eller hvis niveauet i
bremse- eller koblingsvæsken er for lav.

Hurtig blinken: Fejl i et blinklys eller tilhørende sikring.
Skift af pærer – se side 129
Sikringer – se side 124.

P
Fjernlys
Kontrollampen lyser blåt.
Den lyser, når fjernlyset er tændt,
samt under brug af overhalingsblink –
se side 13, 75.

Hvis den tændes, mens motoren er i gang:
Der er fejl i emissionsstyringssystemet. De
tilladte emissionsgrænser kan være overskredet. Søg straks hjælp på et værksted.
Vi anbefaler, at De henvender Dem til en
autoriseret Opel-reparatør.
Hvis den blinker, mens motoren er i gang:
Fejl, der kan føre til beskadigelse af katalysatoren – se side 95. Søg straks hjælp på et
værksted. Vi anbefaler, at De henvender
Dem til en autoriseret Opel-reparatør.

Yderligere oplysninger - se side 106, 156.

9 Advarsel
Hvis den lyser, selvom håndbremsen ikke
er trukket: Stands bilen. Afbryd straks
kørslen. Søg hjælp på et værksted. Vi
anbefaler, at De henvender Dem til en
autoriseret Opel-reparatør.
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Kølevæsketemperatur
Kontrollampen lyser rødt.
Hvis den tændes, mens motoren er i gang:
Stop bilen, og stands motoren. Kølevæsketemperaturen er for høj, og der er risiko for
motorskader. Kontroller kølevæskeniveauet – se side 154.

v
Airbag-systemer, selestrammere
Kontrollampen lyser rødt.

I

Picture no: s0013858.tif

Motorolietryk
Kontrollampen lyser rødt.
Den tændes, når tændingen slås til, og
slukkes kort efter, at motoren er startet.
Hvis den tændes, mens motoren er i gang:
Motorsmøringen kan være afbrudt. Dette
kan føre til beskadigelse af motoren og/
eller blokering af drivhjulene:
1. Kør hurtigst muligt væk fra trafikken
uden at genere andre trafikanter.
2. Træd koblingen ned
3. Skift til frigear
4. Afbryd tændingen

Picture no:

9 Advarsel
Når motoren ikke er i gang, skal der betydeligt mere kraft til at bremse og styre.
Tag først nøglen ud af tændingen, når
bilen holder helt stille, ellers risikerer De,
at ratlåsen pludselig træder i funktion.
Kontrollér olietrykket, inden De henvender
Dem til et værksted - vi anbefaler en autoriseret Opel-reparatør.

Hvis den tændes, mens motoren er i gang:
Fejl i airbag-system eller selestrammere –
se side 42, 46.

X
Førerens sikkerhedssele
Kontrollampen lyser eller blinker rødt.
Lyser i ca. 20 sekunder, når tændingen slås
til, eller indtil førerens sikkerhedssele
spændes. Blinker i yderligere 60 sekunder,
hvis selen stadig ikke er spændt.
Hvis sikkerhedsselen ikke er spændt, når
bilen er begyndt at køre, lyser kontrollampen i ca. 20 sekunder og blinker i yderligere 60 sekunder.
Spænding af sikkerhedssele – se side 41.
Kontrollampen slukkes øjeblikkeligt.
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>

Generator
Kontrollampen lyser rødt.

Tågeforlygter
Kontrollampen lyser grønt.

Den lyser i nogle sekunder efter, at tændingen er slået til.

Lyser, når tågeforlygterne er tændt –
se side 76.

Hvis den tændes, mens motoren er i gang:
Stop bilen, og stands motoren. Batteriet
oplades ikke, og motorens kølesystem fungerer muligvis ikke. Spørg et værksted til
råds. Vi anbefaler, at man henvender sig til
en autoriseret Opel-reparatør.

o

Tyverialarm,
elektronisk startspærre
Kontrollampen lyser eller blinker gult.

v

Hvis den tændes, mens motoren er i gang:
Der er fejl i startspærresystemet. Motoren
kan ikke starte - se side 21.

Kontrollampen blinker under kørsel:
Systemet har grebet aktivt ind - se side 98.

Lyser, mens tyverialarmsystemet starter
op, og blinker med 3 sekunders mellemrum, når systemet er aktiveret. Hvis der
er en dør åben, når bilen låses med fjernbetjeningen, blinker den to gange i sekundet.

Elektronisk stabiliseringsprogram (ESP)
Elektronisk stabiliseringskontrol (ESC)
Kontrollampen blinker eller lyser gult.

Hvis den tændes under kørsel:
Systemet slået fra, eller fejl i det elektroniske stabiliseringsprogram (ESP) – se
side 98.
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Tyverialarm - se side 29.

Picture no: s0013860.tif

Instrumentdisplay

Omdrejningstæller
Brug af omdrejningstælleren bidrager til at
spare brændstof, idet den angiver motorens omdrejningstal.
Advarselszonen til højre: den maksimalt tilladte omdrejningshastighed er overskredet, og der er risiko for motorskade.
Kør om muligt i hvert gear ved lav
motoromdrejningshastighed (ca. 2000 3000 omdr./min.), og hold en jævn kørselshastighed.
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Picture no: s0013859.tif

Speedometer
Viser hastigheden.

Picture no: s0013862.tif

Picture no: s0013949.tif

Brændstofmåler

Informationscenter

Viser i venstre zone = Påfyld brændstof –
se side 94.

Viser information om bilen og chekkontrol
og advarselsmeddelelser, når tændingen
er slået til.

Kør aldrig tanken tom!
På grund af det tilbageværende brændstof i tanken kan påfyldningsmængden
være mindre end den angivne tankkapacitet.

Informationstypen og visningsmåden
afhænger af de indstillinger, der er foretaget med tilpasningsfunktionen. Visse
informationer og advarsler vises på displayet i forkortet form.
Informationsdisplay - se side 61
Tilpasningsfunktion - se side 65
Checkkontrol og advarselsmeddelelser se side 69.
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Informationsdisplay
Informationsdisplayet viser kørselsdata,
der kontinuerligt registreres og behandles
elektronisk.
Med tændingen slået til trykkes på S for
at komme til næste menupunkt.
Hold T inde for at nulstille relevante
menupunkter.
Nogle informationer vises på displayet i
forkortet form.
Menupunkterne vises i denne rækkefølge:

Picture no: s0013933.tif

Valg af funktioner
Funktioner og indstillinger er tilgængelige
via informationscentret.
Dette gøres med knapperne S og T på
rattets venstre side. De relevante menupunkter vises derefter på displayet ét
efter ét.
Hvis der vises checkkontrol-advarselsmeddelelser, er displayet spærret for andre
funktioner. Bekræft en meddelelse ved at
trykke på S eller T. Hvis der er flere
advarselsmeddelelser, bekræftes disse én
ad gangen.
Informationsdisplay - se side 61,
Checkkontrol og advarselsmeddelelser se side 69.

z
z
z
z
z
z
z
z
z

Udetemperatur og kilometertæller,
TRIP A (Triptæller),
TRIP B (Triptæller),
FUEL RANGE (afstand til tom tank),
ECON (gennemsnitligt brændstofforbrug),
AV SPEED (gennemsnitshastighed),
OIL LIFE,
COOLANT,
BOOST.

Når tændingen afbrydes og slås til igen,
vises det tidligere viste menupunkt.

Picture no: s0013949.tif

Udetemperatur og kilometertæller
Viser udetemperaturen og det samlede
antal kørte kilometer, når tændingen er
slået til.
Når tændingen er afbrudt, vises kilometertælleren i ca. 10 sekunder, når en af
dørene åbnes.
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Picture no: s0013997.tif

Picture no: s0013998.tif

Et fald i temperaturen vises omgående.
En stigning i temperaturen vises efter et lille
stykke tid.

Triptæller
Viser det tilbagelagte antal kilometer (km)
siden sidste nulstilling.

Udetemperaturen vises i celsius (o C) eller
fahrenheit (o F), afhængig af, hvilke måleenheder der er valgt med tilpasningsfunktionen.

Vælg TRIP A eller TRIP B på informationsdisplayet.

Hvis udetemperaturen er lav, vises
"ICE POSSIBLE" som en advarsel om
isglatte veje.

Hver triptæller kan når som helst nulstilles
hver for sig.

9 Advarsel
Pas på: Vejen kan allerede være isglat,
inden meddelelsen vises.

Begge triptællere kan bruges på samme
tid.

Picture no: s0014000.tif

Brændstofrækkevidde
Viser hvor mange kilometer (km), bilen kan
køre, baseret på det aktuelle tankindhold
og gennemsnitsforbruget. På displayet
vises gennemsnitlige værdier.
Tallet opdateres automatisk efter en kort
forsinkelse, når der er blevet påfyldt
brændstof.
Vælg FUEL RANGE på informationsdisplayet.
Brændstofrækkevidden kan ikke nulstilles.
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Picture no: s0013999.tif

Hvis der er lav stand i brændstoftanken,
vises advarslen "FUEL RANGE LOW" på
displayet.
Checkkontrol og advarselsmeddelelser se side 69.

Picture no: s0014001.tif

Gennemsnitligt brændstofforbrug
Viser det gennemsnitlige brændstofforbrug i liter pr. 100 km (l/100 km), baseret på
den tilbagelagte strækning og den brugte
mængde brændstof siden sidste nulstilling.
Vælg ECON på informationsdisplayet.
Tallet kan nulstilles når som helst.
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Picture no: s0014002.tif

Gennemsnitshastighed
Viser gennemsnitshastigheden i kilometer i
timen (km/t) siden sidste nulstilling.
Vælg AV SPEED på informationsdisplayet.
Tallet kan nulstilles når som helst.
Stop under turen med tændingen afbrudt
regnes ikke med.
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Afbrydelse af strømforsyning
Hvis strømforsyningen har været afbrudt,
eller batterispændingen er for lav, forsvinder de lagrede værdier i informationsdisplayet.

Picture no: s0014003.tif

Picture no: s0014004.tif

Motoroliekontrol
Viser en beregning af motoroliens restlevetid i procent siden sidste nulstilling.

Kølevæsketemperatur:
Viser kølevæskens temperatur i
celsius (o C).

Når systemet er blevet nulstillet efter olieskift, viser displayet 100%.

Vælg COOLANT på informationsdisplayet.

Vælg OIL LIFE på informationsdisplayet.
Motoroliekontrol - se side 70, 151.
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Hvis der ikke foretages et valg inden
ca. 10 sekunder, afsluttes tilpasningsfunktionen, og displayet vender tilbage til den
foregående visningsmåde.
Tilpasningsfunktionen afsluttes også, så
snart tændingen afbrydes.
Hvis bilens hastighed overstiger 3 km/t, er
kun UNITS-menuen til rådighed.
Nogle informationer vises på displayet i
forkortet form.

Picture no: s0014005.tif

Turboforstærkning
Viser hvor meget turbotryk, motoren får, i
kilopascal (kPa).
Vælg BOOST på informationsdisplayet.

Picture no: s0014037.tif

Tilpasningsfunktion
Med tændingen slået til, og mens bilen
holder stille, trykker man på S og T
samtidigt og holder dem inde for at
komme til tilpasningsfunktionen.
Menupunktet OIL LIFE RESET fremkommer.
Motoroliekontrol - se side 64, 70, 151.
Tryk på S for at komme til næste menupunkt.
Hold T inde i ca. 1 sekund for at gennemløbe de tilgængelige indstillinger for
hvert menupunkt.
Tryk på S for at vælge den viste indstilling og komme videre til næste menupunkt.
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Menupunkterne vises i denne rækkefølge:
z
z
z
z
z
z
z
z
z

OIL LIFE RESET,
UNITS,
LOCK HORN,
UNLOCK HORN,
LIGHT FLASH,
DELAY LOCK,
AUTO UNLK (oplåsning),
EXT LIGHTS (udv. lygter),
LANGUAGE.

Standardindstillingerne for disse menupunkter er foretaget på fabrikken.
Gennemløb indstillingsmulighederne, og
vælg den ønskede indstilling for at komme
videre til næste menupunkt.

Picture no: s0014038.tif

Valg af måleenheder
De kan vælge, hvilke måleenheder der skal
anvendes.

Picture no: s0014039.tif

Vælg UNITS i indstillingsfunktionen.

Låsningshorn
Denne funktion får hornet til at lyde, hver
gang der trykkes på e på fjernbetjeningen.
Funktionen kan vælges eller fravælges.

Indstillingsmulighederne er "ENGLISH" og
"METRIC".

Indstillingsmulighederne er "OFF" og "ON".

Når der vælges "ENGLISH", vises angivelserne i engelske enheder.
Når der vælges "METRIC" (standardindstilling), vises alle angivelser i metersystemets
enheder, f.eks. afstande i kilometer (km)
og brændstofforbrug i liter pr. 100 kilometer (l/100 km).

Vælg LOCK HORN i indstillingsfunktionen.
Når der er valgt "OFF" (standardindstilling), lyder hornet ikke første gang, der
trykkes på e. Hornet lyder anden gang der
trykkes, som bekræftelse på, at låsningen
er foretaget.
Når der er valgt "ON", lyder hornet, hver
gang der trykkes på e.
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Picture no: s0014040.tif

Oplåsningshorn
Denne funktion får hornet til at lyde, første
gang der trykkes på c på fjernbetjeningen.
Funktionen kan vælges eller fravælges.
Vælg UNLOCK HORN i indstillingsfunktionen.

Picture no: s0014041.tif

Lysblink
Denne funktion får advarselsblinket til
at blinke, hver gang der trykkes på c, e
eller s på fjernbetjeningen. Funktionen
kan vælges eller fravælges.
Vælg LIGHT FLASH i indstillingsfunktionen.

Indstillingsmulighederne er "OFF" og "ON".

Indstillingsmulighederne er "OFF" og "ON".

Når der er valgt "OFF" (standardindstilling), lyder hornet ikke, når der trykkes
på c.

Når der er valgt "OFF", blinker advarselsblinket ikke, når der trykkes på c, e
eller s.

Når der er valgt "ON", lyder hornet, første
gang der trykkes på c.

Når der trykkes på "ON" (standardindstilling), blinker advarselsblinket, hver gang
der trykkes på c, e eller s.
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Picture no: s0014042.tif

Forsinket låsning
Denne funktion forsinker låsningen af
dørene og kan vælges eller fravælges.
Vælg DELAY LOCK i indstillingsfunktionen.
Indstillingsmulighederne er "OFF" og "ON".
Når "OFF" er valgt, låses dørene øjeblikkeligt, når der trykkes på e på fjernbetjeningen.
Når "ON" (standardindstilling) er valgt,
låses dørene ikke før ca. 5 sekunder efter,
at den sidste dør er lukket, når der trykkes
på e på fjernbetjeningen.
Forsinkelsen kan tilsidesættes ved at trykke
på e igen. Dørene låses nu øjeblikkeligt.
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Picture no: s0014043.tif

Picture no: s0014044.tif

Picture no: s0014045.tif

Automatisk oplåsning
Denne funktion giver mulighed for automatisk oplåsning af døre, når nøglen drejes
til tændingsposition J. Funktionen kan
vælges eller fravælges.

Velkomstlys
Denne funktion får lygterne til at lyse, når
der trykkes på c på fjernbetjeningen. Funktionen kan vælges eller fravælges.

Valg af sprog
Der kan vælges mellem flere sprog til nogle
af funktionerne.

Vælg AUTO UNLK i indstillingsfunktionen.

Vælg EXT LIGHTS i indstillingsfunktionen.
Indstillingsmulighederne er "OFF" og "ON".

Indstillingsmulighederne er "ENGLISH",
"FRENCH", "SPANISH" og "GERMAN".

Indstillingsmulighederne er "ALL",
"DRIVER" og "NONE".
Når "ALL" (standardindstilling) er valgt,
oplåses begge døre automatisk.
Når "DRIVER" er valgt, oplåses kun førerens dør automatisk.
Når "NONE" er valgt, oplåses ingen af
dørene automatisk.
Centrallås - se side 24.

Når "OFF" er valgt, lyser lygterne ikke, når
der trykkes på c på fjernbetjeningen.
Når "ON" (standardindstilling) er valgt,
lyser lygterne i ca. 20 sekunder, eller indtil
en dør åbnes, når der trykkes på c.

Vælg LANGUAGE i indstillingsfunktionen.
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Tilpasningsfunktionen afsluttes efter valg
af sprog, og på displayet vises nu igen det
tidligere viste menupunkt - se side 61.
Alternativt kan man afslutte tilpasningsfunktionen ved at holde S og T inde
samtidigt.
Fjernbetjening - se side 22
Centrallås - se side 24
Forsinket låsning - se side 24
Automatisk låsning - se side 25
Automatisk oplåsning - se side 25.
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Checkkontrol og
advarselsmeddelelser
Checkkontrollen overvåger en række
væskeniveauer, fjernbetjeningsbatteriet,
motoren, tankdækslet og status for flere
af bilens funktioner, herunder fartpilot,
traction control, elektronisk stabiliseringsprogram (ESP) og airbagsystemerne.
"ESC" vises i nogle advarselsmeddelelser.
Elektronisk stabiliseringskontrol (ESC)
indgår i Elektronisk stabiliseringsprogram (ESP) og forbedrer kørselsstabiliteten.
Advarselsmeddelelser vises på informationscentret, og der lyder muligvis en ringelyd, når der vises en meddelelse. Hvis der
er flere meddelelser, vises de én efter én.
Nogle advarselsmeddelelser vises på displayet i forkortet form..
Eksempler på advarselsmeddelelser vises
på de følgende sider.
Der kvitteres for advarselsmeddelelser som
beskrevet på side 61. Meddelelserne forsvinder fra displayet, når problemet ikke
længere eksisterer.
Ikke-kvitterede advarselsmeddelelser vises
igen senere, hvis problemet stadig består.

Picture no: s0013951.tif

Advarselsmeddelelser
AUTO LIGHTS OFF

Automatisk nærlysaktivering er slået fra
med lyskontaktarmen.
AUTO LIGHTS ON
Automatisk nærlysaktivering er
slået til igen med lyskontaktarmen.
Meddelelsen vises kun, når automatisk
nærlysaktivering er blevet slået fra og til
igen.
Den vises ikke, når tændingen slås til.
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BRAKE FLUID
Standen i bremse-/koblingsvæsken er lav.
Efter påfyldning af bremse-/koblingsvæske
skal årsagen til væsketabet afhjælpes.
Vi anbefaler, at man henvender sig til en
autoriseret Opel-reparatør.
Bremse- og koblingsvæskestand - se
side 156.
CHANGE OIL SOON
Motoroliens levetid er udløbet. Skift motorolie.
Aftal tid for service på et værksted snarest
muligt. Vi anbefaler, at man henvender sig
til en autoriseret Opel-reparatør.
Motorolieskift og oliefilterskift - se side 154.
Kvittering af meddelelsen ved tryk på S
eller T nulstiller ikke motoroliekontrollen.
Nærmere enkeltheder om motoroliekontrol
fremgår af side 64 og 151.

COMPETITIVE MODE
Sportsfunktion er valgt med R på midterkonsollen.
Kontrollampen v på instrumentpanelet
lyser.
Tilpas køremåden herefter.
Sportsfunktion - se side 100.
CRUISE ENGAGED
Fartpiloten er blevet aktiveret med knapperne på venstre side af rattet.
Fartpilot - se side 101.
DOOR AJAR
Én eller begge døre er ikke lukket ordentligt. Luk førererens og passagerens dør.
ENGINE DISABLED
Motorstart er blevet sat ud af funktion.
Søg straks hjælp på et værksted. Vi anbefaler, at De henvender Dem til en autoriseret Opel-reparatør.

