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Åtkomst till instruktionsboken

MOBILAPP
Installera Scan MyPeugeot App-appen (innehåll 
tillgängligt offline).

ONLINE
Gå till PEUGEOT-hemsidan och välj avsnittet 
”MyPeugeot” för att visa eller ladda ner 
instruktionsboken eller gå till följande adress:
http://public.servicebox.peugeot.com/APddb/

Skanna den här QR-koden för direkt 
åtkomst.

Denna symbol visar den senaste 
tillgängliga informationen.

 

 

Välj sedan:
– bil,
– emissionsperiod som motsvarar bilens första 
registreringsdatum.

Välj:
– språk,
– bil och karosstyp,
– emissionsperiod för instruktionsboken som 
motsvarar bilens första registreringsdatum.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen

Tack för att du har valt en Peugeot Boxer.
Dokumenten innehåller nyckelinformation och rekommendationer för dig 
som ägare så att du kan studera bilens funktioner på ett säkert sätt. Vi 
rekommenderar starkt att du bekantar dig med det här dokumentet och 
förteckningen över garanti och service.
Din bil har bara en del av utrustningen som beskrivs i det här dokumentet, 
beroende på utrustningsnivå, version och på särskilda förhållanden i 
försäljningslandet.
Beskrivningar och bilder är enbart för vägledning.
Automobiles PEUGEOT förbehåller sig rätten att införa ändringar som rör 
tekniska specifikationer, utrustning och tillbehör utan skyldighet att uppdatera 
den här guiden.
Om du säljer bilen ska du se till att ge Instruktionsboken till den nya ägaren.

Förklaring

Varning som rör säkerheten

Kompletterande information

Miljöskyddsfunktion

Vänsterstyrd bil

Högerstyrd bil

Utrustningens/knappens placering indikeras med 
en svart zon.

Förklaring
Med den här förklaringen kan du identifiera din bils 
specialfunktioner:

Skåpbil Flatbädd hytt

Kombi, minibuss Dubbelhytt

Besättningshytt Tippbil

Chassi hytt



2

Innehåll

 
 

 
 

 
 

  ■Översikt

  ■EcoDriving

 1Instrumentpanel
Instrumentpanel  6
Kontrollampor och varningslampor  6
Indikatorer  10
Fordonsinställningar (LÄGE)  13
Pekskärmens ljud- och multimediasystem  18
Ställa in datum och tid  18
Färddator  19
Färddator  19

 2Åtkomst
Nyckel  20
Fjärrkontroll  20
Framdörrar  23
Skjutdörr på sidan  23
Bakdörrar  24
Larm  24
Elmanövrerade fönsterhissar  25

 3Ergonomi och komfort
Framsäten  27
Främre bänksäte  28
Baksäten  29
Bakre bänksäte  29
Inställning av ratten  30
Backspeglar  31

Värme och ventilation  31
Värme / manuell luftkonditionering  32
Automatisk luftkonditionering  33
Extra värmeanordningar  34
Bakre värme/luftkonditionering  35
Extra programmerbar uppvärmning  36
Borttagning av is och imma på vindrutan  38
Avisning av bakruta  38
Hyttlayout  38
Inredning bak  42
Yttre anordningar  44

 4Belysning och sikt
Belysningsreglage  46
Blinkers  46
Helljusassistans  47
Inställning av strålkastarhöjd  48
Torkarspak  48
Byte av torkarblad  49

 5Säkerhet
Allmänna rekommendationer om säkerheten  51
Varningsblinkers  51
Ljudsignal  51
Dynamisk stabilitetskontroll (CDS)  52
Säkerhetsbälten  55
Krockkuddar  56
Bilbarnstolar  58
Koppla bort frampassagerarens krockkudde  59
ISOFIX-säten  61
Barnsäkerhet  63

 6Körning
Råd vid körning  64
Starta/stänga av motorn  67
Standby-system batteri  67
Parkeringsbroms  68
Växellåda  68
Växlingsindikator  68
Stop & Start  69
Starthjälp i backe  70
Däcktrycksvarnare  71
Pneumatisk fjädring  72
Allmänna råd för hjälpfunktioner  73
Hastighetsskylt avläsning  
och rekommenderad hastighet  74
Fartbegränsare  76
Särskilda rekommendationer för farthållare  77
Farthållare  78
Farthållare (3L HDi engine)  79
Avåkningsvarnare  80
Dödavinkelvarnare med  
släpvagnsdetektering  82
Active Safety Brake med Avståndsvarnare  
och intelligent panikbromsassistans  84
Parkeringssensorer bak  87
Backningskamera  87

 7Praktisk information
Bränsle  90
Bränslekompatibilitet  91
Snökedjor  91
Köra med släp  92



3

Innehåll

Dragkrok med dragkula som demonteras utan 
verktyg  92
Takmonterat bärsystem  94
Motorhuv  95
Dieselmotorer  96
Kontroll av nivåer  96
Kontroller  98
AdBlue® (BlueHDi-motorer)  101

 8Om ett fel uppstår
Provisorisk punkteringsreparationssats  104
Reservhjul  105
Byte av lampa  111
Byte av säkring  116
12 V-batteri  120
Bogsering  123

 9Tekniska data
Egenskaper för motorer  
och släpvagnsvikter  125
Dieselmotorer  126
Vikter  127
Mått  130
Bilens identifiering  134
Översikt över dekaler  134

 10Särskild info
Besättningshytt  137
Chassi hytt / Flatbädd hytt  137
Dubbelhytt  142
Sido-tippvagn  146

 11Ljudsystem
De första stegen  152
Reglage vid ratten  152
Radio  153
Media  153
Telefon  154
Inställningar  155
Röstkommandon  155

 12Pekskärms ljud- och telematiksystem
De första stegen  159
Reglage vid ratten  160
Menyer  160
Radio  161
DAB-radio (Digital Audio Broadcasting)  162
Media  162
Navigation  164
Telefon  167
Fordonsinformation  169
Inställningar  169
Röstkommandon  170

 13ALPINE® X902D-system
De första stegen  173
Menyer  174

  ■Alfabetiskt register



4

Översikt

Instrument och reglage
 

 

1. Säkringsbox
2. Extra programmerbar uppvärmning
3. Pneumatisk fjädring, läslampor, extra bakre 

ventilation
4. Reglage för farthållare, fartbegränsare
5. Bilinställningar, strålkastarhöjd, främre / 

bakre dimljus
6. Reglage för belysning och blinkers
7. Instrumentpanel med skärm
8. Reglage för torkare, spolare, färddator
9. Tändningslås
10. Förarens främre krockkudde, signalhorn
11. Ljudsystemets styrningsmonterade 

kontroller

Mittkonsol
 

 

1. Ljudsystem / navigering
2. Värme / luftkonditionering
3. Förvaringsfack / borttagbar askkopp
4. 12 V-hylsa för tillbehör (max 180 W)
5. USB-hylsa / cigarettändare
6. Dynamisk stabilitetskontroll (CDS / ASR) / 

intelligent antispinnkontroll
7. Körassistans i nedförsbacke
8. Avåkningsvarnare
9. Varningsblinkers
10. Centrallås / låsningskontrollampa
11. Avisning / borttagning av imma
12. Växelspak
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EcoDriving

Eco-driving
Eco-driving avser flera rutiner i vardagen 
som innebär att bilisten kan optimera 
bränsleförbrukningen och utsläppen av koldioxid 
(CO)2.
Optimera användningen av växellådan
Ge dig av med försiktighet och växla upp utan 
dröjsmål med manuell växellåda. Växla upp tidigt 
då du accelererar.
Växlingsindikatorn kräver att du lägger i den bäst 
lämpade växeln; följ rådet när helst indikeringen 
visas på instrumentpanelen.
Kör mjukt
Håll ett säkert avstånd mellan fordon, använd 
motorbromsning istället för bromspedalen och 
tryck in gaspedalen gradvis. Dessa uppföranden 
bidrar till en lägre bränsleförbrukning, minskar 
koldioxid2 utsläppen och minskar allmänt 
trafikbuller.
Om din bil har styrmonterad farthållare, använd 
denna vid hastigheter över 30 km/h då trafiken 
mjukt flyter på.
Lär dig använda elektrisk utrustning
Om passagerarutrymmet är för varmt ska du 
först ventilera bilen genom att öppna rutorna 
och luftventilerna innan du kör iväg och aktiverar 
luftkonditioneringen.
När bilens hastighet överstiger 50 km/h ska du 
stänga fönstren och lämna luftventilerna öppna.

Tänk på att använda den utrustning som gör 
det möjligt att sänka passagerarutrymmets 
temperatur.
Stäng av luftkonditioneringen, om inte 
regleringen sker automatiskt, så snart den 
önskade temperaturen har uppnåtts.
Stäng av funktionerna borttagning av imma och 
frost om dessa inte hanteras automatiskt.
Stäng snarast möjligt av sätesvärmen.
Kör inte med strålkastare eller dimframljus tända 
när siktförhållandena är tillfredsställande.
Undvik att låta bilen gå på tomgång innan du kör 
iväg, speciellt under vintern. Bilen värms upp 
snabbare under körning.
Undvik som passagerare att ansluta dina 
mediaenheter (film, musik, videospel, etc.) för 
att bidra till att minska förbrukningen av elektrisk 
energi, och således av bränsle.
Koppla ur alla bärbara apparater innan du 
lämnar bilen.
Minska orsakerna till onödigt hög 
bränsleförbrukning
Fördela vikten över hela bilen.
Se till att bilen inte är för tungt lastad och 
reducera luftmotståndet (lastbågar, takräcke, 
cykelhållare, släpvagn etc.). Använd helst en 
takbox.
Ta bort lastbågar och lasträcke efter användning.
Montera bort vinterdäcken och byt till 
sommardäck så fort vintern är över.

Följ serviceinstruktionerna
Kontrollera däcktrycket regelbundet på kalla 
däck och jämför värdena med däcktrycksdekalen 
i dörröppningen på förarsidan.
Denna kontroll ska särskilt göras:
– före en lång resa.
– vid varje årstidsväxling.
– när bilen stått oanvänd under en längre 
period.
Glöm inte att också kontrollera reservhjulet och, 
då det behövs, släpvagnens eller husvagnens 
däck.
Serva bilen regelbundet (olja, oljefilter, 
luftfilter, passagerarutrymmesfilter etc.) och följ 
instruktionerna i tillverkarens serviceschema.
Om det blir fel på SCR-systemet på bilar 
med en BlueHDi-dieselmotor släpper bilen 
ut föroreningar. Vänd dig till en PEUGEOT-
auktoriserad verkstad eller en annan kvalificerad 
verkstad så snart som möjligt för att din bil ska 
uppfylla standarden för kväveoxidutsläpp.
När du fyller bränsletanken fortsätt inte, för att 
undvika översvämning, efter kontakthandtagets 
tredje avstängning.
Du kommer bara se bränsleförbrukningen för din 
nya bil stabiliseras till ett jämnt medelvärde efter 
dess första 300 mil.
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Instrumentpanel

Instrumentpanel
 

 

1. Hastighetsmätare (km t eller mph)
2. Display
3. Bränslemätare
4. Kylvätsketemperatur
5. Varvräknare (rpm x 1 000)

Nivå 1 display
 

 

I den nedre delen:
– Tid,
– Utetemperatur,
– Resta mil / kilometer,
– Färddator (räckvidd, förbrukning, etc.),
– Strålkastarhöjd,
– Programmeringsbar informera om en 
hastighetsskillnad,
– Fartbegränsare eller farthållare,

– Växlingsindikator,
– Stop & Start.
På den övre delen:
– Datum,
– Serviceindikator,
– Varningsmeddelanden,
– Funktion status meddelanden,
– Fordonsinställningar.
Nivå 2 display
 

 

I den vänstra delen:
– Tid,
– Utetemperatur,
– Varning eller statuslampor,
– Fartbegränsare eller farthållare.
På den högra delen:
– Datum,
– Serviceindikator,
– Färddator (räckvidd, förbrukning, etc.),
– Varningsmeddelanden,
– Funktion status meddelanden,
– Fordonsinställningar,
– Strålkastarhöjd,
– Resta mil / kilometer.

Ljusstyrka för 
instrumentpanelen och 
reglagen

Ljusstyrkan för instrumentpanelen och 
reglagen kan justeras med hjälp av 

MODE-knappen, med positionsljusen tända.
Se motsvarande avsnitt för mer information om 
Bilinställningar (LÄGE).

Kontrollampor och 
varningslampor
Kontrollamporna och varningslamporna visas 
som symboler och informerar föraren om 
förekomsten av ett fel (varningslampa) eller för 
driften av ett system (kontrollampor för aktivt 
eller inaktivt system). Vissa lampor lyser på två 
olika sätt (med fast sken eller blinkande) och/
eller i flera färger.
Tillhörande varningar
När vissa lampor tänds hörs eventuellt samtidigt 
en ljudsignal och/eller ett meddelande visas på 
en skärm.
Genom att sätta varningstypen i samband 
med bilens funktionsstatus går det att veta om 
situationen är normal eller om en avvikelse har 
uppstått. För mer information, se beskrivningen 
för varje lampa.
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Instrumentpanel

1När tändningen slås på
Vissa röda eller orangefärgade varningslampor 
tänds i några sekunder när tändningen slås på. 
Dessa varningslampor ska slockna direkt när 
motorn startar.
För mer information om ett system eller en 
funktion, se motsvarande avsnitt.

Varningslampa förblir tänd
Om en röd eller orangefärgad varningslampa 
tänds, indikerar det ett fel som kräver en 
närmare undersökning.
Om en varningslampa förblir tänd
Referenserna (1)(2) och (3) i beskrivningen 
om varnings- och kontrollampor anger om du 
bör kontakta en kvalificerad verkstad förut de 
omedelbara rekommenderade åtgärderna.
(1): Stanna bilen.
Stanna bilen så fort du kan på ett säkert sätt och 
slå av tändningen.
(2): Kontakta en PEUGEOT-verkstad eller en 
annan kvalificerad verkstad.
(3): Uppsök en PEUGEOT-verkstad eller en 
annan kvalificerad verkstad.

Lista över varningslampor
Röda varningslampor

Kylvätsketemperatur
På H i den röda zonen eller fast sken med 
visaren i det röda fältet.

Kylvätsketemperaturen är för hög och / eller har 
ökat onormalt.
Utför (1) och vänta tills motorn har svalnat innan 
du fyller på kylarvätska vid behov. Om problemet 
kvarstår, utför (2).
Motoroljetryck

Blinkar, i några sekunder, åtföljt av ett 
meddelande på skärmen.

Motoroljekvaliteten är försämrad.
Byt ut motoroljan så snart som möjligt.
Efter en andra varningsnivå kommer motorns 
prestanda att vara begränsad.

Tillfälligt eller permanent på, när motorn 
är i gång.

Brist på olja eller större funktionsfel upptäcks.
Utför (1) och kontrollera sedan nivån manuellt.
Fyll på om det behövs.
Om nivån är korret utför, utför (2).
Batteriladdning

Fast.
Ett funktionsfel i laddningskretsen eller 

batteriet upptäcks.
Granska batteriets kabelskor.

Fast eller blinkande trots kontrollerna.
Ett funktionsfel i tändningen eller 

insprutning upptäcks.

Utför (2).
Öppningsavkänning

Fast.
En av fordonets dörrar eller luckor är 

dåligt stängd.
Kontrollera stängningen av hyttens dörrar, 
bakdörrarna och sidodörren samt motorhuven.
Servostyrning

Fast sken, åtföljt av en ljudsignal och ett 
meddelande på displayen.

Servostyrningen är felaktig.
Var uppmärksam och kör försiktigt och utför 
sedan (3).
Krockkuddar

Fast eller blinkar.
En felfunktion har uppstått i någon 

av krockkuddarna eller i de pyrotekniska 
bältessträckarna.
Utför (3).
Bilbältet inte fastspänt

Fast sken och sedan blinkande.
Föraren har inte spänt fast sitt 

säkerhetsbälte.
Dra fram bältet och skjut in låstungan i 
bälteslåset.

Åtföljs av en ljudsignal och förblir sedan 
tänd.

Bilen körs utan att föraren har spänt fast 
säkerhetsbältet.
Kontrollera att bilbältet är ordentligt fastspänt 
genom att dra i remmen.
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Instrumentpanel

Pneumatisk fjädring
Fast.
Ett fel har uppstått i systemet.

Utför (3).
Parkeringsbroms

Fast sken.
Parkeringsbromsen är åtdragen eller 

dåligt lossad.
Lossa parkeringsbromsen så att lampan släcks, 
med foten på bromspedalen.
Bromssystem

Fast.
Otillräcklig bromsvätskenivå.

Utför (1) och fyll sedan på med en vätska som 
uppfyller tillverkarens rekommendationer. 
Om problemet kvarstår, utför (2).

Fast.
Fel i den elektroniska 

bromskraftsfördelaren (REF).
Utför (1) och sedan (2).
Orange varningslampor

Service
Tillfälligt tänd.
En eller flera mindre avvikelser utan att 

någon specifik varningslampa är/har detekterats.
Utför (2).

Fast sken, samtidigt som ett meddelande 
visas.

