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Tack för att du valde GWM - ORA.

Ju mer bekant du blir med ditt fordon, desto mer
kommer du att gilla det och desto bättre kommer
du att kunna använda dess funktioner. Därför frå-
gar vi dig följande:

Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du
kör ditt fordon. Det finns viktiga tips om hur du an-
vänder ditt fordon i den här broschyren som hjäl-
per dig att utnyttja ditt fordons teknik på bästa sätt.
Dessutom kommer du att lära dig mycket praktisk
information om körsäkerhet, trafiksäkerhet och att
behålla värdet på ditt fordon.

Må du njuta av trygga och lyckliga resor!
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Översikt
Innehåller ett uttalande om användningen av bruksanvisningen och symbolernas betydel-
se.

Fordonsutrustning

Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

På högerstyrda fordon kan de faktiska
positionerna för vissa manöverelement
skilja sig från de som visas på bilderna.

Giltigheten av denna bruks-anvis-
ning

Den här bruksanvisningen innehåller
den senaste informationen som var till-
gänglig när den släpptes. Men eftersom
våra produkter fortsätter att förbättras
kommer ämnena i den här bruksanvis-
ningen att ha uppdaterad information.
Använd fordonets multimediaskärm för
att hitta den senaste digitala användar-
handboken.

Beroende på fordonets specifikationer
kan fordonsutrustningen som visas på
bilderna skilja sig från ditt fordon.

Skärmvisningsinformationen (såsom bil-
der, ikoner och text) som visas i den här

bruksanvisningen är endast för illustrati-
va syften. Beroende på fordonskonfigu-
ration, mjukvaruversion, tema och in-
ställningar kan informationen som visas
vara annorlunda. Se den faktiska model-
len för specifik information.

Tillbehör, reservdelar och ändring-
ar

Både originaldelar och diverse andra re-
servdelar och tillbehör som passar detta
fordon finns att köpa. Vi rekommende-
rar att du använder originaldelar eller
andra delar som överensstämmer med
kvalitetsstandarder för alla byten.

Vi kan inte ge någon garanti och påtar
oss inget ansvar och skyldighet för oäkta
delar och tillbehör eller för att använda
oäkta reservdelar och tillbehör för utby-
te eller installation. Dessutom täcks inte
skador på fordonet eller prestandapro-
blem som orsakats av användningen av
en oäkta del eller tillbehör av garantin.

Symboler

VARNING
Detta representerar en varning.

Att ignorera dessa varningar kan leda
till allvarliga skador eller dödsfall. Des-
sa varningar informerar dig om vad du
måste eller inte får göra för att minska
risken för allvarliga skador och dödsfall
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för dig själv och andra.

OBSERVERA
Detta representerar en försiktighetsåt-
gärd.

Att ignorera dessa försiktighetsåtgär-
der kan leda till skador på fordonet el-
ler utrustningen. Dessa försiktighetsåt-
gärder informerar dig om vad du mås-
te eller inte får göra för att undvika el-
ler minska risken för skador på fordo-
net eller utrustningen.

OBS！
Detta repressenterar ett meddelande.

Denna typ av kompletterande informa-
tion kan vara till hjälp för dig.

Säkerhetsmeddelande

VARNING
Allmänna försiktighetsåtgärder vid bil-
körning

〉 Nykter körning: Alkohol, läkemedel,
anestetika och vissa läkemedel
bromsar kroppens reaktioner och
påverkar omdömet och samordning-
en, vilket lätt kan leda till att man för-
lorar kontrollen över fordonet och till
en allvarlig olycka.

〉 Kör försiktigt: Var alltid uppmärksam
på misstag som andra förare eller
fotgängare på vägen kan göra, så att
du snabbt kan bedöma situationen
och förhindra en olycka.

〉 Var uppmärksam under körning: Allt
som distraherar föraren, inklusive ju-
stering av fordonskontrollerna, ringa
eller ta emot telefonsamtal och läsa
kan orsaka en kollision som resulte-
rar i allvarlig skada eller död för dig,
passagerare i fordonet eller andra.

VARNING
Lämna aldrig ett barn, en person som
behöver hjälp eller ett husdjur ensam-
ma i fordonet.

〉 Barn, människor som behöver hjälp
och husdjur kan inte lämna fordonet
eller rädda sig själva. Temperaturen
inne i fordonet kan bli mycket hög el-
ler mycket låg under vissa väderför-
hållanden, vilket lätt kan leda till ska-
dor eller till och med dödsfall.

〉 Om ett barn eller husdjur vidrör
nyckeln kan detta starta fordonet,
lossa parkeringsbromsen, ändra väx-
elläget, manövrera dörrarna eller
fönstren eller få fordonet att röra sig
på egen hand, vilket äventyrar fordo-
net och den omgivande trafiken och
fotgängarna.
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Exteriör (typ II)

79B86D2AFCB3

Ⓐ Kamera, för:

Panoramautsikt  110

Ⓑ Bromsljus med högt läge

Ⓒ Montering av bakljus

Ⓓ Automatiska främre vindrutetorka-
re  62

Ⓔ Beroende på modellkonfigurationen
kan kameran användas för:

Körfältsassistans  131

Omkörningsassistans  126

Trafikskyltsinformation  135

Ⓕ Bakre dimljus  57

Ⓖ Antikollisionsradar  111

Ⓗ Kamera, för:

Panoramautsikt  110

Ⓘ Antikollisionsradar  111

Ⓙ Montering av framljus

Ⓚ Laddningsportskydd  39

Ⓛ Sidospeglar  52

4



Exteriör (typ II)

57B924118940

Ⓐ Kamera, för:

Panoramautsikt  110

Ⓑ Bromsljus med högt läge

Ⓒ Montering av bakljus

Ⓓ Automatiska främre vindrutetorka-
re  62

Ⓔ Beroende på modellkonfigurationen
kan kameran användas för:

Körfältsassistans  131

Omkörningsassistans  126

Trafikskyltsinformation  135

Ⓕ Bakre dimljus  57

Ⓖ Antikollisionsradar  111

Ⓗ Kamera, för:

Panoramautsikt  110

Ⓘ Antikollisionsradar  111

Ⓙ Montering av framljus

Ⓚ Laddningsportskydd  39

Ⓛ Sidospeglar  52
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Interiör - vänsterstyrd

F843E817A78C

Ⓐ Kamera som används för

intelligent övervakningssystem  118

Ⓑ Kombinationsströmbrytare för ljus-
reglering  57

Ⓒ Ratt  55

Ⓓ Skärm, för:

Virtuell instrumentpanel  141

Instrumentpanel belysning  145

Multimedia  162

Ⓔ Kombinationsströmbrytare för vind-
rutetorkare  62

Ⓕ A/C-strömbrytare  65

Ⓖ Varningsblinkers strömbrytare  59

Ⓗ Bagagekrok

Ⓘ A/C utloppsventil  70

Ⓙ Körlägesreglaget  103

Ⓚ Nivåreglage för strålkastare  60

Ⓛ Strömbrytare för baggageluckan  24

Ⓜ Avstängningsknapp för fordonets
strömförsörjning  95

Ⓝ Bromspedal

Ⓞ Gaspedal

Ⓟ USB-port  159

Ⓠ Vridknapp för växling  100

Ⓡ Backup strömförsörjning  75

Ⓢ Handskfack  73
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Interiör - högerstyrd

B65B38A7777B

Ⓐ A/C utloppsventil  70

Ⓑ A/C-strömbrytare  65

Ⓒ Varningsblinkers strömbrytare  59

Ⓓ Kombinationsströmbrytare för ljus-
reglering  57

Ⓔ Skärm, för:

Virtuell instrumentpanel  141

Instrumentpanel belysning  145

Multimedia  162

Ⓕ Ratt  55

Ⓖ Kombinationsströmbrytare för vind-
rutetorkare  62

Ⓗ Kamera som används för

Intelligent övervakningssystem  118

Ⓘ Handskfack  73

Ⓙ USB-port  159

Ⓚ Vridknapp för växling  100

Ⓛ Backup strömförsörjning  75

Ⓜ Körlägesreglaget  103

Ⓝ Nivåreglage för strålkastare  60

Ⓞ Strömbrytare för baggageluckan  24

Ⓟ Avstängningsknapp för fordonets
strömförsörjning  95
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Innehåll

1  Åtgärd Förklarar de grundläggande funktionerna för inredningsut-
rustning såsom nyckel, dörrar, fönster och säten.

2  Körning Ger information om start av fordonet, växling, instrumentpa-
nelen och andra körrelaterade föremål.

3  Audiovisuellt sy-
stem

Förklarar funktionerna i det audiovisuella systemet som att
ringa samtal med Bluetooth och systeminställningar.

4  Säkerhet och
trygghet

Beskriver fordonssäkerhetsanordningar som stöldskydds-sy-
stem och säkerhetsbälten.

5  Nödsituation Förklarar hur man hanterar ett fordonsfel som ett sprucket
däck eller ett urladdat batteri.

6  Underhåll Förklarar dagliga inspektioner och regelbundet underhåll.

7  Teknisk data Beskriver information som fordonsspecifikationer och for-
dons-identifieringsnummer.

8  Index Lista över det alfabetiska indexet i denna bruksanvisning.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Information om nyckeln

4357ACCBE65C

Ⓐ Smart nyckel

Ⓑ Nyckel nummerplåt

OBS！
〉 Vänligen håll reda på nyckelns nu-

merplåt. Koden på plåten krävs för
att göra en ersättningsnyckel. Du be-
höver den här koden för att be en
authorised service centre att göra en
ersättningsnyckel.

〉 Detta nummer måste ges till ägaren
vid köp eller leasing av fordonet.

Knappintroduktion

580544CE25D5

Ⓐ Kontrollknapp för bagageluckan

Ⓑ Låsknapp

Ⓒ Upplåsningsknapp

Låsknapp

Tryck på låsknappen för att låsa alla
dörr-ar. Indikatorerna blinkar en gång.

OBS！
Om indikatorerna inte blinkar när dör-
rarna låses, kontrollera att alla dörrar
och bagageluckan är helt stängda.

Upplåsningsknapp

Tryck på upplåsningsknappen för att
låsa upp alla dörrar. Indikatorerna blin-
kar två gånger.

〉 Du kan ställa in upplåsningsläget i
【Vehicle Settings】→【Body】→

【Door Lock】via multimediaskärmen.

Om den är inställd på 【Driver only】,
när upplåsningsknappen trycks in lå-
ses endast förardörren upp. Vid det
tillfället, om upplåsningsknappen
trycks in igen, kommer alla dörrar att
låsas upp.

Nyckel

18

1

Åtgärd



Om den är inställd på 【Four Doors
Unlock】 kommer alla dörrar att låsas
upp när du trycker på upplåsnings-
knappen.

Kontrollknapp för bagageluckan

När strömförsörjningsläget är AV kan
bagageluckan låsas upp genom att
trycka på och hålla in kontrollknappen
för bagageluckan. Efter upplåsning, tryck
på bakluckans mikrobrytare inom 30 se-
kunder för att öppna bagageluckan. För
en elektrisk sensors baklucka öppnas el-
ler stänger du den elektriska sensorns
bagagerumslucka genom att trycka och
hålla in kontrollknappen för bagageluck-
an.

Bilsökning

När alla dörrar och bagageluckan är lås-
ta och stöldskyddssystemet är på, tryck
på låsknappen två gånger för att aktive-
ra bilsökningsfunktionen för att snabbt
hitta ditt fordon på parkeringar och and-
ra platser.

Om du trycker på låsknappen igen
stängs sökfunktionen av.

OBS！
Gå till 【Vehicle Settings】→【Ligh-
ting】→【Parked Car Alert Mode】 på
multimediaskärmen för att ställa in for-
donsvarningsstatus när bilsökning ut-
löses.

OBSERVERA
〉 Du får inte ändra

sändningsfrekvensen eller öka sänd-
ningseffekten (inklusive genom att
lägga till en radiofrekvenseffektför-
stärkare) och får inte ansluta en ex-
tern antenn eller anpassa någon an-
nan antenn.

〉 Din användning får inte störa någon
laglig radiokommunikation. Om nå-
gon störning uppstår bör använd-
ningen stoppas och åtgärder vidtas
för att eliminera störningen innan
användningen fortsätter.

〉 Användningen kan påverkas av olika
radioenheter, vilket orsakar korta av-
brott i funktionen.

Batteribyte

VARNING
Fordonsnyckeln innehåller ett knapp-
batteri.

〉 Knappbatteriet som är inbyggt i for-
donsnyckeln är farligt. Både nya och
gamla batterier måste alltid hållas
borta från barn.

〉 Om knappbatteriet sväljs eller förs in
i någon del av kroppen kan det orsa-
ka allvarliga eller dödliga skador
inom två timmar eller mindre.

〉 Om det misstänks att batteriet har
svalts eller att det har satts in i någon
del av kroppen, sök omedelbart lä-
karvård.

〉 Kassera använda batterier i enlighet
med lokala lagar. Felaktig kassering
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av använda batterier kan orsaka mil-
jöskador.

OBSERVERA
〉 Under denna operation, se till att tor-

ka båda händerna torra eftersom
fukt kan rosta batteriet.

〉 Rör inte eller stör inte några andra
delar.

〉 Batteriets positiva och negativa poler
måste vara korrekt monterade.

〉 Var försiktig så att du inte tappar
bort komponenter när du byter bat-
terier.

1. Tryck på frigöringsknappen på smart-
nyckeln för att ta bort den mekaniska
nyckeln.

8CC014F2D82A

Ⓐ Frigöringsknapp

Ⓑ Mekanisk nyckel

2. Använd en platt skruvmejsel för att
försiktigt bända upp nyckelns bakre
lucka och ta bort den.

EF6BBD1493D6

3. Ta bort det gamla batteriet och in-
stallera det nya batteriet i urtaget.

B32C065C97FD

Installera batteriet med den positiva
polen uppåt.

Batterimodell: CR2032

4. Byt ut det bakre nyckelskyddet.

Efter installationen kontrollerar du
att knapparna fungerar korrekt.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Låsning och upplåsning av
intelligent entrésystem
När du bär smartnyckeln kan du använ-
da det intelligenta entrésystemet för att
låsa och låsa upp dörrarna.

F29E2FDB3304

Ⓐ Låssensor

Ⓑ Lås upp sensor

Upplåsning

Genom att trycka på upplåsnings-sen-
sorn låses alla dörrar upp. Indikatorerna
blinkar två gånger.

OBS！
〉 Du kan ställa in upplåsningsläget i

【Vehicle Settings】→【Body】→

【Door Lock】via multimediaskär-
men.

Om den är inställd på【Driver only】,
när upplåsningsknappen trycks in lå-
ses endast förardörren upp. Vid det
tillfället, om upplåsningsknappen
trycks in igen, kommer alla dörrar att
låsas upp.

Om den är inställd på 【Four Doors
Unlock】 kommer alla dörrar att lå-
sas upp när du trycker på upplås-
ningsknappen.

Låsning

Tryck på låssensorn för att låsa alla dör-
rar. Indikatorerna blinkar en gång.

OBS！
Om indikatorerna inte blinkar när luck-
an är låst, kontrollera att alla dörrar
och bagageluckan är helt stängda.

OBS！
〉 Du kan bara manövrera dörrar som

kan upptäcka smartnyckeln.

〉 Lås ioch lås inte upp samtidigt.

〉 Om du bär handskar när du använ-
der dörrhandtaget kanske du inte
kan låsa upp eller låsa dörren.

〉 Den trådlösa signalen från det intelli-
genta entrésystemet är relativt svag.
När det finns andra trådlösa enheter
i närheten eller enheten är täckt av
ett hinder kan kommunikationen

Dörrlås
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mellan smartnyckeln och fordonet
påverkas, vilket leder till att systemet
inte fungerar korrekt.

〉 Efter att låsnings- eller upplåsnings-
sensorn har använts framgångsrikt
för att låsa eller låsa upp dörrarna,
slutar låsnings- eller upplåsningssen-
sorn att fungera i 3 sekunder.

Låsning och upplåsning av
nyckelknappar
Se introduktionen till nyckelknappen.
(▷ Page 18)

Centrallåsning och upp-lås-
ning

E8490CFC15F4

Ⓐ Upplåsningsknappen

Ⓑ Låsknappen

Knappen för centrallåsning/upplåsning
är placerad på förardörren. Tryck på den
för att låsa eller låsa upp alla dörrar.

Mekanisk nyckellåsning och
upplåsning
1. Dra upp dörrhandtaget och tryck på

skyddslocket från insidan för att ta
bort det.

4B74D7E38AD4

2. Sätt in den mekaniska nyckeln i dörr-
låset. Genom att vrida den låses eller
låses dörren upp.

För placeringen av den mekaniska
nyckeln, se byte av nyckelbatteri.
(▷ Page 19)

054AFBC63079

OBSERVERA
Efter att dörren har låsts upp måste
den mekaniska nyckeln tas ur innan
dörren på förarsidan öppnas.
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OBS！
Användning av den mekaniska nyckeln
för att låsa upp dörrarna kan utlösa
fordonets stöldskyddslarm.
(▷ Page 198)

Intern upplåsning

A93DD9958A21

Med dörrarna låsta, dra i den inre dör-
röppningen för att låsa upp dörren och
dra i den igen för att öppna dörren.

OBS！
När du öppnar dörren med den invän-
diga frigöringen, se till att barnlåset är i
avstängt läge, annars kan de bakre
dörrarna inte öppnas.

Superlås
På fordon utrustade med superlås går
du till【Vehicle Settings】→【Body】→

【Door Lock】på multimediaskärmen
för att slå på eller av superlåsen.

Efter att superlåset har aktiverats och
fordonet är låst utifrån kan dörren inte
öppnas med det inre handtaget, och en-
dast smartnyckeln eller den mekaniska

nyckeln kan låsa upp och öppna dörren.

VARNING
Om fordonet är upptaget och fordonet
måste låsas från utsidan, se till att
avaktivera superlåset för att undvika
att låsa någon inne i fordonet.

Nödlåsning

C58BC19DE96E

Den främre passagerardörren och bak-
dörrarna är utrustade med nöddörrlås.

Som i diagrammet, sätt in den mekanis-
ka nyckeln i öppningen i nödlåshålet, dra
den till lägsta läge, och stäng sedan
dörr-en för att låsa dörren.

OBS！
När du behöver använda den här me-
toden för att låsa dörrarna betyder det
att det har uppstått ett fel i det elektris-
ka dörrlåssystemet. Vänligen gå till en
authorised service centre så snart som
möjligt för reparation.
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Baklucka
Baklucka – manuell
Öppna

E03AF5037DFC

〉 När du bär smartnyckeln, tryck på bak-
luckans mikrobrytare och lyft samti-
digt.

〉 När strömförsörjningsläget är AV, tryck
på och håll i bakluckans kontrollknapp
på nyckeln. Inom 30 sekunder, tryck
på bakluckans mikrobrytare och lyft
samtidigt.

〉 När förardörren är olåst, öppna baga-
geluckan samtidigt som trycker på
bakluckans mikrobrytare.

Stäng

57BC139F67D1

1. Dra ner handtaget innanför bagage-
luckan, men släpp greppet innan

bagageluckan stängs helt.

2. Tryck ned bagageluckan från utsidan
för att stänga den helt.

VARNING
〉 När du stänger bagageluckan manu-

ellt, se till att trycka på bakluckan
från utsidan av fordonet för att
stänga den helt. Om du bara använ-
der handtaget för att stänga bagage-
luckan direkt, är det lätt att klämma
din hand, vilket kan orsaka en skada.

〉 Det är förbjudet att köra fordonet
med öppen bagagelucka.

〉 Det är förbjudet att transportera pas-
sagerare i bagageutrymmet.

〉 Om det finns andra personer i närhe-
ten av bagageluckan, se till att de inte
skadas när du öppnar eller stänger
bagageutrymmet.

〉 När du stänger bagageluckan, se till
att ingett du har på dig eller har på
dig fastnar i dörren.

〉 Låt inte barn använda bagageluckan.
Detta kan leda till en skada.

OBSERVERA
〉 Använd inte överdriven kraft när du

öppnar bagageluckan, annars kan du
skada den.

〉 Var försiktig när du öppnar bagage-
luckan vid hård vind. När det blåser
kan bagageluckan öppnas för långt
vilket gör att det förvrängs.

〉 Om bagageluckan är frusen, stängd
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eller täckt av is och snö, inte tvinga
upp bagageluckan. Använd A/C-upp-
värmningsfunktionen för att öka
temperaturen i fordonet innan du
öppna bagageluckan.

Om bagageluckan måste öppnas i en
nödsituation kan varmt vatten hällas
på den för att smälta isen. Vänta tills
isen har lossnat innan du försöker
öppna bagageluckan.

〉 Fixa eller klistra inte något på baga-
geluckans stödstång.

〉 Dra inte i sidled i bagageluckan, ef-
tersom det kan leda till att stödet
böjs.

OBS！
〉 När omgivningstemperaturen är läg-

re än 0°C kanske bagageluckans stöd
inte automatiskt höjer bagageluckan.
Om detta händer kan bagageluckan
höjas manuellt för att öppna den.

〉 Installera inte tunga tillbehör på ba-
gageluckan, eftersom det kan göra
att stödet inte håller upp bagageluck-
an.

〉 Den teleskopiska rörelsen av bagage-
luckans stöd kräver olja för att hjälpa
till med smörjning, så det kan finnas
oljefläckar runt dammskyddet på
stödstången. Det är normalt.

Elsensor i bakluckan
Öppna

E03AF5037DFC

〉 När du bär smartnyckeln, tryck på bak-
luckans mikrobrytare och lyft samti-
digt.

〉 Med strömförsörjningen i AV-läge,
tryck och håll in bakluckans kontroll-
knapp på nyckeln.

〉 När förardörren är olåst, tryck på bak-
luckans mikrobrytare.

〉 När förardörren är upplåst trycker du
på bakluckans reglage nära ratten.

414CE206216E
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〉 Du kan ställa in öppning av bagage-
luckans sensor i【Vehicle Settings】→

【Body】→【Door Lock】på multime-
diaskärmen. När den är aktiverad, när
du bär den smarta nyckeln, utför en
sparkåtgärd i detektionsområdet un-
der den bakre stötfångaren.

58F5F2320A1A

Stänga

〉 Tryck på stängningsknappen på bak-
luckan.

6D9D1CF7CF6D

〉 När förardörren är upplåst trycker du
på bakluckans reglage nära ratten.

〉 Med strömförsörjningen i AV-läge,
tryck och håll in bakluckans kontroll-
knapp på nyckeln.

〉 Utför en sparkåtgärd i detektionsom-
rådet under den bakre stötfångaren.

OBS！
〉 När du utför sparken, placera foten

nära den bakre stötfångaren och
sparka fotspetsen minst 10 cm under
stötfångaren. Rör inte stötfångaren.
Dra sedan snabbt tillbaka foten. An-
nars kanske du inte kan öppna eller
stänga bagageluckan.

〉 Om du flyttar benet horisontellt un-
der stötfångaren kan det hända att
bagageluckan inte öppnas eller
stängs.

〉 Om sparken under stötfångaren tar
för lång tid eller om sparken är för
långsam, kommer bagageluckan inte
att öppnas eller stängas. Om detta
inträffar upprepar du sparken snab-
bare.

〉 Om bagageluckan inte öppnas efter
flera sparkar, vänta en stund och för-
sök igen

〉 Om du inte bär smartnyckeln kan en
liknande sparkåtgärd i detekterings-
området under den bakre stötfång-
aren också stänga bagageluckan.

OBSERVERA
När du använder en biltvätt eller an-
vänder en högtrycksslang för att tvätta
bilen, se till att smartnyckeln inte är
inom bagageluckans upptäcktsområde,
för att förhindra att bagageluckan öpp-
nas av misstag.
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VARNING
〉 När du utför sparken, se till att du

håller balansen och håller dig på till-
räckligt avstånd från fordonets bak-
del. Annars kan du tappa balansen
(till exempel: om du är på is).

〉 I följande situationer ska du inte an-
vända smartnyckeln för att förhindra
att bagageluckan öppnas eller stängs
av misstag.

Vid placering eller plockning av före-
mål bakom fordonet.

Polering av fordonets bakre del och
annat underhållsarbete.

VARNING
〉 I vissa situationer, om manuell stäng-

ning av bagageluckan krävs, se till att
trycka ner bagageluckan från utsidan
av fordonet för att stänga den helt.

Om du bara använder handtaget för
att stänga bagageluckan direkt, är
det lätt att fånga din hand, vilket kan
orsaka en skada.

〉 Det är förbjudet att köra fordonet
med öppen bagagelucka.

〉 Det är förbjudet att transportera pas-
sagerare i bagageutrymmet.

〉 Om det finns andra personer i närhe-
ten av bagageluckan, se till att de inte
skadas när du öppnar eller stänger
bagageutrymmet.

〉 När du stänger bagageluckan, se till
att ingett du har på dig eller har på

dig fastnar i dörren.

〉 Låt inte barn använda bagageluckan.
Detta kan leda till en skada.

OBSERVERA
〉 Om manuell öppning eller stängning

av bagageluckan krävs, se till att den
öppnas eller stängs långsamt och
stadigt. Öppna eller stäng inte bak-
luckan plötsligt och med våld.

〉 Var försiktig när du öppnar bagage-
luckan vid hård vind. När det blåser
kan bagageluckan öppnas för långt
vilket gör att det förvrängs.

〉 Om bagageluckan är frusen stängd
eller täckt av is och snö, inte tvinga
upp bagageluckan. Använd A/C-upp-
värmningsfunktionen för att öka
temperaturen i fordonet innan du
öppna bagageluckan.

Om bagageluckan måste öppnas i en
nödsituation kan varmt vatten hällas
på den för att smälta isen. Vänta tills
isen har lossnat innan du försöker
öppna bagageluckan.

〉 Fixa eller klistra inte något på baga-
geluckans stödstång.

〉 Dra inte i sidled på bagageluckan, ef-
tersom det kan leda till att stödet
böjs.

〉 När du öppnar eller stänger, tvinga
inte den i motsatt riktning, eftersom
det kan leda till skador eller skador
på bagageluckan.
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OBS！
〉 När omgivningstemperaturen är läg-

re än 0°C kanske bagageluckans stöd
inte automatiskt höjer bagageluckan.
Om detta händer kan bagageluckan
höjas manuellt för att öppna den.

〉 Installera inte tunga tillbehör på ba-
gageluckan, eftersom det kan göra
att stödet inte håller upp bagageluck-
an.

Klämskyddsfunktion

Om bagageluckan stöter på ett hinder
under den automatiska stängningen
återgår den automatiskt till öppet läge.

Inställningar för öppningsvinkel

Om du behöver ställa in bagageluckans
öppningsvinkel, använd följande metod:
1. Öppna bagageluckan, justera den till

önskad höjd och håll den.

2. Tryck och håll ned stängningsknap-
pen på bagageluckan tills fordonslju-
sen blinkar. Detta indikerar att öpp-
ningsvinkeln har ställts in.

Nödupplåsning

1. Använd en platt skruvmejsel och
bänd bort nödskyddet som finns på
den nedre delen av insidan av baga-
ge-luckan.

6902A399A857

OBS！
Vänligen linda skruvmejselhuvudet
med trasa innan demontering.

2. Nödöppningen ska skjutas i den rikt-
ning som visas på bilden med hjälp
av en platt skruvmejsel. Då öppnas
bakluckan.

Baklucka – manuell

1FA59C1D4C17
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Elsensor i bakluckan

F57ED31F5376

OBS！
I vissa situationer, om du behöver an-
vända den manuella nödöppningen,
var noga med att undvika kontakt med
det omgivande metallverket för att
undvika att du river dig.

Barnlås
Om ett barn sitter i fordonet är det
lämpligt att de sitter i ett baksäte efter-
som det är säkrare. Bakdörrarna har
barnlås monterade för att förhindra att
barn öppnar dörrarna av misstag.

DC3485600039

Genom att trycka spaken i pilens rikt-
ning aktiveras barnlåset. Om du trycker
den i motsatt riktning stängs barnlåset
av.

VARNING
Endast bakdörrarna har barnlås. Om
barnet är ensamt i baksätet, vänligen
koppla in barnlåsen på båda bakdör-
rarna samtidigt för att undvika olyckor
som orsakas av att dörrarna öppnas
oavsiktligt.

OBS！
När barnlåset är aktiverat kan du bara
öppna dörren genom att dra i handta-
get på utsidan.

Upplåsning av parkering
Gå till 【Vehicle Settings】→【Body】→

【Door Lock】 på multimediaskärmen
för att aktivera eller inaktivera parker-
ingsupplåsning.

När denna funktion är påslagen och for-
donet står stilla och på (READY-lampan
på instrumentpanelen tänds), låses alla
dörrar automatiskt upp när säkerhets-
bältet på förarsidan är uppspänt eller bi-
len kopplas till P.

Autolås
Du kan stänga av eller ställa in automa-
tisk låshastighet【Vehicle Settings】→

【Body】→【Door Lock】på multime-
diaskärmen.
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OBS！
Innan du börjar köra, kontrollera att
alla dörrar och bagageluckan är helt
stängda.

Automatisk omlåsning
När alla dörrar och bagageluckan är lås-
ta, när du har lyckats låsa upp dörrarna
genom att röra vid upplåsningssensorn
på dörrhandtaget eller trycka på upplås-
ningsknappen på nyckeln, om tillståndet
inte ändras för någon av dörrarna inom
30 sekunder, låses de automatiskt igen.

Automatisk upplåsning vid
kollision
När fordonet är påslaget och systemet
upptäcker en kollision låses alla dörrar
upp automatiskt.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Fönsterbrytare
Fönsterbrytare på förarsidan

9AD42CC3362C

Ⓐ Fönsterlåsbrytare

Ⓑ Fönsterbrytare på förarsidan

Ⓒ Främre passagerarfönsterbrytare

Ⓓ Vänster bakre fönsterbrytare

Ⓔ Höger bakre fönsterbrytare

Manuell drift

Tryck strömbrytaren nedåt för att sänka
och dra strömbrytaren uppåt för att höja
fönstret. Fönstret kommer att sluta röra
sig så fort strömbrytaren släpps.

VARNING
Se till att ingen passagerare har någon
del av sin kropp utanför fönstret innan
du stänger det, annars kan det resulte-
ra i en mycket allvarlig skada.

Fönsterhiss med en knapptryckning

Genom att trycka på fönsterbrytare förbi
punkten med största motstånd och se-
dan släppa den sänks fönstret hela vä-
gen. Om du vill att den ska stanna halv-
vägs behöver du bara dra upp reglaget.

Om du drar fönsterbrytare förbi punk-
ten med största motstånd och sedan
släpper den höjs fönstret hela vägen.
Tryck ner knappen om du vill stoppa den
halvvägs.

OBSERVERA
Fönstren och fönsterbågarna kan frysa
vid låga temperaturer vilket förhindrar
normal höjning eller sänkning av fön-
stren. Försök inte tvinga dem att röra
sig genom att försöka höja och sänka
dem upprepade gånger, eftersom det
kan skada fönstermotorn. Normal drift
kommer att återupptas när temperatu-
ren i fordonet stiger och rutorna loss-
nar.

Fönsterlås

Efter att ha tryckt på fönsterlåsknappen
kan fönsterbrytare på bakdörrarna inte
användas för att manövrera fönstren.

Tryck på låsknappen för fordonets

Fönster
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fönster igen för att låta bakdörrarnas
omkopplare fungera igen.

VARNING
Om det finns barn i fordonet rekom-
menderar vi att de sätts på baksätet ef-
tersom det är säkrare och fönsterlås-
funktionen ska vara aktiverad.

Fönsterbrytare på passagera-rsi-
dan

Armstödet på var och en av passagerar-
dörrarna har en fönsterbrytare. Genom
att manövrera strömbrytaren kan mot-
svarande fönster öppnas eller stängas.

Värmeskyddsfunktion
Efter upprepad manövrering av en fön-
sterbrytare kan värmeskyddsfunktionen
utlösas för att skydda fönstermotorn.
För närvarande kommer fönsterbrytare
att vara tillfälligt inaktiverad och det
kommer inte att vara möjligt att kontrol-
lera eller öppna och stänga fönstret. När
motorn har svalnat kommer fönsterbry-
tare automatiskt att återgå till det nor-
mala.

Klämskyddsfunktion
När fönstret stängs automatiskt, om ett
främmande föremål upptäcks mellan
fönsterkarmen och fönstret, kommer
fönstret att sluta stängas och öppna ett
visst avstånd automatiskt.

VARNING
〉 Testa inte klämskyddsfunktionen

med någon del av din kropp.

〉 Om något fastnar i det ögonblick
fönstret stängs helt, kommer inte
klämskyddsfunktionen att vara effek-
tiv.

OBS！
Under svåra förhållanden, t.ex. vid låga
temperaturer och vid kraftiga skak-
ningar, kan klämskyddsfunktionen ut-
lösas när fönstret stängs, vilket gör att
det inte stängs smidigt. Vid denna tid-
punkt, vänligen dra upp fönsterbrytare
förbi punkten för största motstånd för
att stänga fönstret.

Fördröjningsfunktion
Efter att ha växlat strömförsörjningen
från PÅ-läge till AV-läge kan du fortfaran-
de använda fönstret i 42 sekunder.

Om någon dörr öppnas inom 42 sekun-
der, stängs fönsterfördröjningsfunktio-
nen av.

Enkelt att stänga
När fordonets strömförsörjning är i AV-
läge och alla dörrar och bagageluckan är
stängda, tryck och håll in låsknappen på
nyckeln eller tryck och håll låssensorn på
dörrhandtaget, så stängs alla fönster au-
tomatiskt.

När fönstren går upp automatiskt, kom-
mer ett tryck på lås- eller upplåsnings-
knapparna på nyckeln att stoppa dem
från att gå upp.
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OBS！
När fönstren går upp automatiskt, om
det finns ett hinder mellan fönstret och
fönsterkarmen, kan klämskyddsfunk-
tionen utlösas. Vänligen bekräfta att
fönstret är helt stängt innan du läm-
nar.

Initiering
När öppnings- och stängningsfunktionen
med en knapptryckning inte fungerar
kan den återställas med följande åtgärd:
1. Växla strömförsörjningen till PÅ-läge.

2. Höj fönsteromkopplaren med en
knapptryckning bortom punkten för
största motstånd tills fönstret stängs
helt och håll kvar i cirka 3 sekunder.

3. Använd fönsteromkopplaren igen så
att fönstret fullbordar öppning och
stängning med en knapptryckning en
gång.

OBS！
När öppnings- och stängningsfunktio-
nen med en knapptryckning inte fun-
gerar måste ett fönster med en knapp-
tryckningsfunktion initieras. Det kom-
mer också att behöva initieras varje
gång batteriet kopplas bort och åter-
ansluts.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Soltaksdrift

566387D857AC

Manuell drift

〉 Tryck uppåt och håll in soltaksknap-
pen, när soltakets lutningsvinkel når
maximalt kommer den att stanna;
tryck och håll in knappen igen och sol-
taket öppnas gradvis.

〉 Tryck soltaksknappen nedåt och solta-
ket stängs gradvis.

〉 Om du vill stoppa soltaket halvvägs,
släpp knappen.

Automatisk drift

〉 Tryck soltaksknappen uppåt och släpp,

och soltaket stannar automatiskt när
lutningsvinkeln når maximalt; tryck se-
dan på soltaksknappen igen och släpp
den, och soltaket öppnas automatiskt
till ett lämpligt läge; tryck sedan på
knappen igen och släpp den, så öpp-
nas soltaket automatiskt helt.

〉 Tryck ned soltaksknappen och släpp,
så stängs takluckan automatiskt.

〉 Om du vill stoppa soltaket halvvägs,
tryck på knappen igen.

VARNING
〉 Stick inte ut handen eller huvudet

från soltaket medan fordonet är i rö-
relse. Om du krockar med något eller
om du plötsligt bromsar, kan det or-
saka allvarliga skador på den åkande
eller till och med dödsfall.

〉 När du stänger takluckan, se till att
ingens händer, huvud eller nacke etc.
fastnar, annars kan allvarliga skador
uppstå.

〉 Låt inte barn använda soltaket.

Stängning och öppning av
solskyddet

7411604390DE

Soltak
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Manuell drift

〉 Tryck solskyddsknappen uppåt och
håll kvar så öppnas solskyddet gradvis.

〉 Tryck ner solskyddsknappen och håll
kvar så stängs solskyddet gradvis.

〉 Släpp knappen för att stoppa solskyd-
det halvvägs.

Automatisk drift

〉 Tryck solskyddsknappen uppåt och
släpp den sedan, så öppnas solskyd-
det automatiskt.

〉 Tryck ner solskyddsknappen och släpp
den sedan, så stängs solskyddet auto-
matiskt.

〉 Om du vill stoppa solskyddet mitt i ti-
den, tryck på knappen igen.

VARNING
〉 När du stänger solskyddet, se till att

ingens händer, huvud eller nacke
fastnar, eftersom det kan leda till all-
varliga skador.

〉 Låt inte barn använda solskyddet.

OBSERVERA
Utöva inte våld på soltakets solskydd,
eftersom det kan få det att falla ut eller
skada det.

Om fordonet är parkerat under en
längre tid, rekommenderas att solta-
kets solskydd hålls stängt för att för-
hindra skador på inredningen av höga
temperaturer i fordonet på grund av
långvarig exponering för solen.

Förknippade funktionen
När solskyddet är i stängt läge, när solta-
ket öppnas, kommer systemet automa-
tiskt att justera i vilken utsträckning sols-
kyddet öppnar i samma utsträckning
som soltak.

Klämskyddsfunktion
Om soltaket eller solskyddet stöter på
ett hinder under den automatiska stäng-
ningen, kan soltaket eller solskyddet
stanna och backa en bit.

VARNING
Du bör inte försöka testa klämskydds-
funktionen med någon del av din
kropp.

Om något fastnar i det ögonblick som
soltak och solskyddet stängs helt, kom-
mer klämskyddsfunktionen att vara in-
effektiv.

Fördröjningsfunktion
Strömförsörjningen och solskyddet kan
fortfarande användas i några sekunder
efter att strömförsörjningen för takluck-
an växlats från PÅ-läge till AV-läge.

Enkelt att stänga
När strömförsörjningen är i AV-läge och
alla dörrar och bagageluckan är stängda,
tryck och håll in LOCK-knappen på nyck-
eln eller LOCK-sensorn på dörrhandta-
get, så stängs takluckan automatiskt.
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Automatisk stängningsfunk-
tion
〉 När strömförsörjningen är i AV-läge

om den optiska regnsensorn känner
av regn eller snö, stängs soltak auto-
matiskt.

OBS！
Om regnet är mycket lätt kan det hän-
da att soltaket inte stängs automatiskt,
och du måste kontrollera om soltaket
är helt stängt innan du lämnar fordo-
net.

〉 Medan fordonet körs stängs soltaket
automatiskt när fordonshastigheten
överstiger 120 km/h.

Initiering
När ett fel uppstår i systemet kan det
återställas på följande sätt:
1. Stäng takluckan och solskyddet helt

och tryck och håll sedan ned sol-
taksknappen tills både takluckan och
solskyddet klickar på plats.

2. Inom 5 sekunder, tryck och håll ner
soltaksknappen igen tills soltaket och
solskyddet har öppnats och stängs
sedan helt igen. Initieringen har slut-
förts.

Om takluckan vänder när den stängs
kan du tvinga den att initieras enligt föl-
jande:
1. När soltaket backar, tryck omedel-

bart och håll ner soltaksknappen, och
efter att den slutat backa, fortsätt att

hålla ner soltaksknappen tills soltaket
är helt stängt och klickar på plats.

2. Inom 5 sekunder, tryck och håll ner
soltaksknappen igen tills takluckan
har öppnats och stängs sedan helt
igen. Initieringen av soltaket är klar.

Om solskyddet vänder under stängning
kan du tvinga det att initieras enligt föl-
jande:
1. Stäng först soltaket helt.

2. Stäng solskyddet igen och när det
börjar backa, tryck omedelbart och
håll ner solskyddsknappen. När den
slutat backa, fortsätt att hålla ner
solskyddsknappen tills solskyddet är
helt stängt och klickar på plats.

3. Inom 5 sekunder, tryck och håll ner
solskyddsknappen igen tills solskyd-
det har öppnats och stängs sedan
helt igen. Initieringen av solskyddet
är klar.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Öppning
1. Dra i motorhuvens frigöringsknopp

som finns under instrumentpanelen,
och motorhuven kommer att höjas
något.

74D3DEA2D407

2. Öppna motorhuven genom att lyfta
den något och stoppa in handen i
springan. Flytta motorhuven i pilens
riktning.

734BFC372242

3. Haka av stödstången och för in den
främre delen i springan i motorhu-
ven för att hålla den öppen.

B2777BDA42CD

Stängning
1. Lyft motorhuven något.

2. Haka av stödstången och återställ
den till sitt ursprungliga läge.

3. Lossa motorhuven från en höjd av ca
30 cm och låt den falla fritt.

Motorhuv
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4. Bekräfta att motorhuven är helt låst.

VARNING
Se till att motorhuven är stängd och or-
dentligt låst innan du kör iväg, annars
kan den öppnas oväntat under körning
och kan resultera i en olycka.

OBSERVERA
Innan du stänger motorhuven, vänli-
gen kontrollera om det finns några fö-
remål kvar i motorrummet.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Laddningsläge

857C9F0AC829

〉 (A): Standardladdningsport (AC-ladd-
ning)

〉 (A+B): Snabb laddningsport (DC-ladd-
ning)

Den tid som krävs för laddningen varie-
rar beroende på batteriets laddningssta-
tus, användningstid, temperatur och sta-
tus för den anslutna strömförsörjningen.
Laddningstiden är kortast vid rumstem-
peratur.

VARNING
〉 Om du har medicinskt implantat som

en defibrillator, kontrollera med till-
verkaren av enheten om dess funk-
tion kan påverkas innan laddning.

〉 Det ska inte finnas någon i fordonet
medan det laddas. Personer med
medicinska implantat som en defib-
rillator som kan påverkas får inte gå
in i fordonet eller bagageutrymmet
för att ta ut saker.

〉 Innan du laddar, se till att fordonet,
uttaget, strömförsörjningsenheten
och laddningskabelns terminal är fria
från vatten eller andra främmande
ämnen, kontrollera även att metall-
kontakterna inte är rostiga eller kor-
roderade, annars laddas inte. Felakti-
ga kontakter kan leda till kortslutning
eller elektrisk stöt, med risk för ska-
da.

〉 Se till att laddaren förvaras utom
räckhåll för barn. Barn och andra
som behöver tillsyn bör inte ladda
fordonet.

〉 Vid regn eller snö skall fordonet inte
laddas utomhus. När laddningen är
klar, se till att det inte finns vatten på
dina händer eller laddningsporten in-
nan du tar bort laddningsenheten för
att undvika risken för stötar.

OBSERVERA
〉 Det är förbjudet att använda genera-

torer med instabil spänning för ladd-
ning. Annars kan skador uppstå på
fordonet.

Fordonsladdning
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〉 Det rekommenderas att fordonet
placeras i Parkingsläge/Neutralläge
och står stilla innan det laddas.

〉 Under laddningsprocessen, om nå-
gon lukt eller rök upptäcks, måste du
omedelbart sluta ladda, flytta ut
människor från området och hålla
dig på avstånd från elfordonet; kon-
takta en tjänsteleverantör för inspek-
tion.

〉 Under laddningsprocessen kan kyl-
fläktarna i motorrummet plötsligt
börja gå. Var noga med att undvika
att röra fläktar med händer, fötter,
kläder eller smycken etc.

〉 Koppla bort högeffekts elektriska en-
heter under laddning för att bibehål-
la laddningseffektiviteten.

〉 Det rekommenderas att laddningen
görs med hjälp av ett stabilt elnät
och vid avsedda laddningsanlägg-
ningar. Följande förhållanden kan
förhindra att fordon laddas normalt:

Stora fluktuationer i kraftnätet och
amplituder eller frekvenser utöver
nationella standardvärden.

Om laddningsanläggningar på offent-
liga platser saknar effektiv tillsyn och
underhåll, och laddkontakten är ska-
dad eller innehåller främmande före-
mål.

Vissa laddningsanläggningar tillhan-
dahålls som offentlig infrastruktur
utan att genomgå lämplighetsveri-
fiering; laddningskontakterna från

vissa tillverkare passar inte i fordo-
nets uttag.

〉 För laddningsanläggningar som krä-
ver svepkort eller kodskanning, slut-
för kortsvepning eller kodskanning
inom 5 minuter efter att du anslutit
laddningspistolen, annars sätt in
laddningspistolen igen och upprepa
operationen.

Laddningskabel
Laddningskabeln är placerad inom baga-
geutrymmet.

60F1C04C7948

Ⓐ Plugg

Ⓑ Laddningspistol

Ⓒ Styrenhet

Ⓓ Strömförsörjningslampa

Ⓔ Felljus

Ⓕ Laddningsljus

OBS！
〉 Laddningskabeln kan ha olika kon-

takter på grund av spännings- och
målmarknadsskillnader. Denna bild
är endast för referensändamål.

〉 Laddningskabeln som följer med
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fordonet kan endast användas för
normal laddning.

〉 För enkel referens är baksidan av
laddningskabelns kontrollenhet
tryckt med en beskrivning av vad
lamporna betyder och försiktighets-
åtgärder vid användning.

OBSERVERA
〉 Innan du laddar, se till att kontakten

på laddningskabeln är helt ansluten
till uttaget. Annars finns det risk för
stötar eller ljusbågar i laddningskret-
sen.

〉 Utför inte laddning med en skadad
laddningskabel.

〉 Vi rekommenderar att du använder
originaltillverkarens laddningskabel.
Om du använder andra kablar kan-
ske strömbatteriet inte laddas or-
dentligt och ett fel kan uppstå.

〉 Ta inte isär, reparera eller ändra
laddningsutrustning (laddningskab-
lar, laddningsterminaler etc.), annars
kan laddningsfel och brand uppstå.

〉 När du startar fordonet, se till att
laddningspistolen är helt indragen,
annars kan skada på laddningsut-
rustningen och fordonet uppstå.

〉 För att förhindra att laddningskabeln
går sönder, observera följande:

Sträck, förvräng, böja eller trampa
inte på strömkabelkomponenter
med våld.

Laddningskablar bör inte placeras

nära värmare eller andra högtempe-
raturföremål

Förvara eller använd inte laddnings-
kablar på platser som är varmare än
85°C.

Undvik att använda i direkt solljus el-
ler fuktiga platser.

Normal laddning
1. Stäng av strömförsörjningsläget.

OBSERVERA
Vi rekommenderar att du växlar till AV
under laddning. Laddning rekommen-
deras inte i PÅ-läge.

2. Tryck på ena sidan av laddarportens
lock så öppnas det försiktigt.

A4850A167008

3. Ta ut laddningskabeln och sätt in
kontakten i uttaget.

VARNING
〉 Strömförsörjningssidan måste ha en

strömbrytare installerad. Du måste
använda ett uttag med motsvarande
specifikation som matchar den ladd-
ningskabeln som medföljer fordonet.
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〉 Undvik att använda överdrivna för-
längningar och adaptrar i laddnings-
kretsen och undvik att använda en
alltför lång kabel. Detta för att för-
hindra risken för överhettning eller
ljusbågsbildning som resulterar till
risk för brand eller stötar.

