DS 7 CROSSBACK

INSTRUKSJONSBOK

Tilgang til instruksjonsboken
MOBILAPPLIKASJON

PÅ NETT

Installer appen Scan MyDS (innhold tilgjengelig i
frakoblet modus).

Gå til DS AUTOMOBILES-nettstedet og velg delen MyDS
for å vise eller laste ned håndboken, eller gå til følgende
adresse:
http://service.dsautomobiles.com
Skann denne QR-koden for å få direkte
tilgang.

Velg deretter:
– bil,

Velg:

– utstedelsesperioden i henhold til bilens første
registreringsdato.

– språk,
– bil og karosseritype,
– utstedelsesperioden for håndboken i henhold til
bilens første registreringsdato.

Dette symbolet angir den nyeste
informasjonen som er tilgjengelig.

VELKOMMEN

Nøkkel
Sikkerhetsadvarsel

Takk for at du valgte en DS 7 CROSSBACK eller en DS 7 CROSSBACK E-TENSE.
Denne dokumentasjonen gir deg opplysningene og anbefalingene du trenger
for å bli nærmere kjent med bilen din på en helt trygg måte. Vi anbefaler at
du gjør deg kjent med dette dokumentet og vedlikeholds- og garantiheftet.
Bilen din har bare en del av utstyret som beskrives i dette dokumentet, avhengig
av utstyrsnivå, versjon og spesifikasjoner som gjelder for landet hvor den selges.
Beskrivelser og illustrasjoner er bare veiledende.
Merket DS AUTOMOBILES markedsføres av Automobiles CITROËN, et aksjeselskap
med en kapital på 159 000 000 euro, med hovedkontor i 7 rue Henri Sainte-Claire
Deville, 92500 RUEIL-MALMAISON og registrert i foretaksregisteret i Nanterre
under nummer 642 050199, heretter kalt "Produsenten", som forbeholder seg
retten til å endre de tekniske spesifikasjonene, utstyret og tilbehøret uten å
måtte oppdatere denne utgaven av håndboken.
Hvis bilen skifter eier, ber vi deg om å gi denne komplette instruksjonsboken
til den nye eieren.

Tilleggsinformasjon
Miljøbeskyttelsesfunksjon
Venstrestyrt bil
Høyrestyrt bil
Plassering av utstyr/knapp beskrevet med et
svart område.
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Instrumenter og
betjeninger

6.

Trådløs smarttelefonlader
12 V-kontakt / USB-kontakt.
7. Elektrisk parkeringsbrems
Velg en kjøremodus
8. Hanskerom
Deaktivere kollisjonspute for
forsetepassasjer
9. Elektriske vinduer
Sentrallås
Elektrisk barnesikring
10. Girkasse
11. Horn
Førerkollisjonspute
12. Instrumentpanel

Disse illustrasjonene og beskrivelsene er bare til
informasjon. Tilstedeværelsen og lokasjonen av
visse elementer kan variere avhengig av versjon
eller utstyrsnivå.

1.
2.
3.

4.
5.

Panserutløser
Sikringer i dashbord
Kupélys
Varsellampedisplay for sikkerhetsbelter og
kollisjonspute for forsetepassasjer
Kontroller for panoramaglasstak
Innvendig speil/kjøreindikator-LED i
ELECTRIC-modus (hybrid)
Knapper for nød- og assistanseanrop
Deaktivering av alarmens innvendige
volumetriske overvåkning og
krengeovervåkning
Start/stopp av motoren
Klokke
Berøringsskjerm med DS CONNECT RADIO
eller DS CONNECT NAV
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Rattknapper

Betjeningspanel på siden

Midtre bryterpanel

1.

1. Kontroller for utvendig lys / blinklys
2. Infrarødt kamera
3. Vindusviskerkontroller / vindusspyler /
kjørecomputer
4. Brytere for audiosystem
A. Valg av instrumentpanelvisningsmodus
B. Talekommandoer
C. Reduser/øk volumet
D. Velg forrige/neste medium
Bekreft et valg.
E. Tilgang til menyen Telefon
Behandle anrop
F. Velg en lydkilde.
G. Visning av liste over radiostasjoner/lydspor.
5. Brytere for fartsholder/fartssperre

1.

Manuell regulering av halogenfrontlyktenes
høyde
2. Tilpasse dørspeil
3. Stopp & Start
4. Oppvarmet frontrute.
5. Feil på varselsystem om ufrivillig krysning av
veiens markeringslinjer
6. Varsellampe for programmerbar oppvarming.
7. Aktiv filholder
8. Kjørefeltsassistanse
9. Åpne/lukke håndfri elektrisk bakluke med
fotsensor
10. Åpne drivstoffluke (hybrid)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tilgang til menyen Hybrid eller funksjonen DS
SENSORIAL DRIVE (avhengig av versjon)
Automatisk siktprogram
Avdugging/avising av bakruten
Ventilasjon av
Manuell resirkulering av uteluft
Tilgang til menyen Klimaanlegg
Lydsystem på/av
Regulering av lydstyrke
Tilgang til menyen RadioMedia
Tilgang til menyen Navigasjon
Tilgang til menyen Kjørebelysning eller Bil
Tilgang til menyen Connect-App
Tilgang til menyen Telefon
Nødlys
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Oppladbart hybrid-system

1. Bensinmotor
2. Elektriske motorer foran og bak (avhengig av
versjon)
3. Drivbatteri
4. 12 V-tilbehørsbatterier
5. 8 trinns hastighet elektrisk automatisk
girkasse (e-EAT8)
6. Ladeluke
7. Drivstoffluke
8. Kjøremodusvelger
9. Ladekabel
Den oppladbare hybrid-teknologien kombinerer to
energikilder: fra bensinmotoren og fra én eller to
elektriske motorer (avhengig av versjon).
Den elektriske motoren og forbrenningsmotoren
kan operere vekselvis eller samtidig, i
henhold til den kjøremodusen som er valgt og
kjøreforholdene.

Den elektriske kraften alene gjør det mulig å
kjøre bilen i ELECTRIC-modus, og i HYBRID-modus
i tilfeller der det kreves lite kraft. Den assisterer
bensinmotoren ved oppstart og akselerasjon.
Elektrisk strøm leveres av et oppladbart
drivbatteri.
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Økokjøring
Øko-kjøring består av en rekke handlinger i
hverdagen som gjør det mulig for bilisten å
optimalisere drivstofforbruket og CO-utslippet2.

Optimaliser bruken av girkassen
Med manuell girkasse starter du opp forsiktig
og legger inn et høyere gir uten å vente. Under
akselerasjonsfasen skifter du gir tidlig.
Med automatgirkasse: bruk automatisk modus
og unngå å trå for hardt eller for raskt på
gasspedalen.
Indikatoren for skifte av gir ber deg om å skifte
til et bedre egnet gir: så snart anvisningen vises i
instrumentpanelet, følger du den med det samme.
Med automatisk girkasse vises denne indikatoren
bare i manuell modus.

Kjør jevnt
Overhold sikkerhetsavstandene mellom bilene,
brems helst med motoren og ikke bremsepedalen,
og trykk gradvis på gasspedalen. Denne adferden
hjelper til med å spare drivstoff, redusere CO2
utslipp og senke den generelle trafikkstøyen.
Foretrekk "øko"-kjøremodus ved å velge den med
"Kjøremodus"-bryteren.
Hvis bilen har rattmontert "Cruisekontroll", bruk
den ved hastigheter over 40 km/t når trafikken
flyter jevnt.

Kontroller bruken av elektrisk utstyr
Før du kjører, hvis kupéen er overopphetet, luft
ut ved å åpne vinduene og luftdysene før du tar i
bruk klimaanlegget.
Når bilen kommer opp i 50 km/t, lukk vinduene og
la luftdysene være åpne.
Bruk utstyr som gjør det mulig å forhindre at
temperaturen i kupéen blir for høy (persienne til
soltak, gardiner, osv.).
Med mindre systemet har automatisk regulering,
slå av klimaanlegget så snart ønsket temperatur
er nådd.
Slå av dugg- og frostfjerningsfunksjonene hvis de
ikke styres automatisk.
Slå av varmen i setene så snart det lar seg gjøre.
Skift til kjørelys hvis siktet er tilstrekkelig godt, og
det ikke er nødvendige med hovedlys og tåkelys
foran.
Spesielt om vinteren bør du unngå
tomgangskjøring for å varme opp motoren. Bilen
varmes opp raskere under kjøring.
Hvis du som passasjer unngår å bruke
multimedieenheter (film, musikk, videospill osv.),
bidrar du til å redusere forbruket av elektrisk
energi og dermed også drivstoff.
Koble fra alle bærbare enheter før du forlater
bilen.

Begrens årsakene til overforbruk
Fordel lasten i hele bilen. Plasser den tyngste
bagasjen i bagasjerommet nærmest mulig
baksetet.

Reduser bilens last og minimer luftmotstanden
(takstativ, takgrind, sykkelstativ, tilhenger osv.).
Bruk takboks om mulig.
Fjern takstativene og takgrinden etter bruk.
Når vinteren er over, skift fra vinterdekk til
sommerdekk.

Overhold serviceinstruksjonene
Få regelmessig kontrollert dekktrykket på kalde
dekk. Se etiketten på døren på førersiden.
Kontroller spesielt:
– før en lang kjøretur.
– ved hvert skifte av årstid.
– etter at bilen har stått parkert en lengre
periode.
Glem ikke reservehjulet og dekkene til tilhengeren
eller campingvogn der dette finnes.
Ha bilen regelmessig på service (olje,
oljefilter, luftfilter, kupéfilter osv.) og følg de
anbefalte tidsintervallene i bilprodusentens
vedlikeholdsprogram.
Hvis du har en BlueHDi-dieselmotor og
SCR-systemet har en feil, vil bilen din
forurense. Besøk en forhandler så raskt som
mulig, eller et kvalifisert verksted, for å få
nitrogenoksidutslippet tilbake til forskriftsmessig
nivå.
Når du fyller drivstoff, må du ikke fortsette etter
at fyllepistolen har slått ut tredje gang, for å
hindre overfylling.
Drivstofforbruket til den nye bilen vil nærme seg
et gjennomsnitt etter at du har kjørt 3 000 km.
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Optimaliser rekkevidden (hybride kjøretøy)
Koble bilen til lading så snart som mulig.
Favoriser ECO-sonen på kraftindikatoren ved å
kjøre jevnt og holde jevn hastighet.
Forvent å sakke farten så mye som mulig, og om
mulig, favoriser deakselerering med regenerative
bremser (effektindikator i CHARGE-sonen).
Når GPS-navigasjon er aktivert, velg HYBRIDmodus for å optimalisere forbruk av elektrisitet.
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Display i instrumentpanel

Instrumenter
1.
2.
3.
4.

Analogt speedometer (km/t eller mph)
Drivstoffmåler
Indikator for kjølevæsketemperatur (°C)
Turteller (x 1 000 o/min)

Midtdisplay

5. Status for cruisekontroll/hastighetsbegrenser
6. Girskiftindikator
Status for automatisk girkasse
7. Tilpasset displayområde
Varselmeldinger
8. Kilometerteller (km eller miles)
9. Nøkkelsymbol for vedlikehold

Velge type informasjon

Slik endrer du typen informasjon som vises i det
tilpassede displayet på skjermen:
► Roter dreieskiven til venstre for rattet for
å vise og bla gjennom de forskjellige typene
informasjon.
Det nye displayet tas i bruk med det samme.
Avhengig av bilens utstyrsnivå er følgende typer
informasjon tilgjengelig:
– Digitalt speedometer.
– Kjørecomputer.
– Trafikkskiltgjenkjenning.
– Kjørehjelp.
– Oppmerksomhetsnivå.
– Påminnelse om navigeringsanvisninger.
– Dynamiske bilparametere (Sport-modus).

Digitalt instrumentpanel
Dette digitale instrumentpanelet kan tilpasses.
Avhengig av valgt visningsmodus kan en del av
informasjonen være skjult eller presenteres på en
annen måte.
Eksempel med "PERSONLIG" displaymodus:

1.

Drivstoffmåler

01

01
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2.
3.

Kjørecomputer
Girskiftindikator
Tilstanden til den automatiske girkassen
Kjøremodus
4. Digitalt speedometer (km/t eller mph)
5. Innstillinger for cruisekontroll eller
hastighetsbegrenser
6. Visning av skiltgjenkjenning
7. Status for kjørefeltsassistanse
8. Turteller (x 1 000 o/min)
9. Indikator for kjølevæsketemperatur (°C)
10. Kilometerteller (km eller miles)
11. Nøkkelsymbol for vedlikehold

Digitalt instrumentpanel
(hybrid)
Dette digitale instrumentpanelet kan tilpasses.
Avhengig av valgt visningsmodus kan en del av
informasjonen være skjult eller presenteres på en
annen måte.
Eksempel med visningsmodusen "ÉNERGIE":

1. Drivstoffmåler og rekkevidde som gjenstår
(km eller mile)
2. Status for girkassen
Aktiv kjøremodus
3. Speedometer (km/t)
READY-indikatorlampe
4. Innstillinger for cruisekontroll eller
hastighetsbegrenser
Visning av skiltgjenkjenning
5. Kilometerteller (km eller miles)
6. Effektindikator
7. Effektstrøm
8. Batteriladenivå og rekkevidde som gjenstår
(km eller mile)

Visningssymboler
Noen av lampene har en fast lokasjon, mens
andre kan skifte lokasjon.
For noen funksjoner som har indikatorlamper for
både bruk og deaktivering, vises de bare på én
lokasjon.

Permanent informasjon
I standardskjermen viser instrumentpanelet:

– på faste plasseringer:
• Drivstoffmåler.
• Indikator for kjølevæsketemperatur.
• Indikator for ladenivå og rekkevidde (hybrid).
• Kilometerteller.
– på forskjellige plasseringer:
• Informasjon om girkassen og
girskiftindikatoren.
• Digitalt speedometer.
• Effektindikator (hybrid).
• Status- eller varselmeldinger vises midlertidig.

Valgfri informasjon
Avhengig av valgt skjermmodus og funksjonene
som er aktivert, kan følgende tilleggsinformasjon
vises:
– Turteller.
– Kjørecomputer.
– Kjørehjelpsfunksjoner.
– Cruisekontroll eller hastighetsbegrenser.
– Media som spilles av nå.
– Navigasjonsanvisninger.
– Motorinformasjon (g-måler, effektmåler,
turbotrykk, moment) i Sport-modus.
– DS NIGHT VISION-funksjon.
– Effektstrøm (hybrid).

Tilpasse instrumentpanelet
Du kan endre instrumentpanelets utseende ved
å velge:
– en visningsfarge.
– en visningsmodus.
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Visningsspråk og -enheter
Dette avhenger av innstillingene på
berøringsskjermen.
Når du reiser utenlands, må hastigheten vises
i den offisielle enheten i landet der du kjører
(km/t eller mph).

Endring av visningsmodus

Av sikkerhetshensyn skal alle justeringer
gjøres når bilen står stille.

Valg av visningsfarge
Skjermfargen kan velges i innstillingen til en profil
i menyen Innstillinger på berøringsskjermen.
Det kan også være knyttet til omgivelsene,
aktivert av DS SENSORIAL DRIVE-funksjonen.
Avhengig av versjon er mulige valg:
– Cashmere: lilla,
– Titanium: karmosinrød,
– Normal (ingen omgivelse aktivert) (hvit og
champagne).
For å finne mer informasjon om DS SENSORIAL
DRIVE-funksjonen, se tilsvarende avsnitt.

Innstilling av visningsmodus
I hver modus vises spesifikke typer informasjon
på instrumentpanelet.

► Drei på tommelhjulet til venstre for rattet for å
vise og rulle gjennom de forskjellige modusene på
høyre side av instrumentpanelet.
► Trykk på tommelhjulet for å bekrefte
modusen.
Hvis du ikke trykker på tommelhjulet, brukes den
valgte skjermmodusen automatisk etter noen få
øyeblikk.

Oversikt over display-modus
– DIALS: standardvisning av analoge og digitale
speedometere, avstandsregistrering og:
• drivstoffmåler, indikator for
kjølevæsketemperatur og turteller (bensin
eller diesel).
• drivstoffmåler, batteriladingsindikator og
kraftindikator (hybrid).
– NAVIGATION: standardvisning og
aktuell navigasjonsinformasjon (kart- og
navigasjonsinstruksjoner).

– DRIVING: standardvisning, samt informasjon
om aktive kjørehjelpesystemer.
– MINIMAL: begrenset visning med digitalt
speedometer, avstandsmåler og:
• drivstoffmåler og kjølevæsketemperatur
(bensin eller diesel).
• drivstoffmåler og batteriladeindikator
(hybrid).
– NATTSYN: minimal visning, pluss det infrarøde
kamerabildet (forbundet med DS NIGHT
VISION-funksjonen).
– ÉNERGIE: standardvisning og visuell
fremstilling av bilens energistrømmer (hybrid).
– PERSONLIG: minimal visning, med mulighet til
å velge og vise valgfri informasjon i de tilpassede
områdene til venstre og høyre.

Konfigurering av "PERSONLIG" visningsmodus
Med DS CONNECT RADIO
► Trykk på Reguleringer i det øvre feltet
på berøringsskjermen.
► Velg "Konfigurasjon".
► Velg "Personlig tilpasning av
instrumentpanelet".
Med DS CONNECT NAV
► Trykk på Reguleringer i sidefeltet på
berøringsskjermen.
► Velg OPSJONER.
► Velg "Personlig tilpasning av
instrumentpanelet".
► For hvert tilpasset visningsområde (f.eks.
venstre og høyre), velger du typen informasjon

01

01
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ved hjelp av de tilsvarende rullepilene på
berøringsskjermen:
• Kjørehjelp.
• Standard (tom).
• Info om motoren (Sport modus).
• G-metere (Sport modus).
• Temperaturer: (motorolje).
• Media.
• Navigasjon.
• Kjørecomputer.
• Turteller.
• Energiflyt (avhengig av versjon).
• Effektindikator (avhengig av versjon).
• Energiforbruk (avhengig av versjon).
• Nattsyn.
• Oppmerksomhetsnivå.
► Bekreft for å lagre og avslutte.
"PERSONLIG" visningmodus aktiveres
umiddelbart.

Kontrollamper
Varsel- og indikasjonslys er symboler som
varsler føreren om at det har oppstått en
uregelmessighet (varsellampe) eller om
at et system er aktivert (aktiverings- eller
nøytraliseringslampe). Visse lamper tennes på
to måter (normalt eller blinkende) og/eller i flere
farger.

Tilknyttede advarsler
Visse lamper kan lyse samtidig som det avgis et
lydsignal og/eller en melding vises på en skjerm.

Ved å forbinde lampen som tennes med bilens
driftstilstand er det er mulig å fastslå om
situasjonen er normal eller om det har oppstått
en feil. Se beskrivelsen for hver varsellampe for
ytterligere informasjon.

Når tenningen slås på
Noen varsellamper tennes i noen sekunder når
tenningen slås på. Disse varsellampene skal
slukke når motoren starter.
Du finner mer informasjon om et system eller en
funksjon i det tilsvarende avsnittet.

Varsellampe lyser kontinuerlig
Tenning av en rød eller oransje lampe angir en feil
som krever videre utredning.

Hvis en varsellampe fortsetter å lyse
Referansene (1)(2) og (3) i beskrivelsen av varselog indikatorlampene indikerer om du bør ta
kontakt med en kvalifisert fagarbeider i tillegg til
de umiddelbart anbefalte tiltakene.
(1): Du må stoppe bilen.
Stans bilen med det samme det er trygt å gjøre
det og slå av tenningen.
(2): Ta kontakt med en autorisert forhandler eller
et kvalifisert verksted.
(3): Ta kontakt med en autorisert forhandler eller
et kvalifisert verksted.

Liste med varsellamper
Røde varsellamper
STOPP
Fast, knyttet til en annen varsellampe
sammen med en melding og et lydsignal.
Det er oppdaget en alvorlig feil på motoren,
bremsene, servostyringen, automatgirkassen
eller en annen alvorlig elektrisk feil.
Utfør (1) og deretter (2).

Maks. kjølevæsketemperatur i motoren
Kontinuerlig, med nålen i det røde
feltet, sammen med
STOPP-varsellampen.
Temperaturen i kjølesystemet er for høy.
Utfør (1), og vent til motoren blir kald før du
eventuelt etterfyller til nødvendig nivå. Utfør (2)
hvis problemet vedvarer.
Kontinuerlig, sammen med
STOPP-varsellampen.
Temperaturen i kjølesystemet er for høy.
Utfør (1), og vent til motoren blir kald før du
eventuelt etterfyller til nødvendig nivå. Utfør (2)
hvis problemet vedvarer.

Motoroljetrykk
Kontinuerlig.
Det er feil på motorens smøresystem.
Utfør (1) og deretter (2).

Systemefunksjonssvikt (hybrid)
Kontinuerlig.
Det oppladbare hybrid-systemet er skadet.
Utfør (1) og deretter (2).
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Kabel tilkoblet (hybrid)

Elektrisk parkeringsbrems

Kontinuerlig.
Det er ikke mulig å starte bilen mens
ladekabelen er koblet til bilens kontakt.
Koble fra ladekabelen, og lukk luken.

Kontinuerlig.
Den elektriske parkeringsbremsen er
aktivert.
Blinker.
Det er en feil ved aktivering/frigjøring.
Utfør (1): parker på flatt underlag (på et plant
underlag).
Med manuell girkasse: sett bilen i gir.
Med automatgirkasse, velg P-modus.
Slå av tenningen og utfør (2).

12 V-batterilading*
Kontinuerlig.
Det er en feil ved batteriets ladekrets
(skitne polklemmer, slakk eller oppfliset
dynamoreim osv.).
Utfør (1).
Hvis den elektriske parkeringsbremsen ikke
fungerer, kan du holde bilen i ro på denne måten:
► Med manuell girkasse: aett bilen i gir.
► Med automatisk girkasse, plasser
stoppklossen mot ett av hjulene.
Rengjør og stram til polklemmene. Hvis
varsellampen ikke slukker når motoren starter,
utføres (2).

Bremsing
Fast.
Bremsevæskenivået har sunket mye.
Utfør (1), og etterfyll med bremsevæske som
er i overensstemmelse med produsentenes
anbefalinger. Utfør (2) hvis problemet vedvarer.
Fast.
Det er en feil ved den elektroniske
bremsekraftfordelingen (EBFD).
Utfør (1) og deretter (2).

* Avhengig av salgsland.

Åpne dør(er)
Fast, sammen med en melding som viser
hvilken dør.
Et lydsignal supplerer varselet hvis hastigheten er
over 10 km//t.
Når en dør eller bagasjerommet ikke er forsvarlig
lukket.

Setebelter ikke fastspent / løsnet
Vedvarende eller blinkende, samtidig som
det avgis et lydsignal.
Et belte har ikke blitt festet eller det har blitt
løsnet.

Oransje varsellamper
Service
Midlertidig på, med en melding som vises.
Det er registrert en eller flere mindre feil
som ikke er knyttet til en bestemt varsellampe.

Identifiser årsaken til problemet ved hjelp av
meldingen som vises i instrumentpanelet.
Det er mulig å håndtere noen feil selv, for
eksempel å skifte batteriet i fjernkontrollen.
Ved andre feil, for eksempel med
dekktrykkvarsleren, må du utføre (3).
Kontinuerlig, sammen med en melding.
Det er registrert en eller flere større feil
som ikke er knyttet til en bestemt varsellampe.
Identifiser årsaken til problemet ved hjelp av
meldingen på instrumentpanelet, og utfør
deretter (3).
Kontinuerlig, ledsaget av meldingen
«Parkeringsbremsfeil».
Automatisk utløsning av elektrisk
parkeringsbrems er ikke tilgjengelig.
Utfør (2).
Servicelampen lyser kontinuerlig,
og serviceskiftenøkkelen blinker
deretter kontinuerlig.
Serviceintervallet er overskredet.
Bilen må på service snarest mulig.
Bare med BlueHDi Diesel-motorer.

Bremsing
Fast.
Det er registrert en mindre feil på
bremsesystemet.
Kjør forsiktig.
Utfør (3).
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Feil (elektrisk parkeringsbrems)
Kontinuerlig, ledsaget av meldingen
"Parkeringsbremsfeil".
Bilen kan ikke immobilisere når motoren går.
Hvis manuelle inn- og utkoblingskommandoer
ikke virker, er det en feil ved håndbrekket for den
elektriske parkeringsbremsen.
De automatiske funksjonene skal alltid brukes.
De gjenaktiveres automatisk ved feil på
betjeningshåndtaket.
Utfør (2).
Kontinuerlig, ledsaget av
meldingen
«Parkeringsbremsfeil».
Det er en feil på parkeringsbremsen. Det
kan hende at de manuelle og automatiske
funksjonene ikke virker.
Når bilen står stille, for å holde bilen i ro:
► Trekk og hold kontrollspaken i ca. 7 til
15 sekunder, til indikatorlampen tennes på
instrumentpanelet.
Hvis fremgangsmåten ikke virker, må du sikre
bilen:
► Parker på et flatt underlag.
► Med manuell girkasse: sett bilen i gir.
► Med automatgirkasse skal du sette den i P og
legge de medfølgende kilene under ett av hjulene.
Deretter utfører du (2).

Deaktivering av de automatiske funksjonene
(med elektrisk parkeringsbrems)
Kontinuerlig.
Funksjonene for "automatisk aktivering"
(når motoren slås av) og "automatisk utløsning"
(ved akselerasjon) er deaktivert.
Hvis automatisk inn-/utkopling ikke lenger er
mulig:
► Start motoren.
► Bruk kontrollspaken til å sette på
parkeringsbremsen.
► Fjern foten fra bremsepedalen.
► Hold kontrollspaken trykket i
utløsingsretningen i mellom 10 og 15 sekunder.
► Slipp kontrollspaken.
► Trå inn bremsepedalen, og hold den inne.
► Hold kontrollspaken i "Innkoblings"-retningen
i 2 sekunder.
► Slipp opp kontrollspaken og
parkeringsbremsen.

Antiblokkering av hjul (ABS)
Fast.
Det er en feil på ABS-systemet.
Bilen beholder det vanlige bremsesystemet.
Kjør forsiktig med moderat hastighet og utfør (3).

Selvdiagnostiseringssystem for motor(bensin
eller diesel)
Blinker.
Det er en feil på motorens kontrollsystem.
Det er fare for at katalysatoren vil ødelegges.
Du må utføre (2).

Kontinuerlig.
Utslippskontrollsystemet har en feil.
Varsellampen skal slukke når motoren starter.
Utfør (3) med en gang.

Dynamisk stabilitetskontroll (DSC) /
antispinnfunksjon for hjulene (ASR)
Blinker.
DSC/ASR-reguleringen aktiveres dersom
det oppstår problemer med veigrep eller kurs.
Fast.
Det er en feil på DSC/ASR-systemet.
Utfør (3).

Feil på nødbrems (med elektrisk
parkeringsbrems)
Kontinuerlig, ledsaget av meldingen
"Parkeringsbremsfeil".
Nødbremsingen har ikke optimal effekt.
Hvis automatisk løsning ikke er mulig, kan du bruk
manuell løsning eller utføre (3).

Bakkestartfunksjon
Kontinuerlig, ledsaget av en
melding om at det er feil ved
systemet for hindring av tilbakerulling.
Systemet har en funksjonsfeil.
Utfør (3).

For lavt dekktrykk
Kontinuerlig.
Ett eller flere dekk har for lavt trykk.
Kontroller dekktrykket så snart som mulig.
Initialiser registreringssystemet etter at trykket
er justert.
Varsellampen for lavt dekktrykk
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blinker og lyser deretter kontinuerlig mens
servicelampen lyser kontinuerlig.
Dekktrykksovervåkingssystemet har en
funksjonsfeil.
Lavt dekktrykk overvåkes ikke lenger.
Kontroller dekktrykket så snart som mulig og
utfør (3).

Parkeringssensorer
Fast, sammen med visning av en melding
og et lydsignal.
Systemet har en funksjonsfeil.
Utfør (3).

Forvarming av motor (diesel)
Lyser midlertidig
(opptil 30 sekunder ved krevende
værforhold).
Når tenningen slås på, hvis værforholdene og
motortemperaturen gjør det nødvendig.
Vent til varsellampen slukker før du starter.
Når varsellampen slukkes, skjer starten
umiddelbart hvis du trykker og holder inne:
– clutchpedalen med manuell girkasse.
– bremsepedalen med automatisk girkasse.
Hvis motoren ikke starter, start motoren på nytt
mens du holder foten på pedalen.

Kollisjonsputer
Fast.
En av kollisjonsputene eller de
pyrotekniske beltestrammerne har en feil.
Utfør (3).

Kollisjonspute for forsetepassasjer (PÅ)

Fotgjengervarsling (hybrid)

Kontinuerlig.
Kollisjonspute for forsetepassasjer er
aktivert.
Betjeningen er i posisjonen ON.
I dette tilfellet må du IKKE installere et
«bakovervendt» barnesete i passasjersetet foran
– fare for alvorlig personskade!

Kontinuerlig.
Feil med hornet oppdaget.
Utfør (3).

Kollisjonspute passasjer foran (OFF)

Avstandsvarsling / Aktiv sikkerhetsbrems

Avstandsvarsling / aktiv håndbrekk
Kontinuerlig, sammen med en melding.
Systemet er deaktivert via
berøringsskjermen (menyen Kjørebelysning / Bil).

Kontinuerlig.
Kollisjonsputen foran på passasjersiden er
deaktivert.
Betjeningen er i posisjonen "OFF".
Du kan montere et barnesete med ryggen
mot kjøreretningen med mindre det er feil
med kollisjonsputene (varsellampen for
kollisjonsputen lyser).

Blinker.
Systemet aktiveres og bremser bilen kort
for å redusere hastigheten ved kollisjon med bilen
foran.
Vedvarende, sammen med en melding og
et lydsignal.
Systemet har en funksjonsfeil.
Utfør (3).

Lavt drivstoffnivå

Filskiftevarsler

eller

Kontinuerlig (varsellampe eller
LED) og nål i rød sone (avhengig
av versjon), ledsaget av et lydsignal og en
melding.
Lydsignalet og meldingen gjentas oftere og oftere
ettersom drivstoffnivået synker og nærmer seg
null.
Når den lyser første gang, er det ca. 6 liter
drivstoff igjen på tanken (reserve).
Det er helt nødvendig å etterfylle drivstoff for å
unngå stans.
Du må aldri kjøre til tanken er helt tom,
ettersom dette kan skade utslipps- og
innsprøytningssystemene.

Blinker, samtidig som det avgis et
lydsignal.
En kjørefeltmarkeringslinje ble krysset på venstre
eller høyre side.
Drei rattet i motsatt retning for å gjenopprette
riktig kurs.
Kontinuerlig, sammen med en melding.
Systemet har en funksjonsfeil.
Vær oppmerksom og kjør forsiktig, og utfør (3).

Aktiv filskiftevarsler
Kontinuerlig.
Systemet har automatisk blitt deaktivert
eller satt i beredskap.

01

01

16
Instrumenter
Blinker.
Du er i ferd med å krysse en stiplet
markeringslinje uten å bruke blinklyset.
Systemet aktiveres, og korrigerer banen på siden
av den påviste markeringen av kjørebanen.
Kontinuerlig, sammen med visning
av en melding og et lydsignal.
Systemet har en funksjonsfeil.
Utfør (3).

Kjørefeltassistanse
Lyser konstant, sammen med
servicevarsellampen.
Systemet har en funksjonsfeil.
Utfør (3).

Stopp & Start
Kontinuerlig, sammen med en melding.
Stopp & Start-systemet har blitt manuelt
deaktivert.
Motoren vil ikke slås av ved neste stans under
kjøring.
Trykk på knappen for å reaktivere Stopp & Start.
Kontinuerlig.
Stopp & Start-systemet har blitt deaktivert
automatisk.
Motoren slås ikke av ved neste trafikkstopp
dersom utetemperaturen er:
– under 0 °C.
– over +35 °C.
Blinker deretter tent, sammen med en
melding.
Systemet har en funksjonsfeil.
Utfør (3).

AdBlue®(BlueHDi)
På i ca. 30 sekunder når bilen startes,
ledsaget av en melding som angir
rekkevidden.
Rekkevidden ligger mellom 800 og 2400 km.
Etterfyll AdBlue®.
Kontinuerlig når tenningen slås på,
samtidig som det høres et lydsignal og
vises en melding om rekkevidden.
Rekkevidden ligger mellom 800 og 100 km.
Etterfyll AdBlue®med én gang, eller utfør (3).
Blinker, ledsaget av et lydsignal og en
melding som angir rekkevidden.
Rekkevidden er under 100 km.
Du må etterfylle AdBlue® for å unngå at start
forhindres, eller utfør (3).
Blinker, ledsaget av et lydsignal og en
melding som angir at start er forhindret.
AdBlue®-tanken er tom: den forskriftsmessige
startsperren hindrer at motoren kan startes på
nytt.
For å kunne starte motoren igjen må du fylle på
AdBlue® eller utføre (2).
Du må fylle på minst fem liter AdBlue® på tanken.

SCR-utslippskontrollsystem(BlueHDi)
Kontinuerlig når tenningen
er slått på, ledsaget av et
lydsignal og en melding.
Det er blitt detektert en feil på SCR-systemet.
Denne varslingen forsvinner så snart
utslippsnivået igjen er forsvarlig.
AdBlue®-varsellampen
blinker når tenningen slås

på, med kontinuerlig lysende varsellamper for
service og motorens selvdiagnostikksystem,
ledsaget av et lydsignal og en melding som angir
rekkevidde.
Avhengig av meldingen som vises, kan det
være mulig å kjøre opptil 1100 km før motorens
startsperre utløses.
Utfør (3) så snart som mulig for å forhindre et
sammenbrudd.
AdBlue®-varsellampen
blinker når tenningen slås
på, med kontinuerlig lysende varsellamper for
service og motorens selvdiagnostikksystem,
ledsaget av et lydsignal og en melding som angir
at start er forhindret.
Startsperren hindrer at motoren kan startes (etter
at du har kjørt den godkjente kjørelengden etter
bekreftelse om feil i utslippskontrollsystemet).
Utfør (2) for å starte motoren.

Partikkelfilter(Diesel)
Kontinuerlig, sammen med et lydsignal og
en melding om risiko for tilstopping av
partikkelfilteret.
Partikkelfilteret er i ferd med å bli mettet.
Så snart trafikkforholdene tillater det, må du
regenerere filteret ved å kjøre i en hastighet på
minst 60 km/t inntil varsellampen slukker.
Kontinuerlig, sammen med et lydsignal og
en melding om at nivået med
tilsetningsstoff i partikkelfilteret er for lavt.
Minimumsnivået for tilsetningstanken er nådd.
Få tanken etterfylt med én gang: utfør (3)
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Tåkelys bak
Kontinuerlig.
Lampene er tent.

DS NIGHT VISION

Visse parametere justeres med henblikk på å
redusere drivstofforbruket.

Bildet fra det infrarøde kameraet er tilgjengelig på
instrumentpanelet med "nattsyn"-modus.

Park Assist eller Park Assist

Automatisk fjernlysfunksjon

Kontinuerlig.
Funksjonen er aktiv.

Vedvarende.
Systemet er aktivert, men bilen kjører for
fort eller utetemperaturforholdene er utenfor
driftsområdet.
Displayet er tilgjengelig med "nattsyn"-modus,
men systemet gir ingen advarsel.

Fast.
Systemet er aktivert.
Alle forutsetningene er innfridd: systemet er i
bruk.

Grønne varsellamper

Automatisk nivå

Stopp & Start(bensin eller diesel)

Kontinuerlig.
Automatisk visking på frontrute er
aktivert.

Kontinuerlig.
Når bilen har stanset, setter Stopp & Start
motoren i STOPP-modus.
Blinker midlertidig.
STOPP-modus er ikke tilgjengelig for
øyeblikket eller START-modus er automatisk
utløst.

Bil klar til å kjøre (hybrid)
Lyser kontinuerlig, medfulgt av et lydsignal
ved tenning.
Bilen er klar til å kjøre.
Indikatorlampen slukkes når en hastighet på ca.
5 km/t nås, og tennes igjen når bilen slutter å
bevege seg.
Lampen slukkes når du slår av motoren og forlater
bilen.

Eco-modus
Lyser fast.
ECO-modus er aktiv

Kjørefeltsassistanse

Blinklys
Blinklys med lydsignal.
Blinklysene er på.

Parklys
Kontinuerlig.
Lampene er tent.

Nærlys
Kontinuerlig.
Lampene er tent.

Tåkelys foran
Vedvarende.
Tåkelysene foran er tent.

DS NIGHT VISION
Vedvarende.
Funksjonen er aktivert.
Alle forutsetningene er innfridd: systemet er i
bruk.

Fast.
Funksjonen er aktivert via
berøringsskjermen (menyen Kjørebelysning / Bil).
Lyshendelen står i AUTO-stilling.

Blå varsellamper
Hovedlys
Lyser fast.
Lampene er på

eSave-funksjon (hybrid)
Kontinuerlig, sammen med den reserverte
elektriske området.
eSave-funksjonen er aktiv.

Svarte/hvite varsellamper
Automatisk girkasse (EAT8) eller elektrisk
automatisk girkasse (e-EAT8) (Hybrid)
Kontinuerlig.
Den automatiske girkassen er låst.
Du må trykke på Lås opp-knappen for å låse den
opp.

Indikatorer
Serviceindikator
Serviceinformasjonen uttrykkes som avstand
(kilometer eller mil) og tid (måneder eller dager).
Varselet gis ved det kriteriet som forfaller først.
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Serviceinformasjonen vises i instrumentpanelet.
Avhengig av bilversjon:
– Streken på kilometertellerens display angir
gjenværende avstand til neste planlagte service
eller kjørelengde siden siste servicetidspunkt med
tegnet "-" foran.
– En varselmelding angir gjenværende avstand
samt tiden til neste planlagte service, eller hvor
lenge siden den skulle vært gjennomført.
Den angitte verdien beregnes ut fra
strekningen som er tilbakelagt og tiden
som har gått siden forrige service.
Varselet kan også bli utløst tett opptil planlagt
dato.

Nøkkelsymbol for vedlikehold
Lyser forbigående når tenningen slås på.
Det er mellom 1000 og 3000 km igjen til
neste gang service må utføres.
Permanent, når tenningen slås på.
Rekkevidden er mindre enn 1000 km.
Bilen din må på service snarest mulig.

Skiftenøkkelsymbol for service blinker
Blinker, deretter permanent, når
tenningen slås på.
(For BlueHDi-dieselmotorer, kombinert med
servicevarsellampen.)
Serviceintervallet er overskredet.
Bilen din må på service snarest mulig.

Nullstilling av vedlikeholdsindikatoren

Nivåindikator for motorolje

Serviceindikatoren må tilbakestilles etter hver
service.
Hvis du har utført service på bilen selv:
► Slå av tenningen.

(Avhengig av versjon.)
På versjoner som er utstyrt med en elektrisk
oljenivåindikator, vises motoroljenivåstatus på
instrumentpanelet i noen sekunder når du slår på
tenningen etter serviceinformasjonen, i form av
meldinger.
Motoroljenivået skal kontrolleres når bilen
står på et vannrett underlag, og motoren
har vært slått av i minst 30 minutter.

For lite olje
► Trykk, og hold knappen på enden av
viskerbryteren inne.
► Slå på tenningen. Det vises et midlertidig
vindu, og en nedtelling begynner.
► Når skjermen viser =0, slipper du knappen.
Nøkkelsymbolet forsvinner.
Hvis du ønsker å koble fra batteriet etter
dette, lås bilen og vent i minst fem
minutter, ellers vil ikke nullstillingen bli
registrert.

Servicepåminnelse
Du kan vise informasjon om service ved å
trykke på knappen Sjekk / Diagnose i
menyen Kjørebelysning / Bil på
berøringsskjermen.

Dette angis ved visning av meldingen som ber
deg om å etterfylle, samtidig som tenning av
servicevarsellampen og et lydsignal.
Hvis det er lavt nivå ved kontroll med peilepinnen,
må det etterfylles for å unngå skade på motoren.
For mer informasjon om kontroll av nivåer, se det
tilsvarende avsnittet.

Indikator om feil oljenivå
Dette vises med meldingen "Feil oljenivå" på
instrumentpanelet.
Kontakt en forhandler eller et autorisert verksted.
Hvis den elektriske indikatoren har en
funksjonsfeil, overvåkes ikke oljenivået i
motoren lenger.
Hvis systemet har en feil, må du kontrollere
oljenivået i motoren med den manuelle
peilepinnen under panseret.
For mer informasjon om kontroll av nivåer, se
det tilsvarende avsnittet.
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Indikator for
kjølevæsketemperatur

AdBlue®-rekkeviddeindikatorer
(BlueHDi)
Diesel BlueHDi-motorer er utstyrt en funksjon
som knytter sammen SCR- (Selective Catalytic
Reduction) systemet og et dieselpartikkelfilter
(DPF) for behandling av eksos. De kan ikke
fungere uten AdBlue®-væsken.
Når AdBlue®-nivået faller under reservenivået
(mellom 2400 og 0 km), tennes en varsellampe
når tenningen slås på, og instrumentpanelet viser
et anslag over avstanden som kan tilbakelegges
før motorstart forhindres.

Når motoren går:
– I sone A er temperaturen korrekt.
– I sone B er temperaturen for høy. Denne
varsellampen og den midtre STOP-varsellampen
lyser i rødt på instrumentpanelet, sammen med
en melding og et lydsignal.
Stans bilen umiddelbart så snart det er trygt å
gjøre det.
Vent i noen minutter før du slår av motoren.
Skru av tenningen, åpne panseret
forsiktig og sjekk kjølevæskenivået.
For mer informasjon om kontroll av
nivåer, se det tilsvarende avsnittet.

Det reglementerte systemet for å hindre
start av motoren aktiveres automatisk
med det samme AdBlue®-beholderen er tom. Da
er det ikke lenger mulig å starte motoren før
minimumsnivået for AdBlue® er etterfylt.

Manuell visning av kjørerekkevidden
Når rekkevidden er mer enn 2400 km, vises den
ikke automatisk.
Du kan vise informasjon om rekkevidde ved
å trykke på knappen "Sjekk / Diagnose" i
menyen Kjørebelysning / Bil på
berøringsskjermen.

Nødvendige handlinger knyttet til mangel
på AdBlue®
Følgende varsellamper tennes når mengden
AdBlue® er lavere enn reservenivået som svarer
til 2400 km.

Sammen med varsellampene vil meldinger
regelmessig minne deg om behovet for å
etterfylle. Se avsnittet Varsellamper for å se
detaljer om meldingene som vises.
For mer informasjon om 'AdBlue® (BlueHDi
motorer), og spesielt om etterfylling,
henvises til relevant avsnitt.

Varsel-/
Handling
indikatorlamper
tent

Gjenværende
avstand

Etterfyll.

Mellom
2 400 km og
800 km

Etterfyll så
snart som
mulig.

Mellom
800 km og
100 km

En
etterfylling
er veldig
viktig. Det
er fare for at
motoren ikke
kan startes.

Mellom
100 km og
0 km
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Varsel-/
Handling
indikatorlamper
tent
For å kunne
starte
motoren
må du fylle
minst 5 liter
AdBlue® på
tanken.

Gjenværende
avstand
0 km

Feil i SCR-utslippskontrollsystemet
Feiloppdagelse
Hvis en feil oppdages, tennes
disse varsellampene, ledsaget
av et lydsignal og meldingen
"Emissions fault".

Varselet utløses under kjøring, når en
funksjonsfeil registreres for første gang, og
deretter hver gang tenningen slås på, så lenge
årsaken til funksjonsfeilen vedvarer.
Hvis feilen er midlertidig, vil varselet
forsvinne under neste tur, etter at
SCR-utslippskontrollsystemet har stilt en
egendiagnose.

Feilen bekreftes under den tillatte kjørefasen
(mellom 1100 km og 0 km)
Hvis feilindikatoren fremdeles vises permanent
etter 50 km med kjøring, er feilen i SCR-systemet
bekreftet.
AdBlue-Varsellampen blinker og meldingen
"Emissions fault: Starting prevented in X km"
vises, som angir rekkevidden i kilometer (eller
mile).
Under kjøring vises meldingen hvert 30. sekund.
Varselet gjentas når tenningen slås på.
Du kan fortsette å kjøre inntil 1100 km før
motorens startsperresystem utløses.
Kontroller systemet så snart som mulig
hos en forhandler eller et kvalifisert
verksted.

Start forhindret
Når tenningen slås på, vises meldingen
"Emissions fault: Starting prevented".
For å kunne starte motoren igjen er det
helt nødvendig å ta kontakt med en
forhandler eller et kvalifisert verksted.

Effektindikator (hybrid)
Effektindikatoren gjør det mulig å vite i sanntid
den effekten det er bedt om fra bilen.
Det er 3 soner:

POWER

Høy effekt bruker den kombinerte
effekten fra bensinmotoren og den(de)
elektriske motoren(e) (avhengig av
versjon).
Markøren er plassert i denne sonen ved
mer dynamiske kjørefaser når det er
blitt bedt om høy effektytelse.
ECO
Optimal bruk av energi (intern
forbrenning eller elektrisk).
Markøren er plassert i denne sonen ved
elektriske kjørefaser, og ved optimale
brukerfaser for bensinmotoren,
tilgjengelig ved passende kjøring.
En indikator angir terskelen for ny
start av bensinmotoren. Derfor kan
føreren moderere akselerasjonen for å
fortsette å kjøre i elektrisk modus.
CHARGE Energigjenvinning for lading av
fremdriftsbatteriet.
Markøren er plassert i denne sonen i
deselerasjonsfaser: når du tar foten
vekk fra gasspedalen eller bremser.

21
Instrumenter

Indikator for ladenivå (hybrid)

Kilometerteller
Kilometertelleren viser totalt kjørte kilometer
siden bilen var ny.
Med tenningen på vil den totale avstanden
vises hele tiden. Den vises i 30 sekunder etter at
tenningen slås av. Den vises når førerdøren åpnes,
og når bilen låses eller låses opp.

Indikatoren for ladenivå for drivbatteriet og
gjenværende rekkevidde i elektrisk modus vises
hele tiden når bilen er skrudd på.
Med tenningen av vil åpning av førerdøren
aktivere indikatoren.

Manuell test
Denne funksjonen lar deg sjekke visse indikatorer
og vise varsllingslogg.
Du får tilgang via Diagnose / Sjekkknappen i Kjørebelysning / Bil-menyen på
berøringsskjermen.
Følgende informasjon vises i instrumentpanelet:
– Motoroljenivå.
– Neste service.
– Dekktrykk.
– Rekkevidde tilknyttet AdBlue- og SCR-systemet
(BlueHDi Diesel).
– Aktive varsler.
Denne informasjonen vises også
automatisk hver gang tenningen slås på.

Når du reiser til utlandet, må du kanskje
endre avstandsenhetene (km eller miles):
Veihastigheten må vises i landets offisielle
enhet (km/t eller mph).
Endring av måleenhet gjøres ved hjelp av
konfigurasjonsmenyen på skjermen når bilen
står i ro.

Lysdimmer
Dette systemet med manuell tilpassing av
lysstyrken på førerplassen, avhengig av
lysforholdene ute.

med DS CONNECT RADIO
► Trykk på denne knappen for å
velge innstillinger-menyen.
► Velg Lysstyrke.
► Juster lysstyrken ved å trykke på pilene
eller flytte glidebryteren.
Innstillingene trer i kraft med én gang.
► Trykk utenfor innstillingsvinduet for å
avslutte.
Du kan også slå av skjermen:

► Trykk på denne knappen for å velge
innstillinger-menyen.
► Velg Dark.
Skjermen slukker helt.
► Trykk en gang til på skjermen (hvor som helst)
for å aktivere den.

medDS CONNECT NAV
► Trykk på denne knappen for å
velge innstillinger-menyen.
► Velg OPSJONER.
► Velg Skjermkonfig..
► Velg Lysstyrke.
► Juster lysstyrken ved å trykke på pilene
eller flytte glidebryteren.
► Trykk på denne knappen for å lagre og
avslutte.
Du kan også slå av skjermen:
► Trykk på denne knappen for å
velge innstillinger-menyen.
► Velg Slukk skjerm.
Skjermen slukker helt.
► Trykk en gang til på skjermen (hvor som helst)
for å aktivere den.

Kjørecomputer
Informasjon om gjeldende kjøretur
(kjørestrekning, drivstofforbruk,
gjennomsnittshastighet osv.).

01
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Data som vises på
instrumentpanelet
Kjørecomputerdataene vises permanent når
«TRIP-DATA» eller «PERSONLIG» skjermmodus
velges, avhengig av versjon.
I alle andre visningsmodier vil trykking på enden
av vindusviskerhendelen gjøre at disse dataene
vises midlertidig på et spesifikt skjermbilde.
Skjermbildene til de forskjellige fanene

► Ved å trykke på knappen på enden
av viskerhendelen vises de følgende fanene etter
tur:
– Øyeblikksinformasjon:
• Total kjørestrekning (bensin eller diesel).
• Nåværende forbruk (bensin eller diesel).
• Stopp & Start tidteller (bensin eller diesel).
• Prosentandel av denne strekningen som er
kjørt i elektrisk kjøremodus (hybrid).
– Teller 1 deretter 2:
• Gjennomsnittshastighet.
• Gjennomsnittsforbruk.
• Tilbakelagt strekning.

Nullstilling av strekningen

Gjennomsnittsforbruk

► Når ønsket distanse vises, trykker du i
over to sekunder på enden av
vindusviskerhendelen.
Distanse 1 og 2 er uavhengige og brukes identisk.

(l/100 km eller km/l)
Regnet ut siden siste nullstilling av data
for strekningen.

Definisjoner

(km/t eller mph)
Regnet ut siden siste nullstilling av
kjørecomputer.

Kjørestrekning
(miles eller km)
Avstanden kan allikevel kjøres med
drivstoffet som er igjen i tanken (basert på
gjennomsnittlig drivstofforbruk i løpet av de siste
få kilometerne som er kjørt).
Denne verdien kan variere etter en endring i
kjørestil eller saktere fart som kan føre til en
betydelig endring i nåværende bensinforbruk.
Når kjørestrekningen går under 30 km, vises
streker.
Etter å ha fylt på minst 5 liter drivstoff blir
kjørestrekningen beregnet på nytt og vises hvis
den overstiger 100 km.
Hvis det fortsatt viser streker i stedet for tall
mens du kjører, kontakt en forhandler eller et
kvalifisert verksted.

Øyeblikksforbruk
(l/100 km eller km/l)
Regnet ut i løpet av de siste sekundene.
Denne funksjonen vises kun når bilen kommer opp
i en hastighet på over 30 km/t.

Gjennomsnittshastighet

Tilbakelagt strekning
(miles eller km)
Regnet ut siden siste nullstilling av
kjørecomputer.

Stopp & Start tidsteller
(minutter/sekunder eller timer/minutter)
Dersom bilen din er utstyrt med Stopp & Start,
vil en tidteller beregne den tiden som er brukt i
STOPP-modus i løpet av en kjøretur.
Den nullstilles hver gang tenningen slås på.
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Klokke

Den starter automatisk når tenningen slås på og
foldes bakover automatisk når tenningen slås av.
Visermekanismen er synkronisert med tiden som
vises på berøringsskjermen.
Ikke folk klokken tilbake manuelt – den
kan bli skadet!

Berøringsskjerm
Dette systemet gir tilgang til følgende elementer:
– Permanent visning av tid og utvendig
temperatur (en blå varsellampe vises ved risiko
for isdannelse).
– Kontroll av varme/klimaanlegg.

– Menyer for innstilling av bil- og
utstyrsfunksjoner.
– Kontroll av lydsystemet og telefon, og visning
av relatert informasjon.
– Visning av visuelle hjelpefunksjoner (visuell
informasjon fra parkeringssensor, Park Assist,
etc.).
– Internett-tjenester og visning av relatert
informasjon.
– Navigasjonssystem innstillinger og visning av
relatert informasjon (avhengig av versjon).
Av sikkerhetshensyn må du alltid stoppe
bilen før du gjør noe som krever
oppmerksomhet.
Noen funksjoner er ikke tilgjengelige under
kjøring.

Anbefalinger

Noen menyer kan vises over to sider. Trykk på
knappen "OPSJONER" for å få tilgang til den andre
siden.
Hvis den andre siden ikke brukes på en
liten stund, vil den første siden vises igjen
automatisk.
Du kan deaktivere eller aktivere en funksjon ved å
velge "OFF" (av) eller "ON" (på).
Innstillinger for en funksjon
Tilgang til tilleggsinformasjon om
funksjonen
Confirm
Gå tilbake til forrige side, eller bekreft

Menyer

Skjermen er av typen kapasitiv.
Bruk ikke spisse gjenstander på
berøringsskjermen.
Ta ikke på berøringsskjermen med våte hender.
Bruk en ren og tørr klut til å rengjøre
berøringsskjermen.

Prinsipper
► Bruk knappene under berøringsskjermen for
å få tilgang til menyene, og trykk deretter på de
virtuelle knappene på berøringsskjermen.

Trykk med tre fingre på
berøringsskjermen for å vise alle
menyknappene.

01
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Radio / Media
Se Lyd og telematikk-avsnittet..
Klimaanlegg
Innstillingene for temperatur, luftstrøm
etc.
Du finner mer informasjon om manuelt
klimaanlegg og automatisk klimaanlegg med to
soner i de tilsvarende avsnittene.
Tilkoblet Navigasjon*
Se Lyd og telematikk-avsnittet.
Kjørebelysning eller Bil**
Aktivering, deaktivering og innstilling av
visse funksjoner.
Funksjonene er organisert i 2 faner:
Kjørefunksjoner og Ingen reguleringer.
Telefon
Se Lyd og telematikk-avsnittet.
Connect-App
Visning av tilgjengelige tilkoblede
tjenester og direkte tilgang til DS SENSORIAL
DRIVE funksjonen.
For de andre funksjonene, se Lyd og
telematikk-avsnittet.
DS SENSORIAL DRIVE-funksjon
Personlig tilpasning.
For mer informasjon om DS SENSORIAL DRIVE
funksjonen, se tilsvarende avsnitt.
Hybrid

Tilgang til de hybride systemfunksjonene
(energistrøm, forbruksstatistikk, utsatt lading,
eSave-funksjonen).
Du finner mer informasjon om lading av batteriet
(hybrid), i tilsvarende avsnitt.
Volumjustering / lyd av.
Se avsnittet Radio og telematikk.
Lydsystem av/på.
Se avsnittet Radio og telematikk.

– Tilgang til Reguleringer på berøringsskjermen
og det digitale instrumentpanelet (dato/
klokkeslett, språk, enheter osv.).
– Meldinger.
– Påminnelse om informasjon om klimaanlegget,
og direkte tilgang til den tilhørende menyen.
– Tilgang til innstillinger for oppvarmet/ventilert
sete.
– Klokkeslett.

Informasjonsbannere

Hybrid-meny

Visse opplysninger vises permanent i bannere på
berøringsskjermen.

Energiflyt

Øvre banner på DS CONNECT RADIO

Fanen Strøm viser funksjonen av det oppladbare
hybridsystemet i sanntid.

– Tid og utvendig temperatur (en blå varsellampe
vises når det er fare for is på veien).
– Påminnelse om informasjon om klimaanlegget,
og direkte tilgang til den tilhørende menyen.
– Påminnelse om informasjon på menyene
RadioMedia og Telefon.
– Meldinger.
– Tilgang til Reguleringer på berøringsskjermen
og det digitale instrumentpanelet (dato/
klokkeslett, språk, enheter osv.).

Sidebannere på DS CONNECT NAV
– Utetemperatur (en blå varsellampe vises når
det er fare for isdannelse).

1.
2.
3.
4.

Aktiv kjøremodus
Bensinmotor
Elektrisk(e) motor(er)
Drivbatteriets ladenivå

Energistrømmene har en bestemt farge for hver
kjøretype:

* TomTom Traffic-logoen vises på kartet, og bekrefter tilgjengelige tilkoblede navigasjonstjenester. For mer informasjon, se avsnittet om tilkoblet navigasjon.
** Utstyrsavhengig.
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– Blå: 100 % elektrisk energi.
– Oransje: energi fra bensinmotoren.
– Grønn: regenerering av energi.

Forbruksstatistikk
Statistikker-fanen viser statistikk over forbruk av
elektrisk energi og drivstoff.

1. Gjennomsnittlig elektrisk forbruk for den
aktuelle tur (kWt/100 km) og historiske verdier:
– Blått søylediagram: Direkte forbruk av energi
levert av drivbatteriet.
– Grønt søylediagram: Energi gjenvunnet under
retardasjon og bremsing, som brukes til å lade
batteriet.
2. Gjennomsnittlig drivstofforbruk for gjeldende
tur (kWt/100 km) og historiske verdier (oransje
søylediagram).
► Du kan endre tidsskalaen som vises ved å
trykke på - or +-knappene.

eSave-funksjon
Fanen eSave gjør det mulig å reservere hele eller
deler av den elektriske energien i drivbatteriet
for senere bruk under en kjøretur (f.eks. kjøring

i byområder eller i et område som bare er for
el-biler).
► Aktiver funksjonen ved å velge ON og så den
elektriske energien som skal reserveres:10 km, 20
km eller all den elektriske energien (MAX).
Aktivering av funksjonen bekreftes ved at
denne indikatorlampen tennes på
instrumentpanelet og energireserven vises i miles
eller km på skjermen.
► For å bruke energireserven velger du
kjøremodusen ELECTRIC i modusvelgeren.
Funksjonsinnstillingene lagres ikke når tenningen
slås av.
Hvis kjørestrekningen det er bedt om
overstiger tilgjengelig kjørestrekning
(anbefales ikke), startes den interne
forbrenningsmotoren for å sikre at
drivbatteriet lades på nytt til den strekningen
det er bedt om. Det er en risiko for nedsatt
ytelse og overforbruk av drivstoff!

Fjernstyrbare funksjoner
(hybrid)
Disse funksjonene er tilgjengelige
via en smarttelefon, i
MyDS-applikasjonen:
– Administrering av batterilading.

– Programmert varmestyring.
– Forbruk, ladestatus og kjøreintervallstatistikk.

Installasjonsprosedyre
► Last ned MyDS-applikasjonen fra nettbutikken
som passer for smarttelefonen din.
► Opprett brukerkontoen din.
► Skriv inn kjøretøyets VIN-nummer
(kode som begynner med "VF" i bilens
registreringsdokument).
For ytterligere opplysninger om
Identifikasjonselementer kan du se tilhørende
avsnitt.
Nettverksdekning
For å kunne bruke de forskjellige
fjernstyrbare funksjonene, påse at kjøretøyet
befinner seg i et område med mobildekning.
Manglende nettverksdekning kan forhindre
kommunikasjon med kjøretøyet (for eksempel
i en underjordisk garasje). I slike tilfeller vil
applikasjonen vise en melding som indikerer
at forbindelsen med kjøretøyet ikke kunne
etableres.
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Elektronisk nøkkel med
fjernkontrollfunksjon og
innebygd nøkkel.
Funksjon med fjernbetjening

Integrert nøkkel

Selektiv opplåsing

Nøkkelen som er integrert i fjernkontrollen, kan
brukes til følgende operasjoner (avhengig av
versjon):
– Aktivering/deaktivering av mekanisk
barnesikring.
– Aktivering/deaktivering av forsetepassasjerens
kollisjonspute.
– Reserveopplåsing/-låsing av dørene.

Førerdør og tank/ladeluke
► Trykk på opplåsingsknappen.
► Trykk en gang til for å låse opp de andre
dørene og bagasjerommet.
Komplett eller selektiv opplåsing og
alarmdeaktivering bekreftes ved å blinke med
blinklysene.
Avhengig av versjon vil sidespeilene foldes ut.

Selektiv opplåsing og åpning av bakluken
Som standard, er selektiv opplåsing av bakluken
deaktivert, og dens motoriserte funksjon er
aktivert.
► Trykk på, og hold denne knappen for å
låse opp bagasjerommet og utløse den
motoriserte åpningen av bakluken.
Dører og drivstoffluke forblir låst.
Fjernkontrollen kan brukes til følgende
fjernfunksjoner, avhengig av versjon:
– Opplåsing / låsing / superlåsing av bilen.
– Låse opp – åpne/lukke bagasjerommet.
– Fjerntenning av lys.
– Felle / Felle ut speilene.
– Aktiver / Deaktiver alarmen.
– Lokalisering.
– Åpne / Lukke vinduene.
– Lukke soltaket.
– Aktivering av kjøretøyets elektroniske
startspenning.

► Trekk i og hold knappen når du skal løse ut
nøkkelen eller sette den tilbake på plass.

Låse opp bilen
Selektiv opplåsing (førerdør, bagasjerom)
stilles inn via Kjørebelysning / Bil-menyen
på berøringsskjermen.

Fullstendig opplåsing
► Trykk på opplåsingsknappen.

Hvis selektiv opplåsing av bakluken er
deaktivert, vil et trykk på knappen låse
opp hele bilen.
Hvis motorisert drift av bakluken er
deaktivert, vil et trykk på knappen åpne
bakluken.
For å låse bilen er det nødvendig å lukke
bakluken manuelt.

Låsing av bilen

27
Åpninger

Enkel låsing
► Trykk på låseknappen.
Avhengig av versjon bekreftes aktivering av låsing
og alarm gjennom blinking med blinklysene.
Avhengig av versjon vil sidespeilene foldes inn.
En tilgangsvei som ikke er riktig lukket
(dør eller bagasjerom), forhindrer at
kjøretøyet kan låses. Men hvis bilen har alarm,
vil den aktiveres etter 45 sekunder.
I tilfelle en utilsiktet opplåsing og uten noen
håndtering av dørene eller bagasjeromsluken,
vil bilen automatisk låses igjen etter ca. 30
sekunder. Hvis bilen har alarm, vil den også
gjenaktiveres automatisk.

Superlås
► Trykk på låseknappen igjen innen 5 sekunder
for å superlåse bilen (bekreftes gjennom blinking
med retningslysene).
Superlåsen gjør at de innvendige
håndtakene i bilen ikke kan brukes. Den
nøytraliserer også låseknappen for
sentrallåsen.
Hornet er fortsatt i drift.
La aldri en person bli sittende inne bilen når
den er låst med superlåsen.
Lukking av vinduer og soltak
Hold låseknappen nede i over tre sekunder
for å lukke vinduene og soltaket til ønsket
posisjon, avhengig av versjon.

Dette lukker også solgardinen.

Nøkkelfri adgang og start

Sørg for at ingen personer kan hindre
korrekt lukking av vinduene og soltaket.
På versjoner med alarm kan du, om det er
ønsket, la vinduer og/eller soltak delvis åpne.
Da må du først deaktivere den innvendige
volumetriske alarmbeskyttelsen.
Du finner mer informasjon om alarmen i
tilsvarende avsnitt.

Lokalisering av bilen
Denne funksjonen hjelper deg med å identifisere
kjøretøyet ditt på avstand når det er låst, ved:
– Blinker med blinklysene i omtrent 10 sekunder.
– Tenning av spotlys i dørspeilene.
– Tenning av kupélys.
► Trykk på denne knappen.

Dette systemet gjør det mulig å låse opp og
låse dørene og starte bilen, ganske enkelt ved
at man har den elektroniske nøkkelen på seg i
registreringssonen A.

Låse opp bilen

Fjerntenning av lykter
Hvorvidt denne funksjonen er tilgjengelig,
avhenger av versjonen.
► Trykk på denne knappen. Parklysene,
nærlys, skiltlys og spotlys på sidespeilene
tennes i 30 sekunder.
Ved et nytt trykk før den tidsbestemte perioden
avsluttes, slukker lysene umiddelbart.

Innstillinger for selektiv opplåsing
(førerdør, bagasjerom) foretas på menyen
Kjøring/Bil på berøringsskjermen.
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Fullstendig opplåsing
► Før hånden bak håndtaket på én av de fire
dørene, eller trykk på knappen for åpning av
bakluken.
Hvis den motoriserte kontrollen for åpning av
bakluken er aktivert, fører denne handlingen til at
den åpnes automatisk.
Åpning av vinduer
Versjonsavhengig kan du åpne vinduene til ønsket
posisjon ved å holde hånden bak dørhåndtaket
eller ved å holde knappen på bakluken inne.

Selektiv opplåsing
Førerdør og tank-/ladeluke
► Før hånden bak førerdørhåndtaket.
► For å låse opp bilen helt, før hånden bak
dørhåndtaket på én av passasjerdørene med
den elektroniske nøkkelen nær passasjerdøren
eller trykk på kontrollen for bakluken med den
elektroniske nøkkelen nær bakenden til bilen.
Fullstendig eller selektiv opplåsing og
deaktiveringen av alarmen avhengig av versjon,
bekreftes ved blinking av blinklysene.
Avhengig av versjon vil sidespeilene foldes ut.

Selektiv opplåsing av bakluken
► Trykk på baklukens åpningsknapp for å låse
opp bare bagasjerommet.
Dørene forblir låst.
Hvis selektiv opplåsing av bakluken er
deaktivert, vil et trykk på denne
betjeningskontrollen også låse opp dørene.

Låse bilen

elektroniske nøkkelen ligge igjen i bilen, selv
når du befinner deg i nærheten av den.

Vanlig låsing
Superlås
Superlåsen gjør at de innvendige
håndtakene i bilen ikke kan brukes. Den
nøytraliserer også låseknappen for
sentrallåsen.
Hornet er fortsatt i drift.
Du må aldri la noen være inne i bilen når den
superlåses.
► Trykk på håndtaket på én av de fire dørene
(ved markeringene) eller låseknappen på
bakluken.
Det er ikke mulig å låse bilen hvis én av de
elektroniske nøklene befinner seg inne i bilen.
Lukking av vinduer og soltak
Ved å holde håndtaket nede eller betjeningen på
bakluken inne vil vinduene og soltaket lukkes i
ønsket posisjon, avhengig av versjon.
Dette lukker også solgardinen.
Sørg for at ingen personer kan hindre
korrekt lukking av vinduene og soltaket.
Vær spesielt oppmerksom på barn som
betjener vinduene.
Låsingen, og aktiveringen av alarmen avhengig av
versjon, bekreftes ved blinking av blinklysene.
Avhengig av versjon vil sidespeilene foldes inn.
Av sikkerhetsårsaker og for
tyveribeskyttelse må du ikke la den

► Trykk på håndtaket på en av de fire dørene
(ved markeringene) eller låseknappen på
bakluken for å låse bilen.
► Trykk på den én gang til innen fem sekunder
for å superlåse bilen (bekreftet av at blinklysene
blinker en kort stund).
Hvis en av åpningene ikke er lukket eller
hvis en av de elektroniske nøklene til
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systemet Nøkkelfri adgang og start er lagt
igjen i bilen, virker ikke sentrallåsen.
Men hvis bilen har alarm, vil den aktiveres
etter omtrent 45 sekunder.
I tilfelle en utilsiktet opplåsing og uten
noen håndtering av dørene eller
bagasjeromsluken, vil bilen automatisk låse
seg igjen etter ca. tretti sekunder. Hvis bilen
har alarm, vil den dessuten gjenaktiveres
automatisk.
Automatisk inn- og utfolding av speilene
med fjernkontrollen kan angis via menyen
Kjøring/Bil på berøringsskjermen.

fjernkontrollen eller start motoren med den
elektroniske nøkkelen i avleseren.
Du finner mer informasjon om hvordan du
starter med Nøkkelfri adgang og startsystemet i det aktuelle avsnittet.
Elektriske forstyrrelser
Det er mulig at den elektroniske
nøkkelen ikke virker i nærheten av spesifikke
innretninger som telefoner (påskrudd
eller i standby) eller datamaskiner, sterke
magnetiske felt, osv.

Sentrallås

Av sikkerhetsårsaker må du aldri forlate
bilen, selv for en kort stund, uten å ta med
den elektroniske nøkkelen til systemet
Nøkkelfri adgang og start.
Vær oppmerksom på faren for at bilen kan
stjeles når nøkkelen befinner seg i et av
registreringsområdene og bilen låses opp.
For å bevare nivået i batteriet i den
elektroniske nøkkelen og bilbatteriet vil
«nøkkelfri»-funksjonene gå over i dvalemodus
etter 21 dager uten bruk. For å gjenopprette
funksjonene, trykk på en av knappene til

Sentrallåsen virker ikke hvis en av dørene
er åpen.
Ved bruk av lås eller superlås fra utsiden
Når bilen er låst eller det er brukt superlås
utenfra, blinker indikatorlampen og knappen
kan ikke brukes.
► Hvis bilen har blitt låst med vanlig lås,
trekker du i håndtaket på én av dørene for å
låse opp bilen.
► Etter bruk av superlås er det nødvendig
å bruke fjernkontrollen, Nøkkelfri adgang og
start-systemet eller den integrerte nøkkelen
for å låse opp bilen.

Automatisk (innbruddssikring)
Dørene og bakluken låses automatisk under
kjøring (hastighet over 10 km/t).
Slik deaktiverer eller aktiverer du denne
funksjonen (aktivert som standard):
► Trykk på denne knappen inntil et lydsignal
høres og en bekreftelsesmelding vises.

Manuell
► Trykk på denne knappen for å låse / låse opp
bilen (dører og bagasjerom) fra kupeen i bilen.
Varsellampen tennes for å bekrefte sentrallåsing
av bilen.

Transport av lange eller store gjenstander
Trykk på sentrallåskontrollen for å kjøre
med bakluken åpen og dørene låst. Hvis ikke vil
låsene låses og et varsel vises hver gang bilen
overskrider 10 km/t.
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Råd

Nødprosedyrer

Fjernkontroll
Fjernkontrollen er en sensitiv
høyfrekvensenhet. Unngå å fingre med den
i lommen, det kan føre til at bilen låses opp
utilsiktet.
Unngå å trykke på fjernkontrollknappene
utenfor bilens rekkevidde, da det kan føre til at
fjernkontrollen blir satt ut av funksjon. Hvis det
skulle skje, må den tilbakestilles.

Tapte nøkler, fjernkontroll,
elektronisk nøkkel

Tyversikring
Ikke modifiser den elektroniske
startsperren, det kan føre til funksjonssvikt.

Bruk denne fremgangsmåten i følgende
situasjoner:
– fjernkontrollbatteriet er utladet
– funksjonssvikt i fjernkontrollen
– utladet bilbatteri
– bilen befinner seg i et område med store
elektromagnetiske forstyrrelser
I det første tilfellet må du skifte
fjernkontrollbatteriet.
I det andre tilfellet må du initialisere
fjernkontrollen på nytt.
Se det tilhørende avsnittet.

Låsing av bilen
Kjøring med låste dører kan gjøre
det vanskeligere å komme inn i bilen i en
nødssituasjon.
Av sikkerhetsårsaker må du ta med deg den
elektroniske nøkkelen når du forlater bilen,
selv om det bare er for en kort stund.
Kjøpe en bruktbil
Henvend deg til en forhandler for å få
lagret nøkkelkodene og for å passe på at
nøklene dine er de eneste som kan starte bilen
din.

Besøk en forhandler med bilens vognkort og
personlig legitimasjon.
Forhandleren vil kunne søke etter nøkkelkoden og
transponderkoden for å få bestilt en ny nøkkel.

Total opplåsing eller låsing av
bilen med nøkkelen

► Sett nøkkelen inn i dørlåsen.
► Drei nøkkelen mot fronten eller bakenden av
bilen for å låse eller låse opp bilen.

► Drei nøkkelen på nytt bakover innen fem
sekunder for å aktivere superlåsen.
Hvis bilen er utstyrt med alarm, aktiveres
den ikke når bilen låses med nøkkelen.
Hvis alarmen er aktivert, vil sirenen lyde når
døren åpnes. Den stopper når tenningen slås
på.

Sentrallås fungerer ikke
Bruk disse prosedyrene i følgende situasjoner:
– funksjonsfeil på sentrallåsen,
– frakoblet eller utladet batteri.
Hvis sentrallåsen har en feil, er det helt
nødvendig å koble fra batteriet for å låse
bagasjerommet og på den måten sørge for
låsing av hele bilen.

Førerdør
► Drei nøkkelen bakover for å låse døren, eller
fremover for å låse den opp.

Passasjerdører
Opplåsing
► Trekk i håndtaket for å åpne døren.
Låsing
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► Åpne opp dørene.
► For bakdørene påser du at barnesikringen ikke
er aktivert.
Se avsnittet om dette.
► Fjern den sorte kapselen fra dørkarmen ved
hjelp av nøkkelen.
► Før nøkkelen inn i hulrommet uten å bruke
makt, og drei klinken mot innsiden av døren.
► Ta ut nøkkelen, og sett på plass den svarte
proppen.
► Lukk dørene, og sjekk at bilen er låst fra
utsiden.

Skifte av batteri
En melding vises i instrumentpanelet når batteriet
må lades.
Batterireferanse: CR2032 / 3 volt.

► Hekt av dekselet ved hjelp av en liten
skrutrekker i sporet og løft dekselet.
► Ta ut det defekte batteriet.
► Sett inn det nye batteriet med riktig polaritet,
og hekt dekselet over på huset.
► Initialiser fjernkontrollen på nytt.
Du finner mer informasjon om reinitialisering av
fjernkontrollen i det tilsvarende avsnittet.
Batteriene i fjernkontrollen skal ikke
kastes. De inneholder metaller som er
miljøskadelige. Ta dem med til et godkjent
avhendingspunkt.

Ny initialisering av
fjernkontrollen
Etter at batteriet har vært skiftet ut eller hvis
fjernkontrollen ikke fungerer korrekt, må
fjernkontrollen initialiseres på nytt.

► Sett den mekaniske nøkkelen (integrert i
fjernkontrollen) i låsen for åpne bilen.
► Hold den elektroniske nøkkelen opp mot
reserveleseren på rattstammen, og hold den der
til tenningen slås på.
► Slå på tenningen ved å trykke på knappen
START/STOP.
► Med manuell girkasse skal du sette girspaken
i fri og trykke clutchepedalen helt inn.
► Med automatgirkasse trykker du
bremsepedalen helt inn i modusen P.
Hvis funksjonsfeilen vedvarer etter ny
initialisering, kontakter du snarest mulig en
forhandler eller et kvalifisert verksted.
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Dører

Bagasjerom

Åpning

Åpning av bakluke

Fra utsiden
► Etter at bilen er låst opp eller den elektroniske
Nøkkelfri adgang og start-nøkkelen innenfor
registreringssonen, trekker du i dørhåndtaket.