En eller flera större avvikelser utan att någon 
specifik varningslampa är/har detekterats.

Identifiera orsaken till felet genom att läsa 
meddelandet som visas på instrumentpanelen 
och utför sedan (3).
Låsningsfria bromsar (ABS)

Fast sken.
Fel i ABS-systemet.

Bilens vanliga bromssystem fungerar fortfarande.
Kör försiktigt med måttlig hastighet och utför 
sedan (3).
Avståndsvarnare / Active Safety Brake

Fast sken, samtidigt som ett meddelande 
visas.

Systemet har kopplats ur via bilens 
inställningsmeny.
Avståndsvarnare/Active Safety Brake

Blinkar.
Systemet aktiveras och bromsar tillfälligt 

fordonet för att minska hastigheten vid en 
frontalkrock med fordonet framför.

Fast sken, åtföljt av en ljudsignal och ett 
meddelande.

Ett fel har uppstått i systemet.
Utför (3).
Avståndsvarnare / Active Safety Brake

Fast.
Ett fel har uppstått i systemet.

Om varningslamporna tänds när motorn har 
startas om, utför (3).
Bromsklossar

Fast.
De främre bromsklossarna är slitna.

Utför (3) för att ersätta bromsklossarna.

CDS / ASR
Blinkar.
Systemet är aktiverat.

Systemet optimerar bilens väggrepp och 
förbättrar kursstabilitet.

Fast, åtföljt av en ljudsignal och ett 
meddelande på displayen.

Fel på CDS / ASR-systemet eller på funktionen 
backstartshjälp.
Utför (2).

Fast.
Fel på den intelligenta 

dragkraftskontrollen.
Utför (2).
Partikelfilter (diesel)

Fast.
Partikelfiltret regenererar sig själv.

Låt motorn gå tills varningslampan slocknar så 
att regenereringen hinner slutföras.
Motorns självdiagnostik

Fast.
Ett funktionsfel i motorn eller EOBD-

avgasreningssystemet har upptäckts.
EOBD (European On Board Diagnosis) är ett 
europeiskt diagnossystem. Det uppfyller bland 
annat standarderna för utsläpp av:
– CO (kolmonoxid),
– HC (obrända kolväten),
– NOx (kväveoxider) som registreras av de 
syresensorer som sitter efter katalysatorerna och
– partiklar.
Utför (3) snabbt.
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Instrumentpanel

1Däcktrycksvarnare
Fast.
Ett däck är tömt eller punkterat.

Utför (1).
Byt ut hjulet eller reparera däcket.

Fast.
En sensor är trasig.

Utför (3). 
Avåkningsvarnare

Blinkande sken samtidigt som en 
ljudsignal hörs.

Ofrivillig korsningen av en linje på vänster eller 
höger har upptäckts.
Vrid ratten åt motsatt håll för att återgå till rätt 
körriktning.

Fast sken samtidigt som en ljudsignal 
hörs.

Avåkningsvarnaren har ett funktionsfel.
Rengör vindruta.
Om problemet kvarstår, utför (3).
Elektronisk startspärr

Fast.
Den insatta tändningsnyckeln känns inte 

igen.
Motorn kan inte starta.
Byt nyckel och utför (3) för att kontrollera den 
felaktiga nyckeln.

På i cirka 10 sekunder när tändningen 
slås på.

Larmet har utlösts.
Utför (3) för att kontrollera låsen.

Vatten i dieselbränslefilter(Diesel)
Fast.
Dieselfiltret innehåller vatten.

Utför (2) utan fördröjning - risk för skador på 
insprutningssystemet!
AdBlue

Fast sken och därefter blinkande åtföljt av 
ett meddelande på skärmen.

Körsträckan minskar.
Du måste omedelbart fylla på AdBlue.
Låg bränslenivå

Fast sken med visaren i fältet E.
Bränslereserven används.

Tanka så snart som möjligt.
Blinkar.
Ett fel har uppstått i systemet.

Utför (2).
Förvärmare för diesel

Fast sken.
Klimatförhållanden får förvärmningen att 

bli nödvändig.
Vänta tills kontrollampan slocknar innan du 
startar motorn.
Dimljus bak

Fast.
Knappen på MODE-kontrollpanelen är på.

Dimljusen kan endast användas när halvljuset 
är på.
Stäng av dem under normala siktförhållanden.

Gröna kontrollampor

Körriktningsvisare
Körriktningsvisare (blinkers) med 
ljudsignal.

Körriktningsvisare (blinkers) är tända.
Dimljus fram

Fast.
Knappen på MODE-kontrollpanelen är på.

Dimljusen kan endast användas när halvljuset 
är på.
Halvljus

Fast.
Lamporna är på.

Farthållare
Fast sken.
Farthållare har valts.

Manuellt val.
Blå kontrollampor

Helljus
Fast sken.
Lamporna är tända.

Helljusassistans
Fast.
Funktionen har aktiverats på menyn 

”LÄGE”.
Att slå helljuset på och av styrs automatiskt 
enligt trafik och körförhållanden.
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Instrumentpanel

Svarta/vita varningslampor

Temperatur / Blixthalka
Fast sken åtföljt av ett meddelande 
på displayen.

Klimatförhållanden kan leda till blixthalka på 
vägen.
Var extra vaksam och undvik plötslig bromsning.
Datum / tid

Fast.
Det ställs in via menyn ”LÄGE”.

Strålkastare höjd
Fast.
Strålkastarna justeras från position 0 till 3 

beroende på den transporterade lasten.
Justera med knapparna på 
LÄGE-kontrollmodulen.
Serviceindikator

Fast.
Det är dags för service.

Se listan över kontroller i tillverkarens 
serviceschema och lämna sedan in bilen på 
service.
Stop & Start

Fast.
Med fordonet stillastående (trafikljus, 

stoppskylt, trängsel etc.) sätter Stop & Start-
systemet motorn i STOP-läge.
Kontrollampan slocknar och motorn startar 
automatiskt igen i START-läget så fort kör iväg.

Blinkar några sekunder och slocknar 

sedan.
STOP-läget är för tillfället inte tillgängligt.
Växlingsindikator

Fast.
Växeln över den aktuella växeln kan 

läggas i.
Fartbegränsare

Fast.
Fartbegränsarsystemet aktiveras.
Fast sken vid ”OFF”.
Fartbegränsaren är vald och avaktiverad.

Indikatorer
Information om service
När tändningen slås på tänds nyckelsymbolen 
i några sekunder. På displayen ser du när 
nästa service ska utföras enligt tillverkarens 
serviceschema.
 

 

Denna information bestäms av körsträckan 
sedan senaste servicebesök.

Motoroljenivå
Beroende på motor visas sedan motoroljenivån 
på en skala graderad från 1 (Min.) till 5 (Max.).
Om ingen gradering visas är motoroljenivån för 
låg. Du måste ovillkorligen fylla på olja för att inte 
motorn ska skadas.
För att nivåmätningen ska vara giltig måste bilen 
stå parkerad på plan mark och motorn vara 
avstängd sedan över 30 minuter.

I tveksamma fall, kontrollera oljenivån 
med oljemätstickan.

Läs under motsvarande rubrik för mer 
information om nivåkontroller.

 

 

Efter några sekunder återgår displayen till sina 
vanliga funktioner.

Motoroljans kvalitet
Denna varningslampa blinkar, och om din 
bil är utrustad med denna funktion visas 

ett meddelande varje gång bilen startas: 
systemet har detekterat en försämring av 
motoroljan. Oljebyte måste genomföras snarast 
möjligt.
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1Denna 2:a varningslampa, som tänds 
tillsammans med den 1:a, tänds på 

instrumentpanelen när oljebyte inte utförts, 
eftersom försämringen av oljan har passerat en 
ny gräns. Om denna varningslampa tänds med 
jämna mellanrum ska du snarast utföra oljebyte.

För 3,0 liter HDi-motorer begränsas då 
motorns varvtal till 3 000 varv/min, 

därefter till 1 500 varv/min tills oljan har bytts. 
Utför byte av motorolja för att undvika skador.

Nollställning av 
serviceindikatorn
En kvalificerad verkstad som är utrustad med 
diagnosverktyget kommer att stoppa den 
permanenta blinkningen av varningslampan efter 
varje service.
Om du har servat bilen på egen hand återställer 
du serviceindikatorn enligt följande:
► För in nyckeln i tändningslåset.
► Vrid det till MAR - ON-läget.
► Trampa samtidigt ner broms- och 
gaspedalerna i mer än 15 sekunder.

Se checklistan i tillverkarens 
serviceschema som fås vid leverans av 

fordonet.

Påminnelse om 
serviceinformation

Tryck lätt på knappen MODE för att när 
som helst få åtkomst till 

serviceindikationer.
Använd upp-/nedåtpilarna för att visa 
serviceintervaller och kvalitet på motorolja.
Genom ett tryck på knappen MODE igen kan du 
återgå till de olika skärmmenyerna.
Med ett långt tryck kan du återgå till 
startskärmen.

Meny ... Välj ... Gör att du 
kan ...

 Tjänst Service (mil/
km innan 
service)

Visa de 
återstående 
mil / 
kilometer 
som ska 
köras före 
nästa 
service.

Oljebyte (mil/
km innan 
oljebyte)

Visa de 
återstående 
mil / 
kilometer 
som ska 
köras före 
nästa 
oljebyte.

Se motsvarande avsnitt för mer 
information om Bilinställningar (LÄGE). 

Kylvätsketemperatur
 

 

Om nålen ligger mellan C (kallt) och H 
(varmt): normal drift.
I speciellt krävande användningsförhållanden 
och i varma klimat kan visaren närma sig den 
röda delen av skalan.
Om nålen når röd zon eller om 
varningslampan tänds:
► stanna omedelbart bilen och slå av 
tändningen. Kylfläkten kan fortsätta att köras ett 
tag, upp till cirka 10 minuter.
► vänta tills motorn har kallnat innan du 
kontrollerar nivån och, om det är nödvändigt, 
fyller på.
Om påfyllning behövs
Var försiktigt, kylningskretsen är under tryck!
För att undvika risk för brännskador, ta en trasa 
och skruva loss locket två varv för att lindra 
trycket.
Då trycket har fallit kan du kontrollera nivån och 
avlägsna locket för att fylla på.
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Om nålen stannar kvar i den röda zonen 
ska du kontakta en PEUGEOT-

auktoriserad verkstad eller en annan 
kvalificerad verkstad.

Kontrollera motorns kylarvätskenivå 
regelbundet.

Se motsvarande avsnitt för mer information 
om nivåkontroller.

AdBlueRäckviddsmätare för 
tillsatsen AdBlue®

Så snart reservnivån i AdBlue®-tanken 
har nåtts eller efter att ett funktionsfel i 
avgasreningssystemet SCR har detekterats, 
visas en indikator när tändningen slås till, med 
information om hur långt fordonet kan köras 
innan motorn inte längre går att starta.
Om ett fel har detekterats samtidigt som nivån av 
AdBlue® är låg visas den lägsta räckvidden.

Om det finns risk att motorn inte 
startar på grund av brist på AdBlue®

Motorns startspärr aktiveras automatiskt 
när AdBlue®-tanken är tom.

Räckvidd som överstiger 2 400 km
När tändningen slås på visas ingen information 
om räckvidd automatiskt på instrumentpanelen.
Räckvidd mellan 2 400 och 600 km

När en tröskel på 2 400 km har nåtts, 
blinkar denna indikator, åtföljd av ett 

tillfälligt meddelande som anger körautonomin 
uttryckt i mil eller kilometer innan motorns start 
blockeras.
Varje gång tändningen slås på, kommer 
varningen att åtföljas av en ljudsignal.
Reservnivån har uppnåtts: rekommendationen är 
att du fyller på så snart som möjligt.
Räckvidd under 600 km

När en tröskel på 600 km har nåtts, 
blinkar denna indikator, åtföljd av ett 

tillfälligt meddelande som anger körautonomin 
uttryckt i mil eller kilometer innan motorns start 
blockeras.
Varningen kommer att upprepas med 
uppdatering av det av återstående räckvidd vid 
varje steg på 50 km.
Varje gång tändningen slås på, kommer 
varningen att åtföljas av en ljudsignal.
Det är viktigt att fylla på så snart som möjligt 
innan tanken töms helt. Annars går bilen inte 
längre att starta.
Haveri på grund av för låg nivå av AdBlue®

Räckvidd 0 km:AdBlue®-tanken är tom: bilens 
startspärr hindrar motorn från att starta.
Om du inte fyller på AdBlue® i den specifika 
behållaren riskerar du att bilen inte längre går 
att starta.

För att kunna starta motorn igen måste 
du fylla på minst 4 liter AdBlue® i tanken. 

Du kan även kontakta en PEUGEOT-verkstad 

eller en annan kvalificerad verkstad för 
påfyllning.

Se motsvarande avsnitt för mer 
information om AdBlue®(BlueHDi-

motorer) och i synnerhet om påfyllning.

I händelse av fel på 
avgasreningssystemet SCR

Detektering

Kontrollampan för motorns självdiagnos 
tänds.

Varje gång tändningen slås på hörs ljudsignalen 
och ett meddelande bekräftar att ett fel uppstått i 
avgasreningen.
Om felet är tillfälligt försvinner varningen när 
nivån av förorenande utsläpp i avgaserna åter 
uppfyller normerna.

Men efter att du kört 50 km med 
kontrollampans permanenta varning tänd 

bekräftas felet.
Motorns startspärr aktiveras automatiskt när 
du kört 400 km efter denna bekräftelse.
Kontakta snarast en PEUGEOT-återförsäljare 
eller en kvalificerad verkstad.

Bekräftat fel
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1Utöver de föregående signalerna blinkar 
kontrollampan och den återstående 
räckvidden visas i kilometer (eller miles) på 
instrumenttavlan.
Varningen återupptas igen var 30:e sekund 
upprepas med uppdatering av räckvidden.
Kontakta snarast en PEUGEOT-återförsäljare 
eller en kvalificerad verkstad.
Annars finns risk för att du inte längre kommer 
att kunna starta bilen.

Start av motorn förhindras om 400 km

Varje gång du försöker starta bilen 
aktiveras varningen och meddelandet om 

startspärren visas.
För att kunna starta bilen igen måste du vända 
dig till en PEUGEOT-verkstad eller en annan 
kvalificerad verkstad.

Fordonsinställningar 
(LÄGE)

 

 

 

 

Denna kontrollpanel ger åtkomst till menyer för 
att anpassa vissa utrustningar.
 

 

 

 

Motsvarande information visas på 
instrumentpanelens skärm.
Tillgängliga språk: tyska, engelska, spanska, 
franska, italienska, holländska, polska, 
portugisiska och turkiska.
Alla menyer är tillgängliga om bilen är utrustad 
med ljudsystemet.
Om bilen är utrustad med pekskärmens ljud- 
och telematiksystem är vissa menyer endast 
tillgängliga via ljudsystemets manöverpanel.

Av säkerhetsskäl är endast vissa menyer 
tillgängliga när tändningen är frånslagen.

Med denna LÄGE-knapp kan du: 

– få åtkomst till menyer och undermenyer,
– bekräfta dina val inom en meny,
– avsluta menyer.

Med ett långt tryck kan du återgå 
till startskärmen.

Med denna knapp kan du: 

– bläddra upp inom menyn,
– öka ett värde.

Med denna knapp kan du: 

– skrolla ned inom menyn,
– sänka ett värde.



14

Instrumentpanel

 

Meny ...  

Tryck ... Undermeny ... Tryck ... Välj ... Bekräfta 
och 
avsluta

Gör att du kan ...

1 Ljusstyrka
 

 

Öka Justera ljusstyrkan på 
instrumentpanelen och 
instrument och kontroller 
(med positionsljusen på).

 

 

Minska

2 Hastighet pip
 

 

PÅ
 

 

 

 

Öka
 

 

Aktivera / avaktivera 
ljudsignalen sin indikerar 
att den programmerade 
hastigheten har överskridits 
och välj en hastighet.

 

 

Minska

AV

3 Strålkastarsensor
 

 

 

 

Öka
 

 

Justera känsligheten för 
ljusstyrkesensorn (1 till 3), 
som påverkar strålkastarna

 

 

Minska

4 Aktivering av ”Färd 
B”

 

 

 

 

PÅ
 

 

Visa en andra ”Färd 
B”-sträcka.

 

 

AV

5 Trafik skylt
 

 

 

 

PÅ
 

 

Aktivera / avaktivera 
avläsning av skyltar.

 

 

AV

6 Tidsinställning
 

 

Timmar och minuter
 

 

Öka
 

 

Inställning av klockan.

 

 

Minska

Format 
 

 

24 Välj klockvisningsläge.

 

 

12
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1 

Meny ...  

Tryck ... Undermeny ... Tryck ... Välj ... Bekräfta 
och 
avsluta

Gör att du kan ...

7 Datuminställning
 

 

År / Månad / Dag
 

 

Öka
 

 

Ställa in datum.

 

 

Minska

 

Meny …  

Tryck ... Undermeny ... Tryck ... Välj ... Bekräfta 
och 
avsluta

Gör att du kan ...