ESC ACTIVE
ESP er trådt i funktion for at øge stabiliteten i glat føre. Kontrollampen v på
instrumentpanelet lyser også. Tilpas køremåden herefter.
Meddelelsen kan blive stående et kort
stykke tid, efter at ESP-assistancen er
ophørt.
Elektronisk stabiliseringsprogram (ESP) se side 98.
ESC OFF
ESP er blevet slået fra, eller der er en fejl.
Kontrollampen v på instrumentpanelet
lyser også. Tilpas køremåden herefter.
Elektronisk stabiliseringsprogram (ESP) se side 98.
FUEL RANGE LOW
Lav stand i brændstoftanken. Påfyld
brændstof.
Påfyldning af brændstof - se side 94.
ICE POSSIBLE
Føret kan være isglat på grund af lav udetemperatur. Tilpas køremåden herefter.
Ekstreme kørselsforhold - se side 93.
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KEY FOB BATT LOW
Fjernbetjeningens batterispænding er for
lav. Udskiftning af batteri - se side 23.
LOW COOLANT
Lav stand i kølevæsken. Efterfyld kølevæske, og få årsagen til væsketabet
afhjulpet. Vi anbefaler, at man henvender
sig til en autoriseret Opel-reparatør.
Kølevæskestand - se side 155.
LOW TRACTION
Traktionskontrollen er trådt i funktion for
at reducere hjulspin i glat føre. Kontrollampen v på instrumentpanelet blinker
også.
Tilpas køremåden herefter.
Meddelelsen kan blive stående et kort
stykke tid, efter at traktionskontrollen er
ophørt.
Elektronisk stabiliseringsprogram (ESP) se side 98.
PARKING BRAKE
Håndbremsen er stadig trukket, selvom
hastigheden overstiger 8 km/t. Kontrollampen R på instrumentpanelet blinker
også.
Inden kørslen fortsættes, skal håndbremsen udløses for at undgå overophedning og beskadigelse af bremsesystemet.
Håndbremse - se side 105.

SERVICE AIR BAG
Fejl i airbagsystemet. Airbaggene vil
muligvis ikke udløses i tilfælde af en ulykke.
Spørg straks et værksted til råds. Vi anbefaler, at De henvender Dem til en autoriseret Opel-reparatør.
SERVICE ESC
Fejl i ESP. Kontrollampen v på instrumentpanelet lyser også. I glat føre vil systemet
ikke bidrage til kørselsstabiliteten. Tilpas
køremåden herefter.
Hvis meddelelsen fremkommer under
kørsel, skal bilen standses og tændingen
afbrydes og slås til igen. Hvis meddelelsen
stadig vises, bør man snarest muligt spørge
et værksted til råds. Vi anbefaler, at man
henvender sig til en autoriseret Opelreparatør.
Elektronisk stabiliseringsprogram (ESP) se side 98.
SERVICE TRACTION
Fejl i traktionskontrollen. Kontrollampen v
på instrumentpanelet lyser også. I glat føre
vil systemet ikke reducere hjulspin. Tilpas
køremåden herefter.
Rådfør Dem snarest muligt med et værksted. Vi anbefaler, at De henvender Dem
til en autoriseret Opel-reparatør.
Elektronisk stabiliseringsprogram (ESP) se side 98.
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TRACTION OFF
Traction control er blevet deaktiveret
med R på midterkonsollen. Kontrollampen v på instrumentpanelet lyser
også. Tilpas køremåden herefter.
Elektronisk stabiliseringsprogram (ESP) se side 98.
TRUNK AJAR
Bagagerumsklappen er åben eller ikke
lukket ordentligt. Kontrollampen s på
instrumentpanelet lyser også. Luk bagagerumsklappen.
Undgå at køre med bagagerumsklappen
åben.
Bagagerum - se side 26 og 56.
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Advarselssummer
Ved start af motor eller under kørsel:
z hvis førerens sikkerhedssele ikke er
spændt
z hvis passagerens sikkerhedssele ikke er
spændt, og sædeføleren registrerer, at
passagersædet er i brug
z hvis dørene eller bagagerumsklappen
ikke er lukket ordentligt, når bilen
begynder at køre
z hvis håndbremsen er trukket til trods for,
at hastigheden overstiger 8 km/t

Picture no: s0013850.tif

z når blinklyset bruges.

Forrudeviskere

Når bilen er parkeret, og førerens dør
åbnes:

Viskerne slås fra ved at føre armen tilbage
til udgangsstillingen.

z hvis forlygter eller parkeringslys er tændt
z hvis nøglen sidder i tændingslåsen
z hvis der står en dør åben, når bilen låses
med fjernbetjeningen 3.
Råd om kørsel - se side 89
Brændstofbesparende kørsel, miljøbevidsthed - se side 91.

Viskerne startes ved at skubbe armen
opad.
Q
O
P
]
z

=
=
=
=
=

Viskerfunktion
Sluk
Viskerrobot
Langsomt
Hurtigt

Skift til næste indstilling op eller ned:
Skub forsigtigt til armen.
I let regn eller tåge føres armen ned fra O
til Q og slippes: Enkelt slag. Hold armen i
denne stilling for at få flere viskerslag.
Armen vender automatisk tilbage til O, når
den slippes.
Yderligere oplysninger - se side 136 og 157.

Picture no: s0014006.tif

Indstilleligt viskerinterval
Indstilling af viskerintervallet til mellem
3 og 10 sekunder:
Slå tændingen til. Før armen op fra
position O til viskerrobot P.
Drej justerringen O til den ønskede indstilling. Mærkerne til venstre for justerringen repræsenterer viskerhyppigheden.
De større mærker øverst repræsenterer
hyppigere viskning, mens de mindre
mærker nederst repræsenterer mindre
hyppig viskning.
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Med armen i position P afhænger viskehyppigheden også af bilens hastighed.
I takt med at hastigheden øges, bliver
viskningen hyppigere.
Den viskehyppighed, der vælges med justerringen, gemmes, indtil den ændres igen.
Yderligere oplysninger - se side 136 og 157.

Picture no: s0013851.tif

Forrudevasker

Rens startes ved at trykke på knappen n i
enden af armen.
Sprinklervæske sprøjtes på forruden, og
samtidig giver viskerne fire slag.
Yderligere oplysninger - se side 136 og 158.
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Lys

Lys

Versioner med kørelys 3: Parkeringslyset er
tændt, når tændingen er slået til, og lyskontakten står på AUTO. Nærlyset
tændes, når motoren starter.
Kørelyset slukkes, når tændingen afbrydes.
Ved brug af kørelys og tågelygter skal
bestemmelserne i det land, hvor man kører,
overholdes.
Kørsel i udlandet – se side 78.

Lygter ..................................................
Fjernlys, overhalingsblink...................
Automatisk aktivering af nærlys .......
Blinklys .................................................
Tågeforlygter > .................................
Tågebaglygte r.................................
Baklygter .............................................
Advarselsblink.....................................
Instrumentbelysning, lys i
informationsdisplay .........................
Kabinebelysning .................................
Læselamper ........................................
Beskyttelse af batteriet mod
afladning ..........................................
Lygteglas.............................................
Forlygter ved kørsel i udlandet..........
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Lygter

Picture no: s0013845.tif

Drej lyskontaktarmen:
9
8
AUTO

=
=
=

X

=

Nær- eller fjernlys
Parkeringslys
Automatisk aktivering af
nærlys
Automatisk aktivering af
nærlys til/fra

I position 8 og 9 lyser baglygterne og
nummerpladelyset også.
Hvis tændingen afbrydes, når nærlys eller
fjernlys er tændt, lyser kun parkeringslyset.

Lys
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Om nødvendigt, kan automatisk aktivering
af nærlys slås fra. Drej armen til X, og
slip den. Armen vender tilbage til AUTOposition, og på informationscentret vises
"AUTO LIGHTS OFF" et kort øjeblik.
Automatisk nærlysaktivering slås til ved at
dreje armen til X igen og slippe den. Armen
vender tilbage til AUTO-position, og informationscentret viser "AUTO LIGHTS ON" et
kort øjeblik.

Picture no: s0013846.tif
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Fjernlys, overhalingsblink

Automatisk aktivering af nærlys

Man skifter fra nær- til fjernlys ved at
bevæge armen fremefter.

Lyskontaktarmen på AUTO: Når motoren
er i gang, tændes nærlyset automatisk, når
lysforholdene udenfor nødvendiggør det.

Man skifter til nærlys ved at trække armen
tilbage mod rattet.
Overhalingsblink aktiveres ved at trække
armen ind mod rattet. Fjernlyset er tændt,
så længe armen holdes fast.
Den blå kontrollampe C lyser, når fjernlyset eller overhalingsblinket er tændt.

For at undgå at lygterne tændes, når det
ikke er påkrævet, bør lyssensoren oven på
instrumentpanelet i førerens side ikke tildækkes.
Lygterne slukkes, når tændingen afbrydes.
Af sikkerhedsgrunde bør armen altid stå
i AUTO-position.

Automatisk nærlysaktivering slås automatisk til, når tændingen afbrydes og slås til
igen.
Informationscenter - se side 60
Checkkontrol-advarselsmeddelelser se side 69.
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Lys

Picture no: s0013847.tif
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Blinklys

Tågeforlygter >

Blinklyset aktiveres ved at føre armen op
eller ned.

Tænd

=

Arm op
Arm ned

Sluk

=

=
=

Højre blinklys
Venstre blinklys

Efter brug vender blinklysarmen tilbage til
udgangsstillingen.
Hvis armen føres forbi modstandspunktet,
fortsætter blinklyset med at blinke. Når
rattet drejes tilbage til ligeudstilling, holder
blinklyset automatisk op med at blinke.
Kort signal: Før armen til modstandspunktet, og slip den, for at aktivere afviserne ved baneskift og lign. Hvis armen
holdes ved modstandspunktet, blinker
blinklyset i længere tid.
Blinklyset kan slås fra manuelt ved at
bevæge armen lidt.

Tryk på >, hvorefter > på
instrumentpanelet tændes
Tryk på > igen, eller
afbryd tændingen eller sluk
lygterne

Tågeforlygterne kan kun tændes, når tændingen er slået til, og forlygterne er tændt.

Picture no: s0013865.tif

Tågebaglygte r
Tænd

=

Sluk

=

Tryk på r, hvorefter r på
instrumentpanelet tændes
Tryk på r igen, eller
afbryd tændingen eller
sluk lygterne

Tågebaglygten kan kun tændes, når tændingen er slået til, og forlygterne er tændt.

Baklygter
Tændes, når bilen sættes i bakgear med
tændingen slået til.

Lys

Picture no: s0013849.tif

Advarselsblink

Tændes ved at trykke på ¨, og slukkes
ved at trykke på ¨ igen.
For lettere at finde knappen er dens røde
felt oplyst, når tændingen er slået til. Når
knappen trykkes ind, blinker kontrollampen i takt med advarselsblinket.

Picture no: s0013866.tif

Instrumentbelysning, lys i
informationsdisplay
Tændes, når tændingen slås til.

Lysstyrken kan justeres med tændingen
slået til: Drej justerhjulet op eller ned, indtil
den ønskede lysstyrke opnås.
Når lyskontakten drejes til X, slukkes
instrumentpanelbelysningen, og informationscentret oplyses med maksimal lysstyrke.
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Picture no: s0014046.tif

Kabinebelysning

Tændes automatisk, når dørene låses op
med fjernbetjeningen, når én af dørene
åbnes, eller når nøglen tages ud af tændingslåsen.
Slukkes ca. 20 sekunder efter, at dørene er
lukket; slukkes øjeblikkeligt, når tændingen
afbrydes, eller efter at dørene låses med
fjernbetjeningen.
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Lys
Belysning af cigarettænder
Tændes, når tændingen slås til.
Bagagerumsbelysning
Tændes, når bagagerummet åbnes.
Udstigningslys
Alt efter lysforholdene udendørs, lyser forlygterne i ca. 10 sekunder, når nøglen
tages ud af tændingslåsen.

Picture no: s0014047.tif

Læselamper

Læselamperne i højre og venstre side
betjenes individuelt.
En læselampe tændes ved at trykke på den
tilsvarende knap på spejlets underside.
Knappen springer ud.
Læselampen slukkes ved at trykke på
knappen igen. Knappen trækkes ind.

Dørhåndtagslys
Kontakter i førerens og passagerens dørhåndtag oplyses, når tændingen slås til.

Beskyttelse af batteriet mod
afladning
For at undgå, at batteriet aflades, slukkes
kabinelyset, læselamperne og bagagerumslyset automatisk 20 minutter efter,
at tændingen er afbrudt.

Lygteglas
Den indvendige side af lygteglassene kan
kortvarigt dugge til i dårligt, vådt og koldt
vejr, i kraftig regn eller efter bilvask.
Duggen forsvinder af sig selv efter kort
tid og forsvinder hurtigere, hvis lygterne
tændes.

Forlygter ved kørsel i udlandet
Det asymmetriske nærlys udvider synsfeltet ved vejkanten i passagersiden.
Dette blænder modkørende trafikanter
under kørsel i lande, hvor man kører i den
modsatte side af vejen. Vi anbefaler, at
man spørger en autoriseret Opel-reparatør
til råds.

Infotainmentsystem

Infotainmentsystem
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Modtageforhold for radio
Modtageforholdene for en bilradio og en
almindelig radio er forskellige.
Eftersom bilantennen befinder sig relativt
tæt ved jorden, kan radiostationerne ikke
garantere modtagelse af samme kvalitet
som med en radio, der er tilsluttet en højt
placeret husantenne.

Modtageforhold for radio..................
Fjernbetjening på rattet.....................
Mobiltelefoner og radioudstyr (CB) 3
Infotainmentsystem 3........................
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z Varierende afstand til senderen
z Modtagelse af flere signaler på grund af
refleksion og
z Skygning
kan forårsage statisk støj, forvrængninger
eller fuldstændig afbrydelse af modtagelsen.

Picture no: s0013853.tif

Fjernbetjening på rattet

Infotainmentsystemets 3 og informationscentrets funktioner kan betjenes med
knapperne på rattet.
Nærmere oplysninger fremgår af den relevante brugsanvisning.
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Mobiltelefoner og
radioudstyr (CB) 3
Følg Opels monteringsvejledning og telefonproducentens betjeningsvejledning ved
installation og brug af mobiltelefon, da
bilens typegodkendelse ellers risikerer at
bortfalde (EU-direktiv 95/54/EF).
Forudsætninger for problemfri funktion:
z Fagmæssig korrekt monteret udvendig
antenne for at sikre maksimal rækkevidde
z Sendeeffekt på maksimalt 10 watt
z Montering af telefonen på egnet sted (se
anvisningerne på side 51).
Få råd om, hvilke steder der er beregnet til
montering af henholdsvis udvendig
antenne og holdere til udstyret, samt om
brug af apparater, der har en sendeeffekt
på mere end 10 watt. Vi anbefaler, at De
henvender Dem til en autoriseret Opelreparatør, der kan tilbyde tilbehør i form af
konsoller og forskellige monteringssæt og
som vil montere disse i overensstemmelse
med forskrifterne.

Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi, at man
ikke bruger mobiltelefonen under kørslen.
Også selv om De bruger håndfri betjening,
kan det tage opmærksomheden fra trafikken. Overhold de regler, der gælder i
det land, De kører i.

9 Advarsel
Brug af mobiltelefoner og radioudstyr
(CB) med indbygget antenne inde i bilen
kan forårsage forstyrrelser i bilens elektroniske systemer.
Mobiltelefoner og radioudstyr (CB) bør
derfor kun bruges, hvis de er sluttet til en
udvendig antenne.

Infotainmentsystem 3
Betjening af Infotainment systemet
fremgår af betjeningsvejledningen.

Klimaanlæg
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Varme, ventilation og
aircondition

Ventilation, opvarmning og afkøling udgør
en funktionsenhed, som sørger for maksimal komfort året rundt, uanset vejrforhold og udetemperatur.
Når afkøling er aktiveret, afkøles og
affugtes luften.
Opvarmningsenheden opvarmer luften
efter behov i alle funktionsmåder,
afhængig af temperaturdrejeknappens
stilling. Luftgennemstrømningen kan reguleres efter behov ved brug af blæseren.
Klimaanlæg – se side 86.

Picture no: s0014050.tif

Ventilationsspjæld

Ved brug af temperaturreguleringsknappen opnås en behagelig ventilation af
kabinen.
Luftgennemstrømningen øges ved at give
blæseren en højere indstilling og stille luftfordelingsknappen på M eller L.
Midterste ventilationsspjæld i instrumentpanelet
Indstil luftstrømmens retning ved at vippe
og dreje spjældene.
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9 Advarsel
Bagrudeopvarmningen bør ikke bruges,
når kalechen opbevares i bagagerummet.

Picture no: s0014051.tif
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Sideventilationsspjæld i instrumentpanelet
Åbn spjældet ved at dreje det lodrette
justerhjul opad.

El-bagrude

Indstil luftstrømmens retning ved at vippe
og dreje spjældene.

Kontrollampen i knappen lyser:
bagruden opvarmes.

Luk spjældet ved at dreje det lodrette
justerhjul nedad.

Kontrollampen lyser ikke:
bagrudeopvarmning er slået fra.

Ekstra ventilationsspjæld
Under forruden og dørruderne samt i fodrummet.

Opvarmningen fungerer kun, når motoren
er i gang. Opvarmningen afbrydes automatisk efter ca. 15 minutter.

Med tændingen slået til aktiveres bagrudeopvarmningen ved at trykke på
knappen Ü.

Hvis der trykkes på Ü igen efter automatisk slukning, fortsætter bagrudeopvarmningen i ca. 8 minutter og slukkes derefter
igen.
Sluk for bagrudeopvarmningen, så snart
udsynet bagud er klart.

Klimaanlæg

Picture no: s0014053.tif

Varme- og ventilationssystem
Venstre drejeknap: Temperatur
Drej højre om
=
Varmt
Drej venstre om
=
Koldt

Picture no: s0014054.tif

Midterste drejeknap: Luftstrøm
Fire blæserhastigheder:
0
4

=
=

Sluk
Maksimal luftstrøm

Luftstrømmens hastighed styres af blæseren, som derfor altid bør være i gang
under kørslen.
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Picture no: s0014052.tif

Højre drejeknap: Luftfordeling
M
Til hovedområdet via justerbare
ventilationsspjæld i midten og i
siderne
L
Til hovedområdet via justerbare
ventilationsspjæld i midten og i
siderne samt til fodrummet
K
Til fodrummet
J
Til forruden, dørruderne og fodrummet
V
Til forruden og dørruderne
Mellemliggende indstillinger er mulige. Åbn
sidespjældene, når drejeknappen er indstillet til L eller M.
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Varme
Varmeeffekten afhænger af kølervæsketemperaturen. Den fulde varmeeffekt
opnås således først, når motoren er blevet
varm.
Hurtig opvarmning af kabinen:
z Indstil luftfordelings-drejeknappen som
ønsket, helst på J - se side 83.
z Drej temperaturknappen så langt mod
højre som muligt.
z Vælg blæserhastighed 3.

Picture no: s0014055.tif

Ventilation
z Maksimal ventilation til hovedet opnås
ved at stille luftfordelings-drejeknappen
på M, åbne sidespjældene og rette midterspjældene opad – se side 81.
z Indstil temperaturen efter behov.
z Indstil blæseren efter behov.
z Ventilation til fødderne opnås ved at
stille luftfordelings-drejeknappen på K.
z Ventilation til såvel hovedet som fødderne opnås ved at stille luftfordelingsdrejeknappen på L.

z Åbn sidespjældene.

Komforten og det generelle velvære for
personerne i bilen afhænger i vid udstrækning af den rette indstilling af ventilation
og varme.
For at opnå forskellige temperaturer i forskellige niveauer og den behagelige effekt
med "koldt hoved og varme fødder", skal
luftfordelingsknappen stilles på K eller J
og temperaturknappen i en vilkårlig position (i midterområdet med niveaubestemt
temperatur).