Sikkerhetsfunksjon

Når selektiv opplåsing er aktivert, låses
kun førerdøren ved første trykk på
opplåsingsknappen på fjernkontrollen.

Innenfra
► Trekk i det innvendige håndtaket på en dør for
å låse opp hele bilen.
Med selektiv opplåsing aktivert:
– åpning av førerdøren låser bare opp
førerdøren (hvis bilen ikke allerede er blitt
fullstendig låst opp),
– åpning av en av passasjerdørene låser opp
resten av bilen.

Hvis det skulle oppstå en funksjonssvikt
eller hvis du får problemer med å åpne
eller lukke bakluken, bør du umiddelbart få den
kontrollert av en forhandler eller et kvalifisert
verksted for å unngå at problemet forverres og
hindre risiko for at bakluken faller og
forårsaker alvorlig skade.

► Med kjøretøyet låst eller den elektroniske
Nøkkelfri adgang og start-nøkkelen i
registreringssonen, trykker du på den sentrale
baklukekontrollen.
► Løft opp bakluken.

For å låse opp bagasjeromsluken mekanisk i
tilfelle batteriet eller sentrallåssystemet har en
funksjonsfeil.

Låse opp
► Slå ned seteryggen slik at du får tilgang til
låsen inne i bagasjerommet.

Når selektiv opplåsing er aktivert, må den
elektroniske nøkkelen befinne seg i
nærheten av bilens bakre ende.
Bakluken er ikke beregnet på montering
av sykkelstativ.

Lukke bakluken
► Senk bakluken ved hjelp av de innvendige
håndtakene.
► Slipp håndtakene og trykk ned på utsiden av
bakluken for å lukke den.

► Sett en liten skrutrekker inn i hull A i låsen for
å åpne koffertlokket.
► Beveg holderen mot venstre.

Ny låsing etter lukking
Når bagasjeromsluken er lukket på nytt, vil den
forbli låst hvis feilfunksjonen fortsetter.
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Handsfree bakluke
Den motoriserte bakluken må kun brukes når bilen
står stille.

Kontroller at det er nok plass til
bevegelsen til den motoriserte bakluken.

Barnesikring

Motorisert drift

Den motoriserte bakluken har et system for å
påvise hindringer som automatisk avbryter og
reverserer bevegelsen med noen få grader for å
gjøre det mulig å fjerne hindringen.
Viktig: Denne barnesikringen er ikke aktiv på
slutten av lukkingen (ca. 1 cm før full lukking).

Motorisert bruk av bakluken stilles inn via
Kjørebelysning / Bil-menyen på
berøringsskjermen.

For å unngå skader med klyping eller
fastklemming før og under lukking av den
motoriserte bakluken, må du gjøre følgende:
– Påse at ingen personer befinner seg i
nærheten av bilen bak
– overvåk aktiviteten til baksetepassasjerene,
spesielt barn.

Sykkelstativ / tilhengerfeste

Aldri stikk en finger inn i låsesystemet til
den motoriserte bakluken – risiko for
alvorlig personskade!

* Avhengig av versjon.

Den motoriserte bakluken er ikke laget for
montering av sykkelstativ.
Hvis du monterer et sykkelstativ på
tilhengerfestet med tilkobling av en kabel i
kontakten på tilhengerfestet, vil motorisert
betjening av bakluken bli deaktivert automatisk.
Ved bruk av tilhengerfeste eller sykkelstativ som
ikke anbefales av produsenten, må du deaktivere
motorisert betjening av bakluken.

Det er flere måter å betjene bakluken på:
A. Bruk av Nøkkelfri adgang og start-systemets
elektroniske nøkkel.
B. Ved å bruke baklukens utvendige kontroll.
C. Ved bruk av den innvendige kontrollen for
bakluken*.
D. Bruk av kontrollen på dashbordet*.
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E. Bruk av Adgang med pakker i hendenefunksjonen under støtfangeren bak.

Åpne/lukke
► Hold inne knapp A på den elektroniske
nøkkelen.
eller
► Trykk kort på baklukekontrollen B, med den
elektroniske nøkkelen som du har med deg.
eller
► Trykk kort på den innvendige kontrollen for
bakluken C (bare lukking).
eller
► Trykk på kontrollen D på dashbordet to ganger
etter hverandre.
eller
► Med den elektroniske nøkkelen på deg, bruk
Adgang med pakker i hendene-funksjonen E, ved
å utføre en «sparkende» bevegelse under bakre
støtfanger.
For mer informasjon om hands-freeAdgang med
pakker i hendene-funksjonen, se tilsvarende
avsnitt.
Bakluken åpnes, enten fullstendig
(standardinnstilling), eller til en stilling
som er lagret på forhånd.
Hvis motorisert bruk ikke er aktivert vil disse
handlingene åpne bakluken (delvis åpen
stilling).
Når bilen er låst, vil anmodning om å åpne
bagasjerommet med én av kontrollene A, B
eller E låse opp bilen eller bare bagasjerommet

hvis selektiv opplåsing er aktivert, før
bagasjerommet åpnes.
Når du lukker bakluken med Adgang med
pakker i hendene-funksjon, kan du låse bilen.
Baklukens bevegelser kan stoppes når
som helst.
Et nytt trykk på én av knappene stopper
bevegelsen.
Etter at bevegelsen er avbrutt, kan du trykke
igjen for at den skal fortsette.

Handsfree-funksjon (Adgang med pakker
i hendene)
Når du har den elektroniske nøkkelen på deg,
vil denne funksjonen åpne, lukke eller stoppe
bevegelsen av bakluken med en «sparkende»
bevegelse under bakre støtfanger.
Funksjonen «Håndfri bakluke/tilgang»
stilles inn via Kjørebelysning / Bil-menyen
på berøringsskjermen.
Pass på at du står stødig før du utfører
«sparke»-bevegelsen.
Pass på at du ikke kommer nær
eksossystemet, som kan være varmt – fare for
forbrenninger!

► Posisjoner deg bak bilen ved
registreringsskiltet, og utfør en «sparkende»
bevegelse i påvisningssonen OK.
Påvisningssonen er ikke midtstilt i forhold
til registreringsskiltet.
«Sparke»-bevegelsen må gjøres fremover, jevnt,
ikke for raskt og med en vertikal bevegelse fra
lav til høy. Hev foten tilstrekkelig og ta den vekk
straks.
«Sparke»-bevegelsen blir bekreftet ved at
blinklysene tennes.
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«Sideveis sparking» virker ikke. Hvis
«sparke»-bevegelsen ikke påvises, vent i
minst 2 sekunder før du gjentar bevegelsen.
Ikke utfør gjentatte «sparke»-bevegelser.
Hvis bakluken ikke åpnes, kontroller at:
– funksjonen er aktivert.
– den elektroniske nøkkelen befinner seg på din
person, utenfor bilen i området bak bilen der den
påvises.
– den «sparkende» bevegelsen ble utført i
påvisningssonen, nær nok til støtfangeren.
– foten ble flyttet vekk fra støtfangeren raskt
nok.

Automatisk låsing med handsfree-funksjon

► For å aktivere/deaktivere automatisk låsing
av bilen når du lukker bakluken med håndrifunksjonen, trykk på denne knappen.
Den grønne indikatorlampen tennes for å angi at
funksjonen er aktivert.

Anbefalinger for hands-free-funksjonen
(Adgang med pakker i hendene)
Hvis den ikke virker, må du kontrollere at den
elektroniske nøkkelen ikke er i nærheten av
en kilde til elektromagnetiske forstyrrelser
(smarttelefon osv.).
Funksjonen kan deaktiveres eller påvirkes av regn
eller snø.
Funksjonen kan også bli forstyrret hvis du har
benprotese.
I noen tilfeller kan bakluken åpnes eller lukkes av
seg selv, spesielt når du:
– hekter på eller av en tilhenger
– setter på eller tar av et sykkelstativ
– setter på eller tar av sykler fra et sykkelstativ
– setter ned eller løfter noe bak bilen
– et dyr nærmer seg bakre støtfanger
– vasker bilen
– det utføres vedlikehold på bilen
– tar ut reservehjulet.
For å unngå denne typen driftsforstyrrelser
holder du den elektroniske nøkkelen utenfor
registreringssonen, eller deaktiverer
håndfrifunksjonen.
Installasjon av et hengerfeste kan
forstyrre påvisningssystemet.

Lagring av en åpningsposisjon
For å lagre en posisjon som begrenser
åpningsvinkelen til bakluken:

► åpne bakluken til ønsket stilling manuelt eller
ved å trykke på knappen.
► trykk på knappen C eller den utvendige
kontrollen B i mer enn 3 sekunder (lagringen
bekreftes ved et kort, hørbart signal).
Lagring er ikke tilgjengelig før høyden av
åpningen er mer enn, eller lik 1 meter
mellom den lave posisjonen og den høye
posisjonen av bakluken.
For å slette den lagrede posisjonen:
► Åpne bakluken til en hvilken som helst
posisjon.
► trykk på knappen C eller den utvendige
kontrollen B i mer enn 3 sekunder (slettingen
bekreftes ved et langt, hørbart signal).

Manuell bruk
Bakluken kan manøvreres for hånd, også når
motorisert betjening er aktivert.
Bakluken må stå stille.
Ved manuell åpning og lukking av bakluken er det
ingen assistanse for gasstagene. Motstand ved
åpning og lukking er derfor helt normalt.
Under flere åpninger og lukkinger av
bakluken etter hverandre, kan det skje en
overoppheting av den elektriske motoren som
gjør at luken ikke lenger kan åpnes eller lukkes.
La den elektriske motoren kjøle seg ned uten
påvirkning i minst 10 minutter får du åpner
bakluken igjen.
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Dersom du ikke kan vente, skal den håndteres
manuelt.

Manuell lukking av den
motoriserte bakluken ved feil
Denne operasjonen er bare nødvendig hvis
baklukemotoren har feilet.
Hvis feilen skyldes batteriproblemer, anbefales
det å lade batteriet på nytt eller bytte det med
bakluken lukket.
I denne situasjonen kreves det betydelig kraft for
å lukke bakluken.
► Lukk den forsiktig uten å slamre den (så sakte
som mulig) ved å trykke på midten av bakluken.

Vinterforhold
For å unngå driftsproblemer må du fjerne
snøen eller vente til isen smelter før du prøver
motorisert åpning av bakluken.
Ved vask
Når du vasker bilen i en automatisk
bilvask, ikke glem å låse bilen for å forhindre
noen risiko for uønsket åpning.

Alarm
(Avhengig av versjon)

Ikke senk bakluken ved å skyve på én av
sidene – fare for skade!

Anti-tilt overvåking
Systemet kontrollerer endringer i bilens tilstand.
Alarmen utløses hvis bilen løftes eller beveges.
Når bilen er parkert, vil ikke alarmen
utløses ved et sammenstøt.

Selvbeskyttelsesfunksjon
Systemet kontrollerer deaktivering av
komponentene.
Alarmen utløses hvis batteriet, den sentrale
styringsenheten eller ledningene til sirenen er ute
av funksjon eller skadet.
For alt arbeid på alarmsystemet må du ta
kontakt med en forhandler eller et
kvalifisert verksted.

Forholdsregler ved bruk
For å unngå utilsiktet åpning av bakluken
mens du kjører med tilhenger:
– Deaktiver Adgang med pakker i
hendene-funksjonen på forhånd i bilens
konfigurasjonsmeny.
– Eller flytt den elektroniske nøkkelen ut av
gjenkjenningssonen, med bakluken lukket.
Du finner mer informasjon om kjøring med
tilhenger med festekulen som kan trekkes inn,
i tilsvarende avsnitt.

Alarmen utløses hvis noen knuser et vindu, bryter
seg inn i kupeen eller beveger seg inne i bilen.

System som beskytter bilen mot tyveri og
innbrudd.

Overvåking av omgivelsene
Systemet kontrollerer om bilen er åpen.
Alarmen utløses hvis noen for eksempel forsøker
å åpne bagasjerommet eller panseret.

Innvendig overvåking
Systemet kontrollerer for volumvariasjoner i
passasjerrommet.

Låsing av bil med fullt
alarmsystem
Aktivering
► Slå av tenningen og gå ut av kjøretøyet.
► Lås eller superlås kjøretøyet med
fjernbetjening eller med «Nøkkelfri adgang og
start»-systemet.
Når alarmsystemet er aktivert vil den røde
indikatorlampen på knappen blinke én gang i
sekundet og blinklysene tennes i ca. 2 sekunder.
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Den utvendige beskyttelsen aktiveres etter fem
sekunder og innvendige alarmsensorer og antivelt
etter 45 sekunder.
Hvis en åpning (dør, bagasjerom eller
panser) ikke er forsvarlig lukket, vil ikke
bilen låses, men den utvendige beskyttelsen
aktiveres likevel etter 45 sekunder samtidig
med den innvendige overvåkingen og
anti-veltovervåkingen.

Deaktivering
► Trykk fjernkontrollens
opplåsingsknapp.
eller
► Lås opp bilen med systemet "Nøkkelfri adgang
og start".
Alarmsystemet er deaktivert: Lampen på knappen
slukker og blinklysene blinker i ca. 2 sekunder.
Hvis bilen låser seg igjen automatisk
(etter 30 sekunder uten åpning av en dør
eller bagasjerom), aktiveres alarmsystemet
automatisk på nytt.

Låsing av bil med aktivering av
kun utvendige sensorer
Deaktiver innvendig overvåking for å unngå
uønsket utløsing av alarmen, for eksempel i
følgende tilfeller:
– Ved litt åpent vindu.
– Ved vask av bilen.

– Ved hjulskift.
– Tauing av bilen.
– Ved transport på skip eller ferge.

Deaktivering av de innvendige
volumetriske sensorene og
krengesensorene
► Slå av tenningen og trykk på alarmknappen
innen 10 sekunder, til den røde indikatorlampen
lyser kontinuerlig.
► Gå ut av bilen.
► Lås bilen med én gang, med fjernkontrollen
eller Nøkkelfri adgang og start-systemet.
Bare utvendig overvåking/registrering er aktivert;
den røde indikatorlampen i knappen blinker hvert
sekund.
For at den skal registreres av systemet,
må denne deaktiveringen foretas etter
hver gang tenningen slås av.

Ny aktivering av de innvendige sensorene
og overvåkning av anti-krenging
► Deaktiver utvendig overvåking/registrering
ved å låse opp bilen med fjernkontrollen eller
Nøkkelfri adgang og start-systemet.
Indikatorlampen i knappen slukkes.
► Aktiver all overvåkning igjen ved å låse bilen
med fjernkontrollen eller Nøkkelfri adgang og
start-systemet.
Den røde indikatorlampen på knappen blinker
igjen hvert sekund.

Løse ut alarmen
Når alarmen utløses, vil sirenen lyde samtidig som
blinklysene blinker i 30 sekunder.
Beskyttelsesfunksjonene forblir aktive helt til
ellevte fortløpende utløsing av alarmen.
Hvis bilen låses opp med fjernkontrollen eller
med systemet Nøkkelfri adgang og start, betyr
rask blinking fra lampen på knappen at alarmen
har vært utløst mens du har vært borte fra bilen.
Blinkingen vil stoppe med en gang tenningen
settes på.

Feil på fjernkontrollen
Slik deaktiverer du beskyttelsessystemet:
► Lås opp bilen med nøkkelen i førerdøren.
► Åpne opp døren. Alarmen utløses.
► Slå på tenningen. Dette stopper alarmen.
Lampen på knappen slukker.

Låsing av bilen uten å aktivere
alarmen
► Aktiver låsing eller superlåsing med nøkkelen
(integrert i fjernkontrollen) i førerdøren.

Slå på alarmen automatisk
(Avhengig av versjon)
Systemet aktiveres automatisk 2 minutter etter
lukking av siste dør eller av bagasjerommet.
► For å unngå å løse ut alarmen når du
setter deg inn i bilen, trykker du først på
opplåsingsknappen på fjernkontrollen eller du
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låser opp bilen ved bruk av Nøkkelfri adgang og
start-systemet.

Funksjonsfeil
Hvis lampen på knappen lyser vedvarende etter at
tenningen er satt på, betyr det at noe er feil med
systemet.
Få det kontrollert av en forhandler eller et
kvalifisert verksted.

Elektriske vinduer

5. Deaktivering av kontrollen for de elektriske
vinduene er plassert ved baksetene.
Deaktivering av kontrollen for åpning av
bakdørene (elektrisk barnesikring)*.

Manuell operasjon
► Når du skal åpne eller lukke vinduet, trykker du
på eller trekker i bryteren forsiktig uten å passere
punktet som yter motstand. Vinduet stopper med
en gang bryteren slippes.

Automatisk funksjon
► Når du skal åpne/lukke vinduet, kan du trykke/
trekke bryteren forbi punktet som gir motstand.
Vinduet åpnes/lukkes helt når bryteren slippes.
Når du betjener bryteren én gang til, stoppes
vindusbevegelsen.

1.
2.
3.
4.

Venstre foran.
Høyre foran.
Venstre bak.
Høyre bak.

* Avhengig av versjon.

Vindusbetjeningsbryterne forblir
operative i ca. 45 sekunder etter at
tenningen er slått av eller bilen er låst.
Etter det deaktiveres betjeningsbryterne. For
å aktivere dem igjen slår du på tenningen eller
låser opp bilen.

Barnesikring
Hvis vinduet treffer på en hindring under lukking,
vil det stoppe og senke seg delvis igjen.

Deaktivering av
betjeningskontrollene bak for
de bakre elektriske vinduene
Av hensyn til barns sikkerhet kan du trykke
på bryteren 5 for å forhindre bruk av
vinduene i bakdørene.
Indikatorlampen for knappen tennes, ledsaget
av en melding som bekrefter aktiveringen.
Trykk på denne knappen. Lampen lyser helt til
barnesikringen slås av.
De elektriske vindusheisene i bakdørene kan
fortsatt betjenes med bryterne på førerdøren.
For versjoner med dører som er utstyrt
med barnesikring, deaktiverer denne
bryteren også de innvendige håndtakene på
bakdørene.
Du finner mer informasjon om barnesikringen i
det tilsvarende avsnittet.

Ny initialisering av de
elektriske vinduene
Etter frakobling av batteriet eller unormal
vindusbevegelse må du initialisere
klemsikringssystemet på nytt.
Klemsikringsfunksjonen deaktiveres under
følgende sekvens av operasjoner.
For hvert av vinduene:
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► Åpne vinduet helt opp, og lukk det igjen.
Vinduet vil da lukkes trinnvis noen centimeter for
hvert trykk. Gjenta denne operasjonen til vinduet
er helt lukket.
► Fortsett å trekke bryteren oppover i minst
ett sekund etter at vinduet har nådd helt lukket
posisjon.
Hvis noe kommer i klem under betjening
av et elektrisk vindu, må vinduets
bevegelse snus. Dette gjøres ved å trykke på
relevant bryter.
Når føreren bruker bryterne for elektriske
vinduer på passasjersiden, er det viktig å
sikre at ingenting kan hindre at vinduet lukkes
ordentlig.
Det er også viktig at føreren kontrollerer at
alle personer i bilen betjener vinduene på riktig
måte.
Vær spesielt oppmerksom på barn som
betjener vinduene.
Følg med på passasjerene og/eller andre
personer i nærheten når du lukker vinduene
ved hjelp av nøkkelen eller systemet "Nøkkelfri
adgang og start".

Panoramaglasstak
Panoramasoltaket består av en bevegelig del som
skyves over et fast vindu, og en gardin som kan
åpnes uavhengig. Når soltaket åpnes, åpnes også
solgardinen automatisk.

► Bruk knappene i takkonsollen til å betjene
panoramasoltaket eller gardinen.

Sjekk at ikke bagasje eller tilbehør som
transporteres på takbøylene, kan
forstyrre bevegelsen av taket.
Ikke plasser tung last på det mobile
glasspanelet av soltaket.
Hvis soltaket er fuktig, etter en regnskur
eller etter vask av bilen, venter du til det er
helt tørt før du betjener det.
Soltaket må ikke åpnes hvis det er dekket av
snø eller is, ettersom dette kan føre til skade!
Bruk bare plastskraper til å fjerne snø eller is
fra soltaket.

A. Soltakkontroll
B. Kontroll for soltakgardin
Soltaket eller gardinen kan betjenes når
tenningen er slått på (hvis batteriet er
tilstrekkelig ladet), med motoren i gang, i STOPmodus for Stopp & Start, og opptil 45 sekunder
etter at du har slått av tenningen eller etter at du
har låst bilen.

Foreta regelmessig kontroll tilstanden til
tetningslistene rundt soltaket
(tilstedeværelse av støv, løv osv.).
Hvis du bruker en bilvask, må du kontrollere
at taket er riktig lukket på forhånd og holde
tuppen på høytrykkspyleren minst 30 cm fra
forseglingene.
Du må aldri gå fra bilen med åpent soltak.

Forholdsregler
Du må ikke stikke hodet eller armer ut av
soltaket under kjøring – fare for alvorlige
personskader!

Funksjon
Når du åpner soltaket helt, flyttes det mobile
glasset til en halvåpen posisjon og skyves over
taket. Alle mellomliggende posisjoner er tillatt.
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Avhengig av bilens hastighet kan den
delvis åpne posisjonen variere for å
forbedre akustikken.
Før knappene for soltak og solgardin
betjenes, må det påses at ingen
gjenstander eller personer kan hindre
bevegelsen.
Vær spesielt oppmerksom på barn ved åpning
eller lukking av soltaket eller solgardinen.
Hvis noe kommer i klem under betjening av
soltaket eller solgardinen, må bevegelsen
snus. Dette gjør du ved å trykke på den riktige
betjeningen.
Føreren må sørge for at passasjerene bruker
soltaket og solgardinen på riktig måte.

Klemsikring
Hvis soltaket eller gardinen støter på en hindring
under lukking, vil bevegelsen snu retning
automatisk.
Klemsikringen er utviklet for å være effektiv i
hastigheter opp til 120 km/t.

Åpning/lukking
► For å åpne soltaket eller gardinen, bruk delen
av knappen plassert mot baksiden.
► For å lukke soltaket eller gardinen, bruk delen
av knappen plassert mot forsiden.

Betjening av knapper
► Når du trykker en knapp forbi det harde
punktet, åpnes eller lukkes soltaket direkte.

► Et nytt trykk på denne knappen stopper
bevegelsen.
► Når du holder en knapp (uten å passere
trykkpunktet) vil bevegelsen til soltak eller gardin
stanse når knappen slippes.
► Når soltaket er lukket: kan du trykke én gang
uten å passere motstandspunktet for å flytte det
til en delvis åpen posisjon.
► Når soltaket delvis åpent: trykk én gang uten å
gå forbi trykkpunktet som åpner eller lukker helt.
Tak og vinduer, og deretter gardinen, kan
lukkes ved å holde dørlås-betjeningen
nede. Operasjonen stopper straks
låsekontrollen slippes.
Lukking av solgardinen er begrenset av
soltakets posisjon. Solgardinen kan ikke
beveges lenger enn den fremre delen av den
bevegelige soltakdelen. Ved samtidig
bevegelse av soltak og gardin stopper gardinen
automatisk eller forsetter bevegelsen,
avhengig av soltakets posisjon.

Reinitialisering
Etter at batteriet har vært frakoblet og deretter
tilbakekoblet, eller hvis det konstateres
funksjonsfeil eller at gardinen beveger seg
rykkvis, må solgardinen initialiseres på nytt:
► Sjekk at ingenting er i kontakt med soltaket
eller gardinen og at forseglingene er rene.

► Med tenningen på lukker du soltaket og
gardinen fullstendig.
► Hold inne fremre del av knappen A inntil taket
og gardinen beveger seg litt, og hold i ytterligere 1
sekund før du slipper.
► Vent 2 sekunder og holde fremre del av
knappen A inne. Gardinen og taket vil åpnes og
lukkes i rekkefølge. Når begge er helt lukket igjen,
holder du i ytterligere 2 sekunder og slipper.
Hvis det finnes en driftsfeil, starter du
hele fremgangsmåten på nytt.
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Kjørestilling
Det er viktig med riktig kjørestilling for optimal
komfort og sikkerhet.
Det gir også bedre sikt inne i bilen og utvendig, og
lettere tilgang til betjeningskontrollene.

Komfortabel sittestilling
Visse setereguleringer som beskrives i dette
avsnittet, er avhengig av utstyrsnivået og landet
der bilen selges.

Førersiden

Juster den langsgående posisjonen til setet slik at
du kan tråkke på pedalene med knærne litt bøyd.
Avstanden mellom knærne og dashbordet bør
være minst 10 cm, for enkel tilgang til kontrollene
på dashbordet.
Juster seteryggens helning til en mest mulig
loddrett posisjon, den må aldri helles mer enn 25°.
Innstill hodestøtten sik at den øverste kanten
befinner seg rett over hodet ditt.
Innstill seteputens lengde slik at du får god støtte
under lårene.
Innstill korsryggstøtten slik at den stemmer med
formen på ryggsøylen.
Juster rattet slik at det er minst 25 cm fra
brystbeinet og du kan holde det med armene noe
bøyd.
Rattet skal ikke skjule instrumentpanelet.
Av sikkerhetshensyn må setene bare
reguleres når bilen står stille.
Hvis bilen har seter med elektrisk
regulering, må du slå på tenningen for å
regulere dem.

Sett deg godt på plass i setet, med hoften, ryggen
og skuldrene mot seteryggen.
Juster høyden på seteputen slik at øynene dine er
på nivå med midten på frontruten.
Avstanden fra issen til taket (målt fra taket) må
være minst 10 cm.

Passasjersiden

Sett deg godt på plass i setet, med hoften, ryggen
og skuldrene mot seteryggen.
Juster den langsgående posisjonen til setet slik at
du har en avstand på minst 25 cm til dashbordet.
Innstill hodestøtten sik at den øverste kanten
befinner seg rett over hodet ditt.

Før du starter
Still inn de utvendige speilene slik at dødvinklene
reduseres.
Slik fester du sikkerhetsbeltet: Legg skulderselen
midt over skulderen, og juster hofteselen slik at
den ligger riktig tilstrammet over hoftene.
Kontroller at alle passasjerer sitter riktig
fastspent.
Hvis bilen har utvendige speil med
elektrisk betjening, slår du på tenningen
for å regulere dem.
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Under kjøring

Justere vinkelen

Oppretthold en god kjørestilling og hold rattet
med begge hender i «kvart på tre»-stilling, slik
at du enkelt og raskt kan nå kontrollene bak og i
nærheten av rattet.

(Utstyrsavhengig)
Forover:
► Flytt den nedre delen av hodestøtten forover.
Bakover:
► Trykk og hold inne knappen B og skyv den
nedre delen av hodestøtten bakover.

Du må aldri regulere setet eller rattet
mens du kjører.
Hold alltid føttene på gulvet.

Hodestøtter foran

Fjerning av hodestøtte
► Løft hodestøtten helt opp.
► Avhengig av utstyret, trykk på tappen A eller C
for å frigjøre hodestøtten, og hev den helt opp.
► Oppbevar hodestøtten forsvarlig.

Forseter
Før du skyver setet bakover, må du
kontrollere at ingen personer eller
gjenstander står i veien for setets bevegelse.
Det er risiko for klemskade for
baksetepassasjerer, eller setet kan blokkeres
dersom det befinner seg store gjenstander på
gulvet bak setet.

Manuelt justerte seter
Forover – bakover

Påsetting av hodestøtte

Høyderegulering
► Opp: Trekk hodestøtten opp til ønsket stilling.
Du vil merke når hodestøtten klikker i stilling.
► Ned: Trykk på tappen A eller knappen B
(avhengig av utstyr) og press mens du senker
hodestøtten.
Hodestøtten er riktig justert når den øvre
kanten av hodestøtten er på nivå med
hodets isse.

► Før stengene inn i hodestøtteføringene i den
tilhørende seteryggen.
► Skyv ned hodestøtten så langt den går.
► Hvis bilen er slik utstyrt, trykker du på tappen
A eller C for å frigjøre hodestøtten og skyve den
ned.
► Juster hodestøttens høyde.
Du må aldri kjøre med demonterte
hodestøtter. De skal være på plass og
riktig justert for personen som sitter i setet.

► Løft opp betjeningsstangen, og skyv setet
forover eller bakover.
► Slipp spaken for å låse setet i posisjon på
innhakkene.
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Høyde

Elektrisk justerbare seter

Seteryggens vinkel

For å unngå utlading av batteriet må du
utføre disse reguleringene mens motoren
går.

Forover - bakover

► Trekk betjeningen oppover for å heve setet,
eller skyv det nedover for å senke det inntil ønsket
posisjon er oppnådd.

► Vipp hendelen forover eller bakover.

Høyde og vinkel på setepute

Seteryggens vinkel
► Skyv hendelen forover eller bakover for å skyve
på setet.

► Drei på justeringshjulet for å stille inn
seteryggen.

► Skyv den bakre delen av hendelen oppover
eller nedover for å oppnå ønsket høyde.
► Skyv fremre del av hendelen oppover eller
nedover for å oppnå ønsket vinkel.
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Ekstra reguleringer

Lengde på setepute

Elektrisk korsryggregulering

► Trykk og hold fremre eller bakre del av
knappen inne for å heve eller senke fronten på
seteputen.

Komfortfunksjoner
Lagring av en kjøreposisjoner

2-veis justering
► Hold fremre eller bakre del av
betjeningskontrollen inne for å øke eller
redusere korsryggstøtten.

► Trekk hendelen forover for å frigjøre
seteputen, og flytt deretter fremre del av
seteputen forover eller bakover.

Funksjonen er tilknyttet det elektrisk justerbare
førersetet og tillater lagring av to kjøreposisjoner
for å gjøre disse justeringene enklere hvis det ofte
skjer sjåførskifte.
Minnet lagrer de elektriske reguleringene for
setet og de utvendige speilene.

Seteryggvinkel
Denne elektriske justeringen er til stede på AGRsertifiserte manuelt justerbare seter.

4-veis justering
Betjeningskontrollen brukes til separat regulering
av dybde og høyde for korsryggstøtten.
► Hold fremre eller bakre del av
betjeningskontrollen inne for å øke eller
redusere korsryggstøtten.
► Hold øvre eller nedre del av
betjeningskontrollen inne for å flytte
korsryggstøttesonen oppover eller nedover.

Med knappene M / 1 / 2
► Sett deg inn i bilen og skru på tenningen.
► Still inn setet og sidespeilene.
► Trykk på knappen M, og trykk så på knapp 1
eller 2 i løpet av fire sekunder.
Et hørbart signal bekrefter lagringen.
Lagring av en ny posisjon sletter den forrige
posisjonen.
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Hente frem en lagret stilling
Tenning på eller motor i gang
► Trykk på knapp 1 eller 2 for å hente frem den
tilsvarende stillingen.
Et hørbart signal høres når innstillingen er fullført.
Du kan stanse den aktuelle bevegelsen ved å
trykke på knappen M, 1 eller 2 eller ved å bruke én
av setekontrollene.
En lagret stilling kan ikke hentes frem under
kjøring.
Muligheten for å hente frem en stilling
deaktiveres ca. 45 sekunder etter at tenningen er
slått av.

Velkomstfunksjonen
Velkomstfunksjonen gjør inn- og utstiging av bilen
lettere.
Setet går derfor automatisk bakover når
tenningen slås av og ved åpning av førerdøren,
og forblir i denne posisjonen til neste innstiging
i bilen.
Når tenningen skrus på flyttes frontsetet
fremover til den kjøreposisjonen som er lagret.
Vær forsiktig når setet beveger seg slik at det ikke
er noen personer eller gjenstander som forhindrer
den automatiske setebevegelsen.

Varmeseter
Denne funksjonen virker bare når motoren går.
Brytertype og plassering avhenger av bilens
konfigurasjon.

Varmeseter med DS CONNECT RADIO

Kontrollknotten befinner seg i det midtre
oppbevaringsrommet.
► Drei knotten for å skru på og velge ønsket
varmenivå:
• 0 = av.
• 1 = lav.
• 2 = middels.
• 3 = høy.

Varmeseter med DS CONNECT NAV
Reguleringsknappene vises på sidefeltene på
berøringsskjermen.
► Trykk på knappen for det aktuelle
setet.
► Varmenivået endres hver gang du trykker. Det
tilsvarende antallet varsellamper vil tennes (lav/
middels/høy).
► Trykk på knappen igjen til alle lamper er
slukket.
Funksjonens status lagres i minnet når tenningen
slås av.

Oppvarmede og ventilerte seter med DS
CONNECT NAV
Reguleringsknappene vises permanent i de øvre
feltene på berøringsskjermen.
► Trykk på én av disse knappene
for å vise siden med oppvarmingsog ventilasjonsinnstillingene for forsetene.
På innstillingssiden:
► Trykk på denne knappen for å aktivere
varmefunksjonen på samsvarende sete.
► Trykk på denne knappen for å aktivere
ventilasjonsfunksjonen på samsvarende
sete.
► Varme- ventilasjonsnivået endres hver gang
du trykker på knappen. Det samsvarende antallet
varsellamper vil tennes (lav/middels/høy).
► For å deaktivere, trykk på knappen igjen til alle
lamper er slukket.
Funksjonens status lagres i minnet når tenningen
slås av.
Ikke bruk funksjonen hvis det ikke sitter
noen i setet.
Reduser varmen så snart som mulig.
Når setet og passasjerkupeen har nådd en
passende temperatur, stopper du funksjonen.
Redusert strømforbruk reduserer også
drivstofforbruket.
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Langvarig bruk på maksimal innstilling
frarådes for personer med ømfintlig hud.
Det er en risiko for forbrenning for mennesker
med svekket varmefølelse (sykdom,
medikamenter osv.).
Slik holder du oppvarmingselementet intakt for
å forhindre en kortslutning:
– Ikke legg tunge eller skarpe gjenstander på
setet.
– Ikke stå på knærne eller føttene på setet.
– Unngå væskesøl.
– Bruk aldri varmesetet når setet er fuktig.

Multipunktsmassasje
System med valg av type massasje og regulering
av styrken.
Dette systemet fungerer når motoren går, samt i
STOPP-modus for Stopp & Start.
Massasjeinnstillingene justeres på
berøringsskjermen.
Funksjonen aktiveres enten direkte, ved hjelp
av knappen på forsetet, eller ved å aktivere en
personlig innstilt atmosfære med funksjonen DS
SENSORIAL DRIVE.
Med knappen på forsetet:
► Trykk på denne knappen. Dens
indikatorlampe tennes.
Systemet aktiveres øyeblikkelig med de siste
innstillingene som ble brukt, og innstillingssiden
vises på berøringsskjermen.

Hvis innstillingene passer for deg, og du ikke
gjør noen forandringer går skjermen tilbake til
opprinnelig status.
Multipunktmassasjen kan også reguleres
av funksjonen DS SENSORIAL DRIVE.
For mer informasjon om DS SENSORIAL DRIVE
funksjonen, se tilsvarende avsnitt.
For å endre innstillingene:
► Velg en annen massasjetype blant de fem som
tilbys.
► Velg en massasjeintensitet fra de tre nivåene
som tilbys: 1 (Svak), 2 (Normal) eller 3 (Sterk).
Endringene trer i kraft med én gang.
Når systemet er aktivert, vil det starte opp med
en massasjesyklus på én time, som består av
6 minutter massasje, etterfulgt av 3 minutters
pause.
Systemet stopper automatisk på slutten av
syklusen; indikatorlampen for knappen slukkes.

Rattjustering

► Med bilen i ro trekker du i betjeningsspaken
for å frigjøre rattet.
► Still inn høyde og dybde for å oppnå riktig
kjøreposisjon.
► Trykk på kontrollen for å låse rattet.
Av sikkerhetsårsaker må disse
justeringene kun utføres når bilen står i
ro.

Speil
Sidespeil
Hvert speil er utstyrt med et regulerbart
speilglass som gir nødvendig sikt på siden
bakover ved forbikjøring og parkering.
Speilene kan også foldes inn ved parkering på
trange steder.
I versjoner med elektrokrome speil gjøres speilet
mørkere av et lyssensorbasert system som også
reduserer førerens forstyrrelser fra lav sol eller
frontlys fra andre biler.
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Justering

Hvis speilene er foldet inn med
betjeningen A, vil de ikke folde seg ut når
bilen låses opp.

Utfolding
Automatisk: lås opp bilen med den elektroniske
nøkkelen.
Manuelt: flytt bryteren A oppover med
tenningen på.
Om nødvendig kan speilene felles inn for hånd.
► Drei bryteren A mot høyre eller venstre for å
velge speil.
► Flytt kontrollen i en av de fire retningene for
å justere.
► Plasser betjeningen tilbake i midtposisjon.
Av sikkerhetsårsaker skal speilene stilles
slik at dødvinkelen reduseres.
Gjenstander observert i speil er nærmere enn
det kan virke. Dette må du ta hensyn til når
du beregner avstanden til biler som kommer
bakfra.

Innfelling
Automatisk: Lås bilen ved hjelp av den
elektroniske nøkkelen.
Manuelt: Med tenningen på dreier du
betjeningen A nedover.

Den automatiske foldingen inn og ut av
dørspeilene med fjernkontroll kan stilles
via Kjørebelysning / Bil berøringsskjermen.
Fold inn sidespeilene når bilen skal gjennom en
bilvaskautomat.

Avdugging/avising
Hvis bilen din er utstyrt med dette, foretas
avdugging/avising av utvendige speil ved å
trykke på betjeningen for avising av bakruten.
Hvis du vil ha mer informasjon om avdugging/
avising av bakruten, se det tilsvarende avsnittet.

Innvendig speil
Består av en antiblendingsfunksjon som mørkner
glasset i speilet og reduserer blending av føreren
fra sol, lysstråler fra andre biler osv.

Manuell modell
Dag-/nattstilling

Automatisk vinkling av speilene i revers
Funksjon som automatisk dreier speilene nedover
som hjelp til parkeringsmanøvre i revers.
Ved innkobling av revers med motoren i gang
dreies speilene nedover.
De går tilbake til opprinnelig posisjon:
– noen sekunder etter utkobling av revers.
– Så snart farten på kjøretøyet overstiger 10
km/t,
– Når motoren stoppes.
Stilles inn via Kjørebelysning / Bil-menyen
på berøringsskjermen.

► Trekk i hendelen for å sette speilet i
"nattstilling", som forebygger blending.
► Skyv i hendelen for å sette det i normal
"dagstilling".
Justering
► Juster speilet til normal "dagstilling".
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Automatisk "dag/nattstilling"-modell

Hodestøtter bak

Seteryggens vinkel

Dette systemet vil skifte automatisk og
progressivt mellom dag- og nattmodus, med en
sensor som måler lyset som kommer fra bak bilen.
For å sikre optimal sikt under manøvrering
blir speilet automatisk lysere når bilen
settes i revers.

Bakseter
Benkesete med en fast setepute og delte
seterygger som kan legges ned (2/3–1/3).

Kjør aldri med baksetepassasjerer hvis
hodestøttene er demontert. De skal alltid
være på plass i høy posisjon når det er
personer i baksetet.
Hodestøtten til den midtre plassen kan ikke
installeres på en sideplass, eller omvendt.

Hodestøttene har to posisjoner:
– En høy posisjon når setene er i bruk:
► Løft hodestøtten helt opp.
– En lav posisjon (for oppbevaring) når ingen
personer sitter i setet:
► Trykk på tappen A for å frigjøre hodestøtten,
og skyv den nedover.
Hodestøttene bak kan fjernes.

Fjerning av hodestøtte
► Løft hodestøtten helt opp.
► Trykk på tappen A for å frigjøre hodestøtten
og fjerne den helt.

Påsetting av hodestøtte
► Før stengene inn i hodestøtteføringene i den
tilhørende seteryggen.
► Skyv ned hodestøtten så langt den går.
► Trykk på tappen A for å frigjøre hodestøtten,
og skyv den nedover.

► Du kan justere seteryggen 3 opp eller ned ved
å trykke på bryteren 2 eller trekke den til ønsket
posisjon.
Når du justerer seteryggen og det er
bagasje i bagasjerommet, må du
kontrollere at det ikke er noe som kan hindre
seteryggens bevegelse.
Fare for skade på seteryggen.
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Nedfelling av seterygger

Når seteryggen foldes sammen, vil den
tilsvarende seteputen senkes litt.
For helt plan overflate må det justerbare
bagasjeromsgulvet plasseres i øvre posisjon.
Når seteryggen frigjøres er den røde
indikatoren i frigjøringsgrepet synlig.

Sammenfolding fra bagasjerommet

Sammenfolding fra kupeen

► Trekk utløsningsspaken på rygglenet 2 mot
deg.
Seteryggen 3 folder seg helt sammen over
seteputen.

Hver del av seteryggen har to
utløsningskontroller:
– et håndtak 1 på ytre kant av seteryggen,
– et håndtak 2 på sidekledningen i
bagasjerommet.
Seteryggene må bare håndteres når bilen
står stille.
Først:
► Senk hodestøttene.
► Løft opp armlenet bak.
► Skyv forsetene fremover ved behov.
► Kontroller at ingen personer eller gjenstander
er i veien for å legge ned seteryggene (klær,
bagasje osv.),
► kontroller at sikkerhetsbeltene for yttersetene
ligger flatt på seteryggene.

Flytting av seteryggene
► Trykk på seteryggens frigjøringsgrep 1.
► Før seteryggen 3 nedover til vannrett posisjon.

Kontroller først at de ytre
sikkerhetsbeltene ligger flatt langs
seteryggenes låseringer.
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Disse stemningene kan persontilpasses på
berøringsskjermen.

Innholdet i en stemning

► Plasser seteryggen 3 i oppreist stilling og dytt
hardt for å feste holderen på plass.
► Sjekk at den røde indikatoren ikke lenger vises
i håndtaket 1.
► Kontroller at sikkerhetsbeltene for yttersetene
ikke kom i klem under håndteringen.
Merk: Hvis seteryggen ikke er ordentlig
låst på plass, kan det gå ut over
passasjerenes sikkerhet ved bråbremsing eller
et uhell.
Innholdet i bagasjerommet kan slynges
fremover i bilen – fare for alvorlig personskade!

DS SENSORIAL
DRIVE-funksjon
Denne funksjonen brukes til å styre
kjøreatmosfærene.
Det er spesielle innstillinger for alt utstyr for hver
av atmosfærene.

En stemning defineres ved en innstilling av hver
av disse systemene:
– Dempet belysning i kupeen
(regulering av lysstyrke).
– lydstemningen,
(valg av forhåndsdefinerte innstillinger for
lydsystemets equalizer).
– multipunktmassasje,
(for hvert fører- og passasjersete:
aktivering / deaktivering, valg av massasjetype
og -intensitet).
– Kjøremodus
(ECO, Comfort, Sport eller Normal modus).

Tilgang til DS SENSORIAL DRIVE
startsiden for funksjoner
Direkte tilgang med denne knappen
eller
Tilgang via menyen Connect-App
► Velg DS SENSORIAL DRIVE.

Aktivering av en atmosfære
► Velg atmosfære: Cashmere eller Titanium.
Avhengig av innstillingene som ble gjort for
atmosfære, blir systemene straks aktivert.

Deaktivering av en atmosfære
► Trykk på Deaktivere atmosfæren.

eller
► Velg den andre atmosfæren.
Atmosfæren deaktiveres automatisk når
tenningen slås av.

Personlig innstilling av en atmosfære
► Velg atmosfære for å aktivere den.
► Trykk på Reguleringer for å vise siden for
atmosfære.
► Velg et system som du ønsker å endre
innstillingene for.
► Etter at du har foretatt endringene,
trykker du på skjermen et sted utenfor
systeminnstillingsskjermbildet for å gå tilbake til
siden for atmosfæreinnstillingssiden.
► Etter at du har foretatt de ønskede
endringene, trykk på Registrere innstillinger.
Modifikasjonene virker umiddelbart.
Du kan på et hvilket som helst tidspunkt
endre en atmosfære midlertidig ved å
endre innstillingen av ett eller flere utstyr i
atmosfæren, uten å bruke funksjonen DS
SENSORIAL DRIVE.
For eksempel, det er mulig å deaktivere
eller modifisere intensiteten til nåværende
massasje ved å trykke på aktiveringsknappen
for massasje på setet eller aktivere/deaktivere
lysstyrken i kupéen fra menyen Kjørebelysning
/ Bil.
I dette tilfellet vil ikke disse nye innstillingene
bli registrert for den atmosfæren som er valgt.
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Varme og ventilasjon
Luftinntak
Luften som sirkulerer i kupéen, filtreres, og
kommer enten utenfra via luftinntaksgrillen
plassert nær frontruten eller innenfra i
luftresirkuleringsmodus.

Betjening
Avhengig av versjon vil kontrollene være
tilgjengelige i Air conditioning-menyen på
berøringsskjermen eller i kontrollpanelet på
midtkonsollen.

Luftfordeling

1. Dyser for avising eller duggfjerning på
frontruten
2. Dyser for avising eller duggfjerning på
sidevinduene foran
3. Sidedyser som kan justeres og lukkes

4.
5.
6.
7.

Midtdyser som kan justeres og lukkes
Luftspjeld til fotbrønner foran
Luftutslipp til fotbrønner bak
Justerbare luftekanaler med vifte, avhengig
av versjon

Råd
Bruke ventilasjons- og klimaanlegget
► Sikre jevn luftfordeling ved å sørge
for at luftinntaket nederst på frontruten,
dysene, kanalene, luftutløpene og luftavsuget i
bagasjerommet er frie for hindringer.
► Ikke dekk til solsensoren på dashbordet.
Den brukes til regulering av det automatiske
klimaanlegget.
► For å garantere at klimaanlegget fungerer
korrekt, la det gå i minst 5 til 10 minutter, én til
to ganger i måneden.
► Hvis systemet ikke produserer kald luft,
slå det av og kontakt en forhandler eller et
kvalifisert verksted.
Hvis du kjører med en tilhenger med maksimal
last i bratte bakker og ved høy temperatur, kan
du slå av klimaanlegget for å øke motorens
effekt, som igjen øker trekkapasiteten.
Unngå å kjøre for lenge med ventilasjonen
avslått eller klimaanlegget deaktivert. Det
medfører fare for duggdannelse og redusert
luftkvalitet!

Hvis det er svært varmt i kupeen fordi
bilen har stått lenge parkert i solen, bør
du lufte kupeen en stund.
Still inn luftstrømmen på et nivå som er
tilstrekkelig for en rask utskiftning av luften i
kupéen.
Kondens fra klimaanlegget fører til
utslipp av vann under bilen. Dette er helt
normalt.
Service på ventilasjons- og klimaanlegget
► Kontroller at kupéfilteret er i god
stand, og sørg for å skifte filterelementene
regelmessig.
Vi anbefaler bruk av et kombinert kupéfilter.
Takket være filterets spesielle aktive
tilsetningsmidler, bidrar det til å rense
luften som passasjerene puster inn samt til
å holde kupéen ren (reduksjon av allergiske
symptomer, dårlig lukt og fettavsetninger).
► For at klimaanlegget skal fungere som
det skal, bør du få det kontrollert i henhold til
anbefalingene i service- og garantiheftet.
Stopp og start
Varme- og klimaanlegget virker bare når
motoren går.
Du kan midlertidig slå av Stop & Start-systemet
for å opprettholde en komfortabel temperatur
i kupeen.
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Du finner mer informasjon om Stop & Start i
det tilsvarende avsnittet.

Manuelt klimaanlegg

Trykk på Klimaanlegg-menyknappen for å
vise siden med systemets
betjeningskontroller.

Regulering av temperatur

Klimaanlegg på / av

► Trykk på én av knappene 4 for å redusere (blå)
eller øke (rød) temperaturnivået.

Klimaanlegget er designet for å fungere effektivt i
alle årstider, med lukkede vinduer.
Den brukes til å:
– senke temperaturen om sommeren,
– oppnå mer effektiv duggfjerning om vinteren
ved temperatur over 3 °C.
► Trykk på knapp 6 for å aktivere/deaktivere
klimaanlegget.

Regulering av luftstrøm
► Trykk på én av knappene 2 for å øke (+ eller -)
for å redusere hastigheten til ventilasjonsviften.
Symbolet for luftstrøm (vifte) vises på skjermen.
Det blir fylt etter hvert som viftehastigheten økes.
Når luftstrømmen reduseres til et minimum,
stopper ventilasjonen.

Regulering av luftfordeling
► Trykk på knappene 5 for å justere
luftstrømfordelingen i kupéen.
Frontrute og sidevinduer
Midtre dyser og sidedyser
Fotbrønner

1. Automatisk siktprogram.
2. Regulering av luftstrøm.
Slå av systemet.
3. Innvendig resirkulering av luft.
4. Regulering av temperatur.
5. Regulering av luftfordeling.
6. Klimaanlegg på/av.
Klimaanlegget fungerer bare når motoren går.

Lyset i knappen indikerer at det blåses luft i den
angitte retningen.
Det er mulig å aktivere alle tre knappene samtidig,
for jevn fordeling i kupéen.

Automatisk siktprogram
Hvis du vil ha mer informasjon om knapp
1 "Automatisk siktprogram", se avsnittet
"Avdugging - Avising foran".

Klimaanlegget fungerer ikke hvis
regulering av luftstrøm er deaktivert.
For å få kjølig luft raskere, aktiverer du
innvendig luftresirkulering i en kort periode. Gå
deretter tilbake til inntak av luft utenfra.
Når du slår av klimaanlegget, kan det oppstå
et visst ubehag (fuktighet, dugg).

Slå av systemet
► Trykk på knapp 2.
Knappens indikatorlampe tennes og alle andre
indikatorlamper for klimaanlegget slukner.
Denne handlingen deaktiverer alle funksjoner i
klimaanlegget.
Temperaturen er ikke lenger regulert. Det vil
likevel kjennes en lett luftstrøm som skyldes
bilens fremoverbevegelse.
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Automatisk klimaanlegg
med to soner

Trykk på Klimaanlegg-menyknappen for å
vise siden med systemets
betjeningskontroller.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Resirkulering av innvendig luft
Regulering av temperatur
Regulering av luftfordeling
Regulering av luftstrøm
Tilgang til sekundærsiden
Klimaanlegg på/av
Automatisk komfortprogram av/på
Ensoners/tosoners
Valg for innstilling av det automatiske
komfortprogrammet (Soft / Normal / Fast)
AQS (Air Quality System)-funksjon (avhengig
av versjon.)
Forhåndsavkjøling av kupeen (avhengig av
versjon)
REAR-funksjon (avhengig av versjon.)
Låsing av justering via fjernkontroll (avhengig
av versjon)

Klimaanlegget fungerer når motoren går, men
du har tilgang til ventilasjonen og tilhørende
kontroller når tenningen er på.
Aktivering av klimaanlegget, temperaturen,
luftmengde og fordeling reguleres automatisk.

Regulering av temperatur

1.
2.

Automatisk siktprogram
Slå av systemet

Føreren og forsetepassasjeren kan regulere
temperaturen individuelt etter behov.
Den angitte verdien svarer til et komfortnivå, ikke
til en nøyaktig temperatur.
► Trykk på en av knappene 4 for å øke (rød) eller
redusere (blå) verdien.

Det anbefales å unngå et avvik på mer enn 3 °C i
innstillingene for venstre og høyre.

Automatisk komfortprogram
Denne automatiske modusen sørger for optimal
styring av kupétemperaturen, luftstrøm og
luftfordeling, basert på det valgte komfortnivået.
► Trykk på knapp 9 for å aktivere/deaktivere
klimaanleggets automatiske modus.
Indikatorlampen i knappen lyser når
klimaanlegget fungerer automatisk.
Du kan justere intensiteten til det automatiske
Comfort-programmet ved å bruke OPSJONERknappen for å velge en profil:
– Soft: gir myk og rolig drift ved å begrense
luftstrømmen.
– Normal: gir det beste kompromisset
mellom komfortabel temperatur og stille drift
(standardinnstilling).
– Fast: gir sterk og effektiv luftstrøm.
Hvis du vil endre gjeldende profil (angitt av den
tilsvarende indikatorlampen), trykker du gjentatte
ganger på knapp 11 inntil ønsket profil vises:
Profilene Normal eller Fast er de mest
komfortable for passasjerer i baksetet.
Denne profilen er bare knyttet til automatisk
modus. Men, ved deaktivering av AUTO-modus,
forblir indikatorlampen for den sist valgte profilen
tent.
Endring av profilinnstillingen gjenaktiverer ikke
AUTO hvis denne var deaktivert.
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Hvis motoren er kald og været er kaldt,
økes luftstrømmen gradvis inntil
komfortinnstillingen er nådd. Dette skjer for å
begrense innstrømmingen av kald luft i
kupéen.
Hvis temperaturen i kupéen er veldig mye
høyere eller lavere enn komfortverdien når du
setter deg i bilen, er det ikke nødvendig å endre
denne verdien for å oppnå ønsket komfort
raskere. Systemet korrigerer automatisk
temperaturforskjellen så raskt som mulig.

Automatisk siktprogram
Hvis du vil ha mer informasjon om knapp
1 "Automatisk siktprogram", se avsnittet
"Avdugging - Avising foran".

Funksjonen Air Quality System
(AQS)
Ved hjelp av en forurensningssensor aktiverer
denne funksjonen automatisk resirkulering
av kupéluft hvis det registreres et visst nivå
av forurensende stoffer i luften som kommer
utenfra.
Når luftkvaliteten igjen er tilfredsstillende,
deaktiveres resirkulering av kupéluft automatisk.
Denne funksjonen er ikke utformet for å registrere
ubehagelig lukt.
Resirkulering aktiveres automatisk ved bruk av
frontrutespyleren, eller når bilen settes i revers.

Funksjonen deaktiveres når utvendig temperatur
faller under 5 °C. Dette gjøres for å unngå dugg på
frontrute og sidevinduer.
Du aktiverer eller deaktiverer funksjonen ved å
gå til den sekundære siden ved hjelp av knappen
OPTIONS, og trykker deretter på knapp 12.

Manuell kontroll
Du kan justere én eller flere innstillinger manuelt
og la systemet håndtere de andre funksjonene
automatisk:
– luftstrøm,
– luftfordeling.
Med det samme du endrer en innstilling, slukker
indikatorlampen i AUTO-knappen.
► Trykk på knapp 9 igjen for å gjenaktivere det
automatiske komfortprogrammet.

Regulering av luftstrøm
► Trykk på en av knappene 6 (- eller +) for å øke
eller senke blåsehastigheten til vifta.
Symbolet for luftstrøm (vifte) vises på skjermen.
Det blir fylt etter hvert som viftehastigheten økes.
Når luftstrømmen er redusert til et minimum,
stopper ventilasjonen.
"OFF" vises ved siden av viften.

Regulering av luftfordeling
► Trykk på knappene 5 for å justere
luftstrømfordelingen i kupéen.
Frontrute og sidevinduer

Midtre dyser og sidedyser
Fotbrønner
Lyset i knappen indikerer at det blåses luft i den
angitte retningen.
Det er mulig å aktivere alle tre knappene samtidig,
for jevn fordeling i kupéen.

Klimaanlegg på / av
Klimaanlegget er designet for å fungere effektivt i
alle årstider, med lukkede vinduer.
Den brukes til å:
– senke temperaturen om sommeren;
– oppnå mer effektiv duggfjerning om vinteren
ved temperatur over 3 °C.
► Trykk på knapp 8 for å aktivere/deaktivere
klimaanlegget.
Når systemet er aktivert, tennes indikatorlampen
på knappen.
Klimaanlegget fungerer ikke hvis
regulering av luftstrøm er deaktivert.
For å få kjølig luft raskere, aktiverer du
innvendig luftresirkulering i en kort periode. Gå
deretter tilbake til inntak av luft utenfra.
Når du slår av klimaanlegget, kan det oppstå
et visst ubehag (fuktighet, dugg).
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Ensoners/tosoners
Innstillingen for passasjertemperatur kan
reguleres i forhold til innstillingen for føreren
(ensoners funksjon).
► Trykk på knapp 10 for å aktivere
MONO-funksjonen.
Funksjonen deaktiveres automatisk hvis
en passasjer bruker sine egne knapper for
temperaturregulering (tosoners funksjon).

REAR-funksjon
Aktivering av funksjonen slår på viften for de
bakre luftekanalene.
► Trykk på knappen OPSJONER for å gå til
sekundærsiden.
► Trykk på knapp 14 for å aktivere REARfunksjonen. Statusen vises som ON (PÅ).

Fjernkontroller
Når denne funksjonen er aktivert (REARfunksjonen aktivert og fjernkontroller låst
opp), kan baksetepassasjerene ta kontroll over
innstillingen av klimaanleggsystemet med
styringspanelet på baksiden av midtkonsollen.
Visningen av innstillingene oppdateres på
berøringsskjermen.

Temperaturen er ikke lenger regulert. Det vil
likevel kjennes en lett luftstrøm som skyldes
bilens fremoverbevegelse.

Indre luftsirkulasjon
1. Regulering av luftstrøm.
2. Automatisk komfortprogram.
3. Regulering av temperatur.

Låse fjernkontrollene
Det er mulig å forhindre at baksetepassasjerer får
tilgang til disse innstillingene.
► Trykk på knappen OPSJONER for å gå til
sekundærsiden.
► Trykk på knappen 15 for å låse fjernkontrollen.
ON-statusen vises.
En hengelås vises bak på klimaanlegg-displayet.

Ventilasjon med tenning på
Når tenningen er slått på, kan du bruke
ventilasjonssystemet for å justere luftstrømmens
innstillinger og luftfordelingen i kupéen avhengig
av batteriladingen.
Denne funksjonen driver ikke klimaanlegget.

Slå av systemet
► Trykk på knapp 2.
Knappens indikatorlampe tennes og alle andre
indikatorlamper for klimaanlegget slukner.
Denne handlingen deaktiverer alle funksjoner i
klimaanlegget.

Inntak av utvendig luft gjør at man unngår
duggdannelse på frontruten og på siderutene.
Resirkulering av intern luft isolerer kupéen fra lukt
og røyk, og gjør det mulig å raskere oppnå ønsket
temperatur i kupéen.
► Trykk på denne knappen for å aktivere/
deaktivere funksjonen (bekreftes gjennom
tenning/slukking av indikatorlampen).
Funksjonen aktiveres automatisk når
vindusspyleren for frontruten brukes eller
bilen settes i revers.

Avdugging foran - Avising
Automatisk siktprogram
Denne modusen gjør at dugg eller frost på
frontrute og sidevinduer kan fjernes så raskt som
mulig.
► Trykk på denne knappen for å aktivere/
deaktivere modusen (bekreftes gjennom
tenning/slukking av indikatorlampen).
Programmet styrer klimaanlegget automatisk
(avhengig av versjon), luftstrømmen og
luftinntaket, og gir optimal fordeling mot
frontruten og sidevinduene.
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Det er mulig å manuelt endre luftstrømmen
uten å deaktivere det automatiske
synlighetsprogrammet.

Oppvarmet frontrute

Med Stopp & Start er ikke STOP-modus
tilgjengelig så lenge duggfjerning er
aktivert.

Ekstra varme-/
ventilasjonsanlegg

Om vinteren skal all snø og is fjernes fra
frontruten nær kameraet, før du kjører av
gårde.
Ellers kan funksjonen til utstyret som er
tilknyttet kameraet påvirkes.

Avdugging og avising av
bakrute
Avising og avdugging fungerer bare når motoren
går.
Avhengig av versjon gjelder dette også
dørspeilene.
► Trykk på denne knappen for å aktivere/
deaktivere funksjonen (bekreftes gjennom
tenning/slukking av varsellampen)
Avisingen/avduggingen slås av automatisk for å
unngå unødig strømforbruk.
Slå av avisingen/avduggingen så snart
du synes det er nødvendig, ettersom
lavere strømforbruk medfører lavere
drivstofforbruk.

► Med motoren i gang, trykk på denne knappen
for å aktivere/deaktivere funksjonen (bekreftes
med den tilhørende indikatorlampen).
Funksjonen er aktiv straks interiørets temperatur
synker under 0 °C. Den deaktiveres automatisk
når motoren slås av.

I kaldt vær bidrar denne funksjonen til å
varme opp frontruta og området langs venstre
vindusstolpe.
Uten at du må endre innstillingene for
klimaanlegget betyr dette at vindusviskerbladene
løsner lettere hvis de frosset fast til frontruta, og
du forhindrer ansamling av snø som følge av bruk
av vindusviskerne.

Av/på

Varme
Dette er et ekstra, uavhengig system som varmer
opp kupeen og forbedrer avisingen.
Denne varsellampen tennes mens
systemet programmeres eller settes i drift
eksternt via fjernkontrollen.
Den blinker under hele oppvarmingsfasen og
slukker på slutten av oppvarmingssyklusen eller
når du slutter å bruke fjernkontrollen.
Hvis motoren ikke er startet på mer enn 3
dager, er det ikke sikkert at
fjernkontrollstartsystemet virker.
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Ventilasjon
Dette systemet gjør det mulig å ventilere kupéen
med luft utenfra for å bedre temperaturen ved
innstiging i bilen om sommeren.

Programmeringer
Du kan programmere varmen eller ventilasjonen
til å slå seg på, på den andre siden av Air
conditioning-menyen på berøringsskjermen.

Med DS CONNECT NAV
► Trykk på "Klimaanlegg"-menyen.
► Trykk på "Valg”-fanen.
► Trykk på Temperature programming.
► Trykk på "Status"-fanen for å aktivere/
deaktivere systemet.
► Trykk på fanen Parametere for å velge
modusen Oppvarming for å varme motoren og
kupeen, eller Ventilasjon-modus for å ventilere
kupeen.
► Deretter programmerer eller forhåndsinnstiller
du aktiveringstiden for hvert valg.
► Trykk på OK for å bekrefte.

Slå på
► Et langt trykk på denne tasten aktiverer
varmeanlegget.
Lampen på fjernbetjeningen lyser grønt i ca.
2 sekunder for å bekrefte at signalet har blitt
registrert av bilen.

► Bruk en mynt til å skru løs dekselet over
batterirommet.
Batteriene i fjernkontrollen skal ikke
kastes. De inneholder metaller som er
miljøskadelige. Ta dem med til et godkjent
avhendingspunkt.

Slå av
► Et langt trykk på denne tasten skrur
øyeblikkelig av varmeanlegget.
Lampen på fjernbetjeningen lyser rødt i ca. 2
sekunder for å bekrefte at signalet har blitt
registrert av bilen.
Lampen på fjernbetjeningen blinker i ca. 2
sekunder dersom bilen ikke har mottatt
signalet.
Du må da forflytte deg litt for å prøve på nytt.

Fjernkontroll, stor rekkevidde

Skifte av batteri

Denne betjeningen brukes til å skru
varmefunksjonen i kupeen for setet på eller av fra
avstand.
Fjernkontrollen har en rekkevidde på ca. 1 km i
åpne terreng.

Indikatorlampen på fjernkontrollen vil skifte til
oransje hvis batteriet nærmer seg tomt.
Dersom indikatorlampen ikke lyser, betyr det at
batteriet er utladet.

Maks. varighet for oppvarmingen er ca. 45
minutter, avhengig av klimatiske forhold.
Ventilasjonen aktiveres når batteriet er
tilstrekkelig ladet.
Oppvarmingen aktiveres under forutsetning
av at:
– ladeeffekten for batteriet og drivstoffnivået
er tilstrekkelig,
– motoren har vært startet en gang siden
forrige oppvarmingssyklus,
– det er gått 60 minutter mellom to
oppvarmingssykluser.
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Den programmerbare oppvarmingen er
knyttet til kjøretøyets drivstofftank. Sørg
for at du har tilstrekkelig drivstoff før bruk. Vi
anbefaler at du ikke programmerer
oppvarmingen hvis reservetanken slår inn.
Det programmerbare oppvarmingssystemet
må alltid slås av under fylling av drivstoff for å
unngå brann- eller eksplosjonsfare.
For å unngå risiko for forgiftning eller
kvelning, må man ikke bruke den
programmerbare oppvarmingen, selv i korte
perioder, i lukkede lokaler som garasjer eller
lignende, som ikke er utstyrt med systemer for
ventilering av eksosgass.
Bilen må ikke parkeres på underlag som kan ta
fyr (tørt gress, visne blader, papir o.l.) på grunn
av risiko for brann!

ikke-modifiserbar temperatur (ca. 21 °C) før du går
inn i bilen, på de dager og tidspunkt som er valgt.

Programmering
(Med DS CONNECT NAV)
I Klimaanlegg > OPSJONER-menyen:
Velg Temeraturinnstilling.
► Trykk på + for å programmere.
► Velg tidspunktet for bruk av bilen og de
ønskede dager. Trykk på OK.
► Trykk på ON for å aktivere denne
programmeringen.
Oppvarming starter ca. 45 minutter før den
programmerte tiden, og opprettholdes i 10
minutter etterpå.

Glassflater som bakruten eller frontruten
kan bli svært varme på enkelte steder.
Du må aldri sette gjenstander på eller ta på
disse flatene på grunn av forbrenningsfare!

Varme, sette
forhåndsbetingelser
(hybrid)
Denne funksjonen lar deg programmere bilen til å
justere kupétemperaturen til en forhåndsdefinert,

Denne indikatorlampen forblir tent i hele
oppvarmingsfasen.
Du kan definere flere programmer.
Hver enkelt lagres i systemet.
For å optimalisere batterilevetiden, anbefaler
vi programmering med bilen tilkoblet.

Denne funksjonen kan programmeres med
en smarttelefon, via MyDS-applikasjonen.
Med DS CONNECT RADIO kan programmeringen
med en smarttelefon, via applikasjonen.
Du finner mer informasjon om Fjernstyrbare
funksjoner i det aktuelle avsnittet.

Driftsforhold
– Funksjonen aktiveres bare når tenningen er av
og bilen er låst.
– Funksjonen aktiveres ikke dersom batteriets
kapasitetsnivå er under 50 %.
– Hvis gjentagende programmering er
aktivert (f.eks. fra mandag til fredag), og to
forhåndsbetingelsene utføres uten at bilen
brukes, vil programmeringen deaktiveres.
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Fronttilpasning

5.
6.
7.

Dørlommer
USB-kontakter
Oppbevaringsrom eller trådløs
smarttelefonlader
12 V-tilbehørskontakt (120 W)
8. Oppbevaringsrom
9. Koppholder
10. Armlene foran med oppbevaring
11. Oppbevaringsrom eller vifte bak

Solskjerm
► Når tenningen er på, og du åpner klaffen, vil
lyset til speilet tennes automatisk.
Solskjermen er også utstyrt med en billettholder.

Hanskerom
► For å åpne hanskerommet løfter du i
håndtaket.
Når tenningen er på, tennes hanskerommet når
det er åpent.
Avhengig av versjon, inneholder den en
justerbar ventilasjonsdyse, som fordeler
den samme luftkondisjonerte luften som
ventilasjonsåpningene i passasjerrommet.

1.
2.
3.
4.

Håndtak
Solskjerm
Oppbevaringsrom under rattet
Opplyst hanskerom

Det rommer deaktiveringsbryteren for
kollisjonspute for forsetepassasjer.
Kjør aldri med hanskerommet åpent når
det sitter en passasjer foran. Det kan føre
til skade under kraftig oppbremsing!

03

03

60
Ergonomi og komfort

Sigarettenner /
tilbehørskontakt med 12 volt

USB-port

Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av
dette utstyret, se avsnittet Lydanlegg og
telematikk.

FOCAL ELECTRA® Premium
Hi-Fi-system

► Når du skal bruke sigarettenneren, trykker du
den inn og venter i noen sekunder til den spretter
ut av seg selv.
► Hvis du vil bruke et 12 V-tilbehørskontakt
(maks. effekt: 120 W), må du fjerne
sigarettenneren og koble til en passende adapter.
Denne kontakten gjør det mulig å koble til en
telefonlader, tåteflaskevarmer, osv.
Etter bruk setter du på plass sigarettenneren med
det samme.
Tilkobling av et elektrisk utstyr som ikke
er typegodkjent av produsenten, for
eksempel en lader med USB-kontakt, kan
forstyrre funksjonen til bilens elektriske
komponenter i form av dårlig radiomottak eller
forstyrrelser i skjermbildene.

Du kan koble til en bærbar enhet eller en
USB-minnepinne.
Den spiller av lydfilene som overføres til
lydsystemet og spilles av via bilens høyttalere.
Du kan administrere disse filene ved hjelp av
betjeningene på rattet eller på berøringsskjermen.
USB-kontakten kan også
brukes til å koble en
smarttelefon til MirrorLinkTM, Android Auto® eller
CarPlay®, slik at visse applikasjoner på
smarttelefonen kan brukes på berøringsskjermen.
For best mulig resultat er det nødvendig å
bruke en kabel som er laget eller godkjent av
enhetsprodusenten.
Disse applikasjonene kan administreres
med betjeningsknappene på rattet eller med
kontrollene på lydanlegget.
Under bruk med USB kan det bærbare
utstyret lades automatisk.
Det vises en melding hvis forbruket til eksternt
utstyr er høyere enn amperen som leveres av
bilen.

Bilen din er utstyrt med et high-fidelity lydsystem,
utformet av det franske merket FOCAL®, som har
spesialisert seg på lyd i mer enn 35 år, og som er
anerkjent over hele verden for sine patenterte
nyvinninger og unike lydsignatur.
14 høyttalere med eksklusiv FOCAL®-teknologi gir
glede over ren og detaljert lyd i bilen:
– Midthøyttaler/satellitthøyttalere:
Polyglassteknologi som gir en velharmonisert og
presis lyd.
– Hi-Fi-basshøyttaler / midtnivåhøyttalere:
polyglassteknologi som gir en velharmonisert og
presis lyd.
– TNF-diskanter: omvendt kuppelaluminiumteknologi som gir optimal lyddispersjon
og svært detaljerte høyere frekvenser.
– 12-Kanalers aktiv forsterkning – 515 watt:
hybridklasse AB / klasse D-teknologi som gir rike
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og fine høyfrekvenssignaler, samt bass med god
effekt.
– Subwoofer: 200 mm trippel spole Power
FlowerTM-teknologi for definert og dynamisk
reproduksjon av lave frekvenser.

Oppbevaringsrom

Den muliggjør trådløs lading av mobile apparater
som smarttelefoner, basert på prinsippet med
magnetisk induksjon i henhold til standarden Qi
1.1.
Apparatet som skal lades opp, må være
kompatibelt med standarden Qi, enten i egen
utforming eller ved hjelp av en kompatibel holder
eller et deksel.
Ladeområdet vises med symbolet Qi.
Laderen virker når motoren går og med Stopp &
Start-systemet i stoppmodus.
Ladingen styres av smarttelefonen.
Med Nøkkelfri adgang og start-systemet kan
ladingen bli kortvarig forstyrret når en dør åpnes
eller tenningen skrus av.

Ikke la metallgjenstander (mynter, nøkler,
fjernkontroll til bilen osv.) ligge i
ladeområdet mens en enhet lades. Det er risiko
for overoppheting eller at ladeprosessen blir
avbrutt.

Sjekk av funksjon
Tilstanden til indikatorlampen viser laderens
funksjon.
Indikatorlampens Betydning
tilstand
Av

Motor av.
Ingen kompatible enheter
oppdaget.
Lading fullført.

► Når ladeområdet er klart, plasserer du en
enhet i midten.

Lyser grønt

Kompatibel enhet
oppdaget.
Lading pågår.

Når den portable enheten oppdages, tennes
laderens indikatorlampe og lyser grønt. Den
fortsetter å lyse så lenge batteriet lades.

Blinker oransje

En fremmed gjenstand
oppdaget i ladesonen.
Enheten ikke riktig
sentrert i ladesonen.

Lyser oransje
(vedvarende).

Funksjonssvikt i enhetens
batterimåler.
Batteritemperaturen i
enheten er for høy.
Funksjonssvikt i laderen.

Lading pågår
► For å åpne oppbevaringsrommet, trykker du på
midtkonsollen foran.

Trådløs smarttelefonlader

Systemet er ikke konstruert for å lade
flere enheter samtidig.
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Lukke
Hvis lampen lyser oransje:
– Fjern enheten, og legg det tilbake igjen midt i
ladesonen.
eller
– Fjern enheten og prøv på nytt et kvarter senere.
Hvis problemet vedvarer, må du få systemet
sjekket av en --forhandler eller et kvalifisert
verksted.

► Når du skal fjerne den på førersiden, flytter du
setet bakover og løsner festene.
► For å sette den på plass igjen, legger du
matten på plass og fester den ved å trykke.
► Kontroller at matten er riktig festet.

Armlene foran
Armlenet har et oppbevaringsrom.

Åpning

Demontering/montering

► Fold tilbake de to delene av dekket.

Matter
Montering

► Trykk på spaken under lokket.
Lokket åpnes i to deler.
Ved første gangs montering på førersiden må du
bare bruke festene som følger med.
De andre mattene legges på teppet.

Slik unngår du enhver risiko for blokkering
av pedalene:
– Bruk kun matter som er tilpasset festene
som allerede finnes i bilen. Det er disse festene
som skal brukes.
– Legg aldri flere matter oppå hverandre.
Bruk av matter som ikke er godkjent av
produsenten kan forstyrre tilgangen til
pedalene og være til hinder for cruisekontroll/
hastighetsbegrenser.
Godkjente matter er utstyrt med to fester
under setet.
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Berøringsfølsomme
taklamper

1. Berøringsfølsom kupélys foran
2. Berøringsfølsomme leselamper foran

3. Berøringsfølsomme leselamper bak

Berøringsfølsom kupélys foran
Lyset slås på gradvis:
– når bilen er ulåst.
– når tenningen slås av.
– når en dør åpnes.

– når låseknappen på fjernkontrollen aktiveres
for å lokalisere bilen.
Den slår seg av:
– når bilen er låst.
– når tenningen slås på.
– 30 sekunder etter at siste dør er lukket.
De fremre og bakre berøringsfølsomme
leselampene tennes og slukkes samtidig med
kupélyset.
Et langt trykk på kupélyset vil hindre helt at det
slås på (bekreftes med "AV"-symbolet).

Innredninger bak

Berøringsfølsomme leselamper

Hver USB-port brukes bare til å drive eller lade den
tilkoblede portable enheten.

► Trykk på nytt på knappen for kartleserlampen
mens tenningen er på.