8 Autoclose
 

 

 

 

PÅ
 

 

Aktivera / avaktivera 
automatisk stängning av 
dörrarna över 20 km/t.

 

 

AV

9 Enhet
 

 

Sträcka
 

 

 

 

km
 

 

Välj displayenheten för 
sträcka.

 

 

mil

Bränsleförbrukning
 

 

 

 

km/l Välj displayenheten för 
bränsleförbrukning.

 

 

l/100km

Temperatur
 

 

 

 

°C Välj displayenheten för 
temperatur.

°F

Däcktryck
 

 

psi Välj displayenheten för 
däcktryck.

bar

kPa
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Meny …  

Tryck ... Undermeny ... Tryck ... Välj ... Bekräfta 
och 
avsluta

Gör att du kan ...

10 Språk Listan med 
tillgängliga 
uppdateringar

 

 

Välj displayenheten för 
språk.

11 Volym av 
meddelanden (Buzz)

Öka Öka / minska volymen på 
tillkännagivanden eller 
ljudsignalen.Minska

 

Meny …  

Tryck ... Undermeny ... Tryck ... Välj ... Bekräfta 
och 
avsluta

Gör att du kan ...

12 Service
 

 

Service (mil/km 
innan service)

 

 

Visa de återstående mil / 
kilometer som ska köras före 
nästa service.

Oljebyte (mil/km 
innan oljebyte)

Visa de återstående mil / 
kilometer som ska köras före 
nästa oljebyte.

13 Varselljus
 

 

 

 

PÅ
 

 

Aktivera / avaktivera 
varselljusen.

 

 

AV

14 Automatiska 
helljus

 

 

 

 

PÅ
 

 

Aktivera / avaktivera 
automatiska helljusen.

 

 

AV
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1 

Meny …  

Tryck ... Undermeny ... Tryck ... Välj ... Bekräfta 
och 
avsluta

Gör att du kan ...

15 
Passagerarkrockkudde 
(P BAG)

 

 

PÅ
 

 

 

 

Ja
 

 

Aktivera / avaktivera 
passagerarkrockkudden.

 

 

Nej

AV
 

 

Ja Avaktivera 
passagerarkrockkudden.

 

 

Nej

16 Dödvinkel
 

 

 

 

AV
 

 

Justera parametrarna för 
dödvinkelvarnaren.Visuella

Visuella och 
ljudlarm

 

 

Max

Auto

17Active Safety 
Brake

 

 

 

 

PÅ
 

 

Aktivera / avaktivera 
funktionen.

 

 

AV

18 Avsluta menyn
 

 

Lämna menyn.
Genom att trycka på 
nedåtpilen kommer du 
tillbaka till den första menyn.
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Pekskärms ljud- och 
telematiksystem
 

 

Ljudsystemets manöverpanel, som ligger i mitten 
av instrumentbrädan, ger åtkomst till menyer för 
att anpassa vissa utrustningar.
Motsvarande information visas på pekskärmen.
Tillgänglig i 9 språk: tyska, engelska, spanska, 
franska, italienska, holländska, polska, 
portugisiska och turkiska.
Av säkerhetsskäl är endast vissa menyer 
tillgängliga när tändningen är frånslagen.

Ger åtkomst till menyn ”Inställningar”. 

Låter dig bläddra upp i en meny eller öka 
ett värde.
Låter dig bläddra ned i en meny eller 
minska ett värde.

Menyn "Inställningar"
1. "Visning"
2. "Röstkommandon"
3. “Klocka och datum”
4. ”Säkerhet/hjälp”
5. ”Ljus”
6. ”Dörrar och låsning”
7. "Ljud"
8. "Telefon/Bluetooth"
9. ”Radioinställning”
10. ”Återställ inställningar” för att återgå till 

tillverkarens standardinställningar.
11. ”Radera personuppgifter” för att radera alla 

dina personuppgifter relaterade till Bluetooth 
-utrustningen i ljudsystemet.

Se motsvarande avsnitt för mer 
information om ljud, telefon, radio och 

navigering.

Inställningarna i undermenyerna 4, 5 och 
6 varierar beroende på den utrustning 

som är installerad i bilen.

Från ”Bildskärm”-undermenyn kan du:
– välja ”Språk” och välja ett av språken som 
nämndes ovan,
– välja ”Mätenhet” och ställa in förbrukning 
(mpg, l/100 km), distans (miles, km) och 
temperatur (°F, °C),
– välj ”Resa B, visning” för att aktivera eller 
inaktivera resa B i färddatorn (På, Av).

Från ”Säkerhet/Hjälp”-undermenyn kan du:
– välja ”Parkeringsvykamera” och sedan 
”Backningskamera” för att aktivera eller 
inaktivera dess drift (På, Av),
– välj ”Parkeringsvykamera” och sedan 
”Kamerafördröjning” för att aktivera eller 
inaktivera fortsatt visning under 10 sekunder 
eller upp till 18 km/h (På, Av),
– välja ”Trafikskylt” för att aktivera eller 
inaktivera dess drift (På, Av),
– välja ”Krockkudde för passagerare” för att 
aktivera eller inaktivera dess drift (På, Av).
Från ”Ljus”-undermenyn kan du:
– välja ”varselljus” för att aktivera eller inaktivera 
dess drift (På, Av),
– välj ”Automatisera helljus” för att aktivera eller 
inaktivera dess drift (På, Av),
– välj ”Strålkastarsensor” för att justera dess 
känslighet (1,2,3).
Från ”Dörrar och låsning”-undermenyn kan du:
– välja ”Automatisk avstängning” för att aktivera 
eller inaktivera dess drift (På, Av).

Ställa in datum och tid
Använda lägeskontrollpanelen

► Tryck på ”LÄGE” knappen. 

► Välj menyn ”Tidsinställning” för att ställa in tid 
och klockformat (24 timmar eller 12 timmar) eller 
välj menyn ”Datuminställning” för att ställa in 
dag, månad och år.
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1Se motsvarande avsnitt för mer information om 
Bilinställningar (LÄGE).
Använda pekskärmens ljud- och 
telematiksystem
Från ”Klocka och datum”-undermenyn:
► Välj "Tidsinställning och format" för att ställa 
in timme, minuter och sekunder och välj formatet 
(24h, 12h med am eller pm).
► Välj ”Datuminställning” för att ställa in dag, 
månad och år.

För att ställa in tiden manuellt måste 
”Tidssynkronisering” vara inaktiverad 

(av).

Färddator
Information som visas om den aktuella sträckan 
(räckvidd, momentan bränsleförbrukning, 
genomsnittlig bränsleförbrukning etc.).
 

 

► Tryck på knappen FÄRD som finns på 
torkarspakens ände för att få åtkomst till 
färddatorns information.
Räckvidd

Visar de antal kilometer som bilen kan köras 
med det bränsle som återstår i tanken, beroende 
på genomsnittliga bränsleförbrukningen de 
senaste kilometrarna.
Sträcka A
Visar sträckan som har körts sedan färddatorn 
senast nollställdes.
Medelförbrukning A
Detta är den genomsnittliga 
bränsleförbrukningen sedan färddatorn senast 
nollställdes.
Nuvarande förbrukning A
Detta är den genomsnittliga 
bränsleförbrukningen de senaste sekunderna.
Medelhastighet A
Detta är den genomsnittliga hastigheten sedan 
färddatorn senast nollställdes (med påslagen 
tändning).
Färdtid A 
Visar den sammanlagda tiden sedan färddatorn 
senast nollställdes.
Om FÄRD B är aktiverad i menyn LÄGE:
– Sträcka B
– Medelförbrukning B
– Medelhastighet B
– Färdtid B 

Färdskrivare
 

 

Om ditt fordon är utrustat med det, lagrar den 
all information om bilen på enheten och på ett 
infogat kort.
Exempel: i början av varje resa eller skiftbyte.
När kortet är infogat kan all information:
– visas på färdskrivarens skärm,
– skrivas ut,
– överföras till externa förvaring media via an 
interface. 
För mer information se bruksanvisningen som 
medföljer färdskrivaren.

Om ditt fordon är utrustat med en 
färdskrivare, rekommenderas att 

batteriets (-) minuspol (som ligger under 
golvet på vänster sida, i hytten) kopplas bort 
vid ett längre stopp på fordonet i mer än 5 
dagar.
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Nyckel
 

 

Med nyckeln kan du låsa och låsa upp bilen, 
öppna och stänga tanklocket samt starta och 
stänga av motorn.

Fjärrkontroll med 2 
knappar
 

 

Upplåsning med centrallåset
Med en tryckning på denna knapp låser 
du samtidigt upp alla bilens dörrar.

Den inre taklampan lyser ett kort ögonblick och 
körriktningsvisarna blinkar två gånger.
Med en tryckning på denna knapp avaktiverar du 
larmet om din bil har denna utrustning.
Kontrollampan på reglaget för centrallås på 
instrumentbrädan släcks.

Centrallås
Genom att trycka på denna kontroll kan 
du låsa alla dörrar på din bil, hytten och 

lastningsområdet samtidigt.
Om en av dörrarna är öppen eller inte ordentligt 
stängd fungerar inte centrallåset.
Blinkersljusen blinkar en gång.
Om bilen är utrustad med denna funktion 
aktiveras larmet genom att trycka på denna 
kontroll.

 

 

 

 

Kontrollampan för centrallåset tänds och blinkar.

Fjärrkontroll med 3 
knappar
 

 

Låsa upp hytten
Med en tryckning på denna knapp låser 
du upp förarhytten i bilen.

Den inre taklampan lyser ett kort ögonblick och 
körriktningsvisarna blinkar två gånger.
Kontrollampan på reglaget för centrallås på 
instrumentbrädan släcks.

Låsa upp lastutrymmet
Med en tryckning på denna knapp låser 
du upp sidodörren och bakdörrarna till 

lastutrymmet.
Blinkersljusen blinkar två gånger.
Med en tryckning på denna knapp avaktiverar du 
larmet om din bil har denna utrustning.

Centrallås
Genom att trycka på denna kontroll kan 
du låsa alla dörrar på din bil, hytten och 

lastområdet.

Om en av dörrarna är öppen eller inte ordentligt 
stängd fungerar inte centrallåset.
Blinkersljusen blinkar en gång.
Om bilen är utrustad med denna funktion 
aktiveras larmet genom att trycka på denna 
kontroll.

 

 

 

 

Kontrollampan för centrallåset tänds och blinkar.

In- / utfällning av nyckeln
► Tryck på den här knappen för att fälla 
ut / in nyckeln.

Om du inte trycker på knappen riskerar 
du att skada mekanismen.

Låsning med spärrlås
Tryck en gång till på knappen för att 
spärrlåsa fordonet.

Då är det omöjligt att öppna dörrarna in- eller 
utifrån.
Körriktningsvisarna blinkar tre gånger.

Lämna aldrig någon inne i bilen när den 
är låst med spärrlås.
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2Om en av dörrarna är öppen eller inte ordentligt 
stängd fungerar inte centrallåset.
Blinkersljusen blinkar en gång.
Om bilen är utrustad med denna funktion 
aktiveras larmet genom att trycka på denna 
kontroll.

 

 

 

 

Kontrollampan för centrallåset tänds och blinkar.

In- / utfällning av nyckeln
► Tryck på den här knappen för att fälla 
ut / in nyckeln.

Om du inte trycker på knappen riskerar 
du att skada mekanismen.

Låsning med spärrlås
Tryck en gång till på knappen för att 
spärrlåsa fordonet.

Då är det omöjligt att öppna dörrarna in- eller 
utifrån.
Körriktningsvisarna blinkar tre gånger.

Lämna aldrig någon inne i bilen när den 
är låst med spärrlås.

Byte av batteri
 

 

Referens: CR 2032/3 volt.
► Tryck på knappen för att mata ut nyckeln.
► Vrid skruv 1 från det stängda hänglåset till 
det öppna hänglåset med hjälp av en finförsedd 
skruvmejsel.
► Häv med skruvmejseln för att dra ut 
batterihållarenheten 2.
► Avlägsna enheten och byt ut batteriet 3 med 
hänsyn till polariteterna.
► Stäng batterihållaren 2 inuti nyckeln och lås 
den genom att vrida på skruv 1.

Nytt batteri som inte uppfyller kraven kan 
skada nyckeln.

Använd endast batterier som är likadana eller 
av samma typ som de som rekommenderas 
av PEUGEOT. Returnera använda batterier till 
godkända insamlingscentraler.
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Sammanställning av nyckelns huvudfunktioner
Nyckeltyp Upplåsning av hytten Låsning av dörrar Upplåsning av bakdörrar

Grundnyckel Vrid moturs (förarsidan). Vrid medurs (förarsidan). -

Fjärrkontroll

Signalering

Blinkers 2 blinkningar. 1 blinkning. 2 blinkningar.

Kontrollampa för centrallås på 
kontrollpanelen

Av. Fast sken i ca 3 sekunder, sedan 
blinkande.

Blinkar.

Användning av nyckeln i förardörrens lås aktiverar/inaktiverar inte larmet. 

Låsa/låsa upp bilen inifrån
Hytt och lastområde

 

 

 

 

► Tryck på denna knapp för att låsa / låsa upp 
hyttdörrarna och lastområdet.
Dörrarna kan alltid öppnas inifrån.

Om en av dörrarna är öppen eller inte 
ordentligt stängd fungerar inte 

centrallåset.

Kontrollampan:
– tänds när dörrar låses och från när tändningen 
slås på,
– blinkar sedan när dörrar låses med bilen 
stillastående och motorn avstängd.

Denna knapp fungerar inte om bilen har 
låsts eller spärrlåsts utifrån med en 

extern kontroll (med nyckel, fjärrkontroll 
beroende på bilens utrustning).

Körning med låsta dörrar kan försvåra för 
räddningsmanskapet att ta sig in i bilen 

om det skulle inträffa en olycka.

Lastområde
 

 

 

 

► Tryck på denna knapp för att låsa / låsa upp 
sidodörrarna och bakdörrarna från hytten. 
Kontrollampan förblir tänd vid låsning.

Automatisk låsning
Vid start av bilen låser systemet automatiskt 
dörrarna till hytten och lastutrymmet när du 
kommer upp i ca 20 km/h.
Om ingen dörr öppnas under körningen, förblir 
dörrarna låsta.

Aktivering / inaktivering av 
funktionen

Denna funktion kan ställas in med 
knappen LÄGE, välj ”PÅ” eller ”AV” i 

”Autoclose”-menyn.

Se motsvarande avsnitt för mer 
information om Bilinställningar (LÄGE).

Framdörrar
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2Automatisk låsning
Vid start av bilen låser systemet automatiskt 
dörrarna till hytten och lastutrymmet när du 
kommer upp i ca 20 km/h.
Om ingen dörr öppnas under körningen, förblir 
dörrarna låsta.

Aktivering / inaktivering av 
funktionen

Denna funktion kan ställas in med 
knappen LÄGE, välj ”PÅ” eller ”AV” i 

”Autoclose”-menyn.

Se motsvarande avsnitt för mer 
information om Bilinställningar (LÄGE).

Framdörrar
 

 

► Använd motsvarande knapp på fjärrkontrollen 
eller använd nyckeln i förarens dörrlås för att 
låsa upp.
► Dra handtaget mot dig.

Skjutdörr på sidan
Tänk på att lämna fri plats på golvet så 
att dörren kan öppnas och stängas utan 

svårighet.

Öppning
Från utsidan
► Dra handtaget mot dig och sen mot baksidan.
Från insidan
 

 

 

 

 

 

► För att låsa upp och öppna, dra handtaget 
mot baksidan.

För att hålla sidoskjutdörren öppen, 
öppna den helt för att låsa anordningen 

vid basen av dörren.

Kör inte med sidoskjutdörren öppen. 

Stängning
Från utsidan
► Dra handtaget mot dig och sen mot 
framsidan.
Från insidan
► För att låsa upp och stänga, dra i handtaget 
medan du skjuter dörren.
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Bakdörrar
När bilen står stilla och bakdörrarna 
öppnas aktiveras kameran som överför 

vyn till skärmen som är placerad i kupén.

Öppning
Från utsidan
 

 

► Dra handtaget mot dig och sedan dra i 
spaken för att öppna den vänstra dörren.
De två dörrarna öppnar till 96°.

Från insidan
 

 

► Dra handtaget på dörrpanelen mot dig och 
tryck sedan för att öppna den högra dörren.
► Tryck på spaken för att öppna den vänstra 
dörren.

Kör inte med bakdörren öppen. 

Öppning till 180°
Om fordonet är så utrustat, gör det infällbara 
dörrstoppsystemet det möjligt att öka öppningen 
från 96° till 180°.
 

 

► Tryck på knappen på dörrpanelen för att 
utöka dörrens vinkel.
Dörrstoppen hakas åter fast automatiskt vid 
stängning.

Stängning
► Vid stängning stänger du först den vänstra 
dörren och sedan den högra.

Larm
Systemet är avsett att avskräcka från bilstöld och 
inbrott. Om bilen är utrustad med larm erbjuder 
det följande typer av skydd:
- Skalskydd
Systemet ger ett yttre skalskydd genom sensorer 
på dörrar och luckor, samt i elsystemet,

- Nivåsensor
Systemet kontrollerar ändringar i bilens höjdläge.