Klimaanlæg
z Indstil blæseren på 3 eller 4.
z Tænd for el-bagruden Ü.
z Åbn eventuelt sidespjældene, og ret
dem mod dørruderne.
Hvis De samtidig ønsker varme til fødderne, skal luftfordelingsknappen stilles
på J.

Picture no: s0014056.tif

Varme til fødderne
z Stil luftfordelingsknappen på K.
z Temperaturdrejeknappen i højre zone.
z Tænd for blæseren.

Picture no: s0014057.tif

Afdugning og afisning af ruder

9 Advarsel
Følges anvisningerne ikke, kan ruderne
dugge eller ise til, og det kan føre til uheld
på grund af dårligt udsyn.
Tildugning eller tilisning af ruderne, f.eks. i
fugtigt vejr, pga. vådt tøj eller lav udetemperatur.
z Køling n tændt - se side 86.
z Stil luftfordelingsknappen på J eller V.
z Drej temperaturknappen så langt mod
højre som muligt (varmt).
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Klimaanlæg
Ud over varme- og kølevirkningen køler og
affugter (tørrer) klimaanlægget den indstrømmende luft.
Spar på brændstoffet ved at slå kølesystemet fra, så snart der ikke længere er
brug for køling eller affugtning.
Ved lav udetemperatur slås køleenheden
automatisk fra.
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Køling n
Brug kun køling med motoren og blæseren
i gang:
Tænd
=
Tryk på n
Sluk
=
Tryk på n igen

Luftrecirkulation 4
Ludtrecirkulationsknappen 4 benyttes
til indstilling af ventilationssystemet til
recirkulation (kontrollampen i knappen
lyser).

Kontrollampen i knappen lyser.

Hvis der kommer røg eller ubehagelige
lugte ind i kabinen udefra, kan man midlertidigt slå recirkulationen til.

Hvis der er slukket for blæseren, blinker
kontrollampen tre gange og slukkes derefter. Klimaanlægget fungerer ikke, når
blæseren ikke er i gang.

Ved høje udetemperaturer kan køleeffekten øges ved midlertidigt at slå recirkulationen til.

Klimaanlæg
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Ved recirkulation kommer der praktisk talt
ikke nogen luft ind udefra. Luftfugtigheden
stiger, og ruderne kan begynde at dugge.
Kvaliteten af luften i kabinen bliver dårligere, og det kan gøre personerne i bilen
døsige.
Luftfordeling til K, J eller V:
luftrecirkulationen slås automatisk fra for
at fremskynde afdugning af ruderne og
undgå tildugning. Kontrollampen i
knappen slukkes.
Hvis luftfordelingsknappen stilles tilbage
til M eller L, slås recirkulationen til igen,
og kontrollampen i knappen tændes.

Picture no: s0014060.tif

Komfortindstillinger
z Indstil køling n efter ønske.

Picture no: s0014061.tif

z Sluk for luftrecirkulationen 4.

Maksimal køling
Åbn en rude et kort stykke tid, så den
varme luft hurtigt kan slippe ud.

z Indstil luftfordelingsknappen
til M eller L.

z Slå kølingen n til.
z Slå luftrecirkulationen 4 til.

z Indstil temperaturknappen som ønsket.

z Stil luftfordelingsknappen på M.

z Tænd for blæseren, og indstil den til den
ønskede hastighed.

z Drej temperaturknappen så langt mod
venstre som muligt (koldt).

z Åbn eller indstil ventilationsspjældene
efter behov.

z Indstil blæseren på 4.

Hvis temperaturreguleringsknappen drejes
til midterstilling, vil der komme varmere luft
ud ved fødderne og køligere luft i den
øverste zone, idet der vil komme varmere
luft ud gennem sidespjældene og køligere
luft ud gennem de midterste ventilationsspjæld.

z Åbn sidespjældene.
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Klimaanlæg
Bemærk

Vedligeholdelse

Hvis forruden dugger i fugtigt vejr, bør
systemet midlertidigt indstilles som
beskrevet under "Afdugning og afisning af
ruder" – se side 85.

For at sikre, at klimaanlæggets kompressor
altid fungerer effektivt, skal den sættes i
gang nogle minutter en gang om
måneden, uanset vejret og årstiden. Den
fungerer ikke, når udetemperaturen er lav.

Kølingen fungerer bedst med ruderne
lukket. Hvis kabinen er blevet meget varm
efter en lang periode med direkte sollys,
bør ruderne åbnes et lille stykke tid for at
den varme luft hurtigt kan slippe ud.

Picture no: s0014062.tif

Luftindtag

Luftindtagene i motorrummet, foran forruden, skal holdes fri for blade, snavs og
sne af hensyn til luftindstrømningen.

Når kølingen (klimaanlæggets kompressor) er slået til, vil der dannes kondens.
Denne vil blive ledt ud under bilen.
Når kølingen (klimaanlæggets kompressor) er slået til, skal der være mindst ét
ventilationsspjæld åbent. Ellers kan fordamperen ise til på grund af manglende
luftstrømning.
Ved lav udetemperatur slås køleenheden
automatisk fra.

Søg hjælp på et værksted, hvis der opstår
problemer. Vi anbefaler, at De opsøger en
autoriseret Opel-reparatør.

Kørsel og betjening

Kørsel og betjening

Råd om kørsel
De første 1000 km
Kør med varierende hastigheder. Giv ikke
fuld gas. Motoren må ikke sejtrække.
Gør god brug af alle gear. Træd speederen
højst tre fjerdedele ned i alle gear.
Kør ikke hurtigere end tre fjerdedele af tophastigheden.
Brems ikke unødvendigt hårdt de
første 200 km.

Råd om kørsel .....................................
Brændstofbesparende kørsel og
miljøbevidsthed ................................
Brændstofforbrug...............................
Brændstof ...........................................
Tankdæksel.........................................
Påfyldning af brændstof ...................
Katalysator, udstødningsgasser .......
Kørselsreguleringssystemer ...............
Bremsesystem .....................................
ABS u .................................................
Fælge og dæk ....................................

89
91
93
93
94
94
95
98
104
106
108

Bilen må aldrig rulle med motoren
standset
I en sådan situation er der mange enheder,
der ikke fungerer (f.eks. bremseforstærker,
servostyring), hvilket kan medføre fare for
en selv og andre.
Bremseforstærker
Når motoren ikke er i gang, fungerer bremseforstærkeren ikke længere, når bremsepedalen er trådt ned én eller to gange.
Bremserne virker fortsat, men der skal
trædes betydeligt hårdere.
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Servostyring
Hvis servostyringen svigter, f.eks. under
bugsering med motoren standset, kan
bilen fortsat styres, men det kræver betydeligt mere kraft.
Kørsel i bjergterræn
Køleventilatoren er elektrisk drevet. Køleydelsen er derfor uafhængig af motorens
omdrejningstal.
Ved høje omdrejningstal opstår der meget
varme, ved lavere omdrejningstal mindre
varme. Derfor skal der på stigninger ikke
skiftes til lavere gear, hvis bilen er i stand til
at klare stigningen i det højere gear.
Kørsel med taglast
Ikke tilladt.
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Standsning af motoren
Efter standsning af motoren kan blæseren
i motorrummet muligvis køre videre et
stykke tid for at afkøle motoren.
Hvis kølevæsketemperaturen er meget høj,
f.eks. efter bjergkørsel, bør motoren køre i
tomgang i ca. 2 minutter for at undgå
overophedning.
Biler med turbomotor:
For at skåne turboladeren skal motoren,
hvis den har kørt med høje motoromdrejningstal eller høj motorbelastning, arbejde
et kort stykke tid ved lavt omdrejningstal
eller i tomgang i ca. 30 sekunder, inden
den standses.
Spar energi – flere kilometer
Følg venligst anvisningerne om tilkøring på
foregående side og de tips til energibesparelse, der gives på de følgende sider.
God, teknisk korrekt og økonomisk kørsel
sikrer maksimal ydeevne for bilen og forlænger dens levetid.

Påløb
Der lukkes automatisk for brændstoftilførslen under påløb, f.eks. når bilen kører
ned ad lange skråninger eller under bremsning. For at denne påløbsafbrydelse skal
fungere, må man ikke accelerere under
påløb og ikke koble ud. For at forhindre at
katalysatoren tager skade, deaktiveres
påløbsafbrydelse midlertidigt, når katalysatorens temperatur er høj.
Biler med turbomotor:
Hvis speederen slippes hurtigt, kan der
opstå strømningslyde, som skyldes luftstrømninger i turboladeren.
Motorens omdrejningstal
Kør så vidt muligt således, at motorens
omdrejningstal ligger så lavt som muligt i
hvert gear.
Opvarmning
Kør motoren varm, lad den ikke varme op i
tomgang. Giv ikke fuld gas, før den har
nået arbejdstemperatur.

Korrekt valg af gear
Motoren må ikke gasses op i frigear og i de
lavere gear. Kørsel med mange stop og for
høj hastighed til det valgte gear eller
udvekslingsforhold øger slitagen og
brændstofforbruget.
Gear ned!
Ved faldende hastighed skal der skiftes til
det nærmeste lavere gear. Fil ikke på koblingen ved høje motoromdrejninger. Dette
er især vigtigt ved bjergkørsel.
Brug af kobling
Træd altid koblingspedalen helt ned for at
undgå vanskeligheder med gearskift og
skader på gearkassen.
Brug aldrig koblingspedalen som fodhviler
under kørslen, da dette vil give større slid
på koblingen.

Kørsel og betjening
Køleventilator
Køleventilatoren styres af en termokontakt
og går derfor kun i gang, når der er behov
for det.
Pedaler
Læg ingen genstande i fodrummet, da de
vil kunne glide ind under pedalerne og
dermed begrænse pedalens bevægelse.
For at sikre, at hele pedalens bevægelse
kan udnyttes, bør der ikke ligge løse måtter
i pedalområdet.
Skån batteriet
Under langsom kørsel, eller når bilen holder
stille, f.eks. i langsom bytrafik, kørsel med
mange stop eller trafikpropper, bør alle
unødvendige strømforbrugere slås fra
(f.eks. bagrudeopvarmning).

Brændstofbesparende kørsel og
miljøbevidsthed
Fremtidens teknologi
De materialer, Opel har brugt til udvikling
og fremstilling af Deres bil, er miljøvenlige
og kan for størstedelens vedkommende
genbruges. Produktionsmetoderne er ligeledes miljøvenlige.
Da overskydende materialer fra produktionen genbruges, er der tale om et lukket
materialekredsløb. Reduktion af energi- og
vandforbrug bidrager også til besparelse
af naturressourcer.
Bilens avancerede design gør det let at
skille den ad, når dens brugstid er omme,
og sortere de forskellige materialer med
henblik på genbrug.
Der er ikke brugt materialer såsom asbest
og kadmium. Det kølemiddel, der er brugt
til klimaanlægget, indeholder ikke CFC.
Nye lakeringsmetoder gør det muligt at
bruge vand som opløsningsmiddel.
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Aflevering af udtjente biler
Oplysninger om indsamlingscentre for
udtjente biler samt om genvinding af disse
findes på www.opel.com.
Energi- og miljøbevidst kørsel
z Et stort brændstofforbrug og et højt støjog emissionsniveau er ofte resultatet af
en kørestil, der ikke er energi- og miljøbevidst.
z De bør derfor køre energibevidst: "flere
kilometer på literen".
Miljøbevidst kørsel reducerer støjniveauet og udledningen af udstødningsgasser. Det er i høj grad indsatsen værd,
og det forbedrer livskvaliteten.
Brændstofforbruget afhænger i vid
udstrækning af Deres måde at køre på.
Følgende råd er ment som en hjælp til at
begrænse brændstofforbruget til et
niveau, der ligger så tæt på det specificerede som muligt – se side 142.
Kontroller bilens forbrug af brændstof,
hver gang De fylder brændstof på. På
den måde opdages på et tidligt tidspunkt eventuelle uregelmæssigheder,
der fører til et forøget brændstofforbrug.
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Opvarmning
z Fuld gas og opvarmning i tomgang
slider meget på motoren, og øger
brændstofforbruget, udledningen af
udstødningsgasser, forureningen i disse
gasser samt støjniveauet.
z Begynd at køre så hurtigt som muligt
efter start af bilen.
Jævn hastighed
z Hektisk kørsel øger i væsentlig grad
brændstofforbruget, udledningen af
udstødningsgasser, forureningen i disse
samt støjniveauet.
z Undgå unødig acceleration og bremsning. Hold en jævn hastighed.
Undgå ved hjælp af god planlægning
kørsel med mange stop, for eksempel
ved lyskryds, korte køreture og trafikpropper. Vælg ruter, hvor trafikken
glider.
Tomgang
z Motoren bruger også brændstof i tomgang.
z Hvis De skal holde stille i mere end
1 minut, kan det betale sig at standse
motoren. Fem minutters tomgang svarer
til ca. 1 kilometers kørsel.

Påløb
z Brændstoftilførslen afbrydes automatisk
ved påløb, for eksempel når bilen kører
ned ad en lang bakke eller ved bremsning – se side 90.
z For at gøre det muligt for påløbsafbrydelse at fungere, bør man ikke accelerere eller udkoble under påløb.
Korrekt valg af gear
z Høje omdrejninger slider på motoren og
øger brændstofforbruget.
z Motoren må ikke gasses op. Undgå
kørsel med høje omdrejningstal.
Spar brændstof ved at holde øje med
omdrejningstælleren under kørslen. Kør
så vidt muligt med lave omdrejningstal i
hvert gear, og hold en jævn hastighed.
Kør så ofte som muligt i højeste gear.
Skift til et højere gear, så snart det er
muligt, og skift først ned i gear, når
motoren ikke længere arbejder jævnt.

Høj hastighed
z Jo højere hastighed, desto større brændstofforbrug og desto højere støjniveau.
Ved kørsel med fuld gas bruges der
meget brændstof, ligesom støjniveauet
og emissionen øges.
z Hvis trykket på speederen lettes lidt, vil
det betyde en væsentlig brændstofbesparelse, uden at hastigheden nedsættes nævneværdigt.
Kør ikke hurtigere end ca. tre fjerdedele
af tophastigheden. Det giver en brændstofbesparelse på op til 50%, uden at
man bliver mærkbart forsinket.
Dæktryk
z Hvis dæktrykket er for lavt, øges vejfriktionen, og det fordyrer kørslen på to
måder: mere brændstof og større dæksslid.
z Regelmæssig kontrol af dækkene
(hver 14. dag) betaler sig.
Strømforbrug
z Elektrisk udstyrs strømforbrug øger
brændstofforbruget.
z Slå alt elektrisk udstyr fra (for eksempel
klimaanlæg og el-bagrude), så snart det
kan undværes.
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Reparation og vedligeholdelse
z Mangelfulde reparationer, indstillinger
eller vedligeholdelse kan føre til større
brændstofforbrug. Udfør ikke selv
arbejde på motoren.
De kan af uvidenhed komme til at overtræde miljølovgivningen ved ikke at
følge reglerne for bortskaffelse af materialer.
Dele, der kan genbruges, risikerer ikke at
blive genbrugt.
Nogle af de anvendte materialer kan
være sundhedsskadelige.
z Vi anbefaler, at De lader reparations- og
vedligeholdelsesarbejde udføre af en
autoriseret Opel-reparatør.
Ekstreme kørselsforhold
z Kørsel op ad stejle bakker, i skarpe sving,
på dårlige veje og om vinteren øger
brændstofforbruget.
Brændstofforbruget øges væsentligt i
bytrafik og ved vintertemperaturer, især
ved korte køreture, hvor motoren ikke
når at komme op på sin arbejdstemperatur.
z Ved kørsel under sådanne forhold bør
De følge ovenstående anvisninger for at
begrænse brændstofforbruget mest
muligt.

Brændstofforbrug
Brændstofforbrug under særlige kørselsforhold – se side 142.
Specialudstyr øger bilens vægt. Det øger
brændstofforbruget og reducerer den
angivne tophastighed.
Friktionen mellem motorens og gearkassens dele er større de første par tusind kilometer. Derved øges brændstofforbruget.

Brændstof
Brændstof til benzinmotorer
Alle gængse kvalitetsbenzinmærker med
et maksimalt indhold af ethanol på 5% iht.
DIN EN 228 er velegnede (Katalysator – se
side 95, Oktantal – se side 140). Benzinens
kvalitet har afgørende betydning for motorens ydelse, gang og levetid. De additiver,
benzinen indeholder, er yderst vigtige.
Brug derfor kun benzin af høj kvalitet med
additiver.
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Benzin med et større indhold af ethanol
end 5% opfylder ikke DIN EN 228 og må
derfor ikke anvendes, medmindre bilen
udtrykkeligt er udviklet og godkendt til
sådanne brændstoffer.
Benzin med et for lavt oktantal kan give
anledning til motorbankning. Opel kan ikke
drages til ansvar for deraf følgende skader.
Der kan altid bruges benzin med et højere
oktantal.
Tændingen indstilles automatisk efter den
benzinkvalitet, der bruges (oktantal) – se
side 140.
Økonomisk kørsel opnås ved brug af
oktantal 95 eller højere.
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Tankdæksel

9 Advarsel

Hvis tankdækslet skal udskiftes, må der
kun bruges et originalt tankdæksel fra
Opel, der er beregnet til netop denne bilmodel. Derved sikrer man sig, at det fungerer som det skal.

Brændstof er brændbart og eksplosivt.
Undgå derfor åben ild og gnister i
omgangen med brændstof eller blot i
nærheden af det. Rygning forbudt! Dette
gælder også steder, hvor man kun kan
lugte benzin. Hvis De kan lugte benzin i
bilen, skal De straks få udbedret fejlen og
årsagen til denne. Vi anbefaler, at De
opsøger en autoriseret Opel-reparatør.

Picture no: s0014086.tif

Påfyldning af brændstof

9 Advarsel
Udvis omtanke ved omgang med brændstof.
Inden påfyldning skal motoren standses,
og der skal slukkes for eventuel hjælpevarme med forbrændingskamre. Sluk for
eventuelle mobiltelefoner.

Kørsel og betjening
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Korrekt påfyldning afhænger i vid
udstrækning af korrekt betjening af
brændstofpumpen og påfyldningspistolen:
1. Før påfyldningspistolen helt ind og slå
den til.
2. Når pistolen slår fra, er det specificerede
niveau i tanken nået. Lad pistolen sidde,
indtil der ikke kommer mere brændstof
ud af den.

Picture no: s0014087.tif

Påfyldningsstudsen sidder på venstre side
af bilens bagende.
Åbn tankklappen.
Tankdækslet låses og oplåses med den
medfølgende nøgle. Nøglen drejes højre
om for at låse op.
Skru tankdækslet ud ved at dreje det
venstre om, og tag det af.

Sæt tankdækslet på plads, og drej det
højre om, indtil det sidder fast. Drej derefter
nøglen højre om i låsecylinderen for at låse
dækslet.

Picture no: 17199T.tif

Luk tankklappen.

Katalysator, udstødningsgasser

Tør straks spildt brændstof af.

Katalysator til benzinmotorer
Blyholdig benzin beskadiger katalysatoren
og dele af de elektroniske systemer og
sætter dem dermed ud af drift.
Andre kvalitetsbrændstoffer end dem der
er nævnt på side 93 og 140 (f. eks. LRP1)),
kan beskadige katalysatoren.

Brændstoftanken er forsynet med et
system, der forhindrer overfyldning.