4. Ta bort dammskyddet från den nor-
mala laddningsporten och skyddskå-
pan från huvudet på laddningspisto-
len. För in laddningspistolen i den
normala laddningsporten.

BE6A4C377FEC

När strömförsörjningen slås på låses
laddningspistolen automatiskt. Vid
denna tidpunkt tänds anslutnings-
lampan på styrenheten och ladd-
ningsanslutningslampan på instru-
mentpanelen.

OBSERVERA
Om en laddningspistol eller laddning-
sport har ett främmande föremål i sig
som förhindrar anslutning, tvinga inte
in den. Kontakta en auktoriserad tjäns-
televerantör omedelbart. Att tvinga in
den kan skada laddningsinstallationen
och fordonet.

Om laddningsporten är frusen kan du
använda en hårtork för att tina upp
den. Om en laddningspistol tvingas in
när porten är frusen kommer det att
orsaka ett fel.

OBS！
Du kan ställa in laddningsläget på mul-
timediaskärmen genom att trycka på
【Power Assistant】→【Charging Ma-
nagement】.(▷ Page 170)

När den är inställd på omedelbar ladd-
ning, börjar laddningen vid anslutning
till strömförsörjningen.

5. Vid laddning kommer laddningsindi-

katorn på instrumentpanelen  att
tändas. Samtidigt kommer strömför-
sörjningslampan och anslutningslam-
pan på styrenheten att förbli tända
och laddningslampan blinkar. När
kontrollenhetens laddningslampa ly-
ser konstant indikerar detta att ladd-
ningen är klar.

Du kan ställa in en laddningsprocent
för batteriet i【Power Assistant】→

【Charging Management】på multi-
mediaskärmen. När batteriladdning-
en når den inställda nivån upphör
den automatiskt att ladda.

Om normal laddning inte är möjlig,
se lampstatusbeskrivningarna på
laddningskabelns styrenhet.

Om det finns ett fel, kontakta en auk-
toriserad serviceleverantör så snart
som möjligt.
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6. När laddningen är klar, lås upp förar-
dörren och ta bort laddningspistolen.

OBS！
Om laddningspistolen inte kan tas
bort, använd en av följande metoder
för att släppa laddningspistolen.

〉 Lås dörrarna en gång och lås sedan
upp dem igen.

〉 Frigör med hjälp av nödfrigöringsme-
toden.

7. Dra sedan ut kontakten ur strömför-
sörjningen.

OBS！
Efter avslutad normal laddning, om
laddningspistolen lämnas isatt och vill-
koren för uppvärmning eller kylning av
laddaren är uppfyllda, kommer den att
hålla batteriets temperatur inom det
optimala temperaturintervallet i 6 tim-
mar.

Du kan aktivera eller inaktivera ladd-
ningspistolens uppvärmning/kylning i
【Power Assistant】→【Charging Ma-
nagement】på multimediaskärmen.
(▷ Page 92)

8. Sätt tillbaka skyddslocket på ladd-
ningspistolen och den normala ladd-
ningsportens dammlock, stäng ladd-
ningsportens lock och återställ ladd-
ningsströmkabeln till sitt ursprungli-
ga läge.

OBSERVERA
〉 Första gången du använder fordonet

eller när du använder det efter att
det har stått parkerat en längre tid
kan det finnas en avvikelse i ladd-
ningen som visas på instrumentpa-
nelens display. Vi rekommenderar att
du laddar fordonet fullt innan an-
vändning.

〉 Med vanlig laddning fungerar batteri-
et bäst. Vänta inte tills batteriet bör-
jar ta slut innan du laddar. Ladda var-
annan vecka för att säkerställa att
uppskattningen av batteriladdningen
är korrekt.

〉 När fordonet lämnar READY-läget på
grund av lågt batteri kan det hända
att fordonet inte laddas efter att
laddningspistolen har satts i. I det
här fallet måste du växla energiläge
till PÅ, sedan till AV. och sedan börja
ladda. Om det fortfarande inte kan
debiteras, kontakta authorised servi-
ce centre.
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Nödöppning
1. Om öppning inte sker i normalt ladd-

ningsläge, öppna motorhuven och
hitta nödkabelfrigöringen på baksi-
dan av standardladdningsporten. Dra
i nödkabeln i pilens riktning.

A3D61BAF3710

2. Dra sedan ut laddningspistolen.

Snabbladdning
Innan snabbladdning, läs noggrant
bruksanvisningen på laddningsanord-
ningen och följ reglerna för laddstatio-
nen strikt.

1. Stäng av strömförsörjningsläget.

OBSERVERA
Vi rekommenderar att strömförsörj-
ningsläget kopplas på AV vid laddning.
Laddning rekommenderas inte i pålä-
ge.

2. Tryck på ena sidan av laddarportens
lock så öppnas det försiktigt.

A4850A167008

3. Avlägsna dammlocket från den snab-
ba laddningsporten och följ anvis-
ningarna på laddningsenheten exakt.

4. När strömförsörjningen slås på låses
laddpistolen automatiskt på plats.
Laddningsindikatorlampan på instru-

mentpanelen  kommer att lysa
upp.

OBSERVERA
〉 Frekvent snabbladdning påverkar

batteriets livslängd. Normal laddning
rekommenderas.

〉 När du laddar med en snabbladd-
ningsport, se till att laddningspistolen
är korrekt ansluten, annars laddas
inte litiumbatteriet, eller så kommer
laddningsutrustningen att skadas.

5. När laddningen är klar, sätt tillbaka
laddningsportens dammlock och
stäng laddningsportens lockskyddet.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Nackstöd
Nackstödsjustering

Först när mitten av nackstödet är juste-
rat till höjden på den övre delen av örat
kommer det att ge det största skyddet.

VARNING
Nackstödet får inte justeras när fordo-
net körs.

54725A41130F

〉 Om du vill höja nackstödet lyfter du
det direkt till önskad position.

〉 För att sänka nackstödet, tryck på
nackstödets justeringsknapp och tryck

ner nackstödet till önskat läge.

OBS！
Nackstödets lägsta läge är inte till för
användning. Se till att justera nackstö-
det till ett låst läge för användning.

Justera nackstödet och tryck ned det
för att se till att det är säkert låst.

Demontering av nackstöd

För att ta bort nackstödet, tryck in nack-
stödets justeringsknapp och dra ut nack-
stödet helt.

Justera vid behov ryggstödet så att du
kan demontera nackstödet.

VARNING
Nackstödet får inte tas bort medan for-
donet körs. Om detta görs och en kolli-
sion inträffar, kommer halsen på för-
aren eller passageraren att utsättas för
stora påfrestningar, vilket kan leda till
allvarliga skador eller till och med
dödsfall.

Manuella säten i främre ra-
den

VARNING
〉 Sätena får inte justeras när fordonet

körs.

〉 Ställ in sätet så att du kan köra kor-
rekt innan du kör iväg. Annars kan
felaktig användning leda till en
olycka; de skyddande säkerhetsfunk-
tionerna för säkerhetsbältet,

Säte
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krockkudden eller nackstödet kan
också bli ineffektiva.

〉 Luta inte sätet bakåt för långt för att
undvika att glida ut under midjebäl-
tet. Säkerhetsbältet ger maximalt
skydd endast när du sitter upprätt
och lutar dig ordentligt bakåt mot
ryggstödet.

Framåt- och bakåtjustering av sätena

5A3DD2E15ACA

Dra upp stolspositionens justerings-
stång, skjut stolen framåt eller bakåt till
önskat läge och släpp justeringsstången.

OBS！
Efter justering av sätet, se till att det är
ordentligt låst på plats.

Justering av ryggstödets vinkel

0EA387B5AF98

Luta dig tillbaka mot ryggstödet och dra
upp ryggstödets vinkeljusteringshand-
tag; Om du ligger bakåt mot ryggstödet
kan du justera den till önskad vinkel och
släpp sedan justeringshandtaget.

OBSERVERA
Höj ryggstödets vinkeljusteringshand-
tag helt innan du justerar ryggstödet.
Annars kan ett mekaniskt sätesfel upp-
stå.

Justering av säteshöjd

2FF3C1AEC46D

〉 För att höja sätet, dra upprepade
gånger höjdjusteringshandtaget upp-
åt.

〉 För att sänka sätet, tryck upprepade
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gånger på höjdjusteringshandtaget
nedåt.

OBS！
Vissa funktioner gäller endast förarsä-
tet.

Elstolar på främre raden

VARNING
〉 Sätena får inte justeras när fordonet

körs.

〉 Ställ in sätet så att du kan köra kor-
rekt innan du kör iväg. Annars kan
felaktig användning leda till en
olycka; de skyddande säkerhetsfunk-
tionerna för säkerhetsbältet, krock-
kudden eller nackstödet kan också
bli ineffektiva.

〉 Luta inte sätet bakåt för långt för att
undvika att glida ut under midjebäl-
tet. Säkerhetsbältet ger maximalt
skydd endast när du sitter upprätt
och lutar dig ordentligt bakåt mot
ryggstödet.

C3E6312A0671

Ⓐ Justering av ryggstödets vinkel

Ⓑ Justering av säteshöjd

Ⓒ Framåt- och bakåtjustering av sätena

OBS！
Vissa funktioner gäller endast förar-sä-
tet.

Justering av bakre sätesra-
den
Nedfällning av ryggstöden

Ryggstöden i bakre raden kan fällas ihop
för att få ytterligare förvaringsutrymme.
Det går att fälla ner vänster eller höger
ryggstöd separat.

OBS！
〉 Innan du fäller ned, justera nackstö-

den till ett lämpligt läge för att undvi-
ka störningar på sittdynorna eller
framsätena.

〉 Sätt tillbaka säkerhetsbältena till sina
ursprungliga lägen för att förhindra
att de stör när du fäller ner ryggstö-
den.

3CEF0AA4D5CB

Dra upp ryggstödsremmen så kan den
olåsta ryggstödet fällas framåt.
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OBSERVERA
〉 Innan ett ryggstöd fälls ned ska alla

föremål tas bort från sätena.

〉 När ett ryggstöd är nedfällt, placera
inga tunga föremål på det.

VARNING
〉 Ryggstöden får inte justeras eller fäl-

las ihop under körning.

〉 Du bör inte sitta på en nedfälld rygg-
stöd eller i bagageutrymmet.

〉 Barn bör inte komma in i bagageut-
rymmet.

Återställning av ryggstöden

1. Justera säkerhetsbältena så att de
inte fastnar under sätet när ryggstö-
det återställs till upprätt läge.

2. Dra upp sätet bakåt för att återställa
det till upprätt läge. Vicka stolen fram
och tillbaka för att säkerställa att den
låses på plats.

Instigningshjälp
Med strömförsörjningen i läge PÅ kan du
nå inställningsmenyn för stolens minne
från【Vehicle Settings】→【In-Car】→

【Driver Seat】på multimediaskärmen.

När instigningshjälp har aktiverats:

〉 När föraren lossar säkerhetsbältet och
öppnar dörren på förarsidan kommer
förarsätet automatiskt att dras in ett
visst avstånd så att föraren kan gå ur
fordonet.

〉 När föraren kommer tillbaka, sätter sig

och förarsidans dörr är stängd, kom-
mer förarsätet att återgå till det läge
det var i innan det drogs in.

OBS！
〉 Om sätesjusteringsomkopplaren ma-

növreras samtidigt som förarsätet
automatiskt dras in eller återgår till
det ursprungliga läget, kommer sätet
att utföra kommandot som matas in
av justeringsbrytaren.

〉 Om sätet justeras på något sätt efter
att förarsätet har fällts in automa-
tiskt, kommer säteshälsningsfunktio-
nen inte att kunna återställa den till
sitt ursprungliga läge.

Förarstolsminne
Med strömförsörjningen i PÅ-läge kan
du nå inställningsmenyn för stolens min-
ne från【Vehicle Settings】→【In-Car】
→【Driver Seat】på multimediaskär-
men.

Tryck på pilknapparna som omger stols-
bilden så kan du justera den därefter.

När den är inställd på【Manual Memo-
ry】kan förarsätets position sparas ma-
nuellt i minnesknappen. Genom att hålla
ned minnesknappen kan den aktuella
positionen för förarstolen sparas samti-
digt som det kommer en varning om att
förarstolspositionen har sparats. Genom
att trycka på minnesknappen kan du ta
fram en förarsstolsposition som har spa-
rats med knappen.
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När den är inställd på【Automatic Me-
mory】sparas förarsätet automatiskt på
det personliga kontot för den inloggade
personen. Efter att ha loggat in på ett
personligt konto kommer förarsätet att
justeras automatiskt till den position
som användes senast.
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Sätesinställningar
Tryck på  knappen på vänster sida av skärmen för att komma åt skärmen för säte-
sinställning (den delar samma skärm som luftkonditioneringsinställningarna).

0D76872086CD

Slå på sätesvärme/-ventilation

Genom att trycka på sitsikonen längst ned i A/C-inställningarna kan värme- (eller ven-
tilations-) funktionerna som motsvarar sätet ställas in i popup-menyn.

VARNING
När sätesvärmefunktionen används, bör du vara försiktig med följande passage-
rar-typer:

〉 Spädbarn, barn, äldre, sjuka eller funktionshindrade.

〉 Personer med känslig hud.

〉 Personer som är övertrötta.

〉 Personer som är påverkade av alkohol eller droger.

OBSERVERA
〉 Säte och dess el- eller ventilationssystem får inte anpassas på något sätt. Om det-

ta görs kan det påverka funktionen eller livslängden för sätesvärmen.

〉 För att undvika att sätet överhettas ska du inte placera filtar, mattor eller annan
isolering på sätet när sätesvärmefunktionen används.

〉 För att undvika att batteriet laddas ur, använd inte sätesvärmefunktionen under
långa perioder utan att starta bilen.

〉 När följande omständigheter uppstår kan sätesvärmen skadas och bör inspekte-
ras innan den används:

50

1

Åtgärd



Om en stor mängd vatten har spillts på sätet;

Om sätet slits sönder av ett vasst föremål (som en märkesnål eller en kniv, etc.);

Om sätet avger en konstig lukt.

Sätesmassage

Tryck på knappen 【Seat】 på gränssnittet för luftkonditioneringsinställningar för att
öppna gränssnittet för sätesmassagefunktion.

〉 Tryck på knappen 【Massage Adjustment】 för att slå på eller av funktionen för sä-
tesmassage för motsvarande säte.

Tryck på【Light】eller【Strong】för att ställa in styrkan på massagen.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Backspegel
Manuell antireflex

33852BD03B3A

Ⓐ Normalt läge

Ⓑ Antireflexläge

Du kan byta till antireflexläge genom att
dra i handtaget mot baksidan av fordo-
net. Detta läge kan minska reflektion
från strålkastarna på fordon bakom dig.

Automatisk antireflex

D816B5A43412

Backspegeln minskar automatiskt antire-
flex beroende på intensiteten hpå strål-
kastarna på fordon bakom dig.

Justering av sidospegel

73CB90B7CFE4

Ⓐ Startposition

Ⓑ Välj den högra sidospegeln

Ⓒ Välj den vänstra sidospegeln

Ⓓ Ihopfällbar sidospegel

Justering av spegelytan

1. Vrid sidospegelns justeringsratt för
att välja höger eller vänster sidoback-
speglar.

2. Flytta ratten fram, bak, vänster eller
höger för att justera spegelytan på
vänster eller höger sidospegel.

Speglar
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3. Efter att justeringen är klar, återför
sidospegelns justeringsratt till dess
utgångsläge.

VARNING
Justera inte backspegeln under kör-
ning. Att göra det kan leda till att du
tappar kontrollen och kan resultera i
en olycka eller allvarlig skada.

Elektriskt hopfällning

Vrid justeringsratten till  det yttre
backspegelns fällbara läge, så fälls de
yttre backspeglarna in automatiskt.

Vrid justeringsratten till ett annat läge
och de yttre yttre backspeglarna fälls ut
automatiskt.

Manuell hopfällning

C0991A2D9776

Dra utsidan av sidospeglarna i pilens
riktning så fälls de in.

Innan du kör måste du återställa sidos-
peglarna till användningsläget.

OBSERVERA
Fäll inte automatiska sidospeglar ma-
nuellt. Om du gör det kan det skada

den inre strukturen i backspegeln.

Inställningar för sidospegling
Du kan ställa in sidospegelfunktionerna i
【Vehicle Settings】→【Body】→【Side
Mirrors】på multimediaskärmen.

〉 【Fold Side Mirrors】: Ställ in sidospe-
gelns vikningsläge.

När det är inställt på automatiskt fäll-
ningsläge fälls sidospeglarna automa-
tiskt ihop/uppfällda när dörrarna lå-
ses/låses upp.

〉 【Reverse Auto-Tilt】: Aktivera eller in-
aktivera automatisk lutning för reserv.

När den omvända autolutningen är ak-
tiverad justeras sidspeglarna automa-
tiskt till ett sparat läge som är lämplig
för backning när du placerar fordonet i
backläge. När du lämnar backläge
återgår sidospeglarna automatiskt till
sitt läge innan fordonet sattes i backlä-
ge.

Om du vill spara sidspegelns läge för
automatisk lutning, aktiverar du back-
läge för automatisk lutning, ändrar in-
ställning till backläge, justerar sidspeg-
larnas vinkel till den vinkel som ska an-
vändas för att säkerställa ett bättre
siktfält vid omkastning och avslutar se-
dan backläge.

Avfrostningsfunktion för si-
dospegel
När sidospegelytan har frost på sig eller
är immig, om den bakre
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avfrostningsknappen på A/C-informa-
tionsskärmen trycks in, tänds indikatorn
och sidospegelavfrostningsfunktionen
slås på. Tryck på den bakre avfrostnings-
knappen igen för att stänga av avfrost-
ningsfunktionen.

Sidospegelns avfrostning stängs av auto-
matiskt efter en viss tid.

VARNING
Efter att sidospegelns avfrostning har
aktiverats, rör inte vid spegelytan efter-
som den blir varm och kan orsaka
brännskador.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Justeringsmetod

9ACBC991D4DB

1. Släpp justeringsspaken under ratten.

2. Justera ratten så att den pekar fram
på bröstet och se till att du kan se
alla instrument och lampor på instru-
mentpanelen.

3. När justeringen är klar trycker du till-
baka justeringsspaken för att låsa
ratten.

VARNING
〉 Justera inte ratten medan fordonet

är i rörelse. Annars kan felaktig an-
vändning leda till en olycka eller

allvarlig skada.

〉 Efter justering av ratten, se till att
den är säkert låst på plats. Annars
kan plötsliga rörelser av ratten leda
till en olycka eller allvarlig skada.

Signalhorn
Tryck på eller runt hornsymbolen på rat-
ten för att avge ljud.

Ratt
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Uppvärmningsfunktion
Peka på  skärmen för att öppna menyn för inställningar för rattvärme (delar sam-
ma meny med luftkonditioneringsinställningarna).

4AC9F68F89BD

Peka på rattområdet på skärmen för att slå på eller av rattvärmefunktionen. När ratt-
värmefunktionen är påslagen blir rattsymbolen röd.

OBSERVERA
Om fordonet inte är igång, låt inte rattvärmefunktionen vara på under en längre tid
för att undvika att batteriet laddas ur.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Kombinationsströmbrytare
för ljusreglering
Huvudströmbrytare

70260F8707B3

〉 Vrid huvudströmbrytaren till  sidol-
jusläget, för att tända sidoljusen och
nummerskyltsbelysningen.

OBSERVERA
Använd inte sidoljus istället för halv-
ljus när du kör. Annars finns det en
olycksrisk.

Eftersom sidoljusen inte är tillräckligt
starka för att lysa upp vägen framför
fordonet eller för att låta andra fordon

och fotgängare se fordonet, med mörk
himmel eller dålig sikt, slå på halvlju-
set.

〉 Vrid huvudströmbrytaren till  halvl-
jusläget för att tända halvljuset, sidol-
jusen och nummerskyltsbelysningen
förblir tända.

〉 Vrid huvudljusomkopplaren till AUTO-
läget och sidoljusen och halvljuset
tänds eller släcks automatiskt beroen-
de på ljusstyrkan på omgivningsljuset.

OBSERVERA
〉 Ljusen kanske inte tänds automatiskt

under dagen när synfältet påverkas
av kraftig dimma. Slå på lamporna
manuellt.

〉 Automatiska ljusreglage är bara ett
hjälpmedel för att köra. Föraren är
ansvarig alltid för fordonsljusen.

〉 Vrid huvudljusomkopplaren till AV-lä-
get för att släcka alla lampor.

Dimljusbrytare

726C157B93A5

Ljusreglage
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När halvljuset är tänt vrids dimlyktans

strömbrytare till  det bakre dimljuslä-
get slår på eller av dimbakljuset. När du
släpper knappen går den tillbaka till sitt
ursprungliga läge.

Styrning och signaler för körfältsbyte

2A29CE56055A

Ⓐ Signaler för körfältsbyte

Ⓑ Styrsignaler

〉 Signaler för körfältsbyte: Flytta kombi-
nationsomkopplaren för belysnings-
kontroll lätt uppåt eller nedåt och
släpp den så återgår kombinationsom-
kopplaren till sitt ursprungliga läge och
motsvarande indikator blinkar tre
gånger.

〉 Blinkers: Flytta kombinationsomkopp-
laren för belysningskontroll uppåt eller
nedåt, efter att ha släppt den återgår
kombinationsomkopplaren till sitt läge
och motsvarande indikator kommer
att fortsätta att blinka.

Manuell växling för helljus/halvljus

48EE19FE236F

Ⓐ Högstråle på

Ⓑ Högstrålande blinkande

〉 När halvljuset är på, när du trycker på
kombinationsströmbrytare för ljusreg-
lare bort från ratten, tänds eller släcks
helljuset. När du släpper upp det, åter-
går kombinationsströmbrytare auto-
matiskt till sin ursprungliga position.

〉 Dra kombinationsströmbrytare för
ljusreglare mot ratten så tänds hellju-
set. När du släpper den, kommer kom-
binationsknappen att återgå till sitt ur-
sprungliga läge automatiskt, och hel-
ljus kommer att stängas av. Upprepa
detta för att blinka dina strålkastare.

Automatisk halvljus/halvljus-växling

34D6DB150609
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Funktionen för automatisk växling av
helljus/halvljus kan automatiskt växla
belysningen enligt fordonets aktuella
hastighet och ljusstyrkan i den omgivan-
de miljön.

När halvljus är på och helljus är avstängt

trycker du på  knappen för automatisk
omkoppling av helljus/halvljus för att slå
på eller av den automatiska omkopp-
lingsfunktionen för helljus/halvljus. Efter

att funktionen har slagits på  lyser den
automatiska kopplingslampan för hel-
ljus/halvljus på instrumentgruppen
grönt.

VARNING
Automatisk halvljus/halvljus-växling är
endast ett hjälpmedel. När trafikförhål-
landen eller väderförhållanden kräver
det bör föraren manuellt byta till hög-
eller halvljus beroende på ljusstyrka
och sikt. Manuellt ingripande krävs i
följande fall:

〉 Väderförhållanden som är olämpliga
för körning, t.ex. kraftig dimma, regn
och snö.

〉 När du kör i skarpa kurvor eller bran-
ta sluttningar.

〉 När du är i en korsning kan du inte
helt se mötande fordon, till exempel
när ljusen på mötande fordon skyms
av ett bilräcke eller när du kör på en
motorväg.

〉 Vid körning i förhållanden med dåligt
ljus och i tätbebyggda områden.

〉 När det finns andra dåligt upplysta
trafikanter i närheten, som fotgänga-
re eller icke-motoriserade fordon.

〉 När det finns starkt reflekterande fö-
remål nära vägen, såsom trafikskyl-
tar.

〉 När den optiska regnsensorn på
vindrutan är smutsig, täckt av is eller
skymd på annat sätt.

Varningsblinkers

52D894049C07

Om fordonet har gått sönder eller är in-
blandat i en trafikolycka etc., tänd var-
ningsblinkersen för att varna andra för-
are.

Tryck på knappen för att tända eller
släcka varningsblinkers.

Varselljus
För att göra ditt fordon mer synligt för
andra förare, tänds varselljusen automa-
tiskt efter att ha startat fordonet.

När de utlöses stängs varselljusen av un-
der följande förhållanden:

〉 När strålkastarna tända.

〉 När vänster eller höger blinkers lyser
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kommer varselljusen på samma sida
att släckas.

VARNING
Varselljus är inte utformade för mör-
kerkörning.

Följ mig hem strålkastare
Sidoljusen och halvljuset tänds automa-
tiskt under en tid när följande villkor är
uppfyllda för att säkerställa att du kan
lämna fordonet i mörker:

Strömförsörjningen är i AV-läge, huvud-
ljusbrytaren är på AUTO eller i halvljuslä-

get,  i halvljusläget, omgivningsljusni-
vån når den nivå där halvljuset skulle
tändas och alla dörrar och bagageluckan
låses från utsidan av fordonet.

Nödbromsvarning
Om du nödbromsar när fordonet färdas
i mer än 50 km/h, blinkar indikatorerna.

Nivåreglering av strålkastar-
na

8F120C60FDB8

Höjden på strålkastarna kan justeras för
att ta hänsyn till antal passagerare och
lasten i fordonet.

〉 Vrid ratten uppåt: ökar strålkastarstrå-
lens höjd.

〉 Vrid ratten nedåt: minskar strålkastar-
strålens höjd.

OBSERVERA
När du kör in i ett område med olika
trafikriktningar, vänligen kontakta aut-
horised service centre för att justera
strålkastarna för att undvika att förare
av mötande fordon bländas.

Ljusinställningar
Du kan ställa in belysningsfunktioner i
【Vehicle Settings】→【Lighting】på
multimediaskärmen.

〉 【Find Vehicle Lighting】: Slå på eller
av funktionen "Hitta fordonsbelys-
ning".

När "Hitta fordonsbelysning" är påsla-
gen, är strömförsörjningen i AV-läge
och huvudljusomkopplaren är i AUTO.
Om den aktuella ljusnivån når det där
halvljuset skulle tändas, kommer sidol-
jusen och halvljuset att tänds automa-
tiskt under en tid efter att dörren har
låsts upp från utsidan av fordonet (an-
nat än med den mekaniska nyckeln)
för att säkerställa att du kan närma dig
fordonet i mörker.

〉 【Power Saving Delay】: Du kan ställa
in aktiveringstiden för energisparfunk-
tionen.

Efter att strömförsörjningsläget har
kopplats till AV, om fordonets
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strömförsörjning och dörrlåstillståndet
inte ändras inom det inställda tidsin-
tervallet, kommer energisparfunktio-
nen att starta automatiskt.

〉 Tryck på knappen 【Dome Light De-
lay】 för att ställa in tidsfördröjningen
för att stänga av innerbelysningen ef-
ter att alla dörrar har stängts om dörr-
kontrollfunktionen har slagit på inner-
belysningen och strömläget är inställt
på AV.

〉 Tryck på knappen【Follow Me Home
Headlights】 för att ställa in hur länge
sidoljusen och halvljuset ska vara tän-
da efter att funktionen "Följ mig hems-
trålkastare" har utlösts.

〉 【Parked Car Alert Mode】Ställer in
fordonsaviseringsstatus när funktio-
nen "bilsökning" utlöses.

〉 【Sport Mode Lighting】Ställer in be-
lysningsstatus när körläget är inställt
på sportläge.

Innerbelysning
Läslampa

OBSERVERA
Vänligen använd inte innerbelysningen
under långa perioder utan att starta
fordonet, annars kan du ladda ur bat-
teriet.

E94DF4367B27

〉 Genom att trycka på  läsljusom-
kopplaren tänds eller släcks läslam-
pan.

〉 Genom att trycka på  dörrknappen
kommer att slå dörrstyrningsfunktio-
nen på eller av.

När dörrstyrningsfunktionen är påsla-
gen kommer läslampan automatiskt
att tändas eller släckas när dörren
öppnas eller stängs.

Bakbelysning

När bagageluckan öppnas eller stängs
tänds eller släcks bakbelysning automa-
tiskt.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Främre torkare
Positioner för främre vindrutetorkares-
paken

35F31A000F99

Ⓐ Använda jog-funktionen för främre
vindrutetorkare (MIST)

Tryck kombinationsbrytaren för tor-
karkontroll uppåt till DIMT-läget. Ef-
ter att den släppts återgår den auto-
matiskt till sitt läge och de främre tor-
karna torkar en gång.

Ⓑ Främre torkare (av)

Ⓒ Automatisk (AUTO)

Ⓓ Långsam torkning (LO)

Ⓔ Snabbtorkning (HI)

OBSERVERA
〉 Om vindrutan är mycket smutsig el-

ler om det har fastnat material på
den (som snö eller trädsaft), rengör
detta innan du använder torkarna för
att undvika att skada torkarbladen el-
ler de interna komponenterna.

〉 Innan torkarna används i kallt väder,
kontrollera om de är frusna till vind-
rutan. Om torkarbladen har fryst fast
på vindrutan, se till att tina upp dem
innan du använder dem för att und-
vika att skada bladen eller torkarmo-
torerna.

〉 Om torkarna fastnar av någon anled-
ning, till exempel på grund av snö,
stäng av dem och dra över till en sä-
ker plats så snart som möjligt. Rensa
bort allt som hindrar torkaren från
att fungera så att de kan fungera
normalt.

〉 Använd inte de främre torkarna när
motorhuven är öppen. Detta kan ska-
da de främre torkarna eller motorhu-
ven.

〉 Använd inte produkter som ger en
beläggning på vindrutan (t.ex. kristal-
liserad eller belagd tvättvätska, glas-
beläggningar, etc.). Annars kan detta
göra att torkaren studsar och skram-
lar vid avtorkning.

〉 Låt inte torkarbladen komma i kon-
takt med oljebaserade rengörings-
produkter, eftersom detta kan orsa-
ka en kemisk reaktion och leda till

Styrning av vindrutetorkare
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kraftig deformation av torkarbladen.

Automatisk justering av torkintervall

20A90096558F

Om du vrider på justeringsratten ändras
den optiska regnsensorns känslighet för
regn, vilket ändrar torkintervallet för de
främre torkarna när den är inställd på
automatisk.

Tvättning

DE17145CA295

Dra kombinationsbrytare för torkarreg-
laget i riktning mot ratten och håll den
där, så kommer de främre torkarna att
rengöra vindrutan med skärmtvätt. Efter
att ha släppts återgår kombinationsbry-
tare automatiskt till sin plats.

OBSERVERA
〉 Undvik att använda tvättfunktionen

under längre perioder eftersom det-
ta kan skada skärmtvättmotor.

Skärmtvättmotorn kan stängas av au-
tomatiskt efter att ha använts en viss
tid.

〉 Kontrollera regelbundet tvättmäng-
den i vätsketanken och fyll på nytt ef-
ter behov.

Använd skärmtvätt som inte fryser i
kallt väder. Annars kommer inte bara
tvättfunktionen inte att fungera, utan
systemkomponenter kan skadas vid
frysning.

Optisk regnsensor

F81EF4A48EA2

Den optiska regnsensorn är placerad i
fordonet högst upp på vindrutan i ett
centralt läge, nära den inre backspegeln.

VARNING
〉 Den optiska regnsensorn kanske inte
identifierar regn och aktiverar de
främre torkarna under vissa omstän-
digheter. Om regn på vindrutan på-
verkar din sikt, justera den främre
torkarspaken eller torkarfrekvensen
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manuellt vid behov.

〉 När de automatiska främre torkarna
är inställda på AUTO, kan de främre
torkarna fungera oväntat om vindru-
tan får en smäll i närheten av back-
spegeln eller om vindrutan utsätts
för vibrationer. Se till att inte de
främre torkarna krossar dina fingrar
etc.

〉 När du tvättar fordonet eller om du
inte behöver de främre torkarna,
lämna inte de främre torkarna i
AUTO-läget, annars kan de främre
torkarna fungera oväntat.

OBSERVERA
〉 Om vindrutans yta nära den inre

backspegeln är smutsig eller skymd
(med snö eller dekal etc.) måste den
rengöras, annars kan den normala
driften av de automatiska torkarna
påverkas.

〉 Eftersom snöflingor har olika former,
även om de träffar den optiska regn-
sensorn, kan det hända att sensorn
inte reagerar och de främre torkarna
kanske inte aktiveras. När snöflingor-
na smälter kan detta göra att de
främre torkarna fungerar automa-
tiskt.

Uppvärmningsfunktion för
vindrutespolarens mun-
stycke
För fordon utrustade med uppvärmning

av vindrutespolare, slås den här funktio-
nen på eller av med inställningen för av-
frostning av A/C-systemet. När denna
funktion är aktiverad tinas de främre
vindrutespolarmunstyckena långsamt.

OBSERVERA
Lämna inte den här funktionen på un-
der en längre tid om fordonet inte är
påslaget eftersom det kör slut på bat-
teriet.

Främre vindrutetorkarinter-
vall
Du kan ställa in främre torkarintervallet i
【Vehicle Settings】→【Body】→

【Front Wiper】på multimediaskärmen.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

A/C-kontrollskärm

17F9C336624A

Ⓐ A/C på/av-knapp (PÅ/AV)

Ⓑ Kylknapp (A/C)

Ⓒ Knapp för avfrostning av vindrutan

Ⓓ Knapp för avfrostning av bakrutan

〉 Tryck på knappen 【ON/OFF】 för att
slå på eller stänga av A/C-systemet.

〉 Tryck på knappen 【A/C】 för att slå
på eller av kylläget. Motsvarande lam-
pa tänds för att indikera att kylläget är
på, vilket minskar temperaturen och
luftfuktigheten i fordonet.

〉 Tryck på  knappen för avfrostning

av vindrutan för att slå på eller av
funktionen för avfrostning av vindru-
tan. Motsvarande lampa kommer att
tändas, vilket indikerar att avfrost-
ningsfunktionen är på, och vindrutan
och sidodörrarna kommer gradvis att
avfrostas eller avimmas.

〉 Tryck på  knappen för avfrostning av
bakruta för att slå på eller av funktio-
nen för avfrostning av bakrutan. Mot-
svarande lampa tänds, vilket indikerar
att den bakre avfrostningsfunktionen
är på, och bakrutan kommer gradvis
att avfrostas.

VARNING
När den bakre avfrostningsfunktionen
är på kommer fönstret att bli varmt,
rör det inte och var försiktig så att du
inte bränner dig.

OBSERVERA
Om fordonet inte har startat, använd
inte den bakre avfrostningsfunktionen
under längre perioder för att undvika
att batteriet laddas ur.

A/C-system
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A/C inställningsskärm

OBS！
Beroende på modellkonfiguration kan multimediaskärmens menyer och deras
funktion variera, se det aktuella fordonet för detaljer.

13D0020EEEA2

〉 Tryck på  avstängningsknapp för att stänga av A/C-systemet.

〉 Tryck på AUTO-knappen för att aktivera automatiskt läge, som automatiskt justerar
ventilationsläget, fläkthastigheten och växlar mellan luftcirkulation och friskluftslä-
ge för att uppnå den inställda temperaturen.

OBS！
Om luftkonditioneringssystemets automatiskt justerade luftmönster och volym inte
uppfyller dina behov, kan du justera det manuellt. Avsluta automatiskt läge och
ikonlampan släcks.

〉 Tryck på A/C-knappen för att slå på eller av kylläget. Motsvarande lampa tänds för
att indikera att kylläget är på, vilket minskar temperaturen och luftfuktigheten i for-
donet.

〉 Tryck på  värmarknappen slår på eller av värmeläget. När motsvarande lampa ly-
ser indikerar detta att värmeläget är på.

OBS！
På grund av olika fordonskonfigurationer kanske vissa modeller utrustade med vär-
mepump och luftkonditioneringssystem inte har denna knapp.

〉 Tryck på  ansiktslägesknapp,  ansikts- och fotknapp,  fotlägesknapp eller 
knappen för fötter och avfrostningsläge väljer motsvarande luftdistributionsläge.
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〉 Tryck på  värmnings- eller  kylningsknappen för att justera temperaturen.

Du kan också justera temperaturen genom att svepa över området mellan  upp-
värmnings- och  kylningsknapparna.

OBS！
När temperaturen justeras till LO eller HI kan detta uppnå snabb kylning eller upp-
värmning. Luftkonditioneringen förbrukar mer energi när så är fallet, så vi rekom-
menderar inte att använda den under en längre tid.

〉 Tryck på  knappen för avfrostning av vindrutan för att slå på eller av funktionen
för avfrostning av vindrutan. Motsvarande lampa tänds, vilket indikerar att avfrost-
ningsfunktionen är på, och vindrutan och sidodörrarna kommer gradvis att avfros-
tas eller avimmas.

〉 Tryck på  knappen för avfrostning av bakruta för att slå på eller av funktionen för
avfrostning av bakrutan. Motsvarande lampa tänds, vilket indikerar att den bakre
avfrostningsfunktionen är på, och bakrutan kommer gradvis att avfrostas.

Den bakre avfrostningsfunktionen stängs automatiskt av efter en tid och motsva-
rande lampa slocknar.

VARNING
När den bakre avfrostningsfunktionen är på kommer fönstret att bli varmt, rör det
inte och var försiktig så att du inte bränner dig.

OBSERVERA
Om fordonet inte har startat, använd inte den bakre avfrostningsfunktionen under
längre perioder för att undvika att batteriet laddas ur.

〉 Tryck på  Knapp för fläkthastighet, gör att skärmen för justering av fläkthastighe-
ten kan visas Peka på eller svep området inom skärmen för justering av fläkthastig-
het för att justera fläkthastigheten.

〉 Tryck på  luftåtercirkulationsknappen eller  friskluftsknappen för att växla
A/C mellan luftcirkulationsläge och friskluftsläge.

 När luftcirkulationslampan lyser är luftcirkulationsläget på.

 När friskluftslampan är tänd är friskluftsläget på. Vid denna tidpunkt levereras
utomhusluft in i fordonet.
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OBS！
〉 Under normala omständigheter bör du använda friskluftsläget. Speciellt när kom-

pressorn är avstängd kan användning av luftcirkulationsläge lätt leda till att rutor-
na immar.

〉 Om fordonet fastnat i en tunnel, om luftkvaliteten utanför är dålig, eller om man
snabbt vill kyla eller värma upp fordonet, då bör man använda luftåtercirkula-
tionsläget.

〉 Om luften i fordonet är kvav eller om fordonet är dimmigt, växla till friskluftsläget.

Fler inställningar för luftkonditioneringsgränssnitt

Tryck på  knappen för fler inställningar på A/C-inställningarna för att se fler alterna-
tiv.

På inställningsskärmen för A/C kan du slå på eller av automatisk avimning. När den
är på, när A/C är i AUTO-läge, justerar systemet automatiskt A/C-status för att för-
hindra dimma på vindrutan.

På inställningsskärmen för A/C kan du slå på eller av den automatiska lågladdnings-
begränsningsfunktionen. Om batteriladdningen är låg begränsas A/C-användningen
automatiskt.
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Kontroll av luftkonditioner-
ing
Kylning/uppvärmning

Efter start av fordonet:
1. Välj AUTO-läge och motsvarande

lampa tänds. Vid denna tidpunkt
kommer kompressorn eller värmaren
att automatiskt slås på eller av be-
roende på temperatur och miljöfak-
torer.

2. Ställ in temperaturen enligt önskemål
och A/C-systemet kommer automa-
tiskt att justera ventilationsläget och
fläkthastigheten för att nå den inställ-
da temperaturen.

3. Att välja luftcirkulationsläge kan på-
skynda kylning eller uppvärmning, vil-
ket kommer att bidra till att förbättra
ekonomin och komforten i fordonet.

OBS！
Att slå på luftcirkulationen vid upp-
värmning på vintern kan lätt få rutorna
att imma, så se till att avdimma.

Främre avfrostning/främre avdimning

Efter start av fordonet:
1. Välj läge för avfrostning och motsva-

rande lampa tänds.

2. Du kan justera fläkthastigheten, tem-
peraturen, sätta på eller stänga av
A/C och växla mellan luftåtercirkula-
tion/friskluftsläge efter behov.

OBS！
Om luften i fordonet är fuktig eller

fordonet immar, rekommenderar vi att
du byter till frisk luft.

OBSERVERA
〉 Kontrollera regelbundet kylaren och

A/C-kondensorn. Använd en låg-
tryckstvätt eller mjuk borste för att ta
bort löv, insekter och damm som har
samlats på framsidan. Annars kan
dessa föremål blockera luftflödet, vil-
ket minskar kylningseffekten.

〉 Regelbunden användning av A/C
kommer att hålla kompressorn och
tätningar väl smorda och förhindra
läckage. Därför, även under kalla års-
tider när luftkonditionering inte
krävs, måste luftkonditioneringen
slås på minst en gång i veckan i minst
10 minuter varje gång.

〉 Om A/C-kylningseffekten försvagas,
gå till authorised service centre för
service.

〉 Direkt utsläpp av köldmedium till at-
mosfären är miljöfarligt och köldme-
diet bör återvinnas i lämpliga behål-
lare av utbildade och kvalificerade
tekniker.

OBS！
A/C-lukter

〉 Källor till lukt

A/C kräver utbyte av intern och ex-
tern luft. Efter långvarig användning
kan den lätt samla smuts och mögel
kan utvecklas efter långa perioder,
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vilket resulterar i dålig lukt.

Efter längre perioder kan A/C-filtret
absorbera vatten och damm, vilket
resulterar i lukter.

〉 Rekommenderade åtgärder

När uteluften är frisk, använd fris-
kluftsläget för att säkerställa att for-
donets interiör förblir ventilerad.

Vi rekommenderar att du först stäng-
er av luftkonditioneringskompres-
sorn (A/C), sedan håller fläkten igång
i tre till fem minuter och sedan stäng-
er av luftkonditioneringssystemet,
för att torka luftkonditioneringssyste-
met och förhindra tillväxt av mögel.

Om du upptäcker en stark lukt re-
kommenderar vi att du går till autho-
rised service centre för service och
vid behov rengöring eller byte av A/C-
filtren.

Luftfräschning av kabinen
Luftfräschning av kabinen gör att du kan
fräscha upp luften i ditt fordon på di-
stans via en mobilapp innan du går in i
kabinen.

Luftfräschning av kabinen stängs auto-
matiskt av efter en kort tidsperiod eller
när fordonsdörren öppnas.

OBS！
När du använder luftfräschning av ka-
binen måste du se till att följande vill-
kor uppfylls:

〉 Det finns en tydlig nätverkssignal för

fordonets SIM-kort.

〉 Strömförsörjningen är i AV-läge och
alla dörrar är stängda.

OBSERVERA
〉 För att undvika att batteriet laddas

ur, växlar fordonet automatiskt till
READY-läge när kabinluftsuppfri-
skningsfunktionen är påslagen.

〉 Använd inte denna funktion om luft-
kvaliteten utanför fordonet är dålig.

Luftventiler

D32D152F8836

Flytta reglaget i mitten av utloppsventi-
len för att justera luftflödets riktning.

Flytta  reglaget  i riktning mot
den högra stängda symbolen, när den
når gränsen kommer ventilen att stäng-
as.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Användning
Du kan aktivera eller inaktivera trådlös
laddning av mobiltelefoner i【Vehicle
Settings】→【In-Car】→【Wireless
Charging】på multimediaskärmen.

Efter att du har slagit på den trådlösa
laddningsfunktionen för mobiltelefoner,
se till att fordonsdörrarna är stängda, att
huvudfordonets strömförsörjning är
kopplad till PÅ-läge eller att fordonet
startas, sedan kan en mobiltelefon som
placeras i laddningsområdet laddas.

OBS！
För bättre laddning, se till att ladd-
ningsspolen på mobiltelefonen är vänd
nedåt.

OBS！
〉 Den här funktionen gäller inte alla

mobiltelefoner, den gäller bara de
med den officiellt erkända "Qi"-stan-
darden när de är korrekt placerade i
laddningsområdet.

〉 Endast en mobiltelefon kan laddas åt
gången.

〉 På gropiga vägar kan det förekomma
vissa avbrott i trådlös laddning. Om
mobiltelefonen flyttar ut från ladd-
ningsområdet och laddningen av-
bryts måste den läggas tillbaka i
laddningsplatsen.

〉 Vid laddning blir den trådlösa ladda-
ren och mobiltelefonen varma, detta
är normalt.

Om det blir för varmt slutar systemet
att ladda och återupptar laddningen
när det svalnar.

〉 Om mobiltelefonen är defekt kanske
den inte kan laddas på detta sätt. Du
kan använda en liknande mobiltele-
fon för att kontrollera trådlös ladd-
ning och för att bekräfta om din mo-
biltelefon har ett fel.

〉 Om mobiltelefonen har ett skydds-
fodral eller fäste som inte stöder
trådlös laddning bör du ta bort det

Trådlös laddning för mobiltelefon
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först, annars fungerar inte laddning-
en korrekt.

〉 För att undvika att batteriet laddas
ur, använd inte trådlös laddning un-
der långa perioder utan att starta
fordonet.

VARNING
〉 Av säkerhetsskäl bör föraren inte ut-

föra laddningsoperationer under kör-
ning.

〉 Placera inte metallföremål som mynt,
nycklar eller mikrochipkort i ladd-
ningsområdet. Metallartiklar kan bli
heta och kan förhindra normal ladd-
ning eller utgöra en säkerhetsrisk.

Om ett metallföremål finns i ladd-
ningsområdet under laddning, för att
undvika att bränna fingrarna, ta inte
bort det omedelbart med handen.
Den trådlösa laddningsfunktionen
ska stängas av omedelbart och sedan
tas föremålet bort efter att ha väntat
några minuter.

〉 Om du behöver använda laddnings-
området som en förvaringsbox,
stäng av den trådlösa laddningsfunk-
tionen.

OBSERVERA
〉 Spill inte vätska på laddningsområdet

för att undvika att den kommer in i
det trådlösa laddningssystemet ge-
nom springor i gummimattan som
kan orsaka fel.

〉 Modifiera inte det trådlösa ladd-
ningssystemet eftersom det kan ska-
da fordonet eller vara farligt.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Solskydd

6E53A0932197

För att få skugga från direkt sol, fäll helt
enkelt ner solskyddet.

A14C329C9E98

För att få skugga från sol från sidan, fäll
helt enkelt ner solskyddet, lossa från

kroken och vänd det åt sidan.

Sminkspegel

8A0D57842875

Det finns en sminkspegel inuti solskyd-
det. Öppna locket för att använda det.

När du inte använder sminkspegeln,
stäng locket.

Lagring
Handskfack

778939784F23

Ⓐ Handskfackslås

Ⓑ Öppningsknapp för handskfacket

Sätt i den mekaniska nyckeln i handsk-
fackslås. Vrid nyckeln för att låsa eller
låsa upp handskfacket.

Efter upplåsning, tryck på handskfackets
öppningsknapp. Handskfacket kommer
att öppnas automatiskt.

Inredningsdetaljer
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När handskfacket är öppet, tryck det
uppåt till låsningsläge för att stänga det.

VARNING
Se till att handskfacket är stängt när du
kör. Annars kan innehållet i handsk-
facket flyga ut i händelse av en olycka
eller om du bromsar plötsligt och orsa-
ka skada.

Förvaringsbox

E1A369A305C1

En förvaringsbox finns under framsätets
armstöd. Sväng sätets armstöd uppåt
för att öppna det.

Glasögonfack

2347C17A7F04

Tryck på glasögonfacket för att öppna
det.