Aktivering
► Stanna tändningen och stig ur bilen.

► Tryck på denna knapp på 
fjärrkontrollen.

Skydden är aktiva efter några sekunder.

När larmet löser ut
Detta bekräftas genom att sirenen ljuder och att 
blinkersljusen blinkar i trettio sekunder.

Larmet återgår sedan till standbyläge, 
men händelsen blir kvar i minnet och 

signaleras av att kontrollampan för elektronisk 
startspärr tänds under cirka 10 sekunder när 
tändningen slås på.
Larmet utlöses också efter avbrott i 
elförsörjningen samt när elförsörjningen 
återställs.

Bortkoppling med hjälp av 
fjärrkontrollen

► Tryck på den här knappen.  

Standby-läget är inaktiverat när bilen är upplåst.

Inaktivera nivåsensorn
(Beroende på motor)

► Tryck på den här knappen för att 
inaktivera skyddet (t.ex. när bilen 

bogseras med larmet på).
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2- Nivåsensor
Systemet kontrollerar ändringar i bilens höjdläge.

Aktivering
► Stanna tändningen och stig ur bilen.

► Tryck på denna knapp på 
fjärrkontrollen.

Skydden är aktiva efter några sekunder.

När larmet löser ut
Detta bekräftas genom att sirenen ljuder och att 
blinkersljusen blinkar i trettio sekunder.

Larmet återgår sedan till standbyläge, 
men händelsen blir kvar i minnet och 

signaleras av att kontrollampan för elektronisk 
startspärr tänds under cirka 10 sekunder när 
tändningen slås på.
Larmet utlöses också efter avbrott i 
elförsörjningen samt när elförsörjningen 
återställs.

Bortkoppling med hjälp av 
fjärrkontrollen

► Tryck på den här knappen.  

Standby-läget är inaktiverat när bilen är upplåst.

Inaktivera nivåsensorn
(Beroende på motor)

► Tryck på den här knappen för att 
inaktivera skyddet (t.ex. när bilen 

bogseras med larmet på).

Skyddet förblir aktivt fram till dörrens centrala 
öppning.

Om fjärrkontrollen inte 
fungerar
► Lås upp dörrarna med hjälp av nyckeln i låset 
och larmet stängs av.
► Slå på tändningen, identifiering av 
nyckelkoden stänger av larmet.

Låsning av dörrarna med hjälp av 
nyckeln aktiverar inte larmet.

Om sirenen utlösts felaktigt kan du 
snabbt avbryta den på följande sätt:

► slå på tändningen. När koden i nyckeln 
identifieras avbryts ljudsignalen.
► tryck på knappen för upplåsning (hytt och 
nyckel) på fjärrkontrollen.
För att undvika utlösning av larmet t. ex. då 
du tvättar bilen kan du låsa den med nyckeln.
När bilen låses upp med fjärrkontrollen 
kopplas sirenen bort automatiskt.

Elmanövrerade 
fönsterhissar
 

 

A. Elektrisk fönsterhiss på förarsidan
B. Elektrisk fönsterhiss på passagerarsidan

Manuell funktion
► För att öppna eller stänga fönstret, tryck 
eller dra brytare A / B utan att passera 
motståndspunkten. Rutan stannar när brytaren 
släpps.

Automatisk funktion
► För att öppna eller stänga fönstret, tryck eller 
dra brytare A förbi sin mottståndspunkt. Rutan 
öppnar eller stänger helt när brytaren släpps. En 
ny tryckning avbryter rutans rörelse.
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Ta alltid ur nyckeln ur tändlåset när du 
lämnar bilen, även för en kort stund.

Om någonting råkar i kläm vid manövrering 
av fönsterhissarna skall rutans rörelseriktning 
ändras. Tryck på det berörda fönsterreglaget.
Föraren bör kontrollera att inget kommit 
emellan när fönsterhissarna aktiveras.
Föraren ska försäkra sig om att passagerarna 
använder de elmanövrerade fönsterhissarna 
på rätt sätt.
Var extra försiktig så att barn inte klämmer sig 
när rutorna öppnas eller stängs.
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3Förarsätet
Av säkerhetsskäl ska sätesinställningar 
endast göras när bilen står stilla.

Inställning i längdled
 

 

► Lyft reglaget och skjut sätet framåt eller 
bakåt.

Innan du skjuter sätet bakåt ska du 
kontrollera att inget föremål och ingen 

person är i vägen för sätets rörelse bakåt.
Risk för klämning om det finns passagerare 
i baksätet eller blockering av sätet om 
skrymmande föremål placerats på golvet 
bakom sätet.

Sitsens höjd
 

 

► Lyft handtag 1 för att höja eller sänka sitsens 
främre del.
► Lyft handtag 2 för att höja eller sänka sitsens 
backsida.

Ryggstödets lutning
 

 

► Vrid på knoppen för att ställa in ryggstödets 
lutning.

Svankstöd
 

 

► Vrid knoppen för att erhålla önskat svankstöd.

Nackstöd
 

 

► Tryck på fliken för att ställa in nackstödets 
höjd.
► För att ta bort det, tryck på flikarna och lyft 
nackstödet.
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Baksäten
 

 

Ryggstödets lutning
 

 

► Vrid på knoppen för att ställa in ryggstödets 
lutning.

Justerbart armstöd
 

 

► Höj eller sänk armstödet.
► Vrid knoppen som finns under armstödets 
ände för att låsa det i önskat läge.

Eluppvärmt säte
 

 

Detta reglage kan användas för att koppla på 
eller stänga av det eluppvärmda sätet.

Använd inte funktionen när ingen sitter 
på sätet.

Sänk värmen så fort som möjligt.
Stäng av funktionen när sätet och 
passagerarutrymmet har nått behaglig 
temperatur. Genom att minska 

förbrukningen av elström minskas även 
bränsleförbrukningen.

Personer med känslig hud avråds från att 
använda de eluppvärmda sätena 

inställda under en längre tid.
Risk för brännskador för personer med 
nedsatt förnimmelse av värme (sjukdom, 
medicinering etc.).
För att skydda värmedynan och undvika 
kortslutningar ska du:
– Placera inte tunga eller vassa föremål på 
sätet.
– Ställa dig inte eller stå på knä på sätet.
– Spill inga vätskor på sätet.
– Använd aldrig uppvärmningsfunktionen om 
sätet är fuktigt.

Säte med justerbar 
stötdämpning
 

 

► Vrid på knoppen för att ställa in 
stötdämpningen beroende på förarens vikt.

Svängbart säte
 

 

► Tryck på reglaget för att vrida sätet 180°.

Bänksäte fram med två 
platser
Det är utrustat med två nackstöd och två 
säkerhetsbälten.

Skrivtavla
 

 

Mittplatsens ryggstöd fälls för att bilda en 
skrivtavla.
► Dra i remmen på ryggstödets dyna.
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3Baksäten
 

 

Ryggstödets lutning
 

 

► Vrid på knoppen för att ställa in ryggstödets 
lutning.

Åtkomst till tredje 
sätesraden
 

 

► För att få åtkomst till tredje sätesraden, 
använd andra radens yttre sätesreglage och luta 
ryggstödet framåt.
► För att flytta tillbaka ryggstödet, sätt tillbaka 
det i upprätt läge utan att röra sätesreglaget.

Nedfällt ryggstöd läge på 
mittstolen (rader 2 och 3)
Ryggstödet på mittplatsen kan fällas ned helt på 
sätet och användas som ett kopphållarbord.
 

 

► Sänk nackstödet och lyft sedan reglaget och 
fäll ryggstödet framåt.
► Dra upp sätesreglaget igen för att lyfta 
ryggstödet till sin ursprungliga position.

För motsvarande information om 
försiktighetsåtgärder som nämns på 

Etiketter, se motsvarande avsnitt.

Bakre bänksäten
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Backspeglar
Ytterbackspeglar

 

 

De är indelade i två zoner:
A –  Övre spegel
B –  Nedre spegel

Speglarna är sfäriska till formen för att utvidga 
synfältet i sidled. Föremål som syns i speglarna 
ser ut att vara längre bort än vad de egentligen 
är. Detta måste beaktas för att korrekt bedöma 
avståndet.
Skalet integrerar blinkers och antennerna, 
beroende på utrustningen som finns ombord 
(GPS, GSM, Radio, etc.).

Elektriska inställningar
Tändningsnyckeln måste vara i MAR-läge.
 

 

Instigning i baksätet
► Sänk nackstödet och lyft sedan första 
handtaget och fäll ryggstödet framåt.

Nedfällt ryggstöd läge
► Ta bort nackstöden och luta ryggstödet 
beskrivningen ovan.
► Lyft andra handtaget med vänster hand och 
tippa ryggstödet 5° bakåt.
► Tippa ryggstödet helt framåt på sätet med 
vänster hand.

Demontering av bänksätet
För att ta bort bänksätet behövs minst 
två personer.

► Fäll ned ryggstödet fälls helt mot sittdynan 
såsom beskrivits tidigare.

 

 

► Vrid båda handtagen framåt för att frigöra de 
bakre förankringarna.
► Luta nederdelen på bänksätet framåt för att 
placera bänksätet i upprätt läge.
 

 

► Luta båda handtagen uppåt för att frigöra de 
främre förankringarna.
► Lyft på bänksätet och ta bort det.

Kontrollera att bilbältena alltid är 
åtkomliga och lätta för passageraren att 

spänna fast.
Passagerare ska justera nackstödet på sätet 
så att det är rätt inställt och ska även justera 
och spänna fast bilbältet.

Ett nackstöd som tas bort från sätet ska 
sättas fast så att det inte förvandlas till en 
projektil vid en eventuell kollision.
Låt inte någon sitta i 3:e raden med soffan på 
2:a raden i lodrätt läge under färd.
Förvara inga föremål på nedfällt ryggstöd i 
2:a raden.

Inställning av ratten
► Med bilen stillastående, justera först din plats 
till det lämpligaste läget.
 

 

► Lås upp ratten genom att dra reglaget mot 
dig.
► Justera räckvidden för ratten och lås den 
sedan genom att helt sänka reglaget.

Av säkerhetsskäl ska dessa manövrer 
utföras med bilen stillastående.
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3Backspeglar
Ytterbackspeglar

 

 

De är indelade i två zoner:
A –  Övre spegel
B –  Nedre spegel

Speglarna är sfäriska till formen för att utvidga 
synfältet i sidled. Föremål som syns i speglarna 
ser ut att vara längre bort än vad de egentligen 
är. Detta måste beaktas för att korrekt bedöma 
avståndet.
Skalet integrerar blinkers och antennerna, 
beroende på utrustningen som finns ombord 
(GPS, GSM, Radio, etc.).

Elektriska inställningar
Tändningsnyckeln måste vara i MAR-läge.
 

 

► Vrid reglaget för att välja spegelzon.
Vänster backspegel:
A1 –  Övre spegel
B1 –  Nedre spegel

 Höger backspegel:
A2 –  Övre spegel
B2 –  Nedre spegel

► Flytta sedan reglaget i riktningen för den 
önskade justeringen.

Elstyrd infällning
► Tryck på den här knappen. 

Avisning av speglarna 
► Tryck på bakrutans knapp för 
avfrostningsreglage.

Inre backspegel
Spaken som finns på den nedre kanten kan 
användas för att placera backspegeln i två lägen.
I normalt läge (dag) är spaken intryckt.
 

 

I avbländat läge (natt) drar du spaken mot dig.

Värme och ventilation
Råd

Rekommendationer för ventilation och 
luftkonditionering

► För att luften ska fördelas jämnt ska 
man se till att det inte finns några hinder 
i de yttre luftintagsgallren längst ner 
på vindrutan, ventilationsmunstycken, 
ventilationsöppningar, luftutsläpp och 
luftutsuget i bagageutrymmet.
► Täck inte över solsensorn som finns på 
instrumentbrädan. Den används för reglering 
av den automatiska luftkonditioneringen.
► Aktivera luftkonditioneringen i minst 5 till 
10 minuter en eller två gånger per månad för 
att hålla systemet i fullgott skick.



32

Ergonomi och komfort

Den termiska komforten är avstängd om 
luftflödeskontrollen är i läge 0 (systemet 

är inaktiverat). En lätt luftström kan ändå 
märkas på grund av att bilen är i rörelse.

Luftspridning
Du kan styra fördelningen av luftströmmen 
genom att rikta reglaget mot:

ventilationsmunstyckena på sidorna och i 
mitten,
ventilationsmunstyckena på sidorna, i 
mitten och mot fötterna,
endast fötterna, 

vindrutan, fötterna och sidorutorna, 

vindrutan och sidorutorna. 

Luftintag/återcirkulation av 
kupéluft
Friskluftsintaget gör att du undviker imma på 
vindrutan och sidorutorna.
Med återcirkulation av kupéluften isoleras kupén 
från lukter och avgaser utanför bilen.
Då återcirkulationen används samtidigt med en 
aktiverad luftkonditionering och inställning av 
fläktens styrka (från 1 till 4), ger den möjlighet att 
uppnå komfort i kupén med antingen värme eller 
kyla inställd.

► Om systemet inte producerar någon 
kyla ska du stänga av det och kontakta en 
PEUGEOT-återförsäljare eller en annan 
kvalificerad verkstad.
Om bilen drar ett maximalt lastat släp i en 
brant uppförsbacke vid hög lufttemperatur kan 
du genom att stänga av luftkonditioneringen 
vinna en del motoreffekt och därmed förbättra 
bilens dragkapacitet.

Undvik att köra längre sträckor med 
avstängd ventilation eller med 

återcirkulation av kupéluft inkopplad. Risk för 
imbildning och sämre luftkvalitet i bilen.

Om temperaturen inne i bilen är mycket 
hög efter att bilen stått länge i solen, 

ska du vädra kupén en liten stund.
Ställ luftflödesreglaget i ett läge som 
garanterar en god luftväxling i kupén.

Kondensationen som skapas av 
luftkonditioneringen gör att det rinner ut 

lite vatten under bilen då den står stilla, vilket 
är helt normalt.

Underhåll av ventilation och 
luftkonditionering

► Kontrollera att kupéfiltret är i gott skick och 
låt regelbundet byta filtren.
Vi rekommenderar att använda ett kombinerat 
kupéfilter. Tack vare dess specifika 

egenskaper renas andningsluften i bilen 
och du får en fräschare kupé (minskning 
av allergiska symptom, dålig lukt och feta 
beläggningar).
► För att luftkonditioneringen ska 
fungera korrekt, ska du kontrollera den 
enligt rekommendationerna i garanti- och 
servicehäftet.

Innehåller den fluorerade 
växthusgasen R134A.

Beroende på version och försäljningsland 
innehåller luftkonditioneringen fluorerande 
växthusgaser R134A.

Stop & Start
Värmen och luftkonditioneringen fungerar 

bara när motorn är i gång.
Koppla tillfälligt ur Stop & Start-systemet för 
att behålla en behaglig temperatur i kupén,
Läs motsvarande avsnitt för mer information 
om Stop & Start.

Värme / manuell 
luftkonditionering
 

 

1. Starta / stänga av luftkonditioneringen
2. Inställning av temperaturen
3. Inställning av luftflödet
4. Inställning av luftfördelningen
5. Luftintag / återcirkulation av kupéluft

Luftkonditionering
Luftkonditioneringsläget kan enbart användas 
när motorn är igång.
Luftblåsaren måste vara inställd på minst 1.
► Tryck på knapp 1 för att aktivera/inaktivera 
luftkonditioneringssystemet (bekräftas av att 
LED-ljusen tänds/släcks). 

Temperatur
► Vrid knopp 2 för att välja ett läge mellan blått 
(kallt) och rött (varmt) och anpassa temperaturen 
efter dina preferenser.

Luftflöde
► Sätt kontroll 3 i önskad position för att få det 
luftflöde du önskar.
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3Den termiska komforten är avstängd om 
luftflödeskontrollen är i läge 0 (systemet 

är inaktiverat). En lätt luftström kan ändå 
märkas på grund av att bilen är i rörelse.

Luftspridning
Du kan styra fördelningen av luftströmmen 
genom att rikta reglaget mot:

ventilationsmunstyckena på sidorna och i 
mitten,
ventilationsmunstyckena på sidorna, i 
mitten och mot fötterna,
endast fötterna, 

vindrutan, fötterna och sidorutorna, 

vindrutan och sidorutorna. 

Luftintag/återcirkulation av 
kupéluft
Friskluftsintaget gör att du undviker imma på 
vindrutan och sidorutorna.
Med återcirkulation av kupéluften isoleras kupén 
från lukter och avgaser utanför bilen.
Då återcirkulationen används samtidigt med en 
aktiverad luftkonditionering och inställning av 
fläktens styrka (från 1 till 4), ger den möjlighet att 
uppnå komfort i kupén med antingen värme eller 
kyla inställd.

Öppna friskluftsintaget igen så fort som möjligt, 
för att undvika sämre luftkvalitet och imbildning 
på rutorna.

► Placera reglaget i det här läget för att 
återcirkulera kupéluften.
► Placera reglaget i det här läget för att 
släppa in luft utifrån.