1)

LRP = Lead Replacement Petrol (blyerstatningsbenzin).
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Katalysatoren eller bilen kan tage skade,
hvis følgende ikke overholdes:
z I tilfælde af fejltænding, ujævn motorgang efter koldstart, markant reduktion i
motorydelsen eller andre usædvanlige
funktionsfejl, der tyder på fejl i tændingssystemet, skal De hurtigst muligt opsøge
en autoriseret Opel-reparatør. Kørslen
kan om nødvendigt fortsættes med lav
hastighed og lavt omdrejningstal.
Ujævn motorgang og lavere ydelse, når
elektronisk stabiliseringsprogram træder
i funktion, skyldes tekniske årsager og
kan ignoreres – se side 99.

z Hvis der kommer uforbrændt brændstof
ind i katalysatoren, kan dette forårsage
overophedning og uoprettelig skade på
katalysatoren.
De bør derfor undgå unødvendigt langvarig aktivering af starteren ved igangsætning, start af motoren ved skubben
eller trækken samt at løbe helt tør for
brændstof (uregelmæssig brændstofforsyning fører til overophedning).

z Hvis kontrollampen for udstødningsgas Z blinker, kan De køre med lav
hastighed, indtil kontrollampen holder
op med at blinke og i stedet lyser konstant. Søg straks hjælp på et værksted.
Vi anbefaler, at De opsøger en autoriseret Opel-reparatør. Kontrollampe for
udstødningsgas Z – se side 97.
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Hvis lampen blinker, mens motoren er i
gang, foreligger der en fejl, der kan beskadige katalysatoren. Man kan fortsætte
kørslen, uden at der sker nogen skade, ved
at nedsætte farten, indtil kontrollampen
ophører med at blinke og lyser konstant.
Søg råd hos et værksted. Vi anbefaler, at
man henvender sig til en autoriseret Opelreparatør.

Picture no: s0014089.tif

Kontrolleret udledning af udstødningsgasser
Takket være en række konstruktionstiltag –
først og fremmest i indsprøjtningssystemet og tændingssystemet samt
katalysatoren – er indholdet af skadelige
stoffer i udstødningen, såsom kulilte (CO),
kulbrinter (CH) og kvælstofoxider (NOx)
reduceret til et minimum.

Picture no: s0013867.tif

Kontrollampe Z for udstødning
Lyser, når tændingen er slået til og under
start. Slukkes kort efter, at motoren er gået
i gang.
Hvis kontrollampen lyser, når motoren er i
gang, er der fejl i emissionsstyringssystemet. De tilladte emissionsgrænser kan
være overskredet. Søg straks hjælp på et
værksted. Vi anbefaler, at De opsøger en
autoriseret Opel-reparatør.
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Udstødningsgasser

9 Advarsel

Udstødningsgasser fra motorer indeholder kulilte, der er giftig, og som samtidig er lugtfri og farveløs. Indånding af
kulilte kan være livsfarligt.
Hvis der trænger udstødningsgas ind i
kabinen, skal De straks rulle alle ruder
ned og opsøge et værksted. Vi anbefaler,
at De opsøger en autoriseret Opelreparatør.
Der kan udvikles røg under den første
køretur som følge af, at voks og olie på
udstødningssystemet fordamper. Efter den
første tur bør man lade bilen stå udendørs
et stykke tid. Undgå at indånde dampene.

Vedligeholdelse
Få alt vedligeholdelsesarbejde foretaget
med de intervaller, Opel har angivet.
Vi anbefaler, at De lader arbejdet udføre
af en autoriseret Opel-reparatør. Denne
råder over det rigtige udstyr og uddannet
personale. Elektroniske afprøvningssystemer gør det muligt hurtigt at finde frem
til eventuelle fejl og udbedre dem. På den
måde kan De være sikker på, at alle komponenter i bilens elektriske systemer, indsprøjtningssystemer og tændingssystemer
virker optimalt, at udledningen af forurenede udstødningsgasser er minimal, og at
katalysatorsystemet får en lang levetid.
De bidrager på den måde væsentligt til, at
luften holdes ren, og at grænseværdierne
for udledning af udstødningsgasser overholdes.
Afprøvning og indstilling af brændstofindsprøjtningssystemet samt tændingssystemet indgår i serviceeftersynene. De bør
derfor få foretaget disse serviceeftersyn
med de intervaller, servicehæftet foreskriver.

Kørselsreguleringssystemer
Elektronisk stabiliseringsprogram (ESP)
Elektronisk stabiliseringskontrol (ESC)
Elektronisk stabiliseringskontrol (ESC)
indgår som en del af det elektroniske stabiliseringsprogram (ESP).
ESP forbedrer om nødvendigt kørselsstabiliteten i en kørselssituation, uanset vejoverfladens beskaffenhed eller dækkenes vejgreb. Systemet forhindrer også hjulspin.
Systemet registrerer bilens bevægelser.
I det øjeblik bilen begynder at slingre
(understyring/overstyring), reduceres
motorydelsen (motoren begynder at lyde
anderledes), og de enkelte hjul bremses
individuelt. Det giver langt større kontrol
over bilen, især på sne- og isglatte veje
samt i vådt og fedtet føre.

Kørsel og betjening
ESP er klar til brug, så snart tændingen er
sat til, og kontrollampen v er slukket.

Lyser under kørslen:
Systemet er slået fra, eller der er fejl i
systemet. Kørslen kan fortsættes. Kørselsstabiliteten kan dog blive reduceret, hvis
vejen er af en dårlig beskaffenhed.

ESP-reguleringen angives ved, at v blinker.
Bilen er nu i en kritisk situation, men
ESP gør det muligt at beholde herredømmet over bilen og minder føreren om,
at hastigheden skal afpasses efter vejforholdene.

Informationscentret viser "ESC OFF", "SERVICE ESC" eller "SERVICE TRACTION", hvis
der opstår en fejl i systemet. Se side 70
og 71.

9 Advarsel
Lad ikke denne sikkerhedsfunktion friste
Dem til at tage chancer, når De kører.
Trafiksikkerhed opnås kun ved forsvarlig
kørsel.
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Informationscentret viser "TRACTION OFF"
og/eller "ESC OFF", hvis systemet er slået
fra. Se side 70, 71 og 100.

Picture no: s0013868.tif

Kontrollampe v
Den lyser i nogle sekunder efter, at tændingen er slået til. Systemet er funktionsklart, når kontrollampen er slukket.
Kontrollampen blinker under kørsel:
Det betyder, at systemet er blevet aktiveret. Motorydelsen kan blive reduceret
(motoren begynder at lyde anderledes),
og en mindre bremsning af bilen kan finde
sted.
Informationscentret viser også "ESC
ACTIVE" og/eller "LOW TRACTION", når
systemet er trådt i funktion.
Se side 70.
"ESC" vises i nogle advarselsmeddelelser.
ESC er en del af ESP-systemet og bidrager
til kørselsstabiliteten.

Aktivér ESP igen, eller få fejlårsagen
udbedret. Vi anbefaler, at De opsøger en
autoriseret Opel-reparatør. Systemets integrerede selvdiagnosefunktion gør det
muligt hurtigt at udbedre fejl.
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9 Advarsel
Når traction control-aspektet i ESP er frakoblet, er det muligt at miste vejgreb.
For at undgå at beskadige gearkassen
bør man ikke forsøge at skifte gear, mens
baghjulene spinner. Medmindre dette
overholdes, risikerer man, at der sker personskader eller opstår livsfare.

Picture no: s0014081.tif

Frakobling:
Traction control-aspektet af ESP kan frakobles ved at trykke én gang på R.
ESP kan også helt frakobles ved at holde
knappen inde i mere end 10 sekunder.
Når traction control og/eller ESP er frakoblet, lyser kontrollampen v på instrumentpanelet.
Informationscentret viser "TRACTION
OFF", hvis der er trykket én gang på
knappen, og også "ESC OFF", hvis hele
systemet er frakoblet.
Se side 70 og 71.
Traction control og ESP tilkobles igen ved
at trykke på R igen (kontrollampen slukkes
øjeblikkeligt) eller næste gang, tændingen
slås til.

Sportsfunktion
I denne funktionsmåde har føreren fuld
kontrol over baghjulene, mens ESP fortsat
hjælper med at opretholde bilens kørselsstabilitet ved at bremse forhjulene efter
behov.
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9 Advarsel
Når sportsfunktion er slået til, er det
muligt at miste vejgreb.
For at undgå at beskadige gearkassen
bør man ikke forsøge at skifte gear, mens
baghjulene spinner. Medmindre dette
overholdes, risikerer man, at der sker personskader eller opstår livsfare.

Picture no: s0014082.tif

Aktivering:
Tryk på R to gange i løbet af 5 sekunder.
Kontrollampen v tændes på instrumentpanelet. Traction control i ESP er frakoblet
for højpræstationskørsel.
Informationscentret viser "COMPETITIVE
MODE". Se side 70.
Tilpas køremåden herefter.
Deaktivering:
Tryk kort på R igen, eller afbryd tændingen.
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Fartpilot
Med fartpilotsystemet kan enhver
hastighed over ca. 30 km/t lagres og
holdes konstant. Op og ned ad bakke kan
hastigheden afvige fra den lagrede
hastighed.
Af sikkerhedsgrunde kan foartpiloten først
aktiveres, efter at der er blevet trådt én
gang på fodbremsen.
Fartpiloten betjenes med knapperne m,
8 og 9 på venstre side af rattet.
Systemet bør ikke benyttes, hvor trafikforholdene ikke tillader konstant
hastighed (f.eks. i situationer, som er farlige for én selv og medtrafikanterne, men
også i tæt trafik og på snoede eller glatte
veje).
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Når fartpiloten er aktiveret, kan reaktionstiden forlænges pga. føddernes ændrede
placering.

9 Advarsel
Selv om fartpiloten er aktiveret, er det
altid førerens ansvar at overholde en
passende hastighed. Følges disse anvisninger ikke, kan det føre til personskader
eller livsfare.

Picture no: s0014083.tif

Aktivering:
Tryk på m for at aktivere fartpiloten. Kontrollampen i knappen tændes.

Picture no: s0014084.tif

Accelerér til den ønskede hastighed, tryk
på 9 knappen og slip den. Den aktuelle
hastighed gemmes og opretholdes.
Speederen kan slippes, når fartpilothastigheden er blevet indstillet.
Hastigheden kan øges midlertidigt ved
overhaling ved at træde på speederen.
Når speederen slippes, genoptages den
indstillede hastighed.
"CRUISE ENGAGED" vises på informationscentret, når fartpiloten er aktiveret.
Checkkontrol og advarselsmeddelelser se side 69.
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Hastighedsforøgelse:
Med aktiveret fartpilot holdes knappen 8
nede, eller der trykkes kort på den gentagne gange. Hastigheden øges nu enten
kontinuerligt eller trinvist med 1,6 km/t,
uden brug af speeder.

Deaktivering:
Fartpiloten bør slås fra, når systemet ikke
skal bruges, for at undgå aktivering ved en
fejltagelse.

Når 8 slippes, lagres og opretholdes den
aktuelle hastighed.

Tryk på m: Fartpiloten slås fra, kontrollampen i knappen går ud, og bilen går
langsomt ned i fart. Fortsæt kørslen ved at
træde på speederen som normalt.

Alternativt kan speederen bruges til at øge
hastigheden. Tryk på 9, og slip den, og
slip derefter speederen.

Af sikkerhedsmæssige grunde deaktiveres
fartpiloten automatisk ved bestemte kørselsforhold.

Når 9 og speederen slippes, gemmes og
opretholdes den aktuelle hastighed.

For eksempel:

Hastighedsreduktion:
Med aktiveret fartpilot holdes knappen
9 nede, eller der trykkes kort på den
gentagne gange. Hastigheden reduceres
nu enten kontinuerligt eller trinvist med
1,6 km/t.
Når 9 slippes, lagres og opretholdes den
aktuelle hastighed.

z Hvis hastigheden falder under ca.
30 km/t eller
z Hvis der trædes på bremsepedalen eller
z Hvis der trædes på koblingspedalen eller
z Hvis elektronisk stabiliseringsprogram
træder i funktion for at forbedre kørselsstabiliteten og begrænse hjulspin.
Ved deaktivering af fartpiloten slukkes der
ikke for systemet.
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Genoptagelse af den lagrede hastighed:
Tryk kort på 8 ved en hastighed på mere
end 30 km/t. Bilen genoptager nu den
hastighed, der var valgt, før fartpiloten
blev deaktiveret.
Når fartpiloten slås fra ved at trykke på m,
samt når tændingen afbrydes, slettes værdien af den lagrede hastighed.
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Bremsesystem
Bremsernes effektivitet er en vigtig faktor
for trafiksikkerheden.
For at øge effektiviteten bør der ikke
bremses unødvendigt hårdt de første
200 km, efter at der er monteret nye bremseklodser.
Sliddet på bremseklodserne må ikke overstige et vist mål. Derfor er regelmæssig
vedligeholdelse, som angivet i servicehæftet, af største vigtighed for trafiksikkerheden.

Slidte bremseklodser skal udskiftes. Vi
anbefaler, at man får arbejdet udført af en
autoriseret Opel-reparatør. Her monteres
bremseklodser, der er afprøvet og godkendt af Opel, og som giver den bedst
mulige bremseydelse.
Bremseklodser, der er slidt meget tynde,
frembringer en "slibende" lyd. Det er dog
muligt at køre videre. Bremseklodserne skal
udskiftes snarest på et værksted. Vi anbefaler, at De opsøger en autoriseret Opelreparatør.

Picture no: 17206T.tif

Bremseassistance
Hvis bremsepedalen trædes hårdt ned,
bremses der automatisk med maksimal
bremsekraftforstærkning for at opnå så
kort en bremselængde som muligt ved
hårde opbremsninger (bremseassistance).
Så længe den kraftige opbremsning skal
vare, skal trykket på bremsepedalen opretholdes. Hvis pedalen slippes, ophører den
maksimale bremsekraftforstærkning.

Kørsel og betjening
Fodbremse
Fodbremsen har to uafhængige bremsekredse.
Hvis en bremsekreds svigter, kan bilen
fortsat bremses med den anden bremsekreds. Men her begynder bremseeffekten
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 De kører
videre. Vi anbefaler, at De opsøger en
autoriseret Opel-reparatør.
For at sikre, at hele pedalens bevægelse
kan udnyttes, især hvis der er en fejl i en af
bremsekredsene, må der ikke ligge løse
måtter i nærheden af pedalerne – se
side 91.
Når motoren ikke er i gang, ophører bremseforstærkningens assistance, når bremsepedalen er trådt ned én eller to gange.
Bremsevirkningen reduceres ikke, men der
kræves betydeligt større kraft for at
bremse.
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Kontrollér stoplygterne inden kørsel.
Kort efter start bør bremserne afprøves ved
lav hastighed, uden at det er til gene for
den øvrige trafik. Det gælder især, hvis
bremserne er våde, for eksempel efter bilvask.
Niveauet i bremse-/koblingsvæsken bør
kontrolleres jævnligt. Hvis niveauet er for
lavt, og håndbremsen ikke er trukket an,
lyser kontrollampen R på instrumentpanelet – se side 57.

Picture no: s0013934.tif

Håndbremse
Træk altid håndbremsegrebet forsvarligt.
Ved parkering på skrånende grund skal
håndbremsegrebet altid trækkes så langt
som muligt.
Den mekaniske håndbremse virker på baghjulenes bremser. De låser automatisk, når
håndtaget trækkes til.
Håndbremsen udløses ved at løfte håndtaget let, trykke på udløserknappen og
sænke håndtaget helt.
Ved at træde på fodbremsen samtidigt
reduceres den kraft, der skal bruges til aktivering af håndbremsen.
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ABS u
ABS-systemet overvåger konstant bremsesystemet og forhindrer hjulene i at blokeres, uanset vejtypen og dækkenes vejgreb.

Picture no: s0013869.tif

Kontrollampe R for bremsesystemet
Lampen lyser, når tændingen er slået til,
når håndbremsen er trukket, eller hvis
bremse- og koblingssystemets væskestand
er for lav. Bremse-/koblingsvæske – se
side 156.

9 Advarsel
Hvis kontrollampen lyser, når håndbremsen er udløst: Stop bilen, og afbryd
straks kørslen. Søg hjælp på et værksted.
Vi anbefaler, at De opsøger en
autoriseret Opel-reparatør.

Regulering af bremsevirkningen træder i
funktion, så snart et hjul viser tendens til
blokering. Bilen kan hele tiden styres, også
når der bremses hårdt, f.eks. i sving eller
ved undvigemanøvrer. Selv under nødbremsning kan det lade sig gøre at styre
udenom en forhindring uden at slække på
bremserne.
Regulering af bremsevirkningen kan
mærkes som en pulseren i bremsepedalen
og ved reguleringslyde.

9 Advarsel
Optimal bremsevirkning opnås kun, hvis
bremsepedalen under hele opbremsningen trædes kraftigt ned, også ved
selvom pedalen pulserer. Trykket på
pedalen må ikke lettes.
Lad ikke denne sikkerhedsfunktion friste
Dem til at tage chancer, når De kører.
Trafiksikkerhed opnås kun ved forsvarlig
kørsel.

Kørsel og betjening
Selvtest
Hver gang tændingen slås til og motoren
startes, foretages der en selvtest af
systemet, når hastigheden kommer op
på ca. 3 km/t. Selvtesten kan muligvis
høres.

Fejl
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9 Advarsel

I tilfælde af fejl i ABS-systemet kan hjulene muligvis blokeres på grund af hårdere bremsning end normalt. Dette kan
få bilen til at slingre, og fordelene ved
ABS forsvinder dermed.
De kan fortsætte kørslen, men med forsigtighed og forudseenhed.

Picture no: s0013870.tif

Kontrollampe u for ABS
Lampen lyser i nogle sekunder efter, at
tændingen er slået til. Systemet er funktionsklart, når kontrollampen er slukket.
Slukker kontrollampen ikke efter et par
sekunder, eller hvis den tændes under
kørsel, er der fejl i systemet. Bremsesystemet er stadigvæk funktionsdygtigt, men
uden ABS-regulering.

Fejlen og dens årsag skal udbedres. Vi
anbefaler, at De opsøger en autoriseret
Opel-reparatør. Systemets integrerede
selv-diagnosefunktion gør det muligt hurtigt at udbedre eventuelle fejl.
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Fælge og dæk
Egnede dæk og begrænsninger, se
side 144.
De fabriksmonterede dæk er nøje tilpasset
chassiset. De giver den bedst mulige kørselskomfort og sikkerhed.

Montering af andre dæk/fælge
Inden De eventuelt udstyrer bilen med dæk
eller fælge af en anden størrelse, bør De
rådføre Dem med et værksted om de tekniske muligheder. Vi anbefaler, at De
opsøger en autoriseret Opel-reparatør,
som ved, hvilke ændringer, der kan være
nødvendige.
Anvendes der andre dækstørrelser end
fabriksmonterede dæk, skal det elektroniske speedometer muligvis omprogrammeres for at sikre, at hastigheden vises korrekt.

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

Montering af nye dæk
Dæk bør monteres parvis, eller allerhelst i
sæt. Dæk skal udskiftes med:
z samme størrelse
z samme type
z samme fabrikat
z samme slidbanemønster på akslen
Monter dæk med omløbsretning, så de
ruller i køreretningen. Omløbsretningen
vises med et symbol (f.eks. en pil) på dæksiden.
Dæk, der er blevet monteret modsat løberetningen (f.eks. ved hjulskift), skal
ommonteres hurtigst muligt. Kun når dækkene er korrekt monteret, opnås det maksimale udbytte af deres egenskaber.