VARNING
När du kör, se till att glasögonfacket är
stängt.

OBS！
Vissa stora solglasögon kanske inte får
plats i facket.

Mugghållare

21984A4711C7

Den främre mugghållaren är placerad på
mittkonsolen i läget i diagrammet.

OBSERVERA
〉 Placera inte dryckesburkar som är

för små eller instabila i mugghållaren
ifall de spills.

〉 Se till att toppen av redskapen är
stängda för att förhindra spill.
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Flaskhållare

627E2CD5C0A0

Varje dörr har en flaskhållare på innersi-
dan. Den är endast avsedd för förslutna
flaskor.

VARNING
Placera inget annat än flaskor i flask-
hållaren. Annars kan artikeln vid en
olycka eller plötslig inbromsning kastas
ut från flaskhållaren och orsaka skada.

OBSERVERA
Se till att flasklocket är stängt för att
förhindra spill.

Strömförsörjningsuttag
USB-uttag

Placerad nära mittkonsolens främre

mugghållare.

B1866718FBB5

Placerad på baksidan av mittkonsolen.

C5DA9CBE1FA3

Med strömförsörjningen i PÅ-läge, öpp-
na helt enkelt locket för att använda.

Denna strömförsörjning kan användas
för laddning av mobiltelefoner, surfplat-
tor och andra elektriska enheter.

Reservströmförsörjning

6CECFA92EE2F
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Placerad nära mittkonsolens främre
mugghållare.

Med strömförsörjningen i PÅ-läge, öpp-
na helt enkelt locket för att använda.

Denna strömförsörjning ger 12-volts lik-
ström för tillbehör som är märkta ≤ 120
watt (10 ampere).

VARNING
Brandfarliga gas och värmekällor bör
hållas borta från eluttag.

OBSERVERA
〉 Låt inte vätskor som drycker eller

främmande föremål komma in i elut-
tag; annars kan en kortslutning eller
annat fel lätt uppstå. Om strömför-
sörjningsuttaget har ett skyddskåpa,
byt ut skyddet när det inte används.

〉 Om du använder ett tillbehör som
överskrider märkeffekten, kan du
lösa ut en fordonssäkring.

〉 Anslut inte precisionsenheter, starkt
induktiva enheter eller andra viktiga
enheter till detta strömförsörjnings-
uttag.

〉 Använd inte den här strömförsörj-
ningen i fuktiga eller höga tempera-
turer.

〉 Anslut inte parallellt eller seriellt med
någon annan strömförsörjning.

〉 Om något onormalt inträffar under
användning (onormalt hög tempera-
tur, rök, lukt, etc.), vänligen avbryt
användningen omedelbart och gå till

authorised service centre så snart
som möjligt för reparation.

〉 Otillåten anpassning eller reparation
av detta strömförsörjningssystem är
förbjuden.

〉 När externa kablar är anslutna, se till
att dessa är vattentäta och ordentligt
tätade.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Före bilkörning
Ta bort främmande skräp

Innan du kör, ta noggrant bort snö och
nedfallna löv från karossen.

Kontrollera fordonets skick

Innan du kör iväg, gör en daglig kontroll
av däck, olja, lampor och karossen för
att säkerställa säker körning.

Innan du kör, kontrollera batteriladd-
ningen och räckvidden för att säkerställa
att fordonet kan nå sin destination.

Om du känner att ditt fordon behöver
repareras, kontakta en authorised servi-
ce centre så snart som möjligt.

Bekräfta att dörrarna och motorhuven
är stängda

Kontrollera före körning att alla dörrar
är stängda. Om en dörr inte är ordentligt
stängd kan den öppnas plötsligt under
körning och kan resultera i en olycka.

Om motorhuven öppnades innan du

körde iväg bör du bekräfta att den är sä-
krad. Om motorhuven inte är ordentligt
fastsatt kan den plötsligt öppnas under
körning, vilket kan leda till en olycka.

Att placera föremål inuti fordonet

På instrumentpanelen

Placera inga föremål på instrumentbrä-
dan, eftersom det inte bara hindrar för-
arens sikt utan också påverkar körning-
en och fordonets säkerhet och kan re-
sultera i en olycka.

Förarens fotbrunn

Placera inte något föremål i fotbrunnen.
Föremål som placeras i förarens fot-
brunn kan lätt fastna under pedalerna,
vilket kan leda till att föraren tappar kon-
trollen över fordonet och kan resultera i
en olycka.

Om du behöver installera golvmattor,
använd de golvmattor som är lämpliga
för detta fordon. Om golvmattor har fel
form, inte lagda på rätt sätt eller är
dubbla, kommer detta att påverka peda-
lernas funktion, vilket kan leda till pro-
blem med att starta fordonet eller svå-
righeter att växla, och kan resultera i en
olycka.

Under sätena

Placera inga föremål under sätena. Före-
mål som placeras under säten kan på-
verka sätets läge eller förhindra att det
låses i läge, vilket kan resultera i en
olycka.

Ryggstöd

Förarförfaranden
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Placera inte kuddar eller andra föremål
mellan din rygg och ryggstödet. Förutom
att påverka korrekt körställning kommer
säkerhetsbältet och nackstödet vid en
kollision inte att fungera korrekt och ge
den skyddsnivå som behövs, vilket kan
resultera i allvarliga och livshotande ska-
dor.

Fönsterglas

Stick inte sugkuddar eller liknande före-
mål på fönsterglaset.

Sugdynor fungerar som linser och kan
orsaka brand i fordon.

Under körning
Överskrid inte hastighetsgränsen

Vid körning överskrid inte hastighets-
gränsen som anges med skyltar eller an-
nan markering.

Överbelasta inte fordonet

Att köra ett fordon som är överlastat är
mycket farligt.

När du kör får du inte ta med fler än det
tillåtna antalet passagerare eller över-
skrida viktgränsen. Passagerare bör inte
åka i bagageutrymmet.

Kör inte bil när du är trött

Det är extremt farligt att köra när man
är trött, eftersom förarens omdöme, syn
och uppmärksamhet försämras avse-
värt, vilket lätt kan orsaka en allvarlig
olycka.

Vrid inte ratten till full låsning på länge.

Om du använder full låsning på ratten

under en längre period kan detta leda
till att servostyrningssystemets effektivi-
tet minskar och systemet kan skadas.

Använd inte bromsarna under längre
perioder.

Under körning ska du inte trampa på
bromspedalen oavbrutet eller dra i par-
keringsbromsen. Detta ökar slitaget på
bromsbeläggen eller kan göra att brom-
sarna överhettas, vilket påverkar brom-
seffektiviteten, vilket lätt kan leda till en
olycka.

Bromsvarningsljud

Ett metalliskt malande eller gnisslande
ljud kommer att avges när bromsbeläg-
gen på skivbromsarna är så slitna att de
behöver bytas ut.

Om du hör en vibration när du bromsar,
fortsätt inte att köra. Annars kan det
uppstå allvarliga skador på bromsar och
bromsskivor, vilket kan leda till en
olycka.

Punkteringar

Fortsätt inte att köra med en punktering.
Det är mycket farligt att köra med punk-
tering, det kan lätt leda till en olycka.
Skador på däck, hjul, stötdämpare och
fordonets kaross kan också uppstå.
Däcket bör bytas omedelbart.

Du måste kontrollera om däcket har
punktering eller är delat när något av
följande inträffar:

〉 Om ratten skakar.

〉 Om fordonet vibrerar onormalt.
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〉 Om fordonet lutar onormalt.

Om en punktering eller en spricka i ett
däck inträffar under körning, håll stadigt
i ratten och tryck försiktigt på bromspe-
dalen för att sakta ner. Plötsliga in-
bromsningar eller våldsamma justering-
ar av styrningen kan lätt orsaka att du
förlorar kontrollen över fordonet.

Kraftiga stötar på underredet, däck el-
ler fälgar

Vid kraftiga stötar på underredet, däck-
en eller fälgarna, parkera omedelbart på
en säker plats och utför en undersök-
ning. Kontrollera om det finns något
bromsvätskeläckage eller någon defor-
mation eller skada på delar som stöt-
dämpare, däck, fälgar eller drivlina. Om
du hittar någon läcka eller skada, par-
kera omedelbart fordonet och kontakta
enauthorised service centre.

Stäng inte av fordonets strömförsörj-
ningsläge när du kör nedför.

Om du växlar fordonets strömförsörj-
ningsläge till AV kommer bromsförstärk-
ningen och servostyrningssystemen inte
att fungera, vilket kommer att minska
bromsverkan och göra styrningen tung,
vilket ökar risken för en olycka.

Körning på vägytor med höjdskillnader

När du stannar fordonet vid en trottoar-
kant eller på en vägbana med höjdskill-
nad, se till att däcken inte kläms eller de-
formeras av att de pressas mot trottoar-
kanten eller annat hinder.

När det är nödvändigt att köra över en
trottoarkant, ett farthinder eller liknan-
de hinder, försök så långt det är möjligt
att köra långsamt i rät vinkel mot hind-
ret. Underlåtenhet att göra det kan leda
till skador på däcken, särskilt sidoväg-
garna.

Stötfångaren riskerar att skadas vid kör-
ning i följande områden eller när den
påverkas av scenarierna. Sakta ner och
kör försiktigt.

〉 Parkeringsingångar och -utgångar med
trappor eller lutningar.

〉 Flervåningsparkeringar med skarpa
kurvor och sektioner med branta lut-
ningar.

〉 Ojämna vägytor och vägavsnitt med
hjulspår från andra fordon.

〉 Vägavsnitt med gropar.

〉 Vid körning från en plan yta till en
ramp, eller från en ramp till en plan
yta.

〉 Vid parkering på en väg med farthin-
der eller längs en trottoarkant.

Vid körning på hala vägytor (våta, snöi-
ga eller isiga)

Plötsliga inbromsningar, snabb accelera-
tion och våldsam styrning på hala vägba-
nor kan lätt orsaka sladd och förlust av
kontroll över fordonet och därmed orsa-
ka olyckor.

I kallt väder sakta ner och kör långsamt
över broar, områden som täcks av en
skugga och andra platser som är utsatta
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för is.

Körning på översvämmade vägar

Var försiktig när du kör på översvämma-
de vägar och undvik att åka längs vägar
med alltför stora översvämningar.

Vid körning på översvämmade vägar kan
batteripaketet, motorstyrningen och
andra delar av elsystemet få allvarliga
skador.

Vid körning på översvämmade vägar blir
bromsbeläggen blöta, vilket försämrar
bromsverkan och kan resultera i en
olycka. Tryck ner bromspedalen uppre-
pade gånger och försiktigt för att värma
upp bromsarna tills du kan bekräfta att
de fungerar normalt.

Försiktighetsåtgärder för
passagerare
Rör dig inte i fordonet

Passagerare bör inte lämna sina säten
eller förflytta sig inuti fordonet. Annars
kan de skadas allvarligt av stötar mot de-
ras kropp och huvud orsakade av nöd-
bromsning.

Stick inte ut handen eller huvudet ge-
nom bilfönstret eller soltaket

Om en passagerare sticker ut handen el-
ler huvudet kan fönsterarmen träffas vid
nödbromsning eller när fönstret stängs,
vilket kan orsaka allvarliga skador eller
till och med dödsfall.

Håll inte ett barn i knät

När du åker i fordonet, håll inte ett

spädbarn eller ett barn i ditt knä även
om du har säkerhetsbältet på dig, och
linda inte säkerhetsbältet runt någon del
av ett spädbarn eller barn. Annars kan
det orsaka allvarliga eller dödliga skador
på spädbarn eller barn under en kolli-
sion eller vid nödbromsning.

Tillåt inte barn att använda fordonsdör-
rar, fönster eller soltak

Barn löper hög risk att klämma handen,
huvudet eller nacken när de manövrerar
en fordonsdörr, fönster eller soltaak, vil-
ket kan leda till allvarliga personskador.

Om barnet skulle öppna en dörr medan
fordonet rör sig kan det kastas ut ur for-
donet, vilket kan leda till allvarliga per-
sonskador eller till och med dödsfall.

Använd barnsäkerhetslåset och fönster-
låset för att förhindra att barn orsakar
en olycka.

Parkera fordonet
För att säkerställa fordonets prestanda
och kraftbatteriets livslängd bör fordo-
net parkeras i ett torrt, ventilerat, skug-
gat utrymme vid lämpliga temperaturer.

Parkera inte nära brännbara föremål

Parkera inte på vägar med stora mäng-
der brandfarliga föremål som gräs eller
pappersskräp, eftersom dessa kan orsa-
ka brand.

Parkera inte nära källor med höga tem-
peraturer

Parkera inte nära någon antändningskäl-
la med hög temperatur eller öppen låga,
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eftersom detta kan orsaka en farlig inci-
dent.

Ekonomisk körning
Förutsägbar körning

Håll ett lämpligt avstånd från framförva-
rande fordon för att undvika onödig ac-
celeration och inbromsning. Att bibehål-
la en jämn fordonshastighet kan öka
räckvidden.

Undvik onödiga belastningar

Att köra med tung belastning eller över-
belastad kommer att öka strömförbruk-
ningen. Innan du kör, ta bort onödiga fö-
remål från fordonet.

Kontrollera regelbundet däcktrycket

Lågt däcktryck kommer att öka vägmot-
ståndet och energiförbrukningen och
samtidigt öka däckslitaget.

Regelbundet underhåll och service

Regelbundet underhåll av ditt fordon
kommer att säkerställa att ditt fordon
har en lång livslängd och ger den mest
ekonomiska prestandan.

Förnuftig användning av luftkonditio-
nering

Användning av A/C eller uppvärmning
kan minska ditt fordons räckvidd. När
batteriladdningen är låg rekommende-
rar vi att du minskar användningen av
A/C för att öka fordonets räckvidd.

A/C-temperaturen bör inte ställas in för
kallt eller för varmt; ställ in en lämplig
temperatur för att minska

energiförbrukningen.

Stäng av luftkonditioneringen så snart
den inte behövs.

Stängning av fönster och taklucka

Att öppna ett fönster eller taklucka ökar
vindmotståndet och därmed energiför-
brukningen, så håll dem stängda om det
inte behövs.

Rulla i växel för att hålla farten

När du närmar dig ett rött ljus eller går
nerför en brant sluttning, släpp gaspe-
dalen och rulla ut samtidigt som du hål-
ler samma växel.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Körning i dimma
Slå på dimljus

Du bör tända dimljuset när du kör i dim-
ma.

Använd signalhorn för att varna fot-
gängare och andra fordon

När du hör signalhornet på ett annat
fordon bör du också tuta omedelbart för
att indikera var ditt fordon befinner sig.

Kör med lägre hastighet och med försik-
tighet

Du bör försöka köra i lägre hastighet i
dimma och hålla ett säkert avstånd från
fordonet framför dig.

Torka inte bort dimma från bilens vind-
ruta och fönster under körning

På grund av den markant olika tempera-
turen mellan insidan och utsidan av for-
donet bildas ofta ett tunt lager av dim-
ma på vindrutans insida, vilket påverkar
förarens synfält. Genom att använda av-
frostningsfunktionen i

luftkonditioneringen eller genom att
öppna ett fönster lätt för att balansera
innetemperaturen med temperaturen
utanför, kan du undvika att detta lager
av dimma bildas på insidan av vindru-
tan.

Om du vill torka bort dimman på vindru-
tan, parkera först bilen och torka sedan
av rutan.

Körning i regn
Säker körning på hala väglag

Dålig sikt, dimmig vindruta och hala vä-
gar uppstår ofta under körning i regn.
Kör försiktigt.

Vid nödbromsning, styrning och accele-
ration på halt väg kan däcken slira, vilket
gör det svårt att kontrollera fordonet,
vilket kan leda till en olycka.

En film av vatten bildas sannolikt mellan
däcken och marken när du kör i regn,
vilket gör att däcken tappar greppet. Kör
långsammare.

VARNING
Undvik att köra i kraftigt regn.

Köra genom vatten
Försiktighetsåtgärder vid körning ge-
nom vatten

〉 Innan du kör genom vatten, bestäm
djupet på vattnet på vägen, det bör
inte nå högre än botten av bilens ka-
ross. Om vattnet är för djupt, eller dju-
pet är okänt, gör en omväg, försök inte
köra genom det.

Körning under ogynnsamma väderförhållanden
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〉 Kontrollera vägens skick, ta inte for-
don till okända områden, som kan ha
dolda hinder som diken eller brunnar
etc.

〉 När du kör genom vatten, kör lång-
samt (inte snabbare än 10 km/h) och
stanna inte eller växla inte.

〉 När du korsar en vägkorsning undvik
att frontgallret sänks ned av vågor
som skapas av passerande fordon.

Inspektera fordonet efter körning ge-
nom vatten

När fordonet är säkert genom vattnet
gör omedelbart följande:

〉 Tryck ned bromspedalen försiktigt fle-
ra gånger för att kontrollera att brom-
sarna fungerar korrekt.

〉 Kolla hornet.

〉 Kontrollera alla fordonslampor.

〉 Vänligen gå till en authorised service
centre så snart som möjligt för en ru-
tinkontroll. Medan fordonet körde ge-
nom vatten kan vatten ha kommit in i
transmissionssystemet, förorenat
smörjfettet och kan orsaka ett system-
fel.

OBSERVERA
〉 Att köra genom vatten bör endast gö-

ras i nödsituationer och inte som en
del av rutinkörning.

〉 Körning genom vatten kan skada el-
motorstyrningarna, batteripaketet,
transmissionssystemet och andra de-
lar och leda till allvarliga skador på

fordonet.

Körning i varmt väder
Höga temperaturer och varmt väder kan
ha en negativ inverkan på fordonets nor-
mala drift samt på förarens hälsa. För
att garantera fordonets säkerhet bör
föraren vara uppmärksam på följande
punkter:

Undvik utblåsningar

Däcktrycket ökar när temperaturen sti-
ger och höga temperaturer i varmt vä-
der gör däcken mer benägna att blåsa,
vilket ökar risken för olyckor.

Om en utblåsning inträffar under kör-
ning, håll hårt i ratten och använd
bromspedalen för att sakta ner, men
undvik hårda inbromsningar och skarp
styrning, annars kan du lätt tappa kon-
trollen över fordonet.

Förhindra värmeslag

I varmt väder med starkt solljus och
höga temperaturer kan värmeslag lätt
uppstå. Ha fordonskabinen välventilerad
och kör inte bil när du är trött.

VARNING
Lås inte in barn utan vuxen uppsikt i
fordon.

〉 Om barn lämnas ensamma i ett for-
don under varmt väder kan de lätt
utveckla värmeslag eller bli uttorka-
de, vilket kan leda till skada eller till
och med dödsfall.
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〉 Om barn lämnas ensamma i fordo-
net finns det en risk att de leker med
tändstickor eller cigarettändare och
kan lätt orsaka brand i fordonet.

OBSERVERA
Lämna inte cigarettändare, spraybur-
kar, dryckesburkar eller glas etc. inuti
fordonet.

〉 Höga temperaturer i fordonet kan
göra att gas som läcker från cigaret-
tändare eller sprayburkar antänds.

〉 Om en dryckesburk spricker kan
vätskan lätt orsaka kortslutning när
den kommer i kontakt med elektriska
komponenter.

〉 På grund av de höga temperaturerna
i fordonet kan hartslinser eller glas-
ögon lätt skadas.

Körning i kallt väder
Vinterdäck

I kallt väder minskar flexibiliteten och
greppet hos standarddäck på grund av
deras speciella egenskaper (däckbredd,
sammansättning och slitbana, etc.), och
däckmullret kommer att öka. I allvarliga
fall kan permanenta skador som sprick-
or och onormalt slitage uppstå på stan-
darddäck. Använd därför vinterdäck när
temperaturen faller under 7°C. Vinter-
däck kan avsevärt förbättra hanteringen
och kan också förbättra bromsreaktio-
nen och därmed minska bromssträckan.

OBS！
Även om helårsdäck märkta M+S har
ganska bra kall väderprestanda, gene-
rellt sett är deras prestanda inte lika
bra som vinterdäck och bör bytas ut
mot vinterdäck vid körning på snö eller
is.

VARNING
Även om vinterdäck förbättrar fordo-
nets grepp, bör du fortfarande köra
försiktigt och vara försiktig.

〉 Se till att justera din hastighet och
körstil med hänsyn till sikt, väder,
väg- och trafikförhållanden.

〉 Överskrid inte dina vinterdäcks has-
tighet och belastningsgrad.

OBSERVERA
Vinterdäck förlorar sin effektivitet om
slitbanan slits hårt. Detsamma gäller
om vinterdäcken åldras, även om slit-
banan inte är sliten. För specifika er-
sättningsstandarder för vinterdäck,
kontakta en återförsäljare.

Användning av vinterdäck

〉 Vinterdäck måste följa landets lagar
och regler.

〉 Vinterdäck skall monteras på alla fyra
hjulen samtidigt.

〉 Vinterdäck måste ha samma storlek
som standarddäck.

〉 Samtliga fyra vinterdäck skall vara av
samma modell, storlek (omkrets) och
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slitbanetyp.

〉 Vinterdäck bör endast användas vid
kallt väder.

〉 Se till att alla gränsvärden för vinter-
däck (högsta hastighet, högsta belas-
tning osv.) iakttas, annars kan däcken
skadas och orsaka en olycka.

〉 Ändra inte däckens rotationsriktning.

Snökedjor

Användningen av snökedjor bestäms av
de standarder som för närvarande finns
i olika länder och regioner. Installationen
av snökedjor måste följa lokala lagar och
bestämmelser.

Snökedjor kan endast fästas på drivhju-
len och bör inte fästas på bara ett hjul.
Följ tillverkarens anvisningar när du fäs-
ter kedjorna och se till att de dras åt på
rätt sätt.

OBSERVERA
Vid fastsättning av snökedjor ska föl-
jande försiktighetsåtgärder iakttas:

〉 Felaktig storlek eller felaktig fastsätt-
ning av snökedjor kan skada fordo-
nets bromslinjer, fjädring, kaross och
däck. Välj lämpliga snökedjor och sä-
kerställa korrekt montering.

〉 När du fäster snökedjor ska du par-
kera fordonet på ett plant underlag
borta från trafiken, tända varnings-
blinkersen och placera en varnings-
triangel bakom fordonet.

〉 Innan du fäster snökedjorna måste

du ställa om strömförsörjningsläget
till AV och dra åt parkeringsbromsen.

〉 Fäst inte snökedjor på nödhjulet eller
på ett mindre reservdäck.

〉 Fäst inte snökedjor på däck med lågt
däcktryck.

〉 Var försiktig när du använder snö-
kedjor så att du inte skadar lättme-
tallfälgarna.

VARNING
När du kör ett fordon med snökedjor
ska du tänka på följande:

〉 Efter att snökedjorna har satts fast
får du inte köra snabbare än 40 km/h
eller den högsta hastighet som re-
kommenderas av snökedjetillverka-
ren, beroende på vilket som är lägst.

〉 Efter att ha kört 0,5-1 km med snö-
kedjorna påsatta, kontrollera att de
är korrekt fastsatta för att garantera
säkerheten. Om snökedjorna lossnar,
dra åt eller fäst dem igen.

〉 Efter fastsättning av snökedjorna kan
fordonskontrollen påverkas negativt.
Undvik hård acceleration, skarp styr-
ning och hård inbromsning i möjli-
gaste mån, annars kan en olycka in-
träffa.

〉 Om du hör snökedjorna slå mot ka-
rossen eller undersidan av fordonet,
stoppa fordonet så snart som möjligt
för att kontrollera och dra åt dem.
Om det fortfarande finns brus, sakta
ner tills bruset upphör.
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〉 Undvik att köra på gropiga vägytor el-
ler vägar med gropar.

〉 Innan du tar en kurva på vägen,
minska hastigheten för att behålla
kontrollen över fordonet.

〉 Snökedjorna bör tas bort så snart
som möjligt på snöfria vägar, annars
kommer de att påverka körprestan-
dan och allvarligt skada däcken.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Däck
Var särskilt försiktig de första 500 km
när du använder nya däck.

Nya däck har lägre greppprestanda och
måste köras in.

Bromsbelägg
Nya bromsbelägg måste användas un-
der 400 kms körning innan de når sin
optimala bromsprestanda.

Nya bromsbelägg måste bäras in för att
maximera deras friktionskraft. Att trycka
hårdare på bromspedalen kompenserar
dock för den lägre bromskraften.

Undvik ytterligare belastningar på brom-
sarna under inkörningsperioden. Detta
inkluderar nödbromsning, särskilt när
fordonet rör sig i hög hastighet, och
nödbromsning vid körning i en sluttning.

OBSERVERA
〉 Bromsbelägg och bromsskivor upple-

ver olika nivåer av slitage. Mängden

slitage beror i stor utsträckning på
hur de används och hur fordonet
körs.

〉 Baserat på fordonets hastighet,
bromskraft och miljöfaktorer (till ex-
empel temperatur och luftfuktighet)
kan bromsarna göra ljud, vilket är
helt normalt.

Inkörning
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning beskriver all standardutrustning, landsspecifik
utrustning och specialutrustning för denna serie. Därför kan det hända att viss ut-
rustning eller funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning inte installeras i ditt
fordon eller endast är tillgängliga på vissa marknader. För att lära dig mer om specifi-
ka konfigurationer, se försäljningsdokumenten eller kontakta återförsäljaren där du
köpte fordonet.

Batteriåtervinning
När du behöver byta ut eller skrota batteriet är det viktigt att kontrollera återvin-
ningskraven med en authorised service centre. Slarvig bortskaffande av strömbatteri-
et kommer att orsaka miljöföroreningar och kan vara farligt.

VARNING
〉 Sälj, överför eller ändra inte strömbatteriet.

Om strömbatteriet används utanför fordonet eller modifieras finns det risk för
elektriska stötar, överhettning, rökning, elektrolytläckage eller explosion.

〉 Hantera inte strömbatteriet själv; detta kan orsaka miljöskador och det finns risk
för elektriska stötar.

〉 För att garantera din säkerhet bör du under inga omständigheter öppna eller mo-
difiera batteripaketet. Om du behöver reparera, demontera, byta ut eller kassera
strömbatteriet bör detta hanteras av enauthorised service centre.

Fordon med endast eldrift
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Fordon med endast eldrift

9B3D438AA912

Ⓐ Strömbatteri

Ⓑ Högspänningsledningar

Ⓒ Laddare

Ⓓ Drivmotor

Ⓔ A/C värmare

Ⓕ A/C kompressor

Detta fordon är ett rent elfordon och ett högspänningsbatteri används som energi-
lagringsmedium. För att säkerställa säker användning av fordonet och förlänga dess
livslängd är det nödvändigt att vara bekant med egenskaperna hos rena elfordon och
köra försiktigt.

VARNING
〉 För att förhindra elektriska stötar med hög spänning, rör inte, plocka isär eller byt

ut fordonskomponenter med varningsetiketter för högspänning, eller orange
strömkablar och deras anslutningar.

〉 Efter att fordonet har startat kommer drivlinan att vara väldigt varmt. Se upp för
höga spänningar och temperaturer och följ alltid instruktionerna på fordonets sä-
kerhetsvarningsdekaler.

OBSERVERA
〉 Lämna inte fordonet i en miljö med hög temperatur över 45°C i mer än 1 dag.

90

2

Körning



Flytta fordonet till en svalare miljö så snabbt som möjligt, annars kan strömbatte-
riets prestanda påverkas.

När strömbatteriets temperatur är för hög kommer energiåtervinningen och ute-
ffekten att minska. I allvarliga fall kommer högspänningsströmmen att brytas av
systemet.

〉 När fordonet används vid låga temperaturer kommer räckvidden att minska på
grund av effekterna av låga temperaturer på batteriets prestanda.

〉 När batteritemperaturen är för låg kommer systemet att stänga av högspännings-
strömmen. Använd vid behov långsam AC-laddning för att förvärma batteriet.

〉 Långvarig användning eller missbruk av batteriet kan påverka strömbatteriets
prestanda och livslängd, och leda till minskad räckvidd.

Varning för termisk rinnande batteri

När fordonets batterihanteringssystem upptäcker termisk runaway i batteripaketet
kommer batterierna automatiskt att bryta strömförsörjningen. Fem minuter innan
det föreligger någon fara kommer instrumenten att ge en textbaserad och ljudvar-
ning i passagerarkabinen. Passagerarna bör lämna fordonet så snabbt som möjligt.
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Laddarens temperaturregle-
ringsfunktion
Funktionsöversikt

Om fordonets omgivningstemperatur är
lägre än -15°C eller högre än 35°C, håller
laddarens temperaturreglering batte-
riets temperatur inom lämpligt område.
Detta förbättrar fordonets prestanda
och räckvidd.

Användning

Laddarens uppvärmning/kylningsfunk-
tion kan slås på eller av i【Power Assi-
stant】→【Charging Management】på
multimediaskärmen.

OBS！
Du måste använda laddningskabeln
som följde med fordonet för att använ-
da laddarens temperaturreglering. An-
nars kommer den här funktionen inte
att vara tillgänglig.

Vi rekommenderar att du stänger av
denna funktion om den omgivande
temperaturen är mellan -15°C och
35°C.

Energiåtervinning
Huvudsyftet med denna funktion är att
omvandla en del av den kinetiska ener-
gin från bromsning eller rörelse till elekt-
risk energi för strömbatteriet. Detta utö-
kar fordonets räckvidd.

Energiåtervinningsnivån kan ställas in i
【Vehicle Settings】→【Driving】på
multimediaskärmen.

OBS！
När körning med en pedal är på är
energiåtervinningsnivån inte justerbar.

VARNING
Minskningen av fordonshastigheten or-
sakad av energiåtervinning kan inte er-
sätta normal inbromsning. För att
bromsa och stoppa fordonet måste du
trycka på bromspedalen.

OBS！
När energiåtervinningen aktiveras, vil-
ket orsakar betydande retardation, kan
bromsljusen tändas.

OBS！
Energiåtervinning kommer inte att ske
under följande omständigheter:

〉 När fordonet är i neutralläge eller
backläge.

〉 När batteriet är fulladdat.

〉 När batteriets temperatur är för hög
eller för låg.

〉 När temperaturen på drivmotorn är
för hög.

VARNING
När du kör och inte återvinner energi,
var alltid beredd på att bromsa efter-
som det elektriska drivlinan inte brom-
sar in fordonet när energiåtervinning
inte används. Undvik onödiga faror
som orsakas av att fordonet fortsätter
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att rulla framåt.

Batteriets säkerhetsbrytare

BD4705FF671D

Batteriets säkerhetsbrytare är placerad
bredvid stödstången i motorutrymmet
och är synlig när motorhuven har öpp-
nats. Denna strömbrytare används för
att koppla från eller koppla högspän-
ningssystemet och strömbatteriet.

VARNING
Försök inte använda batteriets säker-
hetsbrytare i motorutrymmet. Batte-
riets säkerhetsbrytare används endast
vid underhåll och vid drift som är kopp-
lad till högspänningssystemet.

Varningsetiketter för hög-
spänning

0E59F636B839

Denna etikett sitter på laddningsportens
lock för att varna dig om att det finns
högspänningselektricitet; otillåten de-
montering, reparation eller utbyte är
inte tillåtet. Vänligen notera detta, an-
nars finns det risk för elektrisk stöt.

D12A82022FAF

Det finns också etiketter på högspän-
ningskomponenter för att påminna dig
om att

〉 sådana komponenter använder hög-
spänningsel.

〉 Obehörig demontering, reparation el-
ler ersättning är inte tillåten. Vänligen
notera detta.

〉 Rör aldrig vid
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högspänningskomponenter, annars
finns det risk för en elektrisk stöt.

VARNING
Alla delar i fordonet som är försedda
med en högspänningsvarningsskylt kan
endast bearbetas av kvalificerad perso-
nal.

Låt inte fingrar, verktyg, smycken eller
andra metallföremål komma i kontakt
med komponenter som är försedda
med varningsskyltar för högspänning.

Gas som läcker ut eller rinner ut från
batteripaketet kan vara giftig eller
brandfarlig. I händelse av en olycka,
håll dig borta från fordonet för att för-
hindra personskador eller till och med
dödsfall.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Fordonets strömförsörjning
Slå på strömförsörjningen

Använd den smarta nyckeln eller det in-
telligenta entresystemet för att låsa upp
dörrarna. Öppna förardörren och ställ
sedan fordonets strömförsörjning till PÅ-
läge för att slå på alla elektriska lågspän-
ningskomponenter.

Starta fordonet

När följande villkor är uppfyllda och
bromspedalen är nedtryckt, kommer

fordonet att slås på  lampan är
tänd).

〉 Föraren bär den intelligenta nyckeln.

〉 Föraren sitter i förarsätet eller för-
arens säkerhetsbälte är fastspänt.

〉 Bilen är i Neutralläge eller Parkingslä-
ge.

〉 Den elektroniska styrningen är olåst.

Nödstart

A57A83C374CB

Om fordonet uppmanar, "Är din nyckel i
fordonet" (t.ex. har den intelligenta
nyckeln tappat strömmen eller det finns
allvarliga skador på dörrskyddet eller
bakre stötfångaren), placera den intelli-
genta nyckeln i instrumentpanelens för-

varingslåda ovanför  logotypen. Ge-
nom att trycka på bromspedalen kan du
sedan starta fordonet. Om fordonet inte
kommer att starta, kontakta en authori-
sed service centre så snart som möjligt.

VARNING
〉 Du måste sitta i förarsätet för att sät-

ta på fordonet. annars kan en allvar-
lig eller dödlig skada uppstå.

〉 Om du behöver flytta fordonet något
måste du starta fordonet först, an-
nars kan en olycka inträffa.

OBS！
Om instrumentpanelen visar att den
elektroniska styrningen inte kunde lå-
sas upp, följ instruktionerna för att vri-
da på ratten. Efter upplåsning kan du

Fordonets strömförsörjning
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starta fordonet.

Avstängning av strömmen

〉 Fordonets strömförsörjning kommer
att kopplas till AV-läge efter att fordo-
net har stoppats, växeln ändras till P,
alla dörrar och bagageluckan stängs
och dörrarna låses med smartnyckeln
eller smart entresystemet.

〉 När du har stoppat fordonet, tryck på
 AV-knappen för strömförsörjningen

för att stänga av fordonets strömför-
sörjning.

86E2E94F527A

Nödström av

Om fordonet rör sig (hastighet högre än
5 km/h) och det finns en nödsituation,
till exempel, kan fordonet inte stoppas
normalt, tryck länge på  AV-knappen
för strömförsörjningen i 5 sekunder för
att stänga av fordonets strömförsörj-
ning.

VARNING
〉 Att stänga av fordonet under körning

kan orsaka en kollision eller allvarlig
personskada.

〉 Stäng inte av fordonets strömförsörj-
ning till AV-läge under körning om
det inte är en nödsituation.

Annars kommer bromsarna och styr-
ningen att stängas av, vilket gör
bromsning och styrning mycket svå-
rare. Sakta därför ner så mycket som
möjligt innan du stänger av ström-
men.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Säkerhetsmeddelande

VARNING
〉 Att stanna fordonet i en brant slutt-

ning ökar risken för en olycka. Kör sä-
kert och undvika sådana riskabla
stopp.

〉 Parkeringsbromsen kan inte helt
hindra fordonet från att rulla i myck-
et branta sluttningar, så tryck ner
bromspedalen också för att förhind-
ra att fordonet rullar.

Elektrisk parkeringsbroms
Dra åt parkeringsbromsen

2554C150C674

〉 När fordonet står stilla, dra upp EPB-
omkopplaren för att dra åt den elekt-
riska parkeringsbromsen (EPB). Vid

denna tidpunkt kommer  parker-
ingsbromsljus på instrumentpanelen
att tändas.

〉 När fordonet står stilla ansätts den
elektriska parkeringsbromsen automa-
tiskt när förardörren öppnas och för-
arens säkerhetsbälte lossas. Vid denna

tidpunkt kommer  parkerings-
bromsljus på instrumentpanelen att
tändas.

Om du inte vill att parkeringsbroms-
funktionen ska aktiveras efter att for-
donet stängts måste du växla till neut-
ral, tryck på EPB-omkopplaren och
tryck på  avstängningsknapp för for-
donets strömförsörjning

Nödbromsning

Parkeringsbroms
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Om du i en nödsituation drar upp EPB-
omkopplaren och sedan håller den uppe
kommer EPB-systemet att bromsa for-
donet. Instrumentpanelen kommer att
avge en varning.

Frigör helt enkelt EPB-omkopplaren eller
tryck på gaspedalen för att avbryta nöd-
bromsningen.

VARNING
EPB-systemets nödbromsfunktion bör
endast användas i en nödsituation
(t.ex. när bromspedalen är blockerad).

Lossa parkeringsbromsen

D013B185FF06

När fordonets strömförsörjningsläge är
PÅ, frigörs parkeringsbromsen genom
att trycka på bromspedalen och trycka
ner EPB-omkopplaren. Vid denna tid-

punkt kommer  parkeringsbromslju-
set på instrumentpanelen att släckas.

OBS！
I händelse av onormalt avbrott i fordo-
nets ström, när strömmen återställs,
kommer lampan för parkeringsbroms-

fel på instrumentpanelen  tändas. At

this time, the system needs to be re-
started. Dra först upp EPB-omkoppla-
ren, tryck sedan på bromspedalen och
tryck på EPB-omkopplaren för att släp-
pa EPB normalt.

När du är i Parkläge kan du inte släppa
EPB manuellt.

Automatisk broms vid stillastående
(AVH)

C54DF885B16C

När fordonet står i en sluttning och mö-
ter rött ljus eller kör i stopp-och-gå-tra-
fik, frigör automatisk broms vid stillas-
tående (AVH) föraren från att behöva
hålla foten på bromspedalen under
långa perioder eller upprepade gånger
använda den elektriska parkerings-
broms. Detta ökar förarens komfort och
kan även minska risken för att fordonet
rullar tillbaka.

Efter att ha stängt förardörren, spänt på
förarens säkerhetsbälte och startat for-
donet, tryck på AVH-knappen för att slå
på eller stänga av funktionen för auto-
matisk fordonshållning.

Användning
1. Aktivera AVH-funktionen Vid denna
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tidpunkt är hållfunktionen för auto-
matisk fordonshållning i redoläge,
och hålllampan för bilfordon på in-

strumentpanelen.  är gul.

2. Stoppa fordonet genom att trycka på
bromspedalen, så kommer fordonet
automatiskt att lägga i parkerings-
bromsen. Nu är funktionen för auto-
matisk fordonshållning i drift, och
lampan för autofordonshållning på

instrumentpanelen  är grön.

3. När du är i körning eller backning,
tryck på gaspedalen och parkerings-
bromsen lossas automatiskt.

Om gaspedalen inte trampas ned un-
der en längre tid, stängs den automa-
tiska fordonshållningsfunktionen av
och den elektriska parkeringsbrom-
sen aktiveras automatiskt.

Följande förhållanden tvingar funktio-
nen för automatisk fordonshållning att
avslutas::

〉 Lossa förarens säkerhetsbälte.

〉 Öppnar förardörren.

〉 Växla fordonets strömförsörjning till
AV-läge.

〉 AVH har varit i drift i mer än 3 minuter.

OBS！
När funktionen för automatisk fordon-
shållning är aktiv och om systemet
upptäcker att fordonet rullar, ökar det
aktivt bromstrycket för att hålla fordo-
net stillastående. Du kommer att höra
ljud och känna vibrationer när detta

händer.

OBSERVERA
När du befinner dig i en automatisk bil-
tvätt eller blir bogserad, vänligen stäng
av funktionen för bilhållning.

Automatisk avgångsfunktion

När parkeringsbromsen är åtdragen och
föraren spänner fast sitt säkerhetsbälte
och trycker på gaspedalen, kommer sy-
stemet att upptäcka förarens avsikt att
lämna och automatiskt lossa parkerings-
bromsen.

I en sluttning, för att förhindra att fordo-
net rullar tillbaka, krävs större dragkraft
för att uppnå detta.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Växel
Parkering (P)

Parkering används när fordonet är par-
kerat. I Parkingsläge är fordonet meka-
niskt låst för att förhindra att det rör sig.

Backläge (R)

Backläge används för att backa.

Neutral (N)

Den används vid start eller stopp av for-
donet, se till att fordonet inte rullar iväg.

VARNING
〉 När du tillfälligt stannar fordonet i

neutralt läge, se till att lägga i parker-
ingsbromsen eller tryck på bromspe-
dalen, annars kan fordonet rulla iväg
och orsaka en olycka.

〉 Rulla inte i Neutralt läge eftersom det
kan resultera i en olycka.

Automatiskt läge (D)

När du kör normalt, använd Drive

(Körning).

Växling
När fordonet startar kan du växla nor-
malt. Du bör alltid trycka på bromspeda-
len innan du kör iväg, annars kommer
fordonet att röra sig av sig självt när det
sätts i kör.

OBS！
〉 När fordonshastigheten är lägre än 2

km/h, förarens säkerhetsbälte lossas
och förardörren öppnas, växlar for-
donet automatiskt till Parkingsväxel.

〉 Efter att fordonet stängts av växlar
det automatiskt till Park.

〉 Efter att ha växlat, kontrollera att for-
donet är i rätt växel.

2739875A9A31

Ⓐ Parkeringsknapp

Ⓑ Vridknapp för växling

Växlar till Parkering

När fordonet står stilla, tryck på Parker-
ingsknappen.

Växla till Drive, Reverse och Neutral
växel

Vridknappen för växling kan vridas

Växellåda
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medurs eller moturs för att välja olika
växlar efter behov.

4181373FCA37

〉 När fordonet står stilla och du byter
från Parkingsväxel till Neutral växel,
bakväxel eller körväxel, måste du
trycka på bromspedalen och sedan vri-
da på vredet.

〉 När fordonet står stilla och du växlar
från neutral växel till bakväxel eller
körväxel måste du trycka på bromspe-
dalen och sedan vrida på vredet.

〉 Om du vill sätta fordonet i neutral väx-
el, vrider du bara på vredet.

OBS！
Den valda växeln kommer att visas på
växlingsskärmen och i mitten av instru-
mentpanelen. Efter att ha växlat, se till
att du har valt den växel du vill ha.

Krypfunktion
Efter start av fordonet (ljuset 
tänds), välj Körning och släpp parker-
ingsbromsen och bromspedalen, fordo-
net kommer sakta att krypa framåt utan
att trycka på gaspedalen.

OBS！
På grund av olika modellkonfiguratio-
ner är det hos vissa modeller nödvän-
digt att slå på det personliga körläget
genom mediaskärmen och sedan akti-
vera krypfunktionen.

Körning är av
Normal körning är av

1. Spänn fast säkerhetsbältet och be-
kräfta att du har ansatt parkerings-
bromsen.

2. Tryck på bromspedalen och starta

fordonet  (lampan tänds).

3. Koppla växeln till drivväxeln.

4. Släpp bromspedalen och tryck sedan
försiktigt på gaspedalen för att acce-
lerera.

OBS！
När fordonet körs av, kommer den au-
tomatiska avgångsfunktionen automa-
tiskt att lossa parkeringsbromsen.

Starta

1. Sätt på säkerhetsbältet och bekräfta
att du har ansatt parkeringsbromsen

och starta fordonet  lampan är
tänd).

Gå till 【Power Assistant】 → 【Po-
wer Flow】 på multimediaskärmen
för att bekräfta att batterieffekten
inte är under 40 %, växla sedan körlä-
get till sport och bekräfta att ESC-
funktionen är aktiverad av.
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2. Den vänstra foten trampar ner
bromspedalen för att ändra växellä-
get till Kör. Samtidigt trycker högerfo-
ten ner gaspedalen helt och instru-
mentpanelen indikerar ”Launch con-
trol aktiverad”.

3. Släpp bromspedalen så att fordonet
startar tills körningen är klar.

VARNING
〉 Kör försiktigt och inom hastighets-

gränsen.

〉 Start kan endast användas på platser
utan tvärgående fordonsflöde eller
fotgängare. Det är förarens ansvar
att se till att hans körstil och accele-
ration inte äventyrar eller stör säker-
heten för andra på vägen.

〉 Undvik att använda denna funktion
på våta och hala vägar. Om du gör
det kan du tappa kontrollen över for-
donet och leda till en olycka.

OBSERVERA
Om bromsningen bibehålls i 3 sekun-
der efter att start har aktiverats, läm-
nar fordonet startfunktionen och går in
i timeoutskydd för att skydda motor-
systemet. När timeout-tillståndet har
angetts måste du släppa gaspedalen
för att lämna timeout-tillståndet för att
gå in i Start igen.

OBS！
Batteriets temperatur kan förhindra

normal aktivering av Start.

Parking
1. När gaspedalen har lossats trycker

du på bromspedalen.

2. När bilen har stannat, växla till Park-
ing.

3. Ansätt parkeringsbromsen.

OBS！
När förarens säkerhetsbälte släpps och
förardörren öppnas kommer fordonet
automatiskt att ansätta parkerings-
bromsen.

4. Släpp bromspedalen.

OBSERVERA
〉 När ett fordon tillfälligt måste stop-

pas i en sluttning måste bromspeda-
len trampas ned eller parkerings-
bromsen dras åt. Använd inte gaspe-
dalen eller krypfunktionen för att för-
hindra att fordonet rullar tillbaka.

〉 När fordonet är parkerat i en slutt-
ning, använd vid behov hjulblock för
att förhindra att fordonet rullar ned-
för.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Växlingslägen

BC4A0A7FCDA4

Välj AUTO, normalläge, ECO-läge eller
sportläge genom att trycka på knappen.

AUTO

Växlar automatiskt till normalt, ECO eller
sportläge beroende på förarens körstil,
fordonets status och vägförhållandena.

Normalläge

Det bästa körläget baserat på körförhål-
landen, fordonsstyrka och ekonomi.

ECO-läge

Det bästa läget för att spara energi med

energiförbrukning och komfort som pri-
mära mål. Lämplig för körning i medel-
hög till låg hastighet.

När du väljer ECO-läge använder du mul-
timediaskärmen och sidan【Vehicle Set-
tings】→【Driving】 för att slå på eller
av funktionen för automatisk begräns-
ning av luftkonditioneringen.

Sportläge

Stark lyhördhet för snabbare körning
och omkörning av andra fordon. Ökar
fordonsdynamiken och ger en förbätt-
rad körupplevelse.

OBS！
Gå till 【Vehicle Setting】→【Ligh-
ting】→【Sport Mode Lighting】 på
multimediaskärmen för att ställa in for-
donets varningsstatus när bilsökning
utlöses.

Anpassat körläge

Personligt körläge kan ställas in i【Vehic-
le Settings】→【Driving】på multime-
diaskärmen. När personligt körläge är
aktiverat kan du anpassa följande alter-
nativ.

〉 Energiåtervinningsnivå

Anger energiåtervinningsnivå (%).

〉 Justering av hastighetsgräns

Anger fordonets högsta hastighet.

〉 Gaspedalkänslighet

Anger gaspedalens känslighet.

〉 Krypningsfunktion

Körläge

103

2

Körning



Slår på och av krypningsfunktionen.
När denna funktion är aktiverad har

fordonet startats  (lampan lyser),
växla till körväxel och släpp hand-
bromsen och bromspedalen. Fordonet
kommer sakta att krypa framåt utan
att behöva trycka på gaspedalen.