Automatisk 
luftkonditionering för en 
zon
 

 

1. AUTO läge
2. Stänga av luftkonditioneringen
3. Stänga av hela systemet
4. Inställning av luftfördelningen
5. Inställning av luftflödet
6. Luftintag / återcirkulation av kupéluft
7. Snabb avisning / borttagning av imma

AUTO läge
Slå på FULL AUTO:

► Tryck på reglage 1. Detta aktiverar 
systemfunktionerna bekräftade av FULL AUTO-
skärmen. Detta är det normala driftläget för det 
automatiska luftkonditioneringssystemet. 
– Använd den rörliga ringen som omger AUTO-
reglaget och justera komforttemperaturen som 
ska uppnås enligt en skala mellan:

• HI (Hög upp till ≈32) och
• LO (Låg ned till ≈16).

Systemet hanterar luftfördelningen, flödet och 
intaget för att säkerställa den komfort som 
motsvarar den gradering som visas och en 
tillräcklig luftcirkulation i passagerarutrymmet.

Anpassningsbart AUTO-läge
I AUTO-läge kan vissa inställningar ändras: 
fördelning, luftflöde, luftkonditionering och 
luftintag/återcirkulation.
Skärmen ändras från FULL AUTO till AUTO.
► För att återgå till en helautomatisk drift 
trycker du på knapp 1 igen. Kontrollpanelens 
skärm ändras från AUTO till FULL AUTO.
Om systemet efter manuella justeringar inte kan 
upprätthålla den valda garderingen kommer 
detta att blinka och AUTO kommer sedan att 
släckas. Tryck på kontroll 1 för att återgå till de 
automatiska inställningarna.
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Extra värmeanordning eller 
extra programmerbar värme
Det är ett extra, programmerbart och 
fristående system som värmer dieselmotorns 
varmvattensslinga, för att underlätta starten.
Det förbättrar avfrostning och avimning samt 
eluppvärmningen av sätena, om bilen har 
sådana.
Temperaturen kan höjas snabbare i kupén.
Systemet kan programmeras så att det startas 
innan man stiger in i bilen.

Automatisk extravärme
Detta system för extra värme startar automatiskt 
när tändningen slås på. Om det aktiveras beror 
på utetemperaturen och temperaturen inne i 
bilen.
Det stängs av automatiskt om värmen slås på 
manuellt.

Kompletterande 
uppvärmning
På versioner med 2-3 säten är den placerad 
under förarsätet med luftfördelningen riktad mot 
framsidan.

Stänga av 
luftkonditioneringen
► Tryck på knapp 2 för att stänga av 
luftkonditioneringens funktioner. Snöflingan 
slocknar på skärmen.

Fullständig avstängning
► Tryck på knapp 3 för att stänga av systemet. 
LED-ljuset och skärmen slocknar.

Temperatur
Följande inställningar är möjliga:
– en ökning av kupétemperaturen med HI 
(Hight), som värmer luften upp till en maximal 
gradering på 32,
– en sänkning av kupétemperaturen med LO 
(Low), som kyler luften ner till en gradering på 
16.

Luftfördelning
► Tryck på en av knapparna 4 för att rikta 
luftflödet mot:

vindrutan och de främre 
sidofönsterventilerna (borttagning av 

imma och avfrostning av fönster),
ventilerna i mitten och på sidorna (bröst 
och ansikte),
diffusorerna i de främre och bakre 
zonerna (benutrymme).

Genom att kombinera knappar är det möjligt att 
förfina luftfördelningen.

Luftflöde
► Tryck på någon av knapparna 5 för att öka 
eller minska luftflödet.

Luftintag/återcirkulation av 
kupéluft
Friskluftsintaget gör att du undviker imma på 
vindrutan och sidorutorna.
Återcirkulering av kupéluften isolerar kupén från 
lukter och avgaser utanför bilen.

Med denna funktion kan du få varm eller 
kall luft snabbare och vid enstaka 

tillfällen.

Öppna friskluftsintaget igen så fort som möjligt, 
för att undvika sämre luftkvalitet och imbildning 
på rutorna.
► Tryck på knapp 6 för att aktivera 
återcirkulation av kupéluft. Kontrollampan på 
knappen tänds.
Om du trycker på denna knapp igen återställs 
det yttre luftintaget. Kontrollampan släcks.

Ett tryck på knapp 1 återställer också det 
yttre luftintaget. Återvända till detta läge 

gör att luften i passagerarutrymmet kan 
förnyas och borttagning av imma. Ett tryck på 
knapp 1 igen återställer FULL 
AUTO-funktionen.

Extra bakre ventilation
Systemet är ett komplement 
till ventilationsutrustningen 
som är standard för 
passagerarutrymmet.

 

 

 

 

Luftutmatning
► Tryck på kontroll 1 för att aktivera/avaktivera 
frigöringen av luft till utsidan (bekräftas av att 
LED-ljuset tänds/släcks).

Luftintag
► Tryck på kontroll 2 för att aktivera/
avaktivera intaget av luft från utsidan till 
passagerarutrymmet (bekräftas av att LED-ljuset 
tänds/släcks).

Extra värmeanordningar
Tillsatsvärme
Detta är extra värme för kupén, utöver 
standardutrustningen.
Det kan vara igång oberoende av motorn.
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3Extra värmeanordning eller 
extra programmerbar värme
Det är ett extra, programmerbart och 
fristående system som värmer dieselmotorns 
varmvattensslinga, för att underlätta starten.
Det förbättrar avfrostning och avimning samt 
eluppvärmningen av sätena, om bilen har 
sådana.
Temperaturen kan höjas snabbare i kupén.
Systemet kan programmeras så att det startas 
innan man stiger in i bilen.

Automatisk extravärme
Detta system för extra värme startar automatiskt 
när tändningen slås på. Om det aktiveras beror 
på utetemperaturen och temperaturen inne i 
bilen.
Det stängs av automatiskt om värmen slås på 
manuellt.

Kompletterande 
uppvärmning
På versioner med 2-3 säten är den placerad 
under förarsätet med luftfördelningen riktad mot 
framsidan.

På versioner med 5-9 säten 
är den placerad på baksidan. 
Beroende på modellversionen 
kommer luftfördelningen 
antingen direkt bakifrån eller från 
skenan belägen under var och 
en av de två raderna med säten.

► Tryck på denna kontroll för att 
aktivera/inaktivera uppvärmningen. 

LED-ljusen tänds om uppvärmningen är 
aktiverad.
Slå av kontrollen vid snabb avfrostning och 
borttagning av imma.

Bakre värme och/eller 
luftkonditionering
 

 

 

 

 

 

Om fordonet är utrustat med en extra 
luftkonditioneringsenhet på baksidan av 
fordonet: garanterar fördelningsskenan i taket 
och de individualiserade luftventilerna en perfekt 
spridning av kall luft.
Den varma luften som sprids från den främre 
luftkonditioneringsenheten till golvet fördelas 
på höjden till de bakre passagerarnas fötter i 
raderna 2 och 3.
En varmluftsventil på vänster bakhjulbåge 
kan komplettera systemet för de bakre 
passagerarnas fötter i rad 3.

Aktivering/inaktivering
► Tryck från förarsätet på denna knapp 
placerad på MODE-kontrollpanelen för att 

aktivera driften av de bakre reglagen. 
Kontrollampan på knappen tänds.
Trycker du återigen på denna knapp inaktiveras 
driften av de bakre reglagen. Kontrollampan 
släcks.
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Du kan spara upp till tre olika starttider, men 
enbart programmera en fördröjd start.

För att utföra en daglig start vid en fast 
tid behöver du omprogrammera den 

sparade tiden varje dag.

► Tryck på knapp 3; skärmen tänds.
- -:- --symbolen eller den tidigare sparade tiden 
och motsvarande förinställt nummer (1, 2 eller 3) 
visas i 10 sekunder.

Tryck på knapp 3 ett flertal gånger innan 
de 10 sekunderna har passerat för att 

återkalla de andra förinställda tiderna.

Tryck på en av knapparna 1 inom 10 sekunder 
för att välja önskad starttid.
Nedsparningen bekräftas av försvinnandet av 
starttiden, visningen av det förinställda numret 
(1, 2 eller 3) och skärmens belysning.

Som standard är förinställda tider redan 
sparade i systemet (1=6h, 2=16h, 

3=22h). Alla ändringar avbryter och ersätter 
tidigare förinställda tider.
Om batteriet frånkopplas kommer den 
förinställda standardtiden att återställas.

Avbryta programmeringen
► För att radera den programmerade starttiden 
trycker du lätt på knapp 3. 
Belysningen av skärmen och det förinställda 
numret (1, 2, 3) släcks.

Inställning av 
komforttemperatur
► Vrid regalge 1 för att välja ett läge mellan 
blått (kallt) och rött (varmt) och anpassa 
temperaturen efter dina preferenser.

OFF-reglaget på den mittersta ”Mono-
zone”-kontrollpanelen stänger av 

funktionen.
Ett uppbackningssystem kommer emellertid 
automatiskt att ventilera den bakre kretsen, 
även om reglaget är i läge 0, för att undvika 
bildning av dimma.

Luftflöde
► Sätt kontroll 2 i önskad position för att öka 
eller minska luftflödet.

Extra programmerbar 
uppvärmning
Den extra programmerbara uppvärmningen tar 
motorn gradvis till en lagom temperatur för att 
underlätta start.
En inbyggd klocka gör det möjligt att 
programmera tiden för dess utlösning. 
Passagerarutrymmet värms upp snabbare.

Uppvärmningen av passagerarutrymmet 
underlättar avisning och borttagning av 

imma.

Rollpanelen för den extra programmerbara 
uppvärmningen finns bredvid ratten under LÄGE 
kontrollpanelen.

 

 

 

 

1. Knappar för tidsinställning
2. Omedelbar påslagning av värmeknappen
3. Programvalsknapp
4. Kontrollampa förr värmecykel
5. Visning av tid
6. Kontrollampa för tidsinställning och visning
7. Visning av det valda programnumret
8. Kontrollampa för ventilation

Ställa in den interna 
klocktiden
Ställ in klockan på kontrollpanelen innan du 
programmerar uppskjuten start av värmen.
► Tryck och håll inne knapp 3.

Kontrollampan för skärm och tidsinställning 
tänds.
► Tryck på en av inställningsknapparna inom tio 
sekunder 1 tills den exakta tiden visas:

• > för att öka timmarna, eller
• < för att minska timmarna.

Genom att hålla knappen intryckt rullar numren 
snabbare.
► Släpp knapp 3.
När skärmen släcks lagras tiden.

Tidsavläsning
► Tryck på en av knapparna 1.
Kontrollampan på skärmen tänds och tiden visas 
i ungefär tio sekunder.

Omedelbar start av 
uppvärmningssystem
Innan du sätter igång uppvärmningen bör du 
kontrollera att:
– temperaturreglageknoppen är i läget Varm 
luft (röd),
– luftflödesreglageknoppen är i läge 2.
► Tryck på knapp 2.
Skärmen och uppvärmningscykelns kontrollampa 
kommer att tändas och förbli tända under hela 
driftstiden.

Fördröjd start av 
uppvärmningssystem
Starten kan programmeras mellan 1 minut och 
24 timmar i förväg.
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3Du kan spara upp till tre olika starttider, men 
enbart programmera en fördröjd start.

För att utföra en daglig start vid en fast 
tid behöver du omprogrammera den 

sparade tiden varje dag.

► Tryck på knapp 3; skärmen tänds.
- -:- --symbolen eller den tidigare sparade tiden 
och motsvarande förinställt nummer (1, 2 eller 3) 
visas i 10 sekunder.

Tryck på knapp 3 ett flertal gånger innan 
de 10 sekunderna har passerat för att 

återkalla de andra förinställda tiderna.

Tryck på en av knapparna 1 inom 10 sekunder 
för att välja önskad starttid.
Nedsparningen bekräftas av försvinnandet av 
starttiden, visningen av det förinställda numret 
(1, 2 eller 3) och skärmens belysning.

Som standard är förinställda tider redan 
sparade i systemet (1=6h, 2=16h, 

3=22h). Alla ändringar avbryter och ersätter 
tidigare förinställda tider.
Om batteriet frånkopplas kommer den 
förinställda standardtiden att återställas.

Avbryta programmeringen
► För att radera den programmerade starttiden 
trycker du lätt på knapp 3. 
Belysningen av skärmen och det förinställda 
numret (1, 2, 3) släcks.

Återkalla en av de 
förinställda starttiderna
► Tryck på knapp 3 så många gånger som det 
krävs tills numret som visas motsvarar önskad 
förinställd starttid (1,2,3).
Efter tio sekunder försvinner tiden men förblir 
memorerad medan motsvarande nummer (1, 2 
eller 3) och skärmen förblir på.

Inställning av driftstid
Driftstiden kan ställas in på mellan 10 och 60 
minuter.
► Tryck och håll inne knapp 3.
► Tryck samtidigt på en av knapparna 1.
Kontrollampan för tid och tidsinställning tänds.
► Tryck på och håll inne knapp 3 igen.
► Tryck samtidigt på en av knapparna 1 igen.
Den programmerade driften visas och 
kontrollampan för värme- eller ventilationscykeln 
blinkar.
► Ställ in längden genom att trycka på en av 
knapparna 1.
Nedsparandet bekräftas genom att längden 
försvinner från skärmen eller genom ett upprepat 
tryck på knapp 3.

Stäng av värmen
Värmen stängs av automatiskt efter den 
programmerade varaktighetens slut vid en 
fördröjd start.
► Tryck återigen på knapp 2 för att stänga av 
den manuellt i händelse av en omedelbar start.

Kontrollampan för värmecykeln och skärmen 
stängs av.

Minst en gång per år, helst före 
vinterperioden, bör du serva värmaren. 

Underhållsarbeten och reparationer ska 
endast utföras av PEUGEOT-verkstad eller 
en annan kvalificerad verkstad.
Använd endast reservdelar med 
artikelnummer.

För att undvika risk för förgiftning och 
kvävning får inte tilläggsvärmaren 

användas, ens under korta stunder, i slutna 
miljöer som garage eller verkstäder utan 
system för utsugning av avgaser.
Tilläggsvärmen stängs av när spänningen i 
batteriet är låg för att bilen ska kunna starta.
Värmeanordningen försörjs av bilens 
bränsletank. Se därför till att bränslemätaren 
inte visar rött.
Stäng alltid av tilläggsvärmaren medan du 
tankar för att undvika risk för brand eller 
explosion.
Temperaturen i närheten av värmesystemet 
får inte överskrida 120 °C. Vid högre 
temperatur (t. ex. vid lackering i lackbox) 
kan komponenter i de elektroniska kretsarna 
skadas.
Tilläggsvärmen har ett skydd som avbryter 
förbränningen vid överhettning av motorn på 
grund av kylvätskebrist. Kontrollera nivån och 
fyll på vid behov.
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Beroende på utrustning är detta också utrustat 
med en dubbel mugghållare och/eller en 
smartphone-hållare.

Främre sätets 
förvaringsfack
 

 

Ett fast förvaringsfack finns under förarsätet.

Sätet med justerbar stötdämpning har 
inget förvaringsfack.

Lokaliseringen under passagerarsätet är tillägnat 
åt förvaringen av verktygslådan, som innehåller 
de verktyg som ska användas vid byte av hjul, 
glödlampa eller bogsering av fordonet, etc.
 

Läs under motsvarande rubrik för mer 
information om nivåkontroller.
Tryck sedan på programvalsknappen innan 
du slår på värmen igen.

Borttagning av is och 
imma på vindrutan

Dessa symboler på manöverpanelen 
indikerar reglagepositioner som snabbt 

tar bort imma eller is på vindrutan och 
sidorutorna.

Med manuell 
luftkonditionering

► Ställ in kontrollutrustningen för 
luftflöde och luftfördelning på lämpliga 

markerade lägen.
För att göra vindrutans avisning och borttagning 
av imma mer effektiv och snabbare:
► öka luftflöde inställningen,

► växla tillfälligt luftintagskontrollen till 
återcirkulation.

Med automatisk 
luftkonditionering

► Tryck på den här knappen. 
Kontrollampan tänds.

Systemet hanterar luftkonditioneringen, luftflödet 
och intaget, avisningen av bakrutan och fördelar 
luft optimalt till vindrutan och främre sidofönster.

Om fordonet är utrustat med ett extra 
värmesystem ska du inaktivera det för att 
säkerställa snabb och effektiv borttagning av 
imma / avisning.

Borttagning av is på 
bakrutan och/eller de yttre 
backspeglarna

 

 

► Tryck på denna knappen för att sätt på 
/ stänga av borttagning av imma / is på 

bakruta och dörrspeglar. Kontrollampan är tänds 
när funktionen är aktiverad.
Denna funktion stängs av automatiskt för att 
förhindra överdriven strömförbrukning. 

Borttagning av imma / is på bakrutan 
fungerar endast med motorn igång.

Om bilen har Stop & Start är STOP-läget 
inte tillgängligt så länge borttagningen av 

imma är aktiverad på bakrutan.

Hyttlayout
Solskydd
► Fäll ned solskyddet för att slippa bländning 
framifrån.
Solskydden har fickor för förvaring av betalkort, 
biljetter osv.