Kørsel og betjening

9 Advarsel
Vi anbefaler, at De får en autoriseret
Opel-reparatør til at skifte dæk for Dem.
Denne kender til de lovmæssige krav
mht. bortskaffelse af gamle dæk og
bidrager derved til at beskytte miljøet
og Deres sundhed.
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Visse dækfabrikater har en roterende
fælgbeskyttelsesvulst for at beskytte letmetalfælge mod skader. Ved brug af hjulkapsler på stålfælge med dæk, som har en
fælgbeskyttelsesvulst, skal følgende fremgangsmåde følges:
z Brug hjulkapsler og dæk, som er godkendt af Opel til den pågældende bil
og dermed opfylder alle krav til pågældende hjul/dækkombination.
z Hvis der anvendes hjulkapsler og dæk,
der ikke er godkendt af Opel, må dækkene ikke have en fælgbeskyttelsesvulst.

9 Advarsel
Anvendelse af uegnede dæk eller hjulkapsler kan føre til pludseligt lufttab og
dermed til ulykker.
Dæktryk
Dæktrykket bør kontrolleres mindst hver
14. dag og inden længere ture. Dækkene
skal være kolde ved kontrollen.

Picture no: s0014090.tif

Dæktryk – se side 145 og dæk- og belastningsmærkaten på B-stolpen, der er synlig,
når førerens dør er åben. Få dæk- og
belastningsmærkaten udskiftet efter skift
til en anden dækstørrelse.
Dæktrykket må ikke reduceres, mens dækkene er varme. Det kan resultere i, at
trykket falder under det tilladte minimum
efter afkøling.
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Picture no: 17213T.tif

Efter kontrol af dæktryk skal ventilhætterne skrues fast.
For lavt eller for højt dæktryk øger dækslitagen og påvirker sikkerhed, køreegenskaber, kørselskomfort og brændstoføkonomi.
For lavt tryk kan føre til stærk opvarmning
af dækkene. Dette kan resultere i indre
beskadigelser, som viser sig under store
hastigheder, ved at slidbanen kan løsne
sig, og dækket punktere.
Skjulte dækskader bliver ikke udbedret ved
efterfølgende dæktrykskorrektion.

9 Advarsel
Forkert dæktryk kan resultere i punktering.

Picture no: 17214T.tif.tif

Picture no: 17215T.tif

Dækkenes og fælgenes tilstand
Kør langsomt over kanter, helst i ret vinkel.
Kørsel hen over skarpe kanter kan føre til
skjulte dæk- og fælgskader, der først
opdages senere.

Mønsterdybde
Kontroller mønsterdybden regelmæssigt.

Ved parkering bør man sørge for, at dækkene ikke er presset ind mod kantstenen.

Korrigér dæktrykket.

Undersøg med jævne mellemrum dækkene
for skader (fremmedlegemer, stikhuller,
snit, revner og buler på siderne). Undersøg
også fælgene for skader. I tilfælde af
skader eller usædvanligt slid skal De kontakte et værksted. Vi anbefaler, at De
opsøger en autoriseret Opel-reparatør.

9 Advarsel
Beskadigelser kan medføre risiko for
punktering.

Hvis dækslitagen er større på forhjulene
end baghjulene, skal der byttes om på forhjul og baghjul.
Af sikkerhedsgrunde bør dækkene
udskiftes, når mønsterdybden kommer
under 2-3 mm (4 mm for vinterdæk).

Kørsel og betjening
Generelle oplysninger
z Faren for akvaplaning er større med
slidte dæk.

Dækbetegnelser
Betydning:

z Dæk ældes, selv når de kun bruges
meget lidt eller slet ikke.

P
245
45

=
=
=

R
18
96

=
=
=

W

=

z Montér ikke brugte dæk, som De ikke
ved noget om.
z For ikke at begrænse bremsernes afkøling bør De kun montere de hjulkapsler,
der er godkendt til Deres bil.

Picture no: s0014152.tif

Den mindste lovlige mønsterdybde
(1,6 mm) er nået, når mønstret er slidt ned
til en slidindikator (TWI1)). Der er fordelt
flere slidindikatorer med lige store mellemrum på slidbanen, og deres placering
er markeret på dækssiden.

1)

TWI = Tread Wear Indicator (slidindikator).

f.eks. P 245/45 R 18 96 W
Personbil
Dækbredde i mm
Profilforhold
(dækkets højde i forhold til
bredden) i %
Konstruktion: Radial
Fælgdiameter i tommer
Belastningsindeks
f.eks.: 96 svarer til 710 kg
Hastighedskode

Hastighedskoder:
Q
S
T
H
V
W

Op til 160 km/t
Op til 180 km/t
Op til 190 km/t
Op til 210 km/t
Op til 240 km/t
Op til 270 km/t
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Vinterdæk 3
Anvisninger vedrørende montering af nye
dæk – se side 108.

Hjulkapsler på stålfælge kan komme i
berøring med dele af kæden og blive
beskadiget. Afmontér hjulkapslerne.

Begrænsninger, se side 144.

Snekæder må kun bruges ved hastigheder
på op til 50 km/t, henholdsvis op til snekædeproducentens anbefalede maksimumshastighed, alt efter hvilken der er lavere.

Vinterdæk (M+S) øger køresikkerheden ved
temperaturer under 7 °C. Derfor bør de
monteres på alle fire hjul.

Ved kørsel på snefrie veje må kæderne kun
bruges i korte perioder, da de slides hurtigt
på hårde veje og kan gå i stykker.

Sommerdæk er konstrueret således, at
deres køreegenskaber ved vinterkørsel er
begrænset.
Hvis den tilladte maksimumshastighed
med vinterdæk er mindre end bilens, skal
der i førerens synsfelt anbringes en mærkat
med den tilladte maksimumshastighed
med vinterdæk1).
Hjulkapsler
Hvis man ikke anvender hjulkapsler og
dæk, der er godkendt af Opel, skal man
kontrollere, at dækkene ikke har en fælgbeskyttelsesvulst – se side 109.

Picture no: 17217T.tif

Undgå skarpe sving, ujævnheder og huller
og undgå at blokere hjulene under bremsning for ikke at beskadige kæderne.

Snekæder må kun monteres på de trukne
hjul (bagakslen). De skal monteres symmetrisk på hjulene for at sikre, at de sidder
koncentrisk.

Læs altid vejledningen, der følger med snekæder.

Snekæder 3
Begrænsninger og yderligere oplysninger se side 144.

Der bør benyttes kæder med små led, der
ikke stikker mere end 11 mm frem fra
dæksmønstret og dækkets inderside (inklusive kædelås).
Vi anbefaler, at De spørger en autoriseret
Opel-reparatør til råds.

1)

Varierer fra land til land pga. af forskelle i
lovgivningen.

Kæderne skal spændes igen efter ca.
1 kilometers kørsel. Hvis man på noget
tidspunkt hører eller har mistanke om, at
kæderne er i berøring med bilen, skal man
standse og spænde kæderne igen.

Korrigér dæktrykkene inden kørsel. Se
side 145.

Selvhjælp, pleje af bilen

Selvhjælp, pleje af
bilen
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9 Advarsel
Følges disse anvisninger ikke, kan det
føre til personskader eller livsfare. Eventuelle passagerer bør også oplyses om
farerne.

Picture no: s0013871.tif

Udløsning af motorhjelm
Udløsning af motorhjelm ................... 113
Start ..................................................... 114
Start af motoren ved hjælp af
startkabler 3 .................................... 115
Bugsering af bilen............................... 117
Førstehjælpsudstyr + 3
og advarselstrekant ¨ 3 .................. 118
Bilens værktøj...................................... 118
Punktering ........................................... 118
Lappesæt ............................................ 119
Elektrisk system................................... 124
Sikringer og de vigtigste strømkredse,
de beskytter...................................... 126
Udskiftning af pærer.......................... 129
Bilpleje ................................................. 134

Motorhjelmen åbnes ved at trække i udløserhåndtaget under instrumentpanelet i
førerens side.
Motorhjelmen udløses derefter og åbnes
på klem. Anbring udløserhåndtaget i dets
oprindelige stilling.
Træk ikke i udløserhåndtaget, mens bilen
er i bevægelse.
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Selvhjælp, pleje af bilen
Motorhjelmen lukkes ved gradvist at
sænke den og derefter skubbe den forsvarligt ind i spærrehagen.
Inden man kører, bør man kontrollere, at
motorhjelmen er låst, ved at trække i dens
bagkant. Hvis den ikke er i indgreb, skal
lukningen gentages.

9 Advarsel

Picture no: s0014091.tif

Motorhjelmen åbnes helt ved at løfte den
opad fra kanten nærmest forruden. Den
holdes åben af lufttryksstivere.
Når motorhjelmen er åben, kan blade,
snavs eller sne blokere luftindtaget, og de
bør derfor fjernes. Luftindtag – se side 88.
Kør aldrig med motorhjelmen åben.

For at undgå at beskadige dørene eller
motorhjelmen bør man sikre sig, at både
førerens og passagerens dør er lukket,
inden motorhjelmen lukkes.

Start
Start ikke ved hjælp af hurtiglader.
Dette kan beskadige de elektroniske dele.

9 Advarsel
Hvis batteriet skal oplades, mens det
befinder sig i bilen, bør man sørge for tilstrækkelig ventilation i og omkring batterirummet for at undgå eksplosionsfare.
Bilen må ikke startes ved at skubbe eller
trække den i gang
Da bilen er udstyret med katalysator, må
den ikke skubbes eller trækkes i gang – se
side 95.
Start er kun mulig med startkabler – se
næste side.

Selvhjælp, pleje af bilen
z Undgå elektriske gnister eller åben ild i
nærheden af batteriet.

z Det afladede batteri må ikke frakobles
bilens ledningsnet.

z Et afladet batteri kan fryse allerede ved
temperaturer på 0 °C. Det er vigtigt at tø
et frosset batteri op i et varmt lokale,
inden startkablerne tilsluttes.

z Sluk for alt unødvendigt elektrisk udstyr.

z Hold batterivæske langt væk fra øjne,
hud, tøj og lakerede flader. Væsken
indeholder svovlsyre, der er kan forårsage personskader og materielle skader
ved direkte kontakt.

Picture no: 17229T.tif

Start af motoren ved hjælp af
startkabler 3
En bil med afladet batteri kan startes
ved hjælp af startkabler, batteriet i et
andet køretøj og Deres bils starthjælptilslutninger - se side 116. Forsøg på at starte
bilen bør foretages med 1 minuts mellemrum og bør ikke vare længere end
15 sekunder.

9 Advarsel
Dette skal gøres med yderste forsigtighed. Hvis man ikke nøje følger nedenstående anvisninger, risikerer man, at der
sker personskader eller materielle skader
på grund af batterieksplosion, ligesom
begge bilers elektriske anlæg kan tage
skade.
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z Ved håndtering af et batteri bør der
bruges beskyttelsesbriller og beskyttelsesbeklædning.
z Brug et hjælpebatteri med samme
spænding (12 volt). Dets kapacitet (Ah)
bør ikke ligge væsentligt under det afladede batteris. Oplysninger om spænding og kapacitet står på batterierne.
z Brug startkabler med isolerede tilslutningsklemmer og et tværsnit på
mindst 16 mm2.

z Læn Dem ikke ind over batteriet under
start med startkabler.
z Det ene kabels tilslutningsklemmer må
ikke berøre det andet kabels klemmer.
z Bilerne må ikke være i berøring med hinanden under start med startkabler.
z Træk håndbremsen, og vælg frigear.
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Selvhjælp, pleje af bilen

Picture no: s0014092.tif

Starthjælptilslutninger

Hvis batteriet er afladet, kan starthjælptilslutningerne i motorrummet anvendes i forbindelse med start af bilen, uden at man
behøver at have adgang til batteriet.
Den positive tilslutning er mærket med et
"+" på det røde isoleringsdæksel ved siden
af sikringsboksen i motorrummet.
Åbn det røde isoleringsdæksel for at få
adgang til "+" tilslutningen. Kontrollér, at
isoleringsdækslet er fastlåst på sin plads,
når det ikke er i brug.

Picture no: s0014093.tif

Den negative starthjælptilslutning identificeres med "GND (-)" på en stelkonsol under
motorens "pyntedæksel".

Picture no: s0014094.tif

Forbind kablerne i den rækkefølge, der er
vist på tegningen:
1. Forbind den ene ende af det ene startkabel med pluspolen 1 på hjælpebatteriet (markeret med et "+" på batterikassen eller på polen).
2. Forbind den anden ende af dette kabel
med den positive starthjælptilslutning 2
på bilen med det afladede batteri ("+").
3. Forbind den ene ende af det andet startkabel med minuspolen 3 på hjælpebatteriet ("–").
4. Forbind den anden ende af det andet
kabel 4 med konsollen med den negative
starthjælptilslutning, mærket med
"GND (-)".

Selvhjælp, pleje af bilen
z Forbind aldrig nogen af kablerne med
minuspolen på det afladede batteri!

Sæt bilen langsomt i gang, og undgå rykvise bevægelser. Ellers risikerer man, at
bilerne beskadiges.

z Før kablerne på en sådan måde, at roterende dele i motorrummet ikke griber fat
i dem.

9 Advarsel

z Start motoren på bilen med hjælpebatteriet.

Der kræves kraftigere pedaltryk til
bremsning, da bremseforstærkeren kun
fungerer, når motoren er i gang.

z Start den anden motor efter 5 minutter.
Startforsøg bør ikke vare mere end
15 sekunder ad gangen med et interval
på 1 minut.
z Efter start skal kablerne blive siddende
og begge motorer køre i tomgang i
3 minutter.
z Inden kablerne fjernes, skal der tændes
for en elektrisk strømforbruger (for
eksempel lyset eller el-bagruden) i den
bil, der modtager strøm, for at undgå
overspænding i det elektriske system.
z Gentag ovennævnte procedure i nøjagtig omvendt rækkefølge, når kablerne
frakobles.
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Der kræves betydeligt større styrekraft,
da servostyringen kun fungerer, når
motoren er i gang.

Picture no: s0014095.tif

Bugsering af bilen

Skru det forreste bugserøje (opbevares i en
pose i bagagerummet) helt ind i bugserpunktet foran på bilen.
Fastgør et bugsertov 3 - eller om muligt en
bugserstang 3 - til bugserøjet, aldrig til
kofangeren eller forhjulsophænget.

9 Advarsel
Løft aldrig bilen med bugserøjet!
Sæt gearstangen i frigear. Sæt tændingen
til for at udløse ratlåsen, og for at stoplygter, horn og forrudeviskere kan fungere.

Aktiver recirkulationssystemet, og luk
ruderne, så udstødningsgasser fra den
trækkende bil ikke kan trænge ind.
Søg hjælp på et værksted. Vi anbefaler, at
De opsøger en autoriseret Opel-reparatør.
Her vil man sørge for hurtig og korrekt
reparation.
Bugserservice
Lad kun et professionelt bugserservicefirma bugsere Deres bil (og aftal prisen i
forvejen). Foruden unødige udgifter
undgår De også vanskeligheder med forsikringen ved behandling af skadesanmeldelsen.

118

Selvhjælp, pleje af bilen

Førstehjælpsudstyr + 3
og advarselstrekant ¨ 3
Førstehjælpsudstyret og advarselstrekanten kan opbevares i bagagerummet.

Bilens værktøj
De forreste og bageste bugserøjer bør
opbevares i de medfølgende poser, når de
ikke er i brug, og anbringes i bagagerummet.

Picture no: s0014173.tif

Punktering

For at reducere bilens vægt mest muligt er
den ikke udstyrer med donkraft eller reservehjul.
Det anbefales, at hjulskift og løftning af
bilen med donkraft kun udføres af et værksted. Vi anbefaler, at man henvender sig til
en autoriseret Opel-reparatør.

Picture no:

Hvis bilen skal løftes i en nødsituation,
findes der velegnede løftepunkter på
undervognen.

9 Advarsel
Ved løftning af bilen skal der bruges
passende løfteklodser for at undgå
skader på bilen. Spørg en autoriseret
Opel-reparatør til råds.

Selvhjælp, pleje af bilen
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Lappesæt
Mindre skader på dæksmønstret, f.eks. på
grund af fremmedlegemer, kan udbedres
midlertidigt med lappesættet.
Fremmedlegemer bør ikke fjernes fra dækkene. Beskadigede områder, der er større
end 4 mm, og skader på dækkanten kan
ikke repareres med lappesættet.

9 Advarsel
Kørsel med for lavt dæktryk kan føre til
usynlige skader på dækkene. Disse
skader kan ikke udbedres med lappesættet. Parker bilen, og søg hjælp på et
værksted. Vi anbefaler, at De opsøger en
autoriseret Opel-reparatør.
Lappesættet kan anvendes til tætning af
små punkteringer med flydende tætningsmiddel. Brugen af tætningsmidlet udgør
ikke en permanent reparation, men er kun
tænkt som en nødforanstaltning for at
gøre det muligt at køre bilen, inden man får
dækket udskiftet.
Lappesættet kan også anvendes til at
pumpe dækkene op til det rette tryk (se
side 145) uden brug af tætningsmiddel.

Picture no: s0014063.tif

Vigtige oplysninger – se side 123.

I tilfælde af punktering:
z Parkér på et plant, fast og skridtsikkert
underlag.
z Tænd advarselsblinket, træk håndbremsen, vælg bakgear og stands
motoren.
z Opstil advarselstrekanten 3 efter forskrifterne. Advarselstrekant – se
side 118.
Brug aldrig det flydende tætningsmiddel til
mere end ét dæk ad gangen.
Lappesættet befinder sig i et opbevaringsrum i førerens side bag i bagagerummet.
Fjern remmen fra lappesættet ved at
trykke på begge sider af spændet og tage
lappesættet ud af skumbeholderen.

Picture no: s0014064.tif

1. Anbring lappesættet på plant underlag,
og tag tætningsmiddelslangen ud af
kompressorenheden.
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Selvhjælp, pleje af bilen

Picture no: s0014065.tif

2. Tag tilbehørsstikket ud af enheden ved
at trække den øverste del af ledningen
ud først, fulgt af den nederste del. Frakobl tilbehørsstikket.

Picture no: s0014066.tif

Picture no: s0014067.tif

3. Skru støvhætten af det defekte dæk, og
skru tætningsmiddelslangen på ventilen.

5. Åbn dækslet på tilbehørsstikdåsen, og
sæt lappesættets tilbehørsstik i.

4. Kontrollér, at kompressorens tænd/
sluk-kontakt står på O (slukket).

6. Start motoren (se side 16).
Motoren skal være i gang under brug af
luftkompressoren.

Selvhjælp, pleje af bilen
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11. Når det rette dæktryk er nået, skal
kompressorens tænd/sluk-kontakt
stilles på O (slukket).
12. Stands motoren, og tag tilbehørsstikket
ud af tilbehørsstikdåsen.
13. Kobl tætningsmiddelslangen fra dækventilen, og sæt støvhætten på igen.
Udvis forsigtighed ved håndtering af
lappesættets dele, da de kan være
meget varme efter brugen.

Picture no: s0014070.tif

7. Stil kompressorens tænd/sluk-kontakt
på I (tændt).
8. Hele flaskens indhold af tætningsmiddel
pumpes ind i dækket, og dækket pustes
op.
Der kan komme tætningsmiddel ud af
punkteringshullet, indtil bilen har kørt, og
hullet er blevet tætnet.
Kompressoren må ikke være tændt i
mere end 10 minutter, se "Vigtige oplysninger" på side 123.

Picture no: s0014071.tif

9. Aflæs kompressorens trykmåler.
Hvis den ikke viser noget, kan tætningsmiddelslangen tilslutning til ventilen
være defekt.
Kontrollér tilslutningen igen.
10. Pump dækket op til det rette tryk - se
side 145.
Da trykmåleren viser lidt for højt, mens
kompressoren er i gang, skal der
slukkes for kompressoren for at få en
nøjagtig trykvisning.
Hvis det foreskrevne dæktryk ikke
opnås i løbet af 10 minutter, er skaden
på dækket for stor. Stands motoren og
kompressoren, tag tilbehørsstikket ud,
og skru slangen af, inden et værksted
kontaktes. Vi anbefaler, at man henvender sig til en autoriseret Opelreparatør.