OBS！
På grund av olika modellkonfiguratio-
ner kan det hända att vissa modeller
inte är utrustade med personligt an-
passade körlägen. Se det aktuella for-
donet för detaljer.

ECO+-läge

ECO+-läge (super ECO-läge) kan minska
onödig strömförbrukning och öka for-
donsutbudet.

ECO+-läget kan slås på eller av i【Vehicle
Settings】→【Driving】på multimedias-
kärmen.

OBS！
〉 Detta läge är inte tillgängligt om for-

donet rör sig med en hastighet av
över 60 km/h.

〉 Fordonets hastighet är begränsad till
90 km/h i super ECO-läge.

Enkelpedalläge

När fordonet står stilla och horisontellt
kan enkelpedalläget slås på och av i
【Vehicle Settings】→【Driving】på
multimediaskärmen.

OBS！
〉 Vi rekommenderar att du inte slår på

eller av enpedalskörläget under kör-
ning.

〉 För genomsnittlig körning kan an-
vändning av försiktig acceleration
och retardation bidra till att förbättra
fordonets räckvidd.

I körläge med enpedalskörläget behöver
föraren bara trycka på, släppa eller helt
ta foten från gaspedalen för att accelere-
ra, bibehålla nuvarande hastighet, sakta
ner eller stanna. Detta läge är lämpligt
för alla typer av normal körning. Det är
flexibelt, enkelt och kan avsevärt förbätt-
ra räckvidden.

VARNING
〉 Den inbromsning som produceras

med enpedalskörläget kan inte helt
ersätta konventionell bromsning. Du
bör vara redo att använda bromspe-
dalen i en nödsituation.

〉 När fordonet har stannat i enpedals-
körläge bör föraren inte gå ur fordo-
net utan att utföra andra åtgärder.

〉 Använd inte läget för enpedalskörlä-
ge när du parkerar fordonet. När du
parkerar under långa perioder, pla-
cera i neutralläge och dra åt parker-
ingsbromsen.

〉 Vi rekommenderar inte användning-
en av enpedalskörläge när vägen är
isig eller våt.
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Användning

När enpedalskörläget är aktiverat och
fordonet är i körning uppnås accelera-
tion, bibehållen hastighet, sakta ner och
stanna genom att trycka ned, släppa el-
ler helt ta bort foten från gaspedalen.

Enpedalskörläge kan stängas av eller
inte fungera i följande situationer:

〉 När batteriladdningen är för hög eller
för låg.

〉 När batteriets temperatur är för hög
eller för låg.

〉 När temperaturen på drivmotorn är
för hög.

〉 När ESC aktiveras.

〉 När du växlar till ett annat körläge.

Efter att fordonet har stoppats med en-
pedalskörläge, kommer följande åtgär-
der att sätta fordonet i krypläge:

〉 Sätta fordonet i backläge.

〉 Stänger av enpedalskörläget.

〉 Avsluta körläge och går sedan tillbaka
till körläge.

OBSERVERA
〉 Enpedalskörläge använder energi-

återvinning för att bromsa och stop-
pa fordonet. Fordonet kommer att
stanna på de flesta vägytor. Däremot
kan inbromsning påverkas av vägens
lutning och fordonets last. Föraren
ska alltid vara redo att bromsa.

〉 När batteriladdningen är hög och
körläget med en pedal är på, visar

instrumentpanelen "Hög batteriladd-
ning. Enkelpedalfunktion begrän-
sad.”. Fordonets inbromsning kom-
mer också att påverkas, så föraren
bör alltid vara redo att bromsa.

〉 När lutningen är för brant eller for-
donet har ett fel, tryck genast på
bromspedalen för att förhindra att
fordonet rullar framåt/bakåt.

OBS！
När fordonet stoppass i enpedalskörlä-
ge, tillämpas EPB automatiskt efter nå-
gra sekunder.

105

2

Körning



Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Användning
Akustiska fordonsvarningar kan ställas
in i【System Settings】→【Sound】→

【Sound Effects】→【Pedestrian War-
ning Sound】på multimediaskärmen.

Varje gång fordonet börjar röra sig
(eller indikerar) startar det akustiska for-
donsvarningssystemet automatiskt.

När hastigheten framåt inte är högre än
30 km/h eller om fordonet körs back,
kommer systemet att avge akustiska
varningar.

VARNING
Du bör inte förlita dig för mycket på
det akustiska fordonsvarningssyste-
met. Under vissa omständigheter kan-
ske fotgängare inte hör varningarna
och de kan misslyckas med att märka
att ett fordon närmar sig, vilket kan re-
sultera i en olycka, skada eller till och
med dödsfall.

Akustiskt fordonsvarningssystem
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Växlingslägen
När strömmen slagits på kan de assiste-
rade styrningslägena, inklusive ljus,
komfort och sport justeras【Vehicle Set-
tings】→【Frequently Used】or【Vehic-
le Settings】→【Driving】på multime-
diaskärmen.

I bilar med länkad växling, när du byter
körläge, växlar servoassisterad styr-
ningsläget också:

Körläge
Servoassisterad

styrningsläge

ECO-läge Ljus

Normalläge Komfort

Sportläge Sport

Autoläge Komfort

Anpassat läge Komfort

ECO+-läge Ljus

Enkelpedalläge Komfort

OBS！
Vid byte av servoassisterad

styrningsläge måste följande villkor
vara uppfyllda:

〉 Servoassisterad styrningsläge funge-
rar normalt.

〉 Fordonets hastighet är under 120
km/h.

〉 Ingen betydande vändning sker.

Komfort

Lämplig för normala körvanor

Sport

Minskar styrassistansen och ökar ratt-
motståndet, rekommenderas för an-
vändning i höga hastigheter och i snö
och regn.

Ljus

Ökar styrassistansen så att styrningen är
enkel, lämpad för stadskörning och
stop-and-go trafik.

Servoassisterat styrningsläge
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Säkerhetsmeddelande

VARNING
〉 Parkeringshjälpsystemet är endast

avsett som ett användbart verktyg
och bör inte användas i stället för
förarens egna observationer av mil-
jön. Föraren ska alltid ta ansvar för
säker körning och vara uppmärksam
på fordonets omgivning vid parker-
ing eller liknande manövrar.

〉 Parkeringshjälpsystemet har döda
vinklar där det kanske inte upptäcker
ett hinder. Se därför till att det inte
finns några barn eller djur i närheten
av fordonet när du parkerar eller ut-
för liknande manövrar.

OBSERVERA
〉 Se till att bakluckan är helt stängd vid

backning.

〉 Slå inte någon kamera eller sensor.

〉 Rikta inte en högtrycksvattenslang

direkt mot en kamera eller sensor
när du tvättar fordonet. Detta kan re-
sultera i systemfel eller brand.

〉 Använd inga slipande eller vassa fö-
remål för att rengöra en kamera eller
sensor. Använd en mjuk trasa eller
lågtrycksvatten för att rengöra ytan
på kamerorna och sensorerna.

OBS！
Ultraljudsvågor påverkar parkerings-
hjälpsystemets radar, så under följan-
de förhållanden kan det inte upptäcka
eller upptäcka ett hinder dåligt, och
detta är inte ett systemfel:

〉 När ett föremål är litet eller fint som
ett trådnät, staket, pelare eller rep.

〉 När ytan på ett föremål inte reflekte-
rar detekteringssignalen, eller en
person bär kläder som inte reflekte-
rar signalen.

〉 När hindret är snö, en textil eller ett
ämne vars yta lätt absorberar ljudvå-
gor.

〉 När hindret är en spetsvinkelreflek-
tor eller ett konformat föremål.

〉 Vid körning på gräsbevuxna eller
ojämna vägar.

〉 Vid backning i en sluttning.

〉 När omgivningen har ultraljudsstör-
ningar vid samma frekvens, t.ex. från
metall eller högtrycksgasutsläpp eller
när ett fordons tuta ljuder direkt på
sensorn.

Parkeringsassistanssystem
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〉 När registreringsskylten är böjd, lu-
tad eller en stor dekorativ registre-
ringsskyltsram monteras.

〉 När sensorns yta är täckt.

För att säkerställa att systemet fun-
gerar korrekt, se till att sensorn är
ren och inte har något som täcker
den, som snö eller is.

Parkeringsinställningar
De relevanta funktionerna för parker-
ingshjälpsystemet kan ställas in i【Vehic-
le Settings】→【Parking】på multime-
diaskärmen. Se ditt fordon för den fak-
tiska inställningsproceduren.

〉 【Front Sensor Auto ON】

Slår på eller av automatisk triggning av
de främre sensorerna.

Efter att funktionen har slagits på, när
fordonshastigheten är lägre än 10
km/h och ett hinder detekteras inom
räckvidd, slås den främre radarn och
bildsystemet på automatiskt. Om av-
ståndet till hindret inte ändras inom
några sekunder, hindret är långt borta
eller parkeringsbromsen är ansatt,
stängs systemet av automatiskt.

〉 【Low Speed AEB】

Låghastighets nödbromsfunktionen
kan slås på eller av.

När funktionen har slagits på, när for-

donet kör långsamt,  lyser nöd-
bromsfunktionen för låg hastighet på
bildskärmen grönt, vilket indikerar att
funktionen är normal och funktionell.

Vid denna tidpunkt, om ett hinder
upptäcks och det bedöms att det finns
risk för kollision, utför systemet auto-
matiskt en nödbromsning för att mins-
ka risken för kollision, och lampan ly-
ser rött.

OBSERVERA
〉 Denna funktion är endast avsedd

som ett användbart verktyg och kan
inte garanteras att upptäcka alla hin-
der under alla omständigheter.

〉 I komplexa vägsituationer (som vägar
som korsar fält, smala körfält och så
vidare), stäng av nödbromsfunktio-
nen för låg hastighet. Annars kan sy-
stemet utföra onödiga bromsningar.

〉 【Side Safety Distance Warning】

Du kan sätta på eller stänga av var-
ningsfunktionen för sidosäkerhetsav-
stånd.

När funktionen har slagits på, när sen-
sorerna på vänster eller höger sida av
karossen upptäcker ett hinder, kom-
mer systemet att påminna föraren om
att parkera försiktigt med bilder och
ljudvarningar.

〉 【Automatic Blind Spot Camera】

Du kan slå på eller av den automatiska
dödvinkelkamerafunktionen.

När funktionen är påslagen och fordo-
net är i Drive, slås panoramavyn på
automatiskt när du aktiverar blinker-
sen eller ratten vrids till en viss vinkel.
När ratten återgår till sitt ursprungliga
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läge, indikatorn avbryts eller fordonet
når en inställd hastighet, stängs pano-
ramavyn av automatiskt.

〉 【Disable Surround View】

Den hastighet med vilken panorama-
vyn stängs av kan ställas in.

När fordonets hastighet överstiger ett
inställt värde stängs panoramavyn av
automatiskt.

〉 【Enable Surround View】: Växlar till
panoramavyn.

Panoramavy
Systemöversikt

Panoramavysystemet (även kallat sur-
roundvy) fångar fordonets omgivning
genom fyra kameror och överför bildsig-
nalen till skärmen, vilket garanterar sä-
kerheten genom att göra kontrollen över
fordonet enkel och därmed förhindra
kollisioner.

Användning

〉 När den är i backläge, slås panorama-
vyn på automatiskt.

〉 När du är i Parkeringsläge stängs pa-
noramavyn av automatiskt.

〉 När fordonets hastighet överstiger ett
inställt värde stängs panoramavyn av
automatiskt.

Skärmöversikt

OBS！
Layouten på panoramavyskärmen kan-
ske inte är densamma för alla model-
ler. Använd ditt faktiska fordon som

referens.

【 】: Tryck på den här knappen för att
lämna panoramavyn.

: Tryck på den här knappen för att slå
på det intelligenta integrerade parker-
ingssystemet.(▷ Page 111)

: Rör vid denna knapp för att aktivera
bakåtspårning funktionen.(▷ Page 114)

 / : Tryck på den här knappen för
att växla mellan 2D- och 3D-visningslä-
gen.

: Tryck på den här knappen för att
komma åt extrafunktionerna för panora-
mavysystemet.

: I 3D-visningsläge kan du slå på eller
av den genomskinliga chassifunktionen.

När den genomskinliga chassifunktionen
är på, visar bildskärmen gradvis en bild
av vägen under fordonet när fordonet
körs framåt.

: Tryck på den här knappen för att
växla bildens visningsvinkel mellan stan-
dardvisningsvinkeln, hjulets visningsvin-
kel och fordonets visningsvinkel.

【 】: Tryck på denna knapp för att
stänga av panoramavysystemets extra-
funktioner.

Växla vyer

〉 Automatisk vyväxling

När D-växeln är ilagd växlar sikten au-
tomatiskt till frontvyn; när R-växeln är
ilagd växlar sikten automatiskt till ba-
kåtsikten. I D-växeln, genom att slå på
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vänster eller höger blinkers, växlar vyn
automatiskt till framhjulsvyn.

〉 Manuell vyväxling

När fordonshastigheten är under 10
km/h kan du byta vy manuellt.

I 2D-visningsläge kan du genom att
peka på området runt fordonet på pa-
noramabilden växla vyn till motsvaran-
de område.

I 3D-visningsläge, tryck på panorama-
bilden och den visar flervägsknappar.
Genom att trycka på olika riktnings-
knappar visar bildområdet den vy som
motsvarar knappen; genom att trycka
på knappen på motorhuven aktiverar
du den genomskinliga motorrums-
funktionen och bildskärmen kommer
gradvis att visa en bild av vägen under
motorrummet, allt eftersom fordonet
fortskrider.

Antikollisionsradar
Systemöversikt

Den kollisionsradar som installerats är
en typ av radarsensor. Vid parkering
känner sensorerna av om det finns ett
hinder framför eller bakom fordonet och
avståndet till hindret, och avger en ljud-
signal för att underlätta förarens säker-
het och göra parkeringen enkel.

Användning

〉 Antikollisionsradar och panoramavyer
slås och stängs av tillsammans.

Detekteringsintervall och larmmetod

Sensorläge
Detektionsområde

[m]

Framsida 0,6

Främre mitt 1,0

Baksida 0,6

Bakre mittpunkt 1,5

När antikollisionsradarn är påslagen och
om sensorn upptäcker ett hinder inom
räckvidd, kommer den att larma.

När avståndet mellan fordonet och hind-
ret förkortas kommer varningsljudets
frekvens gradvis att öka, och när fordo-
net är på väg att träffa hindret ljuder
varningen längre. För att undvika en kol-
lision måste du stanna fordonet.

OBS！
På grund av olika modellkonfiguratio-
ner är vissa modeller inte utrustade
med den främre radarn. För detaljer,
se det faktiska fordonet.

Intelligent integrerat parker-
ingssystem
Systemöversikt

Det intelligenta integrerade parkerings-
systemet använder panoramavysyste-
met och radarsystemet för att undvika
kollisioner. Radarsensorerna och kame-
rorna upptäcker hinder som omger for-
donet och parkeringsplatser för att iden-
tifiera var fordonet ska parkeras. Syste-
met styr sedan automatiskt fordonets
styrning, växling och bromsning. Föraren
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behöver bara följa systemindikationerna
för att komma in och ut ur parkerings-
platsen.

Vid parkering, om fotgängare, fordon
och andra rörliga hinder upptäcks och
det finns risk för en kollision, kommer
systemet automatiskt att utföra nöd-
bromsning och snabbt få fordonet att
stanna; om ett fast hinder upptäcks och
det finns risk för en kollision kommer sy-
stemet att bromsa mjukt och stoppa for-
donet mjukt.

VARNING
Det intelligenta integrerade parkerings-
systemet är avsett att hjälpa föraren.
Den kan inte ersätta förarens bedöm-
ning av förhållandena utanför fordo-
net. Vid parkering, var ständigt upp-
märksam på din omgivning och var-
ningsmeddelanden från parkeringssys-
temet. För att garantera säkerheten, ta
kontroll över fordonet och andra nöd-
vändiga åtgärder när ovanliga situatio-
ner uppstår.

Användning

När du har startat fordonet trycker du
på knappen 【Intelligent Parking】 på
bildsidan för 360 panoramavyer för att
aktivera det intelligenta integrerade par-
keringssystemet.

Med systemet aktiverat kan du parkera
helt enkelt genom att följa instruktioner-
na på multimedia-skärmen.

OBSERVERA
För att säkerställa säker parkering
måste föraren hela tiden övervaka for-
donets omgivning och omedelbart ta
kontroll över fordonet om det finns
risk för en kollision.

OBS！
〉 Du kan välja att endast lämna en par-

keringsplats när fordonet står stilla.

〉 När du letar efter en parkeringsplats,
se till att det finns tillräckligt med ut-
rymme (cirka 0,5-1,5 m) mellan dig
och intilliggande fordon eller hinder,
annars kanske systemet inte upp-
täcker parkeringsplatsen.

Försiktighetsåtgärder

Följande villkor kommer att avbryta in-
telligent parkering. När avbrottet upp-
hör fortsätter processen.

〉 Öppna en dörr (inklusive bagageluck-
an).

〉 Fällning av sidospeglarna.

〉 Lossa förarens säkerhetsbälte.

〉 Om det finns ett hinder i infart till par-
keringsplatsen.

〉 Störningar i gaspedalen.

Följande kan leda till att fordonet läm-
nar intelligent parkering:

〉 Om fordonshastigheten är över 30
km/h när man letar efter en parker-
ingsplats.

〉 Störning av växeln, ratten eller
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parkeringsbromsen.

〉 Om en time-out inträffar på grund av
avbrott, om avbrottet är för långt, om
parkeringsmanövern är för långsam
eller om den totala parkeringstiden är
för lång.

〉 Tryck på den intelligenta parkerings-
knappen.

〉 När du lämnar en parkeringsplats av-
gör systemet att fordonet inte kan
köra ut i någon riktning eller att vägen
är fri och att det därför inte finns nå-
got behov av att använda den intelli-
genta parkeringsfunktionen.

〉 Om fordonet är i brant lutning.

Systemet kan inte tillämpas på alla par-
keringsscenarier. I vissa ovanliga fall
fungerar systemet eventuellt inte som
förväntat. Det finns några exempel ne-
dan, men dessa är inte uttömmande:

〉 Parkeringsplatsen kan inte identifieras
på grund av miljöfaktorer, såsom
smutsiga parkeringsmarkeringar, mar-
keringar som täcks av stora mängder
skräp, ogräs, jord eller andra material,
dåligt ljus eller starka reflexer på par-
keringsplatser.

〉 Ojämna ytor gör det omöjligt att upp-
täcka parkeringsmarkeringarna.

〉 Det finns gropar i ytan av parkerings-
platsmarkeringarna.

〉 Det finns fordon framför eller bakom
den tomma parkeringsplatsen som är
för nära eller upptar en del av parker-
ingsplatsen.

〉 Det finns fotgängare eller andra före-
mål på parkeringsplatsen.

〉 Medan fordonet står stilla, finns det
fotgängare eller andra hinder nära ka-
meran.

〉 Det finns gamla, kvarvarande parker-
ingslinjer på den nuvarande parker-
ingsplatsen.

〉 Parkeringsplatsen ligger i ett hörn eller
en kurva.

〉 Fordonets däck är kraftigt slitna eller
okända däck (som ett reservdäck som
inte är i full storlek) har monterats.

〉 Användning av denna funktion på
ojämna ytor (d.v.s. ogräs eller grusvä-
gar etc.) kan leda till ett systemidentifi-
eringsfel som kan leda till onödiga in-
bromsningar.

〉 Externa ljud stör systemet, vilket leder
till ett sensoridentifieringsfel, vilket le-
der till felaktig rapportering av obefint-
liga hinder.

〉 Sensorerna är smutsiga eller täckta.

〉 Det är kraftig dimma, regn eller snö.

Använd inte intelligent parkering i des-
sa situationer:

〉 Om du har monterat snökedjor eller
reservdäck.

〉 Om fordonet bär en last som sträcker
sig utanför fordonets gränser.

〉 Om du har installerat en draganord-
ning.

〉 Om fordonet är i brant lutning.

〉 Om det finns stora gropar.
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Backspår backning
Systemöversikt

När du kör i körläge med en hastighet av
30 km/h eller lägre, registrerar systemet
fordonets spår under de senaste 50
metrarna i realtid; när backspår funktio-
nen är påslagen styr systemet ratten,
bromsarna och hastigheten för att auto-
matiskt backa fordonet enligt det spår
som registrerats.

Vid backning, om fotgängare, fordon el-
ler andra icke fasta hinder upptäcks och
det finns risk för en kollision, utför syste-
met automatiskt nödbromsning och
stoppar snabbt fordonet.

OBS！
På grund av mekanisk avvikelse, däckt-
ryck och andra faktorer som påverkar
noggrannheten i systemkontrollen, kan
backspåret avvika i viss utsträckning,
det är inte garanterat att följa original-
spåret exakt.

VARNING
Backspår backning är endast tänkt som
ett användbart verktyg och kan inte er-
sätta förarens uppfattning om situatio-
nen. Vid backning måste föraren ob-
servera sin omgivning och notera back-
ningsvarningar; om något oväntat hän-
der bör de ta kontroll för att garantera
säkerheten.

Användning

När du har startat fordonet trycker du
på knappen 【Track-back Reverse】 på
panoramavyskärmen för att aktivera
funktionen för trackback-back.

När back-back-funktionen är aktiv kan
automatisk backning slutföras via upp-
maningarna på multimedia-skärmen.

OBSERVERA
För att säkerställa säker parkering
måste föraren hela tiden övervaka for-
donets omgivning och omedelbart ta
kontroll över fordonet om det finns
risk för en kollision.

Försiktighetsåtgärder

Systemet kommer att stoppa och rensa
det inspelade spåret under följande
omständigheter:

〉 Om fordonshastigheten är högre än
30 km/h.

〉 Om fordonet stängs av på ett onor-
malt sätt.

〉 Om ratten vrids för mycket (ca 450°).

〉 Om fordonet avviker från det registre-
rade spåret med mer än en meter.

När du backar kan följande situationer
göra att backspår funktionen avbryts el-
ler slutar fungera:

〉 Tryck på knappen för backspår back-
ningen.

〉 Störar växeln, ratten, parkeringsbrom-
sen eller gaspedalen.

〉 Lossa förarens säkerhetsbälte.
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〉 Öppna en dörr (inklusive bagageluck-
an).

〉 Fällning av sidospeglarna.

〉 Om systemet upptäcker att fordonet
inte kan fortsätta.

〉 Om ett hinder upptäcks på rutten.

OBS！
Starta om backspår funktionen efter
ett icke-systemfel eller utgång och sy-
stemet kommer att sluta backa efter
det återstående spåret.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Systemöversikt
Systemet för övervakning av däcktryck
(TPMS) kan övervaka däcktryck och
däcktemperaturer i realtid och ge en
omedelbar varning om ett däck utveck-
lar ett problem. Systemet varnar föraren
att vidta åtgärder och förhindrar där-
med en olycka.

OBSERVERA
〉 Om ett ersättningsdäck inte är en

äkta reservdel kan det påverka
TPMS:s normala funktion.

〉 TPMS kanske inte fungerar korrekt
när snökedjor är monterade eller när
ett hjul är täckt.

〉 TPMS kanske inte fungerar korrekt
på grund av trådlösa störningar.

〉 När däck har bytts eller bytts runt, ef-
ter att ha kört kontinuerligt i cirka nio
minuter med en hastighet över 30
km/h, kommer däcktrycksövervak-
ningssystemet automatiskt att

identifiera däcktryck, däcktempera-
tur och position. Om däcktrycket och
temperaturen inte visas korrekt efter
nio minuter, kontakta en authorised
service centre för att få TPMS-åter-
ställningen.

〉 TPMS är inte en ersättning för normalt
underhåll. Även om TPMS inte utfärdar
en varning, bör däck och däcktryck
kontrolleras regelbundet för att säker-
ställa att de är normala.

〉 Däcktrycket kan påverkas av faktorer
som värme som genereras av körning,
miljö och körtid. Generellt sett är
däcktrycksfluktuationer på runt 30 kPa
normala.

Övervakningsfunktion
På ratten trycker du på  hemknappen,
och instrumentpanelen växlar till sidan
för kördata. På sidan för kördata trycker
du på  upp eller  väljarknapparna
på kördatasidan för att växla till sidan
för däcktrycksövervakning för att visa
trycket och temperaturen för alla fyra
däcken i realtid.

Om ett däcks tryck är för lågt eller ett
däck är för varmt, kommer den onorma-
la däckikonen på sidan för däcktrycksö-
vervakning att blinka i rött.

Varningar
Om däcktrycket är lågt eller däckets
temperatur är för hög kommer instru-
mentpanelen att ge följande varning:

Däcktrycksövervakningssystem
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〉 Informationscentret visar ett larmföns-
ter, de berörda däcken visas i rött och
ett ljudlarm ljuder.

〉 På instrumentpanelen, varningslam-
pan för däcktrycksövervakningssyste-

met  lyser.

Om det finns en varning om ett av däck-
en, undvik skarp styrning eller kraftig in-
bromsning. Sänk hastigheten, kör om på
en säker plats, parkera fordonet så snart
som möjligt och kontakta en authorised
service centre för hjälp.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Intelligent övervakningssys-
tem
Förarens övervakningssystem

Gå till 【Vehicle Settings】→【In-car】→

【In-Cabin Monitoring】→【Driver Mo-
nitoring System】på multimediaskär-
men för att aktivera den här funktionen
eller av. Efter att ha slagit på funktionen
kan du anpassa följande inställningar:

〉 【Distraction Monitoring】: När denna
funktion är påslagen och under kör-
ning, när systemet upptäcker att för-
aren är distraherad, kommer systemet
att utfärda en röstvarning. Instrument-
panelen visar också ett varningsmed-
delande. Om föraren fortsätter att
köra medan den är distraherad, kom-
mer systemet att ändra röstvarningen
automatiskt beroende på hur distrahe-
rad föraren är.

OBSERVERA
Att slå på en indikator eller vrida på

ratten en viss grad kommer att begrän-
sa distraktionsövervakningsfunktionen
och stoppa den från att ge några ytter-
ligare instruktioner.

〉 【Fatigue Monitoring】: När denna
funktion är på och under körning kom-
mer systemet att avge en hörbar
prompt eller en röstlarm när det upp-
täcker att föraren är trött, beroende
på hur trött föraren är. Instrumentpa-
nelen visar också varningsmeddelan-
det. Om systemet avger en röstlarm
betyder det att förarens trötthet på-
verkar körsäkerheten avsevärt. Ta sy-
stemets förslag eller stanna på en sä-
ker plats för att vila så snart som möj-
ligt.

〉 【Dangerous Behaviour Monitoring】:
När den här funktionen är på och un-
der körning kommer systemet att avge
ett röstlarm när det upptäcker farligt
förarbeteende.

VARNING
Förarens övervakningssystem är en-
dast avsett att hjälpa föraren. Föraren
är ansvarig för fordonets säkerhet un-
der alla omständigheter och ska aldrig
köra när han är trött eller distraherad.
Föraren måste alltid köra försiktigt och
uppmärksamt.

OBSERVERA
〉 Kontrollera och bekräfta att kameran

är ren och fri för att säkerställa att

Intelligent övervakningssystem
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systemet fungerar korrekt.

〉 Rengör inte kameran med något sli-
pande eller skarpt.

〉 Slå inte eller slå på kameran.

System för övervakning av vitala tecken

Gå till【Vehicle Settings】→【In-Car】→

【In-Cabin Monitoring】på multimedias-
kärmen för att anpassa följande inställ-
ningar för övervakning av vitala tecken.

〉 【VMDR Biometric Identification】:
slår tillfälligt på eller av övervakning av
vitala tecken.(▷ Page 201)

OBS！
Varje gång du växlar strömläget till PÅ,
är övervakning av vitala tecken aktive-
rad som standard.

〉 【Delayed Shutdown】: slår på eller av
larmfördröjningsfunktionen. När den
är på kommer övervakning av vitala
tecken att fördröja larmet med 10 mi-
nuter.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Systemöversikt
När du kör på en rak motorväg i fritt flö-
dande trafik, låter farthållarens assi-
stentsystem dig hålla en inställd fordon-
shastighet utan att använda gaspedalen.
När systemet upptäcker att hastigheten
på det framförvarande fordonet är lägre
än den inställda marschhastigheten i
detta fordon, kommer det att följa for-
donet framför på ett säkert avstånd.

Fordon utrustade med intelligent far-
thållare kan hålla fordonet mellan kör-
fältsmarkeringarna i farthållningsläge.

VARNING
〉 Farthållarens assistentsystem är en-

dast avsett som ett användbart verk-
tyg. Den kan inte ersätta förarens be-
dömning av väg- och trafikförhållan-
dena och inte heller helt ersätta för-
arens kontroll. Under alla omständig-
heter är föraren ansvarig för fordo-
nets säkerhet och de måste alltid

koncentrera sig och köra med försik-
tighet.

〉 När du inte använder farthållarens
assistentsystem, stäng av det för att
undvika att det aktiveras av misstag.

〉 Felaktig användning av farthållarens
assistentsystem kan möjligen leda till
en kollision.

〉 Farthållarens assistentsystem bör en-
dast användas vid körning i bra väder
och på fri väg.

〉 Farthållarens assistentsystem rekom-
menderas inte för användning i
stadsområden, på slingrande eller
smala vägar, våta eller hala ytor, i
kraftigt regn eller under andra dåliga
väderförhållanden.

〉 Användning av farthållarens assi-
stentsystem rekommenderas inte vid
körning i kuperad terräng, främst av
följande skäl:

Vid körning i uppförs- eller nedförs-
backe kan det hända att farthållarens
assistanssystem inte kan hålla den
inställda hastigheten.

När det framförvarande fordonet når
toppen eller botten av en backe kan-
ske farthållarens assistanssystem
inte kan upptäcka det, vilket resulte-
rar i plötslig acceleration eller sen in-
bromsning.

Farthållare assistentsystem
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Användning

15CA31279E9C

Ⓐ Justering av fordonshastighet

Ⓑ Avbryt farthållning

Ⓒ Aktivera farthållning

Ⓓ Justering av fordonsavstånd

Aktivera farthållning

Under körning, genom att dra kontrolls-
paken mot ratten till läget 【CRUISE】
och släppa den aktiveras farthållaren.
Den lägsta fordonshastighet som far-
thållarens ssistenten kan ställas in på är
30 km/h.

Dra en gång, och adaptiv farthållare
kommer att slås på och visas som sådan
på instrumentpanelen

Dra två gånger och den intelligenta far-
thållarens funktionen aktiveras och visas
som sådan på instrumentpanelen

OBS！
När den adaptiva farthållaren är på
skall följande grundläggande villkor
vara uppfyllda innan fordonets
marschfart kan ställas in:

〉 Alla dörrar är helt stängda.

〉 Föraren använder redan sitt säker-
hetsbälte.

〉 Fordonet har startats och är i körslä-
ge.

〉 ESC är i läget PÅ.

〉 Parkeringsbromsen är inte åtdragen.

〉 Fordonets hastighet är lägre än 150
km/tim.

〉 Fordonets körläge är normalt, ECO
eller sportläge.

När den intelligenta farthållarens funk-
tionen är på skall följande grundläg-
gande villkor vara uppfyllda innan for-
donets marschfart kan ställas in:

〉 Alla dörrar är helt stängda.

〉 Föraren använder redan sitt säker-
hetsbälte.

〉 Fordonet har startats och är i körslä-
ge.

〉 ESC är i läget PÅ.

〉 Parkeringsbromsen är inte åtdragen.

〉 Fordonets hastighet är lägre än 150
km/tim.

〉 Systemet har upptäckt körfältsmar-
keringar.

〉 Om fordonshastigheten är lägre än
60 km/tim och det inte finns några
körfältsmarkeringar skall ett rörligt
mål detekteras.

〉 Fordonets körläge ställs in på nor-
malt läge, ECO- eller sportläge.

Justering av marschhastighet

Dra kontrollspaken uppåt eller nedåt till
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läget【+】eller【-】 och släpp så att has-
tigheten kan ökas eller minskas med
små mängder.

Om du drar kontrollspaken uppåt eller
nedåt till 【+】eller【-】läget och håller
den där, kommer hastigheten att fort-
sätta att öka eller minska, och när du
har nått önskad hastighet, allt du behö-
ver göra är att släppa kontrollspaken.

OBS！
Först när vägen framför är fri kommer
fordonet att accelerera till den inställda
hastigheten. Annars kommer den att
följa fordonet framför och bibehålla
det inställda fordonsavståndet.

Avbryt farthållning

Det finns två sätt att avbryta farthållare:

〉 Tryck på bromspedalen.

〉 Tryck kontrollspaken bort från ratten
till 【CANCEL】läget och släpp.

Om du vill återuppta kryssningen drar
du kontrollspaken mot ratten till 【CRUI-
SE】läget och släpper.

Justera fordonets avståndsinställning

Dra i justeringsspaken för fordonsav-
ståndsinställning för att justera fordon-
savståndsinställningen.

Varje avståndsinställning är hastighets-
beroende och inte ett fast antal meter.

OBS！
〉 Att ställa in en lägre avståndsinställ-

ning för fordonet kan resultera i att

reaktionstiden blir för kort om en
olycka inträffar, och det är ditt ansvar
att justera inställningen av fordon-
savstånd till ett säkert värde.

〉 När du kör på en våt och halt vägba-
na bör du välja en längre inställning
för fordonsavstånd än när du kör på
torr vägbana.

OBS！
Om följande situationer uppstår kom-
mer fordonet automatiskt att lämna
farthållarens funktion:

〉 När fordonets hastighet överstiger
150 km/tim.

〉 Farthållare har varit inställd i mer än
5 minuter.

〉 Om du har tryckt på gaspedalen för
att accelerera i mer än 15 minuter.

〉 Om fordonet är i neutralläge, backlä-
ge eller parkeringsläge.

〉 Om förarens säkerhetsbälte lossas.

〉 Om förardörren är öppen.

〉 Om parkeringsbromsen ansätts.

〉 Om ABS-systemet är aktiverat.

〉 Om kontrollsystemet för backned-
stigning är aktiverat.

〉 Om det elektroniska stabilitetskon-
trollsystemet är aktiverat/avstängt.

〉 Om fordonet rullar bakåt.

〉 Om bromsskivorna överhettas.

〉 Om fordonet är avstängt.

〉 Om fordonets körläge inte är inställt
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på normalt läge, ECO- eller sportläge.

Assistans vid motorvägskör-
ning och trafikstockning
Denna funktion gör att din bil kan följa
ett annat fordon i stop-and-go-trafik.

I trafikstockningar kommer denna funk-
tion att sakta ner din bil eller till och
med få den att stanna i linje med fordo-
net framför. Också:

〉 Om fordonet framför börjar röra sig
framåt igen inom 3 sekunder, kommer
bilen att följa den automatiskt.

〉 Om fordonet framför stannar längre (i
mellan tre sekunder och tre minuter),
tryck på knappen för återuppta hastig-
hetsinställning/gaspedal eller tryck lätt
på gaspedalen för att starta om syste-
met.

〉 · Om bilen framför stannar längre än
tre minuter kommer din parkerings-
broms automatiskt att dras in.

〉 · Om föraren öppnar dörren eller tar
av sig säkerhetsbältet kommer din
parkeringsbroms automatiskt att dras
åt.

OBS！
Om farthållaren ställs in eller farthålla-
ren stängs av stängs denna funktion av
samtidigt. Om den inställda farthålla-
rens hastighet avbryts eller om farthål-
larens assistentsystem stängs av, kom-
mer denna funktion att stängas av
samtidigt.

Assistans vid kurvtagning
Efter att ha aktiverat farthållarens assi-
stans kommer kurvtagningsassistansen
att sakta ner fordonet om det upptäcker
att hastigheten för fordonet som kör in i
kurvan är för hög.

VARNING
〉 Efter att ha aktiverat farthållarens as-

sistans kommer kurvtagningsassis-
tansen att sakta ner fordonet om det
upptäcker att hastigheten för fordo-
net som kör in i kurvan är för hög.
Detta kan orsaka sen inbromsning.
Föraren måste alltid vara uppmärk-
sam och redo att ta kontroll över for-
donet.

〉 När du kör genom en kurva kan sy-
stemet av misstag upptäcka fordon i
andra körfält, vilket orsakar onödiga
inbromsningar.

〉 Körning på en väg med skarpa sväng-
ar (såsom backar), om fordonet fram-
för rör sig utanför sensorns detekter-
ingsområde, kan fordonet accelerera
plötsligt. Föraren måste alltid vara
uppmärksam och redo att ta kontroll
över fordonet.

Assistent för körfältscentrer-
ing under cruising
Endast det smarta cruisingsläget har
denna funktion. När systemet fungerar
och sensorn känner av körfältsgränsen
eller ett fordon som rör sig framför,
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hjälper systemet föraren att hålla fordo-
net centrerat mellan körfältsmarkering-
arna.

OBS！
〉 Adaptiv farthållare har inte denna

funktion.

〉 Om marschfarten avbryts, avbryts
även denna funktion.

OBSERVERA
I vissa fall när farthållare, körfältscen-
trering assist kanske inte fungerar kor-
rekt eller inte fungerar alls. Följande är
exempel:

〉 Vid marschfart i 60 km/h eller därö-
ver finns inga körfältsmarkeringar, el-
ler körfältsmarkeringarna på båda si-
dor är otydliga, icke-standardiserade
eller blockerade.

〉 Vid marschfart under 60 km/h och
det inte finns några körfältsmarker-
ingar, eller filmarkeringarna på båda
sidor är oklara, icke-standardiserade
eller blockerade och det finns inget
fordon som kör direkt framför.

〉 När material på vägytan påverkar de-
tekteringen av körfältsmarkeringar
(såsom vatten, luckor, rutor, textskyl-
tar, knölar eller gropar).

〉 När sikten är låg (t.ex. i regn, snö,
smog eller på natten).

〉 När fordonet är i stark sidvind.

〉 När körfält slås samman eller delas.

〉 När ett starkt ljus lyser på kameran,

eller ljusintensiteten förändras ab-
rupt.

〉 När vindrutan runt kameran är
smutsig, isig, skadad eller skymd.

〉 Vid kurvtagning snabbt eller körning
på en smal väg.

〉 När fordonet är för nära fordonet
framför, vilket avskärmar kamerans
sikt.

Funktionsgränser
Farthållarassistanssystemet får inte an-
sätta bromsarna i följande situationer:

〉 Om ett annat fordon plötsligt skär sig
framför ditt fordon.

〉 Om ett fordon framför rör sig lång-
samt och ditt fordon rör sig snabbare
än 60 km/h.

〉 Om det är ett mötande fordon i sam-
ma körfält.

〉 Om ett fordon eller föremål korsar
körfältet framför.

〉 Om en fotgängare, ett djur eller ett li-
tet fordon (som en cykel eller motorcy-
kel) dyker upp.

〉 Om ett annat fordon framför ditt for-
don saktar ner plötsligt.

〉 Om vatten, snö eller lera har stänkt på
sensorn, vilket försämrar dess funk-
tionsförmåga.

〉 Om fordonets front är upphöjt på
grund av att bagageutrymmet är över-
belastat.

〉 Vid kurvtagning eller körning på en
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smal väg.

706CBE4C4337

〉 Om bakdelen av framförvarande for-
don är liten eller höjs mycket högt från
marken.

〉 När användningen av ratten eller din
position i ditt körfält är oregelbunden.

Sensorer
Farthållarens assistentsystem använder
en kamera i den övre delen av vindrutan
och en radar i mitten av den främre stöt-
fångaren för att identifiera filgränser och
upptäcka mål.

OBS！
När instrumentpanelen indikerar att en
systemsensors känslighet är begrän-
sad, se till att systemet fungerar som
förväntat genom att kontrollera om
sensorn och dess omgivande område
är rena och fria från hinder.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Användning
När du har startat fordonet använder du
multimediaskärmen för att navigera till
skärmen【Vehicle Settings】→【Intelli-
gent Driving】för att slå på eller av
lämpliga funktioner.
sensor

Det intelligenta körassistanssystemet
identifierar körfältsmarkörer och detek-
teringsmål med hjälp av följande kom-
ponenter.

〉 Kamera

Kameran är placerad överst på vindru-
tan.

〉 Sensorer.

Sensorer finns på båda sidor av den
bakre stötfångaren.

OBS！
När instrumenten visar en varning om
att sensordetektering är begränsad,
kontrollera att kameran och

sensorerna och deras omgivning är
rena och fria från hinder för att säker-
ställa att systemet fungerar normalt.

Omkörningsassistans
System för omkörningsassistans identifi-
erar fordon i din körfält via en kamera
på vindrutan. När den upptäcker att det
finns en kollisionsrisk framför den kom-
mer den att avge en varning eller ge-
nomföra ett bromsingrepp för att mins-
ka den potentiella allvaret av en olycka.

De relevanta funktionerna kan ställas in i
【Vehicle Settings】→【Intelligent Driv-
ing】→【Front Assist】på multimedias-
kärmen.

VARNING
Detta system kan inte garanteras att
fungera normalt under alla omständig-
heter. Därför bör du inte köra ett for-
don mot fotgängare, djur eller fordon i
syfte att testa detta system. Detta kan
orsaka allvarliga skador eller dödsfall.

Under komplexa körförhållanden kan
systemet utföra onödiga inbromsning-
ar. Till exempel nära byggarbetsplatser
eller järnvägsspår, eller när det finns
sprut eller vatten stänker upp från for-
donet framför.

Systemet kanske inte fungerar som det
ska eller kanske inte är effektivt vid då-
lig sikt (såsom regn, snö, dimma eller
på natten etc.)

Intelligent förarassistanssystem
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AEB aktiverad

Kan upptäcka de flesta fordon som står
stilla eller rör sig i samma riktning som
du (dvs: passagerarfordon, lastbilar, bus-
sar, etc.)

〉 【Off】: Funktionen är av.

〉 【Brak】: Bromsassistenten är på.

Bromsassistans

När fordonshastigheten överstiger 30
km/h och systemet upptäcker en fot-
gängare eller ett fordon som utgör en
kollisionsrisk, avger det en varning för
att påminna föraren om att köra säkert.
Varningar är indelade i två grader: Ljud-
varning (förvarning) och en kort broms-
varning (nödvarning).

I en nödsituation, om föraren inte svarar
genom att bromsa, tar systemet över
och nödbromsar (begränsad broms-
ning), och varningsljusen blinkar för att
varna bakomvarande fordon och minska
risken för kollision.

Korsningsassistent

Funktiner för automatisk nödbromsning
kan också delvis reagera på de potentiel-
la risker som uppstår när en skärning
svänger.

När fordonets hastighet är lägre än 20
km/h och fordonet svänger i en kors-
ning, om systemet upptäcker mötande
bilar eller fotgängare, och det finns risk
för en kollision, kommer inbromsning
att inträffa.

Systemet kan upptäcka fotgängare och

fordon som rör sig i motsatt riktning
mot ditt fordon (dvs. personbilar, lastbi-
lar, bussar, etc.). Dålig belysning kan på-
verka detekteringsområdet. Slå på strål-
kastarna när du kör på natten.

OBS！
〉 Vid lägre fordonshastigheter kan

denna funktion sakta ner fordonet till
stillastående, men det kommer inte
att hålla fordonet stillastående. Vid
denna tidpunkt bör föraren aktivt
bromsa.

〉 När ett fordon skär in i fronten av
självfordonet på nära håll (särskilt en
buss, lastfordon, etc.), kanske syste-
met inte kan identifiera i tid, vilket re-
sulterar i att fordonet inte bromsar i
tid.

〉 När fordonshastigheten är hög kan-
ske systemet inte känner igen det
stillastående målet och kommer där-
för inte att bromsa.

〉 Eftersom fordonet utför automatisk
nödbromsning, om föraren vidtar
undvikande åtgärder genom att
trycka på gaspedalen, bromspedalen
eller styrningen, kan systemet lämna
den automatiska nödbromsningen.

OBS！
〉 När fordonets hastighet överstiger

65 km/h och systemet fastställer att
fordonet är för nära framförvarande
fordon, visas varningen "Håll säkert
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avstånd" på instrumentpanelen.

〉 Om farthållarens assistentsystem är i
drift kommer varningsfunktionen för
säkert avstånd att döljas.

〉 Dålig belysning kan påverka detek-
teringsområdet. Slå på strålkastarna
när du kör på natten.

Om detekterade mål

OBS！
Beroende på de olika mål som identifi-
erats av systemet kan systemet inte all-
tid uppnå samma prestandanivå för
olika fordon, fotgängare, inställningar
eller vägtillstånd.

〉 Cyklister måste vara vuxna som cykl-
ar avsedd för vuxna.

Den bästa effekten uppnås först när
systemet upptäcker en tydlig och
omisskännlig kontur av en männis-
kokropp och en cykel. Detta innebär
att systemet måste tydligt identifiera
konturinformationen för cykeln och
huvudet, armarna, axlarna och låren
på föraren utöver normalt körbete-
ende.

〉 Systemet kan upptäcka fotgängare
om de är kontrasterande mot bak-
grunden (dvs. om färgen på en fot-
gängares kläder står i skarp kontrast
till färgen på den omgivande miljön).
Om kontrasten är låg upptäcks fot-
gängare sent eller inte alls, vilket gör
att varningar och inbromsningar kan

bli försenade eller utebli.

Den bästa effekten uppnås endast
när systemet upptäcker en tydlig och
omisskännlig kontur av en männis-
kokropp. Detta innebär att systemet
måste tydligt identifiera huvud, ar-
mar, axlar och lår på fotgängare utö-
ver normal gånggång.

Främre tvärtrafikvarning/tvärtrafik-
broms

När fordonet kör iväg från en vägkors-
ning och går rakt (till exempel vid ett tra-
fikljus), kommer systemet att svara med
ett larm eller genom att bromsa om det
upptäcker ett fordon som kommer från
höger eller vänster och fastställer att det
finns en risk för en krock.

Varning för främre tvärtrafik (FTCA): När
fordonet startar i 0 till 10 km/h och om
det upptäcker att det finns risk för en
krock, kommer det att utfärda en var-
ning.

Främre tvärtrafikbroms (FCTB): När for-
donet startar i 0 till 5 km/h kommer det
att bromsa om det upptäcker att det
finns risk för en krock.

Systemet kan upptäcka fordon (t.ex. per-
sonbilar, lastbilar och bussar) som när-
mar sig från sidan i 10 till 60 km/h. Dålig
belysning kan påverka detekteringsom-
rådet. Slå på strålkastarna när du kör på
natten.

Varningskänslighet för frontalkollision

Det finns tre nivåer av känslighet.
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〉 Låg: Indikerar att varningsavståndet är
kortare än det avstånd som definieras
av systemet.

〉 Medel: Indikerar det normala var-
ningsavståndet som definierats av sy-
stemet.

〉 Hög: Indikerar att varningsavståndet
är längre än det avstånd som defini-
erats av systemet.

Sido- och bak assistanssys-
tem
Sido- och bak assistanssystemet kan
upptäcka fordon bakom dig eller i intill-
iggande körfält via sensorerna på båda
sidor om den bakre stötfångaren. Om
det finns risk för kollision kommer syste-
met att avge en varning för att varna för-
aren.

De relevanta funktionerna kan slås på
eller av i【Vehicle Settings】→【Intelli-
gent Driving】→【Side and Rear Assist】
på multimediaskärmen.