Mittförvaringsfack
 

 

Öppet förvaringsutrymme finns under den 
mittersta konsolpanelen. 
I detta finns reservhylsor (domkraft och USB) för 
överföring av data till ljudsystemet.
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3Beroende på utrustning är detta också utrustat 
med en dubbel mugghållare och/eller en 
smartphone-hållare.

Främre sätets 
förvaringsfack
 

 

Ett fast förvaringsfack finns under förarsätet.

Sätet med justerbar stötdämpning har 
inget förvaringsfack.

Lokaliseringen under passagerarsätet är tillägnat 
åt förvaringen av verktygslådan, som innehåller 
de verktyg som ska användas vid byte av hjul, 
glödlampa eller bogsering av fordonet, etc.
 

 

För att ta bort lådan, vrid kontrollen ett kvarts 
varv för att låsa upp och dra sedan lådan framåt.
Glöm inte att vrida reglaget en kvarts varv i 
motsatt riktning för att låsa lådan på plats när du 
sätter tillbaka den.

Hopfällbar skrivtavla
 

 

► Dra eller tryck på toppen av tavlan för att fälla 
ut eller fälla ihop det. 
Klämman används för att hålla dokument, 
kvitton, etc.

Fäll ihop bordet för att sätta in eller ta ut 
en CD.

Om din bil är utrustad med en 2-sits främre 
bänksäte och en passagerarkrockkudde kan 
bordet inte fällas ut.

Multifunktionstöd
 

 

Denna kan hålla en bärbar enhet, såsom 
exempel en smartphone i vertikal position eller 
en surfplatta i horisontell position.
 



40

Ergonomi och komfort

12 V-hylsa
 

 

 

 

Maxeffekt: 180 W.

Inkoppling av elektrisk utrustning som 
inte godkänts av PEUGEOT, som t.ex. 

laddare med USB-uttag, kan störa funktionen 
i bilens elektriska komponenter och ge dålig 
telefonmottagning eller störa visningen på 
displayerna.

Cigarrettändare
 

 

 

 

► Tryck och vänta några ögonblick för 
automatisk utlösning.

 

► Dra i toppen av stödet för att vika ut det.
► Luta sidospaken för att låsa upp de övre och 
nedre klämmorna.
► Öppna klämmorna för att installera den 
portabla enheten.
► Lyft sidospaken för att låsa klämmorna.

Innan du viker undan stödet avlägsnar 
du mobilenheten genom att utföra 

samma procedur.
Tryck på toppen av stödet för att vika in det.

Förvaringsfack i framdörren.
 

 

Beroende på försäljningsland ligger satsen 
för provisorisk däckreparation i ett av 
förvaringsfacken i framdörren.

Kylt handskfack
 

 

Det är placerat på ovansidan av kontrollpanelen, 
på passagerarsidan.
Luften som cirkulerar i handskfacket är 
densamma som cirkulerar i luftventilerna.

USB-uttag
 

 

 

 

Hylsan ska endast användas för att strömförsörja 
eller ladda en ansluten bärbar enhet.
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312 V-hylsa
 

 

 

 

Maxeffekt: 180 W.

Inkoppling av elektrisk utrustning som 
inte godkänts av PEUGEOT, som t.ex. 

laddare med USB-uttag, kan störa funktionen 
i bilens elektriska komponenter och ge dålig 
telefonmottagning eller störa visningen på 
displayerna.

Cigarrettändare
 

 

 

 

► Tryck och vänta några ögonblick för 
automatisk utlösning.

Förvaringsfack i taket
 

 

Förvaringsfacket sitter ovanför solskydden.
Maximal belastning: cirka 20 kg.

Läslampor
 

 

Läslamporna styrs med strömbrytarna.
Förarens strömbrytare styr båda läslamporna 
tillsammans.
Passagerarens strömbrytare styr antingen 
förarens eller passagerarens läslampa.

Med reglagen som sitter nertill på 
instrumentbrädan på förarsidan kan 

föraren aktivera/avaktivera passagerarlampan.
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Inkoppling av elektrisk utrustning som 
inte godkänts av PEUGEOT, som t.ex. 

laddare med USB-uttag, kan störa funktionen 
i bilens elektriska komponenter och ge dålig 
telefonmottagning eller störa visningen på 
displayerna.

Cigarrettändare
 

 

 

 

► Tryck och vänta några ögonblick för 
automatisk utlösning.

Taklampa
 

 

Den tänds:
– med strömbrytarna på taklampan, när 
tändningen är påslagen – läge RUN
– vid öppning eller stängning av någon av 
framdörrarna
– vid låsning eller upplåsning av bilen
Den släcks automatiskt i följande fall:
– om strömbrytaren inte har tryckts in vare sig till 
höger eller vänster
– efter 15 minuter oavsett omständigheter, om 
dörrarna lämnats öppna
– eller när tändningen slås på.

Inredning bak
Lastöglor
 

 

Lastöglor är installerade på golvet för att fixa och 
säkra laster: 8, för fordon med L1 och L2 längd; 
10, för fordon med L3 och L4 längd.
Ytterligare två öglor är installerade på 
skiljeväggen bakom hytten.
Max. last: 500 kg.

Av säkerhetsskäl bör tunga föremål 
placeras så långt fram mot hytten som 

möjligt.

Fäste för surrskenor
 

 

Fästen avsedda för surrskenor finns ovanför 
klädseln på sidorna.
Max. last: 200 kg.

Sidobeklädnad
De inre sidodelarna har skyddsklädsel.

12 V-hylsa
 

 

Maxeffekt: 180 W.
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3Inkoppling av elektrisk utrustning som 
inte godkänts av PEUGEOT, som t.ex. 

laddare med USB-uttag, kan störa funktionen 
i bilens elektriska komponenter och ge dålig 
telefonmottagning eller störa visningen på 
displayerna.

Cigarrettändare
 

 

 

 

► Tryck och vänta några ögonblick för 
automatisk utlösning.

Taklampor
 

 

En eller två taklampor finns ovanför de bakre 
dörrarna samt sidodörrarna (om detta är 
monterat på bilen).
De kan aktiveras genom:
– lutning av taklampan (till höger eller till 
vänster),
– öppning eller stängning av de bakre dörrarna 
samt sidodörrarna.
Denna belysning stängs av automatiskt efter 
några minuter om dörrarna förblir öppna.

Läslampor
De finns över varje sätesrad.

Inre lasthylla vid taket
Ett förvaringsutrymme som finns i lastutrymmet 
ovanför hytten. Volymen varierar beroende på 
bilens höjd (typ H2 eller H3).

Av säkerhetsskäl ska du aldrig lägga 
tunga föremål på den inre lasthyllan.

Laststopp
På golvet, bakom framsätena, finns ett 
vågrätt stopp som skyddar föraren och 
frampassagerarna mot lastförskjutning.

Lastförskjutningsskydd
Beroende på försäljningsland finns ett 
stegliknande galler bakom förarsätet som 
skyddar föraren mot lastförskjutning.

Skiljevägg med glasruta
Beroende på försäljningsland finns en 
skiljevägg med glasruta som isolerar kupén från 
lastutrymmet.
Men du kan använda reglaget för att öppna och 
stänga den skjutbara rutan.

Ficklampa
 

 



44

Ergonomi och komfort

 

Skumgummit sitter längst ut på varje ljusenhet 
och är fastsatt på tvärbalken på kylarens 
överdel.
För att ta bort det ska du föra det i sidled mot 
bilens utsida.

Infällbart fotstöd
 

 

Om fordonet är utrustat med en sådan, är 
magnetiska ficklampan placerad på den bakre 
taklampan.
Belysning installeras i mitten av ficklampan.
Ta bort ficklampan från basen genom att trycka 
på knappen och sedan vrida den nedåt i 90 
grader.
För att vrida ficklampan skjuter du reglaget 
framåt.
För att byta de 4 batterierna (Ni-MH-typ) tar du 
bort ficklampans skydd.
För att sätta ficklampan på plats igen fäster du 
den i skårorna på basen och rotera den uppåt.

Med fordonet stillastående och nyckeln 
antingen i tändningslåset eller avlägsnad 

stoppas laddningen såväl som ficklampans 
belysning efter cirka 15 minuter.
Under körning laddas ficklampans batterier 
automatiskt.

Skjutning av sidofönster
 

 

Beroende på version har bilen ett sidofönster 
som kan öppnas.
► Kläm åt båda kontrollerna och skjut sedan 
fönstret åt sidan.

Fönstret måste vara stängt eller låst i 
mittposition vid körning.

Ha inte långa objekt utskjutande från fönstret.

Yttre anordningar
Skyddsgaller
 

 

Beroende på försäljningsland finns ett 
skyddsgaller som sitter på insidan av främre 
stötfångaren som skyddar motorns komponenter 
mot grus etc. som kan spruta in.

Skydd mot kraftig kyla
Beroende på försäljningsland är bilen utrustad 
med skyddande skumgummi för att undvika 
att kyla eller snö tränger in i övre delen av 
motorrummet.
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3

 

Skumgummit sitter längst ut på varje ljusenhet 
och är fastsatt på tvärbalken på kylarens 
överdel.
För att ta bort det ska du föra det i sidled mot 
bilens utsida.

Infällbart fotstöd
 

 

Bilen kan vara utrustad med ett fotstöd vid 
öppningen av den skjutbara sidodörren för att 
underlätta åtkomst och utgång för de bakre 
passagerarna.
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Belysningsreglage
Under vissa väderförhållanden (låga 
temperaturer, fukt) kan imma bildas på 

insidan av strålkastarnas och bakljusens glas. 
Den försvinner några minuter efter det att 
ljuset har tänts.

Utlandsresor
Om du ska använda bilen i ett land med 

omvänd trafikriktning behöver du ställa in 
framljuset så att du inte bländar förarna i 
mötande fordon.
Vänd dig till en PEUGEOT-verkstad eller en 
annan kvalificerad verkstad.

Val av belysningsfunktion
 

 

► Vrid belysningsreglaget för att placera det vita 
märket mittemot önskad symbol.

Belysning avstängd (avstängd tändning) / 
varselljus (motor igång)
Halvljus / helljus 

Automatisk belysning av halvljus / helljus 

Växla mellan helljus och 
halvljus (halvljus / helljus)
► Dra belysningsreglaget mot dig för att växla 
mellan att tända halvljus och helljus.
För att blinka strålkastarna, dra 
belysningsreglaget mot dig, oavsett ringens 
placering.

Blinkers
► Vänster eller höger: tryck ned eller upp 
belysningsreglaget förbi motståndspunkten.

Funktion avsedd för motorväg
► Manövrera reglaget en gång uppåt eller 
nedåt, utan att passera den tröga punkten. 
Blinkersljusen kommer att blinka fem gånger.

Dimljus
Om bilen är utrustad med dimljus används de 
med hel- eller halvljusen.

 

 

Dimljus fram 

Dimljus bak 

► Tryck på en av dessa kontroller för att slå på 
motsvarande lampor.

Dimljus bör endast användas vid dimma 
eller snöfall.

I klart väder eller regn, på dagen och på 
natten, får dimljusen bak inte användas 
eftersom de kan blända.
Glöm inte att släcka dem så fort de inte längre 
behövs.

Varselljus med LED
När bilen startas under dagtid tänds varselljusen 
automatiskt.
När positionsljusen, halvljuset eller helljuset 
tänds manuellt eller automatiskt släcks 
varselljusen.

Programmering
I de länder där lagstiftningen inte kräver att ljuset 
ska vara tänt under dagtid går det att koppla in 
eller ur systemet i konfigurationsmenyn.

Automatisk tändning av 
ljusen
Om din bil är utrustad med denna funktion tänds 
halvljusen automatiskt när ljusstyrkan är låg.

I dimma eller snöväder kan ljussensorn 
registrera tillräckligt ljus. I detta fall tänds 

inte belysningen automatiskt. Vid behov 
måste du tända halvljusen manuellt.
De släcks automatiskt när ljusstyrkan åter blir 
tillräcklig.
Täck inte över ljussensorn som sitter i mitten 
på den övre delen av vindrutan.

Du kan ställa in ljussensorns känslighet.
Se motsvarande avsnitt för mer 

information om bilinställningar.

Aktivering
► Vrid ringen till detta läge. 

Lamporna släcks automatiskt när tändningen är 
avslagen.

Follow me 
home-belysning
Har din bil det här systemet fortsätter halvljusen 
att lysa under en förinställd tid (till exempel 
medan du lämnar parkeringsplatsen) efter det att 
du har stigit ur bilen.

Med tändningen frånslagen 
och nyckeln i STOP-läge
► Vrid tändningsnyckeln till STOP-läget eller 
avlägsna den helt inom 2 minuter efter att 
motorn stängts av.
► Dra belysningsreglaget mot ratten.
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4inte belysningen automatiskt. Vid behov 
måste du tända halvljusen manuellt.
De släcks automatiskt när ljusstyrkan åter blir 
tillräcklig.
Täck inte över ljussensorn som sitter i mitten 
på den övre delen av vindrutan.

Du kan ställa in ljussensorns känslighet.
Se motsvarande avsnitt för mer 

information om bilinställningar.

Aktivering
► Vrid ringen till detta läge. 

Lamporna släcks automatiskt när tändningen är 
avslagen.

Follow me 
home-belysning
Har din bil det här systemet fortsätter halvljusen 
att lysa under en förinställd tid (till exempel 
medan du lämnar parkeringsplatsen) efter det att 
du har stigit ur bilen.

Med tändningen frånslagen 
och nyckeln i STOP-läge
► Vrid tändningsnyckeln till STOP-läget eller 
avlägsna den helt inom 2 minuter efter att 
motorn stängts av.
► Dra belysningsreglaget mot ratten.

Denna kontrollampa tänds på 
instrumentpanelen.

Varje gång belysningsspaken, dras mot ratten, 
förlängs follow-me-home-belysningen med 30 
sekunder upp till ca 3 minuter. Därefter släcks 
ljusen automatiskt.
Du kan koppla bort reglaget genom att dra 
spaken mot ratten i minst 2 sekunder.

Helljusassistans
System som automatiskt tänder helljuset 
beroende på ljus- och trafikförhållandena, med 
hjälp av en kamera upptill på vindrutan.

Systemet är en hjälpfunktion.
Föraren har dock ansvaret för 

strålkastarna och att de anpassas till rådande 
ljus- och trafikförhållanden, sikt, trafik och 
gällande trafikregler.

Aktivering
► Vrid belysningsreglageringen till detta 
läge.
► Ställ in funktionen genom att trycka på 
LÄGE-knappen, välj ”På” i menyn 

”Automatiskt strålkastare”. 

Se motsvarande avsnitt för mer 
information om Bilinställningar. 

► Gör ett helljusblink (dra reglaget förbi 
motståndspunkten) för att aktivera funktionen.

Funktion
 

 

När funktionen är aktiverad fungerar systemet 
så här:
Om ljusstyrkan inte är tillräcklig och/eller om 
trafikförhållanden inte tillåter att helljusen tänds:

– Halvljusen kommer att vara fortsatt 
tända: denna kontrollampa tänds på 

instrumentpanelen.
Om ljusstyrkan är väldigt låg och 
trafikförhållandena tillåter det:

– Helljusen tänds automatiskt: 
dessa kontrollampor tänds på 

instrumentpanelen.
Om situationen så kräver kan föraren när som 
helst växla själv mellan hel- och halvljus.
Blinka med strålkastarna igen för att pausa 
funktionen. Belysningssystemet växlar till läget 
för automatisk tändning av ljusen.
Vid en hastighet som är lägre än ca 15 km/h 
inaktiveras funktionen automatiskt.
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Om helljusen fortfarande behövs blinkar du med 
strålkastarna igen; helljuset fortsätter då att 
lysa med ett fast sken tills dess att bilen når en 
hastighet på ca 40 km/h.
Funktionen återaktiveras automatiskt över 
40 km/h (förutsatt att du inte har blinkat med 
strålkastarna igen för att stänga av helljuset 
under detta intervall).

Inaktivering
► Ställ belysningsreglaget i 
”Halvljus”-läget.

Systemet kan störas eller eventuellt inte 
fungera normalt:

– vid dålig sikt (t.ex. snö, kraftigt regn eller 
tjock dimma etc.),
– om vindrutan framför kameran är smutsig, 
immig eller blockeras av föremål på vindrutan 
(dekal etc.),
– om bilen befinner sig framför starkt 
reflekterande skyltar.

Systemet kan inte detektera:
– personer, t.ex. fotgängare, som inte 

har egen belysning,
– fordon vars belysning är dold, som rör 
sig bakom ett vägräcke på en motorväg till 
exempel,
– fordon som befinner sig högst uppe eller 
längst nere i en brant backe, i skarpa kurvor, 
i korsningar.

Parkeringslampor
Detta system gör att du kan lämna lamporna 
tända när du parkerar; med tändningen avstängd 
och nyckeln i STOPP-läge eller borttagen.
 

 

► Flytta belysningsreglagets ring till O-läget och 
sedan till halvljus eller helljus.

Denna kontrollampa tänds i 
instrumentbrädan.

Lamporna kommer att vara tända under hela din 
parkering.