USB-kontakter

Armlene bak

Dempet, innvendig
belysning
Den dempede belysningen i kupeen gir god sikt
under dårlige lysforhold.
Om natten vil bakgrunnsbelysning tennes/slukkes
automatisk når parklysene slås på/av.
Aktivering/deaktivering og justering av
lysstyrken samt valg av farge kan angis på
menyen Kjørebelysning / Bil på
berøringsskjermen.
Lampen i passasjerrommet reguleres også
av funksjonen DS SENSORIAL DRIVE.
For mer informasjon om DS SENSORIAL DRIVE
funksjonen, se tilsvarende avsnitt.

Oppbevaringsrommet har to koppholdere.

Skiluke
System for oppbevaring og transport av lange
gjenstander.
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Åpning
► Senk armlenet bak.
► Trekk lukas håndtak nedover.

3. Lys i bagasjerommet
4. Betjeningskontroller for sammenfolding av
baksetene
5. Kroker
6. Festekroker
7. Justerbart bagasjeromsgulv (2 posisjoner)
8. Oppbevaringsboks / verktøykasse under
gulvet
Disse festekrokene fester bagasjen ved
hjelp av ulike typer bagasjenett.
Disse nettene er tilgjengelige som tilbehør.
Hvis du vil ha mer informasjon, kontakt en
forhandler.

► Senk luka.
► Last gjenstandene inn i bagasjerommet.

Innredninger i bagasjerom

1. Bagasjeskjuler
2. 12 V-tilbehørskontakt (120 W)

Lastedeksel
Det består av to deler:
– en fast del med en åpen lagerplass.
– en bevegelig del som heves når bagasjerommet
åpnes med en åpen lagerplass.

For å ta av lastedekselet:
► Hekt av de to stroppene.

► Hev den bevegelige delen litt, og hekt den av
på begge sider.
► Hekt av den faste delen på hver side og ta ut
lastedekselet.
Ved plutselige oppbremsinger kan
gjenstander som er plassert å
lastedekselet bli prosjektiler.

12 V-tilbehørskontakt
► For å koble til et 12 V-tilbehørskontakt
(maksimal effekt: 120 W), fjern dekslet og koble
til en passende adapter.
► Slå på tenningen.
Tilkobling av et elektrisk utstyr som ikke
er typegodkjent, for eksempel en lader
med USB-kontakt, kan forstyrre funksjonen til
bilens elektriske komponenter i form av dårlig
radiomottak eller forstyrrelser i skjermbildene.

Bagasjeromsgulv med to
posisjoner
Gulvet med to posisjoner gjør at bagasjerommet
optimaliseres ved bruk av de sideveis stopperne
som sitter på sidene:
– Høy posisjon (100 kg maks.) for å oppnå et flatt
gulv opp til frontsetene når baksetene er foldet
ned.
– Lav posisjon (150 kg maks.) maksimalt volum i
bagasjerommet.
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På enkelte versjoner kan ikke gulvet i
bagasjerommet monteres i nederste
posisjon.

Oppbevaringsrom

For å endre høyden:
► Løft og trekk gulvet mot deg med den midtre
spaken, og bruk de sidestopperne for å flytte det.
► Skyv gulvet forover for å plassere det i ønsket
posisjon.

Slik beholder du gulvet i høy posisjon:
► Fra den høye posisjonen løftes gulvet mot
lastedekselet.
► Løft gulvet forbi de sammenfoldbare tappene,
og la gulvet hvile på disse tappene.

► Løft opp gulvet eller det hengslede teppet i
bagasjerommet (avhengig av versjon) helt for å få
tilgang til oppbevaringsboksen.
Avhengig av versjon inneholder det:
– Et sett for midlertidig reparasjon av punktert
dekk sammen med bilens verktøy.
– Et reservehjul med verktøysettet.
– Batteriladekabel (hybrid).

Lys i bagasjerommet
Det tennes automatisk når bagasjeromsluken
åpnes, og slukker automatisk når luken lukkes.
Varigheten på belysningen varierer i forhold til
omstendighetene:
– når tenningen er av, i ca. 10 minutter.
– i energisparemodus, i ca. 30 sekunder.
– når motoren går: ubegrenset.
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Hendel for utvendig
belysning

Nærlys

Hovedlys

► Drei ringen fremover for å slå dem på og
bakover for å slå dem av.
Hvis lysene slukker automatisk ("AUTO"posisjon), vil tåkelysene og nærlysene fortsette
å lyse.

Tåkelys foran/tåkelys bak
De fungerer sammen med parklys, nærlys
og hovedlykter.

Automatisk tenning av lys/kjørelys

► Trekk i hendelen for å veksle mellom nærlys
og fjernlys.
I AUTO- og parklysmodus kan føreren slå på
fjernlyset midlertidig («lyshorn») ved å trekke i
hendelen.

Bare parklys

Display

Nærlys eller fjernlys

Tilsvarende symbol i instrumentpanelet bekrefter
aktiveringen av ønsket lysfunksjon.

Sekundær baklysgruppe
Når bilens lys er på, fører åpning av
bakluken automatisk til at belysningen skifter
fra bremselys, parkeringslys og blinklys
til lyktene i bakre støtfanger, slik at bilens
sikkerhet ivaretas.

Tåkelys
Tåkelys bak
De virker bare når nærlys eller fjernlys er
på.

► Vri ringen forover:
• én gang for å slå på tåkelysene foran,
• én gang til for å slå på tåkelysene bak.
► Vri ringen bakover:
• én gang for å slå av tåkelysene bak,
• én gang til for å slå av tåkelysene foran.
Hvis lysene slås av automatisk (AUTO) eller
nærlyset slås av manuelt, forblir tåkelyset og
parklyset på.
► Drei ringen bakover for å slå av tåkelysene, så
vil parklysene slukkes.
Bruk av tåkelyset er forbudt i klart vær
eller regn, uansett om det er dag eller
natt. I slike tilfeller kan styrken på lysstrålen
blende andre bilførere. De skal bare brukes når
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det er tåke eller i snøvær (reglene kan variere
avhengig av land).
Glem ikke å slå av tåkelysene når det ikke er
nødvendig å bruke dem lenger.
Slå på lyktene etter at tenningen er slått
av
Aktiver lysbetjeningen igjen ved å dreie ringen
til AUTO-posisjonen og deretter til ønsket
posisjon.
Hvis førerdøren åpnes, varsler et kontinuerlig
lydsignal føreren om at lyktene er tent.
De vil slukkes automatisk etter en tidsperiode
som avhenger av batteriets ladetilstand (går
inn i strømsparingsmodus).

Du må aldri se rett på lysstrålen fra "Full
LED"-frontlykter: Fare for alvorlig
øyeskade.
Kjøring i utlandet
Konstruksjonen av nærlyslyktene gjør
det mulig å kjøre i land der trafikken kjører på
motsatt side av veien enn i landet der bilen ble
solgt, uten noen modifisering av lyktene.
For versjoner med "Full LED"-frontlykter må
den adaptive frontlysfunksjonen imidlertid
ikke aktiveres, for å unngå å blende førere av
møtende kjøretøy.

– Parklys (lysbetjening på posisjon "AUTO" med
svak lysstyrke eller "Bare parklys" eller "Nærlys
eller fjernlys").
Med kjørelys, avgir diodene et sterkere
lys.

Blinklys

Kjørelys/parklys

Slå av lampene med tenningen slått av
Når tenningen slås av, slukker alle
lys øyeblikkelig, unntatt nærlysene hvis
automatisk følgelys er aktivert.
Under visse klimatiske forhold (lave
temperaturer, fuktighet), er det normalt
at det dannes dugg på innsiden av
lykteglassene; duggen forsvinner noen
minutter etter tenning av lyktene.
Hvis én eller flere lamper svikter, ber en
melding deg om å sjekke den aktuelle
lampen eller lampene.

► Venstre eller høyre: hev eller senk lysbryteren
forbi motstandspunktet.

For- og baklys tennes automatisk når motoren
starter.
De sørger for funksjonene:
– Kjørelys (lyshendel i "AUTO"-posisjon med
tilstrekkelig lysstyrke).

Hvis du glemmer å slå av blinklyset i mer
enn 20 sekunder, vil lydsignalet øke i
styrke når bilen kjører i en hastighet på over 80
km/t.

Tre blink
► Trykk kort oppover eller nedover uten
å passere punktet som yter motstand:
Retningslyset vil blinke tre ganger.
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På versjoner med LED-retningslys tennes LEDpærene i sekvens.
Styrken på kjørelyset reduseres mens
retningslyset er aktivert.

Parklykter
Sidemarkeringer med tenning av parklysene bare
på trafikksiden.
► Avhengig av versjonen, beveg
lysbryterhendelen opp eller ned med hensyn
til hvilken side trafikken befinner seg på innen
ett minutt etter at tenningen er slått av (for
eksempel, ved parkering til venstre beveges
lysbryterhendelen opp for å slå på parklysene til
høyre).
Dette bekreftes av et lydsignal og tenning av
tilsvarende indikatorlampe på instrumentpanelet.
► Når du skal slå av parklysene, plasserer du
lysbryteren i midtre posisjon igjen.

Automatisk tenning av
frontlykter
Når ringen står i AUTO-posisjon og regn- og
lyssensoren oppdager dårlige lysforhold, tennes
skiltlyktene, parklysene og nærlysene automatisk
uten at føreren trenger å gjøre noe. Det kan også
hende de tennes hvis det begynner å regne,
samtidig som de automatiske vindusviskerne.
Med en gang lysforholdene igjen blir tilstrekkelige
gode eller etter at vindusviskerne har stanset, vil
lysene slukke automatisk.

Funksjonsfeil

Manuell

Hvis noe er feil på regn-/solskinnsensoren,
tennes lysene samtidig, og denne
varsellampen vises i instrumentpanelet sammen
med et lydsignal og/eller visning av en melding.
Kontakt en autorisert forhandler eller et
kvalifisert verksted.
Ikke tildekk regn-/solskinnsensoren som
er plassert bak speilet midt på frontruten
øverst. De tilknyttede funksjonene vil ikke
lenger reguleres.
I tåke eller snøvær kan det hende at regn-/
solskinnsensoren detekterer tilstrekkelig
lys. I dette tilfellet vil ikke lyktene tennes
automatisk.

Følge- og velkomstlys
"Follow me home"-lys
Automatisk
Med ringen i AUTO-stilling, i dårlig lys, tennes
nærlyset automatisk når tenningen slås av.
Du kan aktivere/deaktivere denne
funksjonen og justere tiden for følgelyset i
Kjørebelysning / Bil-menyen på
berøringsskjermen.

► Trekk hendelen mot deg med tenningen av
("lyshorn") for å aktivere/deaktivere funksjonen.
Manuelt følgelys slukker automatisk etter en viss
tid.

Automatisk velkomstlys på
utsiden
Når funksjonen Automatisk tenning av
hovedlykter er aktivert og lysforholdene ute er
dårlige, vil parklysene, nærlysene og lysene i
speilene tennes automatisk når bilen låses opp.
Aktivering, deaktivering og velkomstlysets
varighet angis på skjermmenyen
Driving/Vehicle.

Spotlys i dørspeilene
Disse spotlysene letter tilgangen til kjøretøyet ved
å lyse opp bakken i nærheten av fordørene.
Spotlysene tennes automatisk:
– når bilen er ulåst.
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– når en dør åpnes.
– når fjernkontrollen mottar en anmodning om å
finne bilen.
De tennes også sammen med det utvendige
velkomstlyset og "follow me home"-lyset.
Lysene slukker automatisk etter 30 sekunder.

DS NIGHT VISION

DS NIGHT VISION er et kjørehjelpsystem
som ikke under noen omstendigheter, kan
erstatte førerens personlig vurdering av sikten
og trafikkforholdene når det er mørkt.
Under noen forhold er temperaturkontrasten
for liten til at systemet kan registrere alle
farer, eller omvendt, det kan avgi falske
advarsler (f.eks. motoren til lastebiler parkert
i veikanten).

Så lenge det utvendige lysnivået er for høyt
eller nærlyset ikke er slått på, er varslene ikke
tilgjengelige.

Driftsforhold
– Med motoren i gang og i stoppmodus Stopp &
Start.
– Svært dårlige lysforhold med nærlysene på og i
god stand.
– Temperatur mellom -30 °C og +28 °C.
– Hastighet på under 160 km/t.
– Påvisning av dyr mindre enn 0,50 m.
Under forhold med dårlig utendørs sikt, bruker
systemet et infrarødt kamera foran på bilen for
å identifisere og signalisere at det er fotgjengere
eller dyr til stede i førerens siktfelt.
For å dra nytte av permanent visning av det
infrarøde kamerabildet på instrumentpanelet,
velg visningsmodusen «Night Vision» ved å
dreie på knotten på venstre side av rattet. Når
forholdene tilsier det, utløses en alarm hvis det er
en fare for kollisjon.
Den permanente visningen forsvinner når
tenningen slås av eller forholdene ikke tilsier
bruken.

Funksjon
Aktivering og deaktivering av systemet
gjøres på menyen Kjøring / Bil på
berøringsskjermen.
Hvis alle driftsforholdene er oppfylt, lyser
denne indikatorlampen grønt: Visningen på
instrumentpanelet (med nattbrillemodus valgt)
og utløsing av varsler er tilgjengelige.
Hvis visse driftsforhold (hastighet eller
temperatur) ikke er oppfylt, lyser
indikatorlampen oransje: kun visning på
instrumentpanelet er tilgjengelig (i
nattsynmodus).

Kamerabildet vises i gråtoner på
instrumentpanelet, og varme gjenstander vises
lysere enn kalde gjenstander.
Når fotgjengere eller dyr oppdages, vises de i gule
rammer.
Når systemet oppdager fare for
kollisjon med fotgjengere eller dyr,
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utløser det en advarsel: et symbol vises midt på
skjermen. Omrisset til fotgjengere eller dyr
rammes inn i rødt.
Hvis nattesynmodus ikke er valgt, utløses varselet
i et midlertidig vindu.
Ved varsling kan føreren gripe inn med en
unnamanøver eller ved å bremse.

Funksjonsbegrensninger
Systemet kan forstyrres eller fungere dårlig i
følgende situasjoner:
– når sikten er dårlig (snøvær, kraftig regn eller
tett tåke),
– kameraet er tildekket av snø, søle eller støv,
– kameraet har fått riper etter å ha vært flere
ganger gjennom bilvaskautomater,
– svært høy utetemperatur,
– øverst eller nederst i en bratt bakke,
– på en svært svingete vei,
– i en sving,
– etter et sammenstøt som kan ha forstyrret
kamerainnstillingene eller skadet kameraet,
– etter lakkering av grillen utvendig
forhandlerens nettverk eller et kvalifisert
verksted.

Anbefalinger om vedlikehold
Det infrarøde kameraet har en vaskespyler koblet
til bilens fremre vindusspylersystem.
Denne spyler hver femte bruk av vindusspylerne.
Sjekk jevnlig at kameraet er rent.
Når det er dårlig vær eller mye vind må du sikre at
kameraet ikke er dekket av søle, is eller snø.

Funksjonssvikt

Systemet blir virksomt når
kjørehastigheten overstiger 25 km/t.
Når hastigheten faller under 15 km/t, virker
ikke funksjonen lenger.

En oransje varsellampe lyser når alle
driftsforhold er oppfylt og det vises også
en melding, som angir at systemet har en
funksjonssvikt.
Kontakt en forhandler eller et autorisert verksted.

Aktivering/deaktivering

Automatisk nedblending
av fjernlys.

Stilles inn via Kjørebelysning / Bil-menyen
på berøringsskjermen.
Systemets tilstand blir værende i minnet når du
slår av tenningen.

Når ringen er i AUTO-posisjon, skifter dette
systemet automatisk mellom fjernlys og nærlys
i henhold til lys- og trafikkforhold ved hjelp av et
kamera som sitter øverst på frontruten.

Dette systemet er en
kjøreassistansefunksjon.
Føreren er alene ansvarlig for lyset på bilen,
dets tilpassing til lysforholdene, sikten og
trafikken og overholdelse av trafikkreglene.

Funksjon
Hvis omgivelseslysnivået er tilstrekkelig, og/eller
hvis trafikkforholdene ikke er egnet for bruk av
hovedlykter:
– Nærlysene holdes tent. Disse
indikatorlampene tennes på
instrumentpanelet.
Hvis lysforholdene er veldig dårlige og
trafikkforholdene tillater det:
– Hovedlyktene tennes automatisk.
Disse indikatorlampene tennes på
instrumentpanelet.
Funksjonen deaktiveres når tåkelysene slås på,
eller systemet registrerer tykk tåke.
Funksjonen aktiveres automatisk og umiddelbart
når tåkelysene slås av eller bilen forlater et
område med tykk tåke.
Denne indikatorlampen slukkes når
funksjonen deaktiveres.
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Pause
Hvis situasjonen krever skifte av hovedlyktstråle,
kan føreren gripe inn når som helst.
► Et lyshornblink setter funksjonen på pause:
• Hvis indikatorlampene «AUTO» og «Nærlys»
er på, endrer systemet til fjernlys.
• Hvis indikatorlampene «AUTO» og «Fjernlys»
er på, endrer systemet til nærlys.
Når du skal gjenaktivere funksjonen, blinker du
med hovedlyktene igjen.
Systemet kan bli avbrutt eller ikke virke
som det skal, i følgende tilfeller:
– Når det er dårlig sikt (snø, mye regn o.l.).
– Hvis frontruten foran kameraet er skitten,
neddugget eller tildekket (for eksempel av et
klistremerke).
– Hvis bilen befinner seg foran sterkt
reflekterende skilt.
Når systemet oppdager tykk tåke, deaktiverer
det funksjonen midlertidig.
Systemet kan ikke registrere:
– Trafikanter som ikke har eget lys, f.eks.
fotgjengere.
– Biler med tildekket belysning (for eksempel
biler som kjører bak en veiskiller på motorvei).
– Biler som befinner seg på toppen eller i
bunnen av en bratt bakke, på svingete veier
eller i gatekryss.

Frontruten foran kameraet må rengjøres
regelmessig, og da spesielt sonen foran
kameraet.
Frontruten kan også dugge på innsiden rundt
kameraet. I fuktig eller kaldt vær må frontruten
avdugges regelmessig.
Påse at det ikke samles opp snø på panseret
eller på bilens tak, da det kan dekke til
kameraet.

Adaptivt frontsystem
(AFS)
Bare tilgjengelig på versjoner som har frontlykter
med Full LED-teknologi.
AFS-funksjonen styrer flere lysmodi. Disse er
spesifikke for hver kjøresituasjon.
Lysstyrken og retningen til frontlyktene og
modulene varierer slik at de øker eller reduserer
rekkevidden til lysene.
Modulene roterer og vipper slik at lysstrålen
utvides og skifter retning for å øke eller redusere
lysmengden på veikantene.
Dette er en hjelpefunksjon som ikke i noe
tilfelle kan erstatte førerens årvåkenhet.
Føreren må hele tiden tilpasse kjøringen i
forhold til sikten og trafikkforholdene.

Aktivering/deaktivering
► Sett lysbryteren i stillingen AUTO.

► I Kjørebelysning / Bil-menyen på
berøringsskjermen, velger du Regulering lys.

Bymodus

Lyktene gir middels sterk belysning med
modulene vendt utover.
Bredden på lysstrålen økes for at føreren
lettere skal kunne gjenkjenne farer i veikanten
(fotgjengere, veikryss).
Rekkevidden til denne lysinnstillingen er ca. 280
m.
Denne modusen aktiveres når bilen har kjørt i
minst 3 sekunder i en hastighet lavere enn 50
km/t.

Vei-modus
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Dette lyset gir forbedret lysstråle, økt lysstyrke og
redusert intensitet på modulene.
Rekkevidden til denne lysinnstillingen er ca 330
m.
Denne modusen aktiveres når bilen har kjørt i
minst 2 sekunder i en hastighet på mellom 50
km/t og 110 km/t.

Regnmodus

Hvis bilen din er utstyrt med dette systemet, vil
det bruke strålen fra tåkelyset foran til å belyse
innsiden av en sving, når fjern- eller nærlyset er
på og bilens fart er under 40 km/t (bykjøring,
svingete veier, kryss, parkeringsmanøvre osv.).

Motorveimodus

Lyktene og modulene danner en lyskjegle med
hevet stråle, egnet for veier med rask trafikk.
Rekkevidden til denne lysinnstillingen er ca 370
m.
Denne modusen aktiveres når bilen har kjørt i
minst 5 sekunder i en høyere hastighet enn 110
km/t.

Denne modusen aktiveres når frontruteviskerne
er på.
Lysstrålen er bredere. Modulenes styrke økes
slik at føreren ser de hvite stripene bedre, mens
hovedlyktenes intensitet reduseres for å gi
føreren bedre sikt (mindre gjenskinn fra våt
veibane).
Rekkevidden til denne lysinnstillingen er ca 330
m.

Uten svinglys

Statisk svinglys

Med svinglys
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Aktivering/deaktivering
Stilles inn via Kjørebelysning / Bil-menyen
på berøringsskjermen.

Slå av/på
Denne funksjonen utløses:
– ved aktivering av det tilsvarende blinklyset.
eller
– ved et visst rattutslag.
Den blir inaktiv:
– under en gitt rotasjonsvinkel av rattet.
– hastighet over 40 km/t.
– ved innkobling av revers.

Slå av/på
Denne funksjonen utløses når rattet vris til en viss
vinkel.
Denne funksjonen deaktiveres i følgende tilfeller:
– under en gitt rotasjonsvinkel av rattet.
– ved innkobling av revers.

Justering av frontlykter
Manuell justering av halogeneller xenonhovedlykter

Dynamisk kurvebelysning

Automatisk justering av
frontlysene med Full LED
teknologi
Dette systemet justerer automatisk høyden på
frontlysstrålen i henhold til bilens last.
Ved funksjonssvikt tennes denne
varsellampen på instrumentpanelet,
displayet viser en melding og det høres et
lydsignal.
Systemet vil regulere hovedlyktene til lavest mulig
posisjon.
Få systemet kontrollert av en forhandler eller et
kvalifisert verksted.
Unngå å berøre Full LED-frontlyktene. Fare
for elektrisk støt!

Betjening av vindusvisker

Bare tilgjengelig på versjoner utstyrt med
frontlykter med Full LED-funksjon.
Frontlyktene følger kurven til bilen i svinger for å
gi bedre belysning på veien.

Aktivering/deaktivering
Stilles inn via Kjørebelysning / Bil-menyen
på berøringsskjermen.

For å unngå å sjenere andre trafikanter skal
frontlyktene reguleres i høyden, avhengig av
bilens last.
0
Kun fører eller fører + passasjer foran.
1
5 personer.
2
5 personer + last i bagasjerommet.
3
Kun fører + last i bagasjerommet.
4 5 6 Ikke i bruk.
Den opprinnelig innstillingen er stilling 0.

Om vinteren må du fjerne snø, is eller frost
fra frontruten rundt vindusviskerarmene
og på frontrutepakningen foran før
vindusviskerne aktiveres.
Bruk ikke vindusviskerne på en tørr
frontrute. Når det er veldig kaldt eller
varmt, må du kontrollere at viskerbladene ikke
sitter fast i frontruten før aktivering av
vindusviskerne.
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Uten AUTO-funksjon

Enkelt intervall (trykk nedover og slipp).
eller
Automatisk
Se avsnittet om dette.
Etter at tenningen slås av kan det hende
at det oppstår en liten bevegelse av
vindusviskerne på frontruten som legger dem
til oppbevaring under panseret.

Med AUTO-visking

Vindusviskere
► Kontrollspak for viskerhastighet: skyv
hendelen opp eller ned til ønsket posisjon.
Hurtig (kraftig regn)
Normal (moderat regn)
Intervall (tilpasses bilens hastighet)
Av

I posisjon 1 eller 2 reduseres
viskefrekvensen når kjørehastigheten
faller under 5 km/t.
Når bilens hastighet er over 10 km/t, vender
viskefrekvensen tilbake til opprinnelig
hastighet (rask eller normal).
Hvis tenningen hadde blitt slått av med
vindusviskeren aktiv, er det nødvendig å
betjene kontrollen for å reaktivere
vindusviskeren når tenningen slås på (med
mindre tenningen er av i mindre enn 1 minutt).

Avslutning av skjermspyleren etterfølges av en
siste viskersyklus.
Vindusspylerdysene foran er integrert i
tuppene på hver arm.
Vindusspylervæsken sprayes langs hele
viskerbladets lengde. Dette forbedrer
synligheten og reduserer forbruket av
vindusspylervæske.
I enkelte tilfeller, avhengig av
sammensetningen eller fargen på væsken og
lysforholdene ute, kan den flytende sprayen
være knapt merkbar.
For ikke å skade vindusviskerbladene må
vindusspyleren aldri aktiveres hvis
spylervæskebeholderen er tom.
Vindusspyleren må bare aktiveres hvis det
ikke er fare for at væsken fryser på frontruta
og forhindrer sikten. Om vinteren bruker du
produkter registrert for "veldig kaldt klima”.
Etterfyll aldri med vann.

Rear wiper

Enkeltvis
► Trekk hendelen kort mot deg.

Frontrutespyler
► Trekk vindusviskerhendelen mot deg.
Spyleren og frontruteviskeren fungerer så lenge
betjeningshendelen er trukket inn.

► Drei ringen for å plassere ønsket symbol
ovenfor merket.
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Av
Intervall
Visking med vindusspyler

Revers
Hvis vindusviskeren foran er aktivert når bilen
settes i revers, vil vindusviskeren bak aktiveres
automatisk.
Funksjonen aktiveres eller deaktiveres på menyen
for konfigurasjon av bilen på skjermbildet.
Denne funksjonen er aktivert som standard.
Hvis det samler seg snø eller frost eller
hvis en sykkelholder er montert på en
slepekrok, må du deaktivere den automatiske
vindusviskeren bak via menyen
Kjørebelysning/Bil på berøringsskjermen.

Vindusspyler bak
► Drei ringen mot dashbordet, og hold den.
Vindusspyleren og viskeren går så lenge ringen
holdes.
Vindusviskeren går en ekstra gang når
vindusspyleren avsluttes.

Spesial plassering av
vindusviskerne
Denne posisjonen brukes ved rengjøring eller
bytte av viskerbladene. Den kan også være nyttig

om vinteren (is, snø) for å løfte vindusviskerne
opp fra frontruten.
For å bevare optimal effekt på
vindusviskerne anbefaler vi:
– at de håndteres med stor forsiktighet.
– at de rengjøres regelmessig med såpevann.
– ikke bruker dem til å presse en papplate mot
frontruten.
– at de skiftes ut med en gang de viser tegn
til slitasje.

Skifte vindusviskerblader
Demontering / montering i fronten

Før demontering av et vindusviskerne foran

► Innen ett minutt etter at tenningen slås av,
vil enhver aktivering av vindusviskerhendelen
plassere vindusviskerne vertikalt.
► Fortsett til den ønskede betjeningen eller til
utskifting av viskerbladene.

Ettermontering av et frontvindusviskerblad
► Hvis du vil sette viskerbladene i opprinnelig
posisjon igjen, slår du på tenningen og betjener
viskerhendelen.

► Utfør disse utskiftingsoperasjonene på
viskerbladet fra førersiden.
► Start med viskerbladet som er lengst fra deg,
hold den faste delen av hver arm og løft så langt
som mulig.
Vær forsiktig så du ikke holder i armene
på dysestedene.
Ikke ta på viskerbladet, ellers kan det
forårsake uopprettelig skade.
Ikke slipp dem mens de beveges – Fare for å
skade frontruta!
► Rengjør frontruten med spylevæske.
Ikke bruk vannavvisende produkter av
typen "Rain X".
► Hekt av det slitte viskerbladet nærmest deg
og fjern det.

04

04

76
Lys og sikt
► Monter det nye viskerbladet og hekt det inn
på armen.
► Gjenta prosedyren for det andre viskerbladet.
► Start med viskerbladet som er nærmest deg,
hold nok engang den faste delen av hver arm og
fell den forsiktig inn mot frontruten.

Demontering / montering bak
► Hold den faste delen av armen og løft den til
stopp-posisjonen.
► Rengjør bakruten med spylevæske.
► Hekt av det slitte viskerbladet og fjern det.
► Monter det nye viskerbladet og hekt det inn
på armen.
► Hold nok engang den faste delen av armen og
fell den forsiktig inn mot bakruten.

Automatiske
vindusviskere
I AUTO-modus går vindusviskerne automatisk
uten inngripen fra førerens side hvis det
registreres regn. Viskerhastigheten tilpasses
regnets styrke. Hvis regn oppdages, tilpasses
viskingen automatisk for regnets styrke.
Registreringen av regn skjer med en regn-/
solskinnsensor midt på frontruta øverst, bak det
innvendige speilet.

Unngå tildekning av
regn/-solskinnsensoren.
Når du bruker en automatisk vaskehall, må
du slå av de automatiske vindusviskerne og
tenningen.
Om vinteren anbefales det å vente til
frontruten er helt aviset før de automatiske
regnsensitive vindusviskerne aktiveres.

Slå på

► Gi et kort støt nedover på kontrollen.
En viskeromgang bekrefter forespørselen.
Denne indikatorlampen tennes i
instrumentpanelet, og en melding vises.

Slå av
► Gi kontrollstangen et nytt dytt nedover eller
sett den i en annen posisjon (Int, 1 eller 2).
Denne indikatorlampen slukkes på
instrumentpanelet og en melding vises.
Hvis tenningen har vært av i mer enn ett
minutt, må de automatiske
vindusviskerne aktiveres igjen ved å skyve
kontrollstangen nedover.

Funksjonssvikt
Hvis det oppstår en feil ved de automatiske
vindusviskerne, vil vindusviskerne virke i middels
modus.
Få systemet kontrollert av en forhandler eller et
kvalifisert verksted.
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Generelle
sikkerhetsanbefalinger
Ikke fjern etiketter som er festet på
forskjellige steder på bilen. De inkluderer
sikkerhetsadvarsler og identifiserende
informasjon for bilen.
Avhengig av nasjonale bestemmer
bestemmelser kan det være obligatorisk
med visse typer sikkerhetsutstyr: refleksvest,
varseltrekant, alkotest, ekstra pærer, sikringer,
brannslokkingsapparat, førstehjelpsskrin,
skvettlapper bak på bilen osv.
Montering av elektrisk tilbehør:
– Montering av elektrisk utstyr
eller tilbehør som ikke er foreskrevet av
produsenten, kan medføre økt strømforbruk
samt feil og funksjonssvikt i de elektriske
systemene i bilen din. Kontakt en forhandler
for å få informasjon om utvalget av anbefalt
tilbehør. Ta kontakt med en autorisert
forhandler for å gjøre deg kjent med utvalget
av utstyr og tilbehør.
– Av sikkerhetsårsaker er tilgangen til
diagnoseuttaket, som er forbundet med de
elektroniske systemene som er integrert
i bilen, strengt forbeholdt autoriserte
forhandlere eller et kvalifisert verksted, da
disse har tilpasset verktøy for formålet (risiko
for funksjonsfeil på elektroniske systemer som

er integrert i bilen kan føre til problemer eller
alvorlige ulykker). Fabrikanten kan ikke holdes
ansvarlig hvis denne forholdsregelen ikke
respekteres.
– Enhver endring eller tilpasning som ikke
er planlagt eller autorisert av produsenten,
eller som utføres uten overholdelse av
de tekniske forskriftene som er angitt av
produsenten, vil føre til at fabrikkgarantien og
forbruksgarantien bortfaller.
Installering av sendere for
radiokommunikasjon (tilbehør)
Før du installerer en
radiokommunikasjonsender med utvendig
antenne, må du kontakte en forhandler, som
gir deg informasjon om spesifikasjoner om
senderne som kan monteres (frekvensbånd,
maks. effekt, antenneposisjon, spesielle
monteringskrav), i samsvar med EU-direktivet
for elektromagnetisk kompatibilitet for biler
(2004/104/EC).
Samsvarserklæringer for radioutstyr
De relevante sertifikatene er tilgjengelig
på nettstedet http://service.dsautomobiles.
com .

Nødlys

► Når denne knappen trykkes inn blinker alle
blinklysene.
Nødlyset kan også fungere når tenningen er slått
av.

Automatisk tenning av nødlys
Ved nødbremsing, avhengig av fartsreduksjonen
som registreres, tennes nødblinklysene
automatisk. De slukker deretter automatisk ved
neste akselerasjon.
De kan slås av ved å trykke på knappen en gang
til.
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Horn

Kontakt en autorisert forhandler eller et
kvalifisert verksted for å få systemet kontrollert.

Nød- eller assistanseanrop

Hvis et sammenstøt registreres av
styringsenheten for
kollisjonsputesystemet, gjøres det et nødanrop
automatisk og uavhengig av om kollisjonsputer
er blitt utløst.
Lokalisert nødopprigning er en tjeneste
som kan brukes kostnadsfritt.

Systemdrift

► Trykk midt på rattet.

Fotgjengervarsling
(hybrid)
Dette systemet varsler fotgjengere om at
kjøretøyet nærmer seg ved kjøring i ELECTRICmodus (100 % elektrisk kjøring).
Fotgjengervarslingen er i drift når kjøretøyet
beveger seg i hastigheter på opptil 30 km/t,
fremover eller bakover.

Funksjonsfeil
Ved funksjonsfeil tennes denne
varsellampen på instrumentpanelet.

Lokalisert nødopprigning
(PE112)
► I en nødsituasjon trykker du på knappen 1 i
mer enn 2 sekunder.
Tenning av indikatorlampen og en talemelding
bekrefter at det er foretatt et anrop til
nødtjenestene.*.
Lokalisert nødopprigning lokaliserer umiddelbart
bilen og setter deg i kontakt med aktuelle
nødtjenester**.
► Et nytt umiddelbart trykk på denne tasten
annullerer anmodningen.
Indikatorlampen blinker når bildata sendes, og
fortsetter å lyse når kommunikasjon etableres.

– Hvis indikatorlampen lyser rødt, så grønt og så
slukkes når tenningen slås på: Systemet virker
som det skal.
– Hvis indikatorlampen lyser kontinuerlig rødt:
Funksjonsfeil i systemet.
– Hvis indikatorlampen blinker rødt: Bytt ut
reservebatteriet.
I de siste to tilfellene er det fare for at nød- og
assistanseanrop ikke vil virke.
Kontakt en forhandler eller et kvalifisert verksted
så snart som mulig.
Bilen kan kjøres selv om systemet ikke
fungerer.
Databehandling
All behandling av personlig informasjon
av Lokalisert nødopprigning-systemet (PE112)

* I henhold til generelle betingelser for bruk av tjenesten, tilgjengelig fra forhandlere og gjenstand for teknologiske og tekniske begrensninger.
** I områder dekket av Lokalisert nødopprigning og Lokalisert assistanseopprigning.
Listen over land som dekkes, samt telematikktjenester som leveres, fås hos forhandlerne eller på nettstedet for landet du bor i.
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er i samsvar med rammeverket for beskyttelse
av personlig informasjon etablert i forskrift
2016/679 (GDPR) og direktiv 2002/58/EF fra
Europa-parlamentet og Det europeiske råd, og
har spesielt som formål å beskytte de vitale
interessene til datasubjektet i henhold til
artikkel 6.1, avsnitt d) i forskrift 2016/679.
Behandling av personlig informasjon er strengt
begrenset til administrasjon av Lokalisert
nødopprigning-systemet brukt med det
europeiske nødnummeret 112.
Lokalisert nødopprigning-systemet kan
bare samle inn og behandle følgende data
relatert til kjøretøyet: understellsnummer,
type (personbil eller lett nyttekjøretøy),
drivstofftype eller kraftkilde, nyligste tre
steder og kjøreretning samt en tidsstemplet
loggfil som registrerer den automatiske
aktiveringen av systemet.
Mottakerne av de behandlede dataene er
samtaleavviklingstjenester utpekt av relevante
nasjonale myndigheter i området der de er
lokalisert, som muliggjør prioritert mottak og
håndtering av anrop til nødnummeret 112.
Datalagring
Data i systemets minne er ikke tilgjengelig
utenfor systemet før det foretas et anrop.
Systemet kan ikke spores, og overvåkes ikke
kontinuerlig i normal driftsmodus.

Dataene i systemets interne minne slettes
automatisk og kontinuerlig. Bare bilens tre
siste steder lagres.
Når et nødanrop utløses, lagres dataloggen i
maksimum 13 timer.
Tilgang til data
Du har rett til å få tilgang til dataene
og om nødvendig sende en forespørsel om å
rette, slette eller begrense behandlingen av
personlig informasjon som ikke behandles
i samsvar med bestemmelsene i forskrift
2016/679 (GDPR). Tredjeparter som har fått
tilsendt data skal varsles om eventuelle
rettelser, slettinger eller begrensninger
utført i henhold til det forannevnte direktivet,
med mindre dette ikke er mulig eller krever
uforholdsmessig innsats.
Du har også rett til å fremfør en klage til
relevant databeskyttelsesmyndighet.

Lokalisert
assistanseopprigning
► Hvis bilen havarerer, kan du trykke og holde
inne knappen 2 i minst to sekunder for å be om
assistanse (bekreftes av en talemelding*).
► Et nytt umiddelbart trykk på denne tasten
annullerer anmodningen.

Med personvernmodus kan du
administrere hvilke data som deles (data
og/eller posisjon) mellom bilen og DS
AUTOMOBILES-merket.
Dette kan konfigureres på menyen for
Innstillinger på berøringsskjermen.
Avhengig av utstyr kan du som standard
deaktivere/gjenaktivere geoplassering ved å
trykke på de to knappene samtidig, og deretter
trykke på Lokalisert assistanseopprigningknappen for å bekrefte.
Hvis du har kjøpt bilen din utenfor
forhandlernettet, kan du få kontrollert
konfigurasjonen av disse tjenestene, og du kan
be om å få foretatt en modifisering. I et
flerspråklig land er konfigurasjon mulig på det
offisielle nasjonalspråket du velger.
Av tekniske årsaker, bl.a. for at kunden
skal kunne oppnå en bedre
kvalitetsmessig ytelse fra telematikksystemet,
forbeholder bilprodusenten seg retten til å
foreta oppdateringer av telematikksystemet i
bilen når som helst.
Hvis du har DS CONNECT BOX med
SOS-pakke og assistanse inkludert, har du

* I henhold til den geografiske dekningen av Lokalisert nødopprigning, Lokalisert assistanseopprigning og det offisielle språket valgt av eieren av bilen.
Listen over land som dekkes, samt telematikktjenester som leveres, fås hos forhandlerne eller på nettstedet for landet du bor i.
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tilleggstjenester i ditt personlige område
gjennom hjemmesidene i landet du bor.
Hvis du vil ha informasjon om SOS-pakke og
assistanse, se de generelle betingelsene for
disse tjenestene.

Elektronisk
stabilitetskontroll (ESC)
Det elektroniske stabilitetsprogrammet består av
følgende systemer:
– Blokkeringsfrie bremser (ABS) og elektronisk
bremsekraftfordeling (EBFD).
– Assistanse ved nødbremsing (EBA)
– Antispinn (ASR)-regulering
– Dynamisk stabilitetskontroll (DSC)
– Tilhengerstabilisator (TSA).

Bilen beholder det vanlige bremsesystemet. Kjør
forsiktig i moderat hastighet.
Ta snarest mulig kontakt med en forhandler eller
et kvalifisert verksted.
Når denne varsellampen tennes sammen
med STOPP- og ABS-varsellampene
ledsaget av en melding og et lydsignal, betyr det
feil i EBFD.
Stans bilen med det samme det er trygt å gjøre
det.
Kontakt en forhandler eller et autorisert verksted.
Normal drift av ABS-systemet kan merkes
ved lette vibrasjoner i bremsepedalen.
Ved bremsing i en nødssituasjon skal du
tråkke bestemt på bremsepedalen og
opprettholde trykket.

Blokkeringsfrie bremser
(ABS) og elektronisk
bremsekraftfordeling (EBFD)

Ved skifte av hjul (dekk og felger) må du
kontrollere at det nye hjulet er godkjent
for bilen din.

Disse systemene forbedrer bilens stabilitet og
håndtering under bremsing, og gir bedre kontroll i
svinger, spesielt på dårlige eller glatte veier.
ABS forhindrer blokkering av hjulene ved
nødbremsing.
Det elektroniske bremsekraftfordelingssystemet
(EBFD) fordeler bremsetrykket individuelt på de
fire hjulene.
Denne varsellampen lyser vedvarende ved
en funksjonssvikt i ABS.

Etter en kollisjon må du få disse
systemene kontrollert hos en forhandler
eller et kvalifisert verksted.

Nødbremsassistanse
Ved bråbremsing vil dette systemet sørge for at
det optimale bremsetrykket oppnås raskere slik
at bremselengden reduseres.

Systemet aktiveres avhengig av hvor fort
bremsepedalen trykkes inn. Bremsepedalen blir
da mindre hard, og bremsingen mer effektiv.

Antispinn av hjul (ASR) /
Dynamisk stabilitetskontroll
(DSC)
Antispinn (ASR) optimaliserer veigrepet ved å
kontrollere bremsene på drivhjulene og motoren,
og hindre at hjulene spinner. Dette forbedrer også
retningsstabilitet under akselerasjon.
Hvis det oppdages avvik mellom kursen som bilen
følger, og den som føreren ønsker, overvåker
DCS-systemet hvert hjul og påvirker automatisk
bremsen på ett eller flere hjul, og likeledes
motoren for å holde bilen på ønsket kurs innenfor
rammene av de fysiske lovene.
Disse systemene aktiveres automatisk når
kjøretøyet startes.
Systemene trer automatisk i funksjon hvis det
oppstår problemer med veigrep eller styring.
Denne varsellampen på instrumentpanelet
blinker for å indikere at de er i bruk.

Deaktivering/gjenaktivering
Under eksepsjonelle forhold (ved å starte et
kjøretøy som sitter fast i gjørme, ikke kommer løs
fra snø, er på myk jord osv.), kan det være nyttig
å deaktivere Antispinn-systemet for å spinne
hjulene fritt og gjenvinne trekkraften.
Så snart veigrepet tillater det, aktiverer du
systemet igjen.
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Stilles inn via Kjørebelysning / Bil-menyen
på berøringsskjermen.
En melding bekrefter deaktivering/gjenaktivering.
Antispinn-systemet reaktiveres automatisk
hver gang tenningen slås på igjen, eller når bilen
kommer opp i 50 km/t.
Reaktivering gjøres manuelt under 50 km/t.

Funksjonsfeil
Denne varsellampen tennes sammen med
et lydsignal og visningen av en melding, for
å indikere funksjonsfeil i systemet.
Kontakt en forhandler eller et kvalifisert verksted
for å få systemet kontrollert.
ASR/DSC
Disse systemene øker sikkerheten under
normale kjøreforhold, men de må under
ingen omstendigheter anspore føreren til
å ta unødige sjanser eller kjøre i for høye
hastigheter.
Det er under forhold med nedsatt veigrep
(regn, snø, ishinne) at faren for å miste
veigrepet øker. Av hensyn til sikkerheten er
det følgelig viktig at du har disse systemene
aktivert under alle forhold, især under
vanskelige forhold.
Riktig drift av disse systemene forutsetter
overholdelse av produsentens anbefalinger
når det gjelder hjul (dekk og felger),
bremsekomponenter og elektroniske
komponenter samt monterings- og

reparasjonsprosedyrer som brukes av
forhandlere.
Bruk av vinterdekk anbefales for å sikre at
disse systemene også er effektive i vintervær.
Alle fire hjulene må være utstyrt med dekk som
er godkjent for bilen.

Kontroll av tilhengerens
stabilitet (TSM)
Ved kjøring med tilhenger gjør dette systemet det
mulig å unngå risiko for at bilen eller tilhengeren
vingler.

Funksjon
Systemet aktiveres automatisk når tenningen
slås på.
Det elektroniske stabilitetskontrollsystemet
(ESC) må fungere korrekt.
Hvis systemet registrerer at tilhengeren vingler
(bukter seg) i hastigheter mellom 60 km/t
og 160 km/t, vil det påvirke bremsene for å
stabilisere tilhengeren og eventuelt redusere
motoreffekten for å senke bilens hastighet.
Denne varsellampen blinker i
instrumentpanelet og bremselyset tennes
for å trekke oppmerksomheten til denne
korrigeringen.
Informasjon om tauet last og masse finnes i
avsnittet Tekniske spesifikasjoner eller bilens
vognkort.
Hvis du vil ha mer informasjon om kjøring med
tilhenger, se det aktuelle avsnittet.

Funksjonsfeil
Ved funksjonsfeil vil denne varsellampen
lyse på instrumentpanelet samtidig som
det vises en melding og avgis et lydsignal.
Hvis du vil fortsette å trekke tilhengeren, må du
sette ned hastigheten og kjøre forsiktig!
Kontakt en autorisert forhandler eller et
kvalifisert verksted for å få systemet kontrollert.
Systemet for kontroll av tilhengerens
stabilitet tilbyr forbedret sikkerhet ved
normale kjøreforhold hvis anbefalingene for
tauing av tilhengere etterleves. Det må ikke
oppmuntre føreren til å ta risiko, for eksempel
ved å taue en tilhenger under ugunstige
forhold (overbelastning, manglende
etterlevelse av tilhengerens kuletrykk, slitte
eller underoppblåste dekk, feil på
bremsesystemet, o.l.) eller kjøre ved for høy
hastighet.
I visse tilfeller kan det hende at tilhengerens
slingring ikke blir oppdaget av systemet,
spesielt hvis tilhengeren er lett.
Ved kjøring på glatt eller dårlig vei kan det
hende at systemet ikke klarer å hindre at
tilhengeren plutselig skjener.

Intelligent Traction Control
(«Snow motion»)
Avhengig av versjon er bilen din utstyrt med et
system for hjelp til fremdrift på snø: Intelligent
Traction Control.
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Dette systemet registrerer situasjoner med dårlig
veigrep som kan gjøre bilens oppstart og fremdrift
vanskelig i dyp eller hardstampet snø.
I disse situasjonene vil Intelligent Traction Control
regulere forhjulenes spinn for å optimalisere
bilens fremdrift og retningsstabilitet.
Det anbefales på det sterkeste å bruke
vinterdekk på veier med dårlig veigrep.

Avansert Grip Control
Dette spesialpatenterte kontrollsystemet for
trekkraft gir bedre grep i snø, søle og sand.
For optimalt grep på snø anbefales det å
bruke vinterdekk på bilen.

Aktivering/deaktivering

► Trykk på knappen KJØREMODUS for å velge én
av de tre kjøremodiene. De forskjellige modiene
vises på instrumentpanelet.
► Avhengig av omstendighetene velg Snø, Søle
eller Sand.
Den valgte modusen fortsetter å vises på
instrumentpanelet.
► For å deaktivere, velt Normal-modus eller en
hvilken som helst annen kjøremodus.
Systemet deaktiveres automatisk når tenningen
slås av.

Driftsmodus
Snø
Denne modusen tilpasser sin strategi basert
på veigrepsforholdene som hvert av forhjulene
opplever ved oppstart.
(modus aktiv opp til 80 km/t)

Søle
Ved oppstart gir dette modus mye spinning på det
hjulet som har minst grep for bedre å evakuere
sølen og gjenvinne «grepet». Parallelt vil det
hjulet som har best grep bli styrt på en slik måte
at det får så mye dreiemoment som mulig.
I progresjonsfasen vil systemet optimalisere
spinningen for å svare best mulig til førerens
ønsker.
(modus aktiv opp til 50 km/t)

Sand
Denne modusen tillater lite spinn av begge
drivhjul samtidig, slik at bilen kan komme seg
fremover og ikke sette seg fast i sanden.
(modusen er aktiv opptil 120 km/t)
Ikke bruk noen av de andre modusene ved
kjøring i sand, ellers kan bilen bli sittende
fast.
Anbefalinger
Bilen din er hovedsakelig beregnet på
kjøring på vanlige asfalterte veier, men du kan
også unntaksvis kjøre på veier der forholdene
er dårligere.
Bilen skal imidlertid ikke brukes til
allterrengsaktiviteter som:
– off-road kjøring og kjøring på terreng som
kan skade bilens understell eller der hindringer
eller steiner osv. kan rive løs elementer
(drivstoffslange, kjølesystem osv.),
– kjøring i terreng med bratte hellinger og
dårlig veigrep,
– kryssing av et vannførende område.

Setebelter
Belterulle
Sikkerhetsbeltene er utstyrt med en belterulle
som gjør at lengden på beltet automatisk
tilpasser seg kroppsformen. Sikkerhetsbeltet går
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automatisk tilbake til utgangsposisjonen når det
ikke er i bruk.
Belterullene er utstyrt med et automatisk
blokkeringssystem som trer i funksjon ved
kollisjon, ved nødbremsing eller ved rundvelt.
Du kan løse ut innretningen ved å trekke hardt i
beltet og deretter slippe det, slik at det rulles litt
inn.
Pyroteknisk forstramming
Dette systemet bedrer sikkerheten i forsetet ved
front- og sidekollisjoner.
Avhengig av kollisjonens kraft vil den pyrotekniske
beltestrammeren øyeblikkelig trekke personen
tilbake mot setet ved å stramme beltet.
Beltesystemet med pyrotekniske beltestrammere
aktiveres med en gang tenningen settes på.
Trykkbegrenser ~ Kraftbegrenser
Dette systemet reduserer deretter trykket av
setebeltet mot personens bryst, noe som bedrer
beskyttelsen.
I tilfelle kollisjon
Avhengig av typen kollisjonen og
alvorlighetsgraden kan den pyrotekniske
innretningen bli utløst før og uavhengig
av kollisjonsputen. Ved utløsning av
beltestrammerne dannes det litt ufarlig røyk,
og det avgis en lyd som skyldes aktivering av
den pyrotekniske patronen som er integrert i
systemet.
Varsellampen for kollisjonsputene vil tennes i
alle tilfeller.

Etter en kollisjon må du få hele beltesystemet
kontrollert og eventuelt byttet ut hos en
--forhandler eller et kvalifisert verksted.

Setebelter bak

Sikkerhetsbelter foran
Sikkerhetsbeltene foran er utstyrt med
et pyroteknisk forspenningssystem og et
kraftbegrensningssystem.

Høyderegulering

Hvert av baksetene har et trepunkters setebelte
med treghetsrulle.
Yttersetene er utstyrt med et system
for pyroteknisk forhåndsstramming og
trykkbegrensning av beltene.
For midtsetet holdes beltespennen på plass i
horisontal retning ved hjelp av en elastisk stropp
når det midtre sikkerhetsbeltet ikke er i bruk.
► Når du vil regulere høyden på festepunktet,
klemmer du på betjeningsanordningen A og
skyver den til det ønskede hakket.

Låsing
► Trekk i beltet og før endestykket inn i låsen.
► Trekk i stroppen for å kontrollere at
sikkerhetsbeltet er forsvarlig låst.

Opplåsing
► Trykk på den røde knappen på
låsemekanismen.
► Følg beltets bevegelse når det rulles inn.
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Sikkerhetsbelte ikke-fastspent
/ løsnet

signal. Etter to minutter vil disse varsellampene
fremdeles være tent så lenge setebeltene foran
ikke er festet.

Ikke fastspent bak
Når tenningen slås på, med motoren i gang
eller bilen beveger seg på en fart under 20
km/t, tennes varsellampen og den tilsvarende
indikatorlampen tennes i ca. tretti sekunder hvis
ett eller flere setebelter ikke er festet.

Løsnet sikkerhetsbelte
Varsellampe for ikke festet / løsnet
sikkerhetsbelte
Både lampen på instrumentpanelet og
varsellampen for kollisjonspute og setebelter
for frontpassasjeren lyser rødt når systemet
påviser at et sikkerhetsbelte ikke er festet eller
har løsnet.
Identifikasjon-indikatorlampe for sikkerhetsbelte
ikke fastspent/løsnet
De røde indikatorlampene på skjermen angir
hvilket sikkerhetsbelte som ikke er festet eller
som har løsnet.

Ikke fastspent foran
Når tenningen slås på, tennes varsellampen
og den tilsvarende indikatoren hvis føreren
og/eller forsetepassasjeren ikke har festet
sikkerhetsbeltene sine.
Når bilen kommer opp i en hastighet på ca.
20 km/t, vil disse varsellampene blinke i to
minutter, samtidig som det avgis et hørbart

Når tenningen slås på, tennes varsellampen og
den tilsvarende indikatoren hvis føreren og/eller
én eller flere passasjerer løsner sikkerhetsbeltene
sine.
Når bilen kommer opp i en hastighet på ca.
20 km/t, vil disse varsellampene blinke i to
minutter, samtidig som det avgis et hørbart
signal. Etter denne tiden vil disse varsellampene
fremdeles være tent så lenge setebeltene foran
ikke er festes på nytt.

Råd
Føreren må kontrollere at alle passasjerer
bruker sikkerhetsbeltet på riktig måte, og
at de sitter forsvarlig fastspent før bilen kjører
av gårde.
Uansett hvor du sitter i kjøretøyet, må du alltid
feste sikkerhetsbeltet, selv for korte reiser.
Ikke bytt sikkerhetsbeltelåsene mellom
beltene da de ikke vil oppfylle sin oppgave på
korrekt måte.

Før og etter bruk må du kontrollere at
sikkerhetsbeltet er riktig rullet inn.
Etter sammenfolding eller flytting av et sete
eller et helt baksete må du kontrollere at
sikkerhetsbeltet er riktig plassert og innrullet.
Installering
Den nedre delen av stroppen må være
plassert så lavt som mulig rundt hoftepartiet.
Den øvre delen skal plasseres i skuldergropen.
For å være effektivt, må sikkerhetsbeltet:
– sitte så stramt som mulig inntil kroppen;
– trekkes foran deg i en jevn bevegelse, mens
du sørger for at det ikke vrir seg;
– bare brukes til sikring av én person;
– må ikke vise tegn på skader i form av rifter
eller oppflising;
– ikke endres eller tilpasses, ettersom dette
kan endre beltets ytelse.
Anvisninger når det gjelder barn
Bruk et egnet barnesete hvis barnet er
under 12 år eller lavere enn halvannen meter.
Bruk aldri samme belte til flere barn.
Sitt aldri med et barn på fanget under kjøring.
Hvis du vil ha mer informasjon om barneseter,
se det tilsvarende avsnittet.
Vedlikehold
I overensstemmelse med gjeldende
sikkerhetsbestemmelser skal du i forbindelse
med alle inngrep på sikkerhetsbeltene
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kontakte et kvalifisert verksted som har både
egnet kompetanse og materiell, slik som en
forhandler er i stand til å gi deg.
Få sikkerhetsbeltene regelmessig kontrollert
hos en forhandler eller et kvalifisert verksted,
særlig hvis beltene viser tegn på forringelse.
Rengjør sikkerhetsbeltene med såpevann eller
et spesielt rengjøringsprodukt for tekstiler
som selges av forhandlere.

Kollisjonsputer
Generell informasjon
Systemet er utformet for å øke sikkerheten til
personene i bilen i forsetene og baksetene på
siden ved kraftige kollisjoner. Kollisjonsputene
supplerer funksjonen til sikkerhetsbeltene med
kraftbegrensere for forsetene og baksetene på
siden.
Hvis det skulle oppstå en kollisjon, vil de
elektroniske detektorene registrere og analysere
sammenstøt forfra og fra siden i bilens
støtkontrollområder:
– Ved et kraftig sammenstøt utløses
kollisjonsputene øyeblikkelig, slik at de bidrar til
å beskytte personene i bilen bedre. Umiddelbart
etter kollisjonen tømmes kollisjonsputene igjen,
slik at de ikke hindrer sikten eller muligheten til å
ta seg ut av bilen.

– hvis kollisjonen ikke er spesielt kraftig, ved
påkjørsel bakfra eller hvis bilen går rundt, kan
kollisjonsputene risikere å ikke utløse seg. I
denne typen situasjoner er sikkerhetsbeltene
tilstrekkelige for å gi deg beskyttelse.
Kollisjonsputene fungerer ikke når
tenningen er slått av.
Dette utstyret utløses bare én gang. Hvis et
nytt sammenstøt inntreffer (i forbindelse med
samme eller en senere ulykke), utløses ikke
lenger kollisjonsputen.

Støy i forbindelse med utløsning av en
kollisjonspute kan medføre lett nedsatt hørsel
i en kort periode.

Kollisjonsputer foran

Støtregistreringssoner

A. Frontkollisjonssone
B. Sidekollisjonssone
Når en eller flere av kollisjonsputene
utløses, lager sprengingen av den
pyrotekniske ladningen i systemet et smell, og
slipper ut litt røyk.
Denne røyken er ikke skadelig, men kan virke
irriterende på følsomme personer.

Dette systemet beskytter føreren og passasjeren
ved alvorlig frontkollisjon, for å begrense risikoen
for skader i hode og bryst.
For føreren er kollisjonsputen integrert i midten
av rattet, for passasjeren foran, i dashbordet over
hanskerommet.
De fremre kollisjonsputene er adaptive.
Spesielt blåser de mindre fast med en
liten passasjer, med setet sett i en
fremadrettet langsgående stilling.
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Utløsing

Utløsing

De utløses (unntatt forsetepassasjerens
kollisjonspute, hvis den er deaktivert)*, ved
kraftige sammenstøt forfra mot hele eller deler av
fremre sammenstøtsone A.
Kollisjonsputen foran blåses opp mellom
overkroppen og hodet til personen foran i bilen
og rattet (på førersiden) og dashbordet (på
passasjersiden) for å fange opp og dempe
bevegelsen forover.

Sidekollisjonsputene utløses på den ene siden i
tilfelle et alvorlig støt treffer hele eller deler av
støtsonen B.
Sidekollisjonsputen blåses opp mellom hoften og
skulderen til passasjeren i bilen og det tilhørende
dørpanelet.

Sidekollisjonsputer

Hodekollisjonsputer i tak
System som er med på å forsterke beskyttelsen av
fører og passasjerer i tilfelle kraftig sidekollisjon
(unntatt passasjeren i midten bak), for å begrense
risikoen for skader på siden av hodet.
Hver hodekollisjonspute er integrert i dørstolpene
og i øvre del av kupéen.

Utløsing

Dette systemet beskytter føreren og
forsetepassasjeren mot skader på overkroppen
ved kraftige sidekollisjoner ved å redusere
risikoen for skader i brystet mellom hofte og
skulder.
Sidekollisjonsputene er festet i rammen på
ryggstøtten til setet, på dørsiden.

De utløses samtidig med den tilsvarende
sidekollisjonsputen ved et alvorlig
sidesammenstøt mot hele eller deler av
sidesammenstøtsonen B.
Hodekollisjonsputen blåses opp mellom
passasjerene foran og bak i bilen og de respektive
vinduene.

Funksjonsfeil
Hvis denne lampen på instrumentpanelet
tennes, må du kontakte en forhandler eller
et kvalifisert verksted for å få systemet
kontrollert.

Det er fare for at kollisjonsputene ikke utløses ved
en kraftig kollisjon.
Ved et lett sammenstøt på siden av bilen
eller hvis den går rundt, kan det hende at
kollisjonsputene ikke utløses.
Ved kollisjon bakfra eller forfra utløses ingen
av sidekollisjonsputene.

Råd
For at kollisjonsputene skal være fullt ut
effektive, må forholdsreglene nedenfor
overholdes.
Sitt i vanlig, rett oppreist stilling.
Fest setebeltet og kontroller at det er riktig
plassert og justert.
Det må ikke ligge gjenstander / sitte noen
mellom passasjeren i setet og kollisjonsputene
(et barn, kjæledyr, gjenstander osv.), ei
heller må noe festes i nærheten av eller i
utløsningsbanen for kollisjonsputen. Dette kan
medføre personskade i tilfelle kollisjonsputen
løses ut.
Foreta aldri endringer på den opprinnelige
versjonen av bilen (dette gjelder spesielt i
området rundt kollisjonsputene).
Etter en ulykke eller hvis bilen har vært stjålet,
må du få kollisjonsputesystemene kontrollert.

* Hvis du vil ha mer informasjon om Deaktivering av kollisjonsputen på passasjersiden foran, se det tilsvarende avsnittet.
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Alle inngrep i kollisjonsputesystemene skal
utelukkende utføres av en forhandler eller et
kvalifisert verksted.
Selv om man overholder alle spesifiserte
forholdsregler, er det likevel fare for lette
forbrenninger på hode, bryst eller armer
hvis kollisjonsputen utløses. Puten løses ut
praktisk talt umiddelbart (i løpet av noen få
tusendels sekunder), og tømmes deretter med
en gang for varm gass gjennom hullene i puten.
Kollisjonsputer foran
Hold ikke i eikene på rattet når du kjører,
og legg ikke hendene på midtdekselet.
Legg ikke føttene på dashbordet på
passasjersiden.
Ikke røyk i bilen – utløsning av kollisjonsputene
kan forårsake brannsår eller risiko for skader
grunnet sigaretten eller pipen.
Ikke stikk hull på rattdekselet, og ikke
demonter det eller utsett det for kraftige støt.
Det må ikke festes eller limes fast noe på
rattet eller dashbordet, ettersom dette
kan forårsake skader under utløsning av
kollisjonsputene.
Sidekollisjonsputer
Bruk kun godkjente setetrekk
som er kompatible med utløsing av
sidekollisjonsputene. Ta kontakt med en
forhandler for å få informasjon om utvalget av
setetrekk som passer til bilen din.

Ikke fest noe på seteryggen (klesplagg,
osv.) fordi dette kan forårsake bryst- eller
armskader når sidekollisjonsputene utløses.
Ikke sitt med overkroppen nærmere døren enn
nødvendig.
Det finnes sensorer for påkjørsel fra siden i
dørpanelene foran.
Hvis en dør blir skadet eller det foretas
uautorisert eller ukorrekt arbeid (endring eller
reparasjon) på fordørene eller de innvendige
kledningene, kan dette gå ut over sensorenes
funksjon, med fare for at sidekollisjonsputene
ikke fungerer korrekt!
Denne typen arbeid skal utelukkende gjøres av
en forhandler eller et kvalifisert verksted.
Sidekollisjonsputer i tak
Ikke fest eller heng noe i taket,
ettersom dette kan medføre hodeskader når
hodekollisjonsputene utløses.
Ikke demonter eventuelle håndtak i taket.
De utgjør en del av festesystemet til
hodekollisjonsputene.

Barneseter
Lovene for transport av barn er spesifikke
for hvert enkelt land. Gjør deg kjent med
gjeldende regelverk i det landet du bor.
For å oppnå størst mulig sikkerhet må følgende
forholdsregler overholdes:

– I henhold til det europeiske regelverket skal
alle barn under 12 år eller som er under 1,50
meter høye sitte i godkjente festeanordninger/
barneseter som er tilpasset deres vekt, på plasser
som er utstyrt med sikkerhetsbelter eller med
ISOFIX-fester.
– Statistisk sett er baksetene de sikreste
plassene for transport av barn.
– Barn under 9 kg skal alltid transporteres med
ryggen i kjøreretningen, enten det er foran eller
bak i bilen.
Det anbefales at barna sitter i baksetet i
bilen:
– "med ryggen i kjøreretning" – inntil 3 år,
– "med ansiktet i kjøreretning" – fra 3 år.
Sørg for at setebeltet er riktig plassert og
sitter stramt.
Hvis barnesetet har støttestang, må du
kontrollere at stangen er i stabil kontakt med
gulvet.

Råd
Et feilaktig installert barnesete kan
redusere barnets sikkerhet i tilfelle en
ulykke.
Kontroller at det ikke finnes et setebelte
eller en setebeltespenne under barnesetet,
ettersom det kan gjøre det ustabilt.
Husk å feste sikkerhetsbeltet eller beltet til
barnesetet slik at det er minimalt med slakk
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mellom beltet og barnets kropp, selv på korte
turer.
Ved montering av et barnesete ved bruk av
sikkerhetsbelte må du kontrollere at beltet
sitter forsvarlig strammet over barnets kropp
og at det holder barnesetet godt på plass i
bilsetet. Hvis passasjersetet kan reguleres,
skyv det forover etter behov.
Fjern hodestøtten før du monterer et barnesete
med seterygg i et passasjersete.
Påse at hodestøtten oppbevares trygt eller er
godt festet for å unngå at den kastes fremover
som et prosjektil ved kraftig oppbremsing.
Sett hodestøtten på plass igjen med en gang
barnesetet er fjernet.
Montering av setepute
Skulderbeltet skal plasseres på barnets
skulder uten å berøre halsen.
Kontroller at hoftebeltet er riktig plassert over
barnets lår.
Bruk en setepute med en seterygg utstyrt med
en beltefører på skuldernivå.
Ekstra beskyttelse
Bruk barnesikringen for å unngå uønsket
åpning av dørene og bakvinduene.
Vær nøye med å ikke åpne sidevinduene mer
enn en tredjedel.
Du kan beskytte barn mot solen ved å bruke
gardiner på vinduene bak.
Av sikkerhetsårsaker må du aldri forlate:

– ett barn alene og uten tilsyn i bilen,
– et barn eller et dyr sitte i bilen i solen med
vinduene lukket,
– nøkkelen være tilgjengelig for barn inne i
bilen.

Barnesete bak
"Ansiktet i kjøreretningen" eller "Ryggen i
kjøreretningen"

Barnesete foran

► Juster passasjersetet til den høyeste og mest
tilbaketrukne posisjonen, med seteryggen rettet
opp.

Forovervendt

► Flytt bilens forsete forover og rett opp
seteryggen slik at barnets ben ikke kommer i
kontakt med forsetet.
► Bekreft at seteryggen på et forovervendt
barnesete er plassert nærmest mulig bilsetets
seterygg, helst inntil den.

Midtsete bak
Et barnesete med støttestang skal aldri
installeres på passasjersetet i midten bak.

Du må la kollisjonsputen foran for
forsetepassasjen være aktiv.

Bakovervendt
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Kollisjonsputen for forsetepassasjeren
må deaktiveres hvis det monteres et
barnesete med ryggen mot kjøreretningen. I
motsatt fall er det fare for barnets liv og helse
hvis kollisjonsputen utløses.

Deaktivering av kollisjonspute
for forsetepassasjer

Kollisjonspute på passasjersiden av

Advarselsetikett – Kollisjonspute på
passasjersiden foran

Du må følge følgende instruksjon, gjentatt på
advarselsetiketten på begge sider av solskjermen:
Installer ALDRI et barnesete med ryggen mot
kjøreretningen i et sete som er beskyttet med
en frontal AKTIVERT KOLLISJONSPUTE, BARNET
risikerer å bli DREPT eller HARDT SKADET.

For barnets sikkerhet må passasjerens
kollisjonsputeenhet deaktiveres når et
bakovervendt barnesete monteres på
passasjersetet foran. Ellers vil barnet utsettes
for fare med risiko for død eller alvorlig skade
dersom kollisjonsputen skulle utløses.
Biler ikke utstyrt med deaktiverings-/
reaktiveringskontroll
Det er strengt forbudt å installere et
bakovervendt barnesete på passasjersetet
foran – fare for død eller alvorlig skade ved
utløsning av kollisjonsputen!

Deaktivere/gjenaktivere kollisjonsputen
for forsetepassasjeren
For kjøretøy der den er montert, er kontrollen
plassert inne i hanskerommet.

Med tenningen av:
► Deaktiver kollisjonsputen ved å dreie nøkkelen
i bryteren til posisjonen OFF (AV).
► Aktiver den igjen ved å dreie nøkkelen til
posisjonen ON (PÅ).
Når tenningen slås på:
Denne varsellampen tennes og fortsetter å
lyse for å angi deaktiveringen.
Eller
Denne varsellampen tennes i omtrent ett
minutt for å angi aktiveringen.

Anbefalte barneseter
Utvalg av anbefalte barneseter som festes ved
bruk av et trepunkts sikkerhetsbelte.
Gruppe 0+: fra fødsel til 13 kg

L1
RÖMER Baby-Safe Plus
Installeres med ryggen mot kjøreretningen.
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Gruppe 2 og 3: fra 15 til 36 kg

L5
RÖMER KIDFIX XP
Kan festes til ISOFIX-festene i bilen.
Barnet holdes på plass av setebeltet.
Monteres bare på sidesetene bak.
Hodestøtten på bilsetet må fjernes.

Plassering av barneseter som
festes med sikkerhetsbeltet

Gruppe 2 og 3: fra 15 til 36 kg

L6
"GRACO Booster"
Barnet holdes på plass av setebeltet.
Monteres bare på passasjersetet foran eller på
de sidesetene bak.

I henhold til europeiske forskrifter gir denne
tabellen deg oversikt over de forskjellige
mulighetene for montering av universelt
godkjente barneseter som festes med
sikkerhetsselen (a), i henhold til barnets vekt og
plassen i bilen.

Barnets vekt / omtrentlig alder

Rad 1 (c)

Rad 2 (f)

Sete

Kollisjonspute for
forsetepassasjer

Under 13 kg
(gruppe 0 (b)
og 0+)
Opptil ca. 1 år

Fra 9 til 18 kg
(gruppe 1)
Fra 1 år til ca.
3 år

Fra 15 til 25 kg
(gruppe 2)
Fra omtrent 3 år
til 6 år

Fra 22 til 36 kg
(gruppe 3)
Fra 6 år til ca.
10 år

Passasjersete
med
høydejustering
(d) eller uten
høydejustering
(e)

Deaktivert OFF

U

U

U

U

Aktivert ON

X

UF

UF

UF

U

U

U

U

Utvendige
sidebakseter
Midtre baksete
(c) (e)
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U:

UF:

X:
(a)

(b)

(c)
(d)
(e)
(f)

(g)

Sete som er egnet for montering av
barnesete ved hjelp av sikkerhetsbelte og
universelt godkjent for montering mot eller i
kjøreretningen.
seteposisjon egnet for montering av
barnesete ved hjelp av setebelte og
universelt godkjent for montering i
kjøreretningen.
Sete som ikke er egnet for montering av et
barnesete i angitt vektklasse.
Universelt barnesete: barnesete som
kan monteres i alle biler ved hjelp av
sikkerhetsbeltet.
Gruppe 0: fra 0 til 10 kg. Babyseter og
«bilsenger» kan ikke installeres på
passasjersete foran.
Følg landets gjeldende lovgivning før du
plasserer et barn i dette setet.
Det fremre høydejusterbare setet må justeres
til den høyeste og helt bakre posisjon.
Seteryggen må være rett.
For å montere et barnesete med ryggen
eller ansiktet i kjøreretning på plassen
bak skyver du forsetet fremover og retter
opp seteryggen for å gi stor nok plass til
barnesetet og beina til barnet.
Et barnesete med støttestang må aldri
monteres på passasjersetet i midten bak.

"ISOFIX"-fester
Setene nedenfor er utstyrt med ISOFIX-kompatible
fester:

Forsete
* Det elektrisk regulerte forsetet har ikke
ISOFIX-fester.
Disse festene består av tre ringer for hvert sete,
indikert med en markering:
– To ringer A, som sitter mellom seteryggen og
seteputen.

De 2 låsene på ISOFIX-barneseter er festet til dem.
– Én ring B, bak setet, kalt HØY STROPP, for å
feste seter utstyrt med en øvre stropp.

** Avhengig av salgsland.
Bakseter
Dette systemet forhindrer at barnesetet vipper
forover ved en kollisjon forfra.
ISOFIX-systemet gir rask, sikker og pålitelig
montering av barnesetet i bilen.
Slik fester du barnesetet til HØY STROPP:
► Ta av og rydd bort hodestøtten før det
installeres et barnesete på setet (sett den tilbake
når barnesetet er fjernet).
► Før stroppen til barnesetet bak seteryggen,
mellom de to hodestøtteankerpunktene.
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► Fest det øvre stroppfestet til ring B.
► Stram den øvre stroppen.
Ved montering av et ISOFIX-barnesete på
venstre bakseteplass må du før du fester
setet, flytte det midtre sikkerhetsbeltet bak
mot midten av bilen slik at beltets funksjon
ikke hindres.
Et feilaktig installert barnesete kan
redusere barnets sikkerhet i tilfelle en
ulykke.
Overhold til punkt og prikke anvisningene som
står oppført i monteringsveiledningen som
leveres sammen med barnesetet.
For informasjon om alternativene for
montering av ISOFIX-barneseter i
kjøretøyet, se sammendragstabellen.

ISOFIX-barneseter
Se også merknadene fra barnesetets
produsent for å finne ut hvordan du
installerer og demonterer setet.

RÖMER Baby-Safe Plus og dens ISOFIX-sokkel
(størrelsesklasse : E)

RÖMER Duo Plus ISOFIX
(størrelsesklasse: B1)

Gruppe 0+: fra fødsel til 13 kg

Gruppe 1: fra 9 til 18 kg

Monteres med ryggen mot kjøreretningen ved
hjelp av en ISOFIX-sokkel som festes til ringene
A.
Monteres bare på passasjersetet foran eller på
de sidesetene bak.
Sokkelen har et støtteben som kan reguleres i
høyden, og som hviler mot gulvet i bilen.
Dette setet kan også festes ved hjelp av et
sikkerhetsbelte. I dette tilfellet benyttes
bare skallet, som må festes til bilsetet med
trepunktsbeltet.

RÖMER Duo Plus ISOFIX
(størrelsesklasse: B1)
Gruppe 1: fra 9 til 18 kg

Monteres bare med «ansiktet i kjøreretning».
Festes til ringene A og til ringen B, kalt TOP
TETHER, ved hjelp av den øvre stroppen.
Monteres bare på passasjersetet foran eller
på de sidesetene bak. Hodestøtten på bilsetet
må fjernes.
Seteskallet kan innta 3 forskjellige posisjoner:
sitteposisjon, hvileposisjon og liggeposisjon.
Dette barnesetet kan også brukes på
seteposisjoner som ikke er utstyrt med ISOFIXfester. I dette tilfellet er det obligatorisk å
feste barnesetet til bilsetet med et trepunkts
sikkerhetsbelte. Juster forsetet slik at føttene
til barnet i barnesetet ikke kommer i berøring
med seteryggen.