OBS！
〉 Håll båda sidorna av stötfångaren

rena. Klistra inte fast något på den
och låt inte is, snö, lera eller andra
främmande ämnen täcka sensorerna
eftersom detta påverkar korrekt
funktion.

〉 Felaktig service eller anpassning av
fordonet kan resultera till felinrikt-
ning av sensorerna, vilket kan påver-
ka den normala driften av sido- och
bakassistanssystemet negativt.

Därför rekommenderas att du går till
en authorised service centre för att
underhålla ditt fordon.

〉 Vid bogsering av ett annat fordon,
vänligen stäng av sido- och bakassis-
tanssystemet.

Varningsljus

Varningsljusen finns på ytan av vänster
och höger sidospegel.

VARNING
Stick inte något över varningslamporna
för att undvika att systemets varnings-
funktion påverkas.

Körfältsbyte assistans

Under körning (om fordonshastigheten
överstiger 15 km/h), om systemet upp-
täcker ett fordon i sidospeglarnas döda
vinkel, eller ett fordon i ett angränsande
körfält närmar sig, kommer varnings-
lampan på rätt sida att tändas. Om du
aktiverar blinkersen på den sidan blinkar
varningslampan och det hörs ett ljud-
larm som varnar dig för att det är farligt
att fortsätta byta körfält.
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VARNING
Under vissa omständigheter kan det
hända att körfältsbytesfunktionen inte
fungerar korrekt eller inte är effektiv.
Exempel:

〉 Med fordon som närmar sig eller
lämnar fordonet snabbt.

〉 Med mindre föremål (fotgängare,
cyklar etc.).

〉 Med stillastående föremål (fordon,
fotgängare etc.).

〉 I kraftigt regn eller snö.

〉 I skarpa kurvor, lutningar och med
körfält som är mycket breda eller
mycket smala.

Varning för öppen dörr

När fordonet står stilla, om systemet
upptäcker närmande fordon eller cyklar
i angränsande körfält, och det finns risk
för kollision om dörren öppnas, tänds
varningslampan på motsvarande sida.
Om passageraren i fordonet fortsätter
att öppna dörren kommer varningslam-
pan att blinka och ett ljudlarm ljuder för
att uppmärksamma dig på faran med att
fortsätta öppna dörren.

OBS！
〉 Varningsfunktionen för öppen dörr

fungerar endast normalt under föl-
jande omständigheter:

När fordonet är på.

Inom 2 minuter efter att du tryckt på
strömbrytaren för fordonet.

〉 Vid bogsering av andra fordon är var-
ningsfunktionen för öppen dörr inte
tillgänglig.

VARNING
Under vissa omständigheter kan det
hända att varningsfunktionen för öp-
pen dörr inte fungerar korrekt eller
inte är effektiv. Exempel:

〉 Med fordon som närmar sig eller
lämnar fordonet snabbt.

〉 Med mindre föremål (fotgängare
etc.).

〉 Med stillastående föremål (fordon,
fotgängare etc.).

〉 I kraftigt regn eller snö.

〉 I skarpa kurvor, lutningar och med
körfält som är mycket breda eller
mycket smala.

Varning för påkörning bakifrån

När systemet upptäcker att det finns ett
snabb närmande fordon, cykel eller ett
annat föremål som utgör en kollisions-
risk, blinkar varningsljus snabbt och in-
strumentpanelen varnar föraren om att
”fordonet bakom närmar sig för snabbt”
tillsammans med en ljudvarning om att
det finns risk för kollision mellan ditt for-
don och föremålet som närmar sig.

VARNING
Under vissa omständigheter kan det
hända att den bakre kollisionsvarnings-
funktionen inte fungerar korrekt eller
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inte är effektiv. Exempel:

〉 Om fordonet bakom är nära ditt for-
don och den relativa hastigheten för
de två fordonen är för hög eller för
låg.

〉 Med mindre föremål (fotgängare
etc.).

〉 Med stillastående föremål (fordon,
fotgängare etc.).

〉 I kraftigt regn eller snö.

〉 I skarpa kurvor, lutningar och med
körfält som är mycket breda eller
mycket smala.

Varning för backning i tvärtrafik

Efter att ha aktiverat varningsfunktionen
för backning i tvärtrafik, om systemet vid
backning upptäcker att det finns risk för
kollision med ett fordon som rör sig i si-
dospeglarnas döda vinkel, kommer det
att avge ett larm för att påminna föraren
om att köra säkert.

Inbromsning för backning i tvärtrafik

När bromsfunktionen för backning i tvä-
rtrafik är aktiverad kan begränsad
bromsning appliceras när det föreligger
fara vid backning av fordonet, vilket
minskar risken för kollision.

OBS！
Med fordonet påslaget sätter du det i
backväxeln, så kommer funktionen för
backning i tvärtrafik att vara aktiv.

VARNING
Under vissa omständigheter kan det
hända att funktionen för backning i
tvärtrafik inte fungerar korrekt eller
inte är effektiv. Exempel:

〉 Med fordon som närmar sig eller
lämnar fordonet snabbt.

〉 Med mindre föremål (fotgängare,
cyklar etc.).

〉 Med stillastående föremål (fordon,
fotgängare etc.).

〉 I kraftigt regn eller snö.

〉 I skarpa kurvor, lutningar och med
körfält som är mycket breda eller
mycket smala.

VARNING
Under vissa omständigheter kan det
hända att bromsfunktionen för back-
ning inte fungerar korrekt eller inte är
effektiv. Exempel:

〉 När aktuell hastighet är för hög eller
för låg.

〉 När föraren trycker ner hårt på gas-
pedalen.

〉 När föraren vrider ratten snabbt.

Körfältsassistans
Körfältsassistans är designat för körning
på motorvägar och andra vägar under
bra förhållanden. Körfältsmarkeringar
upptäcks av kameran på vindrutan, och
om föraren lämnar körfältet utan att
vara medveten om det kommer den att
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varna föraren att gå tillbaka i körfältet;
vissa funktioner hjälper till och med för-
aren att korrigera riktningen för att
minska risken för en eventuell olycka.

De relevanta funktionerna kan aktiveras
eller inaktiveras i【Vehicle Settings】→

【Intelligent Driving】→【Lane Assist】
på multimediaskärmen.

VARNING
〉 Körfältsassistans är endast avsett

som ett användbart verktyg. Den kan
inte ersätta förarens bedömning av
väg- och trafikförhållandena och inte
heller helt ersätta förarens kontroll.
Under alla omständigheter är för-
aren ansvarig för fordonets säkerhet
och de måste alltid koncentrera sig
och köra med försiktighet.

〉 Föraren ska alltid hålla händerna på
ratten och vara redo att när som
helst ta över styrningen. Det är alltid
förarens ansvar att hålla fordonet sä-
kert i körfält.

OBSERVERA
Körfältsassistentsystemet fungerar en-
dast när körfältsmarkeringarna är klart
synliga. Under vissa omständigheter
kanske det inte fungerar korrekt eller
inte fungerar. Exempel:

〉 Om körfältsmarkeringarna inte är
tydliga, inte är standard eller de är
övertäckta osv.

〉 När det finns föremål på vägen som

hindrar körfältsmarkeringarna (t.ex.
vattenpölar, luckor, däckmärken,
textmarkeringar, övergångsställen,
ojämnheter eller gropar, etc.)

〉 Om sikten är låg (t.ex. i regn, snö, dis
eller på natten)

〉 Om fordonet är kraftigt påverkat av
sidvind.

〉 När körfält slås samman eller delas.

〉 Om starkt ljus påverkar kameran el-
ler om ljusstyrkan plötsligt ändras.

〉 Om glaset på vindrutan runt kame-
ran är smutsigt, trasigt eller täckt.

〉 När du kör runt en skarp kurva, längs
en smal väg, eller på vägar med en
camber.

〉 Om du kör för nära fordonet framför,
skymmer kamerans synfält.

OBS！
Om du indikerar, avsiktligt styr och ga-
sar eller bromsar innan du korsar en
filmarkering, kommer systemet inte att
kunna ingripa. Under dessa omständig-
heter antar systemet att du aktivt kör
fordonet.

OBS！
Om föraren använder en mycket lätt
beröring på ratten kanske systemet
inte upptäcker att föraren håller i rat-
ten och instrumentpanelen kommer
att avge en varning.
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Funktion för körfältsassistans

Efter att ha slagit på körfältsassistent-
funktionen kan du välja assistansläge.

〉 Körfältshållningshjälp: Om föraren
oavsiktligt kör ut ur körfältet kommer
denna funktion att hjälpa föraren ge-
nom att korrigera styrningen för att
hålla fordonet i körfältet. Om korriger-
ingen misslyckas kommer den att avge
en varning för att påminna föraren om
att köra säkert.

〉 Varning vid avvikelse ur körfält: Om
föraren oavsiktligt kör ur körfält kom-
mer en varning att avges för att på-
minna föraren om att köra säkert.

OBS！
Funktionerna för körfältsassistans fun-
gerar endast när hastigheten är mellan
60 och 150 km/h.

Efter att ha aktiverat funktionerna för
körfältsassistans kommer instrumentpa-
nel att visa körfältsmarkeringarna.

〉 Grå: Visar att systemet inte har identi-
fierat körfältsmarkeringarna.

〉 Grön: Anger att systemet har identifi-
erat körfältsmarkeringarna.

〉 Röd och blinkande: Indikerar en sy-
stemvarning, vid denna tidpunkt mås-
te föraren göra en styrjustering för att
återgå till körfältet.

OBS！
Körfältscentreringsassistenten

fungerar endast när systemet identifi-
erar vänster och höger körfältsmarker-
ing.

Nödkörfältshållarassistans

Om nödkörfältshållarassistans är påsla-
gen, kommer systemet i en nödsituation
att justera ratten mer aktivt för att mins-
ka risken för en kollision. Exempel: Den
här funktionen aktiveras när föraren
oavsiktligt kör ut ur körfältet eller slår på
blinkersen för att byta körfält, och det
finns risk för kollision med ett mötande
fordon eller ett fordon som kör i samma
riktning i det angränsande körfältet. eller
om ändring av körfältet kan leda till att
fordonet kör in i trottoarkanten eller en
grop.

OBS！
Funktion för nödkörfältshållarassistans
fungerar endast vid hastigheter på
60-150 km/h.

VARNING
Under vissa omständigheter kanske
funktion för nödkörfältshållarassistans
inte fungerar. Exempel:

〉 Med mindre föremål (motorcyklar,
cyklar etc.)

〉 Med stillastående föremål.

〉 Om ditt fordon kör för nära det fram-
förvarande fordonet och kamerans
upptäckt hindras.

〉 Om fordonet bakom kör för nära ditt
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fordon, och sensorns upptäckt hind-
ras.

Smart Dodge

När smart dodge är påslagen och det
smart körfältsassistentläget är påslaget
och fungerar, och systemet upptäcker
att fordonet är på väg att köra om ett
stort fordon (såsom en skåpbil, lastbil el-
ler buss) i ett angränsande körfält, kom-
mer det att lägga mer utrymme mellan
detta fordon och det stora fordonet me-
dan omkörning. Efter omkörning av det
stora fordonet kommer fordonet att
återgå till mitten av det aktuella körfäl-
tet.

OBS！
Den smarta dodge-funktionen fungerar
endast vid hastigheter på 60-150 km/h.

OBSERVERA
Smart Dodge-funktionen kanske inte
aktiveras under följande omständighe-
ter:

〉 Om systemet upptäcker ett stort for-
don i körfältet på ena sidan, men det
finns ett fordon i körfältet på andra
sidan eller en trottoarkant på den si-
dan.

〉 Vid dåligt väder, såsom dimma, regn
eller snö eller på natten.

〉 Om fordonet är i kurva.

Varningsläge

Det finns tre typer av varningar: vibra-
tion, ljud, vibrationer & ljud.

Detektionskänslighet

Detektionskänslighet är indelad i tre ni-
våer: låg, medel och hög.

Smart farthållare
Funktionen används huvudsakligen för
att hjälpa föraren till säkerhet och enkelt
styra motorvägen efter att den intelli-
genta farthållningsfunktionen har startat
på fordonet.

När Smart farthållarläge fungerar, kan
den nära funktionen av intelligent far-
thållare vara normal användning. nära
användning Smart hållare modeller be-
skrivs i ”farthållare assistanssystem”.
(▷ Page 121)

VARNING
Systemet klarar inte av all trafik, väder
och vägförhållanden under dåliga lätta
ledningsförhållanden (som: Natt, mol-
nigt), lätt tråd skarp förändring (som:
Identifieringsförmågan för sensorn un-
der status som in och ut ur tunneln
kommer att vara begränsad, därför
kan den inte ersätta förarens bedöm-
ning på vägtillståndet. Föraren är an-
svarig för fordonets säkerhet under
alla omständigheter och måste alltid
köra försiktigt och följa tillämpliga lagar
och vägtrafikregler.

Personligt körläge kan ställas in i
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【Vehicle Settings】→【Intelligent Driv-
ing】→【Smart Cruise】på multimedias-
kärmen.

Körfältsbyte assistans

När den väl har aktiverats, om föraren
slår på indikatorn när motorvägsfilmar-
keringen är tydlig och omständigheterna
tillåter körfältsbyte, kommer systemet
att planera och utföra körfältsbytet själv-
ständigt.

OBSERVERA
Släpp inte ratten under den autonoma
körfältsbytesprocessen. För att säker-
ställa fordonets säkerhet kan systemet
endast fungera när det upptäcker att
föraren håller i ratten.

OBSERVERA
När systemet upptäcker att föraren är
distraherad eller trött, eller den nuva-
rande driftsmiljön inte stödjer syste-
met för att fortsätta styra fordonet,
kommer systemet att utfärda en var-
ning för att påminna föraren om att ta
över fordonet. Om föraren misslyckas
med att ta över fordonet i tid kommer
systemet att stoppa fordonet säkert i
det aktuella körfältet.

Det säkra stoppproceduren är som föl-
jer: Systemet bromsar fordonet lång-
samt, tänder sedan varningsblinker-
sen, växlar till Parkingsläge, applicerar
EPB och utlöser automatiskt ett nöd-
räddningsanrop. Räddningscentralen

kommer då att försöka kommunicera
med föraren.

Röstsändning

Röstsändningstypen kan anpassas.

〉 Lite: Ger dig viktiga röstvarningsmed-
delanden.

〉 Normalt: Ger dig mer detaljerade röst-
varningsmeddelanden.

Trafikskyltsinformation
Funktionen för trafikskyltinformation
identifierar trafikskyltarna med hjälp av
kameran på framrutan och visar dem på
instrumentpanelen för att hjälpa för-
aren.

De relevanta funktionerna kan ställas in i
【Vehicle Settings】→【Intelligent Driv-
ing】→【Traffic Sign】på multimedias-
kärmen.

Vägmärkesigenkänning

Trafikskyltar identifieras av en kamera
på den främre vindrutan och visas på in-
strumentpanelen för att påminna för-
aren.

Larm vid överhastighet

Efter att ha identifierat en hastighetsbe-
gränsningsskylt, om fordonet överskri-
der hastighetsgränsen, kommer syste-
met att avge en varning för att påminna
föraren om att sänka hastigheten till ett
lämpligt intervall så snart som möjligt.

Hastighetsbegränsning på marschhöjd

När funktionen för igenkänning av trafik-
skyltar är aktiverad kan funktionen för
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hastighetsbegränsning på marschhöjd
aktiveras.

Vid körning i farthållare, om systemet
identifierar en hastighetsbegränsnings-
skylt på ≥30 km/h och fordonets hastig-
het är högre än den som anges av has-
tighetsbegränsningsskylten, kommer sy-
stemet att fråga föraren om han ska
sänka hastigheten till den nuvarande
hastighetsgränsen. Efter att föraren be-
kräftat detta kommer systemet att hjäl-
pa föraren att sänka hastigheten till
inom hastighetsgränsen.

Överhastighetslarmskänslighet

Du kan ställa in när känsligheten för var-
ningen baserat på din egen körstil.

〉 När värdet är 0: När fordonshastighe-
ten når hastighetsgränsen ljuder lar-
met

〉 När större än 0: Varningen ljuder först
när fordonet överskrider hastighets-
gränsen.

〉 Om mindre än 0: Varningen ljuder in-
nan fordonet når hastighetsgränsen.

VARNING
Funktionen för trafikskyltinformation
är endast till för att varna förare för att
uppmärksamma trafikskyltar och är
inte lämplig för alla situationer. Det
kan inte ersätta förarens bedömning
av hastighetsbegränsningsinformatio-
nen på vägar.

Föraren är ansvarig för fordonets sä-
kerhet under alla omständigheter och

måste alltid köra försiktigt och följa till-
ämpliga lagar och vägtrafikregler.

OBSERVERA
Funktionen för trafikskyltinformation
fungerar endast under förhållanden
där hastighetsbegränsningsskyltarna
är väl synliga. Under vissa omständig-
heter kanske det inte fungerar ordent-
ligt eller inte är effektivt. Exempel:

〉 Om ett tecken är blekt.

〉 Om ett tecken finns på en kurva.

〉 Om ett tecken inte är vinklat korrekt.

〉 Om ett tecken är flaxande eller ska-
dat.

〉 Om en skylt är helt eller delvis dold.

〉 Om en skylt helt eller delvis är täckt
av frost, snö eller damm etc.

〉 Om skylten är för långt bort eller om
hastigheten är för hög.

〉 Om skyltar eller hastighetspåminnel-
ser utgör en del av vägytan.

〉 Om sikten är låg (t.ex. i regn, snö, dis
eller på natten)

〉 Om starkt ljus påverkar kameran el-
ler om ljusintensiteten plötsligt änd-
ras.

〉 Om glaset på vindrutan runt kame-
ran är smutsigt, trasigt eller något
täcker den.

〉 Om du kör för nära fordonet framför,
skymmer kameran synfält.

〉 Om hastigheten är för låg.
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OBS！
〉 Standardenheten för hastighetsbe-

gränsningsskyltar som upptäcks av
systemet kommer att vara km/h eller
mph beroende på marknad eller na-
tion. Vänligen hänvisa till ditt fordon
för den aktuella situationen.

〉 Om flera hastighetsbegränsningar vi-
sas på en skylt visar systemet det
högsta hastighetsgränsvärdet.

〉 Om flera skyltar för hastighetsbe-
gränsning är placerade bredvid, visas
den maximala hastighetsgränsen av
systemet. Vänligen observera den
faktiska hastighetsgränsen för ditt
nuvarande körfält.

〉 Hastighetsskyltar kanske inte känns
igen när fordonet svänger.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Säkerhetsmeddelande
Säker körning

Ta inga risker bara för att fordonet är ut-
rustat med förarassistanssystem. Upp-
rätthåll en hastighet och körstil som är
lämplig för sikt, väder, väg-och trafikför-
hållanden.

Ändringar

Varje ändring av fjädringen eller använd-
ning av däck eller hjul som inte överens-
stämmer med utrustningsspecifikatio-
nerna kommer att påverka körhjälpsys-
temen och kan resultera i ett systemfel.

Ljud och vibrationer

〉 Vissa system för förarassitanssystem
(såsom det låsningsfria bromssyste-
met) kan orsaka vibrationer eller ljud
från motorn under drift. Dessa indike-
rar inte ett misslyckande.

〉 När fordonet startar med hjälp av ett
urladdat 12V-batteri kan det hända att

motorn inte går smidigt, och varnings-
lampan för låsningsfria bromsar eller
elektronisk stabilitetskontroll kan tän-
das. Dessa problem orsakas av den
låga batterispänningen men indikerar
inte att det låsningsfria bromssyste-
met eller den elektroniska stabilitets-
kontrollen har fel.

Antiblockeringssystem
Vid nödbromsning eller vid inbromsning
på halt väg hjälper det antiblockerings-
systemet (ABS) till att behålla kontrollen
över styrningen genom att förhindra att
hjulen låser sig.

OBSERVERA
Tryck inte på bromspedalen lätt flera
gånger under nödbromsning. Detta
ökar din stoppsträcka.

ABS är inte avsedd att minska din
stoppsträcka. I följande situationer kan
ditt fordon behöva en längre stopp-
sträcka än ett fordon som inte är utrus-
tat med ABS. Du måste hålla ett säkert
avstånd från fordonet framför.

〉 På leriga, steniga eller snötäckta vä-
gar.

〉 När du använder snökedjor.

〉 På ojämna vägar.

〉 På vägar med gropar.

ABS kanske inte fungerar effektivt i föl-
jande situationer:

〉 När däckets grepp överskrider grän-
sen (t.ex. med överdrivet slitna däck

Förarassistanssystem
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på en snöig väg).

〉 Körning i höga hastigheter på en våt
vägbana.

Elektronisk bromskraftför-
delningssystem
När fordonet bromsar justerar det elekt-
roniska bromskraftsfördelningssystemet
(EBD) automatiskt bromskraftsfördel-
ningen för fram- och bakaxeln för att
förbättra bromseffektiviteten. Systemet
fungerar också med ABS för att förbättra
bromsstabiliteten och därigenom hålla
fordonet stabilt.

Nödbromsassistans
Nödbromsassistansen aktiveras när för-
aren trycker ned bromspedalen snabbt.
Det ökar bromsarnas effektivitet och
minskar fordonets stoppsträcka.

Antispinnsystem
När fordonet startar eller accelererar på
halt väglag hjälper antispinnsystem (TCS)
till att upprätthålla drivkraften och för-
hindra att drivhjulen snurrar.

Sekundärt kollisionsdämp-
ningssystem
Sekundärt kollisionsdämpningssystem
(SCM) ansätter automatiskt fordonets
bromsar efter en första kollision (krock-
kuddar blåses upp) för att bromsa eller
stoppa fordonet, och därigenom minska
sannolikheten för en sekundär kollision
och svårighetsgraden av eventuella ska-
dor.

Backhållkontroll
När föraren släpper bromspedalen för
att börja köra i en backe, bibehåller
backhållkontroll (HHC) bromskraften i
cirka 2 sekunder för att förhindra att for-
donet rullar tillbaka.

VARNING
Om lutning är brantare än 30 % kan
fordonet rulla tillbaka vid start. Förlita
dig därför inte för mycket på det här
systemet. Se till att köra säkert.

Elektrisk servostyrning
Elektrisk servostyrning förbättrar för-
arens säkerhet genom att övervaka for-
donets hastighet och justera servo-styr-
ningen i realtid för att säkerställa att
styrningen känns lätt vid körning i låga
hastigheter och är stabil i höga hastighe-
ter.

Elektronisk stabilitetskont-
roll
Den elektroniska stabilitetskontrollen
(ESC) hjälper till att minska risken på
hala vägar och förbättrar i vissa körsitu-
ationer körstabiliteten genom att brom-
sa enskilda hjul.

När ESC är aktiverat, blinkar ESC-indika-

torlampan  på instrumentgruppen. Nu
måste du köra försiktigt.

OBS！
I allmänhet bör ESC alltid vara på. Du
bör endast stänga av systemet under

139

2

Körning



följande särskilda omständigheter:

〉 Vid körning med snökedjor.

〉 Vid körning i djup snö eller på mjuka
vägar.

〉 När fordonet har fastnat och måste
befrias.

När ovanstående omständigheter inte
längre är ett problem, bör du omedel-
bart slå på ESC.

Sätta på/stänga av

ESC kan slås på eller av i【Vehicle Set-
tings】→【Frequently Used】or 【Vehic-
le Settings】→【Driving】på multime-
diaskärmen.

När det gäller instrumentet  ESC OFF-
indikatorlampan tänds, vilket indikerar
att ESC har stängts av.

OBS！
ESC aktiveras automatiskt under följan-
de omständigheter:

〉 Varje gång fordonet startas.

〉 När fordonets hastighet överstiger
85 km/tim.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning beskriver all standardutrustning, landsspecifik
utrustning och specialutrustning för denna serie. Därför kan det hända att viss ut-
rustning eller funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning inte installeras i ditt
fordon eller endast är tillgängliga på vissa marknader. För att lära dig mer om specifi-
ka konfigurationer, se försäljningsdokumenten eller kontakta återförsäljaren där du
köpte fordonet.

Översikt

D8360A122A21

Ⓐ Hastighetsmätare

Ⓑ Information om körläge

Ⓒ Växelindikator

Ⓓ Personlig information

Ⓔ Batterinivåindikator

Ⓕ Information om intelligent körning

OBS！
Data i bilden är bara ett exempel och kan skilja sig från det faktiska fordonet.

Hastighetsmätare

Visar aktuell körhastighet.

Personlig information

Typen av information som visas här kan ställas in efter behov.

Batterinivåindikator

Visar den ungefärliga laddningen som återstår i strömbatteriet och dess motsvaran-
de räckvidd.

Virtuella instrument
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OBSERVERA
Räckvidden kommer att variera beroende på körvanor och vägförhållanden.
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Kontroller på instrument-pa-
nelen
Kontrollknappar

Kontrollknapparna på instrumentpane-
len finns på höger sida av ratten.

90E25AFF46EE

Dölj larminformation

Tryck på  bakåtknapp för att dölja den
viktiga larminformation som visas för
närvarande.

Tryck och håll ned  bakåtknapp för att
dölja all viktig larminformation.

OBS！
Eventuell larminformation på instru-
mentpanelen måste döljas först. An-
nars är andra kontrollfunktioner på in-
strumentpanelen avaktiverade.

Visa information om audiovisuella me-
dier

Tryck på  vänster eller  höger knapp
tills den anpassade informationen växlas
till den audiovisuella mediaskärmen. Vid
det här laget kan du se information om
det aktuella spåret eller radiostationen.

Visa information om Bluetooth-telefo-
nen

Tryck på  vänster eller  höger knapp
tills den anpassade informationen växlas
till Bluetooth-telefonsidan. På Bluetooth-
telefonsidan kan du göra följande:

〉 Tryck på  upp eller  nedåtknapp
för att visa enskilda samtalslisteposter
för Bluetooth-telefonen.

〉 Tryck på OK-knappen för att ringa upp
den posten i samtalslistan.

Ange scenarioläge

Tryck på  vänster eller  höger knapp
tills den anpassade informationen växlas
till sidan för scenarioläge.

På sidan för scenarioläge, tryck på 
upp eller  nedåtknapp för att växla
det aktuella scenarioläget. Tryck på OK-
knappen för att aktivera valet.
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ge
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pli-
ka-
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Integritetspolicy

Pri-
vat
läge

Kar-
ta

〉 Dölj sök- och navige-
ringshistorik.

〉 Dölj favorithistorik.

〉 Dölj sökförslagshisto-
rik.

Mo-
bil-
tjäns
t

Döljer information om in-
kommande samtal på
mittkonsolens display, in-
strumentpanelen visar
inkommande samtalsvar-
ningar och din samtalslis-
ta, använd rattknapparna
för att styra Bluetooth-
samtalsfunktioner.

Visa information om kördata

Tryck på  vänster eller  höger knapp
tills den anpassade informationen växlas
till sidan för kördata.

Tryck på  hemknappen för att återgå
till kördatasidan. På sidan för kördata
kan du göra följande:

〉 Tryck på  hemknappen för att återgå
till startsidan för kördata.

〉 Tryck på  upp eller  nedvalsknapp
för att visa kördatainformation på var-
je sida.

Detta inkluderar information som kör-
sträcka, körtid, genomsnittlig

fordonshastighet, genomsnittlig ener-
gi, förbrukning, däcktrycksövervakning
etc.

〉 Tryck länge på OK-knappen för att visa
undermenyskärmen. På menysidan
kan du visa larminformation, ställa in
larmhastigheten och återställa resein-
formationen.

Tryck på  bakåtknapp för att gå till-
baka en nivå.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Instrumentpanel belysning

OBS！
〉 När fordonets strömförsörjning väx-

las till PÅ-läge, kommer vissa indika-
tor- eller varningslampor att tändas
tillfälligt, vilket indikerar att syste-
mets självtest pågår. Det är normalt.

〉 Beroende på modellkonfigurationen
kommer inte alla lampor eller var-
ningslampor på instrumentpanelen
att tändas.

Betydande varningsmeddelan-
deljus

När den tänds visar den att
fordonet för närvarande har
en betydande varningsmed-
delande och att minst ett har
dolts avsiktligt.

VARNING
Ignorera inga

varningsmeddelanden. Detta
kan orsaka allvarliga skador
på fordonet eller leda till en
olycka.

OBS！
Alla aktuella varningsmedde-
landen i fordonet kan ses på
instrumentpanelens varnings-
meddelandeskärm.

Smärre varningmeddelandes-
ljus

När detta lyser indikerar det
att fordonet för närvarande
har ett eller flera smärre var-
ningsmeddelanden.

VARNING
Ignorera inte varningsmedde-
landen. Detta kan orsaka all-
varliga skador på fordonet el-
ler leda till en olycka.

OBS！
〉 Smärre varningsmeddelan-

den döljs automatiskt efter
att instrumentpanelen visar
dem i några sekunder.

〉 Alla aktuella varningsmed-
delanden i fordonet kan ses
på instrumentpanelens var-
ningsmeddelandeskärm.

Blinkers

När vänster svängljus lyser

Instrumentpanel belysning
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blinkar vänster blinkers.

När höger blinkers lyser blin-
kar höger blinkers.

När varningsblinkersen är
tända fungerar alla blinkers
och alla blinkers på utsidan
av fordonet blinkar samti-
digt.

OBSERVERA
Om en blinkers blinkar
snabbt betyder detta vanligt-
vis att blinkers är skadad och
bör bytas så snart som möj-
ligt, annars kommer andra
förare inte att se dina signa-
ler.

Blinkerljus

Detta ljus tänds för att visa
att huvudbelysningsströmb-
rytaren är på.

Sidoljus

Detta ljus tänds för att visa
att sidoljusen och nummer-
skyltsbelysningen är tända.

Helljus

Detta ljus tänds för att visa
att helljuset är på.

Automatisk halvljus/halvljus-
växlande ljus

När lljuset är tänd och skär-
men är grön, är den automa-
tiska växlingsfunktionen för

helljus/halvljus på

När ljuset lyser och skärmen
är gul, är det ett fel på den
automatiska växlingsfunk-
tionen för helljus/halvljus. I
en sådan situation, växla
mellan helljus och halvljus
manuellt och besök en aut-
horised service centre så
snart som möjligt för service.

Dimbakljus

Detta ljus tänds för att visa
att den dimbakljuset är tänd.

Varningsljus för säkerhetsbäl-
te

Detta ljus tänds för att varna
för att föraren, den främre
passageraren eller den bakre
passageraren inte bär säker-
hetsbälte.

Varningsljus för dörr på glänt

Ljuset tänds för att visa att
en dörr eller motorhuven är
öppen eller inte helt stängd.

Varningsljus för krockkuddefel

Detta ljus tänds för att visa
ett fel på krockkuddesyste-
met. I en sådan situation, be-
sök en authorised service
centre så snart som möjligt
för service.

Varningsljus för däcktryck

Ljuset tänds för att visa att
däcktrycket är lågt eller att
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däcket är för varmt, och åt-
följs av en ljudvarning. Par-
kera i så fall fordonet, besik-
ta och kontakta en authori-
sed service centre.

Denna lampa tänds efter en
tid för att visa ett fel i däckt-
rycksövervakningssystemet,
åtföljt av upprepade ljudvar-
ningar.

VARNING
Om lampan är tänd, undvik
skarp sväng eller plötslig in-
bromsning och kör till en sä-
ker plats så snart som möjligt,
parkera fordonet och kontrol-
lera.

Körning med lågt däcktryck
eller överhettade däck kan
öka risken för skador på
däcken och kan till och med
leda till allvarliga skador på
fordonet eller till en olycka.

Parkeringsbromsljus

Denna lampa tänds för att
visa att parkeringsbromsen
är på.

Denna lampa blinkar för att
visa att bromsskivorna över-
hettas eller att vägen är för
brant och att det finns risk
för att bromsarna slirar. Vän-
ligen tryck på bromspedalen
och stanna på en plan väg så

snart som möjligt.

Varningsljus för parkerings-
bromsfel

Denna lampa tänds för att
visa att det finns ett fel i det
elektriska parkeringsbroms-
systemet.

Automatisk parkeringsljus

Denna lampa är gul för att
visa att den automatiska
parkeringsfunktionen är i
på/redo-läge.

Denna lampa är grön för att
visa att den automatiska
parkeringsfunktionen funge-
rar.

Varningslampa för fel på det
låsningsfria bromssystemet

Denna lampa tänds för att
visa ett fel på det låsnings-
fria bromssystemet. Kontak-
ta i så fall ett authorised ser-
vice centre.

When the light is on, the ve-
hicle still has normal braking
ability but no anti-lock func-
tion.

Varningslampa för fel på
bromssystemet

Denna lampa tänds för att
visa att bromsvätskenivån är
för låg, bromsdrivningsför-
delningssystemet har ett fel
eller att det elektroniska
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bromsassistanssystemet inte
längre fungerar.

Vid denna punkt, omedelbart
parkera fordonet på en säker
plats och kontakta ett autho-
rised service centre. Annars
kan en allvarlig olycka inträf-
fa.

Elektroniskt stabilitetskontroll-
system ljus

Denna lampa blinkar för att
visa att det elektroniska sta-
bilitetskontrollsystemet är i
driftläge.

Denna lampa tänds för att
visa ett fel i det elektroniska
stabilitetskontrollsystemet.

Ljus av för elektroniskt stabili-
tetskontrollsystem

Denna lampa tänds för att
visa att det elektroniska sta-
bilitetskontrollsystemet är
avstängt.

Varningslampa för elektrisk
servostyrning

När ljuset är belyst och gult
minskar den assisterade
styrningseffektiviteten, och
vid denna tidpunkt behövs
större kraft för att manövre-
ra ratten. Om ljuset fortfa-
rande lyser efter omstart av
fordonet eller efter att ha
kört en kort sträcka, besök
en authorised service centre

så snart som möjligt för ser-
vice.

När ljuset lyser rött visar
detta att servo-styrningssys-
temet har utvecklat ett fel
och att assisterad servostyr-
ningen har gått förlorad. I en
sådan situation, parkera for-
donet på en säker plats och
vänta flera minuter efter det
att fordonet har stängts av
innan det startas om. Om lju-
set fortfarande är lyser, be-
sök en authorised service
centre så snart som möjligt
för service.

VARNING
När lampan lyser och är röd
upphör servostyrningssyste-
met att fungera. I en sådan si-
tuation krävs större kraft för
att styra fordonet. Gå till en
authorised service centre så
snart som möjligt för service.

Adaptiv farthållares ljus

Ljuset är vitt för att visa att
adaptiv farthållare är i läget
på/redo.

Detta ljus är grönt för att
visa att den adaptiv farthål-
laren har aktiverats på att
marschfart har ställts in
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framgångsrikt.

OBS！
Siffran i belysningen kommer
att ändras när fordonets
marschfart ändras.

Intelligent farthållares ljus

Ljuset är vitt för att visa att
den intelligenta farthållare
funktionen är i läget på/
redo.

Detta ljus är grönt för att
visa att den intelligenta far-
thållare funktionen är på och
marschfart har ställts in
framgångsrikt.

Varningsljus för sido- och ba-
kassistanssystem

När ljuset lyser gult visar
detta att en sensor för sido-
och bakassistanssystem är
täckta. Kontrollera i så fall
om det finns hinder på båda
sidor av den bakre stötfång-
aren och rensa bort dem.

När detta ljus lyser rött visar
detta att det är ett fel i sido-
och bakassistanssystemet. I
en sådan situation, använd
inte sido- och bakassistans-
systemet. Gå till en authori-
sed service centre så snart
som möjligt för service.

Körfältsbyte assistansljus

Detta ljus tänds för att visa

att körfältsbytesassistenten
är på.

Varningslampa för baksida

Ljuset tänds för att visa att
varningsfunktionen på baksi-
dan är på.

Indikieringslampa för körtfält-
savvikelse

När ljuset är grönt visar det-
ta att varningsfunktionen för
körfältsavvikelse är på.

När detta ljus är rött visar
detta att det finns ett fel på
varningsfunktionen för kör-
fältsavvikelse. I en sådan si-
tuation, använd inte denna
funktion. Gå till en authori-
sed service centre så snart
som möjligt för service.

Körfältshållnings assistansljus

När detta ljus lyser grönt, vi-
sar detta att funktionen för
körfältshållnings assistans är
på.

När detta ljus lyser rött visar
det att det finns ett fel i
funktionen för körfältshåll-
nings assistans. I en sådan si-
tuation, använd inte denna
funktion. Gå till en authori-
sed service centre så snart
som möjligt för service.
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Indikeringslampa för automa-
tiskt nödbroms

En belyst grön lampa indike-
rar att den automatiska nöd-
bromsfunktionen är påsla-
gen och fungerar korrekt.

En tänd gul lampa indikerar
att det finns ett fel på den
automatiska nödbromsfunk-
tionen. I en sådan situation,
besök en authorised service
centre så snart som möjligt
för service.

Indikeringslampa för avstäng-
ning av automatisk nödbroms

Om denna lampa lyser indi-
kerar den att den automatis-
ka nödbromsfunktionen är
avstängd.

READY-belysning

Denna lampa tänds för att
visa att fordonet har startats
och kan köras normalt.

Om denna lampa blinkar in-
dikerar det att fordonet kan
ha följande situationer:

〉 Fordonet har startat men
förarsidans dörr är öppen.
Stäng i en sådan situation
förarsidans dörr.

〉 Det finns ett allvarligt fel
som påverkar normal kör-
ning. Vid denna punkt, ome-
delbart parkera fordonet på
en säker plats och kontakta

ett authorised service cen-
tre.

Varningsljus för akustiskt
larmsystem

När denna lampa lyser rött
visar den att det finns ett fel
i det akustiska fordonslarm-
systemet. I en sådan situa-
tion, besök en authorised
service centre så snart som
möjligt för service.

Varningsljus med reducerad
effekt

Om den här lampan lyser in-
dikerar det ett fall i fordo-
nets effekt, så att fordonets
hastighet kommer att be-
gränsas.

Körning i hög hastighet eller
körning uppför en sluttning
under långa perioder kan
göra att varningslampan för
reducerad effekt tänds. I en
sådan situation, minska has-
tigheten eller stanna fordo-
net och vänta i några minu-
ter. Om indikatorn släcks
kan du fortsätta att köra,
men om indikatorn fortsät-
ter att lysa, besök en autho-
rised service centre så snart
som möjligt för service.

Ljus för batteriladdning med
låg effekt

Denna lampa tänds för att
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visa att batteriets effekt är
för låg. Ladda det så snart
som möjligt.

Indikatorlampa för laddnings-
läge

När lampan lyser rött är lad-
ningskabeln ansluten men
har inte börjat ladda än.

När denna lampa lyser grönt
laddas strömbatteriet.

Varningslampa för batterifel

Denna lampa tänds för att
visa att det finns ett fel i
strömbatteriet. I en sådan si-
tuation, kontakta ett autho-
rised service centre så snart
som möjligt.

Varningslampa för batterifel

Denna lampa tänds för att
visa att det finns ett fel i for-
donet som orsakar onormal
strömförlust från batteriet.

Varningslampa för DC/DC-fel

Denna lampa tänds för att
visa att det finns ett fel i låg-
spänningsladdningssyste-
met. I en sådan situation, be-
sök en authorised service
centre så snart som möjligt
för service.

Varningslampa för fel på drivli-
nesystem

När denna lampa är gul visar
den att det finns ett fel i

fordonets kraftsystem. Vid
denna punkt, omedelbart
parkera fordonet på en säker
plats och kontakta ett autho-
rised service centre.

När denna lampa är rött vi-
sar detta att fordonets kraft-
system har ett allvarligt fel
och att fordonet inte kan
fortsätta att köras. Kontakta
i så fall ett authorised servi-
ce centre.

Varningslampa för drivmotor-
fel

Denna lampa tänds för att
visa att det finns ett fel i
drivmotorsystemet. Kontak-
ta i så fall ett authorised ser-
vice centre.

Varningslampa för fel på E-
Park

Denna lampa tänds för att
visa att det finns ett fel i par-
keringsväxelns styrenhet.

Varningslampa för fel på
bromsenergiåtervinningssys-
tem

Denna lampa tänds för att
visa att det är ett fel i brom-
senergiåtervinningssyste-
met.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Systemöversikt
Energihanteringssystemet övervakar
strömförbrukningen för varje elektrisk
enhet i fordonet och fördelar ström på
lämpligt sätt för att förbättra fordonets
startprestanda och förlänga batteriets
livslängd.

Energihanteringssystem har följande hu-
vudfunktioner:

〉 Övervakning av 12V-batteriet

Spänningen, strömmen och tempera-
turen för 12V-batteriet övervakas kon-
tinuerligt av sensorer, vilket gör att re-
stladdning och batteriets hälsostatus
kan beräknas.

〉 Energihantering när fordonet är av-
stängt

Under kontinuerlig övervakning av det
parkerade fordonet stängs energiför-
brukningen för varje elektrisk enhet

gradvis av enligt batteriövervaknings-
information, för att undvika att 12V-
batteriet blir alltför urladdat och för
att garantera fordonets startprestan-
da.

〉 Energihantering när strömbatteriet är
avstängt

Medan fordonet kontinuerligt överva-
kas när det inte är igång, stängs ener-
giförbrukningen för varje elektrisk en-
het gradvis av enligt batteriövervak-
ningsinformation för att undvika att
12V-batteriet blir alltför urladdat och
för att garantera fordonets startpres-
tanda.

〉 Energihantering när strömbatteriet är
på

Energiförbrukningsstatusen för varje
elektrisk enhet övervakas kontinuerligt
under körning och elen som levereras
av DC/DC distribueras till de olika
elektriska enheterna efter behov. När
elektriciteten som levereras av DC/DC
överstiger kraven för enheterna som
används, justeras energiförbrukningen
och ström kommer att tillföras 12V-
batteriet, vilket säkerställer att batteri-
laddningen förblir optimal.

OBS！
Energihanteringssystemet kan inte
ändra fysikens lagar. Observera att ut-
gången och livslängden för 12V-batteri-
et båda är begränsade.

Energihanteringssystem
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SAKER SOM DU BÖR KÄNNA
TILL
Energisparsystemet kommer att priorite-
ra fordonets prestanda när det har star-
tats.

Korta resor, stadskörning och låga miljö-
temperaturer ökar den elektriska energi-
förbrukningen och minskar den tillgäng-
liga DC/DC-effekten.

Om fordonet inte startas, på grund av
att DC/DC inte kan öka tillförseln av el,
om en elektronisk enhet används, kom-
mer den att dra elektrisk energi direkt
från 12V-batteriet.

Under sådana omständigheter kommer
du att märka att strömhanteringssyste-
met träder i kraft och begränsar elför-
sörjningen och tilldelningen.
Parkering under längre perioder

Om du inte kör fordonet på flera dagar
eller veckor, kommer energihanterings-
systemet gradvis att stängas av eller
minska elförsörjningen till elektriska en-
heter, vilket minskar strömförbrukning-
en och hjälper till att förlänga och bibe-
hålla fordonets prestanda när det väl
startat.

Om fordonet förblir parkerat under en
längre period kan vissa bekvämlighets-
funktioner (som fjärrupplåsning etc.) bli
obrukbara. Efter start av fordonet kom-
mer dessa funktioner att återställas.

Medan fordonet inte är startat

Om du lyssnar på radio eller använder

andra funktioner i det audiovisuella sy-
stemet medan fordonet inte är startat,
kommer detta att tömma 12V-batteriet.

Om urladdning av 12V-batteriet påver-
kar fordonets gång, kommer ett var-
ningsmeddelande att visas på multime-
diaskärmen eller instrumentgruppen.
Om du nu vill fortsätta använda dessa
funktioner måste du starta fordonet.

Efter start av fordonet

Under körning, även om DC/DC levere-
rar elektricitet, kan 12V-batteriet fortfa-
rande bli urladdat. Denna situation kan
uppstå om elförbrukningen är för hög
och elen som levereras av DC/DC är otill-
räcklig, särskilt om 12V batteriladdning-
en var låg från början.

För att återställa nödvändig elförsörjning
kommer systemet tillfälligt att stänga av
vissa högförbrukningsapparater eller
minska deras elförbrukning. Speciellt
värmesystemet förbrukar mycket ström.
Om du upptäcker att sätesvärmefunktio-
nen inte fungerar eller att A/C-luftflödet
är begränsat visar detta att systemet till-
fälligt har stängt av dessa eller justerat
dem till en lägre effekt. När elförsörj-
ningen är återställd kommer systemen
att återgå till normal drift.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Säkerhet
〉 Användning av någon funktion i detta

system bör inte distrahera föraren el-
ler leda till osäker körning. Säker kör-
ning är av största vikt när du kör for-
donet. Följ alla trafiklagar.

〉 Föraren bör inte interagera med syste-
met under körning. Håll dessutom vo-
lymen inställd på en nivå som inte dis-
traherar föraren eller har en negativ
inverkan på säker körning.

〉 Använd endast detta system i regioner
där det är tillåtet enligt lag. Vissa natio-
nella och regionala lagar kan förbjuda
användningen av en display som är i
förarens synfält.

〉 Ta inte isär eller ändra detta system.

〉 Om detta system inte fungerar, sluta
använda det omedelbart och kontakta
enauthorised service centre. Reparera
den inte utan tillstånd.

Användning
〉 Av säkerhetsskäl är vissa funktioner

kanske inte tillgängliga efter att fordo-
net har börjat röra sig.

〉 Använd inte för överdriven kraft på
knapparna eller vredarna.

〉 Använd inte överdriven kraft eller nå-
got vasst föremål för att repa skär-
men.

〉 Använd inte våtservetter med slipef-
fekt eller rengöringsmedel som inne-
håller organiska lösningsmedel för att
rengöra skärmen.

〉 Tryck inte på skärmen om den flimrar
under användning.

Radio
Väg-, väder- och andra miljöförhållanden
kan hindra radion från att hitta statio-
ner, producera brus eller förvränga sig-
nalen.

USB-lagringsenheter
Vi kan inte garantera att systemet kom-
mer att vara kompatibelt med alla USB-
lagringsenheter på grund av de många
olika typerna på marknaden.

Bluetooth
〉 På grund av de många olika typerna av

mobiltelefoner på marknaden och de-
ras olika funktioner kan vi inte garan-
tera att systemet kommer att vara
kompatibelt med alla mobiltelefoner.

〉 Om din mobila enhet inte kan hitta sy-
stemets Bluetooth vid ihopparning,

Säkerhetsmeddelande

156

3

Audiovisuellt
system



starta om Bluetooth på din mobila en-
het och försök igen.

〉 Om Bluetooth inte kan ansluta, radera
ihopparningen från din mobila enhet
och koppla ihop igen.

〉 Om du upplever några problem när du
använder Bluetooth, koppla från Blue-
tooth och anslut sedan igen.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning beskriver all standardutrustning, landsspecifik
utrustning och specialutrustning för denna serie. Därför kan det hända att viss ut-
rustning eller funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning inte installeras i ditt
fordon eller endast är tillgängliga på vissa marknader. För att lära dig mer om specifi-
ka konfigurationer, se försäljningsdokumenten eller kontakta återförsäljaren där du
köpte fordonet.