Belysning under en längre tid kan minska 
fordonets batteriladdning avsevärt.

Inställning av 
strålkastarhöjd
För att undvika att störa andra trafikanter måste 
halogenstrålkastare ställas in i höjdled och i 
förhållande till lasten i bilen. 
Denna funktion kan nås i halv- och helljus 
strålkastarläge.

 

 

På varandra följande tryck på 
dessa kontroller justerar 

strålkastarna. 
En kontrollampa på skärmen visar vald 
inställningsposition (0, 1, 2, 3).

Torkarspak
Vindrutetorkare
Torkningen är endast aktiv när tändningsnyckeln 
är i läget ON.
 

 

Reglaget kan ha 5 olika positioner:
– Vindrutetorkare off.
– Intervalltorkning: 1 hack nedåt. Genom att 
vrida ringen i detta läge är det möjligt att välja 
4 frekvensnivåer (mycket långsam, långsam, 
normal, snabb).
– Långsam kontinuerlig torkning: 2 hack nedåt.
– Snabb kontinuerlig torkning: 3 hack nedåt.
– Enkel torkning: dra i reglaget mot ratten.

Automatiska vindrutetorkare
Om bilen har denna utrustning anpassas 
torkarhastigheten automatiskt till regnstyrkan.
Automatisk torkning: 1 steg nedåt. Detta 
bekräftas med en torkning. Måste återaktiveras 
varje gång tändningen varit av.
I detta läge går det att öka regnsensorns 
känslighet genom att vrida på ringen.
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4

 

Reglaget kan ha 5 olika positioner:
– Vindrutetorkare off.
– Intervalltorkning: 1 hack nedåt. Genom att 
vrida ringen i detta läge är det möjligt att välja 
4 frekvensnivåer (mycket långsam, långsam, 
normal, snabb).
– Långsam kontinuerlig torkning: 2 hack nedåt.
– Snabb kontinuerlig torkning: 3 hack nedåt.
– Enkel torkning: dra i reglaget mot ratten.

Automatiska vindrutetorkare
Om bilen har denna utrustning anpassas 
torkarhastigheten automatiskt till regnstyrkan.
Automatisk torkning: 1 steg nedåt. Detta 
bekräftas med en torkning. Måste återaktiveras 
varje gång tändningen varit av.
I detta läge går det att öka regnsensorns 
känslighet genom att vrida på ringen.

Täck inte över regnsensorn, som sitter i 
mitten på vindrutans överkant.

Vid automattvätt slår du av tändningen eller 
kopplar bort den automatiska torkningen.

Kontrollera att torkarbladen kan röra sig 
fritt när du använder vindrutetorkarna på 

vintern.
Kliv upp på steget i den främre stötfångaren 
och ta bort eventuell snö längst ned på 
vindrutan och på bladen.

Du kan byta torkarblad.
Se motsvarande avsnitt för mer 

information om byte av torkarblad.

Om bilen har Stop & Start är STOP-läget 
inte tillgängligt så länge 

vindrutetorkarreglaget står i det snabba läget.

Spolarvätska till rutor och 
strålkastare
► Dra torkarstyrningsreglaget mot dig. 
Vindrutespolaren åtföljs av en fördröjd aktivering 
av vindrutetorkarna.
Beroende på version kopplas strålkastarspolaren 
till vindrutespolaren. Den aktiveras om 
strålkastarna för halvljuset är på.

Kontrollera spolarvätskenivån 
regelbundet, särskilt under vintern.

Läs under rubriken Nivåkontroller för mer 
information om nivån för spolarvätska till rutor 
och strålkastare.

Byte av torkarblad
 

 

Fotstegen på stötfångaren fram ger dig möjlighet 
att komma åt torkarbladen och spolarens 
munstycken.

Kontrollera att vindrutespolarens och 
strålkastarspolarens munstycken inte är 

igensatta.
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Byte av vindrutetorkarblad
 

 

► Lyft armen.
► Lossa torkarbladet genom att trycka på 
knappen och avlägsna det genom att dra det 
utåt.
► Fäst det nya torkarbladet och se till att det 
sitter fast.
► Sänk armen på plats.
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5Allmänna 
rekommendationer om 
säkerheten

Ta inte bort några av de etiketter som 
sitter på olika ställen i bilen. De visar 

säkerhetsvarningar och information för 
identifiering av bilen.

När du lämnar in bilen för service eller 
reparation rekommenderar vi att du 

vänder dig till en kvalificerad verkstad som 
förfogar över teknisk information, kunnande 
och lämplig utrustning. Våra PEUGEOT-
verkstäder uppfyller dessa krav.

Beroende på lagstiftningen i landet kan 
det vara obligatoriskt med särskild 

säkerhetsutrustning: reflexväst, 
varningstriangel, alkotestare, reservlampor, 
reservsäkringar, brandsläckare, första 
hjälpen-sats, stänkskydd baktill på bilen osv.

Installation av elektriska tillbehör:
– Montering av elektrisk utrustning eller 

tillbehör som inte har godkänts av PEUGEOT 
kan medföra överförbrukning av el och fel 
i bilens elsystem. Kontakta en PEUGEOT-
återförsäljare för mer information om vilka 
tillbehör som är godkända.

– Av säkerhetsskäl är diagnosuttaget, som 
hör till bilens elektroniska system, endast 
avsett för personal hos en PEUGEOT-
verkstäder eller andra kvalificerade 
verkstäder, som har lämpliga verktyg (annars 
finns risk för funktionsstörningar i bilens 
elektroniska system, vilket kan orsaka stopp 
eller allvarliga olyckor). Tillverkaren kan inte 
ställas till svars om denna regel inte följs.
– Ändringar eller anpassningar som inte 
rekommenderas eller godkänts av PEUGEOT 
eller som utförts utan att tillverkarens tekniska 
föreskrifter följts, innebär att garantin upphör 
att gälla.

Installation av radiosändare
Innan du monterar en radiosändare 

med utvändig antenn måste du ovillkorligen 
kontakta en PEUGEOT-återförsäljare som 
kan ge dig information om vilka specifikationer 
som måste uppfyllas (frekvensband, 
maximal uteffekt, antennposition, specifika 
installationsvillkor) av de sändare som 
kan monteras, i enlighet med direktivet för 
elektromagnetisk kompatibilitet för fordon 
(2004/104/EG).

Försäkran om överensstämmelse för 
radioutrustning

Relevanta intyg finns tillgängliga på hemsidan 
http://public.servicebox.peugeot.com/APddb/.

Varningsblinkers
 

 

 

 

► Ett tryck på den röda knappen får alla 
blinkers att blinka.
Funktionen kan användas med tändningen 
frånslagen.

Ljudsignal
 

 

► Tryck på mitten av ratten.



52

Säkerhet

Dynamisk stabilitetskontroll 
(CDS)
Aktivering
CDS-systemet aktiveras automatiskt varje gång 
bilen startas.
Om väggreppet eller stabiliteten försämras 
kopplas systemet in.

Systemets funktion indikeras genom att 
denna varningslampa blinkar på 

instrumentpanelen.

Inaktivering
Systemet kan inte kopplas ur av föraren.

Funktionsfel
När denna varningslampa tänds, åtföljt av 
en ljudsignal och bekräftat av ett 

meddelande på instrumentpanelen innebär det 
att ett fel har uppstått i CDS-systemet.
Låt en PEUGEOT-återförsäljare eller en annan 
kvalificerad verkstad utföra en kontroll.

Antispinnsystem (ASR)
Urkoppling / återinkoppling
ASR-systemet aktiveras automatiskt varje gång 
bilen startas.
Vid vissa förhållanden (när bilen fastnat i snö, 
lera etc.) kan det vara bra att inaktivera ASR-
systemet för att låta hjulen snurra och återfå 
fästet.

Dynamisk 
stabilitetskontroll (CDS)
Antisladdsystem (ESC: Electronic Stability 
Control) omfattar följande system:
– låsningsfria bromsar (ABS) och elektronisk 
bromskraftsfördelning (REF),
– nödbromshjälp (AFU),
– antispinnsystem (ASR),
– dynamisk stabilitetskontroll (CDS).

Definitioner
Låsningsfria bromsar (ABS) och 
elektronisk bromskraftsfördelning 
(REF)
Dessa system ökar bilens stabilitet och 
manövrerbarhet vid bromsning och bidrar 
till bättre kontroll i kurvor, särskilt på dåligt 
underhållna eller hala vägar.
ABS-systemet hindrar att hjulen låser sig vid 
nödbromsning.
Den elektroniska bromskraftsfördelningen 
reglerar bromstrycket för varje hjul.

Nödbromshjälp (AFU)
Detta system gör det möjligt att snabbare uppnå 
ett optimalt bromstryck och därmed förkorta 
bromssträckan vid en nödsituation.
Det aktiveras beroende på hur snabbt 
bromspedalen trampas ned. Effekten är en 

minskning av motståndet i pedalen och en 
effektivare bromsning.

Antispinnsystem (ASR)
ASR-systemet optimerar bilens väggrepp, för 
att begränsa hjulspinnet, genom att påverka 
drivhjulens bromsar och motorns vridmoment. 
Systemet förbättrar även bilens stabilitet vid 
acceleration.

Dynamisk stabilitetskontroll (CDS)
Vid en avvikelse mellan den faktiska 
färdriktningen och den som föraren önskar, 
övervakar CDS-systemet de enskilda hjulen och 
påverkar automatiskt bromsen på ett eller flera 
hjul samt motorn för att få bilen att hålla önskad 
kurs.

Låsningsfria bromsar 
(ABS) och elektronisk 
bromskraftsfördelning (REF)

Om den här lampan tänds åtföljt av ett 
meddelande på displayen i 

instrumenttavlan, betyder det att ett fel uppstått i 
ABS-systemet. Det kan leda till att du förlorar 
kontrollen över bilen vid bromsning.

Om de här lamporna tänds åtföljt 
av ett meddelande på displayen i 

instrumenttavlan, betyder det att ett fel uppstått i 
den elektroniska bromskraftfördelningen (REF). 
Det kan leda till att du förlorar kontrollen över 
bilen vid bromsning.

Stanna bilen så fort detta kan ske på ett 
säkert sätt.
Kontakta i båda fallen en PEUGEOT-verkstad 
eller en annan kvalificerad verkstad.

För att bromssystemet ska uppnå 
maximal bromsverkan krävs en 

injusteringsperiod på ca 500 km. Under 
denna tid avråder vi från plötsliga, upprepade 
och långvariga inbromsningar.

ABS-systemet ger inte kortare 
bromssträckor. På mycket hala ytor (is, 

olja och liknande) kan ABS-systemet förlänga 
bromssträckan.
Vid byte av hjul (däck och fälgar) bör du se till 
att de är typgodkända för din bil.

Vid en nödbromsning ska du trampa 
mycket hårt och ihållande på 

bromspedalen, även på hala vägbanor. 
Systemet ger dig möjlighet att fortsätta 
manövrera bilen för att undvika hinder.

Efter en krock bör du låta en PEUGEOT-
verkstad eller en annan kvalificerad 

verkstad kontrollera systemen.
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5Dynamisk stabilitetskontroll 
(CDS)
Aktivering
CDS-systemet aktiveras automatiskt varje gång 
bilen startas.
Om väggreppet eller stabiliteten försämras 
kopplas systemet in.

Systemets funktion indikeras genom att 
denna varningslampa blinkar på 

instrumentpanelen.

Inaktivering
Systemet kan inte kopplas ur av föraren.

Funktionsfel
När denna varningslampa tänds, åtföljt av 
en ljudsignal och bekräftat av ett 

meddelande på instrumentpanelen innebär det 
att ett fel har uppstått i CDS-systemet.
Låt en PEUGEOT-återförsäljare eller en annan 
kvalificerad verkstad utföra en kontroll.

Antispinnsystem (ASR)
Urkoppling / återinkoppling
ASR-systemet aktiveras automatiskt varje gång 
bilen startas.
Vid vissa förhållanden (när bilen fastnat i snö, 
lera etc.) kan det vara bra att inaktivera ASR-
systemet för att låta hjulen snurra och återfå 
fästet.

Koppla in systemet igen så snart 
vägförhållandena tillåter.

 

 

 

ASR
 

► Tryck på denna knapp för att avaktivera / 
aktivera funktionen.
Belysning av knappen kontrollampa åtföljd av 
ett meddelande på instrumentpanelens skärm, 
indikerar att ASR-systemet är avaktiverat.
ASR-systemet återaktiveras automatiskt varje 
tändningen slås av

Funktionsfel
Om denna varningslampa tänds, åtföljt av 
en ljudsignal och bekräftat av ett 

meddelande på displayen i instrumentpanelen, 
har ett funktionsfel uppstått i ASR-systemet.
Låt en PEUGEOT-återförsäljare eller en annan 
kvalificerad verkstad utföra en kontroll.

ASR/CDS
Dessa system ger ökad säkerhet vid 

normal körning, men innebär inte att föraren 
kan ta större risker eller köra i för höga 
hastigheter. 
Vissa förhållanden (regn, snö, is) medför risk 
för försämrat väggrepp. Det är därför viktigt 

ur säkerhetssynpunkt att du alltid har dessa 
system aktiverade och i synnerhet under 
svåra förhållanden.
Systemen fungerar under förutsättning att 
tillverkarens rekommendationer följs vad 
gäller hjul (däck och fälgar), bromssystemets 
komponenter, elektroniska komponenter, 
liksom att PEUGEOT monterings- och 
reparationsmetoder följs.
För att dra full nytta av dessa system under 
vinterförhållanden måste bilen förses med 
fyra vinterdäck som ger bilen ett neutralt 
beteende på vägen.

ITC antispinnsystem
Det här är ett system som förbättrar väggreppet 
på hala vägbanor (snö, is, lera etc.).
Systemet gör det möjligt att identifiera 
förhållanden då det kan vara besvärligt att 
komma igång och ta sig fram med bilen.
I dessa lägen träder ITC antispinnsystem in 
i stället för ASR-systemet genom att överföra 
vridmomentet till det hjul som har bäst väggrepp, 
för att optimera drivkraften och stabilisera 
färdriktningen.

Aktivering/inaktivering
När bilen startas inaktiveras detta system.
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Låt en PEUGEOT-återförsäljare eller en annan 
kvalificerad verkstad utföra en kontroll.

Säkerhetsbälten
Spännrulle
Bilbältena är försedda med en spännrulle som 
automatiskt anpassar bältets längd till din 
kroppsform. Bilbältet återgår automatiskt till sin 
förvaringsplats när det inte används.
Spännrullarna har en automatisk spärr som 
aktiveras vid krock, nödbromsning eller en 
vältolycka. Den kan lossas genom att dra 
bestämt i remmen och sedan släppa den, så att 
den rullas tillbaka en aning.
Pyroteknisk bältessträckning
Systemet förbättrar säkerheten vid frontal- eller 
sidokrockar.
Beroende på kollisionens kraft sträcker de 
pyrotekniska bältessträckarna omedelbart 
bilbältena så att passagerarna hålls tryckta mot 
stolen.
Bilbältena med pyrotekniska bältessträckare 
fungerar endast när tändningen är påslagen.
Tryckbegränsare ~ Kraftbegränsare
Det här systemet minskar bältets tryck mot 
kroppen vid en krock och förbättrar skyddet 
ytterligare.

Vid en kollision
Beroende på krockens art och kraft kan 

det pyrotekniska systemet aktiveras före och 
oberoende av krockkuddarnas uppblåsning. 

 

► Tryck på denna knapp för att aktivera/
avaktivera systemet.
När kontrollampans knapp tänds är systemet 
aktiverat.
Detta system är aktivt upp till ca 30 km/h.
Över ca 30 km/h inaktiveras systemet 
automatiskt men knappen på kontrollampan 
förblir tänd.
Systemet återaktiveras automatiskt så snart 
bilens hastighet är under ca 30 km/h.

Funktionsfel
När ett funktionsfel uppstår i ITC 
antispinnsystemet tänds denna 

varningslampa.
Låt en PEUGEOT-återförsäljare eller en annan 
kvalificerad verkstad utföra en kontroll.

Kontroll av lastens tröghet
Ett nyttofordons faktiska totalvikt kan variera 
mycket beroende på lasten. Fordonets 
tyngdpunkt kan således förskjutas på längden 
och till och med på höjden.
Dessa variationer påverkar bromsförmågan, 
drivförmågan, köregenskaper i kurvor och risken 
för att fordonet välter.
Med Kontroll av lastens tröghet sker en 
uppskattning av fordonets faktiska totalvikt 

genom analys av dess köregenskaper under 
faserna för acceleration och inbromsning.
Systemet anpassar därefter CDS- och ASR-
systemens funktion till fördelningen av fordonets 
last. På så vis kan fordonet följa sin färdriktning 
på ett säkrare sätt i kritiska situationer.

Körassistans i 
nedförsbacke
System för assistans i nedförsbacke på vägar 
med lågt grepp (lera, grus, etc.) eller brant 
lutning.
Detta system minskar riskerna för att bilen glider 
eller går ur kontroll när den rör sig neråt.
Det håller bilen med konstant hastighet under 
nedstigningen genom att agera oberoende och 
differentiellt på bromsarna.