Plassering av ISOFIX-barnesete
I henhold til europeiske forskrifter viser denne
tabellen en oversikt over mulighetene for
montering av ISOFIX-barneseter på bilseter utstyrt
med ISOFIX-fester.
Når det gjelder universelle eller semiuniverselle
ISOFIX-barneseter, er ISOFIX-størrelsesklasse for
barnesetet, som angis med en bokstav mellom A
og G, anvist på siden av barnesetet, ved siden av
ISOFIX-etiketten.
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Barnets vekt / omtrentlig alder

Type ISOFIX-barnesete
ISOFIX-størrelseskategori
Sete
Rad 1 (a)

Passasjersete
med manuelle
reguleringer
(b)
Passasjersete
med elektrisk
regulering

Rad 2

Bakovervendt
G

C

D

Bakovervendt
E

C

D

Forovervendt
A

B

Kollisjonspute for
forsetepassasjer
Deaktivert
OFF

X

IL

IL

IUF/IL

Aktivert ON

X

X

X

IUF/IL

Deaktivert
OFF

Ikke ISOFIX

Aktivert ON

Baksetet bak
førersetet

X

IL

IL

IUF/IL

Setet bak
passasjersetet

X

IL

IL

IUF/IL

Midtre
baksete
IUF:

Babysete
F

Fra 9 til 18 kg
(gruppe 1)
Fra 1 år til ca. 3 år

Under 10 kg
Under 13 kg
(Gruppe 0)
(gruppe 0+)
Opptil ca. 1 år

Under 10 kg
(Gruppe 0)
Opp til ca. 6
måneder

Sete som egner seg for festing av et Isofix
Universalsete, forovervendt (F), sikret med
øvre stropp.

Ikke ISOFIX

B1
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IL :

setet er egnet for montering av et Isofix
Semi-Universelt barnesete som kan:
– «bakovervendt» utstyrt med en øvre
stropp eller en støttestang,
– Forovervendt utstyrt med en
støttestang,
– en bæreseng utstyrt med en øvre stropp
eller en støttestang.

For å feste den øvre stroppen med ISOFIX-fester,
se tilsvarende avsnitt.
X : sete som ikke er egnet for montering av et
ISOFIX-sete eller bærebag i angitt vektklasse.

(a) Se gjeldende lovgivning i landet før
du monterer et barnesete i denne
seteposisjonen.
(b) Vipp seteryggen til 45° før du monterer
barnesetet.
Rett opp seteryggen til den er i kontakt med
seteryggen på barnesetet.

i-Size-barneseter
i-Size-barnesetene er utstyrt med to hekter som
festes til de to ringene A.
i-Size-barnesetene har også:

Sete
Rad 1 (a)

Rad 2

i-U:

i-UF:
X:

– enten en øvre stropp som festes til ringen B,
– eller en støttestang som hviler på gulvet i bilen
og som er kompatibel med det godkjente i-Sizesetets posisjon,
støttestangens rolle er å forhindre at barnesetet
velter i tilfelle en kollisjon.
Hvis du vil ha mer informasjon om ISOFIX-festene,
se det tilsvarende avsnittet.
I henhold til det europeiske regelverket gir denne
tabellen deg oversikt over mulighetene for
montering av i-Size-barnesetene på setene som er
utstyrt med ISOFIX-festepunkter i bilen og som er
godkjent for i-Size.

Kollisjonspute for forsetepassasjer

i-Size-sikringssystem

Manuelt justerbart passasjersete (b)

Deaktivert OFF

i-U

Aktivert ON

i-UF

Elektrisk justerbart passasjersete

Deaktivert OFF

Ikke i-Size

Aktivert ON

Ikke i-Size

Utvendige bakseter

i-U

Midtre baksete

Ikke i-Size

egnet for i-Size-sikringssystem i
«Universal» kategori, «fremovervendt»
og «bakovervendt».
bare egnet for i-Size-system i kategorien
«Universal» som er «fremovevendt».
seteposisjonen egner seg ikke for
i-Size-sikringssystemer i kategorien
«Universal».

(a)
(b)

Se gjeldende lovgivning i ditt land før du
plasserer et barn i denne seteposisjonen.
Vipp seteryggen til 45° før du monterer
barnesetet.
Rett opp seteryggen til den er i kontakt
med seteryggen på barnesetet.

Manuell barnesikring
Denne anordningen gjør det mulig å forhindre
åpning av bakdørene med de innvendige
betjeningene.
Den røde betjeningen er plassert på karmen til
hver bakdør (merket av en etikett).
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Låse/låse opp

Pass på så du ikke forveksler Sikkerhet for
barn-bryteren, som er rød, og bryteren for
nødopplåsing, som er svart.

Elektrisk barnesikring
(Avhengig av versjon)
Dette fjernkontrollsystemet forhindrer åpning av
bakdørene ved hjelp av de innvendige håndtakene
og vindusheisene bak.

Aktivering/deaktivering
► For å låse, skru den røde kontrollen så langt
som mulig med integrert nøkkel:
• Mot høyre på venstre bakdør.
• Mot venstre på høyre bakdør.
► For å låse opp, skru den i motsatt retning.

► Trykk på denne knappen med tenningen på for
å aktivere eller deaktivere barnesikringen.
Når indikatorlampen lyser, er barnesikringen
aktivert.
Når barnesikringen er aktivert, er det
fremdeles mulig å åpne dørene fra utsiden
og betjene de bakre elektriske vinduene fra
førerplassen.

Dette systemet fungerer uavhengig av
sentrallåsen, og erstatter på ingen måte
dette systemet.
Kontroller barnesikringens tilstand hver gang
du slår på tenningen.
Ta alltid med deg den elektroniske nøkkelen
når du forlater bilen, selv om det bare er for en
kort stund.
Ved en kraftig kollisjon vil den elektriske
barnesikringen automatisk slås av slik at
baksetepassasjerene kan ta seg ut av bilen.
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Råd om kjøring
► I alle tilfeller må du overholde trafikkreglene
og vær årvåken uavhengig av trafikkbilde.
► Overvåk omgivelsene og hold hendende på
rattet for å kunne reagere på alt som kan skje.
► Kjør mykt, oppretthold bremseberedskap og
trygg avstand, spesielt i dårlig vær.
► Stopp bilen for å utføre operasjoner som
krever tett oppmerksomhet (for eksempel
justeringer).
► Under lange turer bør du ta en pause
annenhver time.

Viktig!
Aldri la motoren kjøre i et innestengt
område uten tilstrekkelig ventilasjon.
Interne forbrenningsmotorer avgir giftig eksos,
for eksempel karbonmonoksid. Det er fare for
forgiftning og død!
Ved temperaturer under -23 °C må du la
motoren gå på tomgang i fire minutter før
utkjøring for å garantere riktig funksjon og
lang brukstid for bilens mekaniske deler og
girkassen.

Bilen må ikke parkeres eller stå med
motoren i gang på underlag som kan ta fyr
(tørt gress, dødt løv, papir osv.).
Eksossystemet er veldig varmt, selv en god
stund etter at motoren har stoppet. Risiko for
brann!
La aldri bilen stå uten tilsyn når motoren
er i gang. Hvis du må forlate bilen din med
motoren i gang, trekk til parkeringsbremsen og
sett girkassen i fri eller på posisjon N eller P, i
henhold til typen girkasse.
La aldri barn sitte i bilen uten tilsyn..

Kjøring på oversvømt veidekke
Vi advarer på det sterkeste mot å kjøre på
oversvømte veier, fordi dette kan forårsake skader
på den innvendige forbrenningsmotoren eller den
elektriske motoren, girkassen og de elektriske
systemene på bilen.

Kjør aldri med parkeringsbremsen
aktivert. Fare for overoppheting og skade
på bremsesystemet
Hvis du er nødt til å kjøre på en oversvømt vei:

► Kontroller at vanndybden ikke overstiger 15
cm, og ta med i betraktningen bølger som kan
oppstå fra andre biler.
► Deaktivering av Stopp & Start-funksjonen.
► For hybride motorer, plasser modusvelgeren i
4WD-posisjon (avhengig av versjon).
► Kjør så sakte som mulig uten av motoren
kveles. I alle tilfeller, ikke overstig 10 km/t.
► Ikke stopp og ikke skru av motoren.
Når du har kjørt gjennom det oversvømte
området, og de sikkerhetsmessige forholdene
tillater det, bremser du lett flere ganger for å
tørke bremseskivene og bremseklossene.
Hvis du er i tvil om bilens tilstand, ta kontakt med
en forhandler eller et kvalifisert verksted.

Kjøring med tilhenger
Kjøring med tilhengere stiller større krav
til bilen som trekker, og det må utvises
særlig forsiktighet.
Ikke overskrid de maksimale
tilhengervektene.
I høyden: reduser maksimal belastning
med 10 % per 1000 meter høyde; den lavere
lufttettheten i store høyder reduserer
motorytelsen.
Ny bil: ikke kjør med tilhenger før bilen har
kjørt minst 1000 kilometer.
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Hvis temperaturen ute er høy, anbefales
det å la motoren gå på tomgang i 1 til 2
minutter etter å ha stanset kjøretøyet, slik at
motoren kjøles ned.

Før du starter
Kulevekt
► Fordel lasten i tilhengeren slik at de tyngste
gjenstandene befinner seg nærmest mulig
akselen, og slik at slepevekten nærmer seg
maksimum uten at den overskrides.

Dekk
► Kontroller dekkene både på trekkbilen og
tilhengeren, og overhold de angitte verdiene for
dekktrykket.

Lys
► Kontroller de elektriske lyssignalene på
tilhengeren og reguleringen av hovedlyktenes
høyde.
Hvis et original tiilhengerfeste brukes, vil
de bakre parkeringssensorene
deaktiveres automatisk for å unngå
lydsignalet.

Under kjøring
Kjøleanlegg
Ved trekking av en tilhenger i en stigning vil
temperaturen på kjølevæsken øke. Maksimal
tilhengervekt i lange bakker er avhengig av

bakkens stigning og den utvendige temperaturen.
Viftens kjølekapasitet øker ikke med turtallet.
► Reduser hastigheten og turtallet for å
begrense oppvarmingen.
Du bør under alle omstendigheter følge med på
kjølevæsketemperaturen.
Dersom varsellampen og STOP-lampen
lyser, stanser du bilen og slår av motoren
så snart som mulig.

Bremser
Vær oppmerksom på at stopplengden øker
når man kjører med tilhenger. For å begrense
overoppheting av bremsene anbefales det å
bremse med motoren.

Sidevind
Husk at bilen blir mer utsatt for vind.

Tyverisikring
Elektronisk startsperre
Nøklene omfatter en elektronisk startsperre.
Koden i den må gjenkjennes for at det skal være
mulig å starte.
Hvis systemet svikter, som angitt ifølge en
melding, vil motoren ikke starte.
Kontakt en forhandler.

Start/stopp av motor
Det er helt nødvendig at den elektroniske
nøkkelen befinner seg i
registreringssonene.
Hvis den elektroniske nøkkelen ikke
registreres, vises det en melding.
Flytt den elektroniske nøkkelen inn i sonen slik
at motoren kan startes eller skrus av.
Hvis det fortsatt er problemer, kan du
se avsnittet «Nøkkel ikke oppdaget –
reservestarting eller nødstopp».
Lystilstanden til START/STOP-knappen
angir nærvær eller fravær av den
elektroniske nøkkelen i kupeen.

Igangsetting
► Med manuell girkasse skal du sette girspaken
i fri og trykke clutchepedalen helt inn.
► Hvis bilen er utstyrt med automatgirkasse,
velger du P- eller N-modus og trår bremsepedalen
helt inn.
► Trykk på knappen «START/STOP» samtidig
som clutchpedalen holdes nede inntil motoren
starter.
For dieselmotorer: Når temperaturen er under null
og/eller motoren er kald, kan motoren ikke startes
før varsellampen for forvarming er slukket.
Hvis denne varsellampen tennes etter at
du har trykket på «START/STOP»-knappen:
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► Hold clutchpedalen helt inne og ikke trykk
på "START/STOP"-knappen igjen før motoren er
i gang.
Hvis en av betingelsene for start ikke er innfridd,
vises en melding på instrumentpanelet.
I enkelte tilfeller indikerer en melding at det er det
nødvendig å vri rattet mens du trykker på "START/
STOP"-knappen for å assistere med opplåsing av
rattstammen.
Etter kaldstart av bensinmotorer, kan
forhåndsoppvarming av katalysatoren
forårsake merkbare vibrasjoner i opptil 2
minutter når bilen står stille med motoren i
gang (ved hurtig tomgang).
Hvis motoren kveles, slipper du
clutchpedalen og trykker den helt inn
igjen. Motoren vil da starte på nytt automatisk.

Start av hybride kjøretøy
► Trykk bremsepedalen helt inn og trykk kort på
START/STOP-knappen.
► Hold foten på pedalen til denne
indikatorlampen tennes, noe som angir
aktiveringen av hybridsystemet (bekreftet av et
hørbart signal).
Som standard, starter systemet i
ELECTRIC-modus.
Avhengig av spesifikke parametere (ladenivået
til batteriet eller temperaturen utenfor bilen),

bestemmer systemet om det er nødvendig å
starte bensinmotoren.
Det er mulig å endre kjøremodus når som helst
ved bruk av modusvelgeren.
Når bilen starter i elektrisk modus høres
det ingen støy.
Vær spesielt oppmerksom på fotgjengere og
syklister som kanskje ikke hører bilen komme
på tross av fotgjengervarslingen.

Slå av
► Stans kjøretøyet med motoren på tomgang.
► Med en manuell girkasse setter du helst
girspaken i nøytral.
► Med automatgirkasse setter du ideelt
girvelgeren i P- eller N-modus.
► Trykk på "START/STOP«-knappen..
► Hvis du har en hybridbil, kontroller du at
READY-varsellampen er slått av.
I noen situasjoner er det nødvendig å dreie rattet
litt for å låse rattstammen.
På visse versjoner med automatisk girkasse (EAT6
/ EAT8) låses ikke rattstammen, men girkassa
låses i P-modus.

Når du forlater bilen, må du aldri la den
elektroniske nøkkelen ligge igjen.

Slå på tenningen uten å starte
motoren
Mens den elektroniske nøkkelen er inne i
passasjerrommet, holder det å trykke på knappen
"START/STOP", uten å trå inn pedalene, for å slå
på tenningen uten å starte motoren.
► Trykk på denne knappen igjen for å slå av
tenningen slik at bilen låses.

Nøkkel ikke oppdaget
Nødstart
Det finnes en avleser på rattstammen som brukes
for start av motoren hvis systemet ikke detekterer
nøkkelen i detekteringssonen, eller når batteriet i
den elektriske nøkkelen er utladet.

Hvis bilen ikke står i ro, vil ikke motoren
slå seg av.
Når motoren slås av, brytes også
servosystemene til bremsene og styringen
– det er dermed en risiko for at bilen kommer ut
av kontroll!

► Sett fjernkontrollen mot avleseren.
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► Med manuell girkasse skal du sette girspaken
i fri og deretter trykke clutchepedalen helt inn.
► Med en automatisk girkasse velger du
P-modus og trår bremsepedalen helt inn.
► Trykk på "START/STOP"-knappen.
Motoren starter.

► Trykk i ca. fem sekunder på knappen «START/
STOP».
Rattstammen vil blokkeres med en gang bilen
stopper opp.
På visse versjoner med automatisk girkasse (EAT6
/ EAT8) låses ikke rattstammen.

Nødstopp

Elektrisk parkeringsbrems
I automatisk modus aktiverer systemet
parkeringsbremsen når motoren slås av, og frigjør
den når bilen settes i bevegelse igjen.

Hvis den elektroniske nøkkelen ikke oppdages
eller ikke befinner seg i gjenkjennelsessonen,
vises det en melding i instrumentpanelet når du
lukker en dør eller prøver å slå av motoren.
► For å bekrefte at du vil slå av motoren, trykker
du i ca. fem sekunder på knappen «START/STOP».
Ved funksjonsfeil på den elektroniske nøkkelen,
må du kontakte en forhandler eller et kvalifisert
verksted.

Nødstopp
Bare i nødstilfelle kan motoren stoppes med en
nødfunksjon.

Når motoren går:
► trekk kort i spaken for å aktivere
parkeringsbremsen;
► frigjør den ved å skyve kort på spaken med
foten på bremsepedalen.
Automatisk modus er aktivert som standard.

Indikatorlampe
Denne indikatorlampen tennes både i
instrumentpanelet og på håndbrekket for
å bekrefte at parkeringsbremsen er koblet inn,

samt visning av meldingen "Parking brake
applied".
Lampen slukker for å bekrefte at
parkeringsbremsen er koplet ut.
Denne varsellampen blinker på kontrollspaken
når manuell låsing eller frigjøring av bremsene
utføres.
Hvis batteriet er utladet, virker ikke den
elektriske parkeringsbremsen lenger.
Av sikkerhetsårsaker, hvis parkeringsbremsen
ikke er trukket til, hold bilen i ro ved å sette
den i gir.
Hvis parkeringsbremsen ikke er innkoblet, bør
du av sikkerhetsårsaker holde bilen i ro ved å
legge en kloss bak ett av hjulene.
Ta kontakt med en autorisert forhandler eller
et kvalifisert verksted.

Før du forlater bilen, kontroller at
parkeringsbremsen er på:
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indikatorlampen på instrumentpanelet og
kontrollspaken må lyse fast.
Hvis parkeringsbremsen ikke er aktivert, vil
det høres et lydsignal og en melding vises når
førerdøren åpnes.
La aldri et barn være alene i bilen, da det
kan utløse ut parkeringsbremsen.
Når bilen er parkert: i bratt helling, med
tung last eller ved tauing
Med manuell girkasse, sving hjulene mot
fortauet og sett bilen i gir.
Med en automatisk girkasse, sving hjulene mot
fortauet og velg P-posisjon.
Ved sleping er kjøretøyet godkjent for
parkering i helling på opptil 12 %.

Manuell betjening
Manuell utløsing
Tenning på eller motoren i gang:
► Trå på bremsepedalen.
► Oppretthold trykk på bremsepedalen og skyv
kort på kontrollspaken.
Full utløsning av parkeringsbremsen blir bekreftet
ved at bremselampen og P-varsellampen i
kontrollspaken slukkes, ledsaget av meldingen
Parking brake released (parkeringsbrems
frigjort).

Hvis du skyver bryteren uten å trå inn
bremsepedalen, utløses ikke
parkeringsbremsen, og en melding vises.

Manuell tiltrekking
Bil som står i ro:
► Trekk kort i kontrollspaken.
Registrering av aktiveringsforespørsel vises ved
at varsellampen i kontrollspaken blinker.
Tiltrekking av parkeringsbremsen bekreftes
ved at bremselampen og lampen P i bryteren
tennes, fulgt av meldingen Parking brake applied
(parkeringsbrems tiltrukket).

Automatisk betjening
Automatisk utløsing
Påse først at motoren går og at førerdøren er
riktig lukket.
Den elektriske parkeringsbremsen utløses
automatisk og gradvis når bilen settes i
bevegelse.
Med en manuell girkasse
► Trå clutchpedalen helt inn, og sett bilen i 1. gir
eller i revers.
► Trå på gasspedalen, og slipp opp
clutchpedalen.
Med automatisk girkasse
► Trå på bremsepedalen.
► Velg modus D, M eller R.
► Slipp opp bremsepedalen, og trå på
gasspedalen.

Automatisk girkasse: Hvis bremsen ikke
utløser seg automatisk, kontrollerer du at
dørene foran er ordentlig lukket.
Full utløsning av parkeringsbremsen blir bekreftet
ved at bremselampen og P-varsellampen i
kontrollspaken slukkes, ledsaget av meldingen
Parking brake released (parkeringsbrems
frigjort).
Når bilen står i ro med motoren i gang, må
du ikke trå unødvendig på gasspedalen.
Det er fare for at parkeringsbremsen frigjøres.

Automatisk tiltrekking
Når bilen står i ro, aktiveres parkeringsbremsen
automatisk når motoren slås av.
Tiltrekking av parkeringsbremsen bekreftes
ved at bremselampen og lampen P i bryteren
tennes, fulgt av meldingen Parking brake applied
(parkeringsbrems tiltrukket).
Hvis motoren har stoppet eller i
STOPP-modus med Stop & Start, virker
ikke automatisk tiltrekking.
Ved automatisk funksjon kan du til enhver
tid trekke til eller utløse
parkeringsbremsen manuelt ved hjelp av
kontrollspaken.
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Spesielle tilfeller
I visse situasjoner må du kanskje aktivere
parkeringsbremsen manuelt.

Passivisere bilen med motoren i gang
Når du skal passivisere bilen med motoren i gang,
trekker du kort i kontrollspaken.
Tiltrekking av parkeringsbremsen bekreftes
ved at bremselampen og lampen P i bryteren
tennes, fulgt av meldingen Parking brake applied
(parkeringsbrems tiltrukket).

Parkering av bilen med utløst brems
Ved meget kalde forhold (is) anbefales
det ikke å bruke parkeringsbremsen.
For å passivisere bilen kobler du inn et girtrinn
eller setter støtteklosser bak ett av hjulene.
Immobilisering av bilen med parkeringsbremsen
frigjort
► Slå av motoren.
► Slå på tenningen igjen uten å starte motoren.
► Utløs parkeringsbremsen manuelt ved å skyve
betjeningsbryteren samtidig som foten holdes på
bremsepedalen.
► Slå av tenningen.
Med automatgirkasse velges P-modus
automatisk når tenningen slås av. Hjulene
blokkeres.
Du finner mer informasjon om Endring til frihjul
i det aktuelle avsnittet.

Med automatisk girkasse i posisjon N,
høres det et lydsignal når førerdøren
åpnes. Det stopper når førerdøren lukkes igjen.

Deaktivering av automatisk
betjening
I visse situasjoner, f.eks. ved svært lave
temperaturer eller kjøring med tilhenger
(campingvogn, tauing), kan det være nødvendig å
deaktivere systemets automatiske betjening.
► Start motoren.
► Bruk betjeningshendelen til å sette på
parkeringsbremsen, hvis den er frigjort.
► Fjern foten fra bremsepedalen.
► Hold betjeningshendelen trykket i
utløsingsretningen i mellom 10 og maksimalt 15
sekunder.
► Slipp kontrollspaken.
► Trå inn bremsepedalen, og hold den inne.
► Trekk betjeningshendelen i "Innkoblings"retningen i 2 sekunder.
► Slipp opp kontrollspaken og
parkeringsbremsen.
Denne indikatorlampen på
instrumentpanelet tennes for å bekrefte
deaktivering av de automatiske funksjonene.
Heretter kan parkeringsbremsen bare
aktiveres og slippes opp manuelt ved hjelp av
betjeningshendelen.
Gjenta denne prosedyren for å reaktivere
automatisk drift (bekreftes av at indikatorlampen
på instrumentpanelet slukkes).

Nødbremsing
Ved bremsesvikt ved bruk av bremsepedalen,
eller i en eksepsjonell situasjon (f.eks.
sykdom hos føreren, fører under opplæring
osv.) vil kontinuerlig trekking i den elektriske
parkeringsbremsens kontrollspak stanse bilen.
Bremsing skjer når det trekkes i kontrollspaken:
så snart denne frigjøres, skjer det ingen bremsing.
ABS- og DSC-systemet sørger for bilens stabilitet
under nødbremsing.
Hvis nødbremsingen har en funksjonsfeil,
vises meldingen "Handbrake faulty" (feil på
parkeringsbrems) i instrumentpanelet.

Hvis det oppstår en feil på ABS og DSC-systemet,
som vises ved at en eller begge lamper tennes,
kan ikke bilens stabilitet garanteres lenger.
I dette tilfellet må stabiliteten besørges av
føreren, som gjentatte ganger "trekker og slipper"
kontrollstangen inntil bilen står i ro.
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Manuell 6-trinns girkasse

Automatic girkasse

Koble inn revers

Automatisk 6- eller 8-trinns girkasse med en
skyvevelger. Den har også manuell modus med
girskift via kontrollbrytere, plassert bak rattet.

Girvelger

Girvelger posisjon

► Løft bøylen under knotten og beveg girspaken
først mot venstre, og deretter fremover.
Revers skal bare kobles inn når bilen står i
ro og motoren går på tomgang.
Av sikkerhetsgrunner og for å lette
oppstart av motoren bør du alltid la
girkassen stå i fri og trå på clutchpedalen.

Skifte til 5. eller 6. girtrinn
► Skyv girvelgeren helt til høyre for å sette bilen
i 5. eller 6. gir.
I motsatt fall kan girkassen bli permanent
skadet (ufrivillig innkobling av 3. eller 4.
gir).

P. Park
For parkering av bilen. Forhjulene er blokkert.
R. Revers
N. Nøytral
For å flytte bilen med tenningen av, eller la den
rulle på frihjul.
Du finner mer informasjon om Endring til frihjul
i det aktuelle avsnittet.
D. Kjøring i automatisk modus
Girkassen styrer girveksling i henhold til
kjørestil, veiens profil og bilens last.
M. Kjøring i manuell modus
Føreren bytter gir med de rattmonterte
kontrollene.

A. Knappen P
For å sette girkassen i Park-posisjon.
B. Lås opp-knappen
For å låse opp girkassen og skifte ut av P eller
for å skifte til R, med foten på bremsepedalen.
Hold denne knappen inne før du trykker på
velgeren.
C. Knappen M
For å skifte fra D-posisjon til permanent
manuell posisjon.
(Avhengig av versjon: med DS PARK
PILOT velges manuell posisjon med
KJØREMODUS-kontrollen)
D. Indikatorlamper for girkassestatus (P, R, N, D)
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Funksjon
Når motoren går og det er nødvendig med å trå på
bremsepedalen eller trykke på Lås opp-knappen
for å skifte modus, vises en varselmelding i
instrumentpanelet.
Bare hensiktsmessige ønsker om endring av
modus vil bli akseptert.

► Trekk hendelen + eller -” mot deg, og slipp for å
gire opp eller ned.
► Flytt velgeren ved å skyve den fremover (N
eller R) eller bakover (N eller D) én eller to ganger,
forbi motstandspunktet om nødvendig.
Girvelger returnerer til startposisjonen når den
slippes.
For å bytte fra P til R, skyv enten forover to ganger
uten å passere motstandspunktet eller skyv bare
en gang, forbi motstandspunktet:
– I det første tilfellet går girkassen fra P til N og
deretter fra N til R.
– I det andre tilfellet går girkassen fra P til R.

Betjeningsknapper
I posisjon M eller D kan de rattmonterte hendlene
brukes til manuelt girskift.
De kan ikke brukes til å sette bilen i fri, eller til å
koble inn eller gå ut av revers.

Visninger på
instrumentpanelet
Med en gang tenningen slås på, vises girkassens
tilstand i instrumentpanelet:
P: parkering.
R: revers.
N: fri.
D1 til D6 eller D8: automatisk modus.
M1 til M6 eller M8: manuell modus (midlertidig
eller permanent).
-: ønske som ikke kan registreres i manuell modus.
Når førerdøren åpnes mens tenningen er på, vises
det en melding som ber deg om å sette girkassen
i P-modus.
Når tenningen slås av, vises girkassens tilstand
fortsatt noen sekunder i instrumentpanelet.

Når motoren går, bremsene frigjøres og du
velger R, D eller M, vil bilen sette seg i
bevegelse uten at du trår på gasspedalen.
Du må aldri trå samtidig på gasspedalen
og bremsepedalen. Stor fare for skader på
girkassen!
Hvis batteriet er defekt, må du sette
støtteklosser (følger med bilverktøyene) under
et av hjulene for å holde bilen i ro.

Opplåsing av girkasse
– Fra P-posisjon:
► Trå bremsepedalen helt inn.
► Trykk på lås opp-knappen.
► Velg en annen posisjon mens du fortsetter
å trå inn bremsepedalen og trykker på lås
opp-knappen.
– Fra nøytral N, ved hastighet under 5 km/t:
► Trå bremsepedalen helt inn.
► Velg en annen posisjon mens du fortsetter å
trå inn bremsepedalen.

Koble inn revers
► Senk farten inntil bilen stopper.
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► Trå på bremsepedalen og trykk på lås
opp-knappen.
► Velg R-posisjon mens du holder på trykket.

Permanent manuell posisjon
Velge posisjon:
Med EAT8 uten DS PARK PILOT-knapp og EAT6:
► Med D-posisjon valgt først.
► Trykk på knappen M: den grønne
indikatorlampen på knappen tennes.
Med EAT8 og DS PARK PILOT-knappen:
► Trykk på DRIVE POSISJON-kontrollen.
► Velg manuell posisjon på instrumentpanelet.
Avslutte posisjon:
► Skyv forover én gang for å gå tilbake til D.
eller
► Trykk på M-knappen. Indikatorlampen i
knappen slukkes.
eller
► Velg en annen posisjon med DRIVE
POSISJON-kontrollen.

Slå av tenningen
Når du skal slå av tenningen, må bilen stå stille.

Endre til frihjul
Du finner mer informasjon om Endring til frihjul i
det aktuelle avsnittet.
Hvis du åpner førerdøren når N-posisjon er
aktivert, utløses et lydsignal. Det vil
stoppe når du lukker førerdøren igjen.

Spesielle aspekter ved automatisk
posisjon
Girkassen velger giret som gir optimal ytelse,
og tar hensyn til utetemperaturen, veiprofil,
kjøretøyets last og kjørestil.
For maksimal akselerasjon, trykk gasspedalen
helt ned (kick-down). Girkassen girer automatisk
ned eller holder det valgte giret til maksimal
motorturtall nås.
Betjeningshendlene lar føreren midlertidig velge
et gir, hvis kjørets fart og motorturtall tillater det.

Spesielle aspekter ved manuell modus
Girveksling er bare mulig hvis kjørehastigheten og
turtallet tillater det.

Start av bilen
Fra P-posisjon:
► Trå bremsepedalen helt inn.
► Start motoren.
► Hold foten på bremsepedalen, og trykk på
knappen Lås opp.
► Trykk to ganger bakover for å velge
automatisk D-posisjon, eller forover for å sette
bilen i revers R.
Fra fri N:
► Trå bremsepedalen helt inn.
► Start motoren.
► Oppretthold trykket på bremsepedalen, skyv
bakover for å velge automatisk D-posisjon, eller
skyv forover mens du trykker på Lås opp-knappen
for å sette bilen i revers R.
Deretter, fra D eller R:

► Slipp opp bremsepedalen.
► Akselerer gradvis for å utløse den elektriske
parkeringsbremsen automatisk.
Bilen forflytter seg umiddelbart.
Bilen må aldri skyves for å starte motoren
hvis den har en automatisk girkasse.

Stansing av bil
Uansett girkassens tilstand når tenningen er
slått av, kobles modus P inn automatisk og
umiddelbart.
Men hvis det var modus N, kobles modus P
inn etter en forsinkelse på 5 sekunder (slik at
frihjulsmodus kan aktiveres).
Kontroller at modus P er aktivert og at den
elektriske parkeringsbremsen ble aktivert
automatisk. I motsatt fall må du aktivere den
manuelt.
Varsellampene som svarer til girvelgeren
og den elektriske parkeringsbremsen skal
lyse, og det samme skal varsellampene i
instrumentpanelet.

Funksjonsfeil
Funksjonsfeil i girkasse
Denne varsellampen tennes sammen med
et lydsignal og visningen av en melding.
Besøk en forhandler eller et kvalifisert verksted.
Du må ikke kjøre i over 100 km/t, eller i en
hastighet som er høyere enn den gjeldende
fartsgrensen.
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Girkassen boksen bytter til sikkerhetsmodus:
posisjonD låses i tredjegir, de rattmonterte
kontrollhendlene er inoperative, posisjon M er
ikke lenger tilgjengelig. Du kan føle et betydelig
rykk når bilen settes i revers. Dette vil ikke skade
girkassen.

Med unntak av manuell modus og regenerativ
bremsefunksjon er bruken identisk til de andre
EAT8-girkasser.
For mer informasjon om bruken eller
funksjonssvikt på EAT8-girkassen, se i avsnittene
om dette.

Funksjonsfeil i girvelger

Girvelger posisjon

Mindre funksjonsfeil

P.

Denne varsellampen tennes sammen med
et lydsignal og visningen av en melding.
Kjør forsiktig, og besøk en forhandler eller et
kvalifisert verksted.
I visse tilfeller vil kanskje ikke indikatorlampene
tennes, men girkassens tilstand vises fortsatt på
instrumentpanelet.

Alvorlig funksjonsfeil
Denne varsellampen lyser, fulgt av visning
av en melding.
Stopp så snart det er trygt å gjøre det,
borte fra trafikk, og ring en forhandler
eller et kvalifisert verksted.

e-EAT8 elektrisk
automatisk girkasse
(hybrid)
Automatisk 8-trinns girkasse med en skyvevelger
og regenerativ bremsefunksjon.

R.
N.

D/B.

Parkering
For parkering av bilen. Forhjulene er
blokkert.
Revers
Nøytral
For å flytte bilen med tenningen av: i noen
bilvasker, når bilen taues, osv.
Automatisk gir for fremdrift (D) eller
automatisk gir for fremdrift med
regenerativ bremsing (B)
Girkassen styrer girveksling i henhold til
kjørestil, veiens profil og bilens last. Med
regenerativ bremsing aktivert, kontrollerer
girkassen også motorbremsingen når
gasspedalen slippes.

Girvelger

A. Knappen P
For å sette girkassen i Park-posisjon.
B. Lås opp-knappen
For å låse opp girkassen og skifte ut av P eller
for å skifte til R, med foten på bremsepedalen.
Hold denne knappen inne før du trykker på
velgeren.
C. Indikatorlampe for girkassevelger (R, N, D/B)

Informasjon som vises på
instrumentpanelet
Når tenningen slås på vises statusen for
girkassen på instrumentpanelet:
P: parkering.
R: revers.
N: fri.
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D1 til D8: automatisk gir fremover.
B1 til B8: automatisk gir fremover med regenerativ
bremsefunksjon aktivert.
Ved bare elektrisk kjøring, vil giret som er koblet
inn ikke vises.
Statusen til girkassen vises på instrumentpanelet
i noen få sekunder etter at tenningen er skrudd av.

Regenerativ bremsing
Den regenerative bremsefunksjonen emulerer
motorbremsing, og senker bilens hastighet uten
at du må trykke på bremsepedalen. Bilen bremser
raskere når føreren slipper opp gasspedalen.
Når gasspedalen slippes, gjenvinnes det
mekanisk energi, som brukes til delvis oppladning
av batteriet.
► I D/B-posisjon vil trykk på pulsvelgeren
bakover aktivere/deaktivere funksjonen.
D på instrumentpanelet erstattes med en B.
Funksjonens status lagres ikke når tenningen
slås av.
Hvis batteriet er nesten fulladet, kan
bremseffekten være begrenset når
gasspedalen slippes.

DS ACTIVE SCAN
SUSPENSION
Dette hjulopphenget tilpasser seg selv til følgende
parametere: tilstanden og profilen på veien,

hvor mye bilen er lastet, kjørestil og den valgte
kjøremodusen.
Den styres av en datamaskin som tolker
dataene som sendes fra ulike sensorer for å
bruke det optimale dempningsnivået til hver av
støtdemperne.
Det er knyttet til et kamera, plassert øverst på
frontruten, som kontinuerlig overvåker veiens
tilstand. Avhengig av tilleggsinformasjonen
som overføres av kameraet, forutser fjæringen
defekter i veibanen.
Den har tre modi: Komfort, Normal og Sport.
Modus kan velges med KJØREMODUS-kontrollen
på midtkonsollen.
Du finner mer informasjon om Kjøremodi i
tilsvarende avsnitt.

Kjøremoduser
Antallet og typen kjøremoduser som er
tilgjengelige avhenger av type motor og utstyr.
Kjøremoduser velges med én av følgende
kontroller, avhengig av versjon:

1. Trykk på kontrollen aktiverer ØKO modus.
Indikatorlampen på knappen tennes.
2. Trykk på fremre del av kontrollen aktiverer
SPORT-modus, og trykk på bakre del aktiverer
ØKO-modus. Den tilhørende indikatorlampen
tennes.
3. Modus vises i instrumentpanelet når du
trykker på bryteren.
Den valgte modus aktiveres umiddelbart.
Valget av kjøremodus styres også av
funksjonen DS SENSORIAL DRIVE, som du
finner mer informasjon i det aktuelle avsnittet.

Med bensin-/dieselmotorer
Hver gang tenningen slås på, er NORMAL valgt
som standard.

ØKO
Reduserer drivstofforbruk ved å optimere bruken
av varme- og klimaanlegget og, avhengig av
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versjonen, gasspedal, den automatiske girkassen
og girskiftindikatoren.
Free-wheeling i ØKO-modus: avhengig av versjon,
med EAT8-girkassen, oppfordres det å skifte til
"free-wheeling" for å redusere bilens hastighet
uten å bruke motorbrems. Du kan spare drivstoff
ved å forutse behovet for å senke farten, og løfte
foten helt av gasspedalen.

KOMFORT
Tillater mer komfortabel kjøring på dårlig
vei, over fartsdumper eller under lange reiser
ved å aktivere DS ACTIVE SCAN SUSPENSION
funksjonen, som knytter det variable
dempingssystemet med multifunksjonskameraet
for å se tilstanden til veibanen.

NORMAL
Gjenoppretter bilens originale innstillinger.

SPORT
Muliggjør mer dynamisk kjøring, servostyring,
variabelt dempingssystem (DS ACTIVE SCAN
SUSPENSION), pedaler, girbytter med automatisk
girkasse, omgivende motorlyd og mulighet
for å vise bilens dynamiske innstillinger på
instrumentpanelet.

MANUAL
Permanent "manuell" modus med automatisk
girkasse og DS PARK PILOT.
Gjør det mulig å manuelt bytte gir med de styrbare
hendlene.

Med hybridmotor

HYBRID

Hver gang tenningen slås på, blir ELECTRIC-modus
valgt som standard.

Optimaliserer drivstofforbruket til bilen ved å
håndtere den vekselvise eller samtidige driften
av de to motortypene, i henhold til kjøreforhold
og stil.
I HYBRID-modus er det mulig å kjøre i 100 %
elektrisk modus hvis batterinivået er tilstrekkelig
og kravene til akselerasjon er moderate.

ELECTRIC
Tillater 100 % elektrisk kjøring.
Maksimumshastigheten er ca. 135 km/t.
Hvis forholdene ikke tillater aktivering eller
bibeholdelse av ELECTRIC-modus når bilen
startes, vises meldingen «Electric mode currently
unavailable» på instrumentpanelet. Bilen veksler
straks til HYBRID-modus.
Når en blå LED-lampe tennes under det innvendige
sladrespeilet, synlig fra utsiden av bilen,
bekreftes at det kjøres i ELECTRIC-modus.
Tenning av LED-lampen kan deaktiveres
ved å sette inn spissen av en binders, e.l.
inn i hullet under speilet.
Aktiveringsbetingelser
– At batterinivået er tilstrekkelig. Derfor
anbefales det å lade opp batteriet hver gang bilen
har vært kjørt. ELECTRIC-modus er tilgjengelig så
lenge det er energi igjen i batteriet.
– Temperaturen utendørs er mellom 0 °C og 45 °C.
Avslutte funksjonen manuelt
– Trå gasspedalen helt inn.
– Velg en annen modus.
Hvis bilen ikke brukes over en lang periode
(flere måneder), kan det skje en ny
oppstart av bensinmotoren selv om batteriet er
ladet.

Når navigasjon er aktivert, anbefales det
å bruke HYBRID-modus for å optimalisere
forbruk av elektrisitet.

SPORT
Muliggjør mer dynamisk kjøring som drar nytte av
bilens maksimale ytelse.
Elektrisitet brukes til å supplementere
bensinmotoren så lenge det er energi igjen i
batteriet.

KOMFORT
Utstyrsavhengig.
Kombinerer HYBRID-modus og DS ACTIVE SCAN
SUSPENSION (valgt kontrollert støtabsorbering).
I KOMFORT-modus, favoriserer hjulopphenget myk
støtabsorbering for å forbedre kjørekomforten på
ujevne kjørebaner.
Du finner mer informasjon om DS ACTIVE
SCAN SUSPENSION i tilsvarende avsnitt.

4WD (4-hjulsdrift)
Utstyrsavhengig.
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4WD modusen («4-hjulsdrift») forbedrer bilens
grep ved lave og moderate hastigheter ved å
trekke alle 4 hjul samtidig.
Denne modusen egner seg spesielt til snødekkede
veier og vanskelig terreng (søle, sand, osv.) i
tillegg til vadesteder ved moderat hastighet.
Avhengig av kjøreforholdene og batteriets
ladenivå, kan 4WD-modus være 100 % elektrisk.
Denne modusen er desto mer effektiv hvis
bilen er utstyrt med dekk som er tilpasset
forholdene, slik som vinterdekk.

indikatorlampen P på kontrollspaken for den
elektriske parkeringsbremsen lyser.
Bakkestartfunksjonen kan ikke
deaktiveres. Uansett, bruk av
parkeringsbrems for å blokkere bilen avbryter
imidlertid denne funksjonen.

Funksjonsmåte

Veigrepet kan bli forbedret opp til 135 km/t med
de elektriske motorene. Over denne hastigheten
drives bilen bare av forhjulene.

Funksjonsfeil
Ved funksjonsfeil vil disse
varsellampene tennes.
Kontakt en autorisert forhandler eller et
kvalifisert verksted for å få systemet kontrollert.

Bakkestartfunksjon
Denne funksjonen holder bilen i ro i ca. 2 sekunder
mens du flytter foten fra bremse- til gasspedalen
for å ta løs i en bakke.
Dette systemet er bare aktivt når:
– Bilen står helt i ro og du har foten på
bremsepedalen.
– Bestemte hellingsforhold er oppfylt.
– Førerdøren er lukket.
Gå ikke ut av bilen mens den holdes
midlertidig i ro av bakkestarthjelpen.
Hvis noen må gå ut av bilen når motoren
er i gang, trekker du til parkeringsbremsen
manuelt. Etter det må du sikre at
indikatorlampen for parkeringsbremsen og

Når bilen er stanset med revers
innkopletinnkobleti nedoverbakke, holdes den i ro
i et kort øyeblikk når bremsepedalen slippes.

I oppoverbakke holdes den i ro i et kort øyeblikk
når bremsepedalen slippes i disse tilfellene:
– hvis første girtrinn er innkoblet eller i fri med
manuell girkasse.
– hvis du er i posisjon D eller M med automatisk
girkasse.

Girskifteindikator
(Avhengig av motor)
System som reduserer drivstofforbruket ved å
anbefale det mest hensiktsmessige girtrinnet.

Funksjon
Avhengig av kjøresituasjon og utstyr kan det
hende at systemet ber deg om å hoppe over ett
eller flere girtrinn.
Anbefalinger for giraktivering er bare valgfrie.
Veiforholdene, trafikktettheten og sikkerheten
er elementer som er avgjørende for det optimale
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girvalget. Føreren er derfor selv ansvarlig for om
han vil følge systemets anvisninger eller ikke.
Denne funksjonen kan ikke deaktiveres.
Med automatgirkasse er systemet bare
aktivt i manuell modus.

Deaktivering/gjenaktivering
Funksjonen aktiveres som standard når
tenningen slås på.
Slik deaktiverer/aktiverer du funksjonen:

Informasjonen vises i instrumentpanelet i
form av en pil, ledsaget av det anbefalte
giret.
Systemet tilpasser anbefalinger og
girskifte i henhold til kjøreforhold (bakke,
last osv.) og forespørsler fra føreren (økt
motoreffekt, akselerasjon, bremsing).
Systemet vil aldri foreslå følgende:
– å legge inn første gir,
– å sette bilen i revers.

Stop & Start
Stop & Start stanser motoren midlertidig –
STOPP-modus – under stans i trafikken (rødt lys,
køkjøring, annet). Motoren starter automatisk
igjen – START-modus – så snart du ønsker å kjøre.
Funksjonen er perfekt tilpasset for bykjøring og
gjør det mulig å redusere drivstofforbruk, utslipp
av forurensende avgasser og lydnivå når bilen
står i ro.
Funksjonen påvirker ikke bilen for øvrig, heller
ikke bremsingen.

► Trykk på knappen.
En melding i instrumentpanelet bekrefter den nye
statusen.
Når funksjonen er deaktivert, tennes den oransje
varsellampen. Hvis motoren var i standby, starter
den på nytt umiddelbart.

Tilhørende varsellamper
Funksjon aktivert.
Funksjon deaktivert eller med feil.
Åpning av panseret
Før alle inngrep under panseret, må du
deaktivere Stopp & Start for å unngå risiko for

skader fordi motoren starter automatisk på
nytt.

Kjøring på oversvømt veidekke
Før du kjører inn i en sone som er
oversvømt, anbefaler vi at du deaktiverer
Stopp & Start-systemet.
Hvis du vil ha mer informasjon om råd om
kjøring, spesielt i oversvømt terreng, se det
aktuelle avsnittet.

Funksjon
Hovedbetingelser for drift
– Førerdøren må være lukket.
– Sikkerhetsbeltet på førersiden må være festet.
– Ladenivået til drivbatteriet må være
tilstrekkelig.
– Motorens temperatur må være innen nominelt
driftsområde.
– Den utvendige temperaturen må være mellom
0 °C og 35 °C.

Sette motoren i standby (STOPP-modus)
Motoren går automatisk i standby så snart
føreren viser et ønske om å stoppe.
– med manuell girboks, ved en hastighet på
under 3 km/ t, når du setter girspaken i nøytral og
slipper clutchpedalen,
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– med automatisk girboks, i en hastighet under
20 km/t for versjonene 1.5 BlueHDi og 2.0 BlueHDi
180, eller mens kjøretøyet står stille for andre
versjoner, når du trår inn bremsepedalen eller
setter girvelgeren i modus N.

Tidteller
En tidteller legger sammen tiden bilen er i standby
under en kjørestrekning. Den nullstilles hver gang
tenningen slås på.

Spesialtilfeller:
Motoren går ikke i standby hvis minst én av
driftsbetingelsene ikke er tilfredsstilt og i
følgende tilfeller:
– Bakkemodus (oppover eller nedover).
– Det er nødvendig for å opprettholde en
behagelig temperatur i kupeen.
– Avdugging er aktivert.
I disse tilfellene blinker denne lampen i
noen sekunder og slukker.
Etter at motoren har startet på nytt, er
stoppmodus ikke tilgjengelig så lenge
bilen ikke har nådd en hastighet på 8 km/t.
Under parkeringsmanøvrer er stoppmodus
ute av funksjon i noen sekunder etter at
revers er blitt innkoblet eller rattet blir dreid.

Motor starter på nytt (START-modus)
Motoren går automatisk i standby så snart
føreren viser et ønske om å kjøre av gårde.

► Med manuell girkasse: med clutchpedalen
helt inne.
► Med automatisk girkasse:
• Med velgeren i posisjon D eller M: med
bremsepedalen sluppet opp.
• Med velgeren i posisjon N og bremsepedalen
sluppet opp: med velgeren i D eller M.
• Med girvelgeren i posisjon P og
bremsepedalen inne: med girvelgeren i R, N,
D eller M.
• Bilen i revers.

Spesialtilfeller:
Motoren starter på nytt automatisk hvis én av
driftsbetingelsene ikke er tilfredsstilt igjen og i
følgende tilfeller:
– Bilen kjøres fortere enn 4 km/t med versjoner
med manuell girkasse eller med versjonene
PureTech 180 og PureTech 225 med automatisk
girkasse, eller overskrider 25 km/t med
versjonene BlueHDi 180 med automatisk girkasse.
I disse tilfellene blinker denne lampen i
noen sekunder og slukker.

Funksjonsfeil
Ved funksjonsfeil blinker denne
varsellampen noen øyeblikk, og er deretter
tent sammen med visning av en melding.
Få kjøretøyet kontrollert av en forhandler eller et
kvalifisert verksted.

Bilen kveles i STOP-modus
Alle varsellamper på instrumentpanelet tennes
hvis denne feilen oppstår.
► Slå av tenningen, og start deretter motoren
med START/STOP-knappen.
Stopp & Start-systemet trenger et
12 V-batteri med en bestemt teknologi og
spesielle spesifikasjoner.
Alt arbeid på denne kretsen må kun utføres av
en forhandler eller et kvalifisert verksted.

Registrering av lavt
dekktrykk
Dette systemet sjekker automatisk dekktrykket
under kjøring.
Det sammenligner opplysningene som gis av
hjulenes hastighetsføler med referanseverdiene,
som må initialiseres på nytt etter hver justering
av dekktrykk eller hjulskift.
Systemet utløser en varsling så snart det
registreres et trykkfall i ett eller flere dekk.
Varslingssystemet for lavt dekktrykk
erstatter ikke førerens årvåkenhet.
Dette systemet fritar deg ikke fra å kontrollere
dekktrykket regelmessig (inkl. reservehjulet),
og likeledes etter en lang reise.
Kjøring med lavt dekktrykk, spesielt ved
vanskelige kjøreforhold (tung last, høy
hastighet, lange turer):
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–
–
–
–

reduserer veigrepet,
øker bremselengden,
forårsaker økt dekkslitasje.
øker drivstofforbruket.

Dekktrykkverdiene for bilen din står
oppført på etiketten for dekktrykk.
Hvis du vil ha mer informasjon om
Identifikasjonselementer, se det aktuelle
avsnittet.
Kontrollere dekktrykk
Kontroll gjøres med kalde dekk (etter
at bilen har stått i ro 1 time eller etter en
kjørestrekning på mindre enn 10 km i moderat
hastighet).
I motsatt fall legger du 0,3 bar til verdiene som
står på etiketten.
Kjettinger
Systemet må ikke initialiseres på etter
montering eller demontering av kjettinger.

Advarsel om for lavt dekktrykk
Dette angis ved at denne varsellampen
lyser vedvarende, ledsaget av et lydsignal
og, avhengig av utstyr, visning av en melding.
► Reduser hastigheten øyeblikkelig, unngå brå
bevegelser med rattet og brå nedbremsinger.
► Stopp bilen så snart trafikkforholdene tillater
det.

Det registrerte dekktrykktapet medfører
ikke alltid en synlig deformering av
dekket.
Nøy deg ikke med å foreta bare en visuell
kontroll.
► Hvis du har en kompressor, f.eks. den som
tilhører et midlertidig reparasjonssett for
punktering, kontroller trykket med kalde dekk på
de fire hjulene.
► Hvis det ikke er mulig å foreta kontrollen med
det samme, kjør forsiktig i redusert hastighet.
► Ved punktering bruker du settet for midlertidig
reparasjon av dekket eller reservehjulet (avhengig
av utstyr).
Varslingen fortsetter inntil systemet
reinitialiseres.

Reinitialisering
Du må reinitialisere systemet etter hver justering
av trykket i ett eller flere dekk, og etter utskifting
av ett eller flere hjul.
Før systemet reinitialiseres, må du
kontrollere at trykket i de fire dekkene er
tilpasset bilens bruksforhold og overholder
verdiene som står oppført på etiketten for
dekktrykk.
Kontroller trykket i fire dekk før du
reinitialiserer.

Systemet for registrering av lavt dekktrykk
gir ingen advarsel hvis trykket var feil under
initialiseringen.
Når bilen står i ro, initialiseres systemet på
nytt via menyen Kjørebelysning / Bil på
berøringsskjermen..
► På denne menyen velger du fanen "Ingen
reguleringer".
► På denne siden velger du funksjonen
"Initialisering av for lavt dekktrykk".
► Velg "Ja" for å bekrefte.
Et lydsignal og en melding bekrefter den nye
initialiseringen.

Funksjonsfeil
Ved funksjonsfeil vil disse
varsellampene tennes.
En melding vises, og et lydsignal høres.
I dette tilfellet blir ikke overvåkingen av
dekktrykket lenger utført.
Få systemet kontrollert av en forhandler eller et
kvalifisert verksted.

DS ConnectedCAM
(Avhengig av landet der bilen selges.)

06

06

112
Kjøring
► Last ned DS ConnectedCAM-appen til en
smarttelefon.
► Par smarttelefonen med kameraet ifølge
instruksjonene som gis av applikasjonen.
Paring er nødvendig ved første tilkobling. Etter
dette vil det skje automatisk.
Standard paringskode er: ConnectedCAM.
Dette kameraet, som sitter øverst på frontruten
og har trådløs tilkopling, gjør at du kan:
– Ta bilder og videoer ved behov, og dele dem.
– Sende bilens GPS-koordinater til en
smarttelefon.
– Ta opp videoer automatisk ved en kollisjon.
Ettersom bruken av DS ConnectedCAM er
under din kontroll og ditt ansvar, må du
overholde bestemmelsene for beskyttelse av
personlige data (bilder av andre personer,
nummerskilt, beskyttede bygninger, osv.).
Kontroller først at forsikringsselskapet godtar
film innsamlet fra DS ConnectedCAM som
bevis.
Uten unntak må enhver handling som
føreren foretar med kameraet, skje med
bilen i ro.

Funksjon
For å kunne bruke alle funksjoner på kameraet må
du utføre følgende operasjoner:

Av/på
► Trykk og hold denne knappen for å slå
kameraet av/på (bekreftes av at
indikatorlampen tennes/slukkes).
Når kameraet slås på, er videoinnspilling
automatisk og permanent.
Funksjonens status forblir i minnet når tenningen
slås av.

Administrere bilder og videoer
► Trykk denne knappen helt inn for å ta et
bilde.
Et lydsignal bekrefter at anmodningen er
bekreftet.
► Trykk på og hold denne knappen for å
spille inn en video.
Det er også en mikro-USB-port som kan brukes
til å lagre data fra kameraet på andre medier
(datamaskiner, nettbrett osv.).
Med DS ConnectedCAM-appen kan du automatisk
og umiddelbart dele bilder og videoer på sosiale
nettverk eller via e-post.
Et lydsignal bekrefter at anmodningen er
bekreftet.

Nullstilling av systemet

Trykk og hold inne disse to knappene samtidig for
å nullstille systemet.
Denne handlingen sletter alle data som er
registrert med kameraet, og reinitialiserer
kameraets standard paringskode.
Av sikkerhetsmessige grunner må føreren
ikke bruke DS ConnectedCAM-appen på en
smarttelefon under kjøring. Bilen må stå stille
når føreren skal utføre handlinger som krever
full oppmerksomhet.

Funksjonssvikt
Når det oppstår en systemfeil, blinker
indikatorlampen i knappen.
Få systemet kontrollert av en forhandler eller et
kvalifisert verksted.

Kjørehjelp – generelle
anbefalinger
Kjøre- og
manøvreringsassistansesystemer kan
ikke under noen omstendigheter erstatte
førerens årvåkenhet.
Føreren må overholde trafikkreglene, beholde
fullt herredømme over kjøretøyet under alle
forhold og være i stand til å overta kontrollen til
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enhver tid. Føreren må tilpasse farten i forhold
til klimaforhold, trafikk og veiforholdene.
Det er førerens ansvar å hele tiden overvåke
trafikkbildet, evaluere relative avstander og
hastigheter i forhold til andre biler, og å forutse
deres manøvrer før føreren velger å skifte fil.
Systemet kan ikke oppheve fysikkens lover.
Kjøreassistansesystemer
Du bør holde rattet med begge hender.
Bruk alle innvendige og utvendige speil. Hold
alltid føttene nær pedalene og ta en pause
annenhver time.
Manøvreringshjelpemidler
Føreren må alltid sjekke bilens omgivelser
før og under hele manøveren, medregnet bruk
av speilene.
Radar
Radarens funksjon og de tilhørende
funksjonene kan reduseres pga. ansamling
av smuss, leire, frost og lignende under visse
vanskelige værforhold (tungt regn, snø), hvis
støtfangeren er skadet.
Hvis den fremre støtfangeren skal lakkeres,
må du kontakte en autorisert forhandler eller
et kvalifisert verksted. Visse typer lakk kan
forstyrre radarens funksjon.

Hindringene kan virke som de er lenger unna
enn de faktisk er.

Kjørehjelpkamera
Det kan hende at kameraet ikke
virker eller funksjonen kan bli svekket hvis
frontruteområdet foran kameraet er skittent,
dugg- eller rimbelagt, dekket med snø, skadet
eller tildekket av et klistremerke.
I fuktig eller kaldt vær må frontruta avdugges
regelmessig.
Dårlig sikt (utilstrekkelig veibelysning, kraftig
regn, tykk tåke, snøfall osv.), blending (lys fra
en bil som kommer i motsatt retning, lav sol,
gjenskinn på våt vei, kjøring ut av en tunnel,
veksling mellom skygge og lys osv.) kan også
svekke registreringsevnen.
Ved skifte av frontrute må du kontakte en
forhandler eller et kvalifisert verksted for å få
kalibrert kameraet på nytt. Hvis ikke kan de
tilknyttede kjørehjelpemidlene bli avbrutt.
Andre kameraer
Bildene fra kamera(ene) som vises
på berøringsskjermen kan bli forvrengt av
bakgrunnen.
I nærvær av skyggesoner, sterk sol eller dårlige
lysforhold kan bildet bli mørkere og ha lavere
kontrast.

Sensorer
Sensorenes funksjon og de tilhørende
funksjonene kan bli forstyrret av
lydinterferens, f.eks. lyd fra støyende kjøretøy
og maskineri (f.eks. lastebiler, trykkluftbor), av
ansamlet snø eller løv på veien i tilfelle skade
på støtfangere eller speil.
Hvis det lyder et langt pipesignal når du setter
bilen i revers, kan det bety at sensorene er
skitne.
Et sammenstøt foran eller bak på bilen
kan forstyrre sensorenes innstillinger og
blir kanskje ikke oppdaget av systemet:
avstandsmålinger kan være feil.
Sensorene registrerer ikke systematisk
hindringer som er for lave (fortauer, stenger)
eller for tynne (trær, stolper, trådgjerder).
Det kan hende at visse gjenstander i
sensorenes dødvinkel ikke blir registrert eller
ikke lenger registreres under manøveren.
Visse materialer (stoffer) absorberer lydbølger:
det kan hende fotgjengere ikke blir registrert.
Vedlikehold
Rengjør støtfangerne og dørspeilene i
kameraenes synsfelt regelmessig.
Ved høytrykksvask av bilen skal lansen holdes
minst 30 cm unna sensorene og kameraene.
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Matter
Bruk av matter som ikke er godkjent
av produsenten, kan virke forstyrrende på
hastighetsbegrenseren og cruisekontrollen.
Slik unngår du enhver risiko for blokkering av
pedalene:
– Påse at eventuelle ekstra matter er riktig
plassert.
– Legg aldri flere matter oppå hverandre.
Enheter for hastighet
Påse at enheten for hastighet som vises
på instrumentpanelet (km/t eller mph) er den
som gjelder i landet hvor du kjører.
Hvis ikke, må du stille inn visningen av
hastighet etter at du har stoppet helt opp,
slik at enheten samsvarer med den som er
godkjent på stedet.
Hvis du er i tvil, kan du ta kontakt med en
forhandler eller et kvalifisert verksted.

Fartsgrense
skiltgjenkjenning
Se de generelle anbefalingene for bruk av
kjørehjelp.

Systemet er utviklet for å kjenne
igjen fartsskilt som samsvarer med
Wien-konvensjonen.

Dette systemet viser maksimal tillatt hastighet
på instrumentpanelet, i henhold til fartsgrensene
i landet du kjører i, ved hjelp av:
– Fartsgrenseskilt registreres av kameraet.
– Fartsgrenser som kommer fra
navigasjonssystemets kartdata.
Navigasjonssystemer bør oppdateres
regelmessig for å sikre riktig informasjon
om fartsgrenser.
Enheten for fartsgrensen (km/t eller mph)
er avhengig av landet du kjører i.
Denne fartsgrensen skal overholdes.
For at systemet skal fungere riktig når du
skifter land, må enheten for fartsgrensen i
instrumentpanelet svare til den enheten som
brukes i det landet du kjører.
Den automatiske avlesingen av skiltene er
et kjøreassistansesystem, og vil ikke alltid
vise fartsgrensene helt korrekt.
Fartsgrenseskiltene på veien skal alltid
prioriteres fremfor hva systemet viser.

Spesielle fartsgrenser, som for eksempel
grenser for lastebiler, vises ikke av
systemet.
Visning av fartsgrensen på instrumentpanelet
oppdateres når du kjører forbi et skilt med en
fartsgrense som gjelder for vanlige biler.

Aktivering/deaktivering
Som standard vil denne funksjonen automatisk
ved hver start.
Funksjonen aktiveres/deaktiveres på
menyen Kjøring / Bil på berøringsskjermen.

Informasjon som vises på
instrumentpanelet
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1. Registrert indikasjon på
hastighetsbegrensning
eller
2. Slutt på indikasjon på hastighetsbegrensning

Systemet er aktivt, men registrerer ikke
informasjon om fartsgrense.

– Tauing.
– Kjøring med reservehjul av den
plassbesparende typen, eller med kjettinger.
– Dekk reparert ved hjelp av det midlertidige
punkteringsreparasjonssettet.
– Unge bilister.
Det kan hende at systemet ikke viser fartsgrensen
hvis det ikke blir registrert noe skilt innen en
forhåndsinnstilt periode og i følgende situasjoner:
– Veiskilt som er blokkert, ikke-standard, skadet
eller bøyd.
– Utdaterte eller feil kart.

Anbefaling

Betjeningsknapper

1. Valg av modus for hastighetsbegrenser/
cruisekontroll
2. Lagring av hastighetsinnstilling

Informasjon som vises på
instrumentpanelet

Når det registrerer informasjon om fartsgrense,
vil systemet vise verdien.

Dersom det finnes forslag til maksimal hastighet,
vil den blinke i 10 sekunder den første gangen
bilen overskrider den med mer enn 5 km/t (for
eksempel 95 km/t).

Funksjonsbegrensninger
Systemet tar ikke hensyn til reduserte
fartsgrenser, spesielt i følgende tilfeller:
– Dårlig vær (regn, snø).
– Luftforurensning.

I tillegg til Fartsgrense skiltgjenkjenning
føreren la farten vises som en innstilling for
hastighetsbegrenseren eller cruisekontrollen
ved å trykke på minnelagringsknappen for
hastighetsbegrenseren eller cruisekontrollen.
Hvis du vil ha mer informasjon om
hastighetsbegrenseren, cruisekontrollen
eller den adaptive regulatoren, se det aktuelle
avsnittet.

3. Indikasjon på hastighetsbegrensning
4. Forslag for hastighetsminne
5. Gjeldende hastighetsinnstilling

Lagring av hastighet

► Skru på hastighetsbegrenseren/
cruisekontrollen.
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Informasjon knyttet til hastighetsbegrenser/
cruisekontroll vises.
Når det registrerer et skilt som antyder en ny
hastighetsinnstilling, viser systemet verdien og
"MEM" blinker noen sekunder, og ber deg lagre
den som den nye hastighetsinnstillingen.
Hvis det er en forskjell på mindre enn
9 km/t mellom hastighetsinnstillingen og
hastigheten som vises av Fartsgrense
skiltgjenkjenning, vises ikke "MEM"-symbolet.
Avhengig av veiforholdene kan flere hastigheter
vises.
► Trykk én gang på knappen 2 for å registrere
den foreslåtte hastigheten.
En melding vises for å bekrefte forespørselen.
► Trykk en gang til på knappen 2 for å bekrefte
og lagre den nye hastigheten.
Displayet går deretter tilbake til sin tidligere
tilstand.

Skiltgjenkjenning
Se de generelle anbefalingene for bruk av
kjørehjelp.

Dette tilleggsystemet gjenkjenner disse
veiskiltene og viser dem i instrumentpanelet hvis
den aktuelle visningsmodusen er valgt.

Enveiskjøring: hvis du begynner å kjøre feil vei
i en enveiskjørt gate, vises en varselmelding,
medregnet tegnets symbol, i instrumentpanelet
(ber om å bekrefte trafikkretningen).
Andre skilter: Når du nærmer deg et av
disse skiltene, vises skiltets symbol i
instrumentpanelet.
Med display i instrumentpanel må gjenkjenning av
veiskilt være valgt som visningsmodus.
Med det digitalt instrumentpanel må "Driving"
(Kjøring) være valgt som visningsmodus.
Virkelige veiskilt har alltid forrang foran
visningen i systemet.
Skiltene må være i samsvar med Wienkonvensjonen om trafikkskilt.

Den programmerte hastigheten forblir i
systemminnet når tenningen slås av.

Rattmontert kontroll

1.
2.
3.
4.

Aktivering og deaktivering gjøres på
menyen Driving/Vehicle på
berøringsskjermen.

PÅ (LIMIT-posisjon)/AV
Redusere hastighetsinnstillingen
Øke hastighetsinnstillingen
Pause/gjenoppta hastighetsbegrenser med
hastighetsinnstillingen som ble lagret tidligere
5. Bruke hastigheten som foreslås av
Fartsgrense skiltgjenkjenning (MEM vises)

Hastighetsbegrenser

Du finner mer informasjon om Fartsgrense
skiltgjenkjenning i det aktuelle avsnittet.

Aktivering/deaktivering

Se de generelle anbefalingene for bruk av
kjørehjelp.
Dette systemet forhindrer at kjøretøyet
overstiger hastigheten som er stilt inn av
sjåføren (hurtiginnstilling).
Igangsetting av hastighetsbegrenseren gjøres
manuelt.
Minimumshastigheten som kan programmeres er
30 km/t.
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Informasjon som vises på
instrumentpanelet

6.
7.
8.
9.

Hastighetsbegrenseren på/pause
Modus for hastighetsbegrenser valgt
Programmert hastighetsverdi
Hastighet foreslått av Hastighetsbegrensning
og anbefalingssystem

Slå på / sette i pause
► Drei hjulet 1 til posisjon LIMIT for å velge
hastighetsbegrenser-modus; funksjonen er på
pause.
► Hvis innstillingen for begrenset hastighet
passer deg (siste hastighet som ble programmert
i systemet), trykk på knapp 4 for å igangsette
hastighetsbegrenseren.
► Et nytt trykk på knappen 4 avbryter funksjonen
midlertidig (pause).
Når den hastighetsinnstillingen blir
værende under kjørehastigheten i lengre
tid, avgis en hørbar advarsel.

Justere grensen for
hastighetsinnstillingen
Du behøver ikke slå på hastighetsbegrenseren for
å angi hastigheten.
Slik endrer du fartsinnstillingen basert på den
nåværende hastigheten til bilen:
► Trykk kort på knappen 2 eller 3 for å endre
verdien i trinn på + eller – 1 km/t.
► Trykk og hold inne knappen 2 eller 3 for å
endre verdien i trinn på + eller – 5 km/t.
For å endre innstillingen for cruisekontroll
til hastigheten foreslått av Fartsgrense
skiltgjenkjenning, som vist på instrumentpanelet:
► Trykk på knappen 5 én gang. Det vises en
melding som bekrefter lagringsforespørselen.
► Trykk nok en gang på knappen 5 for å
registrere den foreslåtte hastigheten.
Hastigheten vises umiddelbart på
instrumentpanelet, som den nye
hastighetsinnstillingen.

eksempel ved en bratt bakke), utløses et lydsignal
umiddelbart.
I bratte nedoverbakker eller ved kraftig
akselerasjon kan ikke
hastighetsbegrenseren forhindre at bilen
overskrider hastighetsinnstillingen.
Brems hvis nødvendig for å regulere bilens
hastighet.
Så snart bilens hastigheten går tilbake
til den programmerte innstillingen,
fungerer hastighetsbegrenseren igjen:
Hastighetsinnstillingen vises kontinuerlig igjen.

Slå av
► Drei hjulet 1 til stillingen "OFF" (av): visning av
informasjon om hastighetsbegrenseren fjernes.

Funksjonssvikt

Midlertidig overskridelse av
hastighetsinnstillingen
► Trykk gasspedalen helt inn.
Hastighetsbegrenseren deaktiveres midlertidig,
og den viste hastighetsinnstillingen blinker i
displayet.
► Slipp gasspedalen for å vende tilbake til den
programmerte hastigheten.
Når hastighetsgrensen overskrides uten at
det skyldes en handling fra førerens side (for

Det vises streker (blinker først, deretter
fast lys) i tilfelle en funksjonssvikt i
hastighetsbegrenser-systemet.
Få systemet kontrollert av en forhandler eller et
kvalifisert verksted.
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Cruisekontroll – spesielle
anbefalinger
Av hensyn til din egen og andre
trafikanters sikkerhet må du bare bruke
cruisekontrollen når trafikkforholdene gjør det
mulig å kjøre med konstant fart og holde
tilstrekkelig sikker avstand.
Du må være årvåken når cruisekontrollen
er aktivert. Hvis du holder en av knappene
for innstiling av hastigheten inne, kan det
inntreffe en svært rask endring av bilens
hastighet.
I bratte nedoverbakker kan ikke
cruisekontrollen forhindre at bilen overskrider
den programmerte hastigheten. Brems hvis
nødvendig for å regulere bilens hastighet.
I bratte stigninger eller under tauing kan det
hende at den programmerte hastigheten ikke
kan nås eller opprettholdes.
Overskride den programmerte
hastighetsinnstillingen
Hastighetsinnstillingen kan overskrides
midlertidig ved å trykke på gasspedalen (den
programmerte hastigheten blinker).
For å vende tilbake til innstilt hastighet slipper
du opp gasspedalen (når hastigheten nås
igjen, slutter hastighetsdisplayet å blinke).
Funksjonsbegrensninger
Bruk aldri systemet i følgende situasjoner:

– I et tettbygd strøk med fare for at
fotgjengere krysser veien.
– I tett trafikk (unntatt versjoner med Stop &
Go-funksjonen).
– På svingete eller bratte veier.
– På glatte eller oversvømte veier.
– I dårlig vær.
– Ved kjøring på billøpsbaner.
– Kjøring på prøvebenk
– Ved bruk av kjettinger, snøsokker eller
piggdekk.

Programmerbar
cruisekontroll
Se de generelle anbefalingene for bruk av
kjørehjelp og Cruisekontroll – spesielle
anbefalinger.
Dette systemet holder automatisk bilen i
konstanthastigheten som føreren har
programmert (hastighetsinnstillingen), uten at
gasspedalen berøres.
Cruisekontrollen slås på manuelt.
Det kreves en minimumshastighet på 40 km/t.
På en bil med manuell girkasse skal minst tredje
girtrinn (avhengig av motorisering) være lagt inn.
På en bil med automatgirkasse skal minst D eller
andre girtrinn i modus M være lagt inn.
Cruisekontrollen forblir aktiv etter girskift
på motorer med manuell girkasse og
Stopp & Start.

Den programmerte hastigheten slettes
fra minnet når tenningen slås av.

Rattmontert kontroll

1. PÅ (CRUISE-posisjon)/AV
2. Aktivering av fartsholder ved gjeldende
hastighet / reduser hastighetsinnstilling
3. Aktivering av fartsholder ved gjeldende
hastighet / øk hastighetsinnstilling
4. Pause/gjenoppta cruisekontroll med
hastighetsinnstillingen som ble lagret tidligere
5. Bruke hastigheten som foreslås av
Fartsgrense skiltgjenkjenning (MEM vises)
Du finner mer informasjon om Fartsgrense
skiltgjenkjenning i det aktuelle avsnittet.
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Informasjon som vises på
instrumentpanelet

– automatisk hvis det elektriske
stabilitetssystemet (ESC) utløses.

Endring av konstant hastighet

6.
7.
8.
9.

Cruisekontroll pause / gjenoppta
Valg av cruisekontrollmodus
Hastighetsinnstillingsverdi
Hastighet foreslått av Hastighetsbegrensning
og anbefalingssystem

Slå på / sette i pause
► Drei hjulet 1 til posisjon CRUISE for å velge
cruisekontroll. Funksjonen er i pause.
► Trykk på knapp 2 eller 3 for å aktivere
cruisekontroll og sette en hastighet i minne når
bilen når ønsket hastighet. Bilens gjeldende fart
blir hastighetsinnstillingen.
► Slipp gasspedalen.
► Ved å trykke på knappen 4 avbryter funksjonen
midlertidig (pause).
► Et nytt trykk på knapp 4 vil aktivere
cruisekontrollen igjen (PÅ).
Cruisekontrollen kan også avbrytes
midlertidig (pause):
– ved bruk av bremsepedalen.

Cruisekontrollen må være aktivert.
For å endre konstantfartinnstillingen basert på
bilens nåværende hastighet:
► Trykk kort på knappen 2 eller 3 for å endre
verdien i trinn på + eller – 1 km/t.
► Trykk og hold inne knappen 2 eller 3 for å
endre verdien i trinn på + eller – 5 km/t.
Hvis du holder knappen 2 eller 3 inne, vil
endring av hastigheten skje meget raskt.
Som en forholdsregel anbefaler vi å stille
inn en hastighet som er ganske nær den
nåværende hastigheten til kjøretøyet, for å
unngå at bilen utfører plutselig akselerasjon
eller bremsing.
For å endre innstillingen for cruisekontroll
til hastigheten foreslått av Fartsgrense
skiltgjenkjenning vist på instrumentpanelet:
► Trykk på knappen 5 én gang. Det vises en
melding som bekrefter lagringsforespørselen.
► Trykk nok en gang på knappen 5 for å
registrere den foreslåtte hastigheten.
Hastigheten vises umiddelbart på
instrumentpanelet, som den nye
hastighetsinnstillingen.

Slå av
► Drei hjulet 1 til stillingen "OFF" (av):
informasjon om cruisekontrollen blir borte fra
skjermen.

Funksjonssvikt

Det vises streker (blinker først, deretter fast lys) i
tilfelle en funksjonssvikt i cruisekontrollsystemet.
Få systemet kontrollert av en forhandler eller et
kvalifisert verksted.

DS DRIVE ASSIST
Bare tilgjengelig på versjoner med automatisk
girkasse.
Dette systemet justerer automatisk hastigheten
og korrigerer kurs, med Adaptiv cruisekontroll
Stop & Go-funksjonen sammen med
kjørefeltassistansen.
Disse to funksjonene må være aktivert og i bruk.
Dette systemet er spesielt velegnet ved kjøring på
motorveier og hovedveier.
For mer informasjon om Adaptiv cruisekontroll og
Kjørefeltassistanse, se de tilhørende avsnittene.
Systemet hjelper føreren med å håndtere
styring, akselerasjon og bremsing
innenfor grensene som settes av fysiske lover
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og bilens kjøreegenskaper. Noen
infrastrukturelementer eller biler på veien vil
kanskje ikke ses skikkelig, eller blir tolket
dårlig, av kamera og radar, noe som kan lede til
en uventet forandring i retning, en mangel på
korreksjon av retning eller dårlig styring av
akselerasjon eller bremsing.