Rattknappar

78D24DAD93D0

Ⓐ Vänster knapp

Ⓑ Uppåtknapp

Ⓒ Höger knapp

Ⓓ Nedåtknapp

Ⓔ Knappen Stäng av

Ⓕ Knappen Spela upp/Paus

Ⓖ Röstknapp

Ⓗ Anpassad knapp

Ⓘ Anpassad knapp

Förutom att uppfylla de grundläggande kontrollkraven för standardscenarierna kan
multimediaknapparna på ratten även uppfylla fordonskontrollkraven i speciella sce-
narier och anropsscenarier för att ge ökad funktionalitet.

Prioritet från hög till låg: Samtalsscenario > Specialscenario > Standardscenario.

Samtalsscenario

När du tar emot ett samtal, tryck på  den vänstra knappen för att svara i telefonen.
Tryck på  höger knapp för att avsluta samtalet.

Särskilda scenarier

Speciella scenarier ger uppmaningar om manövrering av rattknappar på motsvaran-
de skärmar. Följ anvisningarna.

Introduktion till panelen
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Standardscenario

De grundläggande funktionerna för rattknapparna är som följer:

〉 När du spelar upp media: Tryck på  vänster eller  högerknapp för att gå till före-
gående/nästa spår och tryck och håll ned för att snabbspola framåt/bakåt.

När du lyssnar på radio: Tryck på  vänster eller  högerknapp för att söka efter
föregående/nästa giltiga station, och tryck och håll ned knapparna för att växla till
föregående/nästa sparade station.

〉 Tryck på  upp eller  nedåtknapp för att öka/sänka volymen. Tryck och håll ner
knappen för att kontinuerligt öka/sänka volymen.

〉 Tryck på  spela upp/pausa-knapp för att spela upp/pausa multimedia.

〉 Tryck på  röstknapp för att slå på eller av systemets röstidentifiering.

〉 Tryck på  mute-knapp för att stänga av eller stänga av ljudet på audiovisuella me-
dia.

Tryck och håll ned  mute-knapp för att stänga av eller slå på navigering.

〉 Tryck på  anpassad knapp gör att en förinställd funktion kan aktiveras. Tryck och
håll ned den här knappen för att gå in i menyn för knappfunktionsinställningar, där
du kan ställa in knappens anpassade funktioner.

〉 Tryck på  anpassad knapp gör att en förinställd funktion kan aktiveras. Tryck och
håll ned den här knappen för att gå in i menyn för knappfunktionsinställningar, där
du kan ställa in knappens anpassade funktioner.

Starta om systemet

Tryck och håll ned samtidigt  på rattens vänstra sida och  nedknapp på rattens
högra sida i cirka 10 sekunder för att starta om systemet.

OBS！
〉 Det audiovisuella systemet och instrumentsystemet kommer att starta om samti-

digt.

〉 För att säkerställa säkerheten under omstartsprocessen måste fordonet parkeras
på en säker plats, det bör placeras i Parkingsläge och parkeringsbromsen ansatts,
så att fordonet förblir stillastående när systemet startar om.

Externa enheter
USB-port

Detta fordon är utrustat med dubbla USB-portar och läget visas i diagrammet.
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AB52700B9121

En  symbol indikerar en USB-dataport.

OBS！
〉 Se till att anslutningarna för de externa enheterna och ingångsporten är stabila.

〉 Anslut eller koppla inte bort enheter medan du spelar upp media eftersom det
kommer att leda till problem som att systemet inte kan känna igen enheten kor-
rekt.

Grundspecifikationer

Systemet stöder följande mediespecifikationer:

Media Specifikationer

USB-enhe-
ter

USB-enheter formaterade med FAT32, NTFS eller ExFAT.

Bluetooth-
ljud

Stöd för Bluetooth 4.2 (Bluetooth 4.2 är kompatibel med 2.1 och 3.0,
Bluetooth lågenergi stöds), Android Bluetooth-protokollversion: A2DP
1.3、AVRCP 1.6、HFP 1.6、PBAP 1.2

Filformat

Systemet stöder följande filformat:

Fil Format

Audio MP3, AAC, WAV, FLAC, APE, AMR, M4A

Video MP4, MOV, 3GP, AVI, MKV

OBS！
Det är möjligt att på grund av filens specifika egenskaper (till exempel kvalitet,
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bithastighet, bildhastighet, upplösning, komprimering eller skada), uppspelnings-
miljön eller lagringsenheten, även om en fil är i ett format som stöds av detta sy-
stem, kanske det fortfarande inte spelas normalt
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Multimediaskärm

OBSERVERA
〉 Använd endast multimediaskärmen

om det är juridiskt tillåtet. Vissa na-
tionella och regionala lagar kan för-
bjuda användningen av en bildskärm
som är i förarens synfält.

〉 För din säkerhet kanske vissa funk-
tioner inte är tillgängliga efter att for-
donet har börjat röra sig.

〉 Använd inte överdriven kraft eller ett
vasst föremål för att repa skärmen.

〉 Använd inte våtservetter med slipef-
fekt eller rengöringsmedel som inne-
håller organiska lösningsmedel för
att rengöra skärmen.

〉 Tryck inte på skärmen om den flim-
rar under användning.

Använda bildskärm
På den centrala skärmen används enkla
gester som att trycka, svepa och dra för

funktioner som att välja ett mål, bläddra
genom en lista eller flytta en applikation.

Gest Åtgärd Resultat

Tryck
Välj eller öpp-
na

Långt
tryck

Aktivera dold
funktion

Tryck och
svep

Bläddra eller
byt sida

Långt
tryck och
svep

Flytta

Flytta isär
två fingrar

Zooma in

Nyp med
två fingrar

Zooma ut

Statusfält på centerdisp-
layen
Statusfältets symboler visas överst på
centraldisplayen och visar status för var-
je funktion. Statusfältets symboler änd-
ras i realtid baserat på funktionsegen-
skaper, signalstyrka, anslutningsstatus
eller switchstatus.

Introduktion till skärmen
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symbol Funktionsstatus

10:15 Tidsvisning

18°C Temperaturvisning

IoV-nätverkssignal,
varierar beroende
på nätverksstatus

WLAN-ansluten, vi-
sar signalstyrka

Avisering om nytt
meddelande

Tyst läge på

Ljudläge på

Bluetooth inte an-
sluten

Bluetooth anslu-
ten

USB-enhet anslu-
ten

Klar för trådlös
laddning

Trådlös laddning
pågår

Trådlös laddning
klar

symbol Funktionsstatus

Rattvärme på

Främre vänster sä-
tesvärme på

Främre högre sä-
tesvärme på

Vänster framsätes-
ventilation på

Höger framsätes-
ventilation på

A/C fläktläge, vari-
erar med A/C sta-
tus

Systemuppdater-
ingspaket laddas
ner

Nedladdning av
systemuppdater-
ingspaket slutfört

Nedladdning av
systemuppdater-
ingspaket miss-
lyckades
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning beskriver all standardutrustning, landsspecifik
utrustning och specialutrustning för denna serie. Därför kan det hända att viss ut-
rustning eller funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning inte installeras i ditt
fordon eller endast är tillgängliga på vissa marknader. För att lära dig mer om specifi-
ka konfigurationer, se försäljningsdokumenten eller kontakta återförsäljaren där du
köpte fordonet.

Skärmöversikt
För enkelhetens skull visas en beständig menyrad till vänster på de flesta sidor.

〉 Tryck på  hemknappen för att växla till startsidan.

Systemet använder en dubbel hemsida. När du har bytt till startsidan trycker du på
 hemknapp igen för att växla mellan körscenario och underhållningsscenario.en

〉 Tryck på  alla appar-knappen för att gå in på eller avsluta appsidan.

〉 Tryck på  A/C-knappen för att gå in i eller ur skärmen för A/C- och rattvärmein-
ställningar.

〉 Tryck på  knappen för fordonsinställningar för att gå in på eller stänga sidan med
fordonsinställningar.

OBS！
Ikonerna och funktionerna på den beständiga menyraden till vänster kan vara an-
norlunda på grund av olika modellkonfigurationer eller systemversioner. Se själva
fordonsdisplayen.

〉 Små miniatyrer av nyligen använda appar visas överst. Tryck på en miniatyr för att
växla till appskärmen.

〉 Appikoner visas längst ned. Tryck på en för att växla till appskärmen.

OBS！
〉 Vissa appar måste vara anslutna till nätverket och kommer att förbruka data.

〉 Vissa appskärmar kan ändras om nytt innehåll läggs till eller deras version uppda-
teras. Se den faktiska fordonsdisplayen.

〉 Systemuppdateringar kan öka eller minska antalet appar som visas på menyskär-
men.

〉 Alla funktioner i appen är inte gratis. Betalfunktioner inkluderar medlemskap,

Funktionsintroduktion
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titta på eller ladda ner premiuminnehåll och vissa utsedda produkter och tjänster.
Köp av dessa föremål är valfritt.

〉 Vissa appar är utvecklade av tredje part, som ansvarar för att garantera leverans
av deras produkter och tjänster.

Genvägsskärm
På de flesta menyer kan genvägsskärmen dras ut genom att skjuta den nedåt från
skärmens överkant.
Justering av ljusstyrka och volym

【Navigation Volume】: peka på skjutreglaget och dra för att justera navigeringsvoly-
men. Tryck på  mute-knappen för att stänga av eller slå på navigeringen.

【Media Volume】: tryck på skjutreglaget och dra för att justera mediavolymen.

Tryck på  mute-knappen för att stänga av och stänga av ljudet för media.

【Screen Brightness】: peka på skjutreglaget och dra för att justera skärmens ljus-
styrka. Tryck på  knappen för justering av ljusstyrka för att slå på eller av den auto-
matiska justeringen av ljusstyrkan.

Genvägsknappar

Genvägsknapparna visas till höger. Tryck på knappen för att växla till motsvarande
funktion eller slå på/av den. Om du trycker länge på vissa knappar kommer du till
motsvarande inställningssida.

Tryck på knappen 【Edit】 för att växla till redigeringssidan och ersätta genvägsiko-
nen nedan.

Startskärm
På de flesta skärmar visas startskärm när du sveper åt höger från vänster.

Global sökning

Tryck på  global sökknapp för att växla till den globala sökskärmen. På så sätt kan
du utföra en global sökning genom att ange nyckelord när du är ansluten till Internet.

Meddelandecenter

Tryck på  meddelandeknapp för att växla till meddelandecentralskärmen för att se
mottagna meddelanden.

Väderdetaljer

Visar väder, temperatur, temperaturintervall, plats och tid senast uppdaterad.
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Senaste appar

Visar ikoner för senast använda appar. Tryck på ikonerna för att snabbt komma in på
appskärmen.

Mobila tjänster

Visar kortkommandoknappar för kartnavigering. Tryck på dessa om du snabbt vill
ange ett mål eller en sökning.

Kommunikation
Tryck på knappen 【Mobile Service】 på menyskärmen för att växla till kommunika-
tionsmenyn. Om du inte har anslutit någon annan Bluetooth-enhet, fortsätt till skär-
men【System Settings】→【Bluetooth】 för att aktivera Bluetooth och utföra ihop-
parningen.

〉 På vänster tangentbord, efter att ha angett telefonnumret, tryck på  uppring-
ningsknappen för att ringa ett samtal.

〉 Tryck på knappen 【Contacts】 och efter synkronisering visas kontaktlistan. Tryck
på en kontakt eller ett nummer i listan för att ringa ett samtal.

〉 Tryck på knappen 【Recent Calls】 och efter synkronisering visas listan över senas-
te samtal. Tryck på valfri post i listan för att ringa ett samtal.

〉 Tryck på knappen 【Messages】 och efter synkronisering visas meddelandemenyn.
Tryck för att visa information om meddelanden på för närvarande anslutna enhe-
ter.

OBS！
〉 För att använda funktionerna för kontakter och senaste samtal måste du auktori-

sera det på den ihopparade telefonen. Vanligtvis, när du parar ihop, dyker ett
auktoriseringsfönster upp på din telefon.

〉 På skärmen【System Settings】→【Bluetooth】, raderas en ihopparad Blue-
tooth-enhet även kontakterna och samtalsposterna från den enheten som är la-
grad i fordonet.

När du har upprättat ett samtal, växla till samtalsskärmen.

〉 Tryck på  knappen för att lägga på samtalet.

〉 Tryck på  knappen för att slå på eller av den inbyggda mikrofonen.

〉 Tryck på  knappen för att växla mellan privat eller handsfree-läge.
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Privat läge: Prata med en mobiltelefon som är ansluten till systemet via Bluetooth.

Handsfree-läge: Prata med de inbyggda högtalarna och mikrofonen.

〉 Tryck på  knappen för att öppna eller stänga tangentbordet.

VARNING
För att undvika en olycka måste föraren alltid koncentrera sig på att köra fordonet
och får inte distraheras av samtal.

〉 Använd din Bluetooth-telefon endast när väg-, trafik- och väderförhållanden tillå-
ter.

〉 Justera volymen så att du alltid kan höra externa signaler, som en polisbil eller en
brandbil.

〉 Samtal kanske inte är tillgängliga i områden utan nätverkssignal eller där signalen
är svag och i tunnlar och garage.

〉 Om föraren behöver använda sin mobila enhet, parkera först fordonet på en sä-
ker plats.

Systeminställningar
Tryck på knappen 【System Settings】 för att växla till menyn för systeminställningar.

Bluetooth-inställningar

〉 【Bluetooth Visibility】: Tryck för att slå på eller av Bluetooth. När det är aktiverat
tillåter detta andra enheter att upptäcka systemets Bluetooth och att para ihop och
ansluta till det.

〉 【Device Name】: Visar namnet på Bluetooth-enheten. Du kan redigera ett anpas-
sat Bluetooth-namn.

〉 【Current Connection】: Visar den Bluetooth-enhet som är ansluten. Du kan kopp-
la från eller ta bort den anslutna enheten.

〉 【Available Devices】: Visar en lista över tillgängliga Bluetooth-enheter som har hit-
tats. Genom att trycka på enhetsnamnet i listan kan du initiera en sammankopp-
lingsförfrågan och parning.

Tryck på knappen 【SEARCH】 för att söka efter Bluetooth-enheter igen.

WLAN-inställningar

〉 【WLAN】: Slår på och av WLAN-funktionen. När det är på visas en lista med till-
gängliga anslutna enheter.
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〉 【Current Connection】: Visar för närvarande anslutna enheter, tryck på【DISCON-
NECT】för att koppla från en enhet.

Ljudinställningar

〉 【System Sound】: Du kan justera navigeringsvolym, röstvolym, multimediavolym
och samtalsvolym; aktivera eller inaktivera adaptiv volym, minskning av multime-
dialjud under navigeringsvarningar, automatisk sändning av inkommande samtal
och systemljudeffekter; ställ in fordonslarmljudet och hastighetsbaserad volym-
kompensation.

〉 【Sound Effects】: Du kan ställa in den optimala lyssningspositionen, varningslju-
det för fotgängare och volymen på equalizern, och slå på eller av stereosurround-
ljud, aktiv brusreducering och andra funktioner.

〉 【Voice Assistant】: Visar standard röstväckningsord. Du kan ställa in ett anpassat
väckningsord och välja en röst för röstassistenten.

Bildskärmsinställningar

〉 【Automatic Brightness Adjustment】: slår på eller av den här funktionen. När den
är på, justeras ljusstyrkan automatiskt efter om lampan är på eller av.

〉 【Dashboard Brightness Control】: För justering av ljusstyrkan på instrument-pa-
nelen.

〉 【Center Console Display Brightness Control】: Används för justering av ljusstyrkan
på multimedieskärmar.

〉 【Backlight Brightness Adjustment】: För justering av bakgrundsbelysningens ljus-
styrka.

〉 【Display Mode】: Du kan ställa in skärmens visningsläge på Automatisk, Natt eller
Dag.

〉 【Time Format】: Du kan välja visningsformat för systemtid till 12 eller 24 timmar.

〉 【Time Zone Setting】: Anger tidszonen.

〉 【Language】: Ställer in systemspråk.

〉 【Unit】: Ställer in enheterna som används för avstånd och hastighet.

〉 【Tyre Pressure Unit】: ställer in enheten för däcktryck.

Anpassade inställningar

〉 【Dashboard Display】: Ställer in instrumentpanelens visningsläge.

〉 【Steering Wheel [+] Customisation】: Du kan välja en anpassad funktion för 
knappen på ratten.
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〉 【Steering Wheel [*] Customisation】: Du kan välja en anpassad funktion för 
knappen på ratten.

Systemmeddelanden

〉 【Version Info.】: Du kan visa och ändra enhetsnamnet, se versionen av fordons-
systemets mjukvara och söka efter uppdateringar över WIFI/4G och uppdatera sy-
stemet.

〉 【Privacy Security】 : Ställ in behörigheter för personliga uppgifter.

〉 【Reset and Recover】: Du kan återställa systeminställningarna eller utföra en fab-
riksåterställning.

OBS！
Vid uppdateringar och uppgraderingar:

〉 För att garantera säkerheten under uppgraderingsprocessen, vänligen placera
fordonet i en säker miljö.

〉 För att säkerställa en smidig uppdatering, se till att fordonets ström är i PÅ-läge,
fordonet är i P-växel och dra åt parkeringsbromsen så att fordonet förblir stillas-
tående. Stäng av elektrisk utrustning som förbrukar mycket ström (t.ex. A/C, lam-
por och högtalare).

〉 Under uppdateringsprocessen, läs licensavtalet på nedladdningssidan och Viktiga
Överväganden på installationsmenyn noggrant. Om du vill veta mer om den här
uppdateringen, vänligen klicka på uppdateringsdetaljerna för mer information.

〉 Under uppdateringsprocessen kommer alla funktioner i fordonet att vara otill-
gängliga, inklusive: Du kommer inte att kunna starta fordonet, använda A/C, öpp-
na eller stänga dörrarna eller använda video- och ljudunderhållningsfunktioner-
na; alla fellampor på instrumentpanelen kommer att lysa, och de aktiva och passi-
va säkerhetsfunktionerna kommer att vara offline. Men när uppdateringen är klar
kommer alla funktioner att återställas.

〉 Under installationsprocessen, ändra inte fordonets status (tvinga inte fordonet att
starta och tvinga inte systemet att stängas av).

〉 Vid uppdatering via WIFI, se till att det finns en bra nätverkssignal och koppla inte
från nätverket under uppdateringen.

〉 När du uppdaterar huvudenheten eller skärmen kommer skärmen att slockna
och starta om, detta är normalt. Vänta bara några minuter tills huvudenheten
startar om, så kommer en popup-skärm att visa installationsresultatet. Ändra inte
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fordonets status under denna tid.

〉 Efter uppdateringen, se till att uppdateringen har lyckats innan du stänger dörrar-
na, låser fordonet och lämnar det. Om uppdateringen misslyckas eller om det
uppstår ett fel i uppdateringsprocessen, vänligen kontakta ett auktoriserat servi-
cecenter i god tid.

〉 Efter att uppdateringen lyckats kan de uppdaterade systemobjekten, funktioner-
na, skärmarna, driftmetoderna och så vidare skilja sig från de som beskrivs i
bruksanvisningen. För uppdaterat innehåll, se menyanvisningarna under uppda-
teringsprocessen.

Mitt konto
På menysidan trycker du på Mitt konto för att växla till sidan med personliga inställ-
ningar.

OBS！
Vissa av inställningarna här kan endast nås med ägarens konto (kontot som har
kronan på profilbilden).

Använd skärmen för personliga inställningar för att logga in eller byta konto, visa och
ändra kontoinformation, ange information om ansiktsigenkänning, komma åt betal-
ningsrelaterade alternativ, länka tredjepartskonton och visa VIP-centerinformation,
användaravtalet och sekretesspolicyn.

Power-assistent
Tryck på knappen【Power Assistant】 på menyn för att växla till sidan för Power As-
sistant.

〉 【Power Flow】: Visar strömöverföringsstatus och total räckvidd.

〉 【Charging Management】: Ställer in laddningsläge och SOC-gräns för strömbatte-
riet.

〉 【Driving Tips】: Visar förslag på ekonomisk körning och fordonsunderhåll.

Röstassistent
Röstassistenten kan användas för att snabbt styra fordonsfunktioner genom att iden-
tifiera och utföra röstinstruktioner, vilket gör det enklare att använda fordonet.

Du kan starta röstassistenten på följande sätt:

〉 Tryck på röstknappen  på ratten.
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〉 Röstväckning: Använd systemets standard väckningsord eller ställ in ett anpassat
väckningsord.

För exempel på väckningsord och röstinstruktioner, gå till skärmen【System Set-
tings】→【Sound】→【Voice Assistant】för att visa eller ställa in dessa.

VARNING
När du använder röstassistenten för att styra ett fordons funktioner, var uppmärk-
sam på den omgivande miljön och personlig säkerhet för att förhindra allvarliga
olyckor såsom klämskador och kollisioner.

OBS！
〉 Framgången för röstidentifiering kommer att påverkas av omgivningsbrus, nät-

verkssignaler, användarvanor, uttal och andra faktorer. Dess effektivitet beror på
den faktiska miljön för fordonsanvändning.

〉 Vissa röstassistentfunktioner kräver en nätverksanslutning för att fungera kor-
rekt.

Underhållningsscenario
Tryck på  startknappen på den beständiga menyraden till vänster och växla till
hemsidan för underhållning.

Peka på skärmen var som helst med tre fingrar och svep åt vänster eller höger för att
växla mellan underhållningshemsidan och startsidan för bilkörning.

〉 【Online Multimedia】: Innehåller onlinemusik, onlineradiokanaler, onlinevideor
och andra relevanta appar. Appar uppdateras ständigt och innehållet och funktio-
nerna som visas kan ändras.

〉 【Local Media】: Omfattar lokala radiostationer, Bluetooth-musik, USB-musik och
USB-videor.

För att spela Bluetooth-musik, gå först till sidan【System Settings】→【Blue-
tooth】,koppla ihop och anslut andra ljuduppspelningsenheter.

För att spela USB-musik och USB-videor, sätt i USB med mediafilerna i USB-porten
(i urtaget på vänster sida av mittkonsolen).

OBS！
〉 För att använda underhållningsscenariots funktioner måste du logga in och länka

till rätt konto. Logga in och länka till kontot genom att följa anvisningarna på
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skärmen.

〉 Att spela betalt innehåll eller köpa medlemskap kan medföra avgifter, och du kan
köpa dessa i enlighet med detta.

Det kan bli en fördröjning efter att du köpt ett medlemskap på grund av nätverks-
signal eller andra orsaker. Om den köpta åtkomsten inte är tillgänglig efter några
minuter, starta om systemet.

〉 Att använda onlineljud och video samt andra nätverkstjänster kan förbruka data.

Körscenario
Tryck på  hemknappen på den ihållande menyraden till vänster för att växla till
startsidan för körning.

6DA2A4A14C9D

Ⓐ Destinationssökning

Ⓑ Närliggande laddningshögar

Ⓒ Närliggande parkeringar

Ⓓ Räckvidd

Ⓔ Navigeringsinställningar

Ⓕ Stäng av navigering

Ⓖ Fordonets placering

Ⓗ Kartperspektiv

Ⓘ Kartzoom

Ⓙ Kartskala

Vissa funktionstangenter döljs automatiskt om de inte har rörts på ett tag. Tryck på
valfri plats på kartan som inte täcks av en knapp för att visa dolda funktionstangen-
ter.

Markera punkter på kartan

Peka och håll ned kartan för att välja en plats och växla till sidan med platsinforma-
tion.
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96C94FF0D0AA

〉 Tryck på  Tillbaka-knappen för att återgå till föregående sida.

〉 Tryck på  favoritknapp för att spara den aktuella platsen. Tryck på knappen igen
för att ta bort den som en favorit.

〉 Tryck på  knappen Sök i närheten för att söka i området runt den valda punkten.

〉 Tryck på knappen【 SET AS DESTINATION 】för att ställa in din nuvarande plats
som destination.

Destinationssökning

Tryck på  sökknapp på kartsidan för att växla till målsöksidan.

A681B8ACBCFC

〉 Tryck på knappen 【Home】 för att ange din hemplats. När du har gjort detta kom-
mer att ställa in din hemadress som din destination genom att trycka på den här
knappen.

〉 Tryck på knappen 【Work】 för att ange din arbetsplats. När du har gjort detta
kommer att ställa in din arbetsplats som din destination genom att trycka på den
här knappen.

〉 Tryck på knappen 【Favourites】 för att växla till favoritsidan för att visa platser
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som lagts till som favoriter. Du kan visa och ta bort platser som lagts till som favori-
ter och ange vilken som helst av dem som din destination.

Flödesplanering

Efter att ha ställt in destinationer med någon tillgänglig metod, växla till sidan för
ruttplanering.

EB4458549881

〉 Tryck på  Tillbaka-knappen för att återgå till föregående sida.

〉 Tryck på  sökknappen för att växla till destinationssökningssidan och lägga till en
mellanliggande destination eller ändra din destination.

〉 Tryck på knappen 【Recommendation】 för att visa menyn för ruttpreferenser och
ändra dina ruttpreferenser.

〉 Tryck på knappen 【START NAVIGATION】för att aktivera navigeringsläget för den
aktuella rutten.

Navigeringsinställningar

Tryck på  inställningsknappen på kartsidan och växla till sidan med navigeringsin-
ställningar.

5FA118256251
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Trafik, autozoom, 3D stadsläge, röstvägledning, ruttalternativ, hem, arbete, rensa
personligt datum, versionsinformation, online kartuppdatering, USB kartuppdatering
och andra funktioner kan ställas in här.

Om Navigering

〉 Vi rekommenderar inte interaktion med navigationssystemet under körning. An-
vänd skärmen efter parkering säkert för att undvika olyckor eller andra faror.

〉 Funktioner och tjänster inklusive platssökning, ruttplanering, resanavigering, var-
ningar om trafikbegränsningar och trafikvägförhållanden som tillhandahålls i detta
navigationssystem är endast för referensändamål. Lita inte på dessa som din enda
informationskälla när du kör bil eller åker på en resa. Var uppmärksam på faktiska
trafik- och vägförhållanden och följ noggrant trafiklagar och regler.

〉 Onlinenavigering, trafikförhållanden, datanedladdning och andra tjänster som krä-
ver en nätverksanslutning kan förbruka nätverksdata.

〉 Om du använder offlinenavigering i ett fordon utan nätverksanslutning kommer
vissa onlinefunktioner och tjänster att vara otillgängliga (såsom realtidstrafik och
trafikbegränsningsvarningar etc.)

Färdighetsträd
Tryck på knappen【Skill Tree】menygränssnittet för att växla till sidan för färdighets-
trädet.

Sidan Färdighetsträd visar funktionsklassificeringen och utökningsförhållandet för
det audiovisuella systemet i en trädstruktur.

〉 Fordonets Bluetooth-namn visas i mitten av färdighetsträdet. Ändra Bluetooth-
namnet genom att peka på mitten.

〉 Tryck på knappen i färdighetsträdet för att visa listrutefunktioner och visa ett fly-
tande fönster med aktuell funktionsinformation. Tryck och håll ned en knapp i fär-
dighetsträdet för att dölja alla funktionsknappar under grenen.

〉 Tryck på  återgå till mittenknappen, så återställs menyn till standardzoomningsni-
vån och användaren återgår till vyn i färdighetsträdets mittpunkt.

〉 Tryck på  sökknapp för att söka efter funktioner i färdighetsträdet.

〉 Tryck på knappen【Auto-Learn】för att slå på eller av den automatiska inlärnings-
funktionen.

E-manual
Tryck på 【E-manual】för att visa relevant innehåll i den digitala handboken.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Säkerhetsmeddelande
〉 Placera inte säkerhetsbältets axelrem

över nacken eller under armhålan.

〉 Höftbältet ska sitta så lågt som möjligt
över höfterna.

〉 Varje säkerhetsbälte är avsett att en-
dast användas av en person åt gång-
en. Använd inte ett säkerhetsbälte för
att spänna fast flera personer (inklusi-
ve barn).

Om två eller flera personer bär samma
säkerhetsbälte och det inträffar en kol-
lision kan säkerhetsbältet inte skingra
stöten och de sammanspända perso-
nerna kan kollidera med varandra.

〉 Säkerhetsbältet får inte vara vridet el-
ler löst.

〉 För inte säkerhetsbältet över skarpa
hörn, annars kan det skadas vid en
olycka.

〉 Använd inte ett säkerhetsbälte som
har slitits hårt i en olycka eller som har

skadats.

〉 Ta inte isär, demontera eller modifiera
säkerhetsbälten.

〉 Använd inte ett säkerhetsbälte som
har ett främmande föremål i spännet.

〉 Försök att hålla säkerhetsbältet rent.
Håll oljiga och våta ämnen, inklusive
lera, olja, vatten, drycker och matsmu-
lor, borta från säkerhetsbältet för att
säkerställa att det dras ut och dras in
smidigt.

〉 Använd inte bensen, bensin eller and-
ra organiska kemikalier för att rengöra
säkerhetsbälten och blek eller färga
dem inte.

〉 Låt inte barn leka med säkerhetsbälte-
na.

Om ett barn av misstag lindar säker-
hetsbältesremmen runt halsen, kan
säkerhetsbältesremmen sluta sträckas
ut, vilket kan leda till allvarliga per-
sonskador eller till och med dödsfall.
Om detta händer och du inte kan lossa
bältesspännet, använd en sax för att
klippa av remmen.

〉 Säkerhetsbältena är utformade för att
passa vuxna, så använd ett lämpligt
säkerhetssystem för barn.

Om säkerhetsbältet är rätt placerat
men vidrör barnets hals eller käke och
inte kan spännas över höften, använd
en lämplig barnstol för barnet.

Ett barn som är tillräckligt stort bör an-
vända säkerhetsbälte som det är
tänkt.

Säkerhetsbälten
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〉 Gravida kvinnor bör observera följan-
de.

Fråga din läkare om hans eller hennes
rekommendation. Generellt sett bör
gravida kvinnor bära säkerhetsbälte
på samma sätt som andra. Däremot
ska höftbältet vara så lågt som möjligt
över höfterna och axelremmen ska lig-
ga över axeln och över bröstet men
inte över buken.

Ett felaktigt använt säkerhetsbälte kan
orsaka allvarliga skador eller till och
med dödsfall för modern eller det
ofödda barnet eller bådadera vid nöd-
bromsning eller en kollision.

〉 Passagerare som är sjuka eller funk-
tionshindrade bör följa medicinska fö-
reskrifter om hur man använder sä-
kerhetsbälte.

〉 Om säkerhetsbältet inte används skall
det vara helt infällt. Vrid eller kläm inte
fast säkerhetsbältet och håll säker-
hetsbältet borta från vassa föremål.
Låt inga främmande föremål blockera
säkerhetsbältesspännet, eftersom det-
ta kan påverka kopplingen mellan bäl-
tets tunga och spännet.

Att använda säkerhetsbältet
korrekt
〉 Ställ in ryggstödet så att du sitter rakt

med ryggen mot ryggstödet.

〉 Säkerhetsbältet bör vara platt.

〉 Axelremmen ska sitta nära mitten av
axeln, inte på nacken och inte på

axeln.

〉 Höftbältet ska sitta så lågt som möjligt
över höfterna.

VARNING
〉 Alla passagerare i fordonet måste

bära säkerhetsbältet korrekt när for-
donet är i rörelse. Annars kan allvarli-
ga skador eller till och med dödsfall
uppstå vid nödbromsning eller en
kollision eftersom kroppen inte är
fastspänd i ett säte.

〉 Alla passagerare bör alltid ha säker-
hetsbältet spänt, även under en kort
resa. Annars ökar risken för skador
och till och med dödsfall vid en
olycka.

Bältesförsträckare
Under en kollision kommer försträck-
aren omedelbart att dra åt säkerhetsbäl-
tet för att ge passageraren bästa möjliga
fasthållning.

Kraftbegränsaren hjälper till att kontrol-
lera belastningen på säkerhetsbältet, vil-
ket hjälper till att minimera stöten mot
bröstet.

Driftsförhållanden

Bältesförsträckare fungerar när fordo-
net träffas i fronten av en stark kraft.

Om fordonet utsätts för en av följande
stötar och stötkraften är liten, kanske
säkerhetsbältet inte löser ut sig.

〉 Frontalkollision mot en solid vägg med
en hastighet av 25 km/h eller lägre.
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〉 Frontalkollision med ett föremål med
liten yta, till exempel en telefonstolpe
eller ett träd, med en hastighet av
35 km/h eller lägre.

Bältesförsträckare kanske inte fungerar
som förväntat när fordonet utsätts för
en av följande kraftiga stötar.

〉 Fordonet har rullat 90º eller 180º.

〉 Vid en sido- eller bakre kollision.

VARNING
〉 Bär bältesförsträckare korrekt och ju-

stera sätet till optimalt läge. Annars
kan det hända att säkerhetsbältet
inte fungerar som det ska, vilket kan
orsaka allvarliga skador eller till och
med dödsfall.

〉 Kontakta ett auktoriserat servicecen-
ter om du vill installera, ta bort eller
demontera en bältesförsträckare.
Felaktig användning av en bältesförs-
träckare kan leda till att den inte fun-
gerar, vilket kan leda till allvarliga
skador eller till och med dödsfall i
händelse av en olycka.

〉 Bältesförsträckare får inte återanvän-
das.

Efter den första kollisionen kan för-
sträckaren inte dras ut eller dras in
för en senare kollision. Vänligen kon-
takta en authorised service centre för
att få en ersättning.

〉 När en bältessträckare löser ut kom-
mer du att höra en kraftig explosion
och se vit rök. Detta kommer inte att

orsaka brand och är ofarligt för män-
niskokroppen.

〉 Vänligen kontakta en authorised ser-
vice centre för att kassera en för-
sträckare. Eftersom ett bältesförs-
träckare som löser ut oväntat under
skrotning kan orsaka skador.

Hur man använder tre-
punktsbältet
1. Ta tag i haspen och dra ut säkerhets-

bältet ur upprullningsdonet, se till att
du inte vrider säkerhetsbältet. Om
säkerhetsbältet inte kan dras ut ur
upprullningsdonet, ska säkerhetsbäl-
tet dras hårt och sedan släppas, för
att få säkerhetsbältet att lindas upp,
då kommer det att vara möjligt att
dra ut säkerhetsbältet smidigt från
upprullningsdonet.

2. Sätt in haspen i spännet och se till att
du hör ett klick.

BC813D0BB9FD

3. Dra axelbältet uppåt och justera mi-
djebältet för att säkerställa en åtsit-
tande passform. Detta kommer att
minska risken för skador på bäckenet
vid en kollision.
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4. Justera axelbältet så att det sitter tätt
över bröstet och mitt på axeln. Ge-
nom att göra det kommer kraften
från en eventuell kollision att förde-
las över den starkaste delen av över-
kroppen.

5. För att dra in säkerhetsbältet, tryck
ned frigöringsknappen på spännets
ovansida. När du har släppt det från
spännet, håll i haspen tills säkerhets-
bältet är helt upplindat för att för-
hindra att det träffar andra passage-
rare eller föremål i närheten.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning beskriver all standardutrustning, landsspecifik
utrustning och specialutrustning för denna serie. Därför kan det hända att viss ut-
rustning eller funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning inte installeras i ditt
fordon eller endast är tillgängliga på vissa marknader. För att lära dig mer om specifi-
ka konfigurationer, se försäljningsdokumenten eller kontakta återförsäljaren där du
köpte fordonet.

Säkerhetsmeddelande
〉 Krockkuddar kan inte användas mer än en gång.

Efter att ha löst ut en gång kommer en krockkudde inte att fungera igen vid en an-
nan kollision. Kontakta en authorised service centre för ersättning.

〉 Krockkuddar är kompletterande anordningar för säkerheten för passagerare i for-
don och bör användas tillsammans med säkerhetsbälten. Passagerarna måste bära
sitt säkerhetsbälte och sitta med rätt hållning för att krockkuddar ska fungera kor-
rekt och ge skydd.

〉 Krockkuddar måste användas korrekt för att skydda passagerarna. Om de används
felaktigt kan de förlora sin förmåga att skydda passagerarnas säkerhet och kan or-
saka skador.

〉 När en krockkudde blåses upp kommer det att bli en kraftig explosion och rök,
men detta kommer inte att orsaka brand. En person som lider av en andningsstör-
ning som astma som andas in denna rök kan ha svårt att andas. I ett sådant fall
skulle det vara säkrare att flytta bort från fordonet så snart som möjligt. Om du
inte kan lämna fordonet, öppna ett fönster eller en dörr för att släppa in frisk luft.

〉 Om någon produkt från uppblåsningen av krockkudden (till exempel gas) hamnar i
dina ögon eller på huden, spola med rent vatten så snart som möjligt. Annars kan
en person med känslig hud uppleva en allergisk reaktion.

〉 Rör inte krockkuddens komponenter efter att den har blåsts upp. Vissa komponen-
ter blir mycket varma och kan orsaka allvarliga brännskador.

〉 Använd inte en krockkudde för något annat ändamål.

〉 Om du behöver installera en radiosändtagare, kontakta en authorised service cen-
tre. Elektromagnetiska vågor från en radiosändtagare kan allvarligt påverka styren-
heten för en krockkudde.

〉 Använd inte våld eller tryck på en krockkudde eller dess omgivning.

Krockkuddar
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Detta hjälper till att förhindra att krockkudden inte fungerar korrekt under en
olycka eller från att utlösas när det inte är någon olycka, vilket kan orsaka allvarliga
skador och till och med dödsfall för passagerare.

Krockkuddar

35DDE47C1F46

Ⓐ Främre krockkuddar, inklusive:

Krockkudde för förare

Främre passagerarkrockkudde

Ⓑ Sidokrockkudde

Ⓒ Gardinkrockkudde

Ⓓ Central krockkudde
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Främre krockkuddar
Beskrivning

De främre krockkuddarna är innuti rat-
ten och instrumentpanelen framför det
främre passagerarsätet. Det finns krock-
kuddesymboler på ratten och instru-
mentpanelen. När fordonet har en kraf-
tig frontalkollision låser sig säkerhetsbäl-
tena och krockkuddarna på förar- och
passagerarsidan blåses upp för att
skingra och bromsa inverkan på huvud-
et och bröstet på de åkande i fordonet.

Förarens knäkrockkudde finns under in-
strumentpanelen, på vilken det finns en
krockkuddesymbol. Förarens knäkrock-
kudde fungerar som ett komplement till
säkerhetsbältet. Vid en kollision skyddar
knäairbagen förarens knän och vader
och stabiliserar förarens hållning.

OBSERVERA
Ställ in förarstolen så att det är minst
10 cm mellan förarens knän och instru-
mentpanelen. Om detta minsta av-
stånd inte är möjligt av fysiska skäl,
kontakta en authorised service centre
för hjälp.

Funktionsprincip

Vid en måttlig till svår frontalkollision
uppfattar sensorer att fordonet bromsar
in snabbt och styrenheten beordrar
omedelbart att krockkudden löses ut.

Försiktighetsåtgärder

〉 Krockkuddarna kan blåsas upp om

botten av fordonet utsätts för kraftiga
stötar som:

1) När fordonet träffar en trottoarkant.

2) När fordonet faller in i eller korsar
ett djupt hål eller dike.

3) När fordonet slår i vägbanan efter
att ha klättrat över ett trappsteg.

〉 När fordonet rullar 90° eller 180° kan
krockkudden lösas ut, men kommer
inte att fungera.

〉 Krockkuddarna kanske inte blåses upp
om fordonet utsätts för en kraftig på-
verkan från något av följande:

1) En frontalkrock mot en betongvägg
med en hastighet lägre än 25 km/h.

2) En frontalkollision med ett föremål
med liten yta, såsom en fast bruksstol-
pe eller ett träd, med en hastighet läg-
re än 35 km/h.

〉 Deformationen eller rörelsen av före-
målet som fordonet kolliderar med
minskar kollisionens påverkan. Detta
kan leda till att krockkudden inte löses
ut.

Om fordonet kör på en lastbil bakifrån
och fastnar under släpet, upptäcker
sensorerna en svagare kollision och
krockkuddarna kanske inte blåser upp.

〉 Även när fordonets hastighet är hög
utlöses ibland inte krockkuddarna på
grund av kollisionens vinkel eller rikt-
ning.

〉 Sitt inte för nära ratten eller instru-
mentpanelen.
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Under normala körförhållanden bör
föraren bibehålla en god hållning sam-
tidigt som han håller ett lämpligt av-
stånd från ratten.

Framsätena ska vara så långt bort som
möjligt från instrumentpanelen.

Alla passagerare i fordonet bör använ-
da säkerhetsbältet som skyddsanord-
ning.

〉 Vid körning ska passagerarna inte sitta
på kanten av sätet eller luta sig mot in-
strumentpanelen.

Detta beror på att de främre krock-
kuddarna blåses upp mycket snabbt
och med stor kraft och kan skada eller
döda en passagerare som sitter för
nära.

〉 Barn ska inte stå framför en krockkud-
de.

En krockkudde kan skada eller döda
ett barn när den blåses upp. Alla barn
ska sitta i baksätet och bära sitt säker-
hetsbälte ordentligt som en skyddan-
de fasthållning.

〉 Observera följande försiktighetsåtgär-
der, annars kan dessa föremål orsaka
allvarliga skador på de åkande när en
krockkudde blåses upp:

1) Placera inga föremål på instrument-
panelen eller placera föremål som pa-
raplyer nära instrumentpanelen.

2) Lämna inte handskfacket öppet.

3) Häng inga föremål från fönstergla-
set eller den inre backspegeln.

4) Placera inte prydnadsföremål på
ratthornet.

5) Placera inte något bagage, husdjur
eller andra föremål mellan krockkud-
den och föraren eller främre passage-
raren.

〉 Använd inte vatten eller rengörings-
medel för att rengöra fordonets insida.

Krockkuddemodulen är enheten som
blåser upp krockkudden. Om den blir
våt kommer det att påverka krockkud-
dens funktion och kan orsaka allvarliga
skador eller till och med dödsfall.

〉 Applicera inte något som tätningsvax
eller film över krockkudden.

Annars kan det hindra att krockkud-
den blåses upp normalt.

〉 Skada inte krockkuddeskyddet.

Annars kommer det inte att fungera
korrekt. Öppna eller skada därför ald-
rig krockkuddeskyddet utan professio-
nell hjälp.

〉 Ta inte isär, modifiera eller installera
någon krockkudde, instrumentpanel,
ratt eller andra installerade enheter.

Felaktig användning kan leda till att en
krockkudde går sönder eller oväntat
blåses upp, vilket kan orsaka allvarliga
skador eller till och med dödsfall.

〉 Ändra inte supphängningen.

Ändring av fordonshöjden eller fjäd-
ringens styvhet kan göra att krockkud-
darna blåses upp felaktigt, vilket kan
leda till allvarliga skador eller till och
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med dödsfall.

〉 För installation av skyddsskyltar och
luftriktningsskyltar på fordonets fram-
sida, kontakta en authorised service
centre.

Ändring av fronten på fordonet kan
förändra den kollision som upptäcks
av krockkuddesensorn. Detta skulle
göra att krockkudden blåses upp felak-
tigt, vilket kan leda till allvarliga skador
eller till och med dödsfall.

〉 För reparationer på framsidan av for-
donet eller passagerarutrymmet, kon-
takta en authorised service centre.

En felaktigt genomförd reparation kan
förändra den kollision som upptäcks
av krockkuddesensorn. Detta skulle
göra att krockkudden inte fungerar,
vilket kan leda till allvarliga skador el-
ler till och med dödsfall.

Sidokrockkuddar
Inledning

Sidokrockkuddarna sitter i ryggstödets
ytterkudde och är markerade med en
krockkuddesymbol. Sidokrockkuddarna
är ett komplement till säkerhetsbälten.
Vid en sidokollision minskar sidokrock-
kuddarna skadorna för de åkande i for-
donet och förhindrar ytterligare kollisio-
ner.

Funktionsprincip

Vid en sidokollision uppfattar en sensor
den kraftiga förändringen i fordonets si-
doacceleration och skickar en signal till

styrenheten. Om villkoren för uppblås-
ning är uppfyllda, blåses sidokrockkud-
darna upp omedelbart.

Vid en sidokrock blåser endast sidok-
rockkudden på den drabbade sidan upp.
Om kollisionen inträffar på passagerarsi-
dan kommer sidokrockkudden på passa-
gerarsidan att lösas ut även om det inte
finns någon passagerare på sätet.

Anmärkningar

〉 Om fordonet utsätts för en av följande
stötar och krockkraften är liten, kom-
mer sidokrockkudden ibland inte att
lösas ut:

1) Frontalkollision.

2) En mindre sidokollision som skickar
en svag signal till styrelektroniken.

3) Påkörning bakifrån.

4) Voltning.

〉 Täck inte en sidokrockkudde med nå-
got föremål. Annars kanske sidokrock-
kudden inte fungerar korrekt.

〉 Installera inga föremål nära där sidok-
rockkuddarna kommer att lösas ut.
Annars finns det risk för att föremålet
kan hamna i kupén om sidokrockkud-
den löses ut.

〉 Ta inte isär, reparera eller modifiera
utrustning på sätena med sidokrock-
kuddarna eller delar runt sidokrock-
kuddarnas uppblåsningsområde utan
professionell hjälp.
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Varningsetikett

0C8DAAED6C78

Denna etikett sitter på dörrstolpen för
att påminna dig om att bilen är utrustad
med sidokrockkuddar. Var uppmärksam
på de relevanta frågorna.

Gardinkrockkuddar
Inledning

Gardinkrockkuddarna är placerade längs
takets nedre kant och det finns krock-
kuddesymboler markerade på pelarna.
Gardinkrockkuddar är ett komplement
till säkerhetsbälten. Vid en sidokollision
minskar sidokrockkuddarna skadorna
för de åkande i fordonet och förhindrar
ytterligare kollisioner.

Funktionsprincip

Vid en sidokollision uppfattar en sensor
den kraftiga förändringen i fordonets si-
doacceleration och skickar en signal till
styrenheten. Om villkoren för uppblås-
ning är uppfyllda, blåses gardubkrock-
kuddaarna på sidan av kollisionen upp
omedelbart.

Anmärkningar

〉 Om fordonet utsätts för en av följande

stötar och krockkraften är liten, kom-
mer sidokrockkudden ibland inte att
lösas ut:

1) Frontalkollision.

2) En mindre sidokollision som skickar
en svag signal till styrelektroniken.

3) Påkörning bakifrån.

4) Voltning.

〉 Kom inte nära sidan av fordonsdörren,
stolpen eller taket och sätt inte ett knä
på det främre passagerarsätet. Annars
kan gardinkrockkudden kraftigt påver-
ka ditt huvud när den löses ut, vilket
kan orsaka allvarliga skador eller till
och med dödsfall. Var särskilt upp-
märksam när barn är i fordonet.

〉 Installera inga föremål nära där sidok-
rockkuddarna kommer att blåsa upp.
Annars finns det risk för att föremålet
kan hamna i kupén om sidokrockkud-
den blåses upp.

〉 Häng inga tunga eller vassa föremål på
klädkrokarna.

När du hänger kläder, vänligen häng
direkt på krokarna istället för galgar.
Annars riskerar hängaren att flyga upp
när gardinkrockkuddarna löses ut.

〉 Ta inte isär, reparera eller modifiera
delarna runt uppblåsningsområdet för
gardinkrockkuddarna utan professio-
nell hjälp.