Tætningsmiddelslangen vikles rundt
om kompressorenheden på sin oprindelige plads. Anbring tilbehørsstikket i
kompressorenheden ved at rulle ledningen op, forbinde tilbehørsstikket
igen og derefter skubbe den nederste
del af den oprullede ledning, fulgt af
den øverste del, ind i kompressorenheden.
Klæbemærket, der viser den maksimalt
tilladte hastighed, og som sidder på
tætningsmiddelflasken, tages af og
anbringes i førerens synsfelt. Klæbemærke – se side 120, fig. S14066.
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14. Anbring lappesættet i sin skumbeholder og remmen udenom. Luk
spændet, og stram remmen efter
behov.

18. Aflæs kompressorens trykmåler.
Forudsat at dæktrykket ikke er faldet
med mere end 0,7 bar under det rette
tryk, kan det justeres til det foreskrevne
tryk. Gentag dette, indtil trykket ikke
falder mere.

15. Fjern eventuelt overskydende tætningsmiddel med en klud. Anbring lappesættet på dets plads i bagagerummet.

Hvis dæktrykket er faldet med mere
end 0,7 bar under det rette tryk, må
bilen ikke køre videre. Kontakt et værksted. Vi anbefaler, at man henvender
sig til en autoriseret Opel-reparatør.

16. Fold advarselstrekanten sammen 3, og
anbring den i bagagerummet – se
side 118.

19. Anbring lappesættet i bagagerummet.

Picture no: s0014075.tif

17. Genoptag kørslen med det samme, for
at få tætningsmidlet jævnt fordelt i hele
dækket.
Efter ca. 10 kilometers (men højst
10 minutters) kørsel, skal bilen standses
og dæktrykket kontrolleres med kompressoren.
Udløs kompressorens slange på undersiden af enheden ved at trække armen
op (se illustrationen). Frigør slangen fra
tætningsmiddelflasken, og træk
slangen ud.
Tryk kompressorslangen direkte på
dækventilen, og skub armen ned for at
fastgøre den.
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Vigtigt

9 Advarsel
Kør ikke hurtigere end 90 km/t.
Få det lappede dæk udskiftet snarest
muligt.
Kør ikke med mere end ét midlertidigt
repareret dæk.
Styring og køreegenskaber kan være
påvirket. Kør langsomt i sving.
Lappesættet bør kun opbevares i bagagerummet.

Det lappede dæks køreegenskaber vil
have ændret sig meget og bør derfor
udskiftes omgående. Vi anbefaler, at
man henvender sig til en autoriseret
Opel-reparatør.
I tilfælde af usædvanlige lyde eller overophedning af kompressoren skal den holdes
slukket i mindst 30 minutter.
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Iagttag oplysningerne om opbevaring og
holdbarhedsdato på tætningsmiddelflasken. Tætningsevnen garanteres ikke efter
denne dato.
Flasken med tætningsmiddel kan kun
anvendes én gang. Brugte flasker skal
udskiftes.

Den indbyggede sikkerhedsventil åbner,
når trykket kommer op på 7 bar.

Kompressoren og tætningsmidlet
kan anvendes ved temperaturer ned
til ca. -30 °C.

Beskyt kompressoren mod fugtighed og
regn.

Brugte lappesæt skal bortskaffes i henhold
til gældende forskrifter.
Strømbrugere må ikke være tilsluttet tilbehørsstikdåsen samtidig med, at lappesættet er i brug.
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Elektrisk system

9 Advarsel
Elektroniske tændingssystemer arbejder
med meget høj elektrisk spænding.
Undgå kontakt med tændingssystemet,
da dette kan være livsfarligt.
Sikringer
Bilen har to sikringsbokse: en bag et
dæksel i højre side af kabinen, den anden i
motorrummet.

Picture no: s0014096.tif

Det er tilrådeligt at medbringe et komplet
sæt sikringer – der fås hos enhver autoriseret Opel-reparatør. Reservesikringer
bør opbevares på undersiden af sikringsboksdækslet i motorrummet. Åbning af
dækslet – se side 127.
Inden en sikring udskiftes, skal den pågældende kontakt slås fra og tændingen
afbrydes.

Picture no: 17259T.tif

Man kan se, at en sikring er defekt, ved at
tråden i den er smeltet. Montér ikke en ny
sikring, før årsagen til fejlen er afhjulpet.
Der anvendes forskellige typer sikringer.
Sikringens
farve
Grå
Brungul
Rød
Blå
Gul
Gennemsigtig
Orange

Sikringens
amperetal
2A
5A
10 A
15 A
20 A
25 A
40 A
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Picture no: 17260T.tif
Sikringens
farve
Blå
Lyserød
Grøn
Rød
Gul

Sikringens
amperetal
20 A
30 A
40 A
50 A
60 A

Picture no: 18449T.tif

Sæt sikringstangen på sikringen oppefra
eller fra siden, alt efter sikringstype, og
træk sikringen ud.

Picture no:

125

Montér kun sikringer med det specificerede
amperetal. Tallet står på selve sikringen,
ligesom sikringerne er farvekodede.
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Nogle funktioner beskyttes af flere sikringer.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Picture no: s0014098.tif

Sikringer og de vigtigste
strømkredse, de beskytter

Sikringsboks i kabinen
Sikringsboksen befinder sig inderst i passagerens fodrum, under instrumentpanelet.
Træk gulvmåtten ned ovenfra for at få
adgang til sikringsboksdækslet.

Picture no: s0014099.tif

Boksen åbnes ved at trække i dækslet fra
venstre side for at frigøre det fra velcropuderne og tage dækslet af.
Der må ikke anbringes genstande bag
dækslet.
Reservesikringer, sikringstang - se side 124
og 125.

8
9
10
11
12
13
14

Strømkreds
Forstærker
Instrumentgruppe
Tændingskontakt,
elektronisk startspærre
Stoplygte
Klimaanlæg,
elektronisk startspærre
Reserve
Airbags
Reserve
Forrudeviskere

Amperetal

20 A
10 A
2A
10 A
10 A

20 A
10 A
10 A
10 A
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Picture no: s0014122.tif
Nr. Strømkreds
15 Klimaanlæg,
sædeføler,
koblingskontakt,
startrelæ,
instrumentgruppe
16 17 18 Ratknapper
19 Reserve
20 Reserve
21 -

Amperetal
10 A

2A
15 A
20 A

Picture no:
Nr.
22
23
24
25
26
27
28

Strømkreds
Radio
Føler- og diagnosemodul
Motorstyremodul,
gearkassestyremodul
Dørlåse
Indvendige lamper
Belysning af ratknapper
El-betjente ruder
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Picture no: s0014109.tif

Amperetal
15 A
10 A
10 A
15 A
10 A
2A
30 A

Sikringsboks i motorrum

9 Advarsel
Inden sikringsboksen åbnes, bør motoren
standses, da der ellers er risiko for personskader – se side 152.
Dækslet åbnes ved at presse låsefligene i
hver ende af sikringsboksen indad. Løft
derefter dækslet opad, og fjern det.
Der må ikke anbringes genstande bag
dækslet.
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Picture no: s0014126.tif

Nogle funktioner beskyttes af flere sikringer.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8

Strømkreds
Køleventilator
El-bagrude
Karosseristyremodul 3
Start
Karosseristyremodul 2
Karosseristyremodul
-

Amperetal
60 A
20 A
30 A
30 A
40 A
50 A

Picture no:
Nr.
9
10
11
12
13
14
15
16

Strømkreds
Bagagerum
Bagagerum
Brændstofpumpe
Reserve
El-sidespejle
Klimaanlæg

Amperetal
25 A
5A
15 A
10 A
5A
10 A

Nr.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Strømkreds
Reserve
Dataforbindelsesstik
Stikkontakt
Vakuumpumpe
Emissioner
El-sæde
Turbo, knastfasning
Motorstyremodul
Motorstyremodul,
gearkasse
ABS
Tændspoler
Baklygter
Kørelys
Tågelygter

Amperetal
20 A
15 A
20 A
20 A
10 A
20 A
10 A
20 A
15 A
10 A
15 A
10 A
15 A
15 A
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Nr.
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Strømkreds
Fjernbetjent centrallås
ABS
Forrudeviskere
Horn
ABS
Instrumentpaneltænding
Fjernlys i førerens side
Beholderventilation
Nærlys i førerens side
Nærlys i passagersiden
Fjernlys i passagersiden
Parkeringslys

Amperetal
10 A
10 A
25 A
15 A
20 A
20 A
10 A
10 A
10 A
10 A
10 A
15 A

Udskiftning af pærer

9 Advarsel
For at undgå at beskadige dørene eller
motorhjelmen bør man sikre sig, at både
førerens og passagerens dør er lukket,
inden motorhjelmen lukkes.
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Den nye pære skal være i overensstemmelse med de oplysninger, der står på
soklen af den defekte pære. Den watteffekt, der er angivet på soklen, må ikke
overskrides.
Revnede eller beskadigede pærer skal
udskiftes, da der ellers kan trænge snavs
ind og danne en belægning på indersiden.
Dette reducerer lyset fra pæren.

Halogenpærer indeholder gas under tryk.
Vær særlig forsigtig i forbindelse med bortskaffelse af halogenpærer. Rør aldrig ved
glasset med bare fingre, da man ellers risikerer at komme til skade.

Hvis forlygterne beskadiges, spredes lyset
muligvis ikke tilstrækkeligt og kan blænde
modkørende bilister. Bilens vibrationer kan
også give forkert lygteindstilling.

Inden udskiftning af en pære skal tændingen afbrydes og lyset slukkes med den
relevante lyskontakt.

Indstilling af forlygter
Vi anbefaler, at De får en autoriseret Opelreparatør til at indstille forlygterne. Her har
man det nødvendige specialudstyr.

Tag kun fat om soklen på den nye pære!
Rør ikke ved pæreglasset med bare
hænder, ellers vil fingeraftrykkenepå
glasset fordampe. Fordampningsrester
sætter sig på reflektoren og medfører,
at reflektoren bliver uskarp. Skulle pæreglasset ved et uheld alligevel få pletter,
kan det rengøres med en ren, fnugfri klud
tilsat alkohol eller sprit.
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Picture no: s0014123.tif

Forlygtesystem

Forlygter med separate systemer
for nærlys 1 (yderste pærer) og
fjernlys 2 (inderste pærer).

Picture no: s0014136.tif

Picture no: s0014138.tif

Nærlys
1. Åbn motorhjelmen, og fjern 3 skruer fra
lygtens beskyttelsesdæksel.

Fjernlys
1. Åbn motorhjelmen, og tag lygtens
beskyttelsesdæksel af.

2. Drej pærefatningen venstre om, og træk
den ud af lygtemodulet.

2. Drej pærefatningen venstre om, og træk
den ud af lygtemodulet.

3. Træk stikket ud af pærefatningen.

3. Træk stikket ud af pærefatningen.

4. Tag pæren ud af fatningen, og sæt en
ny pære i, uden at røre ved glasset.

4. Tag pæren ud af fatningen, og sæt en
ny pære i, uden at røre ved glasset.

5. Sæt stikket i pærefatningen, skub fatningen ind i lygtemodulet og drej den
højre om.

5. Sæt stikket i pærefatningen, skub fatningen ind i lygtemodulet og drej den
højre om.

6. Sæt beskyttelsesdækslet på igen,
montér de tre skruer og luk motorhjelmen.

6. Sæt beskyttelsesdækslet på, og luk
motorhjelmen.
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Picture no: s0014124.tif

Picture no: s0014140.tif
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Picture no: s0014153.tif

Parkeringslys

Blinklys foran, tågeforlygter

4. Træk stikket ud af pærefatningen.

1. Åbn motorhjelmen.

1. Åbn motorhjelmen.

2. Drej pærefatningen venstre om, og træk
den ud af lygtemodulet.

2. Ræk hånden gennem åbningen mellem
forpanelet og motorhjelmen, og find
pæremodulet.

5. Tag pæren ud af fatningen, og sæt en
ny pære i, uden at røre ved glasset.

3. Træk stikket ud af pærefatningen.
4. Tag pæren ud af fatningen, og sæt en
ny pære i, uden at røre ved glasset.
5. Sæt stikket i pærefatningen, skub fatningen ind i lygtemodulet og drej den
højre om.
6. Luk motorhjelmen.

3. Drej pærefatningen venstre om, og træk
den ud af pæremodulet.

6. Slut stikket til pærefatningen, skub
pæremodulet ind på plads og drej pærefatningen højre om.
7. Luk motorhjelmen.
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Picture no: s0014146.tif

Picture no: s0014148.tif

Stop- og baglygter samt blinklys
bag

3. Træk pæremodulet væk fra karosseriet,
og træk stikket ud af pæremodulet.

1. Åbn bagagerummet.

4. Drej pærefatningen venstre om, og tag
den ud af pæremodulet.

2. Fjern de 2 bolte, der fastholder pæremodulet på karosseriet.

5. Tag pæren ud af fatningen, og sæt en
ny pære i, uden at røre ved glasset.
6. Sæt pærefatningen tilbage i pæremodulet, og drej den højre om.
7. Sæt pæremodulet på plads, og montér
de to bolte, der fastholder pæremodulet
på karosseriet.
8. Luk bagagerummet.

Picture no: s0014143.tif

Baklygte, tågebaglygte

1. Ræk hånden bag, op og under bagpanelet, og find pærefatningen.
2. Drej pærefatningen venstre om, og tag
den ud af lygtemodulet.
3. Tag pæren ud af fatningen, og sæt en
ny pære i, uden at røre ved glasset.
4. Montér pærefatningen ved at stille fligene i lygtemontagen på linje og dreje
pærefatningen højre om.
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Højtplaceret stoplygte,
sideblinklys,
kabinebelysning,
instrumentbelysning
Vi anbefaler, at man overlader udskiftning
af pærer til en autoriseret Opel-reparatør.

Picture no: s0014150.tif

Picture no: s0014151.tif

Nummerpladelys

Bagagerumslampe

1. Fjern de to skruer, der fastholder nummerpladelygten.

1. Åbn bagagerummet, og træk pærehuset ud.

2. Drej nummerpladelygten, og træk den
ud gennem åbningen.

2. Træk stikket ud af pærehuset.

3. Drej pærefatningen venstre om.

3. Tag pæren ud af fatningen, og sæt en
ny pære i, uden at røre ved glasset.

4. Tag pæren ud af fatningen, og sæt en
ny pære i, uden at røre ved glasset.

4. Sæt stikket i pærehuset, skub pærehuset
ind på plads og luk bagagerummet.

5. Drej pærefatningen højre om, og
anbring nummerpladelygten på sin
plads.
6. Montér de to skruer, der fastholder nummerpladelygten.
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Bilpleje
Få råd af en autoriseret Opel-reparatør om
rengøringsprodukter, som Opel har testet
og godkendt.
Overhold alle miljøbestemmelser i forbindelse med pleje af bilen – især ved vask af
bilen.
Regelmæssig og grundig pleje af bilen
holder den pæn og bidrager til, at den
holder sin værdi i årevis. Desuden er det en
forudsætning for, at garantien kan gøres
gældende i forbindelse med eventuelle lakeller korrosionsskader. De følgende sider
indeholder tips til bilpleje. Hvis de nævnte
produkter bruges rigtigt, beskyttes bilen
mod de uundgåelige, skadelige påvirkninger fra omgivelserne.

Bilplejeprodukter 3
Bilvask:
z Vaskebørste
z Bilshampoo
z Svampe
z Fælgrensemidler
z Motorrensemidler
z Glasrengøringsmidler
z Insektsvamp
z Vaskeskind
Bilpleje:
z Lakrens
z Lakpolish
z Polishcreme
z Metallicvoks
z Hård voks
z Opel-lakstift
z Opel-duplak/spraylak
z Fælgbeskytter
z Tjærefjerningsspray
z Insektfjerner
z Ruderens
z Opel Antifrost med ruderens
z Silikoneolie til tætningslister
z Kabinerens
Interiørpleje:
z Rengøringsmiddel til interiør og indtræk

Vask
Bilens lak er udsat for miljøpåvirkninger,
f.eks. konstante vejrforandringer, gasudslip fra industrien, støv og vejsalt. Bilen bør
derfor vaskes og vokses med jævne mellemrum.
Fugleklatter, døde insekter, harpiks fra
træerne, pollen og lign. indeholder
bestanddele, der kan være skadelige
for lakken, og bør derfor fjernes med
det samme.
Ved brug af vaskeautomat bør automatproducentens anvisninger følges. Forrudeviskerne skal være slået fra – se side 15
og 72. Antennen bør afmonteres ved at
skrue den venstre om.
Hvis De vasker Deres bil i hånden, skal hjulkasserne spules grundigt rene indvendigt.
Rengør kanter og ombukninger på åbne
døre, motorhjelm og bagagerum samt de
områder, de dækker.
Til slut skal bilen skylles grundigt og
aftørres med et vaskeskind. Skyl skindet op
jævnligt. Anvend ikke samme vaskeskind til
lak og ruder, da voksrester på ruderne forringer udsynet.
Iagttag de gældende bestemmelser.
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Pleje af kaleche
Vær særlig omhyggelig med vask af kalechestoffet. Støvsug omhyggeligt kalechen,
inden den vaskes, for at fjerne støv og
snavs. Vask den i skygge med en svamp (et
vaskeskind efterlader fnug, og en børste
kan slide på stoffet). Brug en opløsning af
Opel bilshampoo og lunkent vand.
Vask hele kalechen på ensartet måde for
at undgå skjolder og pletter. Skyl grundigt
med rent vand.
Fjern overfladevand med en svamp, og lad
kalechen lufttørre. Den skal tørre fuldstændigt, inden den foldes sammen til opbevaring, da stoffet vil rådne, hvis en fugtig
kaleche opbevares sammenfoldet i længere tid.

z Fjern fugleklatter fra kalechen med det
samme.
z Brug ikke aggressive rengøringsmidler
eller pletfjernere.
z Undgå at rette vandstråler direkte mod
kalechens kanter.
z Brug ikke skarpe genstande til at fjerne
sne og is fra kalechen.
Selvom kalechen er vejrbestandig, kan det
ikke garanteres, at den er fuldstændig
vandtæt, hvis bilen vaskes i en vaskeautomat. Det anbefales derfor at håndvaske bilen og at undgå automatvask.
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Langtidshenstilling udendørs
Da kalechen er vejrbestandig, men ikke
vandtæt under alle forhold, kan længere
tids regnvejr betyde, at der samler sig vand
i kabinen. Det anbefales derfor, at bilen
ikke langtidshenstilles udendørs uden et
beskyttende overtræk (fås hos en autoriseret Opel-reparatør).
Voksning
Voks lakken regelmæssigt, især efter vask
med shampoo, og senest når vandet ikke
længere danner perler på lakken, ellers er
der risiko for udtørring af lakken.
Lad det aldrig komme så vidt. Voksning
forhindrer skadelige kemiske angreb.
Kanter og ombukninger på åbne døre,
motorhjelm og bagagerum samt de
områder, de dækker, bør også vokses.
Polering
Polering er kun påkrævet, hvis lakken er
blevet mat, eller hvis der har sat sig faste
partikler i den.
Lakpolish med silikone danner en beskyttende film, som gør voksbehandling overflødig.
Karosseridele af plastic må ikke behandles
med konserverings- eller polermidler.
Metallak bør plejes med metallicvoks.
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Fælge
Til fælge anbefales et pH-neutralt fælgrensemiddel.
Lakerede fælge behandles med samme
midler som karosseriet. Til letmetalfælge
anbefales Opels plejemiddel for letmetalfælge.
Lakskader
Små lakskader fra stenslag, ridser o.l. bør
udbedres med Opel lakstift eller Opel
sprayfarve og lakstift med det samme,
inden der dannes rust. Er der dannet
rust, skal årsagen hertil afhjælpes. Vi
anbefaler, at De spørger en autoriseret
Opel-reparatør til råds. Vær også
opmærksom på flader og kanter under
bilen. Her kan der nemt udvikles rust, uden
at man bemærker det.
Tjærepletter
Tjærepletter på lakken må ikke fjernes med
hårde genstande. Benyt Opels tjærefjerningsspray. Tjærepletter på lygteglas må
ikke fjernes med tjærefjerningsspray.
Lygter
Lygteglassene er af plastic. Skulle det ikke
være nok at rengøre dem ved almindelig
bilvask, skal Auto-shampoo benyttes. Der
må ikke benyttes skurende eller ætsende
midler og ingen isskraber. De må ikke rengøres tørre.