Adaptiv cruisekontroll
Se de generelle anbefalingene for bruk av
kjørehjelp og Cruisekontroll – spesielle
anbefalinger.
Dette systemet opprettholder automatisk
kjørehastigheten på en innstilling du har foretatt.
Systemet sørger for trygg avstand til kjøretøyet
foran, som angitt av føreren på forhånd. Systemet
styrer akselerasjon og retardasjon av bilen.
Med stoppfunksjonen styrer systemet
bremsingen til bilen stopper helt.
Med Stop & Go-funksjonen styrer systemet
bremsingen til bilen har stanset helt, og starter
bilen på nytt.

Til dette formålet har den et kamera øverst på
frontruten, og – avhengig av versjon – en radar i
fremre støtfanger.

Dette systemet er primært beregnet på
kjøring på hovedveier og motorveier, og
fungerer bare med biler som kjører i samme
retning som deg.
Hvis føreren betjener blinklyset for å kjøre
forbi en bil som kjører saktere, vil
cruisekontrollen midlertidig tillate at man
nærmer seg bilen foran for å kunne kjøre forbi,
uten å overskride hastighetsinnstillingen.
Noen kjøretøy på veien kan ikke ses
skikkelig, eller tolkes dårlig, av kameraet
og/eller radaren. Dette kan resultere i dårlig
vurdering av avstandene og føre til at bilen
akselererer eller bremser på feil måte.

Rattmontert kontroll

3. Aktivering av fartsholder ved gjeldende
hastighet / øk hastighetsinnstilling
4. Sett cruisekontrollen på pause/gjenoppta
med hastighetsinnstillingen som ble lagret
tidligere
Bekreftelse av omstart av bilen etter
automatisk stopp (på versjoner med
Stop&Go-funksjon)
5. Bruke hastigheten som foreslås av
Fartsgrense skiltgjenkjenning (MEM vises)
6. Visning og justering av avstandsinnstilling til
kjøretøyet foran

Bruk
Aktivering av systemet (pause)
► Med motoren i gang, vrir du tommelhjulet 1
nedover til CRUISE-posisjonen. Cruisekontrollen er
klar til bruk (grå visning).

Slå på cruisekontroll og innstilling av hastighet

1. PÅ (CRUISE-posisjon) / AV
2. Aktivering av fartsholder ved gjeldende
hastighet / reduser hastighetsinnstilling

Med manuell girkasse må hastigheten være
mellom 30 og 180 km/t.
Med automatgirkasse (EAT6) må hastigheten
være mellom 2 og 180 km/t.
Med automatgirkasse (EAT8) må
kjørehastigheten være mellom 0 og 180 km/t.
► Trykk på knappen 2 eller 3: gjeldende
hastighet blir hastighetsinnstillingen (minimum
19 mph [30 km/h]) og cruisekontrollen aktiveres
med én gang (grønn visning).
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► Trykk på 3 for å øke eller på 2 for å redusere
hastighetsinnstillingen (i trinn på 8 km/t) hvis
knappen holdes inne).
Hvis du holder knappen 2 eller 3 inne, vil
endring av hastigheten skje meget raskt.

Pause/gjenopptakelse av cruisekontroll
► Trykk på 4 eller trå inn bremsepedalen. Du kan
også gjøre følgende for å sette cruisekontrollen
på pause:
• skifte fra modus D til N;
• trå inn clutchpedalen i mer enn 10 sekunder;
• trykke på den elektriske parkeringsbremsen.
► Trykk på 4 for å starte cruisekontrollen på
nytt. Cruisekontrollen kan ha blitt satt i pause
automatisk:
• når hastigheten overskrider 30 km/t med
manuell girkasse.
• når turtallet faller under 1100 opm med
manuell girkasse.
• etter utløsning av ESC-systemet.
Med en EAT6-girkasse: Etter bremsing som bringer
bilen til full stans, holder systemet bilen stille
og cruisekontroll er på pause. Føreren må trå på
gasspedalen for å starte igjen, og deretter over 2
km/t reaktivere systemet ved å trykke på én av
knappene 2, 3 eller 4 .
Med en EAT8 girkasse, etter at bremsen har
stoppet kjøretøyet helt og hvis trafikkforholdene
ikke tillater at kjøretøyet begynner å bevege seg
igjen innen 3 sekunder etter stopp, trykker du på
knappen 4 eller gasspedalen for å kjøre videre.

Hvis føreren ikke foretar noen handling etter
at kjøretøyet stoppes, blir den elektriske
parkeringsbremsen automatisk satt på etter ca.
5 minutter.

Etter noen få sekunder blir alternativet akseptert
når tenningens slås av.

Cruisekontrollen forblir aktiv etter
girskift, uavhengig av girkassetype.

► Trå gasspedalen helt inn. Avstandsovervåking
og cruisekontroll er deaktivert så lenge du
fortsetter å akselerere. "Cruisekontroll opphørt"
vises.

Når føreren prøver å reaktivere
cruisekontroll som er satt på pause, vises
meldingen "Aktivering ikke mulig, betingelser
ikke egnet" kort så, lenge gjenaktivering ikke
er mulig (sikkerhetsbetingelsene er ikke
innfridd).

Midlertidig overskridelse av
hastighetsinnstillingen

Deaktivere systemet
► Vri tommelhjulet 1 oppover til posisjonen AV.

Visning i instrumentpanelet

Endre den programmerte
hastighetsinnstillingen med funksjonen
Fartsgrense skiltgjenkjenning
► Trykk på 5 for å godta hastigheten som
foreslås av funksjonen i instrumentpanelet, og
trykk på nytt for å bekrefte.
For å forhindre plutselig akselerasjon eller
retardasjon av kjøretøyet, velger du en
hastighetsinnstilling som er relativt nær
kjøretøyets gjeldende hastighet.

Endre avstand mellom kjøretøy
► Trykk på 6 for å vise
avstandsinnstillingsterskler ("Langt unna",
Normal, eller Nær), og trykk på nytt for å velge et
alternativ.

7.
8.
9.
10.

Bil oppdaget av systemet (fullt symbol)
Cruisekontroll aktiv (fargen ikke grå)
Verdi for hastighetsinnstilling
Hastighet foreslått av Fartsgrense
skiltgjenkjenning
11. Bilen står stille (versjoner uten
automatgirkasse)
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cruisekontroll, da de nødvendige betingelsene
ikke er oppfylt.

Stoppfunksjon
12. Innstilling for avstand mellom biler
13. Bilens posisjon registrert av systemet

Meldinger og varsler
"Kjøring"-modusen på det digitale
instrumentpanelet må velges først.
Meldinger og varsler vises ikke i
rekkefølge.
"Cruisekontroll på pause" eller
"Cruisekontroll opphørt" fulgt av en kort
akselerasjon utført av føreren.
"Cruisekontroll aktiv", ingen bil oppdaget.
"Cruisekontroll i pause", bil oppdaget.
"Cruisekontroll aktiv", bil oppdaget.
"Ta over kontrollen" (oransje).
► Brems eller akselerer, avhengig av konteksten.
"Ta over kontrollen" (rødt).
► Overta kontrollen over bilen: systemet kan ikke
administrere gjeldende kjøresituasjon.
Activation not possible, conditions
unsuitable. Systemet nekter å aktivere

"Cruisekontroll på pause" (i noen få
sekunder).
Systemet har stanset bilen helt og holder den helt
stille: cruisekontroll settes på pause.
Føreren må akselerere for å kunne kjøre videre, og
deretter reaktivere cruisekontrollen.

Funksjonsbegrensninger
Cruisekontrollen fungerer både dag og natt, i tåke
eller moderat nedbør.
Visse situasjoner kan ikke håndteres av systemet
og krever at føreren griper inn.
Manglende registrering fra systemets side:
– Fotgjengere, noen syklister, dyr.
– Stillestående kjøretøy (kø, havarier osv.).

Stop & Go-funksjon
"For å starte på nytt, trykk på
gasspedalen eller på knappen II"
(knapp 4).
Systemet har stanset bilen helt.
Innen 3 sekunder begynner kjøretøyet gradvis og
automatisk å bevege seg igjen.
Etter 3 sekunder må føreren akselerere eller
trykke på knappen 4 for å kjøre av gårde igjen.

– Kjøretøy som krysser kjørebanen din.
– Møtende kjøretøyer.
I situasjoner der føreren må stoppe
cruisekontroll-systemet:

Mens bilen er immobilisert, vil følgende
anbefalinger gjelde:
– Ikke åpne dørene.
– Ikke la passasjerer stige inn eller ut.
– Ikke skift til revers.
Når du kjører videre må du være
oppmerksom på syklister, fotgjengere og
dyr, som kanskje ikke vil registreres korrekt.

– Kjøretøy i en skarp sving.
– Når bilen nærmer seg en rundkjøring.
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– Ved kjøring bak et smalt kjøretøy.
Aktiver cruisekontrollen igjen når forholdene
tillater det.
Tilfeller der føreren bør ta tilbake kontrollen
umiddelbart:
– Kjøretøyet foran deg setter ned farten brått.

Hvis kjøretøyet har gjennomgått noen av
de følgende endringene, må du ikke bruke
systemet:
– Ved transport av lange gjenstander på
takbøylene.
– Tauing.
– Fremre del av kjøretøyet er modifisert (f.eks.
montering av ekstralys eller lakkering av
fremre støtfanger).

Funksjonssvikt
Ved en funksjonssvikt med
cruisekontrollen, vises streker
i stedet for innstillingen av
cruisekontrollen.

– Når et kjøretøy brått skjærer inn mellom bilen
din og den foran deg.
Vær spesielt oppmerksom:
– Når motorsykler er til stede, og når biler
står stille i kjørebanen.
– Ved innkjøring i en tunnel eller kjøring over
en bro.
Hvis en av disse feilene oppstår, må du
ikke bruke systemet:
– Etter et støt mot frontruten i nærheten
av kameraet, eller mot fremre støtfanger
(versjoner med radar).
– Bremselysene virker ikke.

Denne varsellampen tennes sammen med
et lydsignal sammen med en
varselsmelding og et hørbart signal, for å indikere
funksjonssvikt i systemet.
Få systemet kontrollert av en forhandler eller et
kvalifisert verksted.

Kjørefeltsassistanse
Se de generelle anbefalingene for bruk av
kjørehjelp.

Systemet bruker et kamera øverst på frontruta til
å identifisere veimerking og styrer bilen innenfor
dette feltet for å holde den i sidestillingen som er
valgt av føreren.
Denne funksjonen egner seg spesielt godt til
kjøring på motorveier.

Funksjonsbetingelser
–
–
–
–
–
–
–
–

Adaptiv cruisekontroll er aktiv.
Kjørefelt merket med linjer på begge sider.
ESC-system operativt.
ASR-system aktivert.
Ingen tilhenger registrert.
Ikke noe «plassbesparende reservehjul i bruk.
Bilen utsettes ikke for sterke sidekrefter.
Blinklys ikke aktivert.

Aktivering/deaktivering
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► Med Adaptiv cruisekontroll og Stop&Gofunksjonen aktivert trykker du på denne knappen.
Handlingen bekreftes slik:
– Grønt lys tennes i indikatorlampen på knappen.
– Visning av følgende symbol i
instrumentpanelet.
Fargen på symbolet i instrumentpanelet avhenger
av systemets driftstilstand:
(grå farge)
Minst ett av driftsforholdene er ikke
tilstede. Systemet er satt på pause.
(grønn farge)
Alle driftsforhold er tilstede. Systemet er
aktivt.
(oransje farge)
Systemet har en funksjonsfeil.
Hvis føreren ikke ønsker støtte fra systemet på
en stund, kan det deaktiveres ved å trykke på
knappen igjen.
Knappens indikatorlampe slukkes, og symbolet
blir borte fra instrumentpanelet.
Funksjonens status lagres i minnet når
tenningen slås av.

Fartsholder
Føreren må holde i rattet på en forsvarlig måte.

Når cruisekontrollen er aktivert er symbolet grønt:
Ved små styringshandlinger vil systemet lede
bilen og holde den i den posisjonen som er valgt av
føreren, i trafikkfeltet. Denne posisjonen er ikke
nødvendigvis i midten av feltet.
Føreren kan føle bevegelsene i rattet.
Føreren kan på et hvilket som helst tidspunkt
endre bilens posisjon ved å vri rattet. Når føreren
føler at bilens posisjon er hensiktsmessig, og med
hendene på rattet, kan føreren la systemet overta
kontroll over styringen igjen, men bilen vil ikke
sentreres automatisk innen kjørefeltet

Pause/suspendering av
systemet
Føreren må handle omgående hvis
trafikkforholdene eller tilstanden til
veioverflaten krever inngrep, ved å bevege
rattet for midlertidig å stoppe systemdriften.
Ved å trå på bremsepedalen som resulterer i at
cruisekontrollen settes på pause, vil også føre
til at systemet settes på pause.
Hvis systemet oppdager at føreren ikke
holder fast nok i rattet, utløses en serie av
gradvise varsler og systemet deaktiver seg

selv etter hvert hvis det ikke kommer noen
reaksjon fra føreren.
Hvis funksjonen suspenderes på grunn av
langvarig frigjøring av kraften som holder
rattet, må du aktivere den ved å trykke på
knappen igjen.

Automatisk pause
– Utløsing av ESC.
– Lengre tids manglende gjenkjenning av én
av kjørefeltmarkeringene. I dette tilfellet kan
systemet for aktiv varsling ved kjørefeltavvik
overta, og systemet vil gjenaktiveres så snart
driftsforholdene er oppfylt igjen.

Som svar på handling fra fører: suspendering
– Aktivering av blinklysene.
– Kjøring utenfor filmarkeringene.
– For hardt grep på rattet eller dynamisk
håndtering av rattet.
– Enhver handling med bremsepedalen (som
resulterer i at cruisekontrollen settes på
pause frem til reaktivering), eller gasspedalen
(suspensjon frem til pedalen ikke lenger trykkes).
– Sette cruisekontroll på pause.
– Deaktivering av ASR-funksjonen.
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Kjøreforhold og tilhørende varslinger
Tabellene nedenfor beskriver visningene som er knyttet til de viktigste kjøresituasjonene. Visning av disse advarslene er ikke sekvensiell.
Indikatorlampe-knapp

Dreiehjul for
cruisekontroll

Av

CRUISE

Symboler

Cruisekontroll aktiv; kjørefeltassistanse
ikke aktiv.

DS DRIVE ASSIST er aktiv, fungerer normalt
(korrigering utføres på rattet).

CRUISE

DS DRIVE ASSIST satt på pause.

(grå)
DS DRIVE ASSIST aktiv; ikke alle
forutsetninger som kreves for
kjørefeltassistanse er oppfylt.

CRUISE
(grønn)/(grå)

Grønn

(grønt)

70

(grå)
Grønn

(grå)

CRUISE
(grønt)

Grønn

(grå)

CRUISE
(grønt)

Grønn

Kommentarer
Cruisekontroll satt på pause;
kjørefeltassistanse ikke aktiv.

(grå)
Av

Visning

(grå)

AV eller GRENSE
(grå)

Cruisekontroll er ikke aktiv; ikke
alle forutsetninger som kreves for
kjørefeltassistanse er oppfylt.
(grå)
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Indikatorlampe-knapp

Dreiehjul for
cruisekontroll

Grønn

CRUISE

Symboler

(grønn)/(grå)
Meldinger

Visning

Kommentarer
DS DRIVE ASSIST satt på pause:
cruisekontroll og kjørefeltassistanse er satt
på pause.

(grå)

Kjøresituasjoner

"Aktiver cruisekontroll for å bruke kjørefeltassistansesystemet"

Aktivering av kjørefeltassistanse mens cruisekontrollen ikke er aktiv.

"Uegnede forhold, aktivering på standby"

Aktivering av kjørefeltassistanse mens ikke alle betingelser er oppfylt.

"Hold hendene på rattet"

Langvarig kjøring uten å holde rattet, holde det feil eller uten bruk av kraft.

"Hold på rattet"

Faktisk eller forestående tap av kjørefeltassistanse.

"Overta kontrollen"

Samtidig tap av cruisekontroll og kjørefeltassistanse.

Funksjonsbegrensninger
Filassistansesystemet kan utløse et
varsel når bilen kjører i en lang rett linje
på en jevn overflate selv om føreren holder
godt i rattet.
Systemet vil kanskje ikke virke eller kan generere
uegnede korrigeringer av rattet i følgende
situasjoner:
– Dårlig sikt (utilstrekkelig veibelysning, snøfall,
regn, tåke),
– Blending (lys fra en bil som kommer i motsatt
retning, lav sol, gjenskinn på våt vei, kjøring ut av
en tunnel, veksling mellom skygge og lys),

– Et område på frontruten foran kameraet
skittent, tildugget, dekket med rim, is eller snø,
skadet eller tildekket av et klistremerke,
– Feltmarkeringer på veien er skadet, delvis
skjult (snø, søle), eller det er veldig mange av dem
(veiarbeid).
– Kjøring i en skarp sving.
– Svingete veier.
– Tilstedeværelse av en asfaltskjøt på veien.
Systemet må ikke aktiveres i følgende
situasjoner:
– Kjøring med et "plassbesparende"
reservehjul.
– Ved sleping av tilhenger, spesielt med en
ikke-godkjent tilhenger.

– Ugunstige klimaforhold.
– Glatt kjørebane (risiko for vannplaning, snø,
is).
– Ved banekjøring.
– Kjøring på prøvebenk

Funksjonsfeil
I tilfelle funksjonsfeil tennes
Service varsellampen og dette
oransje symbolet, sammen med et lydsignal og en
melding i displayet.
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aktiv håndbrekk med
Avstandsvarsling
and intelligent
nødbremsassistanse
Se de generelle anbefalingene for bruk av
kjørehjelp.

Dette systemet:
– advarer føreren om at det er fare for at bilen
kan kollidere med bilen foran.
– reduserer kjøretøyets hastighet for å unngå
kollisjon eller begrense virkningen av den.
Systemet består av tre funksjoner:
– Avstandsvarsling.
– Intelligent nødbremsassistanse.
– aktiv håndbrekk (automatisk nødbremsing).

Bilen har et flerfunksjonskamera øverst på
frontruten og, avhengig av versjon, en radar i
fremre støtfanger.
Systemet kan ikke erstatte førerens
årvåkenhet.
Dette systemet er beregnet på å hjelpe føreren
og å bedre sikkerheten under kjøring.
Det er opp til føreren å følge med på
trafikkforholdene og overholde trafikkreglene.
Med det samme systemet registrerer en
potensiell hindring, klargjør det
bremsekretsen i tilfelle det skulle bli nødvendig
med automatisk bremsing. Dette kan medføre
litt støy og en følelse av at farten settes ned.

Deaktivering / aktivering
Som standard vil denne funksjonen aktiveres
automatisk hver gang motoren starter.
Stilles inn via Kjørebelysning / Bil-menyen
på berøringsskjermen.
Når systemet er deaktivert, vises det ved
at denne varsellampen lyser og en melding
vises.

Operasjonelle
funksjonsbetingelser og
begrensninger
ESC-system som virker.
Setebelter festet for alle passasjerer.

Stabilisert hastighet på rette veier.
I følgende tilfeller anbefales det å deaktivere
systemet via bilens konfigurasjonsmeny:
– Trekke en tilhenger.
– Ved transport av lange gjenstander på
takbøylene.
– Biler med kjettinger påmontert.
– Før vask i bilvaskautomat, med motoren i gang.
– Før bilen plasseres på ruller i et verksted.
– Ved tauing av bil med motoren i gang.
– Etter et støt mot frontruten, nær kameraet.
Systemet deaktiveres automatisk etter
bruk av et plassbesparende reservehjul,
eller hvis det registreres en feil med de to
bremselysene på siden.
Det kan hende at varsler ikke gis, gis for
sent eller synes grunnløse.
Føreren må alltid ha kontroll over bilen, være
årvåken og klar til å reagere for å unngå en
ulykke.
Etter en kollisjon slutter funksjonen
automatisk å virke. Kontakt en autorisert
forhandler eller et kvalifisert verksted for å få
systemet kontrollert.

Avstandsvarsling
Denne funksjonen advarer føreren hvis det er fare
for at bilen kan kollidere med bilen foran eller med
en fotgjenger som befinner seg i samme kjørefelt.
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Endre terskelen for utløsing av varsel
Terskelen for utløsing av varsel bestemmer hvor
følsom funksjonen skal være ved varsling av fare
for kollisjon.
Terskelen stilles inn via menyen
Kjørebelysning / Bil på berøringsskjermen.
► Velg en av tre forhåndsdefinerte terskler:
– "Distant".
– “Normal".
– “Nær".
Den siste terskelen som blir valgt, blir bevart i
minnet når tenningen slås av.

Funksjon
Avhengig av risikoen for kollisjon som registreres
av systemet og varselnivået som føreren har
valgt, kan det avgis flere varsler på forskjellige
nivåer som vises i instrumentpanelet.
Systemet tar hensyn til kjøretøysdynamikken,
kjøretøyets hastighet og hastighet til kjøretøyet
foran, miljøforholdene og betjening av kjøretøyet
(handlinger på pedaler, ratt osv.) få utløse
varselet i beste øyeblikk.
Nivå 1 (oransje): Kun et visuelt som
indikerer at din bil befinner seg veldig nær
bilen foran.
Meldingen «Bil låst» vises.
Nivå 2 (rødt): Visuelt varsel og lydsignal
som indikerer at en kollisjon er umiddelbart
forestående.
Meldingen "Brems!" vises.

Nivå 3: I visse tilfeller kan et vibrasjonsvarsel gis
i form av mikrobremsing for å varsle om risikoen
for kollisjon.

aktiv håndbrekk

Hvis hastigheten er for stor når bilen
nærmer seg en annen bil, kan det hende at
det første nivået ikke aktiveres. Det kan da
hende at nivå 2 aktiveres med en gang.
Viktig: Varselnivå 1 vises ikke når det er en
stasjonær hindring når utløsningsterskelen
"Nær" er valgt.

Intelligent
nødbremsassistanse
Dersom føreren ikke bremser tilstrekkelig for
å unngå kollisjonen, vil systemet komplettere
bremsingen, i den grad de fysiske forhold tillater
det.
Denne assistansen skjer bare hvis du trykker på
bremsepedalen.

Denne funksjonen kalles også automatisk
nødbremsing, og trer i kraft etter advarslene hvis
føreren ikke reagerer raskt nok og ikke bremser
bilen.
Det har som mål å redusere bilens hastighet eller
unngå en kollisjon hvis føreren ikke griper inn selv.

Funksjon
Systemet virker når:
– Bilens hastighet ikke overskrider 60 km/t når
en fotgjenger registreres.
– Bilens hastighet ikke overskrider 80 km/t når
en stillestående bil registreres.
– Bilens hastighet må være mellom 10 og 85
km/t (versjoner kun med kamera) eller 140 km/t
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(versjoner med kamera og radar) når et kjøretøy i
bevegelse registreres.
Denne varsellampen blinker (i omtrent 10
sekunder) så snart funksjonen virker på
kjøretøyets bremser.
Hvis bilen har automatisk girkasse og den
automatiske nødbremsingen virker helt til bilen
stopper opp, må du holde bremsepedalen inne for
å forhindre at bilen begynner å kjøre igjen.
Hvis bilen har manuell girkasse og den
automatiske bremsingen virker helt til bilen
stopper helt opp, er det fare for at motoren kveles.
Føreren kan på et hvilket som helst
tidspunkt opprettholde kontrollen over
bilen ved å bruke rattet og/eller gasspedalen.
Funksjonen kan merkes i form av lette
vibrasjoner i bremsepedalen.
Hvis bilen stopper helt opp, opprettholdes den
automatiske bremsingen i 1 til 2 sekunder.

Funksjonsfeil
Ved funksjonsfeil i dette systemet vil du bli
varslet ved at denne lampen lyser samtidig
som det gis en melding og et lydsignal.
Kontakt en autorisert forhandler eller et
kvalifisert verksted for å få systemet kontrollert.

Distraction detection
Se de generelle anbefalingene for bruk av
kjørehjelp.
Ta en pause i kjøringen når du føler deg sliten,
eller minst annenhver time.
Funksjonen består av "Coffee Break Alert"- og
"Tretthetsvarsling"-systemene, kombinert med
"DS DRIVER ATTENTION MONITORING"-systemet,
avhengig av versjon.
Disse systemene er ikke konstruert for å
holde føreren våken eller forhindre at
føreren faller i søvn bak rattet.
Det er førerens ansvar å stoppe hvis han eller
hun er trett.

Hvis føreren ikke følger dette rådet, gjentas
varselet hver time inntil bilen har stoppet.
Systemet tilbakestiller seg selv hvis følgende
betingelser er oppfylt:
– Motoren går og bilen har stått stille i mer enn
15 minutter.
– Tenningen har vært slått av i noen minutter.
– Førerens sikkerhetsbelte er ikke festet og
førerdøren er åpnet.
Så snart bilens hastighet er under 65
km/t, settes systemet i hvilemodus.
Kjøretiden registreres igjen så snart
hastigheten er over 65 km/t.

Tretthetsvarsling

Aktivering/deaktivering
Disse funksjonene aktiveres/deaktiveres
på menyen Kjøring / Bil på
berøringsskjermen.
Funksjonens status lagres i minnet når tenningen
slås av.

Coffee Break Alert
Systemet avgir et varsel så snart det
registreres at føreren ikke har tatt en
pause etter to timers kjøring i en hastighet på
over 65 km/t.
Dette varselet gis i form av en melding som
oppmuntrer føreren til å ta en pause, ledsaget av
et lydsignal.

Ved hjelp av et kamera plassert øverst på
frontruten vil systemet vurdere førerens
tilstand og årvåkenhet ved å identifisere avvik fra
bilens kurs i forhold til markeringslinjene på veien.
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Dette systemet er spesielt egnet for raske veier
(med hastigheter over 65 km/t).
I varslet på første nivå får føreren en "Take care!"melding ledsaget av et lydsignal.
Etter tre advarsler på første nivå vil systemet
avgi et nytt varsel med meldingen Ta en pause!,
ledsaget av et kraftigere lydsignal.

DS DRIVER ATTENTION
MONITORING

I versjoner som har denne funksjonen, er
det montert et ekstra kamera på
rattstammen, bak rattet for å overvåke førerens
adferd.
Kameraet analyserer først i hvilken retning
føreren har blikket og hodet, for å vurdere
forstyrrelsesnivået, og deretter lukking av
øyelokkene for å vurdere hvor søvnig han/hun er.
Når nivået på årvåkenheten (distraksjon eller
mangel på oppmerksomhet) er lavt, vil systemet
gi et varsel.

Med den «personlige» skjermmodusen på
det digitale instrumentpanelet kan føreren
velge permanent visning av diagrammet
«Oppmerksomhetsnivå» slik at de kan overvåke
denne informasjonen i sanntid.

Hvis føreren blir mer uoppmerksom og bilen kjører
i over 60 km/t, utløser en advarsel dersom det
inntreffer en uventet retningsendring.
Dette systemet er spesielt nyttig på motorvei og
høyhastighetsveier.

Systemet aktiveres fra 25 km/t.

Distraksjonen eller tap av
oppmerksomhetsnivået kan forstyrres
eller ikke virke under følgende forhold:
– systemets kamera er blokkert eller tildekket.
– bruk av noen brilletyper eller solbriller som
er svært mørke eller reflekterende.
– ansiktet delvis tildekket (av hånden, hår,
osv.).
– uvanlig eller feil kjøreposisjon.
Produsenten skal ikke under noen
omstendigheter holdes ansvarlig for advarsler
som ikke gis eller for konsekvensene som følge
av bruken av dette systemet.

Filholdersystem
Se de generelle anbefalingene for bruk av
kjørehjelp.
Dette systemet oppdager, ved hjelp av et
kamera som gjenkjenner heltrukne eller
stiplete linjer, ufrivillig kryssing av langsgående
markeringslinjer i veibanen.

Aktivering/deaktivering
Systemet aktiveres automatisk når tenningen
slås på.

OFF

Funksjonen deaktiveres ved å trykke på denne
knappen.
Trykk på denne knappen. Knappens varsellampe
tennes for å bekrefte deaktivering av funksjonen.

Deteksjon
Denne varsellampen vil blinke i
instrumentpanelet, fulgt av et lydsignal,
når en uventet retningsendring oppdages.

131
Kjøring
Systemet varsler ikke når blinklyset er aktivert,
og heller ikke i 20 sekunder etter at blinklyset er
slått av.

Funksjonssvikt
Ved funksjonssvikt tennes denne
varsellampen på instrumentpanelet,
displayet viser en melding og det høres et hørbart
signal.
Kontakt en forhandler eller et autorisert verksted.

Aktiv filskiftevarsler
Se de generelle anbefalingene for bruk av
kjørehjelp.
Ved hjelp av et kamera øverst på frontruten,
som identifiserer markeringslinjene på veien og
veikantene, vil dette systemet rette opp bilens
kurs ved å varsle føreren hvis det er fare for
at bilen krysser markeringslinjen eller en hard
skulder utilsiktet (avhengig av versjon).
Dette systemet er spesielt nyttig på motorvei og
høyhastighetsveier.

Funksjonsbetingelser
– Kjørehastigheten må være mellom 65 og
180 km/t.

– Trafikkfeltet må være avgrenset av en
skillelinje.
– Føreren må holde i rattet med begge hender.
– Bilen endrer kurs uten samtidig betjening av
blinklys.
– ESC-systemene må være aktivert og ikke være
defekte.
Systemet gir føreren assistanse bare hvis
det er fare for at bilen forlater kjørefeltet
ufrivillig. Det styrer verken trygg avstand til
bilen foran, bilens hastighet eller bremsene.
Føreren må holde i rattet med begge hender
på en slik måte at han/hun opprettholder
kontrollen i situasjoner hvor systemet ikke kan
gripe inn (for eksempel hvis det plutselig ikke
finnes markeringslinjer lenger).

Operasjon
Når systemet registrerer en risiko for utilsiktet
kryssing av én markeringslinje eller en gresskant,
korrigeres det slik at bilens opprinnelige kurs
beholdes.
Føreren vil da merke en lett bevegelse i rattet.
Denne varsellampen lyser under
kurskorrigeringen.
Føreren kan forhindre korrigering ved å
holde et fast grep i rattet (for eksempel
ved en unnamanøver).
Korrigeringen opphører med én gang hvis
blinklysene tennes.

Mens blinklysene er på og et par sekunder etter
at de er slått av, anser systemet at avvik fra
kursen er tiltenkt, og det vil ikke blir gjort noen
korrigering i denne perioden.
Men, når Blindsonevarsling-systemet er aktivert
og hvis føreren gjør antydning til å skifte fil når en
annen bil registreres i dødvinkelen, vil systemet
aktivere en kurskorrigering selv når blinklysene
er på.
Du finner mer informasjon om Blindsonevarsling i
det aktuelle avsnittet.
Hvis systemet registrerer at føreren ikke
holder rattet fast nok under en
automatisk kurskorrigering, avbrytes
korrigeringen. Et varsel utløses for å oppfordre
føreren til å ta kontroll over kjøretøyet.
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Kjøreforhold og tilhørende varslinger
Tabellen nedenfor beskriver varslene og meldingene som vises i ulike kjøresituasjoner.
Visning av disse advarslene er ikke sekvensiell.
Funksjon status

Indikatorlampe

Display og/eller tilknyttet
melding

AV

Kommentarer
Funksjon deaktivert.

(grå)
PÅ

(grå)

PÅ

Aktiv funksjon, betingelser ikke oppfylt:
– hastighet under 65 km/t,
– ingen gjenkjennelse av linje,
– ASR/DSC systemer deaktivert, eller drift av ESC systemet
er utløst,
– "sporty" kjøring.
Automatisk deaktivering/standby av funksjonen
(for eksempel: registrering av en tilhenger, bruk av
plassbesparende reservehjul som følger med bilen).

(grå)
PÅ

Gjenkjennelse av fillinje.
Hastighet over 65 km/t.
(grønt)

PÅ

Systemet korrigerer kursen på den siden der risikoen for
krysning har blitt registrert(oransje linje).
(oransje) / (grønt)
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Funksjon status

Indikatorlampe

Display og/eller tilknyttet
melding

PÅ

(oransje) / (grønt)
"Ta tak i rattet igjen".

Funksjonsbegrensninger
Systemet går automatisk over i hvilemodus i
følgende tilfeller:
– ESC deaktivert eller operasjon utløst,
– hastighet under 65 km/t eller over 180 km/t,
– elektrisk tilkoblet en tilhenger,
– bruk av plassbesparende nødhjul detektert
(ettersom detekteringen ikke skjer umiddelbart,
anbefales det å deaktivere funksjonen),
– dynamisk kjørestil registrert, trykk på bremseeller gasspedalen,
– kjøring hvor kjørefeltene ikke er markert,
– aktivering av blinklysene,
– kryssing av den innvendige markeringslinjen i
en sving,
– kjøring i krappe svinger,
– inaktiv fører detektert under en korrigering.

Kommentarer
– Hvis systemet under korrigeringen merker at føreren
ikke har holdt i rattet på et par sekunder, vil korrigeringen
avbrytes og gi kontrollen tilbake til føreren.
– Hvis systemet under kurskorrigering av banen fastslår
at korrigeringen ikke vil være nok, og at en heltrukket linje
skal krysses (oransje linje), vil føreren advares om at det er
nødvendig med ytterligere kurskorreksjon.
Jo flere kursjusteringer som utføres, desto lengre vil
lydvarselet høres. Varselet blir kontinuerlig, og vedvarer til
føreren reagerer.

Systemet kan forstyrres eller fungere
dårlig, eller ikke i det hele tatt, i følgende
situasjoner:
– utilstrekkelig kontrast mellom veiflaten og
skuldrene (f.eks. skygge),
– markeringer på veien er skadet, delvis skjult
(snø, søle), eller det er veldig mange av dem
(veiarbeid),
– det er liten avstand til bilen foran (da kan det
hende at markeringslinjene ikke registreres),
– smale, svingete veier.

Risiko for utilsiktet aktivering
Det anbefales å deaktivere funksjonen i følgende
tilfeller:
– Kjøring på dårlige, ustabile eller veldig glatte
overflater (svart is),
– ugunstige klimaforhold,

– kjøring på billøpsbaner,
– kjøring på prøvebenk.

Deaktivering/aktivering

► Trykk når som helst på denne knappen for å
deaktivere/gjenaktivere systemet.
Deaktivering bekreftes av indikatorlampen
i knappen og i instrumentpanelet.
Systemet gjenaktiveres automatisk hver gang
tenningen skrus på.
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Funksjonsfeil
Hvis det forekommer funksjonsfeil i systemet,
blir du varslet ved at lampene tennes i
instrumentpanelet, samtidig som det vises en
melding og det avgis et lydsignal.
Få systemet kontrollert av en forhandler eller et
kvalifisert verksted.

Blindsonevarsling
Se de generelle anbefalingene for bruk av
kjørehjelp.

– Du kjører forbi et kjøretøy i en viss tidsperiode,
og det forbikjørte kjøretøyet forblir i blindsonen.
– Du kjører på en vei som er rett eller med slakke
svinger.
– Bilen din trekker ikke tilhenger, campingvogn,
el.l.
Advarselen gis med en varsellampe som lyser
kontinuerlig i speilet på den aktuelle siden:
– umiddelbart når man blir forbikjørt;
– etter en forsinkelse på omtrent ett sekund når
du kjører sakte forbi et kjøretøy.

Aktivering/deaktivering
Funksjonen aktiveres/deaktiveres i
menyen Kjøring / Bil på berøringsskjermen.
Systemets tilstand blir værende i minnet når du
slår av tenningen.
Systemet deaktiveres automatisk ved
trekking av en tilhenger med et
tilhengerfeste godkjent av produsenten.

Systemet inkluderer sensorer på sidene av
støtfangerne, og advarer føreren om potensiell
farlig tilstedeværelse av et annet kjøretøy (bil,
lastebil, motorsykkel) i bilens blindsoner (områder
skjult for førerens synsfelt).

Funksjonsbetingelser
– Alle biler kjører i samme trafikkretning og i
tilstøtende kjørefelt.
– Kjørehastigheten må være mellom 12 og
140 km/t.
– Når du kjører forbi et kjøretøy, er
hastighetsforskjellen på under 10 km/t.
– Når du blir forbikjørt av et kjøretøy, er
hastighetsforskjellen på under 25 km/t.
– Trafikken flyter normalt.

Funksjonsbegrensninger
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Funksjonssvikt
Ved funksjonssvikt tennes denne
varsellampen på instrumentpanelet, og
displayet viser en melding.
Kontakt en autorisert forhandler eller et
kvalifisert verksted for å få systemet kontrollert.

Ingen varsler utløses i følgende situasjoner:
– Ved tilstedeværelse av gjenstander som står
stille (parkerte biler, sperringer, gatelykter, skilter
osv.).
– Møtende trafikk.
– Ved kjøring på svingete veier eller i krappe
svinger.
– Når du kjører forbi eller forbikjøres av et langt
kjøretøy (lastebil, buss osv.), som både oppdages
i dødvinkelen bak og som er synlig i førerens
synsfelt foran.
– Ved rask forbikjøring.
– I tett trafikk: Bilene som oppdages foran
og bak, forveksles med en lastebil eller en
stillestående gjenstand.
– Hvis funksjonen Park Assist eller DS PARK PILOT
er aktivert.

Systemet kan bli påvirket av forbigående
forstyrrelser under visse værforhold (regn,
hagl, osv.).
Spesielt ved kjøring på våt veibane eller ved
overgang fra et tørt til et vått område, kan
det oppstå falske varsler (for eksempel kan
en vannsprut i blindsonen bli tolket som et
kjøretøy).
Når været er dårlig eller om vinteren, må du
sørge for at sensorene ikke blir tildekket av
søle, is eller snø.
Kontroller at varslingsområdet i det
utvendige speilet eller registreringssonene på
støtfangerne foran og bak, ikke tildekkes av
klebemerker eller andre gjenstander: slike ting
risikerer å forstyrre systemets funksjon.

Aktiv blindsonevarsling
I tillegg til det faste lyset i speilet på den
aktuelle siden, vil du merke en kurskorrigering
hvis du prøver å krysse en markeringslinje med
blinklysene aktivert. Dette skjer for å for hjelpe
deg å forebygge en kollisjon.

Dette systemet er en kombinasjon av Aktiv
filskiftevarsler og Blindsonevarsling.
Disse to funksjonene må være aktivert og virke.
Kjørehastigheten må være mellom 65 og
140 km/t.
Disse funksjonene er spesielt velegnet ved kjøring
på motorveier og hovedveier.
Du finner mer informasjon om Aktiv
filskiftevarsler og Blindsonevarsling i de
tilsvarende avsnittene.

Parkeringsassistanse
Se de generelle anbefalingene for bruk av
kjørehjelp.

Ved hjelp av sensorer i støtfangeren signaliserer
dette systemet hindringer i nærheten (f.eks.
en fotgjenger, en bil, et tre eller et gjerde) som
kommer inn i sensorfeltet.

Parkeringssensorer bak
Parkeringsassistansen aktiveres når bilen settes
i revers.
Dette bekreftes med et lydsignal.
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Parkeringsassistansen deaktiveres når bilen ikke
lenger er i revers.

Lydsignal

Justering av lydsignal
Med DS CONNECT RADIO eller DS
CONNECT NAV vil trykk på denne
knappen åpne vinduet for justering av
lydsignalvolumet.

Visuell assistanse

dersom et hinder ikke lenger oppdages eller
kjøretøyets hastighet overstiger 10 km/t.
Lyden fra høyttaleren (foran eller bak)
lokaliserer hindringen i forhold til bilen,
uansett om det er foran eller bak.

Parkeringsassistanse på siden

Systemet signaliserer hindringer som både er
i sensorenes kontrollområde og i kjørebanen i
henhold til retningen på rattet.

Avhengig av versjon viser eksempelet nedenfor
bare at lydhjelpen kun signaliserer hindringene i
skyggeområdet.
Hindringen lokaliseres i henhold til et lydsignal
som øker i hyppighet etter hvert som bilen
nærmer seg hindringen.
Når det er mindre enn cirka 30 cm mellom bilen og
hindringen, lyder varselsignalet kontinuerlig.
Lyden fra høyttaleren (høyre eller venstre) gjør
det mulig å lokalisere på hvilken side hindringen
befinner seg.

Dette utfyller den hørbare hjelpen. Uten å ta
hensyn til bilens bane vises streker på skjermen
som representerer avstanden mellom hindringen
og bilen (hvit – hindringer langt borte. oransje –
hindringer i nærheten. rød – hindringer som er
veldig nærme).
Når bilen er veldig nær hindringen, vises symbolet
"Fare" på skjermen.

Parkeringssensorer foran
I tillegg til parkeringssensorene bak aktiveres
parkeringssensorene foran med en gang
en hindring registreres foran bilen, og når
hastigheten er under 10 km/t.
Fremre parkeringssensor kobles ut dersom bilen
stoppes i mer enn tre sekunder i gir fremover,

Ved hjelp av fire ekstra sensorer på sidene av
fremre og bakre støtfanger registrerer systemet
posisjonen til faste hindringer under manøveren
og varsler når de befinner seg langs bilens sider.
Bare faste hindringer varsles riktig.
Bevegelige hindringer som oppdages ved
begynnelsen av manøveren, kan varsles
feilaktig, mens bevegelige hindringer langs
bilens sider som ikke ble registrert tidligere,
ikke vil varsles.

Deaktivering / aktivering
Stilles inn via menyen Kjørebelysning / Bil
på berøringsskjermen.
Funksjonens status lagres i minnet når tenningen
slås av.

137
Kjøring

Funksjonsfeil
Hvis det oppstår en funksjonsfeil
ved skifting til revers, vil disse
lampene lyse på instrumentpanelet mens det
samtidig avgis et lydsignal og vises en melding i
displayet.
Kontakt en sertifisert forhandler eller et
kvalifisert verksted for å få systemet kontrollert.
Det bakre parkeringssensorsystemet vil
deaktiveres automatisk når du kobler til
en tilhenger eller et sykkelstativ på en
taueenhet som er installert i samsvar med
produsentens anbefalinger.
I dette tilfellet vises konturen av en tilhenger
bak bildet av bilen.

Ryggekamera med 180°
visning – Visio Park 360°
Se de generelle anbefalingene for bruk av
kjørehjelp.

Parkeringssensorene er deaktivert mens
funksjonene Park Assist og DS PARK PILOT måler
opp plass.
Hvis du vil ha mer informasjon om Park Assist og
DS PARK PILOT, se de tilsvarende avsnittene.
Når bilen startes vil visuelle og hørbare
hjelpemidler være tilgjengelige etter at
berøringsskjermen har startet opp.

Funksjonsbegrensninger
Krengning av bilen hvis bagasjerommet er tungt
lastet, kan forstyrre avstandsmålinger.

Med motoren i gang fanger disse systemene
bilens næromgivelser og viser dem på
berøringsskjermen ved hjelp av ett kamera for
Ryggekamera med 180° visning og to kameraer
for Visio Park 360°.

Skjermen er delt opp i to deler med en
kontekstavhengig visning og en visning av bilen
og de nære omgivelsene sett ovenfra.
Parkeringssensorene utfyller informasjonen om
bilen sett ovenfra.
Det finnes forskjellige kontekstavhengige
visninger:
– Standard sikt.
– 180 °-visning bakover – 360 °-visning forover og
bakover.
– Zoom-sikt.
AUTO-modus er aktivert som standard.
I denne modusen velger systemet den beste
utsikten som skal vises (standard eller zoom).
Under manøvreringen kan du når som helst bytte
type visning.
► Trykk på knappen nederst til venstre i
berøringsskjermen.
► Velg typen visning:
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• Standard sikt.
• 180° view.
• Zoom-sikt.
• AUTO view.
Displayet oppdateres automatisk med typen
visning som er valgt.
Funksjonens status lagres ikke når tenningen
slås av.

bilen allerede er i gang, er visning ovenfra fullt
synlig.

AUTO-modus

Ryggekamera med 180° visning
Sikt bakover

Bruksprinsipper

Ved hjelp av én eller to kameraer registreres
bilens omgivelser mens det kjøres i lavt hastighet.
Det rekonstrueres et bilde av bilen sett ovenfra i
dens umiddelbare omgivelser (i klammer). Dette
gjøres i sanntid under manøvreringen.
Denne visningen gjør det lettere å plassere bilen
riktig, og å se alle hindringer i nærheten. Bildet
slettes automatisk hvis bilen står lenge stille.
Med Visio Park 360° opprettes bildet ved hjelp av
begge kameraene, når du kjører forover og når du
rygger.
Når funksjonen er aktivert er det mulig at visning
ovenfra ikke vises. Hvis systemet er aktivert når

For å aktivere kameraet, som er plassert på
bakluka, sett bilen i revers. Bilens hastighet må
ikke være over 10 km/t.
Systemet deaktiveres:
– Automatisk, med hastigheter over ca 10 km/t.
– Automatisk, hvis bakluken åpnes.
– Når bilen tas ut av revers (bildet av sikt bakover
vises i 7 sekunder).
– Ved å trykke på den hvite pilen i øvre venstre
hjørne av berøringsskjermen.

Denne modusen er aktivert som standard.
Ved hjelp av sensorene på støtfangeren bak vil
den automatiske sikten gjøre det mulig å veksle
fra sikt bakover til sikt ovenfra når bilen nærmer
seg en hindring (mindre enn 30 cm) under
manøvreringen.

Standard sikt

Sonen bak bilen vises på skjermen.
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De blå linjene 1 representerer bilens bredde med
speilene ute. Linjene orienteres etter rattets
posisjon.
Fra støtfangeren bak er det en rød linje 2 som
viser distansen på 30 cm, mens de to blå linjene 3
og 4 viser avstanden på henholdsvis 1 m og 2 m.
Denne sikten er tilgjengelig med AUTO-modus
eller med valg i menyen over endring av sikt.

Zoom-sikt

Hindringene kan virke som de er lenger
unna enn de faktisk er.
Under manøvreringen er det viktig å
kontrollere forholdene på sidene av bilen ved
hjelp av speilene.
Parkeringssensorene gir også ytterligere
informasjon om området rundt kjøretøyet.

180°-visning

Denne visningen er bare tilgjengelig ved valg i
menyen for endring av visning.

Visio Park 360°
Bilen har et kamera foran montert i grillen, og et
kamera bak montert i nærheten av baklukens
åpningskontroll.
Ved hjelp av disse kameraene viser systemet
bilens nære omgivelser på berøringsskjermen, og
viser utsikten bak bilen (bakover) når bilen er i
revers og viser utsikten foran bilen (fremover) når
girkassen står i nøytral eller et gir er koblet inn.

Sikt bakover

Kameraet registrerer forholdene rundt bilen under
manøvreringen for å opprette sikten ovenfra,
medregnet de nærmeste omgivelsene. Dette gjør
det mulig å manøvrere rundt alle hindringer i
nærheten.
Denne sikten er tilgjengelig med AUTO-modus
eller med valg i menyen over endring av sikt.

180°-sikten gjør det mulig å kjøre ut fra en
parkeringsplass, i revers, med full kontroll over
biler, fotgjengere og syklister.
Denne funksjonen anbefales ikke når det skal
utføres en komplett manøver.
Den har 3 soner: venstre A, midtre B og høyre C.

Systemet aktiveres automatisk når revers kobles
inn.
Systemet deaktiveres:
– automatisk over ca. 10 km/t.
– når du skifter ut av revers (visningen bakover
byttes ut med frontvisningsbildet etter 7
sekunder).
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– ved å trykke på den hvite pilen øverst i venstre
hjørne av berøringsskjermen.
Hvis en tilhenger eller et sykkelstativ er
festet på hengerfestet, blir området bak
bilen på visningen ovenfra sort.
Rekonstruksjonen av forholdene rundt bilen
gjøres kun med frontkameraet.

Systemet deaktiveres:
– Automatisk over 30 km/t (bildet forsvinner
midlertidig fra 20 km/t).
– Ved å trykke på den hvite pilen i øvre venstre
hjørne av berøringsskjermen.

AUTO-modus

Sikten bakover er identisk med det som beskrives
for Ryggekamera med 180° visning.
Du finner mer informasjon om Ryggekamera med
180° visning i det aktuelle avsnittet.

Sikt forover og bakover

De oransje linjene 1 representerer bilens bredde
med speilene ute. Linjene orienteres etter rattets
posisjon.
Den røde linjen 2 representerer en distanse på
30 cm fra støtfangeren, mens de to blå linjene 3
og 4 representerer henholdsvis 1 m og 2 m.
Denne sikten er tilgjengelig med AUTO-modus
eller med valg i menyen over endring av sikt.

Zoom-sikt

Denne modusen er aktivert som standard.
Ved bruk av sensorer i støtfangeren foran
skifter den automatiske sikten fra frontvisning
(standard) til sikt ovenfra (zoom) når en hindring
nærmer seg i løpet av en manøver.

Standard sikt

Med motoren på og hastigheten er under
20 km/t, aktiveres systemet via menyen
Kjørebelysning / Bil på berøringsskjermen:
► Velg Ryggekamera med vidvinkel.
AUTO-modus vises som standard med sikt
fremover, hvis girkassen står i fri eller med et gir
innlagt, eller med sikt bakover hvis revers er lagt
inn.

Kameraet registrerer forholdene rundt bilen
under manøvreringen for å opprette sikten foran
ovenfra, medregnet de nærmeste omgivelsene.
Dette gjør det mulig å manøvrere rundt alle
hindringer i nærheten.
Denne sikten er tilgjengelig med AUTO-modus
eller med valg i menyen over endring av sikt.

Området foran bilen vises på skjermen.
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Hindringene kan virke som de er lenger
unna enn de faktisk er.
Under manøvreringen er det viktig å
kontrollere forholdene på sidene av bilen ved
hjelp av speilene.
Parkeringssensorene utfyller informasjonen
om bilens omgivelser.

180°-visning

180°-sikten assisterer ved utkjøring fra en
parkeringsplass, ved kjøring fremover, å se biler,
fotgjengere og syklister som nærmer seg.
Denne funksjonen anbefales ikke når det skal
utføres en komplett manøver.
Den består av 3 soner: venstre A, i midten B og
høyre C.

Denne sikten er kun tilgjengelig fra
siktvalgmenyen.

Park Assist
Se de generelle anbefalingene for bruk av
kjørehjelp.
Dette systemet tilbyr aktiv parkeringsassistanse
for biler med manuell girkasse. Det oppdager en
parkeringsplass og styrer bilen i riktig retning for
å parkere på den aktuelle plassen, mens føreren
styrer kjøreretning, valg av gir, akselerasjon og
bremsing.
For å hjelpe føreren å manøvrere riktig aktiverer
systemet automatisk visning av Ryggekamera
med 180° visning eller Visio Park 360° og
aktiverer parkeringssensorer.
Systemet måler tilgjengelige parkeringsplasser
og beregner avstanden til hindringer ved hjelp
av ultralydfølere som er innebygd i støtfangerne
foran og bak.

Systemet gir hjelp for følgende manøvrer:
A. Parallellparkering
B. Ved utkjøring fra en parallellparkeringsplass

C. Lukeparkering

Funksjon
► Reduser hastigheten til maks. 30 km/t når du
nærmer deg et parkeringsområde.

Aktivering av funksjonen
Funksjonen aktiveres i menyen Bil /
Kjørebelysning på berøringsskjermen.
Velg Park Assist.
Aktivering av funksjonen deaktiverer
Blindsonevarsling.
Du kan deaktivere funksjonen når som
helst frem til innkjøring på eller utkjøring
fra parkeringsplassen starter, ved å trykke på
pilen øverst til venstre på visningssiden.

Velge manøvreringstype

06
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En manøvreringsvalgside vises på
berøringsskjermen: som standard vises
"Inngangssiden" hvis bilen har kjørt siden
tenningen ble slått på, i motsatt fall "Avslutt"
siden.
► Velg manøvreringstypen og siden for å
aktivere parkeringsplass søket.
Den valgte manøveren kan endres når som helst,
selv når du leter etter tilgjengelig plass.
Valget følges av at denne indikatorlampen
tennes.

Søk etter ledig parkeringsplass
► Du bør kjøre i en avstand på mellom 0,5 –
1,5 m fra raden av parkerte biler, uten å kjøre
over 30 km/t, inntil systemet finner en ledig
parkeringsplass.
Parkeringsplas søket stopper over denne grensen.
Funksjonen deaktiveres automatisk så snart
bilens hastighet overskrider 50 km/t.
For “parallell” parkering må denne
plassen være minst bilens lengde pluss
0,60 meter.
For “lukeparkering” må denne plassen være
minst bilens bredde pluss 0,70 meter.
Hvis parkeringsassistansefunksjonen er
deaktivert på menyen Kjøring / Bil på
berøringsskjermen, vil den automatisk
gjenaktiveres når systemet aktiveres.

Under manøveren
Systemet kontrollerer bilens styring. Det gir
instruksjoner om manøvreringsretning ved
innkjøring til og utkjøring fra "paralell" parkering,
og innkjøringsmanøvre for "luke" parkering.
Disse instruksene vises som et symbol, med en
medfølgende melding:
"Revers".
"Beveg deg fremover".
Når systemet finner en ledig parkeringsplass,
vises "OK" i parkeringsbildet sammen med et
lydsignal.

Klargjøring for manøveren
► Kjør sakte helt til ordren om å stanse bilen
vises: "Stopp bilen" og "STOP"-skiltet, sammen
med et lydsignal.
Så snart bilen har stoppet, vises en
instruksjonsside på skjermen.
► Følg instruksene for å forberede manøveren.
Starten på manøveren vises med meldingen
“Manøver i gang”, sammen med et lydsignal.
Revers angis av denne meldingen: "Slipp rattet,
rygg".
Ryggekamera med 180° visning eller Visio Park
360° aktiveres automatisk for å hjelpe deg
med å overvåke bilens nære omgivelser under
manøvreringen.

Status for manøvreringen indikeres av disse
symbolene:
Manøvrering pågår (grønn).
Manøvrering avbrutt eller avsluttet (rød)
(pilene indikerer at føreren må ta kontroll
over kjøretøyet igjen).
Maksimal tillatt hastighet under manøvreringen
indikeres av disse symbolene:
7 km/t, for innkjøring til parkeringsplass.

7
5

5 km/t for utkjørsel fra parkeringsplass.

Under manøvrering vil rattet utføre raske
bevegelser. Ikke hold på rattet, og ikke før
hendene mellom eikene i rattet. Se etter
objekter som kan forstyrre manøvreringen
(løse plagg, skjerf, slips, osv.) - fare for skade!
Det er opp til føreren å følge med på
trafikkforholdene, spesielt biler som kommer
mot deg.
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Føreren skal påse at ingen gjenstander eller
personer kan hindre bilen fra å kjøre framover.
Bildene fra kamera(ene) som vises på
berøringsskjermen kan bli forvrengt av
bakgrunnen.
I skyggefulle områder, sterkt sollys eller lite
lys, kan bildet være mørkt med lavere kontrast.
Manøvreringen kan avbrytes permanent når
som helst, enten av føreren eller automatisk av
systemet.
Gjennom førerens betjening:
– Ta tilbake kontrollen over styringen.
– Aktivere blinklyset mot motsatt side av
manøveren.
– Løsne sikkerhetsbeltet på førersiden.
– Slå av tenningen.
Avbrutt av systemet:
– Overskridelse av fartsgrense: 7 km/t under
innkjøring på parkeringsplass og 5 km/t under
manøvrering ut av parkeringsplasser,
– Utløsing av antispinnsystemet på glatt vei.
– Åpning av en dør eller bagasjerommet.
– Kveling av motoren.
– Systemfeil.
– Etter 10 manøvrere for innkjøring til eller
utkjøring fra en parallell parkeringsplass og
etter 7 manøvrere for innkjøring til en vinkelrett
parkeringsplass.
Avbrudd av manøveren vil automatisk deaktivere
funksjonen.

Manøvreringssymbolet vises i rødt, sammen
med meldingen Manøvrering avbrutt på
berøringsskjermen.
En melding vises for å oppfordre føreren til å ta
kontroll over kjøretøyet igjen.
Funksjonen deaktiveres etter et par
sekunder, indikatorlampen slukkes og
funksjonen går tilbake til det opprinnelige
displayet.

Slutt på inn- eller utkjøring fra
parkeringsplass
Bilen stopper så snart som manøveren er
komplett.
Manøvreringssymbolet vises i rødt, sammen
med meldingen Manøvrering fullført på
berøringsskjermen.
Deaktivering av funksjonen bekreftes av at
denne varsellampen slukkes, ledsaget av
et lydsignal.
Ved innkjøring i et parkeringsområde kan føreren
bli bedt om å fullføre manøvreringen.

Funksjonsbegrensninger
– Systemet kan foreslå en uegnet
parkeringsplass (parkering forbudt,
arbeidsområde med skadet veiflate, lokasjon ved
siden av en grøft osv.).
– Systemet kan angi at et sted ble funnet, men
vil ikke anbefale det på grunn av en fast hindring
på motsatt side av manøveren som ikke tillater at
bilen følger den nødvendige banen for parkering.

– Systemet kan angi at en plass ble funnet, men
manøveren vil ikke utløses fordi feltbredden er
utilstrekkelig.
– Systemet egner seg ikke til parkeringsmanøvre
i krappe kurver.
– Systemet registrerer ikke plasser som er mye
større enn selve bilen, eller som er avgrenset av
hindringer som er for lave (fortau, bolter osv.) eller
for tynne (trær, stolper, trådgjerder osv.).
– Krengning av bilen hvis bagasjerommet er tungt
lastet, kan forstyrre avstandsmålinger.

Funksjonsfeil
Når funksjonen ikke er aktivert, vil den
midlertidige blinkingen til indikatorlampen
og et lydsignal fortelle at det er en systemfeil.
Hvis feilen oppstår mens systemet er i bruk, slås
indikatorlampen av.
Hvis feilen med
parkeringssensorene oppstår under
bruk, som angitt av disse varsellampene, fører det
til at funksjonen deaktiveres.
I tilfelle funksjonsfeil må du få systemet
kontrollert av en forhandler eller et kvalifisert
verksted.
Ved funksjonsfeil på servostyringen tennes
denne varsellampen på instrumentpanelet,
medfulgt av en varselmelding.
Stans bilen med det samme det er trygt å gjøre
det. Kontakt en forhandler eller et autorisert
verksted.
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DS PARK PILOT
Se de generelle anbefalingene for bruk av
kjørehjelp.
Dette systemet gir aktiv parkeringsassistanse
for kjøretøy utstyrt med EAT8 automatgir: det
registrerer en ledig parkeringsplass for "parallell"eller "luke"-parkering, og kjører deretter bilen
og parkerer den uten behov for innblanding fra
fører. Det lar deg også å kjøre ut av en "parallell
parkeringsplass" automatisk.
Systemet kontrollerer styring, retning,
akselerasjon og bremsing. Systemet måler
tilgjengelig parkeringsplass, og beregner
avstanden til hindringer med de 12 ultrasoniske
sensorene som er bygget inn i fremre og bakre
støtfanger på bilen.
For å hjelpe føreren med å overvåke manøveren,
vil systemet automatisk vise Ryggekamera med
180° visning eller Visio Park 360°, og aktivere
parkeringssensorene.

Start av parkeringshjelp når du nærmer deg et
parkeringsområde:
► Reduser kjøretøyets hastighet til maksimalt
30 km / t.

DS PARK PILOT er ikke alltid i stand til å
reagere automatisk på passende måte for
å bruke sensorens begrensninger.
Manøveren er førerens ansvar. Føreren må
sitte i førersetet og må aldri prøve å låse
systemkontrollknappen.
Sikkerhetsbeltet på førersiden må være festet
under manøveren.

Valg av typen manøver og
søking etter plass
► Trykk på knappen på girvelgeren, eller på
berøringsskjermen, velg Kjørebelysning / Bil > DS
PARK PILOT.
Aktivering av systemet deaktiverer
Blindsonevarsling.

Sekvens
Når systemet er aktivert, vil følgende trinn utføres
i rekkefølge:
– Velge manøvertype på berøringsskjermen.
– Søk etter en ledig plass.
– Forbered for manøveren.
– Utfør manøveren.
– Fullfør manøveren.
Det er mulig å deaktivere systemet når
som helst til manøvreringsstart, ved å
trykke på den røde pilen øverst til venstre på
skjermen.

Avhengig av om bilen var i bevegelse eller
ikke siden tenningen ble slått på, foreslår
funksjonen innkjøring til eller utkjøring fra et
parkeringsområde på berøringsskjermen.
► Velg manøvreringstypen og -siden for å
aktivere parkeringsplassøket.
Tenning av denne lampen bekrefter
aktivering.
Under manøvreringen kan du når som helst bytte
type visning, også under søking etter tilgjengelig
plass.
► Du bør kjøre i en avstand på 0,5 til 1,5 m fra
raden av parkerte biler, uten å kjøre over 30 km/t,
inntil systemet finner en ledig parkeringsplass
(angis av OK på skjermen og et lydsignal).
For parallellparkering må plassen minst
være lik lengden til bilen din pluss 1 m.
For lukeparkering må plassen minst være lik
bredde til bilen din pluss 0,70 m.
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Klargjøring for manøveren
► Kjør svært sakte helt til ordren om å stanse
bilen og "STOP"-skiltet vises, sammen med et
lydsignal.
Så snart bilen har stoppet, vises en
instruksjonsside på skjermen.
► For å forberede deg på manøveren, må du
følge alle disse instruksene.
Dette symbolet vil automatisk vises når
instruksen har blitt fulgt.
Når alle instruksene er gjennomført, vises en ny
skjerm som indikerer at du kan gjøre manøveren.
► For å gjøre manøveren, trykk på denne
knappen.
► Frigjør bremsepedalen gradvis mens du holder
knappen inne.
Knappen må holdes inne under hele
manøveren.
Starten på manøveren vises på displayet på en
skjerm med meldingen “Manøver i gang”, sammen
med et lydsignal.
Ryggekamera med 180° visning eller Visio Park
360° og parkeringshjelpen aktiveres automatisk
for å hjelpe deg å overvåke de nærmeste
omgivelsene rundt bilen din gjennom hele
manøveren.

Utføring av manøveren
Så snart som føreren slipper opp bremsepedalen
vil systemet automatisk ta kontroll over å velge

kjøreretning, fremover eller revers, akselerasjon,
bremser og styreretning.
Status for manøvreringen indikeres av disse
symbolene:
Manøvrering pågår.
Manøver avbrutt.
Manøvrering komplett eller avbrutt (hvite
piler indikerer at føreren må ta kontroll
over kjøretøyet igjen).
Retningen for manøvreringen indikeres av disse
symbolene:
Fremovergir.
Revers.
Den midtre pilen er grønn mens bilen kjører eller
hvit for å indikere den neste manøver-retningen.
Gjennom hele manøveren, indikert av det
grønne "AUTO"-symbolet, må føreren
holde valgknappen nede.
Under manøvreringsfasene dreies rattet
raskt. Ikke hold i rattet eller plasser
hendene mellom ratteikene. Se etter objekter
som kan forstyrre manøvreringen (løse plagg,
skjerf, slips, osv.). Det er fare for skader!
Hvis bilen slakker farten betraktelig vil
bremselyset lyse.

Sette manøver på pause/gjenoppta
Manøveren kan avbrytes midlertidig når som
helst, enten automatisk av systemet hvis en
hindring oppdages, eller ved inngrep fra førerens
side. Hvis føreren merker en fare, kan manøveren
også avbrytes permanent.
For å utsette manøveren, kan føreren:
– Slippe kontrollknappen.
– Trå på bremsepedalen.
– Overta kontrollen over styringen.
– Endre girkassestatus (unntatt endring til P).
Kjøretøyet immobiliseres umiddelbart dersom
manøveren suspenderes.
Dette bekreftes med visning av dette
symbolet, fulgt av meldingen "Manøver
utsatt".
Gjenopptakelse av manøveren etter at
betingelsene for suspenderingen er løst:
► Slipp alle kontrollene (bremsepedal,
kontrollknapp, rattet o.l.).
► Trykk på kontrollknappen til funksjonen igjen.
Permanent avbrudd etter utsettelse av
manøveren:
► Trå på bremsepedalen og sett bilen i et gir.

Å avbryte manøveren
Manøveren avbrytes i følgende situasjoner:
– Ingen handling fra føreren innen 30 sekunder
etter at manøveren suspenderes.
– Forsettlig påsetting av parkeringsbremsen.
– Girkassen satt i P av føreren.
– Setebelt ikke festet for sjåfør.
– Åpning av en dør eller bagasjerommet.
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– Aktivering av blinklyset mot motsatt side av
manøveren.
– I noen tilfeller, når hjulet til bilen treffer et
fortau eller en lav hindring.
– Utløsing av antispinnsystemet på glatt vei.
– Motorstans.
– En plutselig hindring dukker opp underveis i
manøveren som ikke ble registrert før manøveren
startet, med hindringen i veien for mer en 30
sekunder.
– Etter 10 manøvrer for innkjøring til eller
utkjøring fra en "parallell" parkeringsplass
og etter 7 manøvrer for innkjøring til en
"luke"-parkeringsplass,
– Systemet feiler under manøveren.
Å avslutte manøveren setter med en gang på
bilens bremser og deaktiverer automatisk
funksjonen.
Dette symbolet vises, sammen med
meldingen "Manøvrering avbrutt" på
berøringsskjermen.
En melding vises for å oppfordre føreren til å ta
kontroll over kjøretøyet igjen.
Funksjonen deaktiveres etter et par
sekunder, denne indikatorlampen slukkes
på instrumentpanelet og funksjonen går tilbake til
den opprinnelige visningen.
Systemet aktiverer automatisk girkasse posisjon
P etter 4 sekunder.

Slutt på manøver
Bilen stopper så snart som manøveren er
komplett.

Dette symbolet vises, sammen med
meldingen "Manøver fullført" på
berøringsskjermen.
Når funksjonen deaktiveres slukkes denne
indikatorlampen på instrumentpanelet og
den opprinnelige visningen gjenopprettes.
– Ved innkjøring i et parkeringsområde kan
føreren bli bedt om å fullføre manøvreringen.
Girkassen skifter til P 4 sekunder etter at
manøveren er fullført.
– Ved utkjøring fra en parkeringsplass, bytter
girkassen til N når manøveren er fullført. En
melding og symboler vises for å oppfordre føreren
til å ta kontroll over kjøretøyet igjen.
Girkassen bytter automatisk til posisjon P hvis
føreren ikke utfører noen handling innen 30
sekunder.

Funksjonsbegrensninger
– Systemet kan foreslå en uegnet
parkeringsplass (parkering forbudt,
arbeidsområde med skadet veiflate, ved siden av
en grøft osv.).
– Systemet kan angi at et sted ble funnet, men
vil ikke tilby det på grunn av en fast hindring på
motsatt side av manøveren som ikke tillater at
bilen følger den nødvendige banen for parkering.
– Systemet kan angi at en plass ble funnet, men
manøveren vil ikke utløses fordi feltbredden er
utilstrekkelig.
– Systemet egner seg ikke til
parkeringsmanøvere i krappe eller skarpe kurver.

– Systemet registrerer ikke plasser som er mye
større enn selve bilen, eller som er avgrenset av
hindringer som er for lave (fortau, bolter osv.) eller
for tynne (trær, stolper, trådgjerder osv.).
– Systemet kan bli forstyrret av feilaktig
dekktrykk.
– Krengning av bilen hvis bagasjerommet er tungt
lastet, kan forstyrre avstandsmålinger.
Ikke bruk funksjonen hvis setet ikke er i
bruk.
– Langs en myk veiskulder (grøft) eller kai
eller på en bergkant.
– Når veiflaten er glatt (f.eks. isete).

–
–
–
–

Ikke bruk funksjonen i nærvær av en av
følgende feil:
Hvis et dekk har lavt trykk.
Hvis en av støtfangerne er skadet.
Hvis et av kameraene er defekt.
Hvis bremselysene ikke virker.

Ikke bruk funksjonen hvis bilen har vært
utsatt for en av følgende endringer:
– Ved transport av en gjenstand som er lengre
enn bilen (stige på takbøylene, sykkelstativ på
bakluken osv.).
– Med et påmontert tilhengerfeste som ikke
er godkjent.
– Med kjettinger påmontert,
– Ved kjøring med reservehjul med liten
diameter eller “plass-besparende” type.
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– Når hjulene på bilen er forskjellig fra de
originale.
– Etter modifisering av én eller begge
støtfangere (for ekstra beskyttelse).
– Hvis sensorene er blitt omlakkert utenfor
forhandlernettverket.
– Med sensorer som ikke er godkjent for bilen.

Funksjonsfeil
Når funksjonen ikke er aktivert, blinker
denne varsellampen, og et lydsignal angir
en DS PARK PILOT-feil.
Hvis feilen oppstår mens systemet er i bruk, slås
varsellampen av.
Hvis en sensor får funksjonsfeil,
indikert av at en av disse
varsellampene tennes, under DS PARK PILOT bruk,
deaktiveres funksjonen.
Kontakt en forhandler eller et autorisert verksted.
Ved funksjonssvikt på servostyringen
tennes denne varsellampen på
instrumentpanelet, og en melding.
Stans bilen med det samme det er trygt å gjøre
det.
Kontakt en forhandler eller et autorisert verksted.
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SMØREMIDLER
SKREDDERSYDD
FOR LUKSUSBILER
I over 50 år har TOTAL og DS hatt
felles verdier: Ypperlige ytelser,
kreativitet og teknologisk
innovasjon.
Det er i den samme ånden at
TOTAL har utviklet et utvalg av
TOTAL QUARTZ-smøremidler,
spesielt tilpasset motorene i DS
slik at de blir enda mer
drivstoffeffektive og miljøvennlige.
Velg TOTAL QUARTZsmøremidler til vedlikehold av
bilen, de sikrer optimal
motorlevetid og ytelse.

DS
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Drivstoffkompatibilitet
Bensin i samsvar med EN228-standard som
inneholder henholdsvis opptil 5 % og 10 % etanol.

Diesel i samsvar med standardene EN590,
EN16734 og EN16709 som inneholder henholdsvis
opptil 7 %, 10 %, 20 % og 30 % fettsyremetylester.
Bruk av B20- eller B30-drivstoff, selv unntaksvis,
utløser spesielle vedlikeholdsbetingelser kalt
"Kjøring under krevende forhold".

Parafinsk diesel i samsvar med
EN15940-standarden.
Bruk av alt annet (bio)drivstoff (ren eller
utblandet vegetabilsk eller animalsk olje,
fyringsolje osv.) er strengt forbudt (risiko for
skader på motoren og på drivstoffkretsen).

unngå dette anbefaler vi at du bruker vinterdiesel
og holder drivstofftanken minst 50 % full.
Ved temperaturer under -15 °C er det best å
parkere bilen godt skjermet (i oppvarmet garasje)
for å unngå startproblemer.

Kjøring i utlandet
Visse drivstoff kan skade bilens motor.
I enkelte land kreves det bruk av en spesiell type
drivstoff (spesielt oktantall, spesielt salgsnavn
osv.) for at motorens funksjon skal kunne
garanteres.
Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer
informasjon.

Påfylling av drivstoff
Drivstofftankkapasitet: ca. 55 liter (diesel), 62
liter (bensin) eller 42 liter (hybrid).
Reservetank-kapasitet: ca. 6 liter.

Det er helt nødvendig å etterfylle drivstoff for å
unngå driftsstans.
Hvis du vil ha mer informasjon om Tom
drivstofftank (diesel), se det tilsvarende
avsnittet.
Stopp og start
Fyll aldri drivstoff når motoren er i STOPPmodus. Slå av tenningen.

Påfylling av drivstoff
Etterfyllinger av drivstoff må være minst 10 liter
for at drivstoffmåleren skal registrere det.
Når du åpner påfyllingslokket, kan det høres støy
på grunn av luft som suges inn. Dette skyldes
vakuum i drivstoffsystemet, og er helt normalt.
Slik fyller du drivstoff under sikre forhold:
► Du må slå av motoren.

Lavt drivstoffnivå
Når lavt drivstoffnivå nås, tennes
denne varsellampen på
instrumentpanelet, displayet viser en melding og
det høres et lydsignal. Når det først tennes er det
omtrent 6 liter drivstoff igjen.
Inntil det har blitt fylt drivstoff, vil denne
varsellampen lyse hver gang tenningen slås
på, samtidig som vises en melding og avgis et
lydsignal. Under kjøring gjentas denne meldingen
og dette lydsignalet stadig oftere mens
drivstoffnivået faller mot 0.
1

1 /2

Kun bruk av tilsetningsstoffer som er i
samsvar med standarden B715001
(bensin) eller B715000 (diesel) er tillatt.

Diesel ved lav temperatur
Ved temperaturer under 0 °C kan det i
sommerdiesel dannes parafiner som kan føre
til at motoren ikke fungerer som den skal. For å

► Avhengig av versjon, trykk på åpningsknappen
til drivstoffluken, eller trykk på bakkanten av
drivstoffluken for å åpne den.
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Bilen er utstyrt med en katalysator som reduserer
skadelige substanser i avgassene.
For bensinmotorer er blyfri bensin obligatorisk.
Påfyllingsrøret har en smalere åpning slik at det
bare kan brukes av fyllepistoler for blyfri bensin.

Påfyllingslokket er bygget inn i luken.
► Pass på å bruke korrekt drivstoffpumpe for
motoren (se etikett på påfyllingslokket).

Hvis du har fylt feil drivstoff på bilen, må
du få tømt drivstofftanken og fylle den
med riktig drivstoff før du starter motoren.

Feilfyllingssperre (diesel)
(Avhengig av landet der bilen selges.)
Denne mekaniske anordningen forhindrer at det
fylles bensin på tanken til en bil med dieselmotor.
Feilfyllingssperren er plassert i påfyllingshalsen
og er synlig når tanklokket tas av.

Operasjon

► Før inn fyllepistolen så langt som mulig før
påfyllingen av tanken starter (for å redusere søl
av drivstoff).
► Fyll på drivstoff.
Du må ikke fortsette etter at fyllepistolen har
avbrutt for tredje gang. Dette kan medføre
funksjonssvikt.
► Trykk på tankluken for å lukke den.

Hvis en fyllepistol for bensin føres inn i en
dieseltank, butter den mot dekselet. Systemet
forblir lukket og forhindrer påfylling.
Ikke fortsett, men skift til en fyllepistol av
dieseltype.

Bruk av en drivstoffkanne for å fylle
tanken er fortsatt mulig.
Kjøring i utlandet
I og med at fyllepistolene på
dieselpumpene kan være ulike i andre land, kan
sikringen mot feilfylling gjør det umulig å fylle
drivstoff.
Før du reiser utenlands, anbefales det at du
rådfører deg med en forhandler for å finne ut
om bilen er egnet for distribusjonsutstyret i
landene du skal besøke.