Ändra inte taket, grepphandtag,
grepphandtagsfästen eller sidotakljus
utan professionell hjälp.
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Sätesmonterade sidokrock-
kuddar
Inledning

Den sätesmonterade sidokrockkudden
finns i den yttre kudden på förarsätets
ryggstöd (vänd bort från dörren) och är
märkt med en krockkuddesymbol. Vid
en sidokollision blåses den sätesmonte-
rade sidokrockkudden upp för att mildra
skador som orsakas av att föraren och
passageraren kolliderar med varandra
eller av att föraren kolliderar med passa-
gerarsidans dörr eller ram. Detta kan
skydda kritiska kroppsdelar som huvud-
et och bröstet.

Funktionsprincip

Vid en sidokollision kommer en sensor
att upptäcka den plötsliga förändringen i
fordonets sidoacceleration och skicka en
signal till styrenheten. Om villkoren för
uppblåsning är uppfyllda kommer den
sätesmonterade sidokrockkudden att
blåsas upp omedelbart.

Anmärkningar

〉 Om fordonet utsätts för en av följande
krockar och krockkraften är liten, kom-
mer den sätesmonterade sidokrock-
kudden inte alltid att blåsas upp:

1) Frontalkollision.

2) En mindre sidokollision som skickar
en svag signal.

3) Påkörning bakifrån.

4) Voltning.

〉 Placera inget över en sätesmonterad

sidokrockkudde. Annars kanske den
sätesmonterade sidokrockkudden inte
fungerar korrekt.

〉 Installera inga föremål i närheten av
där den sätesmonterade sidokrock-
kudden kommer att blåsas upp. An-
nars finns det risk för att föremålet
kan drivas in i kabinen om den sätes-
monterade sidokrockkudden blåses
upp.

〉 Ta inte isär, reparera eller modifiera
någon sätesutrustning med den sätes-
monterade sidokrockkudden eller de-
lar runt uppblåsningsområdet för den
sätesmonterade sidokrockkudden
utan professionell hjälp.

Omkopplare för främre pas-
sagerarkrockkudde

2E7E7EB8DCCF

Den främre passagerarkrockkudde är
placerad på sidan av instrumentpanelen
på passagerarsidan.

När den mekaniska nyckeln används för
att vrida omkopplaren för den främre
passagerarkrockkudden till AV-läget, kan
den främre passagerarkrockkudden
stängas av. Vid denna tidpunkt lyser
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varningslampan för passagerarkrock-

kudden AV.  Tänds över läslampan.

När den mekaniska nyckeln används för
att vrida omkopplaren för den främre
passagerarairbagen till PÅ-läget, kan den
främre passagerarkrockkudden stängas
av. Vid denna tidpunkt lyser varnings-
lampan för passagerarkrockkudden PÅ.

 Tänds över läslampan.

OBS！
Efter att den mekaniska nyckeln har
satts i måste du trycka den mekaniska
nyckeln i införingsriktningen, sedan
kan den roteras normalt.

VARNING
〉 När krockkudden på frampassagera-

ren är PÅ får inte en bakåtvänd
barnstol installeras på passagerarsä-
tet fram. Om du gör det kan det leda
till allvarliga skador eller till och med
dödsfall.

〉 Om under speciella omständigheter
en bakåtvänd barnstol måste instal-
leras på passagerarsätet fram, se till
att den främre passagerarkrockkud-
den är avstängd. Underlåtenhet att
göra det kan leda till allvarliga skador
eller till och med dödsfall.

Under andra omständigheter bör
den främre passagerarkrockkudden
inte vridas till läget AV, eftersom det-
ta skulle förhindra att den främre
passagerarkrockkudden utlöses vid

en allvarlig kollision.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Rekommenderade typer av
barnstolar
i-Size och ISOFIX är installationssystem
för bilbarnstolar baserade på internatio-
nella standarder. I landet där du befin-
ner dig regleras barnstolar av standar-
derna ECE-R44 och ECE-R129, och dessa
två standarder gäller samtidigt. ECE-R44
är den baserad på barnvikt, och ECE-
R129 är baserad på barnlängd. Endast
barnstolar som uppfyller standarderna
får användas i fordon.
Efter viktgrupp

Grupp Vikt (kg)

0 Högst 10

0+ Högst 13

I 9 till 18

II 15 till 25

III 22 till 36

Höjdgrupp

Barnstolar klassificerade efter höjd mås-
te överensstämma med

bestämmelserna och kraven relaterade
till installation och säkerhet i ECE-R129-
standarden. För den specifika höjdklassi-
ficeringen och tillämpliga säten, se in-
struktionerna för barnstolen eller kon-
takta barnstolstillverkaren.

Rekommenderade barnstolar

Grupp
Tillver-

kare
Typ

Anmärk-
ningar

0

Högst
10 kg

Maxi
Cosi

Cabrio-
fix

Bältad

0 +

Högst
13 kg

Maxi
Cosi

Cabrio-
fix

Bältad

I

9-18 kg

Britax
Römer

King II
LS

Isofix
och bäl-

te

II

15-25 kg

Britax
Römer

KIDFIX 2
S⃰

Isofix
och bäl-

te

III

22-36 kg
Osann UPP Bältad

*: Se till att fästa säkerhetsbältet ge-
nom SecureGuard.

OBS！
För optimalt skydd föreslår vi att en av
de rekommenderade barnstolstyperna
används, inklusive styrningar bak och
midjeband.

Det kanske inte är så att valet av barns-
tol efter viktgrupp är lämpligt för alla
barn, dessutom kanske inte alla

Fasthållningsanordning för barn
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barnstolar är rätt för ditt fordon. Där-
för måste du kontrollera om barnsto-
len är lämplig när barnet väl sitter och
om barnstolen kan fästas säkert i for-
donet eller inte.

Säkerhetsanvisningar för
barnstolar
Varningsdekaler

90A96F30A2E6

Denna klistermärke sitter på solskyddet
på passagerarsidan för att påminna dig
om att ditt fordon är utrustat med en
främre krockkudde. Vänligen notera de
relaterade frågorna.

VARNING
Använd inte ett bakåtvänt barnsäker-
hetssystem på ett säte som skyddas av
en främre krockkudde (när den är akti-
verad), eftersom det kan leda till döds-
fall eller allvarliga skador på barnet.

〉 Om en barnstolsförankring inte an-
vänds för att installera barnstolen, an-
vänd säkerhetsbältet för montering,
installera enligt installationsinstruktio-
nerna som är fästa på barnstolen.

〉 Fäst barnstolen säkert på fordonet på
rätt sätt.

Underlåtenhet att installera en barns-
tol på rätt sätt kan lätt orsaka allvarliga
skador eller till och med dödsfall vid
plötslig inbromsning eller vid en kolli-
sion.

〉 Placera inte en osäkrad barnstol i for-
donet.

Om du fortsätter att ha den i fordonet
kan den lätt träffa passagerare eller
andra föremål vid plötslig inbromsning
eller vid en kollision, vilket kan orsaka
allvarliga skador eller till och med
dödsfall.

〉 Även om barnet sitter i barnstolen, se
till att varken barnets huvud eller nå-
gon del av dess kropp kan vila mot en
dörrstolpe eller taket eller sidan av bi-
len.

Om en krockgardin utlöses är detta ex-
tremt farligt, och kraften från dess stöt
kan orsaka allvarliga skador eller till
och med dödsfall.

〉 Eftersom det finns många typer av
barnstolar, se installationsinstruktio-
nerna som medföljer barnstolen och
kör i enlighet med försiktighetsåtgär-
derna vid installation och demontering
av den.

〉 Se till att det finns gott om plats runt
barnstolen och justera vid behov fram-
sätet.

〉 Om en kudde används för att öka höj-
den, ta inte bort nackstödet, den övre
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delen av nackstödet ska justeras till en
position som är vid eller nära toppen
av barnets huvud.

VARNING
När en barnstol används på den bakre
sätesraden måste följande instruktio-
ner följas.

〉 När en barnstol är installerad på pas-
sagerarsätet fram ska den främre
passagerarkrockkudden stängas av.

När en barnstol har tagits bort från
passagerarsätet fram, ska den främ-
re passagerarsätets krockkudde
omedelbart slås på igen.

〉 Justera vid behov ryggstödets vinkel
tills det finns en stabil kontakt mellan
ryggstödet och barnstolen.

〉 När en barnstol är installerad i den
främre raden, vid behov (t.ex. en si-
tuation där det finns störningar mel-
lan barnstolen och inredningen) kan
du justera fram-bak eller ryggstöds-
vinkeljustering för stolen. [see above]

〉 Var uppmärksam så att säkerhetsbäl-
tet inte trasslar in sig när det passe-
rar genom styrbeslaget och inte vrids
över styrbeslaget.

〉 För barnstolar i grupp II och III, se till
att styranordningen på barnstolens
nackstöd är placerad framför den
övre fästpunkten för säkerhetsbältet
på B-stolpen.

När en barnstol används på den bakre
sätesraden måste följande

instruktioner följas.

〉 När en barnstol är installerad i den
bakre raden, vid behov (t.ex. en situ-
ation där det finns störningar mellan
barnstolen och den främre radens
säte) kan du justera fram-bak eller
ryggstödsvinkeljustering för de främ-
re sätena. [se ovan]

Fästpunkter för barnstolar
Fästpunkter för barnstolar

D0A255CECEC5

Det finns två uppsättningar (4) nedre
fästpunkter för barnstolar i springorna
mellan ryggstöden och sittdynorna på
båda sidor av den bakre raden. Före an-
vändning måste skyddsöverdragen mel-
lan ryggstöden och kuddarna på de två
sidorna först avtäckas.
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Förankringspunkter för barnstolens
överdel

F4F4588DFB03

För vart och ett av de 2 yttre sätena är
denna förankring en del av Isofix- eller i-
Size CRS-installationen som ska använ-
das tillsammans med barnstolens nedre
fästpunkter. Användningen av föran-
kringspunkten för den övre tjudret med
en barnstol med bälte är endast tillåten
på specifika marknader som Australien.

VARNING
Barnstolens fästpunkter är endast ut-
formade för att motstå belastningar
som utövas av korrekt installerade
barnstolar. De får under inga omstän-
digheter användas för säkerhetsbälten
för vuxna, selar eller för anslutning av
andra föremål eller anordningar till for-
donet.

Installation av barnstol
När du installerar en barnstol måste du
använda en bilbarnstol som är lämplig
för barnets ålder, vikt och storlek.

Använda säkerhetsbälte installerade
barnstolar

Tabellen nedan listar detaljerna om
lämpligheten för individuella säten in-
stallerade i fordonet med säkerhetsbäl-
ten.

Grupp

Sätesposition

Växel för fram-
passagerare

Bakre passa-
gerarsäte

Sidok-
rock-

kudde
för
den

främ-
re

passa-
gera-
ren är

på

Sidok-
rock-

kudde
för
den

främ-
re

passa-
gera-
ren är

av

Bakre
ytter-
säte

Bakre
mitt-
säte

0

Upp
till 10

kg

X U U U

0 +

Upp
till 13

kg

X U U U

I

9 till
18 kg

X U U U

II

15 till
25 kg

X U U U
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Grupp

Sätesposition

Växel för fram-
passagerare

Bakre passa-
gerarsäte

Sidok-
rock-

kudde
för
den

främ-
re

passa-
gera-
ren är

på

Sidok-
rock-

kudde
för
den

främ-
re

passa-
gera-
ren är

av

Bakre
ytter-
säte

Bakre
mitt-
säte

III

22 till
36 kg

X U U U

Anmärkningar Bokstäverna i tabellen
har följande betydelser:

U - Detta säte uppfyller kategorin "uni-
versal" barnstolar och kan användas
för denna viktgrupp.

X - Detta läge är inte lämpligt för barns-
tolar.

1. När en barnstol är installerad i fram-
sätet, vid behov (dvs. om barnstolen
stör inredningen etc.), kan sätet ju-
steras bakåt och framåt och ryggstö-
dets vinkel kan justeras.

2. När en barnstol är installerad i ett
baksäte, vid behov (dvs.: om barnsto-
len stör framsätet etc.), kan framsä-
tet justeras bakåt och framåt och vin-
keln på ryggstödet kan justeras.

3. Om det behövs, justera eller ta bort
nackstödet när du installerar barns-
tolen för att undvika att det stör
barnstolen och förhindrar en stadig
passning mellan barnstolen och rygg-
stödet.

4. Dra ut säkerhetsbältet, sätt in det
korrekt i barnstolen, sätt in fliken i
spännet och se till att du hör ett
"klick".

5. Tryck fast barnstolen mot sätet och
dra åt säkerhetsbältet för att säker-
ställa att det inte är löst.

6. Vicka försiktigt på barnstolen för att
bekräfta att den är ordentligt låst.

Installation av en barnstol med hjälp av
en fast installation av

barnstolar ISOFIX och i-Size är standard-
skyddssystem utformade speciellt för
barnstolar. Tabellen nedan listar detaljer
om lämpligheten för individuella ISOFIX
eller i-Size standardbarnstolar.
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Detaljer om lämplighet för ISOFIX-
barnstol

Grup
p

Stor-
lek-
ska-
tego-
ri för
barn
stol

Sätesposition

Växel för
frampassa-

gerare

Bakre pas-
sagerarsäte

Si-
dok-
rock-
kud-
de
för
den
främ

re
pas-
sage-

ra-
ren

är på

Si-
dok-
rock-
kud-
de
för
den
främ

re
pas-
sage-

ra-
ren

är av

Bak-
re yt-
ter-
säte

Bak-
re

mitt-
säte

0

Upp
till

10 kg

RE-
DOV.
/F/E

X X IL X

0 +

Upp
till

13 kg

E/D/
C

X X IL X

I

9 till
18 kg

D/C/
B/B1

/A
X X IL X

Grup
p

Stor-
lek-
ska-
tego-
ri för
barn
stol

Sätesposition

Växel för
frampassa-

gerare

Bakre pas-
sagerarsäte

Si-
dok-
rock-
kud-
de
för
den
främ

re
pas-
sage-

ra-
ren

är på

Si-
dok-
rock-
kud-
de
för
den
främ

re
pas-
sage-

ra-
ren

är av

Bak-
re yt-
ter-
säte

Bak-
re

mitt-
säte

II

15
till

25 kg

- X X IUL X

III

22
till

36 kg

- X X IUL X
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Grup
p

Stor-
lek-
ska-
tego-
ri för
barn
stol

Sätesposition

Växel för
frampassa-

gerare

Bakre pas-
sagerarsäte

Si-
dok-
rock-
kud-
de
för
den
främ

re
pas-
sage-

ra-
ren

är på

Si-
dok-
rock-
kud-
de
för
den
främ

re
pas-
sage-

ra-
ren

är av

Bak-
re yt-
ter-
säte

Bak-
re

mitt-
säte

Anmärkningar Bokstäverna i tabellen
har följande betydelser:

IL - Sätet är lämplig för erkända "semi-
universella" ISOFIX-barnstolar.

IUF - Sätet är lämpligt att använda med
framåtvända barnstolar och kan an-
vändas med denna viktgrupp.

X - Detta läge är inte lämpligt för ISO-
FIX-barnstolar.

Detaljer om lämplighet för i-Size barns-
tol

Sätesposition

Växel för frampas-
sagerare

Bakre passagerar-
säte

Sidok-
rock-

kudde
för den
främre
passa-

geraren
är på

Sidok-
rock-

kudde
för den
främre
passa-

geraren
är av

Bakre
yttersä-

te

Bakre
mittsäte

X X i-U X

Anmärkningar Bokstäverna i tabellen
har följande betydelser:

i-U - För framåt- eller bakåtvända i-
Size-barnstolar.

X - Detta läge är inte lämpligt för i-Size
barnstolar.

1. När en barnstol är installerad i ett
baksäte, vid behov (dvs.: om barnsto-
len stör framsätet etc.), kan framsä-
tet justeras bakåt och framåt och vin-
keln på ryggstödet kan justeras.

2. Om det behövs, justera eller ta bort
nackstödet när du installerar barns-
tolen för att undvika att det stör
barnstolen och förhindrar en stadig
passning mellan barnstolen och rygg-
stödet.

3. Skjut in barnstolens lås i de nedre
fästpunkterna och se till att de två
ISOFIX-låsen är ordentligt fastsatta.
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4. När du fäster remmen, se instruktio-
nerna för barnstolen.

5. Vicka försiktigt på barnstolen för att
bekräfta att den är ordentligt låst.

VARNING
〉 Om barnstolen är utrustad med en

övre rem, var noga med att fästa den
övre remmen i enlighet med säker-
hetsinstallationsinstruktionerna och
försiktighetsåtgärderna för den
barnstolen.

Annars kan detta orsaka allvarliga
skador eller till och med dödsfall vid
plötslig inbromsning eller en kolli-
sion.

〉 Sänk inte nackstödet efter att du har
fäst remmen på barnstolens fäst-
punkt.

Annars, vid plötslig inbromsning eller
vid en kollision, annars kan kontakt
med nackstödet slappna av bältet,
vilket leder till att barnstolen vrids,
vilket kan orsaka skada eller till och
med dödsfall.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Systembeskrivning
Fordonets stöldskyddssystem hjälper till
att förhindra att ditt fordon och dina
värdesaker stjäls. Om någon försöker
bryta sig in i fordonet utlöses det ljud-
och visuella larmet.

VARNING
Ändra inte fordonets stöldskyddssys-
tem.

Användning
System på

1. Efter att dörren framgångsrikt har
låsts med knappen på nyckeln, av det
intelligenta entresystemet eller av
den mekaniska nyckeln, går fordonet
in i föraktiverad läge.

I förarmatat läge kan alla fordonso-
perationer fortfarande utföras utan
att utlösa stöldskyddslarmet.

2. Efter att ha förblivit i föraktiverad

läge i cirka 15 sekunder, kommer for-
donet automatiskt att gå in i stöld-
skyddsläge och fordonets stöld-
skyddssystem slås på.

OBSERVERA
För att säkerställa att fordonets stöld-
skyddssystem är på, kontrollera att alla
fönster och dörrar är låsta innan du
lämnar fordonet.

OBS！
När den väl är i föraktiverat läge kom-
mer centrallåsknappen inte längre att
fungera.

Villkor för att utlösa larmet

När stöldskyddsläget är inställt kan föl-
jande beteende utlösa larmet:

〉 Om den mekaniska nyckeln används
för att öppna dörren.

〉 Om dörrarna eller bagageluckan öpp-
nas med våld.

〉 Om strömförsörjningsläget ändras
från AV till PÅ.

〉 Om motorhuven öppnas.

Metod för att stänga av larmet

När stöldskyddslarmet har utlösas kan
larmet stängas av på följande sätt:

〉 Genom smartnyckelverifiering.

〉 När strömförsörjningsläget är AV, lås
upp dörrarna eller bagageluckan med
knappen på nyckeln eller det intelli-
genta entresystemet.

Komplett fordonets stöldskyddssystem
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System av

När dörrarna eller bagageluckan låsts
upp med knappen på nyckeln eller det
intelligenta entresystemet stängs stöld-
skyddsfunktionerna av.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Användning
System på

Gå till【Vehicle Settings】→【Body】på
multimediaskärmen för att slå på eller
av ultraljudsstöldskydd.

Efter att ha låst fordonsdörren med
knappen på nyckeln, smart entry-syste-
met eller den mekaniska nyckeln, slås
ultraljudsstöldskyddsfunktionen på efter
att stöldskyddet har slagits på i cirka 40
sekunder för fordonet. Om systemet ef-
ter påslagning upptäcker ett obehörigt
intrång i fordonet (som ett inbrott ge-
nom ett fönster), ljuder larmet.

OBSERVERA
För att säkerställa att ultraljudsstöld-
skyddet är aktiverat, kontrollera att alla
fönster och takluckan är stängda och
att dörrarna är låsta innan du lämnar
fordonet.

Metod för att stänga av larmet

Lås upp fordonet med smartnyckeln.

Undvika falsklarm

Funktioner avsedda att skydda fordonet
kan utlösa falsklarm. För följande exem-
pel rekommenderar vi att du stänger av
sådana funktioner:

〉 Under en biltvätt.

〉 På en parkeringsplats.

〉 Vid transport av fordonet med tåg, fär-
ja eller lastbil.

〉 När det finns husdjur eller rörliga före-
mål inuti fordonet.

〉 När fordonet skakas eller ett falsklarm
utlöses av yttre vibrationer.

För att undvika ett falskt larm, stäng av
ultraljudsstöldskyddet. För att göra det,
lås fordonet genom att trycka på smart-
nyckeln och tryck sedan på låsknappen
igen inom 2 till 5 sekunder.

Ultraljudsstöldskyddssystem
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Funktionsöversikt
Gå till 【Vehicle Settings】→【In-Car】→

【In-Cabin Monitoring】på multimedias-
kärmen för att ändra inställningar för
övervakning av vitala tecken.

〉 【VMDR Biometric Identification】: ak-
tiverar eller inaktiverar tillfälligt över-
vakning av vitala tecken.

När den är på, börjar sensorerna kon-
trollera fordonets interiör när ström-
försörjningsläget är i AV-läge, alla föns-
ter stängs och dörrarna är låsta. Om
vitala tecken på en passagerare eller
ett djur upptäcks, kommer fordonet
att skicka ut en larmsignal till föraren
för att säkerställa säkerheten för pas-
sageraren eller husdjuret som är kvar i
fordonet.

OBS！
Varje gång du växlar strömläget till PÅ,

är övervakning av vitala tecken aktive-
rad som standard.

〉 【Delayed Shutdown】: slår på eller av
larmfördröjningsfunktionen.

När det är på kommer systemet för
övervakning av vitala tecken att för-
dröja larmet med 10 minuter.

OBS！
〉 Funktionen är en extra larm, den kan

inte förhindra skador eller dödsfall
på grund av att passagerare eller
djur lämnas i fordonet på egen hand.
Kontrollera insidan av fordonet innan
du lämnar.

〉 Vänligen notera nätverksmiljön runt
fordonet, om det finns nätverksbe-
gränsningar, till exempel i en under-
jordisk parkering, kan detta orsaka
en försening eller misslyckande med
att skicka en varning, eller så kan
fjärrinstruktioner misslyckas med att
utföras.

〉 Hinder eller rörliga föremål kan störa
sensorns normala funktion och kan
påverka systemets snabbhet och
noggrannhet.

〉 Denna funktion kanske inte exakt
upptäcker en mycket liten varelse.

Larmtyp
Larm består av följande:

〉 Varningsblinkers blinkar och ljud hörs.

〉 push-meddelande för mobilapp, e-
postpush

Övervakning av vitala tecken
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Avstängning av larmet
Larmet kan stängas av genom att låsa
upp bildörrarna med nyckeln eller det
intelligenta entrésystemet.

202

4

Säkerhet och
trygghet



Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Nödavstängningssystem
När fordonet körs normalt kommer sy-
stemet automatiskt att stänga av ström-
batteriet för högspänningssystemet för
att minska risken för elektrisk kortslut-
ning under följande omständigheter.

〉 Om fordonet drabbas av en kraftig
stöt och krockkudden löser ut.

〉 Om fordonets drivsystem utvecklar ett
allvarligt fel.

Om någon av ovanstående situationer
inträffar, kontakta omedelbart en autho-
rised service centre så snabbt som möj-
ligt.

Nödavstängningssystem
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Systembeskrivning
Registrering av händelsedata (EDR) regi-
strerar data relaterade till fordonets dy-
namik- och säkerhetssystem i händelse
av en kollision för att hjälpa till att förstå
hur fordonssystemet fungerar. Det kan
dock hända att EDR inte registrerar data
på grund av svårighetsgraden eller ty-
pen av kollision.

OBS！
EDR registrerar endast data vid en all-
varlig kollision. EDR registrerar inte
data under normal drift.

Dataåtkomst
Förutom fordonstillverkaren kan andra
parter (som brottsbekämpande myndig-
heter) komma åt och läsa EDR-data med
hjälp av en CANoe-enhet för att ansluta
en bärbar dator och det inbyggda dia-
gnostiska gränssnittet.

Utrustning för att läsa data kan köpas

från en programvaruleverantör i CANoe.

De uppgifter som registrerats av EDR
och deras syften är följande:

Dataele-
ment

Syfte

Bromssta-
tus

Registrerar användning-
en av bromspedalen i
händelse av en kollision.

Kollisions-
hastighet

Registrerar hastigheten
vid en kollision.

Status för
säkerhets-
bältesspän-
ne

Registrerar status för sä-
kerhetsbälten vid en kol-
lision.

Krockkud-
desyste-
mets var-
ningsljus-
status.

Registrerar om varnings-
lampan för krockkudde-
fel var tänd före en kolli-
sion.

Accelera-
tion framåt

Registrerar fordonets ac-
celeration vid en kolli-
sion.

Överlåtelse av uppgifter
Uppgifter som registreras av EDR kom-
mer inte att lämnas ut till tredje part för-
utom under följande omständigheter:

〉 Fordonets ägare eller leasingtagare
ger sitt samtycke.

〉 I enlighet med officiella krav från lokal
polis, domstol eller offentlig myndig-
het för relevant rättsfall eller i den all-
männa säkerhetens intresse.

Däremot kommer EDR-uppgifter att an-
vändas för följande vid behov:

Registrering av händelsedata
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〉 Forskning om och utveckling av for-
donssäkerhetsdetaljer.

〉 Uppgifter som lämnas ut till tredje
part för forsknings- och utvecklingsän-
damål bör inte innehålla specifik infor-
mation om fordonsägaren och fordo-
net.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Dataintegritet och skydd
Relaterade fordonsdata

För att säkerställa säker drift av fordonet
kan den elektroniska styrenheten bear-
beta data som samlas in av sensorerna,
data som är självgenererade och data
utbytt mellan dessa två källor.

Under normala omständigheter samlas
de flesta av dessa uppgifter in tillfälligt
och överförs endast mellan fordonssys-
tem. Endast en liten mängd data kom-
mer att sparas i dataackumulatorn för
användning vid behov för anpassade in-
ställningar.

Dataackumulatorn på fordonet används
för att tillfälligt eller permanent registre-
ra fordonsstatus, belastning på kompo-
nenter, underhållskrav och detaljer om
fel.

Beroende på fordonets utrustning kan
dessa uppgifter data inkludera:

〉 Detaljer om fordonets status, såsom

fordonshastighet, hjulhastighet och si-
doacceleration.

〉 Miljöförhållanden, såsom temperatur
och nederbörd.

〉 Driftstatus för fordonssystem, såsom
vätskenivå, däcktryck och batteriskick.

〉 Viktiga systemfelsdetaljer, såsom ljus
och bromsar.

〉 Reaktioner som utlöses av ett fordons-
system på grund av exceptionella om-
ständigheter, såsom uppblåsning av
krockkuddar och en justering av fordo-
net med hjälp av ett körassistanssys-
tem.

〉 Övriga uppgifter om skador på fordo-
net.

Under särskilda omständigheter kan da-
taackumulatorn behöva spara data som
samlats in tillfälligt, till exempel när ett
fordonsfel identifieras.

Efter att ett fel har åtgärdats kommer
uppgifterna i ackumulatorn för felet att
raderas och insamlingen av de senaste
uppgifterna fortsätter utan avbrott.

OBS！
När fordonet genomgår underhåll eller
service kan relevant data från felacku-
mulatorn nås av ett authorised service
centre.

Data som läses genom fordonets dia-
gnostiska gränssnitt kan hjälpa till med
felanalys, garantiservice och kvalitetsför-
bättringar. Den kan skickas med

Informationssäkerhet
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fordonets identifikationsnummer till for-
donstillverkaren efter behov för att för-
stå kundens garantikrav samt för att ge
underlag för produktåterkallelser och
fastställande av ansvar etc.

VARNING
Endast ett authorised service centre
kan läsa feldataackumulatorn med det
inbyggda diagnostiska gränssnittet.
Försök inte att läsa dessa uppgifter
själv. Felaktig användning av det in-
byggda diagnostiska gränssnittet kan
orsaka skador på fordonet eller till och
med en olycka som leder till kropps-
skada.

Systemdata

Data som registrerats av ett fordonssys-
tem eller av en extern minnesenhet an-
sluten till fordonet.

〉 Anpassningsinställningar lagrar eller
ändrar data för vissa komfort- och be-
kvämlighetsfunktioner, såsom sätes-
position, luftkonditioneringsinställ-
ningar och sidospegellägen.

〉 Data som överförs till fordonets audio-
visuella system via externa lagringsen-
heter, såsom multimediadata och
Bluetooth-enhetsdata.

OBS！
Du kan välja om du vill överföra dessa
data till tredje part eller inte.

Personuppgifter

Information om fordonsägaren kan spå-
ras med hjälp av fordonets identifika-
tionsnummer eller fordonsnummerskylt.
Under vissa omständigheter hänför sig
data som genereras eller behandlas av
den elektroniska styrenheten därför till
dig personligen, och privat information
om ditt körbeteende, din adress, dina
körvägar eller din användning av fordo-
net kan hittas genom dessa uppgifter.

Förutom funktioner och tjänster som
krävs enligt lag och förordningar, såsom
nödräddning, får fordonstillverkare sam-
la in, behandla och använda personupp-
gifter endast när det är lagligt tillåtet el-
ler med ditt samtycke.

Mobiltelefoninteraktion

Förutsatt att fordonet har nödvändig ut-
rustning kan du använda en datakabel
för att ansluta en mobiltelefon till den
inbyggda USB-porten för att aktivera
mobiltelefoninteraktion. När du gör det
kan fordonets audiovisuella system
mata ut bilder och ljud från mobiltelefo-
nen och kan samtidigt överföra annan
fordonsdata, såsom plats, till mobiltele-
fonen. Det kommer inte att finnas någon
annan interaktion mellan mobiltelefo-
nen och fordonet, särskilt aktiv åtkomst
till fordonsdata.

Du kan lära dig om andra databehand-
lingsprocesser, till exempel om och vilka
inställningar som kan tillämpas, genom
att kontakta leverantören av lämplig
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app. Specifika detaljer beror på appen
och mobiltelefonens operativsystem.

Onlinetjänster från tredje part

Om fordonet har utrustning som använ-
der onlinetjänster som tillhandahålls av
tredje part, tas ansvaret i villkoren för
dataskydd och integritet av tredje part.

Dina rättigheter när det gäller data-
skydd

Enligt relevanta lagar och förordningar,
om en fordonstillverkare eller tredje part
lagrar dina personuppgifter, kan du frå-
ga vilka uppgifter om dina lagras, syftet
med dessa uppgifter och varifrån uppgif-
terna har hämtats.

Du kan komma åt vissa data som finns
lagrade på fordonet genom att kontakta
ett authorised service centre

Lagkrav för att lämna ut uppgifter

Enligt relevanta lagar och förordningar
är en fordonstillverkare under särskilda
omständigheter och när det är nödvän-
digt, såsom vid utredning av brottslig
verksamhet, skyldig att lämna ut en viss
delmängd av data som lagras i ett for-
don i enlighet med ett officiellt krav från
lokal polis, en domstol eller statlig myn-
dighet.

Enligt relevanta lagar och förordningar
har lokal polis, domstolar eller statliga
myndigheter rätt att få tillgång till for-
donsdata på egen hand under särskilda
omständigheter.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Plats för verktygslådan
Fordonets dokumentväska, reflekteran-
de väst och verktyg för borttagning av
hjulmutter finns i det främre handsk-
facket på passagerarsidan. Förbands-
sväska och andra fordonsverktyg finns i
bagageutrymmet.

OBSERVERA
〉 Föraren måste känna till var verkty-

gen finns och hur man använder
dem i nödsituationer.

〉 Efter att ha använt ett verktyg, se till
att säkra det i angivet läge. Att place-
ra verktyg någon annanstans kan or-
saka olyckor.

〉 Om ditt fordon är utrustat med en
förbandsväska, kontrollera utgångs-
datumen för läkemedlet i förbands-
väskan med jämna mellanrum och
byt ut dem vid behov.

Verktygslåda
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Luftpump och däck-repara-
tionsvätska

15AF19FC7C5A

Ⓐ Utloppsrör

Ⓑ Luftintag

Ⓒ Inflationsrör

Ⓓ Tryckmätare

Ⓔ Luftpumpsomkopplare

Ⓕ Strömkabel

Ⓖ Däckreparationsvätska

Om ett däck punkteras av ett främman-
de föremål som orsakar läckage, använd
luftpumpen och däckreparationsvätskan
för nödreparation.

OBS！
〉 Luftpumpen och däckreparations-

vätskan kan endast användas för att
reparera tätade däck med punkter-
ing på slitbanan.

〉 Däckreparationsvätskans förmåga
att täta däckväggar är begränsad.
Om däcket har stora sprickor, sprick-
or eller liknande skador kan däckre-
parationsvätskan inte användas för
att reparera däcket.

〉 Däckreparationsvätskebehållaren
måste bytas ut efter användning. Du
bör gå till en authorised service cen-
tre för att få den ersatt av en kvalifi-
cerad fackman.

VARNING
〉 Om vätskan har gått ut, byt ut den

och kassera den som farligt avfall.

〉 Att av misstag konsumera däckrepa-
rationsvätska är skadligt för din häl-
sa. Kontakt med huden kan leda till
en allergisk reaktion. Om hudkontakt
uppstår, tvätta omedelbart fogmas-
san från huden med vatten eller två-
lvatten.

〉 Däckreparationsvätska bör förvaras
utom räckhåll för barn.

Punktering eller lågt däcktryck
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Akut däckreparation
1. Om du reparerar däcken på en plats

där fordon passerar, placera en var-
ningstriangel i lämpligt läge och slå
på varningsblinkersen.

Om punkteringen beror på en spik
eller liknande föremål, lämna före-
målet i däcket. Detta hjälper till att
försegla punktionen.

2. Se till att luftpumpsomkopplaren är i
avstängt läge (0-läge) och ta sedan ut
strömkabeln och slangen.

3. Skruva av locket på däckreparations-
vätskans luftintag. Skruva fast
pumpslangen ordentligt på däckre-
parationsvätskans luftintag och skru-
va in däckreparationsvätskans luftut-
loppsslang i luftventilen på däcket.

4. Anslut strömkabeln till 12-volts nä-
tuttaget och starta fordonet.

5. Växla luftpumpen till läge I för att
starta luftpumpen, och pumpa däck-
et till 240-250 kPa.

VARNING
Stå inte bredvid däcket när du använ-
der luftpumpen. Om däcket spricker el-
ler är ojämnt måste pumpen stängas
av omedelbart.

OBSERVERA
Använd inte luftpumpen längre än 10
minuter, annars finns det risk för över-
hettning.

OBS！
Om det uppnådda däcktrycket är
mindre än 180 kPa, indikerar det att
däcket är allvarligt skadat, så fortsätt
inte. Vid det här laget rekommenderar
vi att du kontaktar en authorised servi-
ce centre så snabbt som möjligt.

6. Stäng av luftpumpen, ta bort ström-
kabeln från 12-voltsuttaget och kopp-
la bort däckreparationsvätskan från
däckets luftventil.

7. Kör omedelbart (inom 1 minut) med
en hastighet av 20 till 60 km/h i cirka
5 km, så att däckreparationsvätskan
tätar däcket jämnt.

8. Anslut pumpen och läs av tryckvär-
det på däcktrycksmätaren.

〉 Ett däcktryck på mindre än 130 kPa
indikerar att däcket inte är helt tätt.
Du kan inte fortsätta köra just nu,
kontakta en authorised service
centre så snabbt som möjligt.

〉 Om däcktrycket överstiger 130 kPa
ska däcket pumpas till det däckt-
ryck som anges på däcktrycksdeka-
len.

9. Stäng av luftpumpen, koppla loss
pumpslangen och strömkabeln och
montera däckets luftventils damm-
skydd.

OBSERVERA
Efter att däcket är pumpat måste
dammskyddet för däckluftventilen
monteras för att undvika skador på
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däckluftventilen som orsakas av grus
och damm etc.

VARNING
Efter att ha använt luftpumpen och
däckreparationsvätskan för att repare-
ra ett däck, kör inte fortare än 80 km/h
eller längre än 200 kilometer. Det re-
kommenderas att du reparerar eller
byter ut det skadade däcket så snart
som möjligt och att du meddelar repa-
rationsteknikerna att däcket innehåller
reparationsvätska.

Däckinflation
Om däcktrycket är för lågt, använd luft-
pumpen för att pumpa upp däcket.

1. Se till att luftpumpen är avstängd och
ta ut strömkabeln och pumpslangen.

2. Skruva in pumpslangen i däckluftven-
tilen.

3. Anslut strömkabeln till 12-volts nä-
tuttaget och starta fordonet.

4. Växla luftpumpen till läge I för att
starta inflationen.

OBSERVERA
Använd inte luftpumpen längre än 10
minuter, annars finns det risk för över-
hettning.

5. Däcken ska pumpas till det däcktryck
som anges av typtrycksetiketten.

6. Stäng av luftpumpen, koppla loss
pumpslangen och strömkabeln och
montera däckets luftventils damm-
skydd.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Vid en trafikolycka
Använd följande åtgärder för att varna
andra fordon när du tvingas stanna på
vägen på grund av en trafikolycka eller
ditt fordon går sönder:

〉 Slå på varningsblinkersen.

〉 Ta på dig reflexvästen som följde med
fordonet.

〉 Placera en varningstriangel bakom for-
donet i enlighet med lokala trafikbe-
stämmelser.

I händelse av brand
Om ditt fordon avger kraftig rök eller har
en brand, dra omedelbart av fordonet
från vägen och parkera på en plats borta
från andra människor. Stäng av ström-
men (tändningen), evakuera passagera-
re för att snabbt lämna fordonet och
flytta långt bort. Gör följande om det är
säkert och möjligt:

〉 Utgående från situationen, tillkalla
räddningspersonal.

〉 Om du vet att branden är relativt liten
och inte i närheten av högspännings-
systemet kan du försöka släcka bran-
den med hjälp av brandsläckaren om-
bord. Om det är en stor brand eller
branden är nära strömbatteriet bör du
snabbt gå långt bort och i den riktning
vinden blåser mot fordonet och ome-
delbart meddela brandkåren. På
grund av risken för elektriska stötar,
använd inte vatten för att släcka elden.

〉 Om någon andas in en stor mängd
rök, flytta bort honom eller henne och
sök läkarvård så snart som möjligt.

VARNING
〉 Litiumbatterier brinner vid mycket

hög temperatur och avger skadliga
gaser. Håll dig borta från ett brinnan-
de fordon.

〉 Rör inte vid någon vätska som har
läckt ut ur strömbatteriet. Om någon
vätska från batterierna kommer i
kontakt med din hud eller ögon, spo-
la omedelbart med vatten och upp-
sök läkare för att undvika ytterligare
skador.

〉 Om brandmän använder vatten för
att släcka elden, rör inte vid vattnet
för att undvika elektriska stötar.

〉 Litiumbatterier kan återantända även
om ingen låga är synlig. Återvänd
därför inte snabbt till fordonet. Titta
noga efter tecken på brand som rök
eller lågor.

Vid en olycka
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Tecken på ett urladdat bat-
teri
〉 Det går inte att starta fordonet.

〉 Frontbelysningen är onormalt svagt.

〉 Hornet kommer inte att låta, eller lju-
det är svagt.

Börjar med startkablar
OOm fordonet inte kan startas på grund
av att 12V-batteriet är tomt, kan du an-
vända startkablar för att ansluta till ett
annat fordons hjälpbatteri för att starta
fordonet.

Tvärsnittsarean för startkablarna måste
vara minst 25 mm².

OBSERVERA
〉 Alla fordonsbatterier är inte lämpliga.

Använd endast 12V-batterier för att
starta fordonet med hjälp av start-
kablar.

〉 Du kan inte skjuta eller bogsera for-
donet för att starta det.

1. Följ ordningen nedan för att ansluta
startkablar.

180532CDB07C

Ⓐ Positiv pol på batteriet i fordonet

med ett tomt batteri 

(För att ansluta till denna pol måste
du öppna skyddslocket.)

Ⓑ Positiv pol på batteriet i räddnings-

fordonet 

Ⓒ Negativ pol på batteriet i räddnings-

fordonet 

Ⓓ Negativ pol på batteriet i fordonet

med ett urladdat batteri 

2. Hur man laddar batteriet.

Starta räddningsfordonet och kör det
i ca 5 minuter. Detta kan tillfälligt lad-
da fordonets batteri med det urlad-
dade batteriet.

3. Starta fordonet med det urladdade
batteriet.

Om du fortfarande inte kan starta
fordonet, kontrollera att anslutning-
en har gjorts korrekt innan du fort-
sätter att ladda batteriet.

4. Ta bort startkablarna.

När fordonet har startat, ta bort

Startkabel anslutning
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startkablarna i omvänd ordning mot
den som de var anslutna till.

VARNING
〉 Under laddning eller start med start-

kablar kan det förekomma gasuts-
läpp från batteriet. Vid denna tid-
punkt finns risk för explosion. Håll
alltid batterier borta från gnistor, öp-
pen låga och brandfarliga föremål.

〉 Batterivätska är frätande och kan or-
saka allvarliga skador på ögon och
hud. Vid oavsiktlig kontakt, skölj
omedelbart med stora mängder vat-
ten och sök omedelbart läkare.

〉 När du ansluter eller tar bort en
startkabel ska du se till att kabeln
inte lindas runt fläktar, bälten och så
vidare.

〉 Se till att strömkablarna är korrekt
anslutna och håll kablarna isär för att
undvika att de positiva och minuspo-
lerna kommer i kontakt.

OBSERVERA
Om batteriet ofta är urladdat, gå till en
authorised service centre för inspek-
tion.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Användning av specialfor-
don för transport
Detta fordon ska inte bogseras med
dragkrok med hjulen på marken. An-
vänd ett transportfordon med flak i hän-
delse av haveri. Kontakta därför ett aut-
horised service centre vid haverier.

VARNING
〉 Du måste följa kraven i lokala lagar

och förordningar om dragfordon.

〉 Fordonet bör endast transporteras
på en flaktransportör. Den bör inte
transporteras med hjul på marken,
annars kan fordonet skadas allvarligt.

〉 Bogsera inte ditt fordon med släp-
vagnskrok, bogserlina eller kedja.

DEE8E5E0D076

Lås fordonet säkert på plats när du
transporterar det.

Knuffar fordonet

VARNING
Knuffa inte fordonet för att köra nedför
backen för frirullning.

Fordonet får skjutas upp till ett avstånd
på högst 50 meter och en maxhastighet
på 5 km/h om det behöver flyttas ut från
ett riskområde.

När du knuffar fordonet ska följande vill-
kor uppfyllas:
1. Starta fordonet och växla till N-växel.

Om fordonet inte kan startas, växla
fordonets strömförsörjningsläge till
PÅ-läget och växla till N-växeln.

2. Slå på varningsljuset och släpp par-
keringsbromsen för att knuffa fordo-
net.

Bogsering
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Om fordonet fastnar eller
vid högcentrerad
Kör försiktigt i snö, lera och sand efter-
som det är lätt att få ditt fordon fast el-
ler högcentrerat under sådana förhål-
landen.

Prova följande om fordonet fastnar:
1. Stäng av fordonet och se till att du

har dragit åt parkeringsbromsen.

2. Rensa bort lera, snön eller sanden
runt däcket som har fastnat.

3. Använd träblock, sten eller annat ma-
terial för att förbättra däckets grepp.

4. Starta om fordonet och använd ett
lämpligt körläge.

5. Lossa parkeringsbromsen och accele-
rera försiktigt för att frigöra fordonet.

VARNING
Observera följande när du fastnar i ett
hål:

〉 Se till att omgivande området är öp-
pet och fritt för att undvika att träffa
andra fordon, föremål eller männis-
kor.

〉 I det ögonblick när fordonet komer
loss från hålet, hoppar det plötsligt
framåt eller bakåt, så var extra försik-
tig.

Om det inte är möjligt att frigöra fordo-
net, kontakta en professionell rädd-
ningstjänst eller ett auktoriserat servi-
cecenter. Låt inte en okvalificerad per-
son dra ut fordonet.

VARNING
Iaktta följande försiktighetsåtgärder
när du frigör fordonet för att undvika
att skada fordonet eller äventyra per-
sonsäkerheten.
1. När du använder en dragkrok, knyt

en kabeldämpare i mitten av drag-
linan för att förhindra att dragkro-
ken eller linan går sönder och
backar, vilket kan skada fordonet
och även äventyra den personliga
säkerheten.

2. Bogsera inte från sidan eller verti-
kal vinkel. Den bästa vinkeln för
dragkroken är inom 5° upp till ner
och 25° från vänster till höger.

3. Använd inte plötsliga kraftiga ryck
för att dra fordonet. Den ursprung-
liga bogseringshastigheten bör inte
överstiga 5 km/h. Börja långsamt
tills bogserlinan är spänd.

4. Vid användning av dragkroken får
dragkraften inte överstiga fordo-
nets vikt.

Bogserlina
Bogserlinor ska vara elastiska för att
skydda fordonet. Vi rekommenderar ett
rep eller kabel av syntetfiber eller liknan-
de elastiskt material.

Fäst endast bogserlinan på den avsedda
bogserkroken eller bogserringen.

Var försiktig så att du inte skadar fordo-
nets kaross när du fäster bogserlinan.
Avståndet mellan dragfordon och
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bogserade fordon bör vara mellan 4 och
10 meter.

Knyt en markeringsflagga i mitten av
bogserlinan. Om möjligt, använd reflek-
terande material på bogserlinan när du
bogserar på natten för att öka synlighe-
ten.

OBSERVERA
〉 En bogserlina kan köpas separat.

〉 För att undvika att skada stötfång-
aren, använd inte stålvajer för bog-
sering.

Dragkrok
Främre dragkrok

1. För in en platt skruvmejsel insvept i
en trasa i skåran på dragkrokens
täckplatta för att bända av täckplat-
tan.

1A96A1B0D897

2. Skruva fast dragkroken i hålet och
dra åt den medurs för att säkerställa
att den är monterad säkert.

267EB8B91FDE

Bakre dragkrok

1. För in en platt skruvmejsel insvept i
en trasa i skåran på dragkrokens
täckplatta för att bända av täckplat-
tan.

8A5BD41B653A
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2. Skruva fast dragkroken i hålet och
dra åt den medurs för att säkerställa
att den är monterad säkert.

736C19FE6145

Bogsering av andra trasiga fordon

1. Slå på varningslamporna när du bog-
serar och följ lokala föreskrifter.

2. Börja långsamt tills bogserlinan drar
åt, accelerera sedan försiktigt.

OBSERVERA
〉 Bogsera inte ett fordon som är tyng-

re än detta fordon för att undvika po-
tentiella skador på detta fordon.

〉 Undvik plötsliga start eller ryckiga rö-
relser för att förhindra att överdriven
dragkraft verkar på dragkroken och
draglinan.

〉 Använd inte bogserlinan för att bog-
sera en lång sträcka nerför backen.

〉 Bogsera inte fordonet bakåt.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Funktionsintroduktion

EB9E6A677A0F

Ⓐ Person-till-person serviceknapp ( )

Ⓑ Nödräddningsknapp ( )

Ⓒ Lampor för nödsamtal

Person-till-person service

Tryck och håll ned  person-till-person
serviceknappen för att utlösa ett service-
samtal från person-till-person.

Med person-till-person-service kan du
söka efter en destination eller en intres-
sant plats, göra en informationsförfrå-
gan, boka en tjänst, ringa en nödsam-
talsförfrågan och ordna återhämtning

vid vägkanten, etc.

Håll ned  person-till-person service-
knappen för att avsluta ett servicesamtal
från person till person.