Plastik- og gummidele
Ekstra rengøring af plastik- og gummidele
kan foretages med kabinerens. Anvend
ikke andre midler, specielt ikke opløsningsmidler eller benzin.
Ingen rengøring med højtryksrenser.
Fælge og dæk
Der bør ikke anvendes højtryksrensere til
fælge og dæk.
Kabine og indtræk
Rengør kabinen, herunder instrumentpanelet, med kabinerens.
Instrumentpanelet bør kun rengøres med
en fugtig, blød klud.
Indtræk rengøres bedst med en støvsuger
og en børste. Pletter fjernes med kabinerens, der er velegnet til både stof og vinyl.
Rensemidler, såsom acetone, kulstoftetraklorid, fortynder, farvefjerner, neglelakfjerner, vaskepulver eller blegemiddel, bør
ikke bruges til rengøring af stof, tæpper,
instrumentpanelet eller læderindtræk 3 i
bilen. Benzin egner sig heller ikke.
Åbne velcro-lukkeanordninger på beklædning kan beskadige indtrækket, og man
bør derfor forvisse sig om, at de er lukket.

Sikkerhedsseler
Sikkerhedsseler skal altid holdes rene og
tørre.
Til rengøring benyttes lunkent vand eller
kabinerens.
Ruder
Ved rengøring af en el-bagrude skal man
passe på ikke at ødelægge varmeelementet på indersiden af ruden.
Det bedste er en blød, fnugfri klud eller et
vaskeskind sammen med ruderens og
insektfjerner.
Til afisning af ruderne er Opel Antifrost
med ruderens velegnet.
Is fjernes manuelt med en almindelig
isskraber med skarpe kanter. Isskraberen
presses fast mod ruden, så der ikke er
snavs under skraberen, der kan ridse
glasset.
Viskerblade
Voks, som f.eks. anvendes i vaskeanlæg,
kan blive tværet ud på ruden, når viskerne
slås til.
Fedtede viskerblade kan rengøres med
Opel Antifrost med ruderens på en blød
klud eller udskiftes, om nødvendigt – se
side 157.

Selvhjælp, pleje af bilen
Låse
Låsene er fra fabrikken behandlet med
låsecylinderfedt af høj kvalitet. Opels låsecylinderfedt forhindrer, at låsene fryser til.
Brug kun afisningsmidler, hvis det er
absolut nødvendigt. Midlerne er affedtende og påvirker derfor låsenes funktionsdygtighed. Låsene skal smøres på ny, hvis
der er brugt afisningsmiddel. Vi anbefaler,
at De lader en autoriseret Opel-reparatør
udføre arbejdet.

Motorvask fjerner også beskyttelsesvoks.
Få derfor foretaget en ny voksbehandling
af motoren, de dele af bremsesystemet,
akselkomponenterne og styretøjet, der
befinder sig i motorrummet, samt karosseridele og -hulrum. Vi anbefaler, at De
opsøger en autoriseret Opel-reparatør.

Motorrum
Overflader i motorrummet, der er lakeret
med samme lak som bilen, skal plejes som
andre lakerede flader.

Ingen rengøring med højtryksrenser.

Før og efter vinteren bør motorrummet
vaskes og behandles med voks. Før dette
gøres, skal generatoren og bremse-/koblingsvæskebeholderen tildækkes med plastic.
Når motoren renses med damp, må dampstrålen ikke rettes mod dele af antiblokeringssystemet (ABS), klimaanlægget, det
elektroniske klimaanlæg eller remdrevet og
dets komponenter.

Efter den kolde årstid bør motoren vaskes,
så eventuelt saltholdigt snavs i motorrummet fjernes. Kontroller det beskyttende
vokslag, og foretag udbedring efter behov.
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Undervogn
Bilen har en beskyttende belægning i hjulkasserne (herunder længdevangerne), der
yder permanent beskyttelse og ikke kræver
nogen særlig vedligeholdelse.
På biler, der hyppigt vaskes i vaskeautomat, hvor også undervognen vaskes,
kan beskyttelsesbelægningen blive forringet af snavsopløsende additiver.
Undersøg derfor undervognen efter vask,
og få den voksbehandlet, om nødvendigt.
Inden den kolde årstid bør belægningen
inspiceres og udbedres efter behov.
Advarsel – Almindelige asfalt-/kautsjukmaterialer kan beskadige belægningen.
Undervognsarbejde kræver indgående
kendskab til de rette materialer og deres
anvendelse. De bør derfor lade Deres autoriserede Opel-reparatør udføre alt arbejde
på undervognen.
Efter den kolde årstid skal undervognen
vaskes, så eventuelt saltholdigt snavs
fjernes. Undersøg det beskyttende vokslag,
og foretag udbedring efter behov.
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Tekniske data

Chassisnummeret (VIN) er præget på et
skilt, der er fastgjort til instrumentpanelet i
førerens side og kan ses gennem forruden.
Typeskiltet indeholder følgende oplysninger:
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Bilens papirer, typeskilt ......................
Bilens data ..........................................
Kølevæske, olier, bremse-/
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Bilens papirer, typeskilt

Følgende tekniske data er udarbejdet i
overensstemmelse med EU-standarder.
Ret til ændringer forbeholdes. Hvis specifikationer i bilens papirer ikke stemmer
overens med instruktionsbogen, gælder
oplysningerne i bilens papirer.

z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Oprindelsesland
Producent
Fabrikat
Model/serie
Karosseritype
Sikkerhedsselesystem
Motortype
Kontrolciffer
Modelår
Fabrikkens beliggenhed
Fabrikkens løbenummer

En del af chassisnummeret er også præget
ind i oliefilterskålen.

Tekniske data
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Kølevæske, olier, bremse-/
koblingsvæske
Ved efterfyldning af
– kølevæske
– bremse-/koblingsvæske
– gearolie
– servostyringsolie
anbefaler vi, at De rådfører Dem med en
autoriseret Opel-reparatør. Denne bistår
gerne med råd om, hvilke produkter der
skal bruges.

Picture no: s0014090.tif

Bilens data

Mærkaten med dæk- og belastningsdata
sidder på B-stolpen og er synlig, når førerens dør er åben. Se side 109.
Oplysninger på mærkaten:
z Specificerede siddepladser for personer i
bilen
z Bilens maksimumsvægt
z Chassisnummer (VIN)
z Dæktryk, for og bag
z Originaldækkenes størrelse

Picture no: s0014171.tif

Mærkaten med identifikation af servicedele befinder sig i handskerummet.
Oplysninger på mærkaten:
z Ekstraudstyrskode
z Chassisnummer (VIN)
z Teknisk modelnummer
(bilens division, linje og karosseritype)
z Indtræksniveau og indretning
z Ydre (lakfarve) WA-nummer
z Lakteknologi
z Lakfarver og numre til specialbestilling
Motorens typebetegnelse: Præget på nummerpladen på dækslet foran på motoren.

Ved brug af uegnede væsker risikerer man,
at bilen lider alvorlig skade.
Motorolier
Oplysninger om motorolier findes i servicehæftet.
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Motordata
Salgsbetegnelse
Motorens typebetegnelse

2.0 Turbo
Z 20 NHH

Antal cylindre

4

Boring (mm)

86

Slaglængde (mm)

86

Slagvolumen (cm3)

1998

Nytteeffekt (kW)
ved omdr./min.

194
5250

Drejningsmoment (Nm)
ved omdr./min.

350
4500

Kompressionsforhold

9,2 : 1

Brændstoftype1)

Benzin

Oktanbehov (RON)
blyfri
eller blyfri

2)3)

Maks. tilladte omdrejningstal,
vedvarende (omdr./min.) ca.
Olieforbrug (l/1000 km)

1)
2)
3)
4)

98 (SP)
95 (S)
6300
4)

Normale kvalitetsbrændstoffer, blyfri DIN EN 228.
Normale kvalitetsbrændstoffer: S = Super (Premium), SP = Super Plus (Premium Plus); fed skrift: anbefalet brændstof.
Bankereguleringssystemet indstiller automatisk tændingen efter, hvilken type brændstof der bruges (oktantal).
Værdierne forelå ikke på trykningstidspunktet.

Tekniske data
Tophastighed
(ca. km/t)
Motor1)

Z 20 NHH

Maksimumshastighed2)
Manuel gearkasse

230

1)
2)

Salgsbetegnelse – se side 140.
Den angivne tophastighed kan opnås med køreklar vægt (fører ikke medregnet) plus 200 kg nyttelast. Ekstraudstyr kan reducere den angivne
tophastighed.
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Brændstofforbrug, CO2emissioner
Direktivet 80/1268/EØF vedrørende
måling af brændstofforbruget trådte i
kraft i 1996. Direktivet blev sidst ændret
ved 1999/100/EF.
Direktivet er baseret på faktiske kørselsforhold. Bykørsel er sat til ca.1/3 og kørsel uden
for byområder til ca.2/3 (bykørsel og kørsel
uden for byområder). Der tages også
hensyn til koldstarter og accelerationer.

Brændstofforbrug (ca. l/100 km), CO2-emission (ca. g/km)
Motor1)

Z 20 NHH

Manuel gearkasse
bykørsel
uden for byområder
totalt
CO2

13,0
6,9
9,2
218

Direktivet indeholder desuden en angivelse
af CO2-indholdet i udstødningen.
Tallene må ikke opfattes som en garanti
for det faktiske brændstofforbrug for en
bestemt bil.
Alle værdier gælder for EU-basismodellen
med standardudstyr.
I beregningen af brændstofforbruget i henhold til direktiv 1999/100/EF indgår bilens
køreklare vægt, som ligeledes beregnes i
henhold til bestemmelserne i direktivet.
Ekstraudstyr og tilbehør kan resultere i lidt
højere værdier for brændstofforbruget
og CO2-emissionen end angivet her i
bogen.
l/100 km omregnes til mpg ved at dividere
282 med antallet af liter/100 km.
Brændstofbesparende kørsel og miljøbevidsthed – se side 91.

1)

Salgsbetegnelse – se side 140.

Tekniske data

143

Vægt, nyttelast og taglast

Vægt (kg), Tabel 1 køreklar vægt

Nyttelasten er forskellen mellem den
tilladte totalvægt (se Bilens data, side 139)
og EU køreklar vægt.

Model

Motor1)

Manuel gearkasse2)

Opel GT

Z 20 NHH

1406 - 1446

Bilens køreklare vægt beregnes på følgende måde:
z Køreklar vægt fra
Tabel 1
+.............. kg
z Vægt af tungt
tilbehør

+............... kg

Ialt

= .............. kg

er EU køreklar vægt.
Ekstraudstyr og tilbehør øger den køreklare
vægt, hvorfor nyttelasten også ændres
lidt.
Se vægtangivelserne i bilens papirer.
Den samlede belastning på for- og bagaksel må ikke overskride den tilladte totalvægt. Hvis f.eks. vægten på forakslen er
fuldt udnyttet, må bagakslen kun belastes
med totalvægten minus belastningen på
forakslen.
Oplysninger om tilladte akseltryk fremgår
af bilens data eller registreringsattesten.
Taglast
Taglast er ikke tilladt.

1)
2)

Salgsbetegnelse – se side 140.
I henhold til EF-direktiv inkl. antaget vægt af fører (68 kg), bagage (7 kg) og alle væsker
(90 % fyldt tank).
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Dæk
Begrænsninger
Dækstørrelse
245/45 R 18
er kun tilladt i forbindelse med det elektroniske stabiliseringsprogram (ESP).
Ikke alle dæk på markedet lever op til de
aktuelle krav. Vi anbefaler, at De rådfører
Dem med en autoriseret Opel-reparatør
om egnede dæk.
Disse dæk har gennemgået forskellige specialtests for at sikre, at de er pålidelige og
sikre og egner sig til Opels biler. Til trods
for, at vi løbende følger med i, hvad der
sker på markedet, kan vi ikke bedømme de
nævnte egenskaber ved andre dæk, heller
ikke selv om disse eventuelt er blevet godkendt af de behørige myndigheder eller på
anden vis.
Yderligere oplysninger – se side 108.

Vinterdæk 3
Dæk af størrelsen
245/45 R 18
er tilladt til brug som vinterdæk.

Snekæder 3
Begrænsninger
Det er kun tilladt at montere snekæder på
baghjulene.

Brug kun de vinterdæk, der er beregnet til
Deres bil. Vi anbefaler, at De rådfører Dem
med en autoriseret Opel-reparatør.

Vi anbefaler, at der bruges snekæder med
små led, der er afprøvet af Opel, og som
ikke stikker mere end 11 mm frem på dækkenes slidbane og inderside (inklusive
kædelås).

Yderligere oplysninger – se side 112.

Yderligere oplysninger – se side 112.
Fælge
Hjulboltenes tilspændingsmoment:
140 Nm.

Tekniske data
Dæktryk i bar1)
De angivne dæktryk gælder kolde dæk.
Det forøgede dæktryk, som forekommer
ved længere tids kørsel, må ikke reduceres.
De angivne dæktryk på de følgende sider
gælder både for sommer- og vinterdæk.

Dæktryk
med fuld last
Motor1)

Dæk

For

Bag

Z 20 NHH

245/45 R 18

2,0

2,0

Yderligere oplysninger – se side 108 - 112.

1)

1 bar svarer til 100 kPa.

1)

Salgsbetegnelse – se side 140.
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Elektrisk system
Batteri

Spænding

12 volt

Amperetimer

60 Ah

Fjernbetjeningsbatteri

CR 20 32

Tekniske data
Kapaciteter
(ca. liter)
Motor1)

Z 20 NHH

Brændstoftank (nominelt indhold)

52,2

Motorolie med filterskift
mellem MIN og MAX på oliepinden

4,7
1,0

Sprinklervæskebeholder til forrudevask

4,5

1)

Salgsbetegnelse – se side 140.
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Dimensioner
(ca. mm)
Opel GT
Totallængde

4100

Totalbredde

1813

Totalbredde inkl. sidespejle

1830

Totalhøjde med kalechen oppe

1276

Akselafstand

2415

Sporvidde:
For

1543

Bag
Vendediameter, kantsten til kantsten

1)

Angivet i meter

1561
1)

10,7

Opel Service, vedligeholdelse

Opel Service,
vedligeholdelse
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Alle reservedele har gennemgået en særlig
kvalitets- og præcisionskontrol for at sikre,
at de er pålidelige, driftssikre og særlig
egnede til Opel-biler.
Opel Service har opbakning fra en af verdens førende bilproducenter.
Overalt tilbydes hjælp og gode råd fra
ADAM OPEL GmbH og General Motors
serviceafdelinger:

Indikator for eftersyn..........................
Originale Opel-dele og tilbehør.........
Vedrørende sikkerheden ....................
Kontrol og efterfyldning af væsker...
Motorolie .............................................
Kølevæske ...........................................
Bremse-/koblingsvæske .....................
Servostyringsolie .................................
Forrudeviskere ....................................
Forrudesprinkling................................
Batteri ..................................................
Beskyttelse af de elektroniske dele ...
Langtidshenstilling .............................
Ibrugtagning af bilen efter
langtidshenstilling ............................
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157
157
158
159
160
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Vores mål er, at De altid skal være glad for
Deres Opel.
Skulle De på et tidspunkt komme ud for
en teknisk fejl, kan De være ganske rolig.
Opel Assistance/Opel Mobilservice står
nemlig til Deres rådighed i over 30 lande
i Europa i tilfælde af havari.
En autoriseret Opel-reparatør yder førsteklasses service til rimelige priser.
De vil få en hurtig, pålidelig og personlig
service.
De erfarne medarbejdere, som er
uddannet hos Opel, arbejder efter Opels
særlige anvisninger.
Hos enhver autoriseret Opel-reparatør kan
De få
"Originale Opel-dele og tilbehør"
og ombytningsdele, som er godkendt til
Deres model.

I Luxembourg bedes De kontakte
General Motors
Serviceafdeling i
Antwerpen – Belgien
Tlf. 00 32-34 50 63 29
I Albanien, Bosnien-Hercegovina,
Bulgarien, Kroatien, Estland,
Letland, Litauen, Makedonien,
Rumænien, Serbien-Montenegro
og Slovenien
bedes De kontakte
General Motors Serviceafdeling i
Budaörs – Ungarn
Tlf. 00 36-23 446 100
General Motors Belgium N.V.
Noorderlaan 401 – Haven 500
2030 Antwerpen – Belgien
Tlf. 00 32-34 50 63 29

150

Opel Service, vedligeholdelse

General Motors Danmark
Jægersborg Alle 4
2920 Charlottenlund – Danmark
Tlf. 00 45-39 97 85 00

General Motors Ireland Ltd.
Opel House, Unit 60, Heather Road
Sandyford, Dublin 18 – Irland
Telefon 00 353-1-216 10 00

General Motors España S.L.
Paseo de la Castellana, 91
28046 Madrid – Spanien
Tlf. 00 34-902 25 00 25

Vauxhall Motors Ltd.
Customer Care
Griffin House, Osborne Road
Luton, Bedfordshire, LU1 3YT – England
Tlf. 00 44-15 82-42 72 00

General Motors Italia Srl
Piazzale dell’Industria 40
00144 Rom – Italien
Tlf. 00 39-06-5 46 51

General Motors Norden AB
Årstaängvägen 17
100 73 Stockholm – Sverige
Tlf. 00 46-20 333 000

General Motors Norge AS
Kjeller-Vest 6
2027 Kjeller – Norge
Tlf. 00 47-23 50 01 04

General Motors Southeast Europe,
org. složka
Olbrachtova 9
140 00 Prag – Tjekkiet
Tlf. 00 420-2 39 004 321

General Motors Finland Oy
Pajuniityntie 5
00320 Helsinki – Finland
Tlf. 00 358-9 817 101 47
General Motors France
1 – 9, avenue du Marais
Angle Quai de Bezons
95101 Argenteuil Cedex – Frankrig
Tlf. 00 33-1-34 26 30 51
General Motors Hellas S.A.
56 Kifisias Avenue & Delfon str.
Amarousion
151 25 Athen – Grækenland
Tlf. 00 30-1-6 80 65 01
General Motors Nederland B.V.
Lage Mosten 49 – 63
4822 NK Breda – Holland
Tlf. 00 31-76-5 44 83 00
General Motors India
Sixth Floor, Tower A
Global Business Park
Mehrauli – Gurgaon Road
Gurgaon – 122 022, Haryana – Indien
Tlf. 00 91-124 280 3333

General Motors Poland Sp. z o. o.
Domaniewska 41
06-672 Warszawa – Polen
Tlf. 00 48-22-606 17 00
General Motors Portugal
Quinta da Fonte
Edificío Fernão Magalhães, Piso 2
2780-190 Paço d’Arcos – Portugal
Tlf. 00 351-21 440 75 00
General Motors Suisse S.A.
Stelzenstraße 4
8152 Glattbrugg – Schweiz
Tlf. 00 41-44 828 28 80
General Motors Southeast Europe,
org. zložka
Apollo Business Centre
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava – Slovakiet
Tlf. 00 421-2 58 275 543

General Motors Türkiye Ltd. Sti.
Kemalpasa yolu üzeri
35861 Torbali/Izmir – Tyrkiet
Telefon 00 90-2 32-8 53-14 53
ADAM OPEL GmbH
Bahnhofsplatz 1
65423 Rüsselsheim – Tyskland
Tlf. 00 49-61 42-77 50 00 eller
00 49-61 42-7 70
General Motors Southeast Europe Ltd.
Szabadsag utca 117
2040 Budaörs – Ungarn
Tlf. 00 36-23 446 100
General Motors Austria GmbH
Groß-Enzersdorfer Str. 59
1220 Wien – Østrig
Tlf. 00 43 1-2 88 77 444 eller
00 43-1-2 88 77 0

Opel Service, vedligeholdelse
Indikator for eftersyn

I servicehæftet, der ligger i handskerummet, findes der yderligere oplysninger
om service og serviceplanen.