Hybridsystem
Elektrisk system
Det elektriske systemet i hybridsystemet
identifiseres med oransje kabler, og elementene
er merket med dette symbolet:

Den hybride motoren benytter en
spenning på mellom 240 V og 400 V. Dette
systemet kan være varmt i når det er i gang og
etter at tenningen er skrudd av. Følg
varselsmeldingene på skiltene i bilen, spesielt
på klaffen.
Alt arbeid på, eller modifikasjoner av
kjøretøyets elektriske system (batteri,
kontakter, oransje kabler og andre
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komponenter som er synlige enten i interiøret
eller fra utsiden) er strengt forbudt på grunn
av fare for alvorlige forbrenninger eller
potensielt dødelige elektriske støt.
Dersom det oppstår et problem, må du alltid ta
kontakt med en forhandler eller et kvalifisert
verksted.

Dette merket er bare tiltenkt brannmenn
som er tilkalt til en hendelse der bilen er
involvert, samt vedlikeholdsteknikere.
I tilfelle en ulykke eller kollisjon
Det elektriske systemet eller batteriet kan
bli alvorlig skadet i tilfelle av en ulykke eller
støt som involverer kjøretøyets understell.
Stans bilen med det samme det er trygt å gjøre
det og slå av tenningen.
Kontakt en forhandler eller et kvalifisert
verksted med en gang.
I tilfelle brann
Forlat bilen øyeblikkelig, og evakuer alle
passasjerer. Aldri prøv å slukke brannen selv –
fare for elektrisk støt!

Du må straks kontakte beredskapstjenestene
og informere dem om at hendelsen innebærer
et hybridkjøretøy.

Aldringen av batteriet avhenger av flere
parametere, som klimaforhold,
kjørelengde og ladehyppighet.

Ved vask
Før du vasker bilen, må du alltid
kontrollere at ladeluken er lukket riktig.
Ikke vask bilen mens batteriet lades.

I tilfelle skade på batteriet
Det er strengt forbudt å arbeide på
kjøretøyet selv.
Ikke berør væsker som kommer fra
drivbatteriet og hvis disse produktene kommer
i kontakt med huden, skyll grundig med vann
og kontakt lege så snart som mulig.

Høytrykksvask
For å unngå skade på elektriske
komponenter, er det uttrykkelig forbudt å
bruke høytrykksvask til rengjøring av fremre
rom eller understellet på bilen.
Ikke bruk høyere trykk enn 80 bar når du
vasker karosseriet.

Ladeluke
Ladeluken er plassert bak på venstre side av bilen.

Aldri la vann eller støv komme inn i
kontakten eller ladestøpselet, da dette
kan føre til elektrisk støt eller brann!
Aldri koble ladestøpselet eller kabelen til eller
fra med våte hender. Dette innebærer fare for
elektrisk støt!

Drivbatteri
Li-ion (Litium-ion) drivbatteriet lagrer den
elektriske energien til bilen. Det er plassert under
baksetene.
Kjørestrekningen til batteriet varierer avhengig
av kjøretypen, ruten, bruken av varmesystemet og
alderen av komponentene i det.

1. Aktiveringsknapp for utsatt lading
2. Indikatorlampe for låsing av støpsel for lading
Rød: Støpsel riktig plassert og låst i kontakten.
3. Ladekontakt
4. Lyslinjer
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Status for
lyslinjer

Betydning

Lyser hvitt

Velkomstlys når luken
åpnes.

Lyser blått

Utsatt lading.

Status for
lyslinjer

Betydning

Blinker grønt

Lading pågår.

Lyser grønt

Lading fullført.

Kontinuerlig
rød

Funksjonsfeil.

Ved støt, selv lette støt, mot ladeluken,
må den ikke brukes.
Ikke fjern eller modifiser ladekontakten, det
innebærer fare for brann!

Kontakt en forhandler eller et kvalifisert
verksted.

Ladekabel
Batteriet kan lades ved bruk av flere kabeltyper.
Ladekabelen som følger med bilen er kompatible
med elektriske installasjoner i landet hvor bilen
er solgt. Hvis du reiser utenlands, kan du se i
tabellen nedenfor for å sjekke ladekabelens
kompatibilitet med lokale elektriske systemer.
Kontakt en forhandler eller et kvalifisert verksted
for å få tak i riktig ladekabel(kabler).

Kabeltype

Kompatibilitet

Spesifikasjoner

Modus 2 ladekabel med integrert kontrollenhet

Konvensjonelt elektrisk støpsel.

Bilen kan lades opp over natten (6,5 til 7 timer).
Lading er begrenset til et maksimum på 8 A.

«Green Up»-typekontakt.

Bilen kan lades opp halvveis på en dag (3,5 til 4
timer).
Lading er begrenset til et maksimum på 14 A.
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Kabeltype

Kompatibilitet

Spesifikasjoner

Modus 3 ladekabel

Wallbox – enhet for økt ladeeffekt

Bilen kan lades opp i løpet av 1,5 til 1,75 timer (med
6,6 kW lader).
Lading er begrenset til et maksimum på 32 A.

Ladetiden er bare angitt som
informasjon.Den kan variere i henhold til
ulike faktorer som utendørstemperatur eller
kvaliteten på strømnettet. Hvis
utendørstemperaturen er under -10 °C
anbefales det å koble til bilen så snart som
mulig fordi ladetiden kan øke betydelig.

Se brukerhåndboken til ladeenheten for
bruksanvisning.

Kontrollenhet

Modus 2 ladekabel med integrert
kontrollenhet
Det er viktig å unngå å skade ladekabelen, og
sørge for at den forblir intakt.
I tilfelle skade, må du ikke bruke kabelen og
kontakte forhandleren eller et kvalifisert
verksted for å få den skiftet ut.
Wallbox – enhet for økt ladeeffekt (modus
3)
Ikke demonter eller modifiser ladeenheten –
fare for elektrisk støt og/eller brann!

POWER
Grønn: elektrisk forbindelse etablert;
lading kan begynne.
CHARGE

Blinkende grønt: Lading pågår eller programmert
oppvarming aktivert.
Fast grønt: ladingen er fullført.
FAULT
Rød: unormalt; lading er ikke tillatt eller
må stoppes umiddelbart. Kontroller at alt er riktig
tilkoblet og at det elektriske systemet ikke er
defekt.
Hvis indikatorlampen ikke slukker, ta kontakt med
en forhandler eller et kvalifisert verksted.
Når ladekabelen kobles til en kontakt for
hjemmelading, lyser alle indikatorlamper kort.
Hvis det ikke kommer noen indikatorlamper,
må du sjekke strømbryteren til kontakten for
hjemmelading.
– Hvis strømbryteren har trukket ut, må du
kontakte en profesjonell for å kontrollere at det
elektriske systemet er egnet og utføre nødvendige
reparasjoner.
– Hvis sikringen ikke er utløst, må du unngå å
bruke ladekabelen og kontakte en forhandler eller
et kvalifisert verksted.
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Anbefalingene på etiketten til kontrollenheten

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Se instruksjonsboken før bruk.
Feil bruk av denne ladekabelen kan føre til
brann, skade på eiendom og alvorlig skade
eller livsfarlig elektrisk støt!
Bruk alltid en jordet stikkontakt, beskyttet av
en 30 mA reststrøminnretning.
Bruk alltid en stikkontakt som er beskyttet
av en passende sikring for strømkretsens
spenningsnivå.
Vekten på kontrollenheten må ikke bæres av
stikkontakten, pluggen eller kablene.
Denne ladekabelen skal aldri brukes hvis den
er defekt eller skadet på noen måte.
Aldri forsøk å åpne eller reparere denne
ladekabelen. Den inneholder ingen
reparerbare deler – bytt ut ladekabelen hvis
den er skadet.
Aldri nedsenk ladekabelen i vann.
Bruk aldri denne ladekabelen med en
skjøteledning, en multistikkontakt,
konverteringsadapter eller en skadet
stikkontakt.

10. Ikke trekk ut kontakten fra veggen for å
stoppe ladingen.
11. Ikke tving kontakten dersom den er låst i
bilen.
12. Stopp ladingen med én gang ved å
låse og deretter låse opp bilen med
fjernkontrolltasten, hvis ladekabelen eller
stikkontakten føles svært varm ved berøring.
13. Denne ladekabelen inneholder komponenter
som kan forårsake lysbuer eller gnister. Skal
ikke eksponeres for brannfarlig damp.
14. Denne ladekabelen skal bare brukes på DS
AUTOMOBILES-biler.
15. Aldri plugg kabelen inn i et veggstøpsel (eller
trekk den ut) med våte hender.

Lading av drivbatteriet
(hybrid)
For full ladning, følg ladeprosedyren uten å
avbryte den, til den stopper automatisk. Lading
kan være øyeblikkelig eller utsatt.
Utsatt lading stilles inn via
berøringsskjermen eller via
MyDS-applikasjonen.
Som en sikkerhet vil motoren ikke starte
hvis ladekabelen er koblet til kontakten på
bilen. Det vises en advarsel på
instrumentpanelet.

Ladefremgangen vises på instrumentpanelet.
Etter at instrumentpanelet er satt i standbymodus, kan denne informasjonen vises igjen ved å
låse opp bilen eller å åpne en dør.
Det er også mulig å overvåke
ladeprosessen med MyDS-applikasjonen.
Du finner mer informasjon om Fjernstyrbare
funksjoner i det aktuelle avsnittet.

Forholdsregler
Hybride biler utvikles i samsvar med
retningslinjene for begrensning av maksimum
elektromagnetiske felt utstedt av ICNIRP
(International Commission on Non-Ionizing
Radiation Protection – 1998).
Brukere av pacemakere eller tilsvarende
enheter bør konsultere med lege for å søke
råd om eventuelle gjeldende forholdsregler, eller
ta kontakt med produsenten av implantatet deres
for å kontrollere at det er garantert for bruk i
miljøer i samsvar med ICNIRPs retningslinjer.
Hvis i tvil
Under lading må du ikke oppholde deg
i eller ved siden av bilen eller i nærheten av
ladekabelen eller ladeenheten, selv ikke i kort
tid.
Før lading
Avhengig av kontekst:
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► Kontroller at det elektriske systemet
som skal brukes, tilfredsstiller gjeldende
standarder og er kompatibelt med kjøretøyet.
► En profesjonell elektriker skal installere
støpsel for hjemmelading eller enhet for økt
ladeeffekt (Wallbox), som er kompatible med
bilen.
Bruk ladekabelen som leveres sammen med
bilen.

► Åpne ladeluken ved å trykke på knappen, og
kontroller at det ikke finnes fremmedlegemer på
ladekontakten.
Lyslinjene i luken lyser hvitt.

Fremgangsmåte for lading
Tilkobling
► Før lading, kontroller at girvelgeren er i
posisjon P og at tenningen er slått av. Hvis ikke
kan det ikke lades.

Økt ladeeffekt (modus 3)

Hjemmelading (modus 2)

(Under lading)
Aldri arbeid under panseret:
– Noen områder forblir veldig varme, selv
en time etter at ladingen er ferdig – fare for
brannskader!
– Viften kan starte når som helst – fare for
kutt eller kvelning!
Etter lading
Sjekk at ladeluken er lukket.
La ikke ledningen være tilkoblet den elektriske
kontakten – risiko for kortslutning eller
dødelig elektrisk strømstøt ved kontakt eller
inntrengning av vann!

Den røde indikatorlampen i luken tennes for å angi
at støpslet er låst.

► Først kobler du ladekabelen fra
kontrollenheten til kontakten for hjemmelading.
Når tilkoblingen er opprettet, tennes alle
indikatorlampene på kontrollenheten, deretter
lyser bare POWER-indikatorlampen grønt.
► Fjern beskyttelsesdekslet til ladekontakten.
► Før støpslet inn i ladekontakten.
Start på ladingen bekreftes av at lyslinjene i luken
og CHARGE-indikatoren på kontrollenheten blinker
grønt.
Hvis dette ikke skjer, har ikke ladingen startet.
Start prosedyren på nytt og kontroller at alle
tilkoblingene sitter korrekt.

► Følg instruksjonene for bruk av enheten for økt
ladeeffekt (Wallbox).
► Fjern beskyttelsesdekslet til ladekontakten.
► Før støpslet inn i ladekontakten.
Start på lading bekreftes av de blinkende grønne
lyslinjene i luken.
Hvis dette ikke skjer, har ikke ladingen startet.
Start prosedyren på nytt og kontroller at alle
tilkoblingene sitter korrekt.
Den røde indikatorlampen i luken tennes for å angi
at støpslet er låst.

Frakobling

Før støpslet kobles fra ladekontakten:
► Hvis bilen er ulåst: lås den og lås den deretter
opp igjen.
► Hvis bilen er låst: Lås den opp.
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Den røde indikatorlampen i luken slukkes for å
bekrefte at ladestøpslet er ulåst.
► Fjern støpselet innen 30 sekunder.

Hjemmelading (modus 2)
Slutten på ladingen bekreftes av at den CHARGE
grønne indikatorlampen lyser med et fast lys på
kontrollenheten og den faste, grønne lyslinjen på
bryteren.
► Etter frakoblingen, ta av beskyttelsesdekslet
til ladekontakten og lukk ladeluken.
► Koble ladekabelen fra kontakt for
hjemmelading.

Hurtiglading (modus 3)
Slutten på hurtigladningen bekreftes av enheten
for økt ladeeffekt (Wallbox) og den faste, grønne
lyslinjen på ladeluken.
► Etter frakobling, heng opp kontakten på
ladeenheten, og lukk ladeluken.

Utsatt ladning
Som standard begynner lading umiddelbart
når kontakten blir tilkoblet. Utsatt ladning kan
programmeres.

Innstillinger
► På Hybrid-menyen i berøringsskjermen,
velger du Lade-fanen.
► Still inn starttid for ladingen.
► Trykk på OK.
Innstillingen lagres i systemet.

Du kan også programmere funksjonen for
utsatt ladning med en smarttelefon, i
MyDS-applikasjonen.
Du finner mer informasjon om Fjernstyrbare
funksjoner i det aktuelle avsnittet.

Aktivering
► Koble bilen til det ønskede ladeutstyret.
► Trykk på denne knappen innen ett
minutt for å aktivere systemet (bekreftet
av lyslinjene i blått).

Tilhengerfeste
Lastfordeling
► Plasser lasten i tilhengeren slik at de tyngste
gjenstandene befinner seg nærmest mulig
akselen og slik at kuletrykket nærmer seg
maksimum, uten at det overskrides.
Luften blir tynnere jo høyere over havet man
befinner seg, og motorens yteevne reduseres.
Reduser maksimal tilhengervekt med 10 prosent
for hver 1000 meters stigning.
Bruk slepeanordninger og originale
ledninger godkjent av produsenten. Det
anbefales at monteringen utføres av en
forhandler eller et kvalifisert verksted.
Hvis monteringen ikke foretas av en
forhandler, må den foretas i henhold til
produsentens anvisninger.
Viktig: Hvis tilhengerfeste monteres på
biler med motorisert bakluke med Adgang
med pakker i hendene-funksjon utenfor

forhandlernettverket, er det viktig å besøke
en forhandler eller et kvalifisert verksted
for å få omkalibrert deteksjonssystemet
– fare for svikt i Adgang med pakker i
hendene-funksjonen.
Visse funksjoner som hjelper med styring eller
manøvrering, deaktiveres automatisk hvis det
brukes et godkjent tilhengerfeste.
Legg merke til maksimal autorisert
tauevekt som står i bilens vognkort, på
produsentens etikett såvel som i Tekniske
spesifikasjoner-avsnittet i denne veiledningen.
Samsvar med maksimal godkjent vekt på
tilhengerfestet omfatter også bruken av
tilbehør (sykkelstativ, tilhenger osv.).
Overhold lovgivningen i landet der du
kjører.
Biler utstyrt med motorisert bakluke med
«Adgang med pakker i hendene»-funksjon
Slik unngår du at bakluken åpnes utilsiktet ved
bruk av tilhengerfeste:
– Deaktiver denne funksjonen på forhånd i
bilens konfigurasjonsmeny.
– Eller flytt den elektroniske nøkkelen ut av
gjenkjenningssonen, med bakluken lukket.
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Tilhengerfeste med
avtakbar bærekule

Tilhengerfestet henger, hektet opp på akslingen.
Så snart du slipper håndtaket, vil det automatisk
bli festet i oppbevaringsboksen.

Når dette tilhengerfestet ikke er i bruk, foldes det
inn under bakre støtfanger.
Det kreves ingen verktøy for å montere eller stue
det bort.

Bruksstilling
Kulen til hengerfestet opplåst:

Før ethvert inngrep må bilen står stille og
ha parkeringsbremsen innkoblet.
Området i nærheten av eksosrøret kan nå høy
temperatur: fare for forbrenninger.

Låsehåndtak
Tilhengerfestet er låst enten i
oppbevaringsposisjon eller i bruksposisjon.
Låsehåndtaket sitter bak bakre støtfanger og er
beskyttet av en oppbevaringsboks.
Slik når du håndtaket:

► Sett en utstrakt hånd under bakre støtfanger
med håndflaten oppover.
► Stikk hånden inn i oppbevaringsboksen og grip
tak i håndtaket.
Slik låser du opp tilhengerkulen:
► Trekk håndtaket bestemt nedover for å
frigjøre den.

► Ta tak i festekulen og roter den mens du hever
den til den låses på plass, i vertikal stilling.
Festekulen må foldes unna ved bruk av en
høytrykksspyler.
Ikke rett strålen fra mindre enn 30 cm fra
hengerfestet.
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► Ta tak i festekulen og roter den til den låses på
plass, i vannrett stilling.
Ved behov for arbeid på tilhengerfestet må du
kontakte en forhandler eller et kvalifisert verksted
for tilhengerfester.

Energisparemodus
► Løft opp dekselet over den elektriske
kontakten, og sett inn pluggen for tilhengeren
eller bæreinnretningen.
► Fest hengerens sikkerhetskabel i ringen på
albuen til tilhengerfestet.

Oppbevaringsstilling
Når tilhengerfestet ikke er i bruk
anbefales det å folde kulen unna.
I tilfelle bilen blir kjørt på bakfra, kan skaden
på bilen bli større hvis festekulen står på plass.
Festekulen ulåst og kontakten frakoblet:

System som styrer varigheten for bruk av visse
funksjoner, for å unngå utlading av batteriet.
Etter at du har stanset motoren, kan du fortsatt
bruke visse funksjoner, og det i til sammen
ca. 40 minutter: Lyd- og telematikksystemet,
vindusviskerne, nærlyset, taklampene osv.

Aktivering av
energisparemodus
En melding om aktivering av energisparemodus
gis i displayet i instrumentbordet, og de
forskjellige funksjonene settes i pause.
Hvis det pågår en telefonsamtale på dette
tidspunktet, vil samtalen kunne fortsette i
ca. 10 minutter med lydsystemets håndfrie
Bluetooth-funksjon.

Avslutte funksjon
Disse funksjonene aktiveres automatisk neste
gang bilen brukes.
For å gjenopprette bruken av disse funksjonene
umiddelbart, starter du motoren og lar den kjøre:

– I under ti minutter for å kunne bruke utstyret i
ca. fem minutter.
– I over ti minutter for å kunne bruke utstyret i
omtrent tretti minutter.
Overhold tiden for kjøring av motoren for å sikre
tilstrekkelig lading av batteriet.
For å lade batteriet, må du unngå å starte bilen
gjentatte ganger.
Med et flatt batteri kan ikke motoren
starte.
Ytterligere informasjon om 12 V-batteriet
finner du i det tilsvarende avsnittet.

Lastreduksjonsmodus
System som styrer bruken av visse funksjoner i
henhold til batteriets strømnivå.
Når bilen kjører, vil lastreduksjonen deaktivere
visse funksjoner midlertidig, for eksempel
klimaanlegg, oppvarmet bakrute osv.
De deaktiverte funksjonene aktiveres automatisk
igjen med en gang forholdene tillater det.

Skjerm for svært kaldt
klima
(Avhengig av landet der bilen selges.)
Dette avtakbare dekselet forhindrer at det samler
seg snø på kjøleviften til radiatoren.
Det består av ett element som er til øvre delen av
grillen og et annet element for den nedre delen.
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Kontakt en forhandler eller et kvalifisert
verksted for påsetting / avtaking.
Før det brukes må det påses at motoren er
av og kjøleviften har stanset.
Det er viktig å ta dem av når:
– når temperaturen utendørs er over 10
°C.
– ved tauing.
– hastigheten er over 120 km/t.

Kjettinger
Kjettinger kan bedre kjøre- og
bremseegenskapene for bilen under kjøring på
snødekte veier.
Kjettingene skal kun monteres på
forhjulene. Det må ikke monteres
kjettinger på reservehjul av den
«plassbesparende» typen.
Følg gjeldende lovgivning for landet der du
befinner deg når det gjelder bruk av
kjettinger og maksimalt tillatte hastighet.
Bruk kun kjettinger beregnet på den typen hjul det
er på din bil:

Opprinnelige
dekkdimensjoner

Maks.
kjedeleddstørrelse

215/65 R17

9 mm

235/55 R18

9 mm

235/50 R19

kan ikke påsettes
kjetting

205/55 R19

9 mm

235/45 R20

kan ikke påsettes
kjetting

Hvis du vil ha mer informasjon om kjettinger,
kontakt en -forhandler eller et kvalifisert verksted.

Monteringstips
► Hvis du skal montere kjettingene underveis,
kjør ut av veibanen og stans bilen på et flatt
underlag.
► Trekk til parkeringsbremsen og legg eventuelt
klosser under hjulene for å hindre at bilen ruller
av gårde.
► Monter kjettingene i overensstemmelse med
instruksjonene som gis av fabrikanten.
► Start forsiktig og kjør en liten stund uten å
overskride 50 km/t.
► Stans bilen og kontroller at kjettingen er riktig
tilstrammet.
Det anbefales å øve seg på montering av
kjettingene på forhånd, på et tørt sted
med flatt underlag.

Unngå å kjøre med kjettinger på snøfrie
veier for å unngå skader på bilens dekk og
veiflaten. Hvis bilen din har aluminiumsfelger,
må ingen kjettingdeler eller -fester være i
kontakt med felgen.
Hybride kjøretøy
Bruk av kjetting er bare autorisert på
forhjulene.
Kjøremodusvelgeren må stå på 4WDposisjonen (avhengig av versjon).

Takbøyler
Av sikkerhetsårsaker og for å unngå
skader på taket må det kun brukes
tverrgående takbøyler som er godkjent for
bilen.
Overhold monteringsrådene og
bruksbetingelsene som oppgis i
brukerveiledningen som følger med
takbøylene.
Maks. tillatt last fordelt på tverrgående
takbøyler, for en lastehøyde som ikke
overstiger 40 cm (unntatt sykkelstativ): 80 kg.
Denne verdien kan variere, og du må derfor se
hvilken maksimal belastning som er oppført i
dokumentasjonen som fulgte med takbøylene.
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Hvis høyden overskrider 40 cm, må du tilpasse
kjørehastigheten etter veiforholdene for å
unngå å skade takstativet og festene på bilen.
Ved transport av lengre gjenstander må du
overholde regler og lover som gjelder i det
aktuelle landet.

Montering direkte på taket

Panser
Stopp & Start
Før alle inngrep under panseret, må du
slå av tenningen for å unngå risiko for skader
i forbindelse med en automatiske endring til
START-modus.

Montering på langsgående
takbøyler

Du må montere de tverrgående takbøylene ved
de inngraverte merkene på de langsgående
takbøylene.

Demonter lastestativene så snart de ikke
lenger er i bruk.

Du må bare feste de tverrgående søylene på de
fire festepunktene som er plassert i takrammen.
Disse punktene er skjult av bildørene når dørene
er lukket.
Festene til takbøylene har en pinnebolt som skal
føres inn i åpningen på hvert festepunkt.
Anbefalinger
Fordel lasten jevnt og unngå
overbelastning på en av sidene.
Legg tung last nærmest mulig taket.
Sikre lasten godt.
Kjør mykt, sidevinden får bedre tak (bilens
stabilitet kan endres).
Kontroller regelmessig at takbøylene er godt
festet, særlig før hver tur.

Hybride kjøretøy
Før det utføres noe arbeid under
panseret er det viktig å skru av tenningen
og kontrollere at READY indikatorlampen er
av på instrumentpanelet. Fare for alvorlig
personskade!
Den innvendige hendelen er plassert slik
at panseret ikke er mulig å åpne panseret
så lenge venstre fordør er lukket.
Når motoren er varm, må du håndtere den
utvendige sikkerhetslåsen med
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varsomhet (fare for brannsår). Bruk det
beskyttede området.
Når panseret er åpent, må du være nøye med å
ikke skade sikkerhetslåsen.
Panseret bør ikke åpnes i sterk vind.
Kjøling av motoren med bilen i ro
Motorens kjølevifte kan starte etter at en
motor har vært slått av.
Vis forsiktighet med gjenstander eller
klær som kan sette seg fast i viftemotoren
– Kvelningsfare!

Åpning

– Motoroljepåfyllingslokk
– Håndpumpe
– Lufteskrue.

Bensinmotor

► Fra utsiden: løft sikringen og løft opp
panseret.
En løftesylinder åpner panseret og holder det
åpent.

Dieselmotor

Lukke
► Før panseret ned, og slipp det på slutten av
bevegelsen.
► Kontroller at det er låst.
På grunn av de elektriske komponentene i
motorrommet, anbefales det å begrense
at disse utsettes for vann (regn, vask,osv.).

► Fra innsiden: trekk kontrollhåndtaket mot
deg. Det befinner seg på venstre side under
dashbordet.

Motorrom
Den viste motoren er et eksempel som bare er til
illustrasjonsformål.
Plasseringen av følgende elementer kan variere:
– Luftfilter.
– Motoroljepeilepinne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Beholder for vindusspylervæske.
Kjølevæskebeholder
Bremsevæskebeholder
Batteri/sikringer
Jordingspunkt (-)
Sikringsboks
Luftfilter
Motoroljepåfyllingslokk
Motoroljepeilepinne
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10. Utluftingspumpe*
11. Lufteskrue*
Dieselsystemet arbeider under svært høyt
trykk.
Alle former for arbeid på denne kretsen må
utføres av en autorisert forhandler eller et
kvalifisert verksted.

Kontroll av nivåer
Kontroller følgende nivåer i henhold til
bilprodusentens vedlikeholdsprogram. Etterfyll
om nødvendig, med mindre noe annet er angitt.
Hvis nivået synker betydelig, bør du få systemet
kontrollert hos en forhandler eller et kvalifisert
verksted.
Væsken må samsvare med
bilprodusentens anbefalinger og motot
Vær aktsom under inngrep i
motorrommet, da enkelte områder i
motoren kan være veldig varme (risiko for
forbrenninger), og kjøleviften kan starte når
som helst (selv om tenningen er av).

Brukte produkter
Unngå at spillolje og andre væsker
kommer i kontakt med huden.
De fleste av disse væskene er skadelige for
helsen, og kan være meget etsende.
Hell ikke spillolje eller væske i
kloakksystemet eller på bakken.
Tøm brukt olje i beholdere for dette formålet
hos en autorisert forhandler eller et kvalifisert
nettverk.

Motorolje
Nivået kontrolleres på flat mark etter at
motoren har vært stoppet i minst 30
minutter. Bruk oljenivåindikatoren på
instrumentpanelet når tenningen slås på (på biler
med elektrisk måler), eller en peilepinne.
Det er normalt å måtte etterfylle olje mellom
servicer (eller oljeskift). Vi anbefaler kontroll av
nivå samt eventuell etterfylling for hver 5000 km.
Av hensyn til motorenes og
avgassystemenes driftspålitelighet må du
aldri bruke tilleggstoffer i motoroljen.

Kontroll med peilepinnen
Illustrasjonen av det aktuelle motorrommet viser
plasseringen av peilepinnen.
* Avhengig av motor.

► Grip den fargede enden av peilepinnen og ta
den helt ut.
► Tørk av pinnen med en ren klut som ikke loer.
► Sett peilepinnen tilbake på plass, helt ned, og
trekk den deretter opp igjen for å foreta en visuell
kontroll: korrekt nivå skal befinne seg mellom
merkene A og B.

A = MAKS.
B = MIN.
Ikke start motoren hvis nivået er:
– Over merket A: Kontakt en forhandler eller et
kvalifisert verksted.
– Under merket B: Etterfyll olje umiddelbart.
Oljespesifikasjoner
Før du fyller i olje eller foretar oljeskift,
kontroller at oljen er tilpasset motoren og
tilfredsstiller bilprodusentens krav.

Etterfylling av motorolje
Hvis du vil ha informasjon om plasseringen av
oljetanklokket i motorrommet, den tilhørende
illustrasjonen av motorrommet under panseret.
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► Hell på olje i små mengder av gangen, og
unngå å søle på komponentene i motoren (risiko
for brann).
► Vent i noen minutter før du foretar en kontroll
av nivået med den manuelle peilepinnen.
► Etterfyll nivået ved behov.
► Etter kontroll av nivået, skru korken ordentlig
på tanken og sett peilepinnen tilbake på plass i
røret.
Oljenivået som vises i instrumentpanelet
når tenningen er slått på vil ikke være
gyldig de første 30 minuttene etter tilsetning
av olje.

Bremsevæske
Væskenivået skal være i nærheten av
"MAX«-merket. Hvis ikke, må du
kontrollere slitasjen på bremseklossene.
Se produsentens vedlikeholdsplan hvis du vil vite
hvor ofte bremsevæsken skal skiftes.
Rengjør lokket før du fjerner det for å
etterfylle. Bruk kun DOT4-bremsevæske
fra en lukket beholder.

Motorkjølevæske
Det er normalt med en etterfylling mellom
to vedlikehold.
Kontroll og etterfylling skal kun skje med kald
motor.

Et lavt kjølevæskenivå utgjør en fare for alvorlig
motorskade.
Nivået for kjølevæsken skal være i nærheten
av "MAX"-merket, og må aldri overstige dette
merket.
Hvis nivået er i nærheten av eller under "MIN”merket, må du etterfylle kjølevæske snarest.
Kjølevæsketemperaturen reguleres av kjøleviften
når motoren er varm.
Kjøleanlegget er under trykk. Du bør derfor vente
minst én time fra tenningen ble slått av før du
utfører noe arbeid.
For å unngå faren for å bli skåldet hvis det er
påtrengende nødvendig å etterfylle, må du legge
en klut rundt lokket og dreie det to omdreininger
for å slippe ut trykket.
Når trykket har falt, kan du ta av lokket og fylle på
kjølevæske.

Vindusspylervæske
Etterfyll til ønsket nivået ved behov.

Spesifikasjoner for lyktespyler- og
vindusspylervæske
Væsken må etterfylles med en blanding som er
klar for bruk.
Om vinteren (temperaturer under null) må det
brukes en væske med egnet antifrostmiddel for
rådende forhold av hensyn til komponentene i
systemet (pumpe, tank, kanaler, osv.).

Etterfylling med rent vann er forbudt
under alle forhold (fare for frost,
kalkavleiringer osv.).

Dieseladditiv (diesel med
partikkelfilter)
eller

Minimumsnivået i
partikkelfilterets additivtank
angis når denne varsellampen lyser kontinuerlig,
ledsaget av et lydvarsel og en advarsel om at
tilsetningsnivået er for lavt.

Etterfylling
Etterfylling av dette additivet må snarlig foretas
hos en forhandler eller et kvalifisert verksted.

AdBlue (BlueHDi)
Et varsel utløses når reservenivået nås.
For mer informasjon om indikatorer og spesielt
AdBlue rekkeviddeindikatorene, se tilsvarende
avsnitt.
For å unngå at kjøretøyet låses i samsvar med
forskriftene, må du fylle opp AdBlue tanken.
For mer informasjon om AdBlue® (BlueHDi), og
spesielt tilførselen av AdBlue, se det tilsvarende
avsnitt.

Kontroller
Hvis ikke annet er angitt, kontroller
komponentene i henhold til bilprodusentens
vedlikeholdsprogram og motoren i bilen din.
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Ellers kan du få dem kontrollert hos en forhandler
eller et kvalifisert verksted.
Bruk kun produkter som anbefales av
produsenten eller produkter med
tilsvarende kvalitet og spesifikasjoner.
For å optimalisere funksjonen til
komponentene som er så viktige som
bremsekretsen, velger produsenten helt
spesifikke produkter.

12 V-batteri
Batteriet krever ikke vedlikehold.
Derimot bør man regelmessig
kontrollere at polklemmene (for versjoner
uten hurtigklemme) er rene og tilstrekkelig
tilstrammet.
For mer informasjon og forholdsregler
som skal tas før arbeidet starter på 12 V
batteriet, se tilhørende kapittel.
Versjoner utstyrt med Stop & Start har et
12 V blybatteri med spesiell teknologi og
spesielle spesifikasjoner.
Utskifting skal utelukkende foretas av en
autorisert forhandler eller et kvalifisert
verksted.

Luftfilter
Hvis miljøforholdene (støv i luften, osv.) og
bruken av bilen (bykjøring, osv.) krever det,
må dette filteret skiftes ut dobbelt så ofte.

Pollenfilter
Hvis miljøforholdene (støv i luften, osv.) og
bruken av bilen (bykjøring, osv.) krever det,
må dette filteret skiftes ut dobbelt så ofte.
Et tilstoppet pollenfilter kan ha en negativ
effekt på ytelsen til klimaanlegget og
frembringe ubehagelig lukt.

Oljefilter
Oljefilteret skal skiftes ut ved hvert
oljeskift.

Partikkelfilter (diesel)
Når partikkelfilteret begynner å bli
tett, vil denne varsellampen tennes
midlertidig, og en advarsel om risiko for
filtertetting.
Så snart trafikkforholdene tillater det, må du
regenerere filteret ved å kjøre i en hastighet på
minst 60 km/t inntil varsellampen slukker.
Hvis varsellampen fortsetter å lyse,
indikerer det at nivået med
dieseltilsetningsstoff er for lavt.
Hvis du vil ha mer informasjon om
nivåkontroller, se det tilsvarende avsnittet.

Etter langvarig kjøring av bilen i svært lav
hastighet eller ved tomgang, kan du i
visse tilfeller legge merke til utslipp av
vanndamp fra eksosen når du akselererer.
Dette har ingen innvirkning på kjøretøyets
oppførsel eller miljøet.
Nytt kjøretøy
Under de første omgangene med
regenerering av partikkelfilter kan du merke en
"svidd" lukt. Dette er helt normalt.

Manuell girkasse
Girkassen krever ikke vedlikehold (ingen
oljeskift).

Automatisk girkasse
Girkassen krever ikke vedlikehold (ingen
oljeskift).

Bremseklosser
Slitasje på bremsene avhenger av
kjørestilen. Dette gjelder særlig biler som
brukes til bykjøring over korte strekninger.. Det
kan være nødvendig å få kontrollert bremsenes
tilstand, også mellom bilens serviceintervaller.
Med mindre det foreligger en lekkasje i kretsen,
betyr en senkning av bremsevæskenivået at
bremseklossene er slitt.
Etter vask av bilen kan det danne seg
fuktighet på bremseklossene og -skivene,
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og om vinteren is som følge av lave
temperaturer. Dermed kan bremseeffekten bli
redusert. Trå flere ganger lett på
bremsepedalen for å tørke og fjerne is fra
bremsene.

Slitasje på bremseskiver
For informasjon om kontroll av slitasjen på
bremseskivene, kontakt en forhandler eller
et kvalifisert verksted.

Elektrisk parkeringsbrems
Dette systemet har ikke behov for
rutinemessig service. I tilfelle feil må du få
systemet kontrollert av en autorisert forhandler
eller et kvalifisert verksted.
Du finner mer informasjon i avsnittet om
elektrisk parkeringsbrems.

Felger og dekk
Dekktrykket i alle dekk, inkludert
reservehjulet, må kontrolleres på kalde
dekk.
Kontroll av dekktrykket skal foretas på kalde
dekk. Hvis du har kjørt i over 10 minutter i over
50 km/t, vil dekkene være varme. Du må da føye
til 0,3 bar (31 kPa) i forhold til den verdien som
står på etiketten.
For lavt dekktrykk øker drivstofforbruket.
Dekktrykk utenom spesifikasjonene

forårsaker tidlig slitasje av dekkene og har en
negativ effekt på veigrepet – fare for ulykke!
Kjøring med slitte eller skadde dekk reduserer
bilens bremseeffekt og veigrep. Det anbefales
å kontrollere dekkenes tilstand regelmessig
(mønster og sidevegger) og også ventilenes
tilstand.
Når slitasjeindikatorene ikke lenger vises separat
fra mønsteret, er spordybden under 1,6 mm: Det er
viktig å skifte dekk.
Bruk av felger og dekk med andre størrelser enn
dem som er spesifisert, kan påvirke levetiden
til dekkene, hjulrotasjon, bakkeklaring og
speedometeravlesningen, og ha en negativ effekt
på veigrepet.
Montering av forskjellige dekk foran og bak kan
føre til at ESC fungerer på feil tidspunkt.

Støtdempere
Det er ikke lett for føreren å merke når
støtdemperne er slitt. Likevel har
støtdemperne stor innvirkning på veiholdingen og
bremseytelsen.
For din egen sikkerhet og kjørekomfort, er det
viktig at de regelmessig sjekkes av en forhandler
eller et kvalifisert verksted.

Timing og tilbehørssett
Timing og tilbehørssett brukes fra
tidspunktet motoren startes til den slås av.
Det er normalt at de slites over tid.

Defekt timing eller tilbehørssett kan skade
motoren og gjøre den ubrukelig. Vær oppmerksom
på den anbefalte utskiftningsfrekvensen, oppgitt
i avstand eller tid, avhengig av hva som nås først.

AdBlue® (BlueHDi)
For å beskytte miljøet og overholde den nye Euro
6-standarden uten at det går ut over verken
ytelsen eller drivstofforbruket til dieselmotorer,
har produsenten valgt å utstyre sine biler med et
system som kombinerer SCR-systemet (selektiv
katalytisk reduksjon) med et partikkelfilter (DPF)
for behandling av eksosgasser.

SCR System
Ved hjelp av væsken AdBlue®, som inneholder
urea, gjør en katalysator om 85 % av
nitrogenoksidene (NOx) til nitrogen og vann, som
er uskadelige for miljø og helse.
AdBlue® oppbevares i en spesialtank på ca.
17 liter.
Tankens kapasitet innebærer en rekkevidde på
omtrent 9000 km, sterkt avhengig av kjørestil.
Et varselsystem utløses automatisk så snart
reservenivået nås: deretter kan du kjøre
ytterligere 2400 km før tanken er tom.
Du finner mer informasjon i avsnittene om
Varsellamper og de tilhørende advarslene
eller Indikatorer.
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Når AdBlue®-tanken er tom, vil et lovpålagt
system hindre start av motoren.
Ved feil på SCR-systemet er ikke bilens
utslippsnivå lenger i samsvar med standarden
Euro 6: bilen din forurenser.
Ved en bekreftet funksjonsfeil på SCRsystemet må du oppsøke en forhandler eller
et kvalifisert verksted så snart som mulig.
Etter at 1100 km er kjørt, utløses automatisk et
system som forhindrer start av motoren.
I alle tilfeller viser en rekkeviddeindikator
hvor langt du kan kjøre før start av motoren
forhindres.
Tilfrysing av AdBlue®
AdBlue®-tilsetningen fryser ved
temperaturer under ca. -11°C.
SCR-systemet har en anordning for oppvarming
av AdBlue®-beholderen som lar deg kjøre under
meget lave temperaturer.

Forsyning av AdBlue

®

Det anbefales at AdBlue® blir etterfylt så snart
som mulig etter det første varselet om at
reservenivået er nådd.
For riktig betjening av SCR-systemet:
– Bruk kun AdBlue®-væske som er i
samsvar med standarden ISO 22241.
– Hell aldri AdBlue® over i en annen beholder.
Den vil miste sin renhet.
– Tynn aldri ut AdBlue® med vann.

Du kan få AdBlue® fra en forhandler eller et
kvalifisert verksted.
Du kan også besøke en bensinstasjon med
AdBlue®-pumper spesielt beregnet for
personbiler.

Anbefalinger for oppbevaring
AdBlue® fryser ved temperaturer under -11 °C, og
forringes over +25°C. Det anbefales å oppbevare
beholderne på et kjølig sted og i ly for direkte
sollys.
Under slike betingelser kan væsken oppbevares i
minst ett år.
Hvis væsken er frossen, kan den brukes igjen når
den har tint fullstendig i romtemperatur.
Ikke oppbevar AdBlue®-beholdere i bilen.

Forholdsregler ved bruk
AdBlue® er en ureabasert løsning. Denne væsken
er fargeløs, luktfri og ikke brannfarlig (oppbevares
på et kjølig sted).
Hvis den kommer i kontakt med huden, vask det
berørte området med såpe og rennende vann. I
tilfelle kontakt med øynene, skyll umiddelbart og
rikelig med rennende vann, eller med et øyebad i
minst 15 minutter. Hvis en brennende følelse eller
irritasjon vedvarer, søk legehjelp.

I tilfelle svelging må du skylle munnen
umiddelbart med rent vann før du drikker rikelige
mengder vann.
Under visse omstendigheter (ved for eksempel
høye temperaturer) kan man ikke utelukke
risiko for utvikling av ammoniakkdamp: unngå
inhalering av væsken. Ammoniakkdamp virker
irriterende på slimhinnene (øyne, nese og hals).
Oppbevar AdBlue® utenfor barns
rekkevidde og i originalbeholderen.

Prosedyre
Før du starter etterfyllingen må du passe på
at bilen står parkert på et plant og vannrett
underlag.
I vinterstid må du kontrollere at bilens temperatur
er høyere enn -11 °C. Hvis det ikke er tilfelle,
vil AdBlue®-væsken fryse, og vil der for ikke
kunne helles i tanken. Parker bilen i et mer
temperert lokale i noen timer for å kunne foreta
etterfyllingen.
Hell aldri AdBlue® på dieseltanken.

Hvis du søler AdBlue® eller det er søl på
karosseriet, skal dette skylles av
umiddelbart med kaldt vann eller tørkes bort
med en fuktig klut.
Hvis væsken har krystallisert seg, tørker du av
med en svamp og varmt vann.
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Viktig: ved etterfylling etter havari på
grunn av AdBlue, må du vente i ca. 5
minutter før du slår på tenningen, uten å åpne
førerdøren, låse opp bilen eller bringe den
elektroniske nøkkelen inn i kupeen.
Slå på tenningen, og vent 10 sekunder før du
starter motoren.
► Trykk på knappen START/STOP for å slå av
motoren.

Systemet registrer bare AdBlue®-oppfyllinger
på 5 liter eller mer.
Hvis AdBlue®-tanken er helt tom, noe som
vises av meldingen "Fyll opp AdBlue: start
er ikke mulig", er det svært viktig å fylle minst
5 liter.
Kaste ikke de tomme AdBlue®-flaskene i
vanlig husholdningsavfall.
Legg dem i en beholder som er spesielt
beregnet på dette, eller lever dem tilbake der
du kjøpte dem.

Endre til frihjul
► Drei det blå lokket på AdBlue®-tanken 1/6
omdreining mot urviseren, og ta det av.
► Bruk en beholder med AdBlue®: kontroller
utløpsdato, og les instruksene på etiketten nøye
før du heller innholdet i beholderen i AdBluetanken på bilen.
► Bruk en AdBlue®-pumpe: sett støpselet inn og
fyll tanken til støpselet stoppes automatisk.
For å unngå overfylling av AdBlue®-tanken:
– Fyll på mellom 10 og 13 liter fra
AdBlue®-beholdere.
– Stopp etter fyllepistolens første
automatiske stopp hvis du fyller ved en
bensinstasjon.

I visse situasjoner må du ha muligheten til å
la bilen trille (under tauing, på rullende vei, i
automatisk bilvask, eller ved transport på tog
eller skip, etc.).
Prosedyren varierer i henhold til typen girkasse og
parkeringsbrems.

Med manuell eller EAT6
automatisk girkasse og
elektrisk parkeringsbrems
/

Frigjøringsprosedyre
► Når motoren går og bremsepedalen er tråkket
inn, setter du girvelgeren i nøytral stilling.
► Slå av tenningen mens du trykker på
bremsepedalen.
► Slipp opp bremsepedalen og slå deretter på
tenningen igjen.
► Trå på bremsepedalen, og trykk på
kontrollspaken for å frigjøre parkeringsbremsen.
► Slipp opp bremsepedalen, slå av tenningen.

Retur til normal drift
► Start motoren på nytt mens du trår på
bremsepedalen.

Med EAT8 automatisk girkasse
og elektrisk parkeringsbrems
/

Frigjøringsprosedyre
► Når bilen står stille og motoren går, velger du
N-posisjon og slår av tenningen.
Innen 5 sekunder:
► Slå på tenningen igjen.
► Mens du trår på bremsepedalen, skyv velgeren
fremover eller bakover for å bekrefte posisjon N.
► Trå på bremsepedalen, og trykk på
kontrollspaken for å frigjøre parkeringsbremsen.
► Slipp opp bremsepedalen, slå av tenningen.
Hvis 5-sekundersgrensen overskrides, kobler
girkassen inn P-posisjon. Det er da nødvendig å
starte prosedyren på nytt.
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Retur til normal drift
► Start motoren på nytt mens du trår på
bremsepedalen.
Nøkkelfri adgang og start
Du må ikke trå på bremsepedalen når du
slår tenningen på eller av. Hvis du gjør dette vil
motoren starte, og du må gjenta prosedyren.

Råd om pleie og
vedlikehold
Generelle råd
Følg disse rådene for å unngå å skade kjøretøyet.

Eksteriør
Bruk aldri høytrykksvask i motorrom
– fare for skade på elektriske
komponenter!
Ikke vask bilen i sterk solskinn eller ekstremt
kalde forhold.
Når du vasker bilen i en bilvask med
automatiske børster, må du låse dørene
og, avhengig av versjon, fjerne den
elektroniske nøkkelen fra området og
deaktivere "håndfri"-funksjonen (Adgang med
pakker i hendene).
Når du bruker høytykksvask, hold lansen
minst 30 cm fra bilen (spesielt når du rengjør

områder som inneholder skadet lakk, sensorer
eller tetningslister).
Rengjør straks eventuelle flekker som
inneholder kjemikalier som kan skade billakken
(inkludert harpiks, fuglelort, insektrester,
pollen og tjære).
Avhengig av miljøet, rengjør bilen hyppigere for
å fjerne iodiserte avsetninger (i kystområder),
sot (i industriområder), gjørme og salt (i våte
eller kalde områder) som er sterkt etsende.
For å fjerne vanskelige flekker som krever et
bestemt produkt (for eksempel tjære- eller
insektfjernere), ta kontakt med en forhandler
eller et kvalifisert verksted.
Få malingsoppdrag utført av en forhandler
eller et kvalifisert verksted.

Interiør
Når du vasker bilen, må du aldri bruke en
vannslange eller høytrykksvask for å
rengjøre interiøret.
Væsker som bæres i kopper eller andre åpne
beholdere, kan spyle og gi risiko for skade
hvis de kommer i kontakt med kontrollene i
instrumentbrettet og midtkonsollen. Pass på!

Karosseriarbeid
Blank lakk
Ikke bruk slipemidler eller løsemidler,
bensin eller olje for å rengjøre karosseriet.
Bruk aldri en slipende svamp for å rengjøre
vanskelige flekker – risiko for å skrape opp
lakken!
Ikke bruk polering i sterkt solskinn, eller på
plast og gummideler.
Bruk en myk svamp og såpevann, eller et
pH-nøytralt produkt.
Tørk av karosseriet med en mikrofiberklut,
uten å tørke for hardt.
Påfør polering når bilen er ren og tørr.
Følg bruksanvisningen som angitt på
produktet.

Dekaler
(Avhengig av versjon)
Ikke bruk høytrykksspyler til å vaske bilen.
Fare for å skade eller løsne dekaler.
Bruk jet-vasker med høy flyt, og vask på
temperaturer mellom 25 °C og 40 °C.
Sveip vannstrålen over overflaten som skal
rengjøres, vinkelrett mot den.
Skyll bilen med demineralisert vann.
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Skinn
Skinn er et naturprodukt. Passende regelmessig
pleie er viktig for holdbarheten.
Skinn skal beskyttes og næres med spesielle
skinnprodukter, for å holde det smidig og bevare
det opprinnelige utseendet.
Ikke rengjør skinn med uegnede
rengjøringsmidler, så som løsemidler,
vaskemidler, bensin eller ren alkohol.
Ved rengjøring av deler som er delvis laget av
skinn, må du være forsiktig så du ikke skader
andre materialer med spesielle skinnprodukter.
Før du rengjør fettflekker eller væsker, må
du tørke opp overskytende med én gang.
Før rengjøring, må du tørke av eventuelle rester
som kan skade skinnet, med en klut fuktet
med avmineralisert vann og grundig vridd opp.
Rengjør skinn med en myk klut fuktet med
såpevann, eller et pH-nøytralt produkt.
Tørk med en myk, tørr klut.
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Varseltrekant
Av sikkerhetsgrunner skal du, før du går ut av
bilen for å sette opp varseltrekanten, ta på deg
refleksvesten.

Montering og plassering av
varseltrekanten

For alle andre versjoner enn BlueHDi er disse
delen plassert under et avtakbart deksel under
panseret.
Hvis du vil ha mer informasjon om
motorrommet, spesielt plasseringen av de
ulike delene i motorrommet, se det tilhørende
avsnittet.

Oppbevaringsrom

BlueHDi-motorer

Det er et oppbevaringsrom i den innvendige listen
i bakluken for oppbevaring av varseltrekanten.
► Etter å ha åpnet bakluken, frigjør dekselet ved
å dreie skruen en kvart omdreining mot venstre.

For versjoner utstyrt med en varseltrekant som
originalutstyr, se illustrasjonen ovenfor.
For andre versjoner kan du se instruksjonene for
montering som følger med varseltrekanten.
► Plasser varseltrekanten bak bilen ifølge lokal
lovgivning.

Tom drivstofftank (diesel)
For biler med dieselmotor må drivstoffsystemet
igangsettes på nytt hvis tanken går tom for
drivstoff.
Før igangsetting må minst 5 liter diesel tilføres
på tanken.
Hvis du vil ha mer informasjon om
Etterfylling og Feilfyllingssperren for
diesel, se det tilsvarende avsnittet.

► Sett på tenningen (uten å starte motoren).
► Vent rundt 1 minutt og slå av tenningen.
► Bruk starteren for å starte motoren.
Hvis motoren ikke starter ved første forsøk, må
du ikke prøve flere ganger, men starte prosedyren
på nytt.

Ikke-BlueHDi-motorer
► Åpne panseret og løsne stildekselet ved behov
for å få tilgang til håndpumpen.
► Løsne lufteskruen.
► Bruk håndpumpen til du ser at det er
drivstoff i den gjennomsiktige slangen.
► Stram til lufteskruen som tidligere.
► Start motoren. (Hvis motoren ikke starter ved
første forsøk, venter du ca. 15 sekunder og prøver
på nytt).
► Hvis dette ikke gir resultater etter et par
forsøk, må du bruke håndpumpen på nytt og
deretter startmotoren.
► Sett på plass dekselet og fest det med klips
før du lukker panseret.
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Verktøysett
Verktøysett som følger med bilen.
Hvilket verktøy det er snakk om, er avhengig av
utstyret i bilen:
– Sett for midlertidig reparasjon av dekk.
– Reservehjul.

► Fold ut det hengslede dekselet ved å trekke i
håndtaket til det er helt åpent.

Versjoner med et midlertidig
reparasjonsett

Tilgang til verktøy

Jekken skal utelukkende brukes til skifte
av et skadet dekk
Ikke bruk en annen jekk enn den som følger
med bilen.
Hvis bilen ikke har sin originale jekk, kontakt
en autorisert forhandler eller et kvalifisert
verksted for å få en korrekt jekk.
Jekken overholder det europeiske regelverket,
som beskrevet i maskineridirektivet 2006/42/
CE.
Jekken krever ikke noe vedlikehold.

Verktøyliste

Versjoner med reservehjul
Verktøysettet ligger under bagasjeromsdekselet.
For å få tilgang:
Versjoner med bagasjeromsgulv med to
posisjoner:
► Åpne bakluken.
► Plasser det justerbare bagasjeromsdekselet i
øvre posisjon.
► Løft dekselet forbi de to innfellbare stopperne.
► Legg dekselet på disse to stopperne for å
holde det oppe.
Versjoner med hengslet bagasjeromdeksel:
► Åpne bakluken.

1. Klosser for å holde bilen i ro (utstyrsavhengig)
2. Pipe for låsbare hjulbolter (i hanskerommet)
(utstyrsavhengig)
Brukes til å tilpasse hjulnøkkelen til låsbare
hjulbolter.
3. Tauekrok og verktøy for å åpne bakre deksel
Disse verktøyene er spesielt tilpasset for
din bil og varierer avhengig av utstyr.
Ikke bruk dem for andre formål.

Du finner mer informasjon om tauing av bil og
bruk av demonterbar tauekrok i det tilhørende
avsnittet.
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Sett for midlertidig reparasjon av dekk

Med reservehjul

Settet, som består av en kompressor og en
patron med forsegling, gjør det mulig å foreta en
midlertidig reparasjon av et dekk slik at du kan
kjøre til nærmeste verksted.
Det er beregnet på reparasjon av de aller fleste
typer punkteringer som inntreffer på dekket.
Bilens elektriske system gjør at en
kompressor kan kobles til lenge nok til å
blåse opp et dekk etter en reparasjon av en
punktering.

4. 12 V-kompressor med en patron med
tetningsmiddel og en fartsgrenseetikett
For midlertidig reparasjon av et dekk og
justering av dekktrykket.
Du finner mer informasjon om settet for
midlertidig reparasjon av dekk i det relevante
avsnittet.

Hvis du vil ha mer informasjon om
verktøysettet, se det aktuelle avsnittet.
5. Hjulhendel
Brukes til å demontere hjulkapselen og
hjulboltene.
6. Jekk med integrert håndtak
For å heve bilen.
7. Verktøy for demontering av hetter på
hjulboltene (utstyrsavhengig)
Brukes til å demontere kapslene over boltene
på aluminiumsfelger.
Du finner mer informasjon om reservehjulet i det
aktuelle avsnittet.

Sett for midlertidig
reparasjon av dekk
Skann QR-koden på side 3 for å vise de
forklarende videoene.

Fremgangsmåte ved
reparasjon
Ikke fjern fremmedlegemer (f.eks. spiker,
skruer) som har trengt inn i dekket.
► Parker bilen uten å blokkere trafikken, og sett
på parkeringsbremsen.
► Følg sikkerhetsinstruksjonene (nødlys,
varseltrekant, refleksvest osv.) i henhold til
gjeldende regelverk i landet du kjører i.
► Slå av tenningen.
► Kveil ut røret under kompressoren.

173
Ved funksjonsproblemer

► Slå på tenningen.

► Koble kompressorrøret til flasken med
tetningsmiddel.

► Koble slangen fra tetningsmiddelflasken til
ventilen på dekket som skal repareres, og stram
godt til.
► Kontroller at bryteren på kompressoren står i
posisjon O.
► Kveil helt ut den elektriske ledningen som
befinner seg under kompressoren.
► Koble kompressorens elektriske kontakt til
bilens 12 V-kontakt.
► Fest fartsgrenseetiketten.

► Snu flasken med tetningsmiddel og fest den i
hakket på kompressoren.
► Fjern proppen til ventilen på det dekket som
skal repareres, og oppbevar den på et rent sted.

Etiketten som viser bilens fartsgrense,
skal festes inne i bilen i området nærmest
føreren for å minne om at et hjul er i midlertidig
bruk.
Dekktrykket står oppført på denne
etiketten.

► Slå på kompressoren ved å sette bryteren
i posisjon I til dekktrykket er på 2 bar.
Tetningsmiddelet sprøytes inn i dekket under
trykk; ikke koble slangen fra ventilen under denne
operasjonen (risiko for sprut).
Hvis du ikke oppnår trykket på 2 bar etter
ca. 7 minutter, kan ikke dekket repareres.
Kontakt en forhandler eller et kvalifisert
verksted for å få veihjelp.
► Sett bryteren i posisjon O.
► Koble kompressorens elektriske kontakt fra
bilens 12 V-kontakt.
► Sett lokket på ventilen.
► Fjern settet.
► Fjern og sett bort flasken med tetningsmiddel.
Tetningsmiddelet er giftig ved svelging og
er irriterende for øynene.
Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
Holdbarhetsdatoen for væsken står på flasken.
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Ikke kast flasken i veikanten etter bruk, men
ta den med til en forhandler eller en autorisert
gjenbrukstasjon.
Ikke glem å utstyre bilen med en ny flaske
med tetningsmiddel, som er tilgjengelig fra en
forhandler eller et kvalifisert verksted.

► Kjør av gårde med én gang i lav hastighet
(mellom 20 og 60 km/t) i ca. fem kilometer for å
tette punkteringen.
► Stopp bilen for å kontrollere reparasjonen og
dekktrykket.
Når et dekk er reparert med denne typen
sett, må du ikke overskride 80 km/t og
ikke kjøre mer enn 200 km.
Kontakt en forhandler eller et kvalifisert
verksted for å få byttet dekket.

Kontroll og justering av
dekktrykk
Kompressoren kan brukes, uten innsprøyting
av produktet, til å kontrollere eller pumpe opp
dekkene ved behov.
► Ta av ventilhetten på dekket og oppbevar den
på et rent sted.
► Kveil ut røret under kompressoren.
► Skru slangen på ventilen og stram godt.
► Kontroller at bryteren på kompressoren står i
posisjon O.
► Kveil helt ut den elektriske ledningen som
befinner seg under kompressoren.
► Koble kompressorens elektriske kontakt til
bilens 12 V-kontakt.
► Slå på tenningen.
Dekktrykket står oppført på denne
etiketten.

► Slå på kompressoren ved å vippe bryteren
i posisjon I og juster trykket i samsvar med
etiketten med trykkverdiene for bildekkene. For
mindre trykk: Trykk på den svarte knappen på
kompressorledningen, nær ventiltilkoblingen.
Hvis du ikke oppnår trykket på 2 bar etter
7 minutter, er dekket skadet. Kontakt en
forhandler eller et kvalifisert verksted for å få
veihjelp.

► Når trykket er nådd, setter du bryteren i
posisjon O.
► Fjern settet og rydd det bort.
I tilfelle endring av trykket i ett eller flere
dekk er det nødvendig å reinitialisere
systemet for detektering av for lavt dekktrykk.
Hvis du vil ha mer informasjon om Detektering
av lavt dekktrykk, se det tilsvarende avsnittet.

Reservehjul
Skann QR-koden på side 3 for å vise de
forklarende videoene.
Hvis du vil ha mer informasjon om
verktøysettet, se det aktuelle avsnittet.

Tilgang til reservehjul
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Reservehjulet er plassert under gulvet i
bagasjerommet.
Hvis du trenger tilgang til reservehjulet, se
Verktøysett-delen først.

Tilbakelegging av reservehjul

Avhengig av bilens versjon kan dette
reservehjulet enten være av stål eller
aluminium, og standard størrelse.
I enkelte land er det "nødhjelpshjul".

Tilgang til reservehjul
► Legg reservehjulet tilbake på plass.
► Løsne mutteren på bolten med et par
omdreininger.
► Plasser festedelene (mutter og bolt) midt på
hjulet.
► Stram til den midtre bolten tilstrekkelig for å
feste hjulet korrekt.
► Sett verktøykassen tilbake på plass midt i
hjulet og hekt den fast.
► Løsne den midtre mutteren.
► Fjern festeanordningen (mutter og bolt).
► Løft reservehjulet opp mot baksiden av
bagasjerommet.
► Ta hjulet ut av bagasjerommet.

Demontering av hjul
Parkering
Stans bilen på et sted der den ikke er
i veien for trafikken. I den grad det lar seg
gjøre, skal bilen settes på et vannrett, stabilt
underlag der den ikke glir.
Med manuell girkasse: Sett den i første gir for
å låse hjulene, aktiver parkeringsbremsen,
med mindre den er programmert til å være i
automatisk modus, og slå av tenningen.

Med automatgirkasse: Velg modusen P for
å låse hjulene, aktiver parkeringsbremsen,
med mindre den er programmert til å være i
automatisk modus, og slå av tenningen.
Sjekk at indikatorlampen for
parkeringsbremsen på instrumentpanelet lyser
konstant.
Påse at passasjerene har gått ut av bilen, og at
de befinner seg på et sikkert sted.
Plasser eventuelt en støttekloss under hjulet
som sitter diagonalt overfor hjulet som skal
skiftes.
Du må aldri legge deg under en bil som er løftet
opp med en jekk. Bruk en garasjejekk.
Hjul med hjulkapsel
Ved demontering av hjulet fjerner du først
hjulkapselen ved hjelp av hjulnøkkelen ved å
trekke i ventilen.
Ved montering av hjulet monterer du
hjulkapselen ved først å plassere innhakket
overfor ventilen og deretter trykke rundt
kanten med hånden.
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► Bruk verktøyet 7 (aluminiumsfelger) til å fjerne
hjulbolthettene på hver av boltene.
► Sett pipen 2 på hjulnøkkelen 5 for å løsne den
låsbare hjulbolten.
► Bruk hjulnøkkelen 5 til å løsne de andre
boltene.

► Plasser sålen til jekken 6 mot bakken, og påse
at den hviler rett under sone A (foran) eller B (bak)
under bilen, så nær det defekte hjulet som mulig.

► Fold ut jekken 6 slik at jekkens hode kommer
i kontakt med festet A eller B som brukes:
Kontaktsone A eller B på bilen skal befinne seg i
den midtre delen av jekkens hode.
► Løft opp bilen til det er tilstrekkelig plass
mellom hjulet og bakken for montering av
reservehjulet (ikke punktert).
Kontroller at jekken er stabil. Hvis
underlaget er glatt eller ustabilt, er det
fare for at jekken glir og faller sammen - Risiko
for skader!
Vær omhyggelig med å plassere jekken i
festene A eller B under bilen, og sørg for at
bilens trykksone er riktig sentrert på jekkens
løftepunkt. Ellers risikerer bilen å få skader
eller synke ned. Fare for personskade!

► Fjern hjulboltene og oppbevar dem på et rent
sted.
► Løft av hjulet.

Montering av hjul

Montering av stålreservehjul eller av
typen nødhjelphjul
Hvis bilen er utstyrt med aluminiumsfelger, må
underlagsskivene ikke ha kontakt med stålet
eller reservehjulet. Hjulet holdes på plass ved
konisk trykk av hver hjulbolt.
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Med et plassbesparende reservehjul av
nødhjultypen
Deaktiver visse funksjoner knyttet
til kjøreassistanse (aktiv håndbrekk,
Tilpasningsdyktig cruisekontroll osv.).
Ikke kjør fortere enn 80 km/t.
Kjøring med mer enn ett plassbesparende hjul
er forbudt.

► Plasser hjulet på navet.
► Skru inn boltene for hånd.
► Foreta en første tiltrekking av den låsbare
hjulbolten ved hjelp av hjulnøkkelen 5 med
sikkerhetsnøkkelen 2.
► Foreta en første tiltrekking av de andre
boltene ved hjelp av hjulnøkkelen 5 uten
overgangen.

► Stram den låsbare hjulbolten ved hjelp av
hjulnøkkelen 5 med sikkerhetsnøkkelen 2.
► Trekk til de andre boltene ved hjelp av
hjulnøkkelen 5 uten overgangen.
► Sett på navkoppene igjen på hver av boltene
(avhengig av utstyr).
► Legg verktøyet på plass.

Etter skifte av et hjul
Avhengig av versjonen legger du det punkterte
hjulet i bagasjerommet eller fjerner dekselet i
midten først for å oppbevare det på plassen for
reservehjulet under gulvet.

► Senk bilen helt ned igjen.
► Fold sammen jekken 6 og fjern den.

Oppsøk en forhandler eller et kvalifisert
verksted snarest mulig for å få kontrollert
tiltrekkingen av boltene og reservehjulets
dekktrykk.
Få det punkterte dekket undersøkt. Etter å ha
foretatt en inspeksjon, vil teknikeren informere
deg om dekket kan repareres eller om det må
skiftes.

Skifte av pære
Under visse klimatiske forhold (lave
temperaturer, fuktighet), er det normalt
at det dannes dugg på innsiden av
lykteglassene; duggen forsvinner noen
minutter etter tenning av lyktene.
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Lyskasterne er utstyrt med glass av
polykarbonat, dekket med en beskyttende
lakk:
– De må ikke rengjøres med tørr klut eller med
slipende midler, eller med rensemidler eller
løsemidler.
– Bruk en svamp og såpevann, eller et produkt
med nøytral pH.
– Ved bruk av høytrykksvask på gjenstridig
smuss må du ikke rette strålen for lenge mot
frontlys, lykter, lys og kanter, ellers kan du
skade lakken eller pakningene.
Skifte av lyspære må kun gjøres etter at
tenningen er slått av og frontlysene/
lyktene har vært slukket i flere minutter
– risiko for alvorlige forbrenninger!
Berør ikke pæren med fingrene. Bruk en klut
som ikke loer.
Det kreves at det kun brukes lyspærer av
typen antiultrafiolett (UV), slik at lyktene ikke
ødelegges.
Skift alltid en defekt pære med en ny pære
som har samme referanse og spesifikasjoner.
Bytt lyspærene i par for å unngå ubalansert
belysning.
Etter skifte av en pære
Ved tilbakemontering foretar du disse
operasjonene i omvendt rekkefølge.
Vær nøye med å lukke beskyttelsesdekselet for
å være sikker på at lampen blir tett.

LED-lykter og -lys
Avhengig avhengig av versjon er berørte typer
lykter og lys som følger:
– Full LED-lykter.
– Tåkelys foran.
– Offset-kjørelys.
– Sideblinklys.
– Spots på sidene.
– Baklukelykter.
– Tredje stopplys.
– Skiltlys.

1.
2.
3.
4.
5.

Blinklys (LED)
Nærlys / hovedlykter (LED)
Kjørelys / parklys (LED)
Tåkelys (LED)
Ekstra lys (LED)

Modell med halogen- og Xenon-frontlykter

For utskifting av denne pæretypen må du
kontakte en forhandler eller et kvalifisert
verksted.
Unngå å berøre Full LED-frontlykter. Fare for
elektrisk støt!

Frontlys
Modell med Full LED-frontlykter

1.
2.
3.
4.
5.

Nærlys/fjernlys-frontlykter (D5S 25 W)
Blinklys (PY21W).
Ekstra fjernlyslykter (H7)
Kjørelys/parkeringslys (LED)
Tåkelys (LED)

Åpning av panseret / Tilgang til pærene
Varm motor, fortsett med forsiktighet –
fare for forbrenning!
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Utvis forsiktighet med gjenstander eller klær
som kan sette seg fast i bladene på kjøleviften
- kvelningsfare!

Fare for elektrisk støt
Xenon-pærer (D5S) skal bare byttes av en
-forhandler eller et kvalifisert verksted.

► Ta av beskyttelsesdekslet ved å trekke i
klaffen.
► Drei pæreholderen mot klokken.
► Trekk pæren og pæreholderen bakover.
► Skift ut pæren.

Baklys

Gule lyspærer skal alltid skiftes ut med
lyspærer med samme spesifikasjon og
farge.

Ekstra fjernlysfrontlykter

Halogenpærer (Hx)
For å sikre god lyskvalitet, sjekk at pæren
er riktig plassert i pæreholderen.

Frontlys
1.
2.
3.
4.

Blinklys
Hvis blinklyset blinker raskere (på høyre
eller venstre side), betyr dette at pæren
på tilsvarende side er defekt.

Bremselys (LED)
Parkeringslys (LED)
Blinklys (LED)
Ryggelys (LED)

Sekundær lysgruppe

► Ta av beskyttelsesdekslet ved å trekke i
klaffen.
► Trekk kontakten bakover: pæren løsner fra
reflektoren.
► Koble fra kontakten.
► Skift ut pæren.

5. Påminnelse om bremselys/parkeringslys
(P21/5W)
6. Påminnelse om blinklys (PY21W)
7. Tåkelys (W16W)
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Tilgang til sekundær lysgruppe

Nødvendig verktøy: Verktøy for fjerning av
beskyttelsesdeksel bak (verktøysett) og Torx T30skrutrekker (følger ikke med).

► Sett inn hodet på skrutrekkeren diagonalt
i den sylinderformede styreskinnen til du når
festebolten for lyktenheten.
► Løsne bolten ca. 10 omdreininger og trekk i
lyktenheten for å løsne den fra støtfangeren.

For hver lykt:
► Drei pæresokkelen en kvart omdreining mot
urviseren, og trekk den ut.
► Ta ut den defekte pæren og skift den.

Skifte av sikring
Tilgang til verktøy
Sikringsklype er plassert på baksiden av dekselet
til sikringsboksen.
Avhengig av versjon:
► Bruk åpningsverktøyet til å løsne dekslet på
tilgangsluken på den bakre skruegjengen på
slepekroken, og trekk den mot deg.

► Koble fra ledningene.
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► Hekt av dekselet ved å trekke først i øvre
venstre kant, og deretter i høyre kant.
► Fjern lokket fullstendig.
► Og ta sikringsklypen ut av rommet den ligger i.

Forskjellig styrke kan forårsake en funksjonsfeil –
risiko for brann!
Hvis problemet oppstår ikke lenge etter at
sikringen er skiftet, bør du få det elektriske
systemet kontrollert av en forhandler eller et
kvalifisert verksted.
Tabellene over sikringenes plassering og
de tilsvarende skjemaene er tilgjengelige
hos et kvalifisert verksted.

► Åpne hanskerommet.
► Trykk på midtre håndtak på dekselet til
sikringsboksen.
► Senk dekselet helt.
► Og ta sikringsklypen ut av rommet den ligger i.

Skifte av en sikring som ikke står oppført i
tabellen kan medføre en alvorlig
funksjonsfeil på bilen din. Kontakt en
forhandler eller et autorisert verksted.

Skifte sikring
Før du skifter en sikring:
► Finn ut hva feilen skyldes, og rett den.
► Stopp alt strømforbruk.
► Stopp bilen og slå av tenningen.
► Identifiser den defekte sikringen ved hjelp av
fordelingstabeller og -diagrammer.
Når du skal bytte en sikring, er det viktig at du gjør
følgende:
► bruker spesialpinsetten til å ta ut sikringen og
kontrollere glødetrådenes tilstand
► alltid skifter den defekte sikringen med
en sikring med samme styrke (samme farge).

I orden

Defekt

en autorisert forhandler eller et kvalifisert
verksted.
Produsenten frasier seg ethvert ansvar for
utgifter som skyldes montering av
tilbehør som ikke føres, anbefales eller som
ikke er montert i henhold til spesifikasjonene.
Dette gjelder spesielt når forbruket for alle de
ekstra tilkoblede apparatene overskrider 10
milliampere.

Sikringer i dashbordet
Sikringsboksen er plassert nederst i dashbordet
(på venstre side).
For å få tilgang til sikringene følger du samme
fremgangsmåte som er beskrevet for tilgang til
verktøysettet for skifting av sikringer.
Du finner mer informasjon om tilgang til
verktøysettet i avsnittet om dette.

Tabeller over sikringer
Felt 1

Pinsett
Installering av elektrisk tilbehør
Den elektriske kretsen i bilen er beregnet
på å fungere med standard- eller ekstrautstyr.
Før du eventuelt installerer annet utstyr
eller elektrisk tilbehør i bilen, kontakter du

Sikring nr.

Styrke (A)

F3

5A

Funksjoner
Bakre
USB-kontakt.

F4

15 A

Horn.

F6

20 A

Vindusspylerpumpe.
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Sikring nr.

Styrke (A)

F14

5A

Funksjoner
Nød- og
assistanseoppringninger,
alarm.

F27

5A

Ekstra
fjernkontrollmottaker
for varme/ventilasjon.

F29

20 A

Audiosystem
med
berøringsskjerm.

F31

15 A

12 V-kontakt
foran.

F32

15 A

12 V-kontakt i
bagasjerom.

Felt 2
Sikring nr.

Styrke (A)

Funksjoner

F1

40 A

Oppvarmet
bakrute.

F4

15 A

Elektriske
vinduer og
sidespeil.

F6

25 A

Ryggelys.

F10

15 A

Klimaanleggets
ekstravifte.

Sikringer i motorrom
Sikringsboksen er plassert i motorrommet, i
nærheten av batteriet.

Tilgang til sikringene

► Løsne på de to låsene A.
► Fjern dekselet.
► Skift sikring.
► Når du er ferdig lukker du dekselet forsiktig
og låser de to låsene, A, for å sørge for at
sikringsboksen er ordentlig forseglet.

12 V-batteri
Fremgangsmåte for å starte motoren ved hjelp
av et annet batteri, eller for å lade opp et utladd
batteri.

Startbatterier med bly
Disse batteriene inneholder skadelige
stoffer (svovelsyre og bly).
De skal avhendes etter gjeldende
lovbestemmer, og skal under ingen
omstendigheter kastes sammen med
husholdningsavfall.
Lever inn brukte batterier på spesielle
innsamlingssteder.
Før du håndterer batteriet, må du
beskytte øyne og ansikt.
Ethvert arbeid på batteriet skal skje i et godt
ventilert område, langt unna åpne flammer
eller gnistkilder for å unngå enhver risiko for
eksplosjon og brann.
Vask hendene godt når du er ferdig.

Tilgang til batteriet
Batteriet sitter under panseret.
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► Sett plastdekslet tilbake på plusspolen (+),
hvis bilen er utstyrt med et slikt deksel.
► La motoren gå, mens bilen står stille, og det
i minst 30 minutter slik at batteriet lades opp
tilstrekkelig.

For tilgang til plusspol (+):
► Lås opp panseret ved å aktivere den
innvendige utløserspaken, og deretter den
utvendige sikkerhetssperren.
► Åpne panseret.
(+) Plusspol.
Består også av en polklemme med hurtiglås.
(-) Minuspol.
Da batteriets minuspol ikke er tilgjengelig, er det
et separat jordingspunkt i nærheten av batteriet.