Nödräddning

Tryck på  nödräddningsknappen i 0,5-
4 sekunder. Detta kommer att utlösa ett
nödsamtal. För att avbryta samtalet
trycker du på igen om 4 sekunder 
knappen, annars kan du inte avbryta.
När ett samtal har upprättats kan det
endast avbrytas av larmcentralen.

En kollision (när krockkudden löser ut)
utlöser automatiskt ett nödanrop och du
kan inte manuellt avsluta nödanropet
medan det pågår.

När ett nödräddningsanrop utlöses
skickas relevant data, såsom var fordo-
net befinner sig, automatiskt till rädd-
ningstjänsten (▷ Page 206)och rädd-
ningscentralen svarar på fordonsrädd-
ningsförfrågan vid första tillfälle.

OBS！
Undvik att göra onödiga eller frekventa
nödräddningssamtal.

OBSERVERA
Många faktorer, inklusive men inte be-
gränsat till följande omständigheter,
kan påverka nödsamtalsfunktionen
och förhindra att den används:

〉 Om larmsystemet är felaktigt eller
skadat kommer det inte att vara möj-
ligt att utlösa nödsamtal.

Tjänster och återställning
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〉 Om ljudenheten är skadad, eller led-
ningar som ansluter nödsamtalssys-
temet eller ljudenheten är skadade
eller frånkopplade, kommer det inte
att vara möjligt att ringa normala
nödsamtal till kundtjänst.

〉 Om krockkuddarna inte löser ut vid
en mindre kollision eller onormal si-
tuation utlöses inte ett räddningsan-
rop automatiskt utan kan initieras
manuellt eller nödanropet göras på
annat sätt.

〉 Om nödknappen är skadad går det
inte att manuellt utlösa ett nödsam-
tal.

〉 Om det finns en dålig mobilsignal,
det finns störningar, eller om signa-
len har blockerats, kommer det inte
att vara möjligt att utlösa ett nödan-
rop.

〉 Om GPS-enheten är skadad eller om
du befinner dig i ett område med
svag signal (som i en underjordisk
parkering, en tunnel eller i bergsom-
råden) kanske det inte går att hitta
fordonet.

〉 Om fordonet tappar ström kanske
det inte kan utlösa ett nödräddnings-
anrop.

〉 Du kanske inte kan nå räddnings-
tjänsten på grund av faktorer som
upplopp, bränder, översvämningar,
stormar, explosioner, krig, statliga åt-
gärder, rättsliga order, den sociala
miljön och force majeure.

〉 Om det finns virus, trojaner eller an-
nan skadlig programvara i program-
vara som du kan ha installerat eller
laddat ner från andra webbplatser,
kan säkerheten för din enhet och
data äventyras vilket resulterar i att
du inte kan komma åt räddnings-
tjänsten.

〉 Andra faktorer kan också göra att du
inte kan göra nödsamtal.

Lampor för nödsamtal

Ljusstatus Statusbeskrivning

Av Normal

Rent grönt
ljus

Systemet för nödsamtal är
anslutet

Blinkande
grön

Nödsamtal avslutat

Blinkande
röd

Nödsamtalssystemet
kopplade inte upp inom
tre minuter

Långsamt
blinkande

rött

Nödsamtalssystemet har
upptäckt att reservbatte-
riets laddning är låg

Helrött
ljus

Nödsamtalssystemet upp-
täckte ett ihållande fel

VARNING
Ändra inte nödsamtalssystemet.

OBS！
För daglig användning, följ dessa re-
kommendationer:

〉 Kontrollera regelbundet att nödan-
ropssystemet fungerar som det ska,
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och att nödanropslampan är släckt,
vilket betyder att systemet är nor-
malt. Om det finns ett fel, vänligen gå
till en bensinstation så snart som
möjligt för att få det besiktigat och
reparerat.

〉 Vi rekommenderar att du byter ut
batteriet inuti nödanropsenheten
minst vart tredje år.

Om det finns en varning på instru-
menten om att reservbatteriet i nöd-
samtalssystemet behöver bytas ut,
gå till en servicestation så snart som
möjligt för att byta ut batteriet.
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6 Underhåll
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Att underhålla ditt fordon är som en hälsokontroll och minskar senare reparationer

Varje komponent på fordonet utsätts för oundvikligt slitage under fordonets använd-
ning. Regelbunden inspektion, vård och underhåll gör att du kan köra ditt fordon
utan att oroa dig, eftersom du får hjälp med att bevara och återställa ditt fordons
prestanda.

Genom att underhålla bilen kan du köra lugnt

Under underhållsservicen kan nödvändiga förebyggande åtgärder utföras i enlighet
med användningen av delar och komponenter för att förhindra problem innan de
uppstår, så att du säkert kan köra fordonet till nästa underhållsservice.

Förläng fordonets livslängd och minska kostnaderna för att använda fordonet

Bromsbelägg, däck och andra komponenter kan inte användas för evigt. När de utför
sin funktion slits de gradvis ut. Att använda delar som överskrider deras slitagegräns
ökar risken för ett fordons haverier och en trafikolycka. Därför är det nödvändigt att
ha regelbunden underhållsservice.

Betydelsen av fordonsvård
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Säkerhetsmeddelande

VARNING
〉 Motorrummet är en farlig miljö, var

särskilt försiktig när du arbetar med
det!

〉 För att undvika skador, rör inte hög-
spänningsdelar, strömkablar eller an-
slutningar.

〉 Rör inte kylarfläkten medan drivmo-
torn fortfarande är varm, eftersom
fläkten plötsligt kan slås på. Föremål
som långa halsdukar, slipsar eller klä-
der kan trassla in sig i rörliga delar
och orsaka allvarliga skador.

〉 Utför inte inspektionsarbete när for-
donet är igång, eftersom roterande
delar (d.v.s. kylarfläkten), högspän-
ningskomponenter och drivlinan kan
utgöra en risk.

〉 När du kontrollerar eller fyller på olja
eller vätskor, vänligen gör följande
för att förhindra brännskador, brand

eller elektriska stötar:

1) Ställ fordonets strömförsörjnings-
läge till AV.

2) Dra åt parkeringsbromsen.

3) Låt drivmotorerna svalna helt.

4) Håll barnen borta från motorrum-
met.

5) Håll vattnet borta från motor-ut-
rymmet.

〉 När du utför elektrisk installation, följ
följande försiktighetsåtgärder, an-
nars kan du orsaka brand:

1) Koppla bort den negativa polen på
batteriet.

2) Rökning är förbjudet.

3) Utför inte arbete nära någon öp-
pen låga.

OBSERVERA
Blanda inte ihop dessa när du fyller på
olja eller vätskor, annars kan du orsaka
allvarliga fel och skador på fordonsde-
lar.

Placering av olja och vätskor

0C0BB9369F22

Ⓐ Spolarvätskebehållaren

Motorutrymme
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Ⓑ Drivsystems kylvätskebehållare

Ⓒ Bromsvätskebehållare

Ⓓ Värmesystems kylvätskebehållare

Bromsvätska
Kontrollera

Nivån i vätskebehållaren skall kontrolle-
ras regelbundet.

Kontrollera att nivån i vätskebehållaren
är mellan undre och övre gränsvärdet.

Om bromsvätskenivån är under det ned-
re märket, bör du fylla på bromsvätska
för att höja nivån till mellan de nedre
och övre märkena och kontrollera
bromssystemet för eventuella läckor.

Lägg till

Skruva av vätskebehållarens lock och
häll långsamt i bromsvätskan för att
undvika spill. Vid spill, rengör omedel-
bart. Om detta inte görs kan det skada
komponenter i motorutrymmet.

Se till att använda den typ av bromsväts-
ka som anges.

VARNING
〉 Om det inte finns tillräckligt med

bromsvätska kan bromsarna bli inef-
fektiva, vilket kan leda till en olycka.

〉 Bromsvätska är hälsofarligt och frä-
tande. Vid oavsiktlig kontakt, spola
genast med massor av vatten. Vid
förtäring, sök omedelbart läkare.

Kylvätska
Kontrollera

Vätskenivån i expansionstanken bör
kontrolleras regelbundet.

Kontrollera att vätskenivån i expansions-
tanken ligger mellan de nedre och övre
gränsmärkena.

Om kylvätskenivån är under den nedre
markeringen bör du fylla på kylvätska
för att höja nivån till mellan de nedre
och övre markeringarna och kontrollera
kylsystemet för eventuella läckor.

Lägg till

Vänta tills motorutrymmet har svalnat
och öppna sedan locket långsamt för att
minska trycket.

Om kylvätska spills, tvätta med rent vat-
ten för att förhindra skador på kompo-
nenter eller målade ytor.

Se till att använda den typ av kylvätska
som anges.

VARNING
〉 Etylenglykol sänker kylvätskans frys-

punkt. Kassera inte kylvätskan oför-
siktigt, eftersom detta kommer att
leda till vattenförorening.

〉 Avlägsna inte expansionstankens
lock när motorutrymmet är varmt.
Kylsystemet kan vara under tryck och
het kylvätska kan spruta ut om det
öppnas, vilket kan leda till brännska-
dor eller andra skador.
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〉 Kontakta en authorised service cen-
treom du vill byta ut kylvätskan.

Spolarvätska
Lägg till

Ta bort locket till vätskebehållaren och
häll långsamt i spolarvätska för att för-
hindra spill. Om något spills ska det sa-
neras omedelbart.

Spolarvätska av god kvalitet bör använ-
das för att förbättra förmågan att ta bort
smuts och förhindra frysning i kallt vä-
der.

VARNING
Fyll inte på spolarvätska när motor-
rummet är varmt eller motorerna är
igång. Eftersom spolarvätska innehåller
alkohol finns det risk för brand om det
spills på delar i motorrummet.

OBSERVERA
Vänligen tillsätt inte vätskor som två-
lvatten i stället för spolarvätska, efter-
som detta kan skada lacken.

Aktivt insugningsgaller

BA76B8D19E35

När fordonets värmeavledningskrav har
uppfyllts tar det aktiva insugningsgallret
kontroll över vinkeln på grillbladen för
att minska motståndet vid snabb kör-
ning. Detta minskar energiförbrukning-
en och förbättrar passagerar- och förar-
komforten.

Under körning, om den upptäcker att
kyl- eller luftkonditioneringssystemet
måste slås på, öppnas gallerbladen au-
tomatiskt.

Rengör regelbundet insugningsgallret.

Batteri
Detta fordon använder ett underhålls-
fritt batteri.

Om batteriladdningen är låg måste den
laddas omedelbart eller så kan den be-
höva bytas ut. Gå till en authorised servi-
ce centre för att byta ut batteriet.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Varningsmärke för motorut-
rymmet

POE

GWMGWM

POE

8A2E03B87583

Denna dekal är placerad ovanför den
främre stötfångaren, som en påminnel-
se:

〉 A/C-köldmedietypen och mängden
som ska tillsättas.av kylmedium och
mängd som ska tillsättas.

〉 Kylfläkten kan starta när som helst, så
snälla för inte handen inuti skydds-
locket över fläkten. Om du gör detta,
och fläkten startar oväntat, kan du
drabbas av en allvarlig skada.

Varningsetikett för varm-
luftssystemets överfyllnads-
tank

7292828C8D61

Den här etiketten sitter på varmluftstan-
ken och är för att påminna dig om att
inte öppna överflödestanken när varm-
luftssystemet är på eller inte har svalnat
helt. Annars kan het vätska och ånga
som drivs ut under tryck orsaka bränn-
skador.

Varningsetikett för drivline
systems överfyllningstank

265F2549F1C8

Denna etikett är placerad på drivlinesys-
temets kylvätskeöverfyllningstank; dess
syfte är att påminna dig om att inte öpp-
na överfyllningstankens lock när drivmo-
torn är för varm. Annars kan het vätska

Säkerhetsdekaler och etiketter
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och ånga som drivs ut under tryck orsa-
ka brännskador.

Batterivarningssymbol

A86516835B47

Symbolen finns på batteriet. Den påmin-
ner dig om följande innan du installerar,
tar bort eller inspekterar batteriet:

〉 Barn skall hållas borta från batterier.

〉 Batteriet kan producera brandfarlig
gas under användning eller under
laddning. Håll dig borta från högtem-
peraturvärmekällor och öppen låga,
annars kan detta orsaka brand eller
explosion.

〉 Batteriet innehåller en mycket frätan-
de vätska.

〉 Använd skyddsglasögon och andra
nödvändiga skyddsåtgärder under
drift.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Säkringar
Om en elektrisk komponent inte funge-
rar kan en säkring ha gått. Om detta in-
träffar, rekommenderas det att kontrol-
lera enligt följande och byta ut säkringen
vid behov:
1. Stäng av alla elektriska komponenter.

2. Stäng av strömförsörjningen till AV-
läge och dra åt parkeringsbromsen.
Koppla bort den negativa polen på
batteriet.

3. Säkringarna är placerade i följande
lägen:

> i motorutrymmets säkringsbox

49EA64E6EFFF

Öppna säkringsboxen genom att
trycka ned spärren samtidigt som du
drar säkringsboxskyddet uppåt.

> i instrumentpanelen nära ratten

479336D6AE54

Ta bort skyddet så ser du dem.

OBSERVERA
〉 Se till att vatten eller andra vätskor

inte tränger in i säkringsbox, annars
kan de skada de elektriska kompo-
nenterna.

〉 När du monterar ett säkringsbox-
skydd, se till att det sitter ordentligt
på säkringsboxen. Annars kan in-
trängande av fukt eller smuts påver-
ka säkringarna.

Byta ut komponenter
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4. Använd säkringsavdragaren som
medföljer fordonet för att dra ut säk-
ringarna. Hitta säkringen som mot-
svarar den defekta elektroniska en-
heten med hjälp av säkringsdiagram-
met och inspektera dem.

518A7B6272F2

OBSERVERA
〉 Säkringsavdragaren och reservsäk-

ringarna finns i säkringsboxskydd i
motorrummet.

〉 Det finns säkringsdiagram på motor-
rummets säkringsboxskydd och in-
strumentbrädans säkringsboxskydd.
Med hjälp av diagrammen kan du be-
stämma förhållandet mellan varje
säkring och den elektroniska enhet
den skyddar.

〉 Eftersom det kan finnas mer än en
säkring som orsakar felet är det nöd-
vändigt att undersöka alla säkringar
som kan vara fel innan det kan elimi-
neras. Om du fortfarande inte kan åt-
gärda felet, kontakta en authorised
service centre för att få felet åtgär-
dat.

5. Titta på kabeln inuti säkringen, om
den har gått, byt ut den mot en re-
servsäkring med samma amperestyr-
ka.

6DC672024A26

Ⓐ Normal säkring

Ⓑ Trasig säkring

VARNING
Försök inte reparera den trasiga säkri-
ngen eller byt ut den mot en av en an-
nan färg eller klassificering, överbelas-
tade kablar kan fatta eld.

6. Kontrollera att den elektroniska en-
heten nu fungerar normalt.

OBSERVERA
Om en reservsäkring med samma
strömstyrka går efter en kort tid eller
den elektroniska enheten inte återgår
till normal drift, indikerar detta att for-
donet kan ha ett allvarligt elsystemfel.
Du bör då omedelbart kontakta en aut-
horised service centre.

Torkarblad
Byte av främre torkarblad

Inspektera torkarbladen regelbundet
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och byt ut torkarbladen om:

〉 Torkarbladet är sprucket eller har stel-
nat.

〉 Torkarbladen lämnar ränder eller ren-
görs inte ordentligt när de används.

OBSERVERA
När du lyfter torkarna ska du inte dra
torkarbladet direkt för att undvika att
det blir missformat eller skadat.

1. Stäng av strömförsörjningsläget till
AV och dra kombinationsomkopplare
för styrning av torkare uppåt i cirka 3
sekunder. Torkarna kommer automa-
tiskt att nå underhållsläget, som visas
i diagrammet.

3851315BD0BB

2. Lyft upp torkararmen från vindrutan.

OBSERVERA
〉 Om det är nödvändigt att lyfta torka-

ren, se till att den har nått under-
hållsläget. Annars kommer torkaren
att skadas.

〉 Öppna inte motorhuven medan tor-
karen lyfts. Annars kan motorhuven
och torkaren skadas.

3. Vrid torkarbladet i pilens riktning i
diagrammet tills det når sin största
vinkel mot plastfogen.

B26AF2BA18B2

4. Ta bort torkarbladet från torkarar-
men.

97E717B52765

Ⓐ Torkarblad

Ⓑ Flexibelt fäste

Medan du trycker på det flexibla fäs-
tet drar du torkarbladet i pilens rikt-
ning i diagrammet tills det lossnar
från torkararmen.

OBSERVERA
Om ett torkarblad inte är monterat,
placera inte torkararmen direkt på
vindrutan, det skadar glaset.

5. Montera ett nytt torkarblad och
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placera tillbaka torkaren på vindru-
tan.

6. Återställ torkaren till dess ursprungli-
ga tillstånd.

Ändra strömförsörjningsläget till PÅ.
Torkaren återställs automatiskt till
sitt ursprungliga tillstånd.

Glödlampor
När det nya fordonet lämnar fabriken
har frontljusenheten redan kalibrerats.
Om du ofta bär tunga laster i ditt fordon
kan frontbelysningen behöva justeras.
Gå till en authorised service centre för
att kalibrera den främre ljusmontering-
en.
Kontrollera glödlampor

Du bör kontrollera regelbundet att de
externa lamporna fungerar. En utbränd
glödlampa kommer att minska fordo-
nets synlighet och förmågan att varna
andra förare, vilket allvarligt påverkar
fordonets säkerhet.

Glödlampsbyte

Glödlampor bör bytas ut av fackperso-
nal.

Under normala omständigheter bör du
inte byta ut en skadad glödlampa själv,
bör du låta specialistpersonal göra det.
De främsta skälen är: Innan du byter en
glödlampa måste andra fordonsdelar tas
bort, särskilt de glödlampor som endast
kan nås inifrån motorrummet. Därför re-
kommenderas det att du går till en aut-
horised service centre för att byta ut en

glödlampa.

VARNING
〉 Glödlampor är under tryck och kan

explodera när de byts ut. Det finns
risk för skada.

〉 Om fordonet är utrustat med xenon-
glödlampor, tänd inte lamporna när
du byter glödlampa. Annars kan en
högspänningsstöt orsaka allvarliga
skador.

〉 Anpassa inte de externa lamporna el-
ler indikatorenheterna.

〉 Montera inte externa lampor eller in-
dikatorenheter som inte är kompa-
tibla med de obligatoriska standar-
derna.

Angående kondens i lampor

När du kör i regn eller tvättar fordonet
kan det bildas kondens på lampans lins.
Detta orsakas av temperaturskillnaden
mellan luften inuti ljuset och luften utan-
för. Det är samma som kondens som or-
sakas av fordonsrutor under regniga da-
gar och påverkar inte lampornas funk-
tion. Men om det finns stora vattendrop-
par eller en ansamling av vatten i lam-
porna, kontakta en authorised service
centre för att utföra reparationer.

OBSERVERA
Använd inte kemiska lösningsmedel el-
ler starka rengöringsmedel för att ren-
göra lamporna, eftersom dessa kan
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skada dem.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Däckvård
För att säkerställa säker drift av fordonet
måste däcktypen och däckstorleken vara
lämpliga för din fordonsmodell. Däckens
slitbanor måste vara i gott skick och
däcken ska vara pumpade till rätt tryck.

VARNING
〉 Använd inte däck som är överdrivet

slitna, skadade, för låga eller över-
pumpade, annars finns det risk för
en olycka som kan orsaka skada.

〉 Följ alla instruktioner i den här bruks-
anvisningen om pumping och skötsel
av däck.

〉 Brinnande däcke släpper skadliga ga-
ser. Ta dem till ett authorised service
centre för bortskaffande.

Besiktning av däck

Varje gång du kontrollerar däcktrycket,
kontrollera även för ytskador och slitage
och om det finns någon främmande

kropp som har punkterat däcket.

Om du hittar något av följande, byt
däcket så snart som möjligt:

〉 Skador eller utstickande på däckytan
eller sidoväggen.

〉 Överdrivet däckslitage.

Däcktryck

Att hålla däcken rätt pumpade ger den
bästa kombinationen av hantering, slit-
banehållfasthet och körkomfort.

Ett för lågt pumpat däck kommer att sli-
tas ojämnt och påverka hanteringen och
köreffektiviteten. Det är mer sannolikt
att drabbas av luftläckage på grund av
överhettning.

Överpumpade däck är mindre bekväma
för passagerare och benägna att skadas
från ojämna vägytor och ojämnt slitage.

Vi rekommenderar regelbunden besikt-
ning av däcktryck, inklusive reservdäck
(om det ingår).

Mät däcktrycket när däcken är svala.
Däcktrycksmätningar är mest exakta när
du har parkerat fordonet i tre timmar el-
ler mer eller kört mindre än 1,5 km. Om
du kontrollerar däcktrycket när däcken
är varma (efter flera kilometers körning)
blir tryckavläsningen 30 till 40 kPa högre
än när däcken är svala. Det är normalt.
Släpp inte ut luften för att få avläsningen
att stämma överens med specifikatio-
nerna eftersom detta kommer att resul-
tera i otillräckligt däcktryck.

Fordonsvård
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OBS！
Även däck som är i gott skick kan förlo-
ra 10 till 20 kPa tryck per månad, så se
till att kontrollera trycket regelbundet.

Däckslitage

FF3563DBE361

Ⓐ Slitmärken

Ⓑ Slitagemärke positionssymbol.

OBS！
Slitmärkets positionssymbol här är en-
dast avsedd för visuell referens. Se till
att kontrollera ditt aktuella fordon.

När däckslitaget når gränsen, byt däcken
ut så snart som möjligt.

Att fortsätta köra på ett däck med grunt
slitbana eller exponerade slitagemärken
kommer att leda till längre bromssträck-
or, förlust av styreffektivitet, däckbrott
och andra situationer som lätt kan orsa-
ka en olycka.

Vi rekommenderar att du regelbundet
kontrollerar däckslitaget. Om du märker
ojämnt däckslitage eller om du känner
kontinuerliga vibrationer under körning,
gå till authorised service centre för att

kontrollera däcken.

När nya däck monteras måste de balan-
seras dynamiskt för att öka körkomfor-
ten och förlänga däckens livslängd.

Däckrotation.

Vi rekommenderar att du regelbundet
roterar bakdäcken framåt och framdäck-
en bakåt för att förlänga däckens livs-
längd och säkerställa jämnt däckslitage.

En fackman bör utföra däckrotationen.
Vi rekommenderar att besöka ett autho-
rised service centre för att utföra rota-
tionen.

Hjulbalansering

Obalanserade hjul kan påverka fordon-
shanteringen och däckens livslängd. Hju-
len kan komma ur balans även när de
används på rätt sätt. Justera därför hjul-
balansen enligt hjulets dynamiska ba-
lansparametrar.

Undvika platta fläckar

Om ett fordon står parkerat under lång
tid i varmt klimat kommer de punkter
där däcken nuddar marken att deforme-
ras något. Dessa normala missbildningar
kallas "platta fläckar". Dessa deformatio-
ner orsakar dock vibrationer i kaross och
ratt vid körning. När du fortsätter att
köra kommer däcken att värmas upp
och återgå till sin ursprungliga form, och
vibrationerna kommer gradvis att jäm-
nas ut.

När ditt fordon kommer att stå parkerat
under en längre tid, använd någon av
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metoderna nedan för att minimera plat-
ta fläckar:

〉 Överpumpa däcken (upp till cirka 300
kPa). Detta tryck är inte lämpligt för
körning, så däcktrycket måste sänkas
till den rekommenderade nivån före
körning.

〉 Flytta fordonet minst en gång var 30:e
dag (helst var 15:e dag). Se till att hju-
let roterar minst 90º från den punkt
där trycket tidigare applicerades.

Solskydd
Schema för regelbunden vård

Körförhållanden och hur ofta du använ-
der soltaket avgör dess schema för re-
gelbunden vård.

Vi rekommenderar mer frekvent skötsel
vid körning i områden med mycket sand
eller damm eller i regniga områden.

OBSERVERA
Om soltaket inte sköts på lämpligt sätt
kan den börja läcka eller avge onorma-
la ljud. Bestäm frekvensen av vården
baserat på hur du använder soltaket.
Du bör till exempel öka frekvensen om
du kör i områden som har kraftiga
damm- eller sandstormar och under
säsonger då du använder soltaket ofta-
re.

Rutinmässiga skötselprocedurer

Smuts och andra främmande föremål
kan samlas i soltakets tätningar, meka-
niska delar eller styrspår, vilket kan

resultera i onormala ljud och felfunk-
tion. Det kan också blockera soltakets
dräneringsmekanism. Öppna regelbun-
det soltaket, rensa bort all smuts eller
främmande föremål och använd en ren
trasa och vatten för att torka av solta-
kets tätningar. Smörj regelbundet solta-
kets mekaniska delar.

Öppna soltaket och kontrollera om det
fastnar under drift. Ta i så fall ditt fordon
till ett authorised service centre för ser-
vice så snart som möjligt.

OBSERVERA
〉 Om ditt soltak slutar fungera, ta ditt

fordon till ett authorised service cen-
tre för service.

〉 Om soltaket är isad, tvinga inte upp
den eftersom det kan skada motorn
och tätningarna. Öppna soltaket
först när temperaturen i fordonet
har ökat till den grad att tätningar
och tak har tinat.

〉 Efter att ha tvättat ditt fordon, om
temperaturen är under fryspunkten,
öppna soltaket och använd en torr
trasa för att torka av soltakets tät-
ningar innan du kör fordonet.

〉 Se till att stänga soltaket helt innan
du tvättar fordonet och rikta inte vat-
tenstrålen direkt mot soltakets tät-
ningar. Högtrycksvattenpelaren kan
förvränga tätningarna och släppa in
vatten i kabinen och skada tätningar-
na.
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〉 Vid körning på extremt ojämna vägar
eller oländig terräng, lämna inte sol-
taket helt öppet under en längre tid,
eftersom vibrationerna kan skada
soltakets inre delar.

〉 Under regnperioden, inspektera sol-
takets tätningar oftare och torka
omedelbart bort all sand eller smuts
som hittas för att säkerställa en bra
tätning.

Exteriört underhåll
Tvättning av bilen

Regelbunden tvätt hjälper till att skydda
fordonets karosseri. Damm och grus kan
repa lacken, och löv och fågelspillning
kan skada ytan.

Du bör tvätta fordonet i skuggan, inte i
direkt solljus. Om fordonet har stått i so-
len länge, kör det till ett skuggigt område
och vänta tills karossytan svalnat innan
du tvättar den.

Hur man tvättar
1. Kontrollera karossen för löv, fågels-

pillning, smuts, etc.

Ta bort denna smuts med en trasa el-
ler rengöringsvätska och tvätta ome-
delbart med vatten för att undvika att
skada ytan.

2. Tvätta fordonet noggrant med vatten
för att ta bort lös smuts och damm.

Tvätta fordonet med vatten och
schampo med en mjuk borste, skum
eller en mjuk trasa.

3. Blanda bilschampo i en hink med

vatten och tvätta nedåt med början
från toppen av fordonet.

4. Efter tvätt och sköljning av hela ka-
rossen, torka av med ett speciellt lä-
der eller en mjuk handduk. Lufttorka
inte naturligt, eftersom det kan göra
att karossen tappar sin lyster eller
kan bilda vattenfläckar.

OBSERVERA
〉 Kemiska lösningsmedel och starka

rengöringsmedel kan skada lacken
och metall- och plastdelar.

〉 Efter att ha tvättat fordonet eller kört
på översvämmade vägar, tryck försik-
tigt på bromspedalen för att säker-
ställa att bromsarna fungerar nor-
malt.

〉 När du tvättar fordonet på vintern, få
inte vatten i nyckelhålen eller dörr-
karmar etc. för att undvika att låsen
eller dörrtätningarna fryser.

Vaxning

Vaxning är fördelaktigt för skydd och un-
derhåll av fordonet. För att säkerställa
effektiviteten av vaxet måste fordonet
tvättas noggrant före vaxning.

Det finns för närvarande många typer av
fordonsvax på marknaden, alla med oli-
ka egenskaper, så du måste vara försik-
tig med att göra rätt val, eftersom fel val
inte bara misslyckas med att skydda for-
donets kaross, utan också kan påverka
färgen på fordonet.
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Du måste tänka på vaxets egenskaper,
bilens ålder, färg och miljön du kör i etc.
Om du är osäker kan du fråga en autho-
rised service centre eller annan expert.

Bättring av målningar

Du bör regelbundet kontrollera karos-
sen för spån eller repor. Om det finns
några bör de repareras omedelbart för
att förhindra rost.

Bättring bör endast göras för mindre
spån eller repor, större färgreparationer
bör utföras av experter.

Kontroll av läckage

Parkera fordonet på en plan vägyta och
efter en tid kontroll under fordonet för
läckande bränsle, motorolja eller andra
vätskor. Om det finns en uppenbar
läckage, kontakta en authorised service
centre för att utföra reparationer.

Interiörvård

VARNING
Rengöringsmedel kan innehålla skadli-
ga ämnen som kan orsaka skada. Över-
väg att öppna fordonets dörrar eller
fönster när du rengör interiören. An-
vänd endast rengöringsmedel som är
gjorda för fordonsrengöring och följ in-
struktionerna på förpackningen.

OBS！
〉 När du rengör insidan av fordonet,

låt INTE vatten eller annan vätska rin-
na direkt in i instrumentpanelens

springor, golvet eller den närliggande
elektroniska enhetens komponent.
Om du inte gör det kan det leda till
onormala funktioner i vattenintaget.

〉 Tvätta inte golvet i fordonet med vat-
ten för att undvika korrosion.

Mattor

Rengör regelbundet mattor med damm-
sugare. Att tillåta smuts att förbli på
mattor kommer att öka slitaget på dem.

Att regelbundet tvätta mattor med tvätt-
medel håller dem i bättre skick. Använd
ett skummande tvättmedel för att ren-
göra mattor. Håll mattor så torra som
möjligt genom att inte tillsätta vatten till
det skummande tvättmedlet.

Tyg

Använd regelbundet en dammsugare för
att ta bort smuts från tyg.

För allmän rengöring, använd en ren,
mjuk trasa fuktad med varm, mild två-
llösning. Undvik vattenstämplar genom
att torka med en annan fuktad ren trasa
och låt sedan lufttorka.

Använd ett tygrengöringsmedel för att ta
bort envisa fläckar. Följ anvisningarna
för rengöringsmedlet.

Läder

Använd regelbundet en dammsugare för
att ta bort smuts, särskilt från veck och
sömmar.

Rengör lädret med en mjuk trasa fuktad
med vatten, och buff sedan med en
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annan mjuk torr trasa. Använd ett läder-
rengöringsmedel för djupare rengöring.

Torka av läderrengöringsmedlet med en
mjuk torr trasa så snart som möjligt.
Lämna inte en trasa indränkt i läder-
tvättmedel på någon del av interiören
under en längre tid. Vissa läderrengö-
ringsmedel kan göra att hartset eller fib-
rerna i inredningstyget missfärgas eller
blir spröda.

Gummikomponenter

Exponering för miljön kan orsaka att
ytan på gummidelarna blir smutsad och
förlorar sin finish. Gummidelar bör ren-
göras regelbundet med gummibalsam,
särskilt slitna gummikomponenter.

För att undvika skador och för att mins-
ka buller, använd inte rengöringsmedel
som innehåller silikon för rutinunderhåll
av gummitätningar. Använd endast vat-
ten eller lämpligt balsam för att rengöra.

Plastkomponenter

OBS！
Vätskor som innehåller alkohol eller
lösningsmedel (som nitro thinner, ren-
göringsmedel för kylsystem, tändväts-
ka och parfym och kosmetika) kan ska-
da ytan på plastkomponenter. Rengör
med en mjuk mikrofiberduk som fuk-
tats med vatten.

Plastkomponenter omfattar, men är inte
begränsade till, följande: Konstläderytor,
takbeklädnader, strålkastarskydd,

ventiler och invändiga målade delar.

Fönster

Rengör in- och utsidan av fönstren med
glasrengöringsmedel och torka alla glas-
och plastytor med en mjuk trasa eller
pappershandduk.

OBSERVERA
Om bakrutan har en värmetråd kan
överdriven avtorkning göra att den rör
sig eller går sönder. Torka därför lätt i
värmetrådens riktning.

Säkerhetsbälten

1. Använd varmt vatten med mild tvål
för att rengöra smutsiga säkerhets-
bälten. Använd inte blekmedel, fär-
gämnen eller rengöringsmedel, vilket
kan minska hållbarheten hos säker-
hetsbälten.

Låt säkerhetsbältena lufttorka före
körning.

2. För mycket damm som samlats inuti
säkerhetsbältets styrögla kommer att
göra att säkerhetsbältet dras in lång-
sammare. Skrubba insidan av styrög-
lan med milt varmt tvålvatten.

Rostskyddstätning
Faktorer som påverkar korrosionshas-
tigheten

〉 Ansamlingen av smuts, sand, is och
snö i den nedre delen av karossen på-
skyndar korrosion.

〉 Skador på beläggningen eller andra
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skyddsskikt orsakade av stötar från
sand eller sten eller mindre olyckor
påskyndar korrosion.

〉 Körning i områden där den relativa
luftfuktigheten är hög eller där tempe-
raturen ligger över fryspunkten på-
skyndar korrosion.

〉 Föroreningar, salt i luften i kustområ-
den och överskott av salt som används
på vägar påskyndar korrosionen av
färg.

〉 Högre temperaturer påskyndar korro-
sionen av dåligt ventilerade delar.

Hur man förhindrar korrosion

〉 Rengör fordonet regelbundet med
rent kallt vatten och neutralt fordons-
rengöringsmedel.

〉 Kontrollera regelbundet om lackytan
är skadad och gör nödvändiga repara-
tioner så snart som möjligt.

〉 Kontrollera regelbundet om det finns
sand, smuts, snö eller annat material
som har fastnat på den nedre delen av
karossen. Om så är fallet, tvätta bort
det med vatten så snart som möjligt.

〉 Om så är fallet, tvätta bort det med
vatten så snart som möjligt.

〉 Rensa bort insekter, asfalt, cement och
annat liknande material så snart som
möjligt.

〉 Om du ofta kör på vägar som har höga
koncentrationer av salt, till exempel
för att smälta snö, i saltvatten-alkali-
områden och nära kusten, tvätta bort

allt material som har fastnat i botten
av bilen minst en gång i månaden.

〉 Om du ofta kör på sand- eller grusvä-
gar, överväg att installera stänkskär-
mar bakom hjulen.

Långtidsförvaring av fordon
Parkering ska inte bara skydda bilen,
utan också möjliggöra enkel åtkomst.
Parkera om möjligt fordonet under tak.

När du behöver parkera under en längre
period (en månad eller mer), bör du
göra följande förberedelser:

〉 Tvätta och torka karossen noggrant.

〉 Rengör insidan av fordonet för att sä-
kerställa att det är rent och snyggt.

〉 Lossa parkeringsbromsen och sätt på
stoppklossar under däcken.

〉 Öppna ett sidofönster något (om det
parkeras under tak).

〉 Klä torkarbladen med en vikt handduk
eller trasa så att de inte kommer i kon-
takt med vindrutan.

〉 För att minska fastsättningen bör sili-
konsmörjmedel sprayas på alla dörr-
tätningar.

〉 Använd överdrag av poröst material
som bomull för att täcka fordonet.
Icke-porösa material som plastfolie
tenderar att bygga upp fukt, vilket kan
skada lacken.

〉 Koppla bort den negativa polen på
batteriet.

〉 Fordonet bör förvaras i en ventilerad
miljö utan farliga eller explosiva
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material.

〉 Se till att batteriladdningen är över
50 % (skärmen för laddningsnivån vi-
sar en laddning på mer än hälften).

〉 Fordonet kan förvaras i mindre än 3
månader vid yttertemperaturer på
mellan -20°C och 45°C. Det kan förva-
ras i mindre än 6 månader i yttertem-
peraturer på mellan 0°C och 45°C. Om
fordonet förvaras i mer än 6 månader
ska yttertemperaturen ligga på mellan
0°C och 35°C.

OBS！
Det rekommenderas att du kontrolle-
rar batteriladdningen varje månad. Om
lampan för ”låg batteriladdning” på in-
strumentgruppen lyser, ladda batteriet
omedelbart.
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Kassering av batterier och
elektronisk utrustning
Kassering av batterier

Kassera inte använda batterier (t.ex. for-
donsbatteriet och batterier i utrustning
som fjärrnyckeln och nödsamtalssystem)
med ditt hushållsavfall. symbolen  på-
minner dig om det.

Ta dessa förbrukade batterier till en när-
liggande återvinningscentral i enlighet
med lokala lagar och bestämmelser.

Kassering av elektronisk utrustning

Elektronisk utrustning märkt med en
symbol  (såsom navigationssystemets
SD-kort eller radiofjärrkontrollen) måste
förvaras och kasseras separat från van-
ligt hushållsavfall i enlighet med relevan-
ta lagar och förordningar.

Ta denna förbrukade elektroniska ut-
rustning till en närliggande återvinnings-
station i enlighet med lokala lagar och
förordningar.

OBS！
〉 Radera all personlig information som

kan lagras på den elektroniska ut-
rustningen innan du kasserar den.

〉 Batterierna i använd elektronisk ut-
rustning ska tidigare tas ut och kas-
seras separat.

Återvinning och skrotning av
fordon
Återvinning av fordon

För att skydda miljön har vi redan eta-
blerat rutiner för fordonsåtervinning.
Kontakta ett lokalt authorised service
centre för information om fordonsåter-
vinning.

〉 Återvinningsföretag kan kostnadsfritt
återvinna fordon som uppfyller rele-
vanta nationella bestämmelser.

〉 Efter återvinning utfärdas ett återvin-
ningscertifikat som visar att det skro-
tade fordonet har återvunnits enligt
miljöskyddskraven.

Skrotning

Se till att följa relevanta säkerhetsföre-
skrifter när du skrotar fordonet eller
krockkuddsystemet och delar av säker-
hetsbältessträckaren. För mer informa-
tion, kontakta ett authorised service
centre.

Miljöinformation
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Fordonsutrustning
Observera att denna bruksanvisning be-
skriver all standardutrustning, landsspe-
cifik utrustning och specialutrustning för
denna serie. Därför kan det hända att
viss utrustning eller funktioner som be-
skrivs i denna bruksanvisning inte instal-
leras i ditt fordon eller endast är tillgäng-
liga på vissa marknader. För att lära dig
mer om specifika konfigurationer, se för-
säljningsdokumenten eller kontakta
återförsäljaren där du köpte fordonet.

Fordonsidentifierings-num-
mer
Fordonsidentifieringsnummer (VIN) är
fordonets identifieringskod, den är unik
och är ingraverad i följande positioner:

〉 På vänster övre sida av instrumentpa-
nelen.

411AB41D39F6

〉 På tvärbalken på vilken det främre
högra sätet är monterat.

1035B4DA4E63

〉 På fordonets identifieringsskylt under
den högra C-stolpfångsten.

47B1BD349905

OBS！
När ett diagnosverktyg är anslutet till
det inbyggda diagnostiska gränssnittet
kan du läsa fordonets identifierings-
nummer i ECU:n.

Fordonsidentifiering
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Drivmotorns serienr
TZ153XS001-motor

A37BDB0711D7

Drivmotorns serienummer är ingraverat
på höljet i det läge som visas i diagram-
met.
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Grundläggande parametrar
För grundläggande parametrar såsom totala fordonsdimensioner, total fordonsvikt
och maximal fordonshastighet, se de officiella fordonsdokumenten som medföljer
fordonet.

OBSERVERA
Alla parametrar som anges i denna handbok gäller för fordon med standardutrust-
ning, utom om de specifikt nämns eller anges separat. Vissa av parametrarna kan
skilja sig åt för fordon med specialutrustning och fordon som tillverkas för andra
nationer. De parametrar som beskrivs i de officiella fordonsdokument som åtföljer
fordonet ska ha företräde.

Drivlinans parametrar
Drivmotor

Modell Typ

Maximal ute-
ffekt

(kW)

Högsta vridmo-
mentvärde

(NM)

Maximal lut-
ning

%

TZ153XS001
Synkronmotor
med perma-
nentmagnet

126 250 25

Strömbatteri

Modell Typ

Märkspän-
ning

(V)

Nominell ka-
pacitet

(Ah)

Driftstempera-
tur

(°C)

PB365131A
Litiumjärnfosfat-

batteri
364,8 131

-20 till 55 (ladd-
ning)

-30 till 55 (ur-
laddning)

PE338187A
Ternär litiu-
mjonbatteri

337,64 187

-20 till 55 (ladd-
ning)

-30 till 55 (ur-
laddning)

Fordonsparametrar
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Däckspecifikationer
Artikel Data

Specifikationer Standarddäck
205/55 R17 95 W, 215/50 R18 96 V,

215/50 R18 92 W

Däcktryck
Se däcktrycksetiketten under vänster

framdörrlås

Snökedjor
Specifikationer

Stålsnökedjor med max 12 mm tjocklek
eller flexane snödraganordningar (TPU
termoplastisk polyuretan) med max 15

mm tjocklek.

Installationsläge Framhjul

Hjulparametrar
Artikel Data

Dynamiska
saldopara-

metrar

Enstaka sida [g] ≤8

Bilateralt belopp [g] ≤15

Justeringspa-
rametrar

Bakhjul

Bakhjulslutning
-1°30′±30′ (vänster-höger avvikelse ≤
30′)

Bakhjulets
skränkning

0°7′ ± 15′ (vänster-höger avvikelse ≤
15′)

Framhjul

Förskjutning av
spindeltapp

4°9′ ± 45′ (vänster-höger avvikelse ≤
45′)

Framhjulslutning
-0°30′ ± 45′ (vänster-höger avvikelse
≤ 45′)

Framhjulets
skränkning

0°6′ ± 5′ (vänster-höger avvikelse ≤
5′)

Spindeltappslut-
ning

11°9′ (som referens)

Bromsparametrar
Artikel Data

Bromspedal Gratis spel [mm] 4-7

Främre bromsbelägg (fri-
ktionsmaterial)

Minsta tjocklek [mm] 2
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Artikel Data

Bakre bromsbelägg (fri-
ktionsmaterial)

Minsta tjocklek [mm] 2

Främre bromsskivor Minsta tjocklek [mm] 20

Bakre bromsskivor Minsta tjocklek [mm] 10

Olje- och vätskeparametrar
Oljetyp Specifikationer Kapacitet (L) (referensvärde)

Växellådsolja Castrol BOT 352 B1 BEV 0,74 ± 0,02

Kylvätska (A/C,
varmluftssystem)

Etylenglykol 35 (annat än
i extremt kalla och hög-

höjdsområden)
2,1 ± 0,2

Kylvätska (drivsys-
tem)

Etylenglykol 35 (annat än
i extremt kalla och hög-

höjdsområden)

6,5±0,2(vänsterstyrd)

6,7±0,2(högerstyrd)

Bromsvätska
DOT4 syntetisk broms-

vätska
0,72 ± 0,1

Spolarvätska -- 2,3 ± 0,2

OBS！
Olje- och vätskevolymerna som nämns ovan är de designade värdena, den faktiska
förbrukningen kan variera något beroende på sådana faktorer som produkt, enhet
och klimat.

Sätesparametrar
Artikel Daata

Sätens glidskena utformade positioner
20 mm rörelse framåt från det längsta

bakre läget

Utformad rygg-
stödsvinkel

Framsäte 25°

Baksäte 25°

Normal ryggstöds-
vinkel

Framsäte 22-25°

Baksäte 25°
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Alfabetiskt index ................... 254
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A
A/C system  65

Intelligent cabin air refresh func-
tion  70

Active intake grille  229
Airbags

Front airbags   184,188
Air pump and tyre repair fluid  211
Antiblockeringssystem  138
Antispinnsystem  139

Å
Återvinning och skrotning av fordon  245

B
Backhållkontroll  139
Battery   229
Battery safety switch  93
Boot lid

Boot lid - manual  24
Electric sensor boot lid  25
Emergency release  28

Bottle holder  75
Brake fluid  228
Brake parameters  251

C
Charger warming or cooling  92
Child locks  29
Child restraint system

Child seat fixing points  192
Coolant  228
Cruise control assist system   120
Cup holder

Front cup holder  74

D
Data privacy and protection  206

Detektering av passagerare i baksä-
tet  201
Door lock

Super lock  23
Door locks

Central locking and unlocking  22
Emergency locking  23
Intelligent entry system locking and
unlocking   21
Internal release unlocking  23
Key button locking and unlocking   22
Mechanical key locking and unlock-
ing  22

Door window switch  31
Drive motor serial no.  249
Drive parameters  250

E
Electric parking brake  97
Electric vehicle  90
Elektrisk servostyrning  139
Elektronisk bromskraftfördelningssys-
tem  139
Elektronisk stabilitetskontroll  139
Emergency shut-off system  203
Emergency tyre repair   212
Energiåtervinning  92
Engine compartment layout  227
Exterior maintenance  240

F
Fasthållningsanordning för barn  190
Fordonets stöldskyddssystem  198
Fordonets strömförsörjning  95
Fuses  232

G
Gearbox  100

Alfabetiskt index
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H
Headrests   45
Horn  55

I
Inkörningsperiod  88
Instruments

Virtual instruments  141
Intelligent övervakningssystem   118
Interior care  241

K
Kassering av batterier och elektronisk
utrustning  245
Key  18
Körläge   103
Krockkuddar

Gardinkrockkuddar  187
Sätesmonterade sidokrockkud-
dar  188
Sidokrockkuddar  186

L
Lighting control

Lighting height adjustment  60
Lighting controls

Daytime running lights  59
Follow me home headlights func-
tion  60
Hazard warning lights   59
Lighting control combination
switch  57
Vehicle interior   61

M
Motorutrymme  227

N
Nödbromsassistans  139

P
Parkeringsassistentsystem

Antikollisionsradar  111
Parkeringshjälpsystem

Backspår backning  114
Panoramavy  110
Parkeringsinställningar  109

Parking assistance system
Intelligent integrated parking sy-
stem  111

Power assisted steering mode   107
Power battery recycling  89
Power management system  152
Power supply socket  75

R
Rear view mirror

Manual anti-glare rear view mirror  52
Registrering av händelsedata (EDR)  204
Reglage för vindrutetorkare

Automatiska vindrutetorkare   62

S
Säkerhetsbälten  179
Säten

Sätesinstallningar   50
Seat parameters  252
Seats

Driver's seat memory  48
Easy entry function  48
Front row electric seats  47
Front row manual seats  45
Rear row seat adjustment  47

Sekundärt kollisionsdämpningssys-
tem  139
Side mirrors  52
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Solskydd  239
Speglar

Inställningar för sidospegelvy över
marken  53

Starting with jump leads   215
Steering wheel  55
Sunroof

Opening and closing the sunshade  34
Sunroof opening and closing  34

Sun visors  73

T
Trådlös laddning för mobiltelefon  71
Tyre care  237
Tyre inflation  213
Tyre pressure monitoring system  116
Tyre specifications  251

U
Ultraljudsstöldskyddssystem  200

V
Vanity mirror  73
Vehicle identification number  248

W
Wheels parameters  251
Windscreen washer fluid  229
Windscreen wiper controls

Windscreen washer nozzle heating
function  64
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