For at sikre at bilen fungerer økonomisk og
sikkert, og at den holder sin værdi, er det af
afgørende betydning, at al vedligeholdelse
udføres med de rette intervaller som
angivet af Opel i servicehæftet. Forløbet
tid eller tilbagelagte kilometer - alt efter
hvad der indtræder først - afgør, hvornår
bilen skal til service.
Servicearbejdet bør udføres senest en uge
eller 500 km efter det foreskrevne interval.
Arbejdet bør udføres af en reparatør i henhold til Opels anbefalinger med brug af originale Opel-dele og tilbehør. Vi anbefaler,
at man henvender sig til en autoriseret
Opel-reparatør.
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Motoroliekontrollen oplyser, hvornår olien
skal skiftes. Alt efter kørselsforholdene, kan
tids- eller kilometerintervallet, hvormed et
olieskift anbefales, variere betydeligt.
For at systemet skal fungere rigtigt, skal
det nulstilles, hver gang olien skiftes.
Vi anbefaler, at man henvender sig til en
autoriseret Opel-reparatør.
Når systemet har beregnet, at oliens
levetid er blevet reduceret, vises "CHANGE
OIL SOON" i informationscentret - se
side 70. Motorydelsen kan tænkes at være
reduceret. Olien bør skiftes med det
samme.
Det påhviler ejeren at sørge for det rette
olieniveau og en passende oliekvalitet i
motoren.

Lad fagfolk udføre alt vedligeholdelsesarbejde samt alle reparationsarbejder på
karosseri og udstyr. Vi anbefaler, at De
lader disse arbejder udføre af en autoriseret Opel-reparatør. Her kender man de
forskellige Opel-modeller, og her har man
det nødvendige specialudstyr samt de
nyeste serviceinstruktioner fra Opel. Det er
særlig vigtigt, at De lader en autoriseret
Opel-reparatør foretage serviceeftersynene i garantiperioden. Yderligere oplysninger fremgår af servicehæftet.
Separat korrosionsbeskyttelsesservice
Eftersyn skal foretages med de intervaller,
der er angivet i servicehæftet. Vi anbefaler,
at De opsøger en autoriseret Opelreparatør.
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Originale Opel-dele og tilbehør
Vi anbefaler, at der kun bruges "Originale
Opel-dele og tilbehør" samt ombytningsdele, der er udviklet specielt til den pågældende bilmodel. Disse dele har gennemrgået forskellige specialtests for at sikre, at
de er pålidelige og sikre og egner sig til
Opels biler. Til trods for, at vi løbende
følger med i, hvad der sker på markedet,
kan vi ikke bedømme eller garantere de
nævnte egenskaber ved andre produkter,
heller ikke selv om disse eventuelt er blevet
godkendt af de behørige myndigheder
eller på anden vis.
"Originale Opel-dele og tilbehør" samt
ombytningsdele godkendt af Opel kan fås
hos en autoriseret Opel-reparatør. Her kan
man give kvalificeret vejledning om tilladte
tekniske ændringer og sikre, at delen monteres forskriftsmæssigt.

Picture no: 17304T.tif

Vedrørende sikkerheden

Foretag kun kontroller i motorrummet
(f.eks. kontrol af bremse-/koblingsvæske
eller motorolie), når tændingen er afbrudt.
Ellers risikerer De personskader forårsaget
af strømførende kabler med tændingsspænding og af roterende dele.

9 Advarsel
Køleventilatoren styres af en termokontakt og kan derfor gå i gang uden varsel,
også selv om tændingen er afbrudt.
Risiko for personskader.
Elektroniske tændingssystemer arbejder
med meget høj elektrisk spænding.
Undgå kontakt med tændingssystemet,
da dette kan være livsfarligt.

Picture no: s0014120.tif

Udfør aldrig selv reparations-, indstillingseller vedligeholdelsesarbejde på bilen. Det
gælder især motor og chassis samt sikkerhedsrelaterede dele. De risikerer af uvidenhed at komme til at overtræde loven,
og ved ikke at have udført arbejdet korrekt
kan De udsætte Dem selv og andre trafikanter for fare.

Kontrol og efterfyldning af
væsker
Oliepindens håndtag og oplysningerne på
dækslerne for påfyldning af kølevæske og
bremse-/koblingsvæske er gule, så de er
lette at finde.

Opel Service, vedligeholdelse
Motorolie

Oliestanden må ikke komme over det
øverste mærke MAX på målepinden. Overskydende olie skal aftappes eller udsuges.
Er oliestanden over mærket MAX, er der
fare for beskadigelse af motor eller katalysator.

Oplysninger om motorolier findes i servicehæftet.
Motoroliestand og -forbrug
Alle motorer bruger olie. Motorolieforbruget kan først vurderes, når en længere
strækning er tilbagelagt. Forbruget kan i
begyndelsen (mens bilen køres til) ligge
over den angivne værdi. Hvis man ofte
kører med høje omdrejninger, stiger olieforbruget.

9 Advarsel
Lad ikke motorolieniveauet falde under
minimumsmærket.
Inden man påbegynder en længere rejse,
er det tilrådeligt at kontrollere standen i
motorolien.
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Påfyldningsmængde mellem mærket MIN
og MAX – se side 147.

Picture no: s0014110.tif

Kontrol af motoroliestand og efterfyldning af motorolie
Kontrollen skal foretages med driftsvarm,
standset motor og med bilen på et vandret
underlag. Vent mindst 5 minutter med oliekontrol, så motorolien kan få tid til at løbe
til bundkarret.
Niveauet kontrolleres ved at tørre oliepinden af og sætte den i oliepindsrøret, så
langt ned det er muligt. Hvis niveauet er
faldet under efterfyldningsmærket MIN,
skal der påfyldes olie.
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Picture no: s0014111.tif

Når der efterfyldes, skal olien være af
samme type som ved sidste olieskift. Følg
anvisningerne i servicehæftet.
Sæt dækslet lige på ved lukning, og skru
det på plads.
Kapaciteter – se side 147.

Skift af olie og oliefilter
Olieskift bør foretages efter anvisningerne i
servicehæftet.

Kølevæske

Motorolieskift skal foretages med de
angivne tids- eller kilometerintervaller, henholdsvis når motoroliekontrollen oplyser, at
oliens levetid er reduceret. Olie mister sine
smøreegenskaber ikke kun ved brug i
motoren, men også ved ældning.

Den glykolbaserede kølevæske yder
effektiv korrosionsbeskyttelse for køleog varmesystemet samt mod frost ned
til –28 °C. Det er ikke nødvendigt at
udskifte kølevæsken, der forbliver i køleren
hele året.

Vi anbefaler, at De bruger originale oliefiltre fra Opel.

Der findes frostbeskyttelsesmidler, som kan
forårsage skader på motoren. Vi anbefaler
derfor, at der kun anvendes frostvæske,
som Opel har godkendt.

9 Advarsel
Tomme oliedåser må ikke bortkastes
med husholdningsaffaldet. For skift af
motorolie og filtre anbefaler vi en autoriseret Opel-reparatør. Denne har kendskab til de lovmæssige krav til bortskaffelse af brugt olie og brugte filtre, til gavn
for miljøet og Deres helbred.
Husk at nulstille motoroliekontrollen, når
der er blevet skiftet olie. Vi anbefaler, at De
rådfører Dem med en autoriseret Opelreparatør.

Under brug er systemet under tryk, og temperaturen kan derfor stige til over 100 °C.

9 Advarsel
Frostvæske er sundhedsskadelig. Den
skal derfor opbevares i originalemballagen, utilgængeligt for børn.
Vi anbefaler, at De får kølevæsken skiftet
hos en autoriseret Opel-reparatør. Denne
kender til de lovmæssige krav mht. bortskaffelse af kølevæske, hvilket bidrager
til at beskytte miljøet og Deres helbred.
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Når motoren kommer op på driftstemperatur, stiger kølevæskeniveauet. Det falder
igen, når systemet afkøles. Hvis det falder
under mærket COLD FILL, når systemet er
koldt, skal der efterfyldes til mærket.
Fyld frostvæske på. Hvis De ikke kan få fat
i frostvæske, skal De fylde op med rent
vand fra hanen. Hvis De ikke kan få fat i
vand fra en hane, kan De bruge destilleret
vand.
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Frost- og korrosionsbeskyttelse
Før vinteren kommer, bør De få kontrolleret, hvor høj en koncentration af frostvæske, der er i kølevæsken. Vi anbefaler,
at De rådfører Dem med en autoriseret
Opel-reparatør. Indholdet af frostvæske
skal yde beskyttelse ned til ca. –28 °C. Hvis
koncentrationen af frostvæske er for lav,
mindskes frostsikrings- og korrosionsbeskyttelsen. Påfyld frostvæske, hvis det er
nødvendigt.

Kølevæskestand
Da kølesystemet er et lukket kredsløb, sker
der næsten intet tab af kølevæske, og det
er derfor sjældent nødvendigt at efterfylde.

Hvis der efterfyldes med vand for at
udligne tab af kølevæske, skal koncentrationen af frostvæske i kølevæsken måles og
frostvæske påfyldes efter behov.

Lad motoren køle af, inden De fjerner
påfyldningsdækslet. Tag dækslet forsigtigt af, så trykket slippes langsomt ud.
Ellers risikerer De at blive skoldet.

Kølevæsken skal stå lidt over pilen mærket
COLD FILL på ekspansionsbeholderen, når
systemet er koldt. Kølevæskestanden kan
ses uden på ekspansionsbeholderen.

9 Advarsel

Efter at have påfyldt drikkevand eller
destilleret vand, skal frostvæskeniveauet
kontrolleres og frostvæske påfyldes, om
nødvendigt. Årsagen til et eventuelt tab af
kølevæske skal findes og udbedres. Vi
anbefaler, at man henvender sig til en
autoriseret Opel-reparatør.
En for lav kølevæskestand kan medføre
skader på motoren.
Sæt dækslet lige på ved lukning, og skru
det på plads.
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Kølevæsketemperatur:
Under brug er systemet under tryk, og temperaturen kan derfor stige til over 100 °C.

Ved brug af visse bremse-/koblingsvæsker
risikerer man, at der sker skader, eller at
bremseeffekten reduceres. Vi anbefaler
derfor, at man kun bruger højtydende
bremse-/koblingsvæske, der er godkendt
af Opel.

Kontrollampen W på instrumentpanelet
lyser, når kølevæskens temperatur er for
høj. Kontrollér niveauet med det samme.
z Kølevæskestand for lav:
Fyld kølevæske på, idet anvisningerne
under "Frost- og korrosionsbeskyttelse"
og "Kølevæskestand" følges. Få årsagen
til kølevæsketabet udbedret. Vi anbefaler, at De opsøger en autoriseret
Opel-reparatør.
z Kølevæskestanden er i orden:
Årsagen til den forhøjede kølevæsketemperatur skal findes og fejlen
udbedres. Søg råd hos et værksted.
Vi anbefaler, at De opsøger en autoriseret Opel-reparatør.

Ved efterfyldning skal man sørge for
yderste renlighed, da urenheder i bremse-/
koblingsvæsken kan føre til fejl i bremsesystemet.

Picture no: s0014114.tif

Bremse-/koblingsvæske

Niveauet i bremse-/koblingsvæsken

9 Advarsel

Bremse-/koblingsvæske er giftig og
ætsende. Undgå kontakt med øjne, hud,
tøj og lakerede flader. Direkte kontakt
kan føre til personskader og materielle
skader.
Væskeniveauet i beholderen må hverken
være højere end MAX-markeringen eller
lavere end MIN-markeringen.

Hvis niveauet i bremse-/koblingsvæsken er
blevet korrigeret, skal årsagen til væsketabet udbedres. Vi anbefaler, at De
opsøger en autoriseret Opel-reparatør.
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Forrudeviskere

Skift af bremse-/koblingsvæske
Bremse-/koblingsvæske er
hygroskopisk, det vil sige, at den absorberer vand. Hvis bremserne bliver varme,
som for eksempel når De kører ned ad
bakke over længere strækninger, kan der
opstå dampbobler i vandet, og det kan
forringe bremsevirkningen væsentligt
(afhængigt af vandindholdet).

Et godt udsyn er forudsætningen for sikker
kørsel.
Kontrollér viskerne med jævne mellemrum
for at sikre, at de fungerer korrekt. Vi anbefaler, at bladene udskiftes mindst en gang
om året.
Hvis forruden er snavset, bør sprinklerne
bruges, inden viskerne sættes i gang, for at
undgå at bladene slides.

Udskiftningsintervallerne, der er specificeret i servicehæftet, skal derfor overholdes.

9 Advarsel
Vi anbefaler, at De lader en autoriseret
Opel-reparatør udskifte bremse-/
koblingsvæsken. Her ved man, hvilke
regler der gælder for bortskaffelse af
bremse-/koblingsvæske. På den måde
beskyttes miljøet og Deres helbred.
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Servostyringsolie

Servostyringsolien kræver ingen yderligere
vedligeholdelse, ud over det der er
beskrevet i servicehæftet.
Hvis niveauet i beholderen falder under
HOT-mærket på målepinden, bør man
spørge et værksted til råds. Vi anbefaler,
at man henvender sig til en autoriseret
Opel-reparatør.

Sæt ikke viskerne i gang, hvis forruden er
isbelagt, da dette kan beskadige viskerbladene eller viskersystemet.

158

Opel Service, vedligeholdelse

Fastfrosne viskerblade kan løsnes med
Opel antifrostvæske på spraydåse.
Fedtede viskerblade kan rengøres med
Opel Antifrost med ruderens på en blød
klud.
Hårde, revnede eller silikonebelagte viskerblade skal udskiftes. Dette kan blive nødvendigt på grund af is, salt, varme eller forkert brug af rengøringsmidler.
Slå viskerne fra i vaskeautomat – se
side 15, 134.
Pleje af viskere – se side 136.

Picture no: 17788J.tif

Et viskerblad udskiftes ved at løfte viskerarmen bort fra forruden, flytte udløseren
og tage bladet ud.
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Forrudevask

Sprinklervæskebeholderens påfyldningsstuds befinder sig i motorrummet.
Kapaciteter – se side 147.
Fyld kun rent vand på, så tilstopning af
dyser undgås. Vi anbefaler, at De tilsætter
lidt Opel Antifrost med ruderens. Det giver
et bedre resultat.
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Eftermonteret elektrisk eller elektronisk
tilbehør kan belaste batteriet yderligere
eller endog aflade det. Vi anbefaler, at
De rådfører Dem med en autoriseret Opelreparatør for at høre, hvad der findes af
tekniske muligheder, som for eksempel
montering af et kraftigere batteri.

Forrudesprinklersystemet fryser ikke om
vinteren.
Frostsikring
ned til
-5 °C
-10 °C
-20 °C
-30 °C
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Blandingsforhold Opel Antifrost med
ruderens og vand
1:3
1:2
1:1
2:1

Ved lukning trykkes låget hårdt ned over
beholderens kant hele vejen rundt.

Batteri

Picture no: 17320T.tif

Batteriet er vedligeholdelsesfrit.

9 Advarsel
Vi anbefaler, at De lader en autoriseret
Opel-reparatør skifte batteri. Her ved
man, hvilke regler der gælder for bortskaffelse af brugte batterier. På den
måde beskyttes miljøet og Deres helbred.
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Hvis bilen skal henstå i mere end 4 uger,
risikerer man, at batteriet aflades, hvilket
kan forkorte dets levetid. Batteriet frakobles bilens strømforsyning ved at frakoble minuspolen.
Sørg for, at tændingen er afbrudt, inden
batteriet tilsluttes. Foretag derefter følgende:
z Indstil dato og klokkeslæt på radioens
display – se vejledningen for Infotainmentsystemet 3.
Nogle elektriske strømbrugere, som for
eksempel kabinebelysningen, slukkes automatisk efter ca. 20 minutter. Det sker for at
undgå afladning af batteriet.

Beskyttelse af de elektroniske
dele
For at undgå beskadigelse af el-anlæggets
elektroniske dele må batteriet ikke til- eller
frakobles, når motoren er i gang, eller tændingen ersat til. Start aldrig motoren, når
batteriet er frakoblet, f.eks. ved start med
startkabler.
Der må ikke foretages ændringer af det
elektriske system, som for eksempel tilslutning af yderligere elektrisk udstyr eller indgreb i de elektroniske styreenheder (chip
tuning). Det kan beskadige bilen.

9 Advarsel
Elektroniske tændingssystemer arbejder
med meget høj elektrisk spænding.
Undgå kontakt med tændingssystemet,
da dette kan være livsfarligt.

Tilslutning/frakobling af batteriet til/fra
bilens ledningsnet
Batteriet skal kobles fra bilens ledningsnet,
før det oplades:
Først frakobles minuskablet og derefter
pluskablet. Der må ikke byttes om på batteriets polariteter, det vil sige forbindelsen
til henholdsvis plus- og minuskablet. Når
batteriet skal kobles til igen, skal pluskablet
først tilkobles, derefter minuskablet.
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Langtidshenstilling
Iagttag de gældende bestemmelser.
Hvis bilen ikke skal bruges i flere måneder,
skal der foretages nedenstående for at
undgå skader. Vi anbefaler, at De lader en
autoriseret Opel-reparatør udføre
arbejdet.
z Bilen vaskes og beskyttes – se side 134.
z Beskyttelsen i motorrummet og på
undervognen skal kontrolleres og
udbedres efter behov.
z Tætningslister på motorhjelm og døre
rengøres og beskyttes.
z Skift motorolie – se side 154.
z Kontrollér frost- og korrosionsbeskyttelse – se side 155.
z Kontrollér kølevæskestanden, og efterfyld med frostvæske efter behov – se
side 155.
z Tøm forrudesprinklersystemet.
z Indstil dæktrykkene til det specificerede
tryk for fuld belastning – se side 145.

Opbevaring af bilen
z Parkér bilen på et tørt sted med god ventilation. Vælg 1. gear eller bakgear.
Anbring klodser under hjulene for at forhindre bilen i at rulle.
z Håndbremsen må ikke trækkes.
z Frakobl batteriet ved at koble
minuspolen fra bilens elektriske system –
se side 159.
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Ibrugtagning af bilen efter
langtidshenstilling
Iagttag de gældende bestemmelser.
Inden bilen tages i brug igen, skal der foretages nedenstående:
z Tilslut batteriet – se side 160.
z Kontrollér dæktrykkene, og justér dem
efter behov – se side 145.
z Fyld forrudesprinklersystemet – se
side 158.
z Kontrollér motoroliestanden – se
side 153.
z Kontrollér kølevæskestanden, og efterfyld med frostvæske efter behov – se
side 155.
z Montér nummerpladerne, om nødvendigt.
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