Starte ved hjelp av et annet
batteri
Hvis batteriet på bilen din er utladet, kan bilen
startes ved hjelp av et annet batteri (enten
eksternt, eller i en annen bil), ved hjelp av
startkabler eller ved hjelp av en batteribooster.
Motoren må aldri startes ved å koble til en
batterilader.
Bruk aldri 24 V eller høyere batteriforsterker.
Kontroller på forhånd at reservebatteriet har
en nominell spenning på 12 V og en kapasitet
på minst tilsvarende det utladede batteriet.
De to bilene må ikke være i kontakt med
hverandre.
Slå av alt utstyr som trekker strøm i de to
bilene (lydsystem, vindusviskere, lys etc.).
Pass på at hjelpekablene holdes borte fra
motorens bevegelige deler (vifte, belte etc.).
Ikke koble fra plusspolen (+) når motoren går.

Kjør forsiktig de første 30 minuttene etter
at motoren startes.

► Løft opp plastdekslet over plusspolen (+), hvis
bilen er utstyrt med et slikt deksel.
► Koble den røde kabelen til (+) terminalen til
det flate batteriet A (ved metallalbuen), deretter
til terminalen (+) på reservebatteriet B eller
booster.
► Koble én ende av den grønne eller svarte
kabelen til terminalen (-) på reservebatteriet B
eller booster (eller et godspunkt på den andre
bilen).
► Koble den andre enden av den grønne eller
svarte kabelen til jordingspunktet C.
► Start motoren på den assisterende bilen, og la
den gå i noen minutter.
► Kjør starteren på bilen med utladet batteri og
la motoren gå.
Hvis motoren ikke starter umiddelbart, slå av
tenningen og vent i noen sekunder før du forsøker
på nytt.
► Vent til motoren går på tomgang.
► Startkablene skal kobles fra i motsatt
rekkefølge.

Bilen må aldri skyves for å starte motoren
hvis den har en automatisk girkasse.

Lading av batteri med
batterilader
For at batteriet skal vare så lenge som mulig, må
ladenivået holdes på et tilstrekkelig nivå.
I visse tilfeller kan det være nødvendig å lade
batteriet:
– når kjøretøyet hovedsakelig skal brukes til
korte turer
– hvis bilen skal stå ubrukt i flere uker.
Kontakt en forhandler eller et autorisert verksted.
Hvis du skal lade batteriet på bilen selv,
må du utelukkende bruke en batterilader
som er kompatibel med blybatterier, med en
nominell spenning på 12 V.
Følg bruksanvisningen fra produsenten av
laderen.
Bytt aldri om på polene.
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Det er ikke nødvendig å koble fra
batteriet.
► Slå av tenningen.
► Skru av alt utstyr som trekker strøm (bilradio,
lys, vindusviskere, ...).

► Slå av laderen B før du kobler kablene til
batteriet, for å unngå farlige gnister.
► Kontroller at laderkablene er i god stand.
► Løft opp plastdekslet over plusspolen (+), hvis
bilen er utstyrt med et slikt deksel.
► Koble kablene til laderen B til på følgende
måte:
• den positive, røde (+) kabelen til (+) polen på
batteriet A,
• den negative, svarte (–) kabelen til
godspunktet C på bilen.
► Ved slutten av ladeoperasjonen slår du av
laderen B før frakobling av kablene fra batteri A.

24v

12v

Denne etiketten betyr at du kun må bruke
12 V-lader, ellers kan det oppstå
uopprettelige skader på det elektriske utstyret
knyttet til Stopp & Start.
Prøv aldri å lade et frosset batteri – Fare
for eksplosjon!
Hvis batteriet er frosset, må du få det
kontrollert hos en forhandler eller et kvalifisert
verksted, som vil kontrollere at de interne
komponentene ikke er blitt skadet, og at
batterihuset ikke er sprukket, ettersom
det kan forårsake lekkasje av giftig og
korroderende syre.
Visse funksjoner, som Stop & Start, er ikke
tilgjengelige så lenge batteriet ikke har
nådd et tilstrekkelig ladenivå.

Frakobling av batteriet
For å opprettholde godt nok ladenivå for start av
motoren anbefales det å koble fra batteriet hvis
bilen skal stå lenge uten bruk.
Før du kobler fra batteriet:
► Lukk alle åpninger (dører, koffertlokk, vinduer,
tak).

► Slå av alt utstyr som trekker strøm (bilradio,
vindusviskere, lys osv.),
► Slå av tenningen og vent i 4 minutter.
På batteriet er det bare nødvendig å koble fra
plusspolen.

Pol med hurtigkobling
Frakobling av polen (+)

► Avhengig av om bilen er utstyrt med dette, løft
opp plastdekslet over plusspolen (+).
► Hev spaken A for å frigjøre klemmen B helt.
► Ta av klemmen B ved å løfte den av.

185
Ved funksjonsproblemer
Tilkobling av plusspolen (+)

Tilbakestill noe utstyr, med henvisning til relevant
del:
– Elektronisk nøkkel.
– Soltak og elektrisk solgardin.
– Elektriske vinduer.
– Dato og klokkeslett.
– Lagrede radiostasjoner.
Etter at batteriet blir koblet til igjen vises
meldingen «Collision risk detection
system fault» på instrumentpanelet når
tenningen slås på. Dette er helt normalt.
Meldingen forsvinner ved kjøring.

► Hev spaken A helt.
► Sett på den åpne klemmen B på
(+)-terminalen.
► Skyv klemmen B helt ned.
► Senk spaken A for å låse klemmen B.
► Avhengig av om bilen er utstyrt med dette,
senk plastdekslet over plusspolen (+).
Ikke bruk kraft på hendelen, den vil ikke
låses på plass dersom klemmen ikke er
posisjonert riktig. Start med koblingen på nytt.

Etter tilkobling
Når batteriet er koblet til, slår du på tenningen
og venter 1 minutt før du starter motoren for
å aktivere initialisering av de elektroniske
systemene.
Hvis mindre problemer likevel vedvarer etter
denne operasjonen, tar du kontakt med en
forhandler eller en et kvalifisert verksted.

Under reisen etter at motoren har blitt
startet første gang, kan det hende at
Stopp & Start-systemet ikke virker som det
skal.
I dette tilfellet blir systemet først tilgjengelig
igjen etter at bilen har stått stille en
sammenhengende periode. Hvor lenge
avhenger av temperaturen ute og batteriets
ladetilstand (opptil ca. 8 timer).

omstendigheter kastes sammen med
husholdningsavfall.
Lever inn brukte batterier på spesielle
innsamlingssteder.
Beskytt øyne og ansikt før du håndterer
batterier.
Alt arbeid med batteriet skal skje i et godt
ventilert lokale, langt unna åpne flammer
eller gnistkilder for å unngå enhver risiko for
eksplosjon eller brann.
Vask hendene godt når du er ferdig.
Ta kontakt med forhandler eller et kvalifisert
verksted ved utskiftning av batterier.

Tilgang til batteriene
Foran
Batteriet foran sitter under panseret.

Tilbehør batterier (hybrid)
Hybridsystemet har to tilbehørsbatterier ett foran
og ett bak i bilen.
Batteriene inneholder skadelige stoffer
(svovelsyre og bly).
De skal avhendes etter gjeldende
lovbestemmer, og skal under ingen

For tilgang til plusspol (+):
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► Lås opp panseret ved å trekke i den innvendige
utløserspaken, og deretter den utvendige
sikkerhetssperren.
► Åpne panseret.
(+) Plusspol med hurtigkobling.
(-) Minuspol.
Da batteriets minuspol ikke er tilgjengelig, er det
et separat jordingspunkt i nærheten av batteriet.

For å lade bilens frontbatteri selv må du
bare bruke en lader som er kompatibel
med bly-syrebatterier med en nominell
spenning på 12 V.
Følg bruksanvisningen fra produsenten av
laderen.
Bytt aldri om på polene.

Bak
Det bakre batteriet er plassert i bagasjerommet.
Slik når du batteriet:

Det er ikke nødvendig å koble fra
batteriet.
► Slå av tenningen.
► Skru av alt utstyr som trekker strøm (bilradio,
lys, vindusviskere, ...).

► Koble kablene til laderen B til på følgende
måte:
• den positive, røde (+) kabelen til (+) polen på
batteriet A,
• den negative, svarte (–) kabelen til
godspunktet C på bilen.
► Ved slutten av ladeoperasjonen slår du av
laderen B før frakobling av kablene fra batteri A.
Prøv aldri å lade et frosset batteri – Fare
for eksplosjon!
Hvis batteriet er frosset, må du få det
kontrollert hos en forhandler eller et kvalifisert
verksted, som vil kontrollere at de interne
komponentene ikke er blitt skadet, og at
batterihuset ikke er sprukket, ettersom
det kan forårsake lekkasje av giftig og
korroderende syre.

► Løft opp gulvet i bagasjerommet.
(+) Plusspol, beskyttet av rødt plastdeksel.
(-) Minuspol, med en sort hurtigkobling.

Frakobling / ny tilkobling av
batteriene

Lading av frontbatteriet med
en batterilader

Fremgangsmåte for frakobling / ny tilkobling av
batteriene hvis bilen skal stå lenge stille.
Før batteriene frakobles:
► Lukk alle åpninger (dører, bakluke, vinduer,
tak).
► Skru av alle innretninger som trekker strøm
(lydsystemer, vindusviskere, frontlykter, osv.),
► Slå av tenningen og vent på at READY
indikatorlampen slukkes.
► Følg ventetiden på 4 minutter.

For en optimal holdbarhet av frontbatteriet er det
viktig å opprettholde en god ladestatus.
I noen tilfeller kan det være nødvendig å lade
frontbatteriet:
– når kjøretøyet hovedsakelig skal brukes til
korte turer;
– hvis bilen skal stå ubrukt i flere uker.
Kontakt en forhandler eller et autorisert verksted.

► Slå av laderen B før du kobler kablene til
batteriet, for å unngå farlige gnister.
► Kontroller at laderkablene er i god stand.
► Løft opp plastdekslet over plusspolen (+), hvis
bilen er utstyrt med et slikt deksel.
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Frakobling
Aldri bytt om på rekkefølgen av trinn ved
frakobling – fare for uopprettelig skade!

Tilkobling igjen
Aldri utfør tilkoblingstrinnene i motsatt
rekkefølge – fare for irreversibel skade!

Etter tilkobling

► Koble fra (-)-terminalen på det bakre
batteriet ved å bruke den svarte koblingen med
hurtigutløsning.

► Koble fra (+)-terminalen til det fremre
batteriet ved å koble fra den røde klemmen med
hurtigutløsning:
• Hev spaken A for å frigjøre klemmen B helt.
• Ta av klemmen B ved å løfte den av.

• Senk spaken A for å låse klemmen B.
► Koble (-)-terminalen til det bakre batteriet ved
å sette den svarte hurtigkoblingen på terminalen.

► Koble til (+)-terminalen til det fremre
batteriet ved å koble til den røde klemmen med
hurtigutløsning:
• Hev spaken A helt.
• Sett på den åpne klemmen B på
(+)-terminalen.
• Skyv klemmen B helt ned.

Når batteriet er koblet til, slår du på tenningen
og venter 1 minutt før du starter motoren for
å aktivere initialisering av de elektroniske
systemene.
Hvis mindre problemer likevel vedvarer etter
denne operasjonen, tar du kontakt med en
forhandler eller en et kvalifisert verksted.
Tilbakestill noe utstyr, med henvisning til relevant
del:
– Elektronisk nøkkel.
– Soltak og elektrisk solgardin.
– Elektriske vinduer.
– Dato og klokkeslett.
– Lagrede radiostasjoner.

Tauing av bilen

Generelle råd
Overhold lovgivningen i landet der du kjører.
Kontroller at vekten til bilen som trekker er høyere enn vekten til bilen som taues.
Føreren må sitte bak rattet på bilen som taues og inneha gyldig førerkort.
Ved tauing med alle fire hjul på bakken skal det alltid brukes en godkjent slepestang. Det er forbudt å bruke stropper eller remmer.
Bilen som trekker må kjøre i gang sakte og forsiktig.
Når bilen taues med motoren av, er det ingen bremse- og styrehjelp lenger.

08

08

188
Ved funksjonsproblemer

–
–
–
–
–

En profesjonell redningstjeneste må kontaktes hvis:
– bilen stopper på motorvei eller på annen høyhastighetsvei;
det er umulig å sette girkassen i fri, frigjøre rattstammen eller koble ut parkeringsbremsen
det ikke er mulig å taue en bil med automatgirkasse, med motoren i gang
hvis bilen må taues med kun to hjul på bakken;
bil med firehjulstrekk;
godkjent tilhengerfeste ikke er tilgjengelig

Hybride kjøretøy
Før det foretas noen inngrep, med tenningen på, tråkk på bremsepedalen og velg modus N, så skrus hybridsystemet av (indikatorlampen READY av).
Ta alltid kontakt med profesjonelle redningssentraler for redning av bilen på en lastevogn eller tilhenger.
Bare bruk slepekrok for å frigjøre bilen fra der den sitter fast, eller for å sikre den for redning på en lastevogn eller en tilhenger.

Tauebegrensninger
Biltype
(motor/girkasse)girkasse
Forbrenningsmotor/manuell

Forbrenningsmotor/
automatisk
Hybrid 2WD

Hybrid 4WD

2WD: tohjulsdrift.
4WD: firehjulsdrift.

Forhjul på bakken

Bakhjul på bakken

Lastevogn

Fire hjul på bakken med
tilhengerfeste
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Ved funksjonsfeil i batteri eller elektrisk parkeringsbrems, er det viktig å kontakte profesjonelle som bruker redningsbiler av lastevogntypen (uten
manuell girkasse).
► Frigjør styringen og koble ut
parkeringsbremsen.
► Tenn nødlyset på begge biler.
► Foreta en forsiktig oppstart og kjør sakte over
en kort strekning.

Tilgang til verktøy

Tauing av en annen bil
Tilgang til bakre feste for tauekrok:

Åpningsverktøyet for det bakre
beskyttelsesdekselet er festet til taueringen.
Hvis du vil ha mer informasjon om verktøysettet,
se det aktuelle avsnittet.

Tauing av bilen
Tilgang til feste for tauekrok:

► Hekt av dekselet ved å trykke på øvre venstre
hjørne.
► Frigjør dekselet.
For tauing:
► Skru slepekroken helt inn.
► Monter tilhengeren.
► Sett girspaken i fri.
Manglende overholdelse av denne
instruksjonen kan føre til skade på visse
komponenter (bremser, gir, osv.) og til fravær
av bremsassistanse neste gang motoren
startes.
Automatisk girkasse: bilen må aldri taues
med drivhjulene på bakken med motoren
slått av.

► Hekt av dekselet med verktøyet som er festet
på slepekroken.
Tauing:
► Skru slepekroken helt inn.
► Monter tilhengeren.
► Tenn nødlyset på begge biler.
► Foreta en forsiktig oppstart og kjør sakte over
en kort strekning.
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Motoregenskaper og tauet
last
Motorer
Motorkjennetegn er oppført i vognkortet og i
salgsbrosjyrer.
Maks. motoreffekt korresponderer med
den typegodkjente verdien på testbenk, i
henhold til definerte betingelser i
EU-regelverket (direktiv 1999/99/CE.)
Ytterligere informasjon kan fås fra en autorisert
forhandler eller et kvalifisert verksted.

Vekt og tilhengervekt
Vekt og tilhengervekt for bilen din står oppført i
vognkortet og i salgsbrosjyrer.
Disse verdiene står også oppført på fabrikantens
typeplate.
Ytterligere informasjon kan fås fra en forhandler
eller et kvalifisert verksted.
Total vogntogvekt og de oppførte
tilhengervektene er gyldige for en maksimal
høyde på 1000 meter. Maksimal tilhengervekt
må redusere i trinn på 10 % for hver 1 000 meters
stigning.
Maksimal tillatt vekt på kulen tilsvarer vekten
som er tillatt på tilhengerfestet.
Når utetemperaturene er høye, kan bilens
ytelse begrenses for å beskytte motoren.

Når den utvendige temperaturen er over 37 °C,
skal tilhengervekten reduseres.
Hvis man bruker en lettlastet bil til å
trekke en tilhenger, kan dette gå ut over
bilens kjøreegenskaper.
Vær oppmerksom på at stopplengden øker når
man kjører med tilhenger.
Under tauing må du aldri overskride 100 km/t
(overhold lokal lovgivning).
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Motorer og tilhengervekter – Bensin
Motorer
Girkasser
Koder
Modellkoder
J ...
Kubikkapasitet (kk)
Maks. effekt: EU-standard (kW)

1,6 THP 150

1.6 THP 165

PureTech 180
automatisk

PureTech 225
automatisk

EAT6
(Automatisk 6-trinns)

EAT6
(Automatisk 6-trinns)

EAT8
(Automatisk 8-trinns)

EAT8
(Automatisk 8-trinns)

EP6FDTMD – AT6III

EP6FDTM –- AT6III

EP6FADTXD – ATN8

EP6FADTX – ATN8

45GXV-C1A000

45GYV-C1A000

45GFR-C1B000

45GCR-C1B000

1 598

1 598

1 598

1 598

110

121

133

165

Blyfritt

Blyfritt

Blyfritt

Blyfritt

Tilhenger med bremser (innenfor GTW-grensen) (kg)
i 10 % eller 12 % helling

600

600

1 550

1 550

Tilhenger uten bremser (kg)

600

600

750

750

25

25

68

68

Drivstoff

Maksimal tillatt kuletrykk (kg)

09
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Motorer

PureTech 130 manuell

PureTech 180 automatisk

PureTech 225 automatisk

BVM6
(Manuell 6-trinns)

EAT8
(Automatisk 8-trinns)

EAT8
(Automatisk 8-trinns)

EB2ADTS – MB6

EP6FADTXD – ATN8

EP6FADTX – ATN8

RHNSJ

45GFR

45GGR

1 199

1 598

1 598

96

133

165

Blyfritt

Blyfritt

Blyfritt

Tilhenger med bremser (innenfor GTW-grensen) (kg)
i 10 % eller 12 % helling

1 315

1 550

1 550

Tilhenger uten bremser (kg)

695

750

750

Maksimal tillatt slepevekt (kg)

59

68

68

Girkasser
Koder
Modellkoder
J ...
Kubikkapasitet (kk)
Maks. effekt: EU-standard (kW)
Drivstoff
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Motorer og tauebelastninger – Diesel
Motorer

BlueHDi 130 manuell

BlueHDi 130 manuell
Driftseffektivitet

2,0 HDi 180 S&S

BlueHDi 180
automatisk

BVM6
(Manuell 6-trinns)

BVM6
(Manuell 6-trinns)

EAT8
(Automatisk 8-trinns)

EAT8
(Automatisk 8-trinns)

Koder

DV5RC – ML6C

DV5RC – ML6C

DW10FCM – AMN8

DW10FC – AMN8

Modellkoder
J ...

CYHZJ-C2B000

CYHZJ-C2F000

JEHZN-C2B000

JEHZR-C2B000
JEHZR-C2B002*

1 499

1 499

1 997

1 997

Girkasser

Kubikkapasitet (kk)

96

96

130

130

Drivstoff

Maks. effekt: EU-standard (kW)

Diesel

Diesel

Diesel

Diesel

Tilhenger med bremser (innenfor GTW-grensen) (kg)
i 10 % eller 12 % helling

1500

650

1 550

1 550 / 1 850*

Tilhenger uten bremser (kg)

745

650

750

750

Maksimal tillatt kuletrykk (kg)

64

32

68

68/80*

* Kjøretøy uten soltak.

09
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Motorer

BlueHDi 130 Automatic

BlueHDi 130 automatisk
Driftseffektivitet

Girkasser

EAT8
(Automatisk 8-trinns)

EAT8
(Automatisk 8-trinns)

DV5RC – ATN8

DV5RC – ATN8

CYHZR

CYHZR

1 499

1 499

Koder
Modellkoder
J ...
Kubikkapasitet (kk)
Maks. effekt: EU-standard (kW)

96

96

Drivstoff

Diesel

Diesel

Tilhenger med bremser (innenfor GTW-grensen)
(kg)
i 10 % eller 12 % helling

1 430

850

Tilhenger uten bremser (kg)

750

650

Maksimal tillatt slepevekt (kg)

64

34
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Motor og tilhengervekter – hybrid
Bensinmotor

PureTech 180 automatisk

PureTech 200 automatisk

e-EAT8
(Automatisk 8-trinns)

e-EAT8
(Automatisk 8-trinns)

Koder

EP6FADTXHPD

EP6FADTXHPA

Modellkoder
J ...

455GQ (2WD)

45 GB (4WD)

1 598

1 598

132

147

Blyfritt

Blyfritt

1 280

1 210

745

745

-

-

Synkron med permanente magneter

Synkron med permanente magneter

80

Foran: 80
Bak: 80

Litium-ion

Litium-ion

240-400

240-400

Maks. forbruk (kWt)

13,2

13,2

Kombinert effekt (kW)

165

220

Girkasse

Kubikkapasitet (kk)
Maks. effekt: EU-standard (kW)
Drivstoff
Tilhenger med bremser (innenfor GTW-grensen) (kg)
i 10 % eller 12 % helling
Tilhenger uten bremser (kg)
Maksimal tillatt slepevekt (kg)
Elektrisk(e) motor(er)
Teknologi
Maks. effekt: EU-standard (kW)
Batteri
Teknologi
Spenning (volt AC)

09
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Dimensjoner (i mm)
Disse dimensjonene er målt med ulastet bil.

* Sammenfoldede speil
Versjoner med langsgående takbøyler.

Identifikasjonsmerker
Diverse visuelle merker for identifikasjon av bilen.

A. Bilens identifikasjonsnummer (VIN) under
panseret.
Stemplet på understellet.
B. Bilens identifikasjonsnummer (VIN) på
dashbordet.
Gravert på et merke, synlig gjennom frontruten.
C. Etikett fabrikant.

Festet på høyre dør.
Har følgende informasjon:
– Produsentens navn.
– Europeisk typegodkjenningsnummer.
– Bilens identifikasjonsnummer (VIN).
– Bilens totalvekt (GVW).
– Brutto vogntogvekt (GTW).
– Maksimal vekt på foraksel.
– Maksimal vekt på bakaksel.
D. Etikett med dekk- og lakkreferanse
Festet på førerdøren.
Viser følgende informasjon om dekkene:
– dekktrykk med tom og med lastet bil.
– dekkspesifikasjon, som består av dimensjons-,
type-, last- og hastighetsangivelser.
– Trykk i reservehjulet.
Viser også koden for lakkfargen.
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– Endring systeminnstillingene og
-konfigurasjon.
Systemet er beskyttet slik at det bare kan
fungere på bilen.
Meldingen Økonomimodus vises når systemet
skal gå inn i den tilsvarende modusen.

Multimedia audiosystem
– Applikasjoner
– Bluetooth®-telefon
Funksjonene og innstillingene som er
beskrevet, varierer i henhold til
kjøretøyets versjon og konfigurasjon.
Av sikkerhetshensyn og fordi de krever
langvarig oppmerksomhet fra føreren, må
følgende operasjoner utføres mens bilen står
stille og med tenningen på:
– Paring av smarttelefonen med systemet i
Bluetooth-modus.
– Bruk av smarttelefon.
– Tilkobling til CarPlay®-, MirrorLinkTM- eller
Android Auto-programmet (visse programmer
slutter å vises mens kjøretøyet beveger seg).

Systemets kildekode for Open Source
Software (OSS) er tilgjengelig på følgende
adresser:
https://www.groupe-psa.com/fr/oss/
https://www.groupe-psa.com/en/oss/

Første trinn
Når motoren kjører, kan du slå av lyden ved
å trykke på knappen.
Når tenningen er av, aktiverer et trykk systemet.
Øk eller senk volumet ved hjelp av hjulet eller
“pluss”- eller “minus”-knappene (avhengig av
utstyr).
Bruk knappene på hver side av eller under
berøringsskjermen for å få tilgang til menyene,
deretter trykkes på de virtuelle knappene på
berøringsskjermen.
Og til enhver tid er det mulig å vise rullemenyene
ved å trykke kort på skjermen med tre fingre.
Alle berøringssonene på skjermen er hvite.
Hvis du har sider med flere faner nederst på
skjermen, er det mulig å skifte mellom sidene
enten ved å trykke på fanen for ønsket side, eller

ved å bruke fingeren og skyve sidene til venstre
eller høyre.
Trykk i den grå sonen for å gå tilbake et nivå eller
bekrefte.
Trykk på tilbakepilen for å gå tilbake et nivå eller
bekrefte.
Skjermen er av typen "kapasitiv".
For rengjøring av skjermen anbefales
det å bruke en myk, ikke-skurende klut
(av den typen man bruker til briller) uten
tilleggsprodukter
Ikke bruk skarpe gjenstander på skjermen.
Ikke berør skjermen med fuktige hender.
Visse opplysninger vises permanent i den øvre
linjen på berøringsskjermen:
– Informasjonen om klimaanleggsstatus
(avhengig av versjon) og direkte tilgang til den
tilsvarende menyen.
– Statusinformasjon for menyen Radio Media og
Telefon.
– Informasjon om personvernstatus.
– Få tilgang til innstillinger på berøringsskjermen
og det digitale instrumentpanelet.
Avhengig av lydkilde (avhengig av utstyr):
– FM / DAB / AM-radiostasjoner (avhengig av
utstyr).
– Telefon tilkoblet via Bluetooth og Bluetooth
multimediekringkasting (strømming).
– USB-minnepinne.
– Mediespiller koblet til via AUX-kontakten
(avhengig av utstyr).

10
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I menyen "Reguleringer" kan du opprette
en profil for én person eller for en gruppe
personer med felles interesser, og konfigurere
et bredt spekter av innstillinger
(radioinnstillinger, lydinnstillinger, bakgrunner,
osv.). Innstillinger blir brukt automatisk.
Ved meget høye temperaturer kan lyden
begrenses for å beskytte systemet. Det
kan gå i standby-modus (med skjermen og
lyden av) i 5 minutter eller mer.
Systemet vil gjenoppta normal drift når
temperaturen i kupeen har falt.

Betjeningsknapper på
rattet

Dempe / Gjenopprette lyd ved samtidig å
trykke på knappene for økning og senking
av volumet.

Rattmonterte kontroller - Type
1

Rattmonterte kontroller - Type
2

Radio:
Velg forrige / neste forhåndsinnstilte
radiostasjon.
Velg forrige / neste oppføring i en meny eller en
liste.
Media:
Velg forrige / neste spor.
Velg forrige / neste oppføring i en meny eller en
liste.
Radio:
Kort trykk: vise listen med radiostasjoner.
Langt trykk: oppdatere listen.
Media:
Kort trykk: vise listen med mapper.
Langt trykk: vise tilgjengelige sorteringsvalg
Skifte lydkilde (radio, USB, AUX (hvis
utstyret er tilkoblet), CD, strømming).
Bekrefte et valg.

Talekommandoer:
Kontrollen befinner seg på rattet eller
ytterst på lysbetjeningshendelen (avhenger av
utstyr).
Kort trykk, smarttelefon talekommandoer via
systemet.
Øk volumet.

Øke volumet.
Senke volumet.

Senk volumet.
Demp lyden ved å trykke samtidig på
knappene for økning og senking av volumet
(utstyrsavhengig).
Lyden gjenopprettes ved å trykke på en av de to
lydstyrketastene.
Media (kort trykk): endre
multimediekilden.
Telefon (kort trykk): start telefonsamtalen.
Pågående samtale (kort trykk): tilgang til
telefonmenyen.
Telefon (kort trykk): avvise en innkommende
samtale, avslutte samtale; når ingen samtale er
på gang, få tilgang til telefonmenyen.
Radio (roter): automatisk søking etter
forrige/neste stasjon.
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Media (rotering): forrige/neste spor, søking i en
liste.
Kort trykk: bekrefte et valg, hvis ikke valg, tilgang
til forhåndsinnstillinger.
Radio: vise listen over stasjoner.
Media: vise listen over spor.
Radio, kontinuerlig trykk: oppdatere listen over
stasjoner som tas inn.

Radio Media

Innstillinger

87.5 MHz

Menyer
Connect-App

Velg en audiokilde eller radiostasjon.

Telefon

Konfigurer en personlig profil eller
konfigurer lyden (balanse, bakgrunn; osv.)
og displayet (språk, enheter, dato, tid osv.)

Kjørebelysning

Tilgang til konfigurerbart utstyr.

Koble til en mobiltelefon via Bluetooth®.
Kjør visse apper i smarttelefonen koplet
koblet til via MirrorLinkTM, CarPlay® eller Android
Auto.

Aktivere, deaktivere eller konfigurere visse
funksjoner i bilen.

10
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Applikasjoner

Navigasjon

Trykk på denne knappen og velg en
mottaker.
Velg klaffen "Hurtigmeldinger".

Se bilder
Sett inn en USB minnepinne i USB porten.
For å beskytte systemet må du ikke bruke
en USB-hub.

Konfigurere navigasjon og velge
bestemmelsessted via MirrorLinkTM,
CarPlay® eller Android Auto.

Klimaanlegg

18,5

Systemet kan lese mapper og bildefiler i disse
formatene: tiff; .gif; .jpg/jpeg; .bmp og .png.
Trykk på Connect-App for å vise
hovedsiden.
Trykk på "Bilder".
Velg en mappe.
Velg et bilde.

21,5

Trykk på denne knappen for å vise detaljer
i bildet.
Trykk på tilbakepilen for å gå tilbake ett
nivå.

Styring av meldinger

Trykk på denne knappen for å vise
innstillingene for meldingene.
Trykk på denne knappen for å skrive en ny
melding.
Trykk på søppelkurven ved siden av den
valgte meldingen for å slette den.
Trykk på denne knappen ved siden av den
valgte meldingen for å vise en
sekundærside.
Trykk på denne knappen for å redigere og
endre eksisterende tekst.
Trykk på denne knappen for å skrive en ny
melding.
Trykk på søppelkurven for å slette
meldingen.

Radio
Velge stasjon
Trykk på Radio Media for å vise
hovedsiden.
Trykk på én av knappene for å utføre
automatisk søk etter radiostasjoner.

Trykk på Connect-App for å vise
hovedsiden.
Trykk på "SMS".
Administrere innstillinger for temperatur
og luftstrøm.

Velg klaffen "SMS".
Trykk på denne knappen for å vise
innstillingene for meldingene.

Eller
Flytt glidebryteren for å søke etter
frekvenser opp eller ned manuelt.
Eller
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Trykk på frekvensen.
Skriv inn FM- og AM-frekvensverdier ved
hjelp av det virtuelle tastaturet.
Trykk på "OK" for å bekrefte.
Radiomottaket kan påvirkes av elektrisk
utstyr som ikke er godkjent, for eksempel
en USB-lader tilkoblet et 12 V-kontakt.
Omgivelsene (åssider, hus, tunneler,
parkeringshus, kjeller osv.) kan hindre
mottaket, også når det gjelder RDS-modus.
Dette fenomenet er helt normalt i forbindelse
med radiobølgeoverføring, og indikerer på
ingen måte en funksjonssvikt i lydanlegget.

Endring av frekvens
Trykk på Radio Media for å vise
hovedsiden.
Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Trykk på "Bånd" for å endre frekvens.
Trykk i den grå sonen for å bekrefte.

Forhåndsinnstille en
radiostasjon
Velg en radiostasjon eller frekvens.

Gjør et kort trykk på stjerneformen. Hvis
stjernen er utfylt, er radiostasjonen
allerede forhåndsvalgt.
eller
Velg en radiostasjon eller frekvens.
Trykk på Save.
Trykk og hold inne en av knappene for å
lagre stasjonen.

Trykk på Radio Media for å vise
hovedsiden.
Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Aktiver/deaktiver "INFO".

Aktivere/deaktivere RDS

Lytte til TA-meldinger

Hvis RDS er aktivert, kan du fortsatt lytte til
samme stasjon ved å skifte automatisk til
alternative frekvenser.
Trykk på Radio Media for å vise
hovedsiden.
Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Aktiver/deaktiver "RDS".

TA-funksjonen (Traffic Announcement)
prioriterer lytting til TA-varselmeldinger. For å
virke trenger funksjonen godt mottak fra en
radiostasjon som sender denne type meldinger.
Mens trafikkmeldinger kringkastes, avbrytes
det gjeldende mediet slik at TA-varselet kan bli
hørt. Den opprinnelige lydkilden gjenopptas når
meldingen er ferdig.
Trykk på Radio Media for å vise
hovedsiden.
Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Aktiver/deaktiver "TA".

Trykk i den grå sonen for å bekrefte.
RDS-stasjonssporing vil kanskje ikke være
tilgjengelig i hele landet, da mange
radiostasjoner har 100 % dekning i hele landet.
Dette forklarer hvorfor mottaket av stasjonen
blir borte under en kjørestrekning.

Vise tekstinformasjon
Funksjonen "Radiotekst" viser informasjon som
sendes av radiostasjonen relatert til stasjonen
sangen som spilles av.

Trykk i den grå sonen for å bekrefte.

Trykk i den grå sonen for å bekrefte.

Lydinnstillinger
Trykk på Radio Media for å vise
hovedsiden.
Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
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Trykk på "Lydinnstillinger".
Velg klaffen "Ringetone", "Fordeling",
"Lyd", "Stemme" eller "Ringesignaler" for
å konfigurere lydinnstillingene.
Trykk på tilbakepilen for å bekrefte.
I klaffen "Ringetone" er lydinnstillingene
Grafisk atmosfære, Bass, Middels og
Diskant forskjellige og uavhengige for hver
lydkilde.
I klaffen "Fordeling" er innstillingene Alle
passasjerer, Fører og Alene foran felles for alle
kilder.
Aktiver eller deaktiver "Hastighetsavhengig
lydstyrke", "Aux-inngang" og "Taktile lyder" i
klaffen "Lyd".
Balansen/fordelingen (eller spatialisering
med Arkamys©-systemet) bruker
lydbehandling for å justere lydkvaliteten i
henhold til antall passasjerer i bilen.
Innebygd lyd: Arkamys Sound Staging©
optimaliserer lydfordelingen i kupeen.

DAB-radio (Digital Audio
Broadcasting)
Bakkesendt digitalradio
Den digitale radioen gir en bedre lyttekvalitet.
De forskjellige "multipleksene/gruppene" tilbyr
et utvalg av radiokanaler, sortert i alfabetisk
rekkefølge.
Trykk på Radio Media for å vise
hovedsiden.
Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Trykk på "Bånd" for å velge
"DAB-frekvensbånd".
Trykk i den grå sonen for å bekrefte.

Hvis "FM-DAB" er aktivert, kan det oppstå
en tidsforskyvning på noen få sekunder
når systemet bytter til "FM" analog radio, og i
noen tilfeller en volumendring.
Når kvaliteten på det digitale signalet igjen
blir tilfredsstillende, går systemet automatisk
tilbake til "DAB".
Hvis "DAB"-stasjonen det lyttes på ikke er
tilgjengelig på "FM", eller hvis "FM-DAB"
ikke er aktivert, vil lyden kuttes mens
digitalsignalet er for svakt.

Media
USB-port

FM-DAB
"DAB" dekker ikke 100 % av landet.
Når digitalradio-signalet er dårlig, lar "FM-DAB"
deg fortsatt lytte til samme stasjon ved
automatisk å slå over til tilsvarende "FM" analoge
stasjon (hvis slik finnes).
Trykk på Radio Media for å vise
hovedsiden.
Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Aktiver/deaktiver "FM-DAB".
Trykk i den grå sonen for å bekrefte.

Sett USB-minnepinnen inn i USB-porten
eller koble USB-enheten til USB-porten ved
hjelp av en passende ledning (medfølger ikke).
For å beskytte systemet må du ikke bruke
en USB-hub.
Systemet oppretter spillelistene (midlertidig
minne); denne opprettelsen kan ta fra noen
sekunder til flere minutter ved første tilkobling.
Reduksjon av antall ikke-musikkfiler og antall
mapper vil redusere ventetiden.
Spillelister oppdateres hver gang tenningen slås
av eller en USB-minnepinne kobles til. Lydanlegget
husker disse listene, som deretter vil bli lastet ned
raskere hvis de ikke er endret.
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Auxiliary-jackkontakt (AUX)
Avhengig av utstyr.
Koble en bærbar enhet (MP3-spiller, osv.)
til tilleggskontakten ved hjelp av en
lydkabel (medfølger ikke).
Denne kilden er kun tilgjengelig hvis "Auxinngang" har blitt krysset av i lydinnstillingene.
Still først inn volumet for den mobile enheten
(høyt nivå). Reguler deretter lydstyrken til
bilradioen.
Kontroller styres via den bærbare enheten.

Valg av kilde
Trykk på Radio Media for å vise
hovedsiden.
Trykk på "KILDER"-knappen.
Valg av lydkilde.

BluetoothStreaming®
Streaming gjør at du kan lytte til lyd-feed fra din
smarttelefon.
Bluetooth-profilen må være angitt.
Still først inn volumet for den mobile enheten
(høyt nivå). Justerer deretter volumet for
systemet.
Hvis avspilling ikke starter automatisk, kan det
være nødvendig å starte audioavspilling fra
smarttelefonen.
Kontrollen gjøres fra den bærbare enheten eller
ved å bruke systemets berøringsknapper.

Når den er tilkoblet i Streaming modus,
anses smarttelefonen å være en
mediakilde.

Koble til Apple®-enheter
Koble Apple®-enheten til USB-porten ved hjelp av
en passende kabel (følger ikke med).
Avspillingen starter automatisk.
Styringen gjøres via betjeningene til lydsystemet.
Inndelingene som er tilgjengelige tilhører
den tilkoblede eksterne spilleren (artister
/ album / sjangre / spor / spillelister / lydbøker
/ podcaster). Det er også mulig å bruke en
inndeling strukturert i form av et bibliotek.
Standard-klassifikasjon er etter artist. For å
endre aktiv kategorisering, gå til øverste nivå
i menyen og velg ønsket kategorisering (for
eksempel spilleliste) og bekreft. Gå deretter til
ønsket spor.
Det kan hende at programversjonen til
lydsystemet ikke er kompatibel med generasjonen
til din Apple®-enhet.

AUX-kontakten ved hjelp av en kabel (følger
ikke med) eller via Bluetooth-streaming, hvis
kompatibelt.
For å beskytte systemet må du ikke bruke
en USB-hub.
Lydanlegget leser lydfiler med filnavnet
".wav", ".wma", ".aac", ".ogg" and ".mp3", ved
bithastigheter mellom 32 Kbps og 320 Kbps.
Den kan også lese VBR-modus (Variable Bit Rate).
Ingen andre filtyper (.mp4, o.l.) kan leses.
Alle ".wma"-filer må være standard WMA 9-filer.
Sampling-forhold som støttes er 11, 22, 44 og 48
KHz.
For å unngå lesnings- og visningsproblemer,
anbefaler vi at du velger filnavn med færre enn
20 tegn, og som ikke inneholder noen spesialtegn
(for eksempel “ ? . ; ù).
Bruk bare USB nøkler i FAT32-format (File
Allocation Table).
Vi anbefaler at du bruker den originale
USB-kabelen til den bærbare enheten.

Informasjon og tips

Telefon

Systemet støtter USB-masselagringsenheter,
BlackBerry ®-enheter eller Apple®-spillere via USBporter. Adapterkabelen følger ikke med.
Enheter administreres ved bruk
betjeningskontrollene for lydanlegget.
De andre enhetene som ikke gjenkjennes av
systemet under tilkoblingen, skal kobles til

USB-kontakter
Avhengig av utstyret finner du mer informasjon
om USB-kontakter som er kompatible med
CarPlay®-, MirrorLinkTM- eller Android Autoapplikasjoner, i avsnittet “Brukervennlighet og
komfort”.
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Synkronisering av en smarttelefon lar
brukere viser applikasjoner tilpasset for
CarPlay®, MirrorLinkTM- eller Android Autoteknologien til smarttelefonen på bilens
skjerm. For CarPlay®-teknologi må CarPlay®funksjonen være aktivert på smarttelefonen
på forhånd.
For at kommunikasjon mellom smarttelefonen
og systemet skal fungere er det alltid
avgjørende at smarttelefonen er låst opp.
Ettersom prinsipper og standarder er under
konstant endring, anbefales det at du holder
smarttelefonens operativsystem oppdatert, i
tillegg til smarttelefonens og systemets dato
og klokkeslett.
En liste over aktuelle smarttelefoner finnes på
produsentens nettsted for ditt land.

MirrorLink -smarttelefon
tilkobling
TM

«MirrorLink TM» funksjonen krever en
kompatibel smarttelefon og applikasjoner.

Telefon ikke tilkoblet med Bluetooth®
Når du kobler en smarttelefon til systemet,
anbefaler vi at du aktiverer Bluetooth® på
smarttelefonen.
Koble til en USB-kabel. Smarttelefonen
lades når den er koblet til en USB-kabel.

Fra systemet trykker du på "Telefon" for å
vise hovedsiden.
Trykk på "MirrorLinkTM" for å starte
applikasjonen i systemet.
Avhengig av typen smarttelefon kan det hende du
må aktivere MirrorLink TM-funksjonen.
Under prosedyren vises flere skjermbilder
om tilknytningen til visse funksjoner.
Godta for å starte og fullføre tilkoblingen.

Telefon tilkoblet med Bluetooth®
Koble til en USB-kabel. Smarttelefonen
lades når den er koblet til en USB-kabel.
Fra systemet trykker du på "Telefon" for å
vise hovedsiden.
Trykk på "TLF"-knappen for å vise sekundærsiden.
Trykk på "MirrorLinkTM" for å starte
applikasjonen i systemet.
Når tilkoblingen er aktiv, vil det vises en side
med applikasjonene som allerede er lastet
ned til smarttelefonen som er kompatible med
MirrorLinkTM-teknologien.
Ved siden av visning av MirrorLinkTM er tilgang til
de forskjellige musikkildene fortsatt tilgjengelig
ved hjelp av berøringsknappene på øvre rad.
Du har til enhver tid tilgang til menyene i systemet
ved hjelp av tilhørende knapper.
Det kan oppstå en pause før programmer
blir tilgjengelige, avhengig av
nettverkskvaliteten.

CarPlay®-smarttelefontilkobling
Koble til en USB-kabel. Smarttelefonen
lades når den er koblet til en USB-kabel.
I systemet trykker du på Telefon for å vise
CarPlay®-grensesnittet.
Eller
Hvis smarttelefonen allerede er tilkoblet
med Bluetooth®.
Koble til en USB-kabel. Smarttelefonen
lades når den er koblet til en USB-kabel.
Fra systemet trykker du på "Telefon" for å
vise hovedsiden.
Trykk på "TLF"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Trykk på "CarPlay" for å vise
CarPlay®-grensesnittet.
Ved tilkobling av USB-kabelen vil
CarPlay®-funksjonen deaktivere
systemets Bluetooth®-modus.
Når USB-kabelen er koblet fra og
tenningen slås av og deretter på igjen, vil
ikke systemet automatisk bytte til Radio
Media-modus automatisk; kilden må endres
manuelt.
CarPlay®-navigasjonen kan aksesseres når
helst ved å trykke på systemets
Navigation-knapp.
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Smarttelefon tilkoblingen
Android Auto
På smarttelefonen laster du ned Android
Auto-applikasjonen.

Ved siden av visning av Android Auto er tilgang til
de forskjellige musikkildene fortsatt tilgjengelig
ved hjelp av berøringsknappene på øvre rad.
Du har til enhver tid tilgang til menyene i systemet
ved hjelp av tilhørende knapper.

Funksjonen «Android Auto» krever at
smarttelefonen og applikasjonene er
kompatible.

Det kan oppstå en pause før programmer
blir tilgjengelige, avhengig av
nettverkskvaliteten.

Telefon ikke tilkoblet med Bluetooth®

Koble til en Bluetooth®-telefon

Koble til en USB-kabel. Smarttelefonen
lades når den er koblet til en USB-kabel.
Fra systemet trykker du på "Telefon" for å
vise hovedsiden.
Trykk på "Android Auto" for å starte
applikasjonen i systemet.
Avhengig av typen smarttelefon, kan det hende du
må aktivere funksjonen "Android Auto".
Under prosedyren vises flere skjermbilder
om tilknytningen til visse funksjoner.
Godta for å starte og fullføre tilkoblingen.
Når du kobler en smarttelefon til systemet,
anbefaler vi at du aktiverer Bluetooth® på
smarttelefonen.

Telefon tilkoblet med Bluetooth®
Fra systemet trykker du på "Telefon" for å
vise hovedsiden.
Trykk på "TLF"-knappen for å vise sekundærsiden.
Trykk på "Android Auto" for å starte
applikasjonen i systemet.

Tjenestene som er tilgjengelige, er
avhengig av nettet, SIM-kortet og
kompatibiliteten med Bluetooth-enhetene som
brukes. Se brukerhåndbok for telefonen og
tjenesteleverandøren for å sjekke hvilke
tjenester som er tilgjengelige.
Funksjonen Bluetooth må aktiveres og
telefonen konfigureres som "Synlig for
alle" (i telefoninnstillingene).
Kontroller at samme kode vises på systemet og
på telefonen.
Hvis paringsprosedyren mislykkes,
anbefaler vi å deaktivere og deretter
aktivere Bluetooth-funksjonen på telefonen.

Fremgangsmåte på telefonen
Velg navnet på systemet i den listen med
enheter som er funnet.

På systemet godtar du forespørselen om
tilkobling av telefonen.

Fremgangsmåte fra systemet
Trykk på Telefon for å vise hovedsiden.
Trykk på "Bluetooth-søk".
Listen med registrerte telefoner vises.
Velg navnet på den valgte telefonen fra
listen.

Deling av tilkobling
Systemet tilbyr å koble til telefonen med 3
profiler:
– "Telefon" (håndfrisett, kun telefon),
– "Streaming" (strømming: trådløs avspilling av
lydfiler på telefonen).
– "Mobil internettdata".
Velg én eller flere profiler.
Trykk på "OK" for å bekrefte.
Avhengig av type telefon kan du bli bedt om å
akseptere eller ikke akseptere overføring av
kontakter og meldinger.
Systemets kapasitet til å koble seg til kun
én profil er avhengig av telefonen.
Alle tre profiler kan tilkobles som standard.
Profiler kompatible med systemet er: HFP,
OPP, PBAP, A2DP, AVRCP, MAP and PAN.
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Gå til merkets nettside for mer informasjon
(kompatibilitet, mer hjelp osv.).

Automatisk ny tilkobling

Trykk på navnet på den valgte telefonen i
listen for å koble fra.
Trykk på nytt for å koble til.

Trykk på søppelkurven øverst til høyre på
skjermen for å vise en søppelkurv ved
siden av den valgte telefonen.
Trykk på søppelkurven ved siden av den
valgte telefonen for å slette denne.

Trykk på "TLF"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Trykk på "Bluetooth-tilkobling" for å vise
listen med tilkoblede enheter.
Trykk på "Detaljer"-knappen til en tilkoblet
enhet.
Velg én eller flere profiler.

Et innkommende anrop annonseres av en
ringetone og en melding på skjermen.
Trykk raskt på den rattmonterte TLF
tasten for å akseptere en innkommende
samtale.
Og
Gjør et langt trykk

Trykk på "TLF"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Trykk på "Bluetooth-tilkobling" for å vise
listen med tilkoblede enheter.

Skriv inn telefonnummeret med det
digitale tastaturet.
Trykk på "Ringe" for å starte anropet.

Ringe til en kontakt
Trykk på Telefon for å vise hovedsiden.

Innkommende anrop

Trykk på "OK" for å bekrefte.

Denne funksjonen lar deg koble til eller frakoble
en enhet eller slette en paring.
Trykk på Telefon for å vise hovedsiden.

Trykk på Telefon for å vise hovedsiden.

Slette en telefon

Når du kommer tilbake i bilen og har med
deg telefonen som er tilkoblet, vil systemet
automatisk kjenne den igjen. Paringen skjer
da automatisk innen ca. 30 sekunder etter at
tenningen er slått på (Bluetooth aktivert).
For å endre tilkoblingsprofilen:
Trykk på Telefon for å vise hovedsiden.

Administrasjon av parede telefoner

Ringe et nytt nummer

på den rattmonterte TLF knappen for å
avslå et anrop.
eller

Eller trykk og hold
TLF-knappen til betjeningen ved rattet.
Trykk på "Kontakter".
Velg ønsket kontakt i listen som vises.
Trykk på "Ringe".

Ringe opp ett av de siste
numrene som er brukt
Trykk på Telefon for å vise hovedsiden.

Trykk på «Legge på».

Utgående anrop
I Norge er det forbudt å bruke håndholdt
mobiltelefon under kjøring.
Parkering av bilen.
Bruk betjeningene på rattet for å ringe.

Eller
Trykk og hold
knappen til betjeningen ved rattet.
Trykk på "Anropslogg".
Velg ønsket kontakt i listen som vises.
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Det er alltid mulig å ringe direkte fra
telefonen. Parker bilen først av
sikkerhetsårsaker.

Innstille ringetone
Trykk på Telefon for å vise hovedsiden.
Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Trykk på "Volum ringetone" for å vise
volum.
Trykk på pilene eller beveg glidebryteren
for å angi ringevolumet.

Konfigurasjon
Konfigurere profiler
Trykk på Reguleringer for å vise
hovedsiden.
Trykk på "Profiler".
Velg "Profil 1", "Profil 2", "Profil 3" eller "Felles
profil".
Trykk på denne knappen for å legge inn et
profilnavn ved hjelp av det virtuelle
knappaturet.
Trykk på "OK" for å lagre.

Trykk på tilbakepilen for å bekrefte.
Trykk på denne knappen for å aktivere
profilen.
Trykk på tilbakepilen en gang til for å
bekrefte.
Trykk på denne knappen for å tilbakestille
den valgte profilen.

Justere lysstyrken
Trykk på Reguleringer for å vise
hovedsiden.
Trykk på Lysstyrke.
Beveg glidebryteren for å justere
lydstyrken på skjermen og/eller på
instrumentpanelet (avhengig av versjon).
Trykk i den grå sonen for å bekrefte.

Endre innstillingene i systemet
Trykk på Reguleringer for å vise
hovedsiden.
Trykk på "Konfigurering" for å få tilgang til
sekundærsiden.
Trykk på "Systemkonfigurasjon".
Velg "Måleenheter"-klaffen for å endre enhetene
for avstand, drivstofforbruk og temperatur.
Trykk på "Fabrikkparametre"-klaffen for å
gjenopprette de opprinnelige innstillingene.

Ved å gå tilbake til fabrikkinnstillingene,
aktiveres engelsk språk som standard
(avhengig av versjon).
Trykk på "Systeminfo"-klaffen for å se versjoner
for de forskjellige modulene som installert i
systemet.
Trykk på "Privatmodus"-klaffen.
eller
Trykk på Reguleringer for å vise
hovedsiden.
Trykk "Privatmodus" for å aktivere eller
deaktivere privat datamodus.
Aktiver eller deaktiver:
– Ingen deling (data, bilens posisjon).
– "Kun deling av data”
– "Deling av data og bilposisjon"
Trykk på tilbakepilen for å bekrefte.
Trykk på Reguleringer for å vise
hovedsiden.
Trykk på "Konfigurering" for å få tilgang til
sekundærsiden.
Trykk på "Skjermkonfig.".
Trykk på "Lysstyrke".
Beveg glidebryteren for å justere
lydstyrken på skjermen og/eller på
instrumentpanelet (avhengig av versjon).
Trykk på tilbakepilen for å bekrefte.
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Trykk på "Utvikling".
Aktiver eller deaktiver: "Gjennomgang av
automatisk tekst".
Velg "Overganger med animasjon".
Trykk på tilbakepilen for å bekrefte.

Velge språk
Trykk på Reguleringer for å vise
hovedsiden.
Trykk på "Konfigurering" for å få tilgang til
sekundærsiden.
Velg "Språk" for å endre språk.
Trykk på tilbakepilen for å bekrefte.

Regulering av klokkeslett
Trykk på Reguleringer for å vise
hovedsiden.
Trykk på "Konfigurering" for å få tilgang til
sekundærsiden.
Trykk på "Dato og klokkeslett".
Velg "Kl.slett:".
Trykk på denne knappen for å stille inn
klokkeslettet ved hjelp av det virtuelle
knappaturet.

Trykk på "OK" for å spare tiden.

Velg format på datovisningen.

Trykk på denne knappen for å stille inn
tidssonen.
Velg visningsformat tid (12 timer / 24
timer)
Aktivere eller deaktivere sommertid (+ 1
time)
Aktiver eller deaktiver GPS-synkronisering
(UTC).
Trykk på tilbakepilen for å lagre
innstillingene.

Trykk på tilbakepilen en gang til for å
bekrefte.

Systemet vi kanskje ikke skiftet
automatisk mellom vinter- og sommertid
(avhengig av land).

Datoregulering
Trykk på Reguleringer for å vise
hovedsiden.
Trykk på "Konfigurering" for å få tilgang til
sekundærsiden.
Trykk på "Dato og klokkeslett".
Velg "Dato:".
Trykk på denne knappen for å stille inn
datoen.
Trykk på tilbakepilen for å lagre datoen.

Innstilling av tid og dato er bare
tilgjengelig om "GPS-synkronisering" er
deaktivert.

Vanlige spørsmål
Oversiktene nedenfor har organisert svarene på
spørsmålene som oftest blir stilt når det gjelder
bilradioen din.

Radio
Kvaliteten på radiomottaket for stasjonen jeg
lytter til, blir gradvis dårligere eller jeg får ikke inn
de lagrede stasjonene (ingen lyd, 87,5 MHz vises i
displayet osv.).
Bilen befinner seg for langt unna senderen for
stasjonen du har valgt, eller det finnes ingen
sender for denne stasjonen i det geografiske
området du kjører gjennom.
► Aktiver "RDS"-funksjonen i den øvre linjen
slik at systemet kan kontrollere om det finnes en
kraftigere sender i det gjeldende området.
Omgivelsene (bakker, bygninger, tunneler,
parkeringskjeller osv.) blokkerer mottak, også i
RDS-modus.
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Dette er helt normalt, og indikerer ikke
funksjonssvikt i lydanlegget.
Antennen finnes ikke eller har blitt skadet (for
eksempel når du kjørte inn i en vaskeautomat eller
et parkeringshus).
► Få antennen kontrollert hos en
merkeforhandler.
Jeg finner ikke visse radiostasjoner i listen over
valgte stasjoner.
Navnet på radiostasjonen forandrer seg.
Stasjonen tas ikke lenger inn eller dens navn er
forandret i listen.
► Trykk på den runde pilen på "Liste"-klaffen på
"Radio"-siden.
Visse radiostasjoner sender annen informasjon
i stedet for navnet sitt (tittelen på en sang, for
eksempel).
Systemet oppfatter denne informasjonen som
navnet på stasjonen.
► Trykk på den runde pilen på "Liste"-klaffen på
"Radio"-siden.

Media
Playback fra min USB minnepinne starter bare
etter en lang ventetid (rundt 2 til 3 minutter)
Visse filer som USB-pinnen leveres med, kan
gjøre at avspillingen settes i gang veldig sent (10
ganger lenger tid enn oppgitt).
► Slett filene som USB-pinnen leveres med, og
begrens antallet undermapper på pinnen.

Visse informasjonstegn i det mediet som for
øyeblikket avspilles, vises ikke på korrekt måte.
Lydsystemet kan ikke behandle bestemte typer
tegn.
► Bruk standardtegn for å navngi lydspor og
mapper.
Avspilling av strømming starter ikke.
Den tilkoblede enheten starter ikke automatisk
avspillingen.
► For å starte avspillingen fra enheten.
Spornavn og spilletider vises ikke på
lydstreaming-skjermbildet.
Bluetooth-profilen tillater ikke overføring av disse
informasjonene.

Telefon
Jeg greier ikke å tilkoble Bluetooth-telefonen.
Det kan være at telefonens Bluetooth-funksjon er
deaktivert eller at apparatet ikke er synlig.
► Kontroller at Bluetooth på telefonen din er
aktivert.
► Sjekk i telefonens innstillinger at den er
"synlig for alle".
Bluetooth-telefonen er ikke kompatibel med
systemet.
► Sjekk kompatibiliteten til telefonen på Brands
nettsted (tjenester).
Android Auto og CarPlay virker ikke.
Android Auto og CarPlay aktiveres kanskje ikke
hvis USB-ledningene er av dårlig kvalitet.

► Bruk autentiske USB-ledninger for å sikre
kompatibilitet.
Lyden til telefonen tilkoblet i Bluetooth kan ikke
høres.
Volumet avhenger både av systemet og telefonen.
► Øk eventuelt lydstyrken til audiosystemet til
det maksimale, og øk om nødvendig lydstyrken til
telefonen.
Omgivelsesstøy påvirker kvaliteten på
telefonsamtalen.
► Reduser støyen fra omgivelsene (lukk
vinduene, senk styrken på ventilasjonen, senk
hastigheten e.l.).
Kontaktene er listet i alfabetisk rekkefølge.
Visse telefoner tilbyr visningsalternativer.
Avhengig av hvilke innstillinger som er valgt, kan
kontaktene overføres i en spesiell rekkefølge.
► Endre visningsinnstillingene for kontaktlisten
på telefonen.

Reguleringer
Når innstillinger for diskant og bass endres, blir
bakgrunnen valgt bort.
Når bakgrunnen endres, tilbakestilles
innstillingene for diskant og bass.
Hvis du velger en bakgrunnen, blir innstillingene
for diskant og bass valgt, og omvendt.
► Endre regulering av diskant og bass eller
regulering av musikkinnstilling for å oppnå ønsket
lydklang.
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Når balanseinnstillingene endres, blir
distribusjonen valgt bort.
Når distribusjonsinnstillingen endres, blir
balanseinnstillingene valgt bort.
Valg av en lydfordeling krever regulering av
balanse, og omvendt.
► Endre regulering av balanse eller regulering av
fordeling for å oppnå ønsket lyd.
Det er et lydkvalitetsavvik mellom lydkildene.
For å oppnå optimal lydkvalitet kan
lydinnstillingene tilpasses til de forskjellige
lydkildene, noe som gjør at lydkvaliteten endres
når man skifter fra en kilde til en annen.
► Kontroller at lydinnstillingene passer for
kildene som lyttes til. Juster lydfunksjonene til
midtposisjon.
Når motoren er av, stanser systemet etter flere
minutters bruk.
Når motoren er slått av, vil systemets driftstid
avhenge av batteriets ladestatus.
I normal avslått stand, vil systemet automatisk
gå inn i energisparemodus for å opprettholde
tilstrekkelig lading i batteriet.
► Slå på bilens tenning for å øke batteriets
ladenivå.
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– Se en video (videoen stopper når bilen
begynner å bevege seg igjen).
– Endring systeminnstillingene og
-konfigurasjon.
Systemet er beskyttet slik at det bare kan
fungere på bilen.
Meldingen Økonomimodus vises når systemet
skal gå inn i den tilsvarende modusen.

GPS-navigasjon –
Applikasjoner – Multimedielyd
– Bluetooth®-telefon
Funksjonene og innstillingene som er
beskrevet, varierer i henhold til
kjøretøyets versjon og konfigurasjon.
Av sikkerhetshensyn og fordi de krever
langvarig oppmerksomhet fra føreren, må
følgende operasjoner utføres mens bilen står
stille og med tenningen på:
– Paring av smarttelefonen med systemet i
Bluetooth-modus.
– Bruk av smarttelefon.
– Tilkobling til CarPlay®-, MirrorLinkTM- eller
Android Auto-programmet (visse programmer
slutter å vises mens kjøretøyet beveger seg).

System- og kartoppdateringer kan lastes
ned fra Brands nettsted.
Oppdateringsprosedyren er også tilgjengelig
på nettstedet.
Systemets kildekode for Open Source
Software (OSS) er tilgjengelig på følgende
adresser:
https://www.groupe-psa.com/fr/oss/
https://www.groupe-psa.com/en/oss/

Første trinn
Når motoren kjører, kan du slå av lyden ved
å trykke på knappen.
Når tenningen er av, aktiverer et trykk systemet.
Øk eller senk volumet ved hjelp av hjulet eller
“pluss”- eller “minus”-knappene (avhengig av
utstyr).
Bruk menyknappene på hver side av eller under
berøringsskjermen for å få tilgang til menyene.

Deretter trykker du på de virtuelle knappene på
berøringsskjermen.
Du kan vise menyene når som helst ved å trykke
kort på skjermen med tre fingre.
Alle berøringssonene på skjermen er hvite.
Trykk på tilbakepilen for å gå tilbake ett nivå.
Trykk på "OK" for å bekrefte.
Skjermen er av typen "kapasitiv".
For rengjøring av skjermen anbefales
det å bruke en myk, ikke-skurende klut
(av den typen man bruker til briller) uten
tilleggsprodukter
Ikke bruk skarpe gjenstander på skjermen.
Ikke berør skjermen med fuktige hender.
En del informasjon vises permanent i sidefeltene
eller øverst på berøringsskjermen (avhengig av
utstyr):
– Informasjonen om klimaanleggsstatus
(avhengig av versjon) og direkte tilgang til den
tilsvarende menyen.
– Gå direkte til alternativet for valg av lydkilde for
å vise listen med radiostasjoner (eller liste med
titler avhengig av kilde).
– Gå til "Meldinger", e-poster, kartoppdateringer
og, avhengig av tjenester, navigasjonsmeldinger.
– Gå til innstillinger for berøringsskjerm og det
digitale instrumentpanelet.
Avhengig av lydkilde (avhengig av utstyr):
– FM / DAB / AM-radiostasjoner (avhengig av
utstyr).
– Telefon tilkoblet via Bluetooth og Bluetooth
multimediekringkasting (strømming).
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– USB-minnepinne.
– Mediespiller koblet til via AUX-kontakten
(avhengig av utstyr).
– Video (avhengig av utstyr).

I menyen "Reguleringer" kan du opprette
en profil for én person eller for en gruppe
personer med felles interesser, og konfigurere
et bredt spekter av innstillinger
(radioinnstillinger, lydinnstillinger,
navigasjonslogg, favorittkontakter, osv.).
Innstillinger blir brukt automatisk.
Ved meget høye temperaturer kan lyden
begrenses for å beskytte systemet. Det
kan gå i standby-modus (med skjermen og
lyden av) i 5 minutter eller mer.
Systemet vil gjenoppta normal drift når
temperaturen i kupeen har falt.

Betjeningsknapper på
rattet
Voice control:
Kontrollen befinner seg på rattet eller
ytterst på lysbetjeningshendelen (avhenger av
utstyr).
Kort trykk, talekommandoer fra systemet.
Langt trykk, talekommandoer for smarttelefon
eller CarPlay®, MirrorLinkTM (tilgjengelighet er
avhengig av land), Android Auto via systemet.
Øk volumet.
Senk volumet.
Demp lyden ved å trykke samtidig på
knappene for økning og senking av volumet
(utstyrsavhengig).
Lyden gjenopprettes ved å trykke på en av de to
lydstyrketastene.
Media (kort trykk): endre
multimediekilden.
Telefon (kort trykk): start telefonsamtalen.
Pågående samtale (kort trykk): tilgang til
telefonmenyen.
Telefon (kort trykk): avvise en innkommende
samtale, avslutte samtale; når ingen samtale er
på gang, få tilgang til telefonmenyen.
Radio (dreie): automatisk søk etter forrige
/ neste stasjon.
Media (dreie): forrige / neste spor, søke seg i
listen.
Kort trykk: bekrefte et valg, hvis ikke valg, tilgang
til forhåndsinnstillinger.

Radio: vise listen over stasjoner.
Media: vise listen over spor.
Radio, kontinuerlig trykk: oppdatere listen over
stasjoner som tas inn.

Menyer
Tilkoblet navigasjon

Gå til navigasjonsinnstillingene og velg et
bestemmelsessted.
Bruk sanntidstjenester, avhengig av utstyr.

213
DS CONNECT NAV

Connect-App

Telefon

Kjør visse apper i smarttelefonen koplet
koblet til via CarPlay®, MirrorLinkTM
(tilgjengelig i enkelte land) eller Android Auto.
Sjekk status for Bluetooth®- og Wi-Fi-tilkoblinger.

Koble en telefon til Bluetooth®, lese
meldingene, e-postmeldingene og sende
hurtigmeldinger.

Radio Media

Innstillinger

87.5 MHz

Velg en lydkilde eller radiostasjon, eller vis
fotografier.

Bil

Aktivere, deaktivere eller konfigurere visse
funksjoner i bilen.

Klimaanlegg

18,5

Konfigurer en personlig profil eller
konfigurer lyden (balanse, bakgrunn; osv.)
og displayet (språk, enheter, dato, tid osv.)

21,5

Administrere innstillinger for temperatur
og luftstrøm.

11
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Talekommandoer
Betjeningsknapper ved rattet
Talekommandoer:
Talekommandoer kan utstedes fra hvilken
som helst skjermside etter et kort trykk på
"Talekommandoer"-knappen på rattet eller på
slutten av lysbryter (avhengig av utstyret), så
lenge ingen anrop pågår.
For å sikre at talekommandoene alltid
kjennes igjen av systemet, anbefales det
å overholde disse anbefalingene:
– bruk normal stemme, uten å dele opp ordene,
og uten å heve stemmen.
– vent alltid på "pipet" (hørbart signal) før du
snakker.
– For best mulig resultat anbefales det å lukke
vinduene og soltaket, for å unngå forstyrrelse
utenfra (avhengig av versjon).
– Før du utsteder en talekommando, må du be
andre passasjerer om å ikke snakke.

Første trinn
Eksempel på “talekommando" for
navigasjonssystemet:
"Naviger til adressen Storgata 11, Oslo"
Eksempel på "talekommando" for radio og media:
"Spill artist Madonna"
Eksempel på "talekommando" for telefonen:
"Ring Martin Pettersen "

Talebetjeningen kan sies på 17 språk
(arabisk, brasiliansk, dansk, engelsk,
farsi, fransk, hollandsk, italiensk, norsk, polsk,
portugisisk, russisk, spansk, svensk, tsjekkisk,
tyrkisk, tysk), og språket som brukes skal
svare overens med språket som er valgt og
som forhåndsinnstilt i systemet.
For visse talekommandoer finnes alternative
synonymer.
Eksempel: Veiledning til / Naviger til / Kjør til
/ o.l.
Talekommandoene på arabisk for: "Naviger til
adresse" og "Vis severdigheter i byen" er ikke
tilgjengelig.

Informasjon – Bruk
Når talekommandoer er aktivert, vises
hjelpen på berøringsskjermen ved å trykke
kort på knappen. Hjelpen vil da tilby ulike menyer
og muliggjøre talebasert samhandling med
systemet.

En rekke kommandoer er tilgjengelige når en
meny er valgt.

Trykk på Tale-knappen og si meg hva du vil
etter tonen. Husk at du kan avbryte meg
når som helst ved å trykke på denne knappen.
Hvis du trykker på den igjen mens jeg venter på at
du skal snakke, avslutter det samtalen. Hvis du vil
begynne fra begynnelsen, sier du "avbryt". Hvis du
ønsker å angre noe, sier du "angre". Og for å få
informasjon og tips kan du når som helst si
"hjelp". Hvis du ber meg om å gjøre noe, og jeg
mangler den informasjonen jeg trenger, vil jeg gi
deg noen eksempler eller gå gjennom det steg for
steg. Du kan stille inn dialoginnstillingen til
"ekspert" når du er komfortabel med det.

Generelle talekommandoer
Talekommandoer
Still inn dialoginnstillingen som nybegynner
- ekspert
Velg bruker 1 / Velg profil Jon
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Øk temperaturen
Senk temperaturen
Hjelpemeldinger
"Det er mange emner jeg kan hjelpe deg med.
Du kan si: "hjelp med telefon", "hjelp med
navigering", "hjelp med medier" eller "hjelp med
radio". For å få en oversikt over hvordan man
bruke stemmekontroller, kan du si "hjelp med
stemmekontroller"."
Si "ja" hvis jeg har oppfattet det riktig. Ellers sier
du "nei", og da begynner vi på ny.

Talekommandoer for
"Navigasjon"
Talekommandoer
Naviger hjem
Naviger til jobben
Naviger til foretrukken adresse, Golfbanen
Naviger til kontakt, Hans Olsen
Naviger til adressen Storgata 11, Oslo
Hjelpemeldinger
For å planlegge en rute sier du "naviger til" fulgt
av adressen, kontaktnavnet eller et veikryss.
For eksempel, "naviger til adressen Storgata 11,
Oslo", "naviger til kontakten Hans Olsen" eller
"naviger til veikrysset ved Storgata, Oslo". Du
kan spesifisere om det er en foretrukken adresse
eller et interessepunkt. Du kan for eksempel si:
"naviger til den foretrukne adressen Golfbanen"

eller "naviger til interessepunkt flyplass
Gardermoen i Oslo". Eller du kan helt enkelt si:
"naviger hjem". For å se interessepunkter på et
kart kan du si noe slikt som "vis interessepunkt
hoteller i Stavanger". For å få mer informasjon
kan du si: "hjelp med interessepunkter" eller
"hjelp med veiledning".
For å velge et mål sier du noe slikt som "naviger
til linje tre" eller "velg linje to". Hvis du ikke kan
finne målet, men gatenavnet er riktig, sier du for
eksempel "velg gaten i linje tre". For å forflytte
deg i en liste som vises, kan du si "neste side"
eller "forrige side". Du kan angre det du gjorde
sist og begynne på nytt ved å si "angre", eller si
"avbryt" for å avbryte den aktuelle handlingen.
Talekommandoer
Si meg avstanden til målet
Si meg tiden til målet
Si meg ankomsttiden
Stopp veiledning
Hjelpemeldinger
Du kan si "stopp" eller "gjenoppta veiledning". For
å få informasjon om din nåværende rute kan du
si: "si meg tiden til målet", "avstanden til målet"
eller "ankomsttid". For å lære flere kommandoer,
forsøk å si: "hjelp med navigering".
Talekommandoer
Vis interessepunkt ''hotell'' ved målet
Vis nærliggende interessepunkt bensinstasjon''

Naviger til interessepunkt flyplass Gardermoen
i Oslo
Naviger til interessepunkt bensinstasjon langs
ruten
Hjelpemeldinger
For å se interessepunkter på et kart kan du
si noe slikt som "vis hoteller i Stavanger",
"vis nærliggende parkering", "vis hotell ved
målet" eller "vis bensinstasjon langs ruten".
Hvis du foretrekker å navigere direkte til et
interessepunkt, kan du si: "naviger til nærliggende
bensinstasjon". Hvis du føler at du ikke blir
forstått, kan du prøve å si "interessepunkt"
foran interessepunktet. Du kan for eksempel si:
"naviger til interessepunkt restaurant ved målet".
For å velge et interessepunkt sier du noe slikt
som "velg linje 2". Hvis du har lett etter et
interessepunkt og ikke ser det du leter etter,
kan du filtrere videre ved å si noe slikt som "velg
interessepunkt i linje 2" eller "velg byen i linje 3".
Du kan også rulle gjennom listen ved å si "neste
side" eller "forrige side".
Avhengig av landet, må du gi instruksjoner
om reisemål (adresse) på språket som er
konfigurert for systemet.

Talekommandoer "Radio
Media"
Talekommandoer

11

11

216
DS CONNECT NAV
Sett på lydkilden radio - bluetoothstrømming - …
Hjelpemeldinger
Du kan velge en lydkilde ved å si: "sett på
lydkilden" fulgt av navnet på lydkilden.
For eksempel: "sett på lydkilden
Bluetoothstrømming", eller: "sett på lydkilden
radio". Bruk kommandoen "spill" for å spesifisere
hvilken type musikk du vil høre. Du kan velge
mellom "sang", "artist" og "album". Si helt enkelt
noe slikt som "spill artist Madonna", "spill sang
Hey Jude" eller "spill album Thriller".
Talekommandoer
Still inn kanalen NRK P2
Still inn 98,5 FM
Still inn forhåndsinnstilt nummer fem
Hjelpemeldinger
Du kan velge en radiostasjon ved å si "still inn" og
stasjonsnavnet eller frekvensen. For eksempel
"still inn kanalen NRK Klassisk" eller "still inn 98,5
FM". For å høre på en forhåndsinnstilt radiokanal,
si for eksempel "still inn forhåndsinnstilt nummer
fem".
Talekommandoer
Hva blir spilt nå?
Hjelpemeldinger

For å velge det som du vil spille, begynner du
med å si "spill" fulgt av det du vil spille. Du kan
for eksempel si: "spill sang Hey Jude", "spill linje
3" eller "velg linje 2". Du kan angre det du gjorde
sist og begynne på nytt ved å si "angre", eller si
"avbryt" for å avbryte den aktuelle handlingen.
Talekommandoer
Spill sang Hey Jude
Spill artist Madonna
Spill album Thriller
Hjelpemeldinger
Jeg er ikke sikker på hva du vil spille. Vennligst si:
"spill" fulgt av tittelen på en sang eller et album,
eller navnet på en artist. For eksempel, si: "spill
sang Hey Jude", "spill artist Madonna" eller "spill
album Thriller". For å velge et linjenummer fra
skjermen, si: "velg linje to". For å forflytte deg i
en liste på skjermen kan du si "neste side" eller
"forrige side". Du kan angre det du gjorde sist og
begynne på nytt ved å si "angre", eller si "avbryt"
for å avbryte den aktuelle handlingen.
Talekommandoene for media er kun
tilgjengelig med USB-kobling.

Talekommandoer for
"Telefonen"
Hvis ingen telefon er tilkoblet av
Bluetooth, vil følgende talemelding høres:
"Vær vennlig og koble til en telefon først", og
talemeldingsøkten vil bli lukket.
Talekommandoer
Ring Martin Pettersen *
Ring telefonsvarer*
Vis samtalene*
Hjelpemeldinger
For å ringe sier du "ring" fulgt av kontaktnavnet,
for eksempel: "Ring Martin Pettersen". Du kan
også ta med typen av telefon, for eksempel:
"Ring Martin Pettersen hjemme". For å ringe med
nummer sier du "slå" fulgt av telefonnummeret,
for eksempel: "Slå 24 21 40 77". Du kan
kontrollere telefonsvareren din ved å si "ring
telefonsvareren". For å sende en tekstmelding
sier du "send hurtigmelding til" fulgt av kontakten
og deretter navnet på den hurtigmeldingen som
du vil sende. For eksempel: "send hurtigmelding
til Martin Pettersen, jeg blir forsinket". For å vise
samtalelisten sier du "vis samtalene". For å få
mer informasjon om SMS kan du si "hjelp med
SMS".

* Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis den tilkoblede telefonen støtter nedlasting av kontakter og nylige samtaler, og hvis den tilsvarende nedlastingen
har blitt gjort.
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For å velge en kontakt sier du noe slikt som
"velg linje tre". For å forflytte deg i listen sier du
"neste side" eller "forrige side". Du kan angre
det du gjorde sist og begynne på nytt ved å si
"angre", eller si "avbryt" for å avbryte den aktuelle
handlingen.

Talekommandoer
"Tekstmeldinger"
Hvis ingen telefon er tilkoblet av
Bluetooth, vil følgende talemelding høres:
"Vær vennlig og koble til en telefon først", og
talemeldingsøkten vil bli lukket.
Talekommando-funksjonen
"Tekstmeldinger" lar deg diktere og sende
en SMS.
Less teksten, og stopp kort mellom hvert ord.
Når du er ferdig, genererer
talegjenkjenningssystemet en SMS
automatisk.
Talekommandoer
Send hurtigmelding til Per Knutsen, jeg blir
forsinket
Hjelpemeldinger

Velg den meldingen du vil sende fra listen med
hurtigmeldinger. For å forflytte deg i listen kan
du si "gå til begynnelsen", "gå til slutten", "neste
side" eller "forrige side". Du kan angre det du
gjorde sist og begynne på nytt ved å si "angre",
eller si "avbryt" for å avbryte den aktuelle
handlingen.
Talekommandoer
Send SMS til Hans Olsen, Jeg kommer nå
Send SMS til Martin Pettersen på kontoret, Ikke
vent på meg
Hjelpemeldinger

hurtigmeldingen og si noe slikt som "send
hurtigmelding til Per Knutsen, jeg blir forsinket".
Se etter i telefonmenyen for å se navnene på de
meldingene som støttes.
Systemet sender kun forhåndsinnspilte
"Hurtigmeldinger".

Navigasjon
Valg av en profil
Til et nytt reisemål

Vennligst si "ring" eller "send hurtigmelding til",
og velg deretter en linje fra listen. For å forflytte
deg i en liste som vises på skjermen, kan du si "gå
til begynnelsen", "gå til slutten", "neste side" eller
"forrige side". Du kan angre det du gjorde sist og
begynne på nytt ved å si "angre", eller si "avbryt"
for å avbryte den aktuelle handlingen.
Talekommandoer

Intuitiv metode:
Trykk på Navigasjon for å vise hovedsiden.

Hør på den siste meldingen*
Hjelpemeldinger

Eller
Guidet metode:

For å høre din siste melding kan du si: "hør på
den siste meldingen". Hvis du ønsker å sende en
tekstmelding, finnes det flere hurtigmeldinger
som er klare til bruk. Bare si navnet på

Trykk på "Søker …".
Legg inn en adresse eller nøkkelord for
reisemålet ditt.
Trykke på "OK" for å velge
"Veivisningskriterier".

Før du kan bruke navigasjonsfunksjonen,
må du skrive inn "By", "Gate" (forslag
vises automatisk når du begynner å skrive) og
"Nummer" på det virtuelle tastaturet, eller

* Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis den tilkoblede telefonen støtter nedlasting av kontakter og nylige samtaler, og hvis den tilsvarende nedlastingen
har blitt gjort.
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velge en adresse fra "Kontakt"-listen eller
adressen "Historikk".

Til et av de siste reisemålene

Hvis du ikke bekrefter husnummeret, vil
navigasjonssystemet vise den ene enden
av gaten.

Trykk på "MENU"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Velg "Mine reisemål".

Trykk på "MENU"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Velg "Mine reisemål".

Velg klaffen "Nylige".
Velg adressen i listen for å vise
"Veivisningskriterier".
Trykk på "OK" for å starte guidet
navigasjon.

Velg klaffen "Kontakt".
Velg en kontakt i listen for å starte guidet
navigering.

Trykk på "MENU"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Velg "Legge inn adresse".
Deretter
Velg Land

Velg " Posisjon" for å se ankomstpunktet
på kartet.

Velg "språk" for tastaturet.
Endre tastaturttype i henhold til det valgte
"språket": ABCDE; AZERTY; QWERTY eller
QWERTZ.
Skriv inn "By", "Gate" og "Nummer", og
bekreft ved å trykke på de viste forslagene.
Trykke på "OK" for å velge
"Veivisningskriterier".
Og/eller
Velg "Vise på kartet" for å velge
"Veivisningskriterier".
Trykk på "OK" for å starte guidet
navigasjon.
Zoom inn/ut ved hjelp av
berøringsknappene eller med to fingre på
skjermen.

Mot en kontakt

Trykk på Navigasjon for å vise hovedsiden.

Til "Mitt Hjem" eller "Jobben"
Trykk på Navigasjon for å vise hovedsiden.
Trykk på "MENU"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Velg "Mine reisemål".
Velg klaffen "Favoritter".
Velg "Mitt Hjem".
Eller
Velg "Jobben".
Eller
Velg et lagret favorittreisemål.

Trykk på Navigasjon for å vise hovedsiden.

Til steder av interesse (POI)
Guidet metode:
Stedene av interesse (POI) er sortert i kategorier.
Trykk på Navigasjon for å vise hovedsiden.
Trykk på "MENU"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Velg "Steder av interesse".
Velg klaffen "Reise", "Aktivt liv",
"Salgssted", "Offentlig" eller "Geografisk".
Eller
Velg "Søke" for å skrive inn navnet og
adressen til et POI.
Trykk på "OK" for å beregne ruten.
Eller
Intuitiv metode:
Du kan bare velge denne metoden for å
bruke tjenesten hvis en
nettverkstilkobling er aktiv. Dette kan enten
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være en "tilkobling til nett via bilen", hvis du
bruker DS CONNECT BOX-løsningen eller en
"tilkobling til nett via bilen" via en
smarttelefon,
I begge tilfeller blir systemet automatisk
tilkoblet Internett, dersom nettverksdekning
tillater det.
Trykk på Navigasjon for å vise hovedsiden.
Trykk på "MENU"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Velg "Søke".
Trykk på modusen vist nederst til høyre på
skjermen (Lokal eller Tilkoblet) for å endre
"Database".
Velg "Database" i "Lokal" -modus (integrert
i kartet), eller i "Tilkoblet"-modus (koblet
til Internett).
Trykk på tilbakepilen for å bekrefte.
Legg inn en adresse eller nøkkelord for
reisemålet ditt (POI).
Trykk på "OK" for å starte søket.
Velg klaffen "På kjøreruten", "Rundt bilen"
eller "På reisemålet" for å snevre inn søket
ditt.
Velg ønsket adresse for å beregne ruten.

Til et sted på kartet
Trykk på Navigasjon for å vise hovedsiden.
Utforsk kartet ved å bruke fingeren.
Velg reisemålet ved å trykke på kartet.
Bruk fingeren på kartet for å plassere et
merke eller vise en undermeny.
Trykk på denne knappen for å starte guidet
navigering.
Eller
Trykk på denne knappen for å lagre
adressen som vises.
Et langvarig trykk på et punkt åpner en
liste over nærliggende POI-er.

Til GPS koordinater
Trykk på Navigasjon for å vise hovedsiden.
Utforsk kartet ved å bruke fingeren.
Berør skjermen med en finger for å gå til det neste
bildet.
Trykk på denne knappen for å vise
verdenskartet.
Velg ønsket land eller region ved å zoome ved
hjelp av rutenettet.
Trykk på denne knappen for å knappe inn
GPS-koordinater.
En markør vises midt på skjermen, med
koordinatene "Breddegrad" og
"Lengdegrad".
Velge type koordinater:

DMS for: Grader, minutter, sekunder.
DD for: Grader, desimaler.
Trykk på denne knappen for å starte guidet
navigering.
Eller
Trykk på denne knappen for å lagre
adressen som vises.
ELLER
Trykk på denne knappen for å skrive inn
verdien for "Breddegrad" på det virtuelle
knappaturet.
Og
Trykk på denne knappen for å skrive inn
verdien for "Lengdegrad" på det virtuelle
knappaturet.

TMC (Traffic Message
Channel)
Tilgjengelig i noen land.
TMC-meldinger (Traffic Message Channel) er
basert på en europeisk standard for kringkasting
av trafikkinformasjon via RDS-systemet på
FM-radio, og sender trafikkinformasjon i sanntid.
TMC-informasjonen vises på et GPS
navigasjonskart og tas øyeblikkelig når ruter
beregner for å unngå ulykker, trafikk-kork og
lukkede veier.
Faresonevarsler vil kanskje ikke bli vist,
avhengig av gjeldende lovgivning og
abonnement på den tilsvarende tjenesten.
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Tilkoblet navigasjon
Tilkobling av
navigasjonssystem
Avhengig av versjon, bilvariant og abonnement på
online-tjenester og alternativer.

Tilkobling til nett via bilen
Hvis du bruker DS CONNECT BOXløsningen, kobles systemet automatisk
til Internett og tilkoblede tjenester, og krever ikke
at brukeren oppretter en tilkobling via
smarttelefonen.
ELLER

Tilkobling til nett via brukeren

mellom smarttelefonen og systemet fungerer
riktig.
USB-tilkobling

Da prosesser og standarder stadig
forandrer seg, anbefaler vi å oppdatere
smarttelefonens operativsystem, samt dato
og klokkeslett på smarttelefonen og systemet,
for å sikre at kommunikasjonsprosessen

Velg klaffen "Sikret", "Ikke sikret" eller
"Lagret".

Koble til USB-ledningen.
Smarttelefonen lades når den er koblet
til via USB-kabel.
Bluetooth-tilkobling

Velge et nettverk.

Tast inn Wi-Fi-nettverket "Nøkkel" og
"Passord" på det virtuelle tastaturet.

Aktiver telefonens Bluetooth-funksjon,
og kontroller at telefonen er synlig for
alle (se avsnitt Connect-App).
Wi-Fi-tilkobling
Velg et Wi-Fi-nettverk oppdaget av
systemet og koble til det.
Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis
den er aktivert enten via "Meldinger" eller
via menyen "Connect-App".
Trykk på "Meldinger".

Gå til Brands nasjonale nettside for listen
over passende smarttelefoner.
Aktivere og angi innstillinger for deling via
smarttelefontilkobling.

Velg "Wi-Fi-nettverkforbindelse".

Velg Wi-Fi for å aktivere den.
ELLER
Trykk på Connect-App for å vise
hovedsiden.
Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.

Trykk på "OK" for å etablere en tilkobling
mellom smarttelefonen og bilens
system.
Restriksjoner for bruk:
– Med CarPlay® er deling av tilkobling kun
tilgjengelig med en Wi-Fi-tilkopling.
– Med MirrorLinkTM er deling av tilkobling kun
tilgjengelig med en USB-tilkopling.
Kvaliteten på tjenestene er avhengig av
kvaliteten på nettverksforbindelsen.

Tillate sending av opplysninger.
Trykk på Reguleringer for å vise
hovedsiden.
Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Velg "Systemkonfigurasjon".
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Velg klaffen "Privatfunksjon".
ELLER

Disse innstillingene må konfigureres for hver
profil.
Trykk på "OK" for å bekrefte valget ditt.

Trykk på "Meldinger".
Velg klaffen "Varsler".
Trykk på "Privatfunksjon".
DERETTER
Aktiver eller deaktiver:
– Ingen deling (data, bilens posisjon).
– “Kun deling av data"
– "Deling av data og bilposisjon"

Spesielle innstillinger
for det tilkoblede
navigasjonssystemet
Trykk på Navigasjon for å vise hovedsiden.
Trykk på "MENU"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Velg "Reguleringer".
Velg klaffen "Kart".
Aktiver eller deaktiver:
– "Tillate kunngjøring av faresoner".
– "Råd for det siste stykket til fots".

Aktiver eller deaktiver:
– "Varsle om parkeringsplasser i nærheten".
– "Varsling bensinstasjon".
– "Varsle om risikosoner" og trykk deretter på
advarselsikonet (trekanten) for å konfigurere
varsler.
– "Sende ut et lydvarsel".
– "Varsle nærhet til POI1".
– "Varsle nærhet til POI2".

Følgende tjenester tilbys med tilkoblet
navigasjon.
En tilkoblet servicepakke:
– Værmelding,
– Bensinstasjon,
– Parkering,
– Trafikk,
– POI lokalt søk.
A Faresone pakke (valgfri).

Deklarasjonsnummer: "Varsle
om risikosoner"
For å sende informasjon om faresoner,
velg alternativet:Tillate kunngjøring av
faresoner
Trykk på Navigasjon for å vise hovedsiden.

Trykk på "OK" for å bekrefte valget ditt.
"Meldinger", I den øvre linjen, kan utføres
når som helst.
Faresonevarsler vil kanskje ikke bli vist,
avhengig av gjeldende lovgivning og
abonnement på den tilsvarende tjenesten.
Når TOMTOM TRAFFIC vises er tjenestene
tilgjengelige.

Trykk på knappen "Opplyse om en ny
faresone" som befinner seg i sidefeltet
eller øvre banner på berøringsskjermen
(utstyrsavhengig).
Velg alternativet "Type" for å velge type
"Faresone".
Velg alternativet "Kiirus" og oppgi den
ved hjelp av det virtuelle tastaturet.
Trykk på "OK" for å lagre og sende
informasjonen.
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Vise drivstoffinformasjon
Trykk på Navigasjon for å vise hovedsiden.
Trykk på denne knappen for å se listen
over tjenester.
Trykk på "POI på kartet" for å vise listen
med interessepunkter.
Trykk på én av knappene for å søke etter
"Stasjoner".
Aktiver/deaktiver "Stasjoner".

Trykk på denne knappen for å vise en
sekundærside.
Velg klaffen "Parametre".

Velg ønsket drivstoff.

Trykk på "OK" for å lagre.

Vise informasjon om
ladestasjon
Trykk på Navigasjon for å vise hovedsiden.
Trykk på denne knappen for å se listen
over tjenester.
Trykk på "POI på kartet" for å vise listen
med interessepunkter.

Trykk på én av knappene for å søke etter
"Stasjoner".
Aktiver/deaktiver "Stasjoner".
Trykk på denne knappen for å vise en
sekundærside.
Velg klaffen "Parametre".
Velg ønsket tilkoblingstype.

Applikasjoner
USB-porter
Avhengig av utstyret finner du mer informasjon
om USB-porter som er kompatible med CarPlay®-,
MirrorLinkTM- eller Android Auto-apper, i avsnittet
"Brukervennlighet og komfort".
Gå til Brands nasjonale nettside for listen
over passende smarttelefoner.

Trykk på "OK" for å lagre.

Vise informasjon om været
Trykk på Navigasjon for å vise hovedsiden.
Trykk på denne knappen for å se listen
over tjenester.
Velg "Konsultasjon kart".
Velg "Værmelding".
Trykk på denne knappen for å vise
grunnleggende informasjonen.
Trykk på denne knappen for å få detaljert
informasjon om været.
Temperaturen som vises kl. 6 om
morgenen, vil være dagens høyeste
temperatur.
Temperaturen som vises kl. 18, vil være nattens
laveste temperatur.

Synkronisering av en smarttelefon gjør
det mulig for brukere å vise programmer
som støtter smarttelefonens
MirrorLinkCarPlay®-, TM- eller Android
Auto-teknologi på bilens skjerm. For CarPlay®teknologi må funksjonen CarPlay® først
aktiveres på smarttelefonen.
I alle tilfeller må smarttelefonen låses opp for
å aktivere kommunikasjonsprosessen mellom
smarttelefonen og systemet.
Da prinsipper og standarder stadig forandrer
seg, anbefaler vi å oppdatere smarttelefonens
operativsystem, sammen med dato og
klokkeslett på smarttelefonen og systemet.

Tilkobling
Trykk på Connect-App for å vise
hovedsiden.
Trykk på "Tilkobling" for å få tilgang til CarPlay®-,
MirrorLinkTM- eller Android Auto-funksjonen.
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CarPlay®-smarttelefontilkobling MirrorLinkTMKoble til en USB-kabel. Smarttelefonen
smarttelefontilkobling
lades når den er koblet til en USB-kabel.
Trykk på "Telefon" for å vise
CarPlay®-grensesnittet.

Eller
Koble til en USB-kabel. Smarttelefonen
lades når den er koblet til en USB-kabel.
Fra systemet trykker du på "Connect-App"
for å vise hovedsiden.
Trykk på "Tilkobling" for å få tilgang til
"CarPlay®"-funksjonen.
Trykk på "CarPlay" for å vise
CarPlay®-grensesnittet.
Ved tilkobling av USB-kabelen vil
CarPlay®-funksjonen deaktivere
systemets Bluetooth®-modus.
Når USB-kabelen er koblet fra og
tenningen slås av og deretter på igjen, vil
ikke systemet automatisk bytte til Radio
Media-modus automatisk; kilden må endres
manuelt.

"MirrorLinkTM"-funksjonen krever en
kompatibel smarttelefon og kompatible
applikasjoner.
Du kan kontrollere at telefonen din er
kompatibel på Brands nettsted (tjenester).
Når du kobler en smarttelefon til systemet,
anbefaler vi at du aktiverer Bluetooth® på
smarttelefonen.
Koble til en USB-kabel. Smarttelefonen
lades når den er koblet til en USB-kabel.
Fra systemet trykker du på "Connect-App"
for å vise hovedsiden.
Trykk på "Tilkobling" for å få tilgang til
"MirrorLinkTM"-funksjonen.
Trykk på "MirrorLinkTM" for å starte
applikasjonen i systemet.
Avhengig av typen smarttelefon kan det hende du
må aktivere MirrorLink TM-funksjonen.
Under prosedyren vises flere skjermbilder
om tilknytningen til visse funksjoner.
Godta for å starte og fullføre tilkoblingen.
Når tilkoblingen er aktiv, vil det vises en side
med applikasjonene som allerede er lastet
ned til smarttelefonen som er kompatible med
MirrorLinkTM-teknologien.
Ved siden av visning av MirrorLinkTM er tilgang til
de forskjellige musikkildene fortsatt tilgjengelig
ved hjelp av berøringsknappene på øvre rad.

Du har til enhver tid tilgang til menyene i systemet
ved hjelp av tilhørende knapper.
Det kan oppstå en pause før programmer
blir tilgjengelige, avhengig av
nettverkskvaliteten.

Smarttelefontilkoblingen
Android Auto
Installer "Android Auto"-programmet på
smarttelefonen via "Google Play".
Funksjonen "Android Auto" krever at
smarttelefonen og applikasjonene er
kompatible.
Koble til en USB-kabel. Smarttelefonen
lades når den er koblet til en USB-kabel.
Fra systemet trykker du på "Connect-App"
for å vise hovedsiden.
Trykk på "Tilkobling" for å få tilgang til "Android
Auto"-funksjonen.
Trykk på "Android Auto" for å starte
applikasjonen i systemet.
Under prosedyren vises flere skjermbilder
om tilknytningen til visse funksjoner.
Godta for å starte og fullføre tilkoblingen.
Ved siden av visning av Android Auto er tilgang til
de forskjellige musikkildene fortsatt tilgjengelig
ved hjelp av berøringsknappene på øvre rad.
Du har til enhver tid tilgang til menyene i systemet
ved hjelp av tilhørende knapper.
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I Android Auto-modus deaktiverer
funksjonen som viser rullende menyer ved
å trykke kort på skjermen med tre fingre.
Det kan oppstå en pause før programmer
blir tilgjengelige, avhengig av
nettverkskvaliteten.

Bilapper
Trykk på Connect-App for å vise
hovedsiden.
Trykk på "Bilapper" for å vise hjemmesiden for
applikasjonene.

Internettleser
Trykk på Connect-App for å vise
hovedsiden.
Trykk på "Tilkobling" for å få tilgang til
"Tilkoblede apper"-funksjonen.
Trykk på "Tilkoblede apper"-knappen for å se
nettleserens hovedside.
Velg hjemland.
Trykk på "OK" for å lagre og starte
nettleseren.
Internett-tilkoblingen opprettes ved hjelp
av en av bilens eller brukerens
nettverksforbindelser.

Bluetooth-tilkobling®
Tjenestene som er tilgjengelige, er
avhengig av nettet, SIM-kortet og
kompatibiliteten med Bluetooth-enhetene som
brukes. Se brukerhåndbok for smarttelefonen
og tjenesteleverandøren for å sjekke hvilke
tjenester som er tilgjengelige.
Funksjonen Bluetooth må aktiveres og
smarttelefonen konfigureres som "Synlig
for alle".
For å fullføre paringen, uansett hvilken
fremgangsmåte som er benyttet (fra
smarttelefonen eller fra systemet), sørg for at
koden er identisk i systemet og i smarttelefonen.
Hvis paringsprosedyren mislykkes,
anbefaler vi å deaktivere og deretter
aktivere Bluetooth-funksjonen på
smarttelefonen.

Fremgangsmåte på smarttelefonen
Velg navnet på systemet i den listen med
enheter som er funnet.
På systemet godtar du forespørselen om
tilkobling av smarttelefonen.

Fremgangsmåte fra systemet
Trykk på Connect-App for å vise
hovedsiden.

Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Trykk på "Bluetooth-tilkobling".
Velg "Søke".
Listen med registrerte smarttelefoner
vises.
Velg navnet på den valgte smarttelefonen
fra listen.
Avhengig av type smarttelefon kan du bli
bedt om å akseptere eller ikke akseptere
overføring av kontakter og meldinger.

Deling av tilkobling
Systemet tilbyr å koble til smarttelefonen med 3
profiler:
– "Telefon" (håndfrisett, kun telefon),
– "Streaming" (strømming: trådløs avspilling av
lydfiler på smarttelefonen).
– "Mobil internettdata".
Profilen "Mobil internettdata" må
aktiveres for tilkoblet navigasjon (hvis
bilen ikke har "Nød- og assistanseanrop"
-tjenester), etter at du først har aktivert deling
via smarttelefontilkobling.
Velg én eller flere profiler.
Trykk på "OK" for å bekrefte.
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Wi-Fi-tilkobling
Nettverkstilkobling med smarttelefonen Wi-Fi.
Trykk på Connect-App for å vise
hovedsiden.
Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Velg "Wi-Fi-nettverkforbindelse".
Velg klaffen "Sikret", "Ikke sikret" eller
"Lagret".
Velge et nettverk.
Tast inn Wi-Fi-nettverket "Nøkkel" og
"Passord" på det virtuelle tastaturet.
Trykk på "OK" for å etablere tilkoblingen.
Wi-Fi-forbindelse og Wi-Fiforbindelsesdeling er eksklusive.

Deling av tilkobling Wi-Fi
Utstyrsavhengig.
Systemet oppretter et lokalt Wi-Fi-nettverk.
Trykk på Connect-App for å vise
hovedsiden.
Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Velg Dele Wi-Fi-tilkobling.
Velg "Aktivering"-klaffen for å aktivere eller
deaktivere Wi-Fi-tilkoblingsdeling.
Og/eller

Velg "Reguleringer"-klaffen for å endre systemets
nettverksnavn og passord.
Trykk på "OK" for å bekrefte.
For å beskytte mot uautorisert tilgang og
sørge for at alle systemer er så sikre som
mulig, anbefales bruk av en sikkerhetskode
eller et komplekst passord.

Styring av tilkoblinger
Trykk på Connect-App for å vise
hovedsiden.
Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Velg "Styre tilkobling".
Med denne funksjonen vil du kunne se tilgangen
til tilkoblede tjenester, tilgjengeligheten for
tilkoblede tjenester, og du vil kunne endre
tilkoblingsmodusen.

Radio
Velge stasjon
Trykk på Radio Media for å vise
hovedsiden.
Trykk på "Frekvens".
Trykk på én av knappene for å utføre
automatisk søk etter radiostasjoner.
Eller

Flytt glidebryteren for å søke etter
frekvenser opp eller ned manuelt.
Eller
Trykk på Radio Media for å vise
hovedsiden.
Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Velg "Radiostasjoner" på sekundærsiden.
Trykk på "Frekvens".
Tast inn verdiene på det virtuelle
tastaturet.
Tast først inn enhetene, og klikk deretter på
desimalfeltet for å taste inn sifrene etter
kommaet.
Trykk på "OK" for å bekrefte.
Radiomottaket kan påvirkes av elektrisk
utstyr som ikke er godkjent, for eksempel
en USB-lader tilkoblet et 12 V-kontakt.
Omgivelsene (åssider, hus, tunneler,
parkeringshus, kjeller osv.) kan hindre
mottaket, også når det gjelder RDS-modus.
Dette fenomenet er helt normalt i forbindelse
med radiobølgeoverføring, og indikerer på
ingen måte en funksjonssvikt i lydanlegget.

Forhåndsinnstille en
radiostasjon
Velg en radiostasjon eller frekvens.
(se tilhørende kapittel).
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Trykk på Forhåndsinnstillinger".
Trykk og hold inne en av knappene for å
lagre stasjonen.

Endring av frekvens
Trykk på Radio Media for å vise
hovedsiden.
For å endre bølgebånd skal du trykke på "Bånd…",
som vises nederst til høyre på skjermen.

Aktivere/deaktivere RDS
RDS, hvis aktivert, lar deg fortsette lytting til
samme stasjon ved automatisk å gå til alternative
frekvenser.
Trykk på Radio Media for å vise
hovedsiden.
Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Velg "Radioinnstillinger".
Velg "Generelt".
Aktiver/deaktiver "Oppfølging av stasjon".
Trykk på "OK" for å bekrefte.
RDS-stasjonssporing vil kanskje ikke være
tilgjengelig i hele landet, da mange
radiostasjoner har 100 % dekning i hele landet.
Dette forklarer hvorfor mottaket av stasjonen
blir borte under en kjørestrekning.

Vise tekstinformasjon
Funksjonen "Radiotekst" viser informasjon som
sendes av radiostasjonen relatert til stasjonen
sangen som spilles av.
Trykk på Radio Media for å vise
hovedsiden.
Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Velg "Radioinnstillinger".
Velg "Generelt".
Aktiver/deaktiver "Visning av radiotekst".
Trykk på "OK" for å bekrefte.

Lytte til TA-meldinger
TA-funksjonen (Traffic Announcement)funksjonen gir prioritet til TA-varselmeldinger.
Denne funksjonen er avhengig av godt mottak fra
en radiostasjon som sender denne type meldinger.
Mens trafikkinformasjonen kringkastes, blir
aktuelt media automatisk avbrutt slik at TA
meldingen kan høres. Den opprinnelige lydkilden
gjenopptas når meldingen er ferdig.
Velg "Meldinger".
Aktiver/deaktiver "Trafikkmelding".
Trykk på "OK" for å bekrefte.

DAB-radio (Digital Audio
Broadcasting)
Bakkesendt digitalradio
Den digitale radioen gir en bedre lyttekvalitet.
De forskjellige "multipleksene/gruppene" tilbyr
et utvalg av radiokanaler, sortert i alfabetisk
rekkefølge.
Trykk på Radio Media for å vise
hovedsiden.
Trykk "Bånd…" i midt på øverst på skjermen for å
vise "DAB"-frekvensen.

FM-DAB sporing
"DAB" dekker ikke 100 % av territoriet.
Når digitalradio-signalet er dårlig, lar "FM-DAB
automatisk oppfølging" deg fortsatt lytte til
samme stasjon ved automatisk å slå over til
tilsvarende "FM" analoge stasjon (hvis slik
finnes).
Trykk på Radio Media for å vise
hovedsiden.
Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Velg "Radioinnstillinger".
Velg "Generelt".
Aktiver/deaktiver "FM-DAB".
Aktiver/deaktiver "Oppfølging av stasjon".
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Trykk på "OK".
Hvis "FM–DAB automatisk sporing" er
aktivert, kan det oppstå en
tidsforskyvning på noen få sekunder når
systemet bytter til "FM" analog radio, og i noen
tilfeller en volumendring.
Når kvaliteten på det digitale signalet igjen
blir tilfredsstillende, går systemet automatisk
tilbake til "DAB".
Dersom "DAB"-stasjonen det lyttes til ikke
er tilgjengelig i "" (opsjonen "FMFMDAB/"
vises gråskravert), eller dersom "FM-DABautosporing" ikke er aktivert, vil lyden avbrytes
når det digitale lydsignalet blir dårlig.

Media
USB-port
Sett USB-minnepinnen inn i USB-porten
eller koble USB-enheten til USB-porten ved
hjelp av en passende ledning (medfølger ikke).
For å beskytte systemet må du ikke bruke
en USB-hub.
Systemet oppretter spillelistene (midlertidig
minne); denne opprettelsen kan ta fra noen
sekunder til flere minutter ved første tilkobling.

Reduksjon av antall ikke-musikkfiler og antall
mapper vil redusere ventetiden.
Spillelister oppdateres hver gang tenningen slås
av eller en USB-minnepinne kobles til. Lydanlegget
husker disse listene, som deretter vil bli lastet ned
raskere hvis de ikke er endret.

Aux kontakt (AUX)
Avhengig av utstyr.
Koble en bærbar enhet (MP3-spiller, osv.)
til tilleggskontakten ved hjelp av en
lydkabel (medfølger ikke).
Denne kilden er kun tilgjengelig hvis "Auxinngang" har blitt krysset av i lydinnstillingene.
Still først inn volumet for den mobile enheten
(høyt nivå). Reguler deretter lydstyrken til
bilradioen.
Kontroller styres via den bærbare enheten.

Valg av kilde
Trykk på Radio Media for å vise
hovedsiden.
Velg "KILDER".
Valg av lydkilde.

Se på video
Avhengig av utstyr / avhengig av versjon /
avhengig av land.
Sett inn en USB minnepinne i USB porten.
Reguleringskommandoer for video er kun
tilgjengelig på berøringsskjermen.

Trykk på Radio Media for å vise
hovedsiden.
Velg "KILDER".
Velg Video for å starte videoen.
For å fjerne USB-minnepinnen må du trykke
på pauseknappen for å stoppe videoen, før
du fjerner minnepinnen.
Systemet kan spille av videofiler i formatene
MPEG-4 Part 2, MPEG-2, MPEG-1, H.264, H.263,
VP8, WMV og RealVideo.

Direkteavspilling Bluetooth®
Strømming gjør at du kan lytte til lyd-feed fra din
smarttelefon.
Bluetooth-profilen må være angitt.
Still først inn volumet for den mobile enheten
(høyt nivå).
Reguler deretter lydstyrken til bilradioen.
Hvis avspilling ikke starter automatisk, kan det
være nødvendig å starte audioavspilling fra
smarttelefonen.
Kontrollen gjøres fra den bærbare enheten eller
ved å bruke systemets berøringsknapper.
Når den er tilkoblet i Streaming modus,
anses smarttelefonen å være en
mediakilde.

Koble til Apple®-enheter
Koble Apple®-enheten til USB-porten ved hjelp av
en passende kabel (følger ikke med).
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Avspillingen starter automatisk.
Styringen gjøres via betjeningene til lydsystemet.
Inndelingene som er tilgjengelige tilhører
den tilkoblede eksterne spilleren (artister
/ album / sjangre / spor / spillelister / lydbøker
/ podcaster).
Standard-klassifikasjon er etter artist. For å
endre aktiv kategorisering, gå til øverste nivå
i menyen og velg ønsket kategorisering (for
eksempel spilleliste) og bekreft. Gå deretter til
ønsket spor.
Det kan hende at programversjonen til
lydsystemet ikke er kompatibel med generasjonen
til din Apple®-enhet.

Informasjon og tips
Systemet støtter USB-masselagringsenheter,
BlackBerry ®-enheter og Apple®-spillere via USBporter. Adapterkabelen følger ikke med.
Enheter administreres ved bruk
betjeningskontrollene for lydanlegget.
De andre enhetene som ikke gjenkjennes av
systemet under tilkoblingen, skal kobles til AUXkontakten ved hjelp av en kabel (følger ikke med)
eller via Bluetooth-streaming, hvis kompatibelt.
Lydanlegget leser lydfiler med filnavnet ".wma,
aac, .flac, .ogg, .mp3", ved bithastigheter mellom
32 Kbps og 320 Kbps.
Den kan også lese VBR-modus (Variable Bit Rate).
Ingen andre filtyper (.mp4, o.l.) kan leses.
Alle ".wma"-filer må være standard WMA 9-filer.
Sampling-forhold som støttes er 32, 44 og 48 KHz.

For å unngå lesnings- og visningsproblemer,
anbefaler vi at du velger filnavn med færre enn
20 tegn, og som ikke inneholder noen spesialtegn
(for eksempel “ ? . ; ù).
Bruk bare USB nøkler i FAT32-format (File
Allocation Table).
Vi anbefaler at du bruker den originale
USB-kabelen til den bærbare enheten.

Fremgangsmåte på telefonen
Velg navnet på systemet i listen over
registrerte enheter.
På systemet godtar du forespørselen om
tilkobling av telefonen.

Fremgangsmåte fra systemet
Trykk på Telefon for å vise hovedsiden.
Trykk på "Bluetooth-søk".

Telefon

Eller

Koble til en Bluetooth -telefon
®

Tjenestene som er tilgjengelige, er
avhengig av nettet, SIM-kortet og
kompatibiliteten med Bluetooth-enhetene som
brukes. Se brukerhåndbok for telefonen og
tjenesteleverandøren for å sjekke hvilke
tjenester som er tilgjengelige.
Funksjonen Bluetooth må aktiveres og
telefonen konfigureres som "Synlig for
alle" (i telefoninnstillingene).
Kontroller at samme kode vises på systemet og
på telefonen.
Hvis paringsprosedyren mislykkes,
anbefaler vi å deaktivere og deretter
aktivere Bluetooth-funksjonen på telefonen.

Velg "Søke".
Listen med registrerte telefoner vises.
Velg navnet på den valgte telefonen fra
listen.

Deling av tilkobling
Systemet tilbyr å koble til telefonen med 3
profiler:
– "Telefon" (håndfrisett, kun telefon),
– "Streaming" (strømming: trådløs avspilling av
lydfiler på telefonen).
– "Mobil internettdata".
Profilen "Mobil internettdata" må
aktiveres for tilkoblet navigasjon, etter at
du først har aktivert deling via
smarttelefontilkobling.
Velg én eller flere profiler.
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Trykk på "OK" for å bekrefte.
Avhengig av type telefon kan du bli bedt om å
akseptere eller ikke akseptere overføring av
kontakter og meldinger.
Systemets kapasitet til å koble seg til kun
én profil er avhengig av telefonen.
Alle tre profiler kan tilkobles som standard.
Profiler kompatible med systemet er: HFP,
OPP, PBAP, A2DP, AVRCP, MAP and PAN.
Gå til merkets nettside for mer informasjon
(kompatibilitet, mer hjelp osv.).

Automatisk ny tilkobling
Når du kommer tilbake i bilen og har med
deg telefonen som er tilkoblet, vil systemet
automatisk kjenne den igjen. Paringen skjer
da automatisk innen ca. 30 sekunder etter at
tenningen er slått på (Bluetooth aktivert).
For å endre tilkoblingsprofilen:
Trykk på Telefon for å vise hovedsiden.
Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Velg "Bluetooth-tilkobling" for å se listen
over parede eksterne enheter.
Trykk på "Detaljer"-knappen.
Velg én eller flere profiler.

Trykk på "OK" for å bekrefte.

Administrasjon av parede telefoner
Denne funksjonen lar deg koble til eller frakoble
en enhet eller slette en paring.
Trykk på Telefon for å vise hovedsiden.
Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Velg "Bluetooth-tilkobling" for å se listen
over parede eksterne enheter.
Trykk på navnet på den valgte telefonen i
listen for å koble fra.
Trykk på nytt for å koble til.

Slette en telefon
Velg søppelkurven øverst til høyre på
skjermen for å vise søppelkurven ved siden
av den valgte telefonen.
Trykk på søppelkurven ved siden av den
valgte telefonen for å slette denne.

eller
Velg "Avslutt samtale" på
berøringsskjermen.

Utgående anrop
I Norge er det forbudt å bruke håndholdt
mobiltelefon under kjøring.
Parkering av bilen.
Bruk betjeningene på rattet for å ringe.

Ringe et nytt nummer
Trykk på Telefon for å vise hovedsiden.
Skriv inn telefonnummeret med det
digitale tastaturet.
Trykk på "Ringe" for å starte anropet.

Ringe til en kontakt
Trykk på Telefon for å vise hovedsiden.

Motta et anrop

Eller trykk og hold

Et innkommende anrop annonseres med en
ringetone og et overlappende vindu på skjermen.
Trykk raskt på den rattmonterte tasten for
å akseptere en innkommende samtale.
Og
Gi et langt trykk

telefon-knappen til betjeningen ved rattet.

på den rattmonterte telefontasten for å
avvise anropet.

Velg "Kontakt".
Velg ønsket kontakt i listen som vises.
Velg "Ringe".
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Ringe opp ett av de siste
numrene som er brukt
Trykk på Telefon for å vise hovedsiden.
Eller
Trykk og hold
telefon-knappen til betjeningen ved rattet.
Velg "Anrop".
Velg ønsket kontakt i listen som vises.
Det er alltid mulig å ringe direkte fra
telefonen. Parker bilen først av
sikkerhetsårsaker.

Styring av kontakter/
oppføringer
Trykk på Telefon for å vise hovedsiden.
Velg "Kontakt".
Velg "Opprette" for å legge til en ny
kontakt.
Trykk på "Telefon"-klaffen for legge inn
kontaktens telefonnummer/telefonnumre.
Trykk på "Adresse"-klaffen for legge inn
kontaktens adresse(r).
Trykk på "Email"-klaffen for legge inn
kontaktens e-postadresse(r).
Trykk på "OK" for å lagre.

Trykk på denne knappen for å sortere
kontakter etter etternavn+fornavn eller
etter fornavn+etternavn.
Funksjonen "Email" gjør det mulig å skrive
inn e-postadresser for en kontakt, men
systemet kan ikke sende e-postmeldinger.

Styring av meldinger
Trykk på Telefon for å vise hovedsiden.
Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Velg "Meldinger" for å vise listen over
meldinger.
Velg klaffen "Alle", "Motatt" eller "Sendt".
Velg detaljene for meldingen som er valgt
fra én av listene.
Trykk på "Svare" for å sende en
hurtigmelding som er lagret i systemet.
Trykk på "Ringe" for å starte anropet.
Trykk på "Lytte" for å lytte til meldingen.
Tilgang til "Meldinger" avhenger av
kompatibiliteten mellom smarttelefonen
og det innebygde systemet.
Noen smarttelefoner henter meldinger eller
e-postmeldinger langsommere enn andre.

Styring av hurtigmeldinger
Trykk på Telefon for å vise hovedsiden.
Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Velg "Hurtigmeldinger" for å vise listen
over meldinger.
Velg klaffen "Forsinket", "Min ankomst",
"Ikke tilgjengelig" eller "Annet", slik at du
kan opprette nye meldinger.
Trykk på "Opprette" for å skrive en ny
melding.
Velg meldingen som er valgt fra én av
listene.
Trykk på "Overføre" for å velg én eller flere
mottakere.
Trykk på "Lytte" for å spille av meldingen.

Styring av e-post
Trykk på Telefon for å vise hovedsiden.
Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Velg "Email" for å vise listen over
meldinger.
Velg klaffen "Motatt", "Sendt" eller "Ikke
leste".
Velg meldingen som er valgt fra én av listene.
Trykk på "Lytte" for å spille av meldingen.
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Tilgang til e-postmeldinger avhenger av
kompatibiliteten mellom smarttelefonen
og det innebygde systemet.

Konfigurasjon
Audio settings
Trykk på Reguleringer for å vise
hovedsiden.
Velg "Lydinnstillinger".
Velg "Musikalsk atmosfære", "Fordeling"; "Lyd",
"Stemme" eller "Ringetone".
Trykk på "OK" for å lagre innstillingene.
Balansen/fordelingen (eller spatialisering
med Arkamys©-systemet) bruker
lydbehandling for å justere lydkvaliteten i
henhold til antall passasjerer i bilen.
Kun tilgjengelig sammen med høyttalere foran
og bak.
Musikalsk atmosfære-innstillingen (valg
av 6 bakgrunner) og lydinnstillingene
Bass, Middels og Diskant er forskjellige og
uavhengige for hver lydkilde.
Aktiver eller deaktiver "Loudness".
"Fordeling"-innstillingene (Alle passasjerer,
Fører og Alene foran) er felles for alle kilder.

Aktiver eller deaktiver "Taktile lyder",
"Hastighetsavhengig lydstyrke" og
"Aux-inngang".
Innebygd lyd: Arkamys Sound Staging©
optimaliserer lydfordelingen i kupeen.

Konfigurere profiler
Trykk på Reguleringer for å vise
hovedsiden.
Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Velg "Parametrering av profiler".
Velg "Profil 1", "Profil 2", "Profil 3" eller "Felles
profil".
Trykk på denne knappen for å legge inn et
profilnavn ved hjelp av det virtuelle
knappaturet.
Trykk på "OK" for å bekrefte.
Trykk på denne knappen for å legge til et
profilbilde.
Sett en USB-minnepinne som inneholder et
bilde inn i USB-porten.
Velg bildet.
Trykk på "OK" for å godta overføringen av
bildet.
Trykk på "OK" en gang til for å lagre
innstillingene.

Bildet plasseres i et kvadratisk område.
Systemet endrer størrelsen på
originalbildet hvis det har et annet format.
Trykk på denne knappen for å tilbakestille
den valgte profilen.
Tilbakestilling av den valgte profilen
aktiverer det engelske språket som
standard.
Velg en "Profil" (1 eller 2 eller 3) for å lenke
"Lydinnstillinger" med.
Velg "Lydinnstillinger".
Velg "Musikalsk atmosfære", "Fordeling"; "Lyd",
"Stemme" eller "Ringetone".
Trykk på "OK" for å lagre innstillingene for
den valgte profilen.

Endre innstillingene i systemet
Trykk på Reguleringer for å vise
hovedsiden.
Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Velg "Skjermkonfigurering".
Velg "Utvikling".
Aktiver eller deaktiver:Gjennomgang av
automatisk tekst
Velg "Lysstyrke".
Beveg glidebrytere for å justere lydstyrken
på skjermen og/eller på
instrumentpanelet.
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Trykk på Reguleringer for å vise
hovedsiden.
Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Velg "Systemkonfigurering".
Velg "Måleenheter" for å endre enhetene for
avstand, drivstofforbruk og temperatur.
Velg "Fabrikkparametre" for å gjenopprette de
opprinnelige innstillingene.
Tilbakestilling av systemet til
"Fabrikkparametre" aktiverer engelsk og
Fahrenheit-grader og deaktiverer sommertid.
Velg "Systeminfo" for å se versjoner for de
forskjellige modulene som installert i systemet.

Velge språk
Trykk på Reguleringer for å vise
hovedsiden.
Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Velg "Språk" for å endre språk.

Datoregulering
Trykk på Reguleringer for å vise
hovedsiden.
Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.

Velg "Innstilling klokkeslett-dato".
Velg "Dato".
Trykk på denne knappen for å stille inn
datoen.
Trykk på "OK" for å bekrefte.
Velg format på datovisningen.
Innstilling av tid og dato er bare
tilgjengelig hvis "GPS-synkronisering" er
deaktivert.

Regulering av klokkeslett
Trykk på Reguleringer for å vise
hovedsiden.
Trykk på "OPSJONER"-knappen for å få tilgang til
sekundærsiden.
Velg "Innstilling klokkeslett-dato".
Velg "Klokkeslett".
Trykk på denne knappen for å stille inn
klokkeslettet ved hjelp av det virtuelle
knappaturet.
Trykk på "OK" for å bekrefte.
Trykk på denne knappen for å stille inn
tidssonen.
Velg visningsformat tid (12 timer / 24
timer)

Aktivere eller deaktivere sommertid (+ 1
time)
Aktiver eller deaktiver GPS-synkronisering
(UTC).
Trykk på "OK" for å bekrefte.
Systemet vi kanskje ikke skiftet
automatisk mellom vinter- og sommertid
(avhengig av land).

Fargetemaer
Avhengig av utstyr / avhengig av versjon.
Av sikkerhetsmessige grunner kan
fargekombinasjoner kun skiftes når bilen
står stille.
Trykk på Reguleringer for å vise
hovedsiden.
Velg "Temaer".
Velg et fargetema fra listen og trykk på
"OK" for å bekrefte.
Hver gang det endres farge, vil systemet
starte opp skjermen på nytt. Midlertidig
vil det da vises en svart skjerm.
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Vanlige spørsmål
Oversiktene nedenfor har organisert svarene på
spørsmålene som oftest blir stilt når det gjelder
bilradioen.

Navigation
Jeg kan ikke legge inn navigasjonsadressen.
Adressen gjenkjennes ikke.
► Bruk den "intuitive metoden" ved å
trykke på "Søker …"-knappen nederst på
"Navigasjon"-siden.
Systemet fullfører ikke utregningen av reiseruten.
Ruteinnstillingene kan være i konflikt med
gjeldende plassering (for eksempel hvis
tollveier ekskluderes, men kjøretøyet er på en
betalingsvei).
► Kontroller visingskriteriene i menyen
"Navigation".
Jeg mottar ikke "Faresone"-varsler.
Du har ikke abonnert på alternativet for
online-tjenester.
► Hvis du har abonnert på alternativet:
- Noen dager kan forløpe før tjenesten aktiveres,
- tjenester kan ikke velges i systemmenyen,
- nettjenester er ikke aktive ("TOMTOM TRAFFIC"
vises ikke på kartet).
POI (steder av interesse) vises ikke
POI er ikke blitt valgt.
► Still inn zoomnivået på 600 fot (200 m) eller
velg POI-er i POI-listen.

Advarselsfunksjonen "Faresone" virker ikke.
Advarselsignalet er ikke aktivt, eller volumet er
for lavt.
► Aktiver advarselsignalet på menyen
"Navigation", og kontroller talevolumet i
lydinnstillingene.
Systemet tilbyr ikke omkjøring av en hendelse på
reiseruten.
Ruteinnstillingene tar ikke hensyn til
TMC-informasjonene.
► Konfigurer "Trafikkinfo"-funksjonen i
ruteinnstillingslisten (Uten, Manuell eller
Automatisk).
Jeg mottar en advarsel om en "Faresone" som ikke
er på ruten min.
I tillegg til å gi guidet navigasjon, kunngjør
systemet alle "Fareområder" i en kjegle foran
bilen. Det kan gi et varsel for "Fareområder" på
nærliggende eller parallelle veier.
► Zoom i kartet for å vise den nøyaktige
plasseringen av "Faresone". Du kan velge "On the
route" for å slutte å motta advarsler eller redusere
advarselsvarigheten.
Visse kødannelser på reiseruten blir ikke gitt i
sanntid.
Ved oppstart kan det gå noen minutter før
systemet begynner å motta trafikkinformasjon.
► Vent til trafikkinformasjon blir mottatt riktig
(trafikkinformasjonsikoner vises på kartet).

I visse land er det kun de største
allfarveier (motorveier osv.) som dekkes av
trafikkinformasjonen.
Dette er helt normalt. Systemet er avhengig av
tilgjengelig trafikkinformasjon.
Høyden over havet vises ikke.
Ved start kan initialiseringen av GPS-systemet
bruke opptil 3 minutter for å kunne ta inn over 4
satellitter på en tilfredsstillende måte.
► Vent til systemet har startet helt opp slik at
GPS-dekningen er minst 4 satellitter.
Avhengig av geografiske forhold (tunnel o.l.) eller
av været, kan mottaksforholdene i GPS-signalet
variere.
Dette er helt normalt. Systemet er avhengig av
mottaksforholdene for GPS-signalet.
Min navigering er ikke lenger tilkoblet.
Under oppstart og i visse geografiske områder
kan tilkoblingen være utilgjengelig.
► Kontroller at de tilkoblede nettjenestene er
aktivert (innstillinger, kontrakt).

Radio
Kvaliteten på radiomottaket for stasjonen jeg
lytter til, blir gradvis dårligere eller jeg får ikke inn
de lagrede stasjonene (ingen lyd, 87,5 MHz vises i
displayet osv.).
Bilen befinner seg for langt unna senderen for
stasjonen du har valgt, eller det finnes ingen
sender for denne stasjonen i det geografiske
området du kjører gjennom.
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► Aktiver funksjonen "RDS" ved hjelp av
hurtigmenyen, slik at systemet kan kontrollere
om det finnes en kraftigere sender i det gjeldende
området.
Antennen finnes ikke eller har blitt skadet (for
eksempel når du kjørte inn i en vaskeautomat eller
et parkeringshus).
► Få antennen kontrollert hos en
merkeforhandler.
Omgivelsene (bakker, bygninger, tunneler,
parkeringskjeller osv.) blokkerer mottak, også i
RDS-modus.
Dette er helt normalt, og indikerer ikke
funksjonssvikt i lydanlegget.
Jeg finner ikke visse radiostasjoner i listen over
mottatte stasjoner.
Navnet på radiostasjonen forandrer seg.
Stasjonen tas ikke lenger inn eller dens navn er
forandret i listen.
Visse radiostasjoner sender annen informasjon
i stedet for navnet sitt (tittelen på en sang, for
eksempel).
Systemet oppfatter denne informasjonen som
navnet på stasjonen.
► Trykk på knappen "Update list" på
sekundærmenyen Radiostasjoner.

Visse filer som USB-pinnen leveres med, kan
gjøre at avspillingen settes i gang veldig sent (10
ganger lenger tid enn oppgitt).
► Slett filene som USB-pinnen leveres med, og
begrens antallet undermapper på pinnen.
Det kan være en lengre pause etter at du har satt
inn en USB-pinne.
Systemet leser en rekke data (mappe, tittel,
artist, osv.). Dette kan ta fra et par sekunder til
flere minutter.
Dette er helt normalt.
Visse informasjonstegn i det mediet som for
øyeblikket avspilles, vil kanskje ikke vises på
korrekt måte.
Lydsystemet kan ikke behandle bestemte typer
tegn.
► Bruk standardtegn for å navngi lydspor og
mapper.
Avspilling av strømming starter ikke.
Den tilkoblede enheten starter ikke automatisk
avspillingen.
► For å starte avspillingen fra enheten.
Spornavn og spilletider vises ikke på
lydstreaming-skjermbildet.
Bluetooth-profilen tillater ikke overføring av disse
informasjonene.

Media

Telephone

Playback fra min USB minnepinne starter bare
etter en lang ventetid (rundt 2 til 3 minutter)

Jeg greier ikke å tilkoble Bluetooth-telefonen.

Det kan være at telefonens Bluetooth-funksjon er
deaktivert eller at apparatet ikke er synlig.
► Kontroller at Bluetooth på telefonen din er
aktivert.
► Sjekk i telefonens innstillinger at den er
"synlig for alle".
► Deaktiver og aktiver deretter telefonens
Bluetooth-funksjon.
Bluetooth-telefonen er ikke kompatibel med
systemet.
► Du kan kontrollere at telefonen din er
kompatibel på Brands nettsted (tjenester).
Lyden til telefonen tilkoblet i Bluetooth kan ikke
høres.
Volumet avhenger både av systemet og telefonen.
► Øk eventuelt lydstyrken til audiosystemet til
det maksimale, og øk om nødvendig lydstyrken til
telefonen.
Omgivelsesstøy påvirker kvaliteten på
telefonsamtalen.
► Reduser støyen fra omgivelsene (lukk
vinduene, senk styrken på ventilasjonen, senk
hastigheten osv.).
Visse kontakter i listen vises dobbelt.
Alternativene for synkronisering av kontakter
er: synkroniser kontaktene på SIM-kortet,
kontaktene på telefonen eller begge deler. Når
begge synkroniseringene er valgt, kan det hende
at kontakter dupliseres.
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► Velg "Display SIM card contacts" eller "Display
telephone contacts".
Kontaktene er listet i alfabetisk rekkefølge.
Visse telefoner tilbyr visningsalternativer.
Avhengig av hvilke innstillinger som er valgt, kan
kontaktene overføres i en spesiell rekkefølge.
► Endre visningsinnstillingene for kontaktlisten
på telefonen.
Systemet mottar ikke SMS-er.
SMS-tekstmeldinger kan ikke sendes til systemet
i Bluetooth-modus.

Settings
Når innstillinger for diskant og bass endres, blir
bakgrunnen valgt bort.
Når bakgrunnen endres, tilbakestilles
innstillingene for diskant og bass.
Hvis du velger en bakgrunnen, blir innstillingene
for diskant og bass valgt, og omvendt.
► Endre regulering av diskant og bass eller
regulering av musikkinnstilling for å oppnå ønsket
lydklang.
Når balanseinnstillingene endres, blir
distribusjonen valgt bort.
Når distribusjonsinnstillingen endres, blir
balanseinnstillingene valgt bort.
Valg av en lydfordeling krever regulering av
balanse, og omvendt.
► Endre regulering av balanse eller regulering av
fordeling for å oppnå ønsket lyd.
Det er et lydkvalitetsavvik mellom lydkildene.

For å oppnå optimal lydkvalitet kan
lydinnstillingene tilpasses til de forskjellige
lydkildene, noe som gjør at lydkvaliteten endres
når man skifter fra en kilde til en annen.
► Kontroller at lydinnstillingene passer for
kildene som lyttes til. Vi anbefaler at du stiller
lydfunksjonene (Bass:, Treble:, Balance) til
midtposisjonen, stiller musikalsk bakgrunnen til
"Ingen" og stiller lydstyrkekorreksjon til "Aktiv" i
USB-modus og "Inaktiv" i radiomodus.
► I alle tilfeller må du først justere lydnivået på
den bærbare enheten (til et høyt nivå) etter at
du har brukt lydinnstillingene. Reguler deretter
volumnivået til lydanlegget.
Når motoren er av, stanser systemet etter flere
minutters bruk.
Når motoren er slått av, vil systemets driftstid
avhenge av batteriets ladestatus.
I normal avslått stand, vil systemet automatisk
gå inn i energisparemodus for å opprettholde
tilstrekkelig lading i batteriet.
► Slå på bilens tenning for å øke batteriets
ladenivå.
Dato og tid kan ikke innstilles.
Innstilling av dato og tid er kun tilgjengelig hvis
synkronisering med satellitter er deaktivert.
► Innstillingsmeny / Valg /Innstilling av tid
og dato Velg "Tid"-klaffen og deaktiver "GPSsynkronisering" (UTC)
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180°-sikt bakover
180°-sikt forover
360 sikt

140
140
137, 139

A
ABS
Active Safety Brake
Adaptiv hastighetsregulator
med stoppfunksjon
AdBlue®
AdBlue®-tank
AdBlue-autonomi
AdBlue-beholder
AdBlue-nivå
Aktiv fjæring
Aktiv skannefjæring
Aktivt system for blindsoneoveråking
Aktivt varsel av ufrivillig krysning
av veiens markeringslinjer
Alarm
Antblokkering av hjul (ABS)
Antispinn (ASR)
Åpne bagasjerommet
Åpne dørene
Åpne panseret
Åpne vinduer ~ Åpning av vinduer
Apple®-spiller
Applikasjoner
Armlene bak
Armlene foran

80
127–128
115
19, 165
166
19, 163
166
163
106
106
135
131, 135
36–37
80
80
28, 32
28, 32
160–161
26
203, 227
224
63
62

Audiokabel
Automatisk nødbrems
Automatisk tosone klimaanlegg
Automatisk veksling til fjernlys
Avansert antispinn
Avdugging
Avdugging bakrute
Avdugging foran
Avising
Avising av bakrute
Avising foran
Avlastingsfunksjon ~ Avlastingsmodus
Avlastingsfunksjon (modus)

227
127–128
53
70–71
82
55
56
55
55
56
55
158
158

B
Bagasjerom
Bagasjerom, innredning
Bagasjeskjuler
Bakkestartfunksjon
Bakluke
Baklys
Bakrute (avising)
Bakseter
Barn
Barneseter
Barneseter i-Size
Barneseter, klassiske ~
Barneseter, vanlige
Barn (sikkerhet)
Batteri

32–33, 35, 65
64
64
108
32
179
56
48–49, 88
84, 90–92, 94
84, 87–90
94
89–90
94–95
158

Batteri 12 V
164, 182–186
Batteri i fjernbetjening ~ Batteri i fjernkontroll 31,
57
Batterilading
183, 186
Batteri tilbehør
185
Beholder for vindusspylervæske
163
Beltestrammere, aktive (sikkerhetsseler) ~
Beltestrammere, pyrotekniske
(sikkerhetsbelter)
84
Bensinmotor
107, 161, 191
Berøringsskjerm
23–25, 58
Beskyttelse av barn
85–92, 94
Betjening av dører, nødfunksjon
30
Betjening av lys
66, 68
Betjening av radio ved ratt
198, 212
Betjening av sikkerhetsfunksjon
for bagasjerom ~ Nødbetjening bagasjerom
32
Betjening av varmeseter
45–46
Betjening av vindusvisker
73–76
Betjening ved rattet ~ Betjeninger
ved rattet
102–105
Blinklys
67, 67–68, 67–68, 178–179, 179
BlueHDi
19, 163, 170
Bluetooth audiostreaming ~ Bluetooth
lydstreaming
203, 227
Bluetooth (handsfree-sett)
205–206, 228–229
Bluetooth (telefon)
205–206, 228–229
Bluetooth-tilkobling
205–206, 224, 228–229
Bremseassistanse
80
Bremseklosser
164
Bremsekraftfordeler, elektronisk (REF)
80
Bremsekraftfordeler (REF)
80
Bremser
106, 164–165
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Bremser, assistanse ved panikkbremsing ~
Bremseassistanse ved nødbremsing
80, 128
Bremseskiver
164–165
Bremsevæske
163

C
CD
CD MP3

203
203

D
DAB (Digital Audio Broadcasting) Digital radio
202, 226
Dato (regulering)
208, 232
Datoregulering
208, 232
Dekk
165
Dekktrykk
165, 174
Dekktrykk, for lavt (detektering)
110
Dekktrykk, for lavt (detektering) ~
Detektering av for lavt dekktrykk
110, 174
Deksel, demonterbart (snøskjerm)
158
Demontering av ekstra matte
62
Demontering av hjul
176–177
Detektering av hindringer
135
Detektering av manglende
oppmerksomhet
129
Dieselmotor
149, 161, 170, 193

Digital radio - DAB
(Digital Audio Broadcasting)
Dimensjoner
Display i instrumentpanel ~ Display i
instrumentbord
Dører
Drikkeboksholder
Drivstoff
Drivstoff, forbruk ~ Drivstofforbruk
Drivstoffluke
Drivstoffmåler
Drivstoffsystem, ny igangsetting
Drivstoff (tank)
Drivstofftank
Drivstofftank, kapasitet
Drivstoff, tom tank (diesel)
Drivstoffvæskenivå ~ Drivstoffnivå,
minimum
DS Park Pilot
Dynamisk kontroll av stabilitet (CDS)

202, 226
196
9, 108
32
59
7, 149
7, 20
149–150
149
170
149–150
149–150
149
170
149
144
80

E
Eco-modus
Effekt
Effekt-forbruksindikator
Ekstra kontakt ~ Aux-kontakt
Ekstra varme
Elektrisk motor
Elektrisk parkeringsbrems
Elektronisk nøkkel

106
20
20
203, 227
56–57
107, 150, 195
99–101
27–28

Elektronisk stabilitetsprogram (ESC)
Energisparefunksjon
Energisparemodus
Energistrøm
ESC (elektronisk stabilitetsprogram)
Etterfylling av AdBlue®
Etterfylling av diesel

80–81
158
158
24
80
166
163–164

F
Feilfyllingssperre
150
Festekroker ~ Festeringer
64
Firehjulstrekk (4WD)
107, 159
Fjæring
165
Fjæring med variabel vibrasjonsdemping
106
Fjernbetjening ~ Fjernkontroll
26–28, 30
Fjernbetjening, ny programmering ~
Fjernkontroll, ny programmering
31
Fjernbetjening, ny programmering ~
Fjernkontroll, synkronisering
31
Fjernlys
178–179
Fjerstyrt belysning
27, 68
Følere (advarsler)
113
Følgelys (Follow me home)
27, 68
Forbruk
25
Forseter
42–45
Frekvens (radio)
226
Frontruteviskere
74, 76
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G
Girkasse,
automatisk
9, 102–105, 108, 110, 164, 183
Girkasse, manuell
9, 102, 108, 110, 164
Girspak manuell girkasse
102
Girvelger
102–104, 102–105
Gjenkjennelse av hastighetsbegrensning
114
Gjenvinning av energi
20, 106
G.P.S. ~ GPS
219

H
Håndpumpe
Handsfree bakluke
Handsfree-sett
Håndtak
Hanskerom
Hastighetsbegrenser
Hastighetsregulator ~
Cruisekontroll
Hattehylle bak
Hi-Fi system
Histogram over forbruk
Hjulskift
Hodestøtter bak
Hodestøtter foran
Horn
Horn for fotgjengere
Hovedmeny

170
33–35
205–206, 228–229
59
59
115–117
115, 118–119
64
60
25
171, 174
48–49
42
78
78
23

Høyde- og dybderegulering av ratt
46
Høyderegulering av sikkerhetsseler ~
Høyderegulering av sikkerhetsbelter
83
Høyttalere
60
Hurtigmeldinger
230
Hurtigmenyer
23
Hybridsystem
24, 98, 150, 195

J

I

K

Identifikasjonselementer
196
Identifikasjonsetikett
196
Indikator
9–10, 114
Indikatorer
9–10
Indikatorer ~ Instrumenter
9
Indikator for AdBlue®-rekkevidde
19
Indikator for kjølevæsketemperatur
19
Indikator for motoroljenivå
18
Induksjonslader
61
Infrarødkamera
69, 113
Innredning bak
63
Innredning i bilen ~ Innvendig innredning
59
Instrumentbordbelysning, styrkeregulering ~
Reostat belysning instrumentbord
21
Instrumentpanel ~
Instrumentbord
9–11, 21–22, 114
Instrumentpaneler ~ Instrumenterbord
9
Intelligent antispinnsystem
81
ISOFIX-barneseter
91–92
ISOFIX (fester)
91
ISOFIX-fester
91

Jack
Jack-kabel
Jackplugg-uttak
Jekk

227
227
227
171–172, 174

Karosseri
168
Kartleserlampe
63
Kartlomme
59
Kilometerteller
21
Kjølevæske
163
Kjølevæsketemperatur
19
Kjørecomputer
21–22
Kjørefeltsassistanse
119, 123–126
Kjørehjelp (anbefalinger)
112
Kjørehjelpkamera (advarsler)
113
Kjørelys
67, 178
Kjøremoduser
106
Kjøreposisjoner (minnelagring)
44–45
Kjøreposisjoner, minnelagring ~ Lagring av
førerstillinger
44–45
Kjøring
41–42, 96
Klimaanlegg
51–52
Klimaanlegg, automatisk
55
Klimaanlegg, manuelt
52, 54
Klimaanlegg med to soner ~
Klimaanlegg tosone
53

239
Alfabetisk innholdsfortegnelse
Klokke
23
Klokkeslett (regulering)
23, 208, 232
Kollisjonsgardiner i tak ~
Hodekollisjonsputer
86–87
Kollisjonsputer
85–87, 89
Kollisjonsputer foran
85–87, 89
Kollisjonsputer på sidene
86–87
Komfortmodus
107
Konfigurasjon av bilen
23–24
Kontakt tilbehør 12 V
60, 64
Kontrollampe for ikke-fastspent
sikkerhetsbelte
84
Kontrollamper
12
Kontrollampe sikkerhetsseler ~ Lampe
sikkerhetsbelter
84
Kontroll av motoroljenivå
18
Kontroll av trykk (med sett) ~
Kontroll av trykk (med settet)
172, 174
Kontrollenhet
152–153, 155
Kontroller
161, 163–165
Kontroller, alminnelige ~
Vanlige kontroller
163–165
Kontroll over tilhengerens stabilitet (TSM)
81
Kortholder
59
Kuldeskjermer
158
Kupéfilter
51, 164
Kupélys ~ Dempet belysning
63
Kurskontrollsystem
80

L
Ladeluke
Ladestand batteri
Lading av batteri
Lakk
Lakk-kode ~ Lakkode
Lamper
Låse dørene
Låse fra innsiden
Låse opp
Låse opp bagasjerommet
Låse opp dørene
Låse opp fra innsiden
Låse opp koffertlokket
Låsing
Lasteplan(redningsbil)
Lasting ~ Last
LED - Lysende dioder
Lokalisering av bilen
Luftdyser
Luftfilter
Luftinntak
Lukke bagasjerommet
Lukke dørene
Lys, automatisk tenning
Lysende dioder - LED
Lys for kjøring
Lys, glemt ~ Lys, glemte
Lys i bagasjerom
Lys innvendig

151, 154–156
24, 151
150, 154, 183, 186
168, 196
196
12
29
29
26, 28
26, 28
29
29
26, 28
27–28, 30
188
159–160
67, 178–179
27
51
164
54–55
28, 32
28
68
67, 178–179
66
67
65
63

Lyskastere (regulering) ~
Lykter (regulering)
73
Lyskaster med halogenlyspære ~
Lykter med halogenpærer
73, 178–179
Lyskaster med xenon-lyspære ~
Lykter med xenon pærer
179
Lyskaster, svingbar ~ Lykter, svingbare
72
Lys med "Full LED"-teknologi
73
Lyspærer
179
Lyspærer (skifte) ~ Pærer (skifte)
177–179
Lysstyrke
207

M
Makeup-speil ~ Sminkespeil
59
Manøvreringshjelp (anbefalinger)
112
Massasjefunksjon
46
Matrise-instrumentbord
9
Matte, ekstra
62, 114
Meldinger
230
Meny
204
Menyer (audio)
199–200, 212–213
Miljø
7, 31, 57
Mirror Link-forbindelse
204–205, 223
Mobilt bagasjeromsgulv
64
Montering av takbøyler
159–160
Motor
165
Motorer
190–191, 193
Motorolje
162
Motorrom
160–161
Motorstyrt bakluke
33–35
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Multipunkts massasje

46

N
Nærlys
178–179
Nattsikt
69
Nattsyn
69
Navigasjon
217–219
Nettleser
220, 224
Nivåer og kontroller
161–163
Nivå for bremsevæske
163
Nivå for kjølevæske
19, 163
Nivå for motorolje
18, 162
Nivå for tilsetningsmiddel i diesel
163–164
Nivå for vindusspylervæske
74, 163
Nivåkontroll
162–163
Nødbremseassistanse
80
Nødbremsing
100–101
Nødoppringning
78
Nødstart
98, 183
Nødstopp
98–99
Nøkkel
26, 30
Nøkkelfri adgang og start ~
Nøkkelfri adgang og start
27–28, 97–98
Nøkkel med fjernbetjening ~
Nøkkel med fjernkontroll
26, 97
Nøytralisering av kollisjonspute på
passasjerplassen
86, 89
Nullstilling av strekning
22

O
Økonomisk kjøring
7
Økonomisk og miljøvennlig kjøring (råd)
7
Oljefilter
164
Oljeforbruk
162
Olje, peilepinne
18, 162
Olje-/væskeskift ~ Oljeskift
162
Oppbevaring ~ Oppbevaringsrom
59, 62–64
Oppbevaringsboks
65
Oppbevaringsbokser
64–65
Oppbevaringsrom i dører
59
Oppdatering av dato
208, 232
Oppdatering av klokkeslett
208, 232
Oppringning om assistanse ~
Nødopprigning
78
Oppvarmet frontrute
56
Overvåking av dødvinkler
134–135

P
Påfylling av AdBlue®
Påfylling av drivstoff
Panoramasoltak
Panser
Parametrering av utstyr
Park Assist
Parkeringsassistanse foran
Parkeringsassistanse på siden
Parkeringsbrems

163, 166
149–150
39–40
160–161
23–24
141
136
136
165

Parkeringslys ~ Parklys
Partikkelfilter
Personlige klebemerker
Personlige stickers
Personliggjøring
Profiler
Programmerbar fartsholder
Programmerbar varme
Pumping av dekk
Punktering

67–68, 68, 178–179
163–164
168
168
10–11
207, 231
118
25, 56–58
165
172, 174

R
Radar (advarsler)
113
Radio
200–201, 203, 225–226
Radioforsterker
60
Radiostasjon
200–201, 225–226
Råd om kjøring
7, 96
Råd om vedlikehold
151, 168
Rattlås/Tenningssperre
30, 97
Ratt (regulering)
46
RDS
201, 226
READY (lampe)
160
READY-lampe
160
Regenerering av partikkelfilter
164
Regulering av hodestøtter
42
Regulering av klokkeslett
23, 208, 232
Regulering av luftmengde
52, 54–55
Regulering av luftmengde ~
Regulering av luftfordeling
54–55
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Regulering av lyskastere ~
Regulering av lykter
73
Regulering av seter
42–43
Regulering av seteryggens vinkel
43
Regulering av temperatur
52–53, 55
Regulering ved gjenkjennelse av
hastighetsbegrensning
115
Reinitialisering av dekktrykkvarslerne
111
Reservehjul
165, 171–172, 174–175
Resirkulering av luft
54–55
Ryggekamera
113, 137–139
Ryggelys
179
Ryggevarsler
135
Ryggevarsler med lydsignal og symboler ~
Parkeringsassistanse med lydsignal
og symboler
135

S
Sammenfolding av bakseter ~
Nedfelling av bakseter
SCR (Selective Catalytic Reduction)
SCR-system
Sensorisk kjørefunksjon
Sentrallås
Serienummer
Seter, elektriske
Seteryggvinkel
Sett for midlertidig reparasjon av
punkterte dekk ~ Sett for
midlertidig reparasjon av dekk
Sigarettenner

48–49
20, 165
20, 165
46, 50
28–29
196
43–45
43

171–172, 174
60

Sikkerhet for barn
85–92, 94, 94–95
Sikkerhetsbelter bak
83
Sikkerhetsseler ~ Sikkerhetsbelter
82–84, 89
Sikkerhetsstag panser ~
Støttestang panser
160
Sikringer
180–182
Sikringsboks i instrumentbord
181
Sikringsboks i motorrom
181–182
Sikt
55
sjekk
21
Skifte av sikring ~ Skifte av en sikring
180–182
Skifte batteri i fjernbetjening ~
Skifte batteri i fjernkontroll
31
Skifte lyspære ~ Skifte en pære
177–179
Skifte vindusviskerblad ~ Utskifting
vindusviskerblad
75
Skiluke
63
Skinn (vedlikehold)
169
Skjermbilder, oversikt ~
Nivåinndeling skjerm
204
Snøkjettinger
111, 159
Snøskjerm
158
Solgardin
39–40
Solsensor
51
Solskjerm
59
Speil, folde sammen og ut ~
Speil folde sammen/folde ut
47
Speil, innvendig
47
Speil, utvendige
46–47, 56, 134
Sportsmodus
106–107
Spot-lamper på sidene
68
Start av bilen ~ Oppstart bil
97, 102–105
Start av dieselmotor
149

Start av motor ~ Oppstart motor
98
Starte
183
Startsperre, elektronisk
97
Stopp av bilen ~ Stans av bilen
97–98, 102–105
Stopplys ~ Bremselys
179
Stopp & Start
22, 51, 56,
109–110, 149, 160, 164, 185
Superlås ~ Superlåsing
27–28
Systemets parametre
207, 231

T
Tabeller over
motorspesifikasjoner
191, 193, 195
Tabeller over sikringer
181–182
Takbøyler
159–160
Tåkebaklys
66
Tåkelys foran
66, 72, 178
Taklampe foran
63
Taklamper
63
Talebetjening ~ Talebeskjeder
214–217
Tauing
187, 189
Tauing av bil
187, 189
Tauing av bilen
188
Tekniske spesifikasjoner
191, 193, 195
Telefon
61, 205–207, 228–230
Tenning
98, 230
Tenningen er satt på
98
Tidvis pumping (med sett) ~
Leilighetsvis oppumping (med settet)
172, 174
Tilbakemontering av hjul
175–176
Tilbehør
77
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Tilgang med fullastede armer
34
Tilhenger
81, 156
Tilhengervekt
190, 195
Tilkoblede apper
224
Tilkoblet navigasjon
220–222
Tilkobling
222
Tilkobling Android Auto
223
Tilkobling Apple CarPlay
204, 223
Tilpassbar hastighetsregulator
119–120
Tilstopping av partikkelfilter (diesel)
164
TMC (Trafic Infos) ~ TMC
(trafikkinformasjon)
219
Trådløs lader
61
Trafikkinformasjon (TMC)
219
Transport av lange gjenstander
63
Trippteller ~ Tripteller
21
Turteller
9–10
Typeplate fabrikant ~ Fabrikasjonsplate
196

U
Ukjent nøkkel
98–99
USB
202–203, 222, 227
USB-kontakt
60, 63, 202, 222, 227
USB-leser
202, 227
Utskifting av kupéfilter
164
Utskifting av luftfilter
164
Utskifting av lyspærer ~
Utskifting av lyspærer
177–179
Utskifting av oljefilter
164
Utskifting av sikringer
180–181
Utvidet gjenkjennelse av trafikkskilt
116

V
Varme
51, 54, 56–57
Varmeseter
45–46
Varselblink ~ Nødlys
77, 170
Varsellamper
12, 21
Varsel om risiko for kollisjon
127
Varsel om ufrivillig krysning av veiens
markeringslinjer (AFIL) ~ Varsel om
ufrivillig kryssing av veistriper (AFIL)
130–131
Varsel til fører
129
Varseltrekant
170
Vask
113
Vask (råd)
151, 168, 168–169
Vedlikehold
17, 163, 165
Vedlikehold, alminnelig ~
Vedlikehold, vanlig
113, 163
Vedlikehold av karosseri
168
Vedlikehold (råd)
151, 168
Vedlikeholdsindikator
17, 21
Vekt ~ Vekter
190
Velkomstfunksjon
45
Velkomstlys
68
Ventilasjon
51, 54, 56–57
Verktøy
171–172
Verktøy i bilen
65, 171–172
Verktøykasse
65
verktøysett
171–172
Video
227
Vifte bak
55
Vindusheiser
38
Vindusspyler
74
Vindusspyler bak
74–75

Vindusspylere frontrute
Vindusvisker
Vindusviskerblader (skifte)
Vindusviskere, automatiske
Vindusviskere bak

74
73, 76
75
76
74–75

W
WiFi-tilkobling
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Produsenten bekrefter, i samsvar med det
europeiske regelverket (direktiv 2000/53) om
utrangerte biler, at alle målene som er fastsatt
i dette regelverket er innfridd, og at det brukes
resirkulerte materialer i fabrikasjonen av
produktene som selges.
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Gjengivelse eller oversettelse av dette
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