Aktivering / inaktivering
När bilen startas inaktiveras systemet.

 

 

 

 

► När hastigheten är under 30 km/t, tryck på 
denna knapp; kontrollampan tänds.

Så fort bilen börjar åka nedför backen kan du 
släppa upp gaspedalen och bromspedalen, 
knappen på kontrollampan blinkar.
Bromsljusen tänds automatiskt när funktionen är 
aktiverad.
I en hastighet över 30 km/t inaktiveras systemet 
automatiskt men knappen på kontrollampan 
förblir tänd.
Systemet återaktiveras automatiskt så snart 
bilens hastighet är under 30 km/t.

Du kan när som helst trampa på 
gaspedalen eller bromspedalen igen.

Lutningen måste vara minst 8 % för att 
systemet ska aktiveras.

Använd inte systemet med växellådan i 
neutralt läge.
Lägg i en växel som överensstämmer med 
hastigheten för att undvika att få motorstopp.

► För att manuellt avaktivera systemet, tryck på 
knappen; kontrollampan släcks.

Funktionen kan vara otillgänglig om 
bromsarna överhettas. Vänta några 

minuter till de svalnar innan du försöker igen.

Funktionsfel
När ett funktionsfel uppstår i Hjälp i 
nedförsbacke tänds den här 

varningslampan.
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5Låt en PEUGEOT-återförsäljare eller en annan 
kvalificerad verkstad utföra en kontroll.

Säkerhetsbälten
Spännrulle
Bilbältena är försedda med en spännrulle som 
automatiskt anpassar bältets längd till din 
kroppsform. Bilbältet återgår automatiskt till sin 
förvaringsplats när det inte används.
Spännrullarna har en automatisk spärr som 
aktiveras vid krock, nödbromsning eller en 
vältolycka. Den kan lossas genom att dra 
bestämt i remmen och sedan släppa den, så att 
den rullas tillbaka en aning.
Pyroteknisk bältessträckning
Systemet förbättrar säkerheten vid frontal- eller 
sidokrockar.
Beroende på kollisionens kraft sträcker de 
pyrotekniska bältessträckarna omedelbart 
bilbältena så att passagerarna hålls tryckta mot 
stolen.
Bilbältena med pyrotekniska bältessträckare 
fungerar endast när tändningen är påslagen.
Tryckbegränsare ~ Kraftbegränsare
Det här systemet minskar bältets tryck mot 
kroppen vid en krock och förbättrar skyddet 
ytterligare.

Vid en kollision
Beroende på krockens art och kraft kan 

det pyrotekniska systemet aktiveras före och 
oberoende av krockkuddarnas uppblåsning. 

När bältessträckarna aktiveras frigörs 
oskadlig rök och ett ljud hörs som beror på att 
en krutladdning utlöses.
I samtliga fall tänds krockkuddarnas 
varningslampa.
Efter en krock ska bilbältena kontrolleras 
och eventuellt bytas på en PEUGEOT-
auktoriserad verkstad eller en annan 
kvalificerad verkstad.

Säkerhetsbälten fram
Förarplatsen är utrustad med en pyroteknisk 
bältessträckare och en kraftbegränsare.
I versioner med passagerarkrockkudde fram, 
är även passagerarplatsen utrustad med 
pyroteknisk bältessträckare och kraftbegränsare.
Framsoffan är försedd med två säkerhetsbälten.

Om du eftermonterar en soffa fram 
måste den vara försedd med godkända 

säkerhetsbälten.

Kontrollampa som anger att bilbälten 
inte är fastspända

Denna kontrollampa tänds när bilen 
startar om föraren och/eller 

frampassageraren inte har spänt fast 
säkerhetsbältet och en ljudsignal hörs som blir 
starkare och starkare.
Varningen fungerar både på versioner med 
passagerarsäte fram och på versioner med 
tvåsitsig soffa fram.

Höjdjustering
 

 

► På förarsidan eller passagerarsätets sida, 
kläm kontrollen med bältes retur och skjut det 
hela och släpp sedan för att låsa.
Bältet som är förknippat med mittsätet är inte 
höjdjusterbart.

Om förarens bälte inte är fastspänt eller 
har låsts upp, kan inte läget START 

utlösas av funktionen Stop & Start. Motorn 
kan bara startas med tändningsnyckeln.

Bilbälten bak
 

 

Baksätena / bänksätena är utrustade med en 
trepunkts bältesrulle.
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inte aktiveras. I dessa fall är det bara 
säkerhetsbältena som bidrar till att skydda dig.

Krockkuddarna fungerar inte när 
motorn inte går.

Den här utrustningen utlöses bara en gång. 
Om en andra krock skulle inträffa (vid samma 
olycka eller vid en ny) kommer krockkudden 
inte att utlösas.

När krockkudden eller krockkuddarna 
aktiveras, åtföljs detta av en 

rökutveckling och ett ljud som beror på att 
den integrerade krutladdningen löser ut.
Denna rök är inte skadlig, men kan ha en 
irriterade verkan på känsliga personer.
Ljudet av detonationen kan leda till något 
nedsatt hörsel under en kort stund.

Krockkuddar fram
Skyddssystem som utlöses vid kraftiga 
frontalkollisioner och minskar riskerna för 
skador på huvud och bröstkorg hos förare och 
passagerare.
Förarens krockkudde är inbyggd i rattcentrum 
och frampassagerarens krockkudde sitter i 
instrumentbrädan ovanför handskfacket.

Mittsätet har en styranordning och en bältesrulle 
som är fastsatt på ryggstödet.
Varje sidosäte är försedd med ett fäste för att 
hänga bältet när det inte används.

Låsning
► Dra fram bältet och skjut in låstungan i 
bälteslåset.
► Kontrollera att bilbältet är ordentligt fastspänt 
genom att dra i remmen.

Upplåsning
► Tryck på den röda knappen på låset och dra 
ut låstungan.
► Följ med bältets rörelse tills det är helt 
upprullat.

Råd
Föraren ska försäkra sig om att 
passagerarna använder bilbältena på rätt 

sätt och att alla är korrekt fastspända innan 
bilen startas.
Överallt i fordonet måste du alltid fästa 
säkerhetsbältet, även för korta resor.
Använd det bälteslås som hör till sittplatsen, 
annars fyller det inte sin funktion.
Kontrollera att bältet är rätt upprullat både 
före och efter användningen.
Efter nedfällning eller justering av ett säte 
måste du kontrollera att bältet är korrekt 
placerat och upprullat.

Installation
Den nedre delen av bältet skall placeras 

så lågt ner på bäckenet som möjligt.
Den övre delen skall placeras mitt på axeln.
Bilbätet, för att fungera effektivt:
– måste spännas åt så att det sitter så nära 
kroppen som möjligt;
– måste dras framåt med en jämn rörelse 
utan att vridas;
– måste vara spänt runt (endast) en person;
– får inte visa några tecken på slitage eller 
nötning;
– får inte ändras eller modifieras, för att 
undvika effekter som inverkar på funktionen.

Rekommendationer för barn
Använd en lämplig bilbarnstol om 

passageraren är under 12 år eller kortare än 
1,50 m.
Använd aldrig samma bälte för flera barn 
samtidigt.
Åk aldrig med ett barn i famnen.
Läs under motsvarande rubrik för mer 
information om bilbarnstolar.

Underhåll
På grund av aktuella 

säkerhetsföreskrifter måste alla ingrepp på 
bilens bilbälten utföras på en kvalificerad 
verkstad med rätt kunskaper och utrustning, 
vilket en PEUGEOT-auktoriserad verkstad 
kan tillhandahålla.

Vänd dig till en PEUGEOT-auktoriserad 
verkstad eller en annan kvalificerad verkstad 
för att kontrollera bilbältena regelbundet, i 
synnerhet om det har uppstått skador på 
dem.
Rengör bältesremmarna med tvålvatten eller 
en rengöringsprodukt för tyg som du kan köpa 
hos en PEUGEOT-auktoriserad verkstad.

Krockkuddar
 

 

Krockkuddssystemet är tänkt att ge förare 
och passagerare optimalt skydd vid kraftiga 
kollisioner. Systemet kompletterar det skydd som 
säkerhetsbälten med tryckbegränsare ger.
Vid krock registrerar de elektroniska sensorerna 
den kraftiga inbromsningen:
– vid en häftig kollision utlöses krockkuddarna 
med en gång och hjälper till att skydda 
personerna i bilen. Direkt efter kollisionen töms 
krockkuddarna snabbt på luft så att de inte 
hindrar sikten eller möjligheten att ta sig ut.
– i händelse av en lättare kollision eller 
påkörning bakifrån och i vissa situationer då 
bilen välter kan det hända att krockkuddarna 
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5inte aktiveras. I dessa fall är det bara 
säkerhetsbältena som bidrar till att skydda dig.

Krockkuddarna fungerar inte när 
motorn inte går.

Den här utrustningen utlöses bara en gång. 
Om en andra krock skulle inträffa (vid samma 
olycka eller vid en ny) kommer krockkudden 
inte att utlösas.

När krockkudden eller krockkuddarna 
aktiveras, åtföljs detta av en 

rökutveckling och ett ljud som beror på att 
den integrerade krutladdningen löser ut.
Denna rök är inte skadlig, men kan ha en 
irriterade verkan på känsliga personer.
Ljudet av detonationen kan leda till något 
nedsatt hörsel under en kort stund.

Krockkuddar fram
Skyddssystem som utlöses vid kraftiga 
frontalkollisioner och minskar riskerna för 
skador på huvud och bröstkorg hos förare och 
passagerare.
Förarens krockkudde är inbyggd i rattcentrum 
och frampassagerarens krockkudde sitter i 
instrumentbrädan ovanför handskfacket.

Sidokrockkuddar och 
krockgardiner
Om din bil är utrustad med krockkuddssystem 
sitter sidokrockkuddarna i framstolarnas 
ryggstöd, mot dörren.
Krockgardinerna sitter i stolparna och övre delen 
av kupén, i taket ovanför framplatserna i hytten.
Vid aktivering lägger sig kudden som ett skydd 
över rutan.
De löser endast ut på en sida, nämligen på 
kollisionssidan.

Funktionsfel
Om denna varningslampa tänds bör du 
kontakta PEUGEOT för kontroll av 

systemet.

Råd
För att krockkuddarna ska fungera 
effektivt är det viktigt att du följer 

säkerhetsföreskrifterna nedan.
Ställ in sätet i normalt, upprätt läge.
Sätt fast säkerhetsbältet och kontrollera att 
det sitter på rätt sätt.
Placera ingenting mellan passagerarna 
och krockkuddarna (barn, husdjur, föremål 
etc.). Sätt inte fast och limma ingenting nära 
krockkuddarna och inte heller i området där 
de blåses upp. Det kan orsaka allvarliga 
skador när krockkuddarna blåses upp.

Modifiera aldrig bilens originalutförande. 
Detta gäller i synnerhet delarna direkt runt 
krockkuddarna.
Efter en olycka eller om bilen har stulits ska 
krockkuddssystemet kontrolleras.
Ingrepp i krockkuddssystemen får enbart 
utföras på en PEUGEOT-verkstad eller en 
annan kvalificerad verkstad.
Även om alla säkerhetsföreskrifter följs finns 
risk för personskador och lätta brännskador 
på huvud, bröst och armar om krockkuddarna 
löser ut. Krockkudden blåses upp nästan 
momentant (inom några millisekunder) och 
töms sedan samtidigt som den evakuerar 
varm gas genom hål som är avsedda för 
detta.

Krockkuddar fram
Håll inte i rattekrarna när du kör och lägg 

inte händerna på rattnavet.
Sätt inte upp fötterna på instrumentbrädan på 
passagerarsidan.
Rök inte i bilen eftersom krockkuddarna kan 
ge upphov till brännskador eller skaderisker 
när de blåses upp, på grund av glöd från 
cigaretter eller pipa.
Ratten får aldrig demonteras, göras hål i eller 
utsättas för kraftiga slag eller stötar.
Sätt inte fast något och limma inget på ratten 
eller instrumentbrädan, eftersom det kan leda 
till skador när krockkuddarna blåses upp.
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– ett barn eller ett djur i ett fordon som står i 
solen, med stängda fönsterrutor,
– nycklarna inom räckhåll för barn inne i 
bilen.

Bilbarnstol bak
 

 

Framåtvänd eller bakåtvänd
 

 

 

 

► Skjut fram det främre bilsätet och räta upp 
ryggstödet så att barnet i den framåtvända eller 
bakåtvända bilbarnstolen inte vidrör det främre 
bilsätet med sina ben.
► Kontrollera att den framåtvända 
bilbarnstolens ryggstöd befinner sig så nära 
bilsätets ryggstöd som möjligt, och helst ligger 
an mot det.

Sidokrockkuddar
Använd endast godkända 

överdragsklädslar som är kompatibla med 
sidokrockkuddarnas funktion. Vänd dig till din 
PEUGEOT-handlare för en presentation av 
sortimentet med godkända överdragsklädslar 
till din bil.
Fäst ingenting och låt ingenting hänga på 
sätenas ryggstöd (kläder etc.). Detta kan 
förorsaka skador mot bröstkorgen eller armen 
om sidokrockkudden aktiveras.
Sitt inte med kroppen onödigt nära dörren.

Krockgardiner
Fäst ingenting och låt ingenting 

hänga från taket eftersom det kan orsaka 
huvudskador när krockgardinen löser ut.
Kurvhandtagen i taket får inte demonteras. 
De bidrar till att hålla fast krockgardinerna.

Bilbarnstolar
Bestämmelserna för transport av barn är 
specifika för varje land. Ta reda på 

lagstiftningen i det land där du ska köra.

För maximal säkerhet bör du följa dessa 
anvisningar:
– Enligt EU:s bestämmelser måste barn under 
12 år eller under 1,50 m transporteras i 
godkända bilbarnstolar som är anpassade 

till deras vikt, på säten som är utrustade med 
bilbälten eller ISOFIX-fästen.
– Statistiskt sett är de säkraste platserna för 
transport av barn i bilens baksäte.
– Barn med en vikt under 9 kg måste färdas 
i en bakåtvänd position, oavsett om de sitter 
fram eller bak i bilen.

Vi rekommenderar att barn placeras i 
baksätena:

– bakåtvända bilbarnstolar upp till 3 år,
– framåtvända bilbarnstolar från cirka 3 år.

Kontrollera att bilbältet är ordentligt 
placerat och sträckt.

Om bilbarnstolen har ett stödben ska du 
kontrollera att det har fast och stabil kontakt 
med golvet.

Råd
En felaktig monterad bilbarnstol 
äventyrar barnets skydd i händelse av en 

kollision.
Kontrollera att det inte är något bilbälte eller 
bälteslås under bilbarnstolen eftersom det 
kan göra den instabil.
Kom ihåg att spänna fast bilbältena eller 
bilbarnstolens sele med så lite slack som 
möjligt runt barnets kropp, även på korta 
sträckor.
När bilbarnstolen monteras med hjälp av 
bilbältet bör du kontrollera att bältet är 

ordentligt sträckt och att barnstolen hålls 
fast stadigt på bilsätet. Skjut vid behov fram 
passagerarsätet, om läget är ställbart.
Ta bort nackskyddet innan du installerar 
en bilbarnstol med ryggstöd på en 
passagerarplats.
Kontrollera att nackstödet är väl undanstoppat 
eller fastsatt för att undvika att det förvandlas 
till en projektil vid en häftig inbromsning. Sätt 
tillbaka nackstödet när bilbarnstolen har tagits 
bort.

Montering av bälteskudde
Den del av bältet som är avsedd för 

bröstkorgen skall placeras på barnets axel 
utan att röra vid halsen.
Kontrollera att bältets höftdel ligger an på rätt 
sätt över barnets lår.
Använd en bälteskudde med ryggstöd som 
har en bältesstyrning i axelhöjd.

Extra skydd
Använd barnlåset för att hindra att 

bildörrarna och rutorna i baksätet öppnas av 
misstag.
Kom ihåg att inte öppna bakrutorna mer än 
en tredjedel.
Förse bakrutorna med solskydd för att skydda 
små barn mot solsken.
Av säkerhetsskäl ska du inte lämna:
– ett barn ensamt i en bil utan tillsyn,
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5– ett barn eller ett djur i ett fordon som står i 
solen, med stängda fönsterrutor,
– nycklarna inom räckhåll för barn inne i 
bilen.

Bilbarnstol bak
 

 

Framåtvänd eller bakåtvänd
 

 

 

 

► Skjut fram det främre bilsätet och räta upp 
ryggstödet så att barnet i den framåtvända eller 
bakåtvända bilbarnstolen inte vidrör det främre 
bilsätet med sina ben.
► Kontrollera att den framåtvända 
bilbarnstolens ryggstöd befinner sig så nära 
bilsätets ryggstöd som möjligt, och helst ligger 
an mot det.

Bilbarnstol fram
 

 

► Justera det främre passagerarsätet till dess 
högsta och mellanliggande längsgående 
position, med ryggstödet upprätt.

”Framåtvänd”

Du måste lämna frampassagerarens 
krockkudde aktiverad.

”Bakåtvänt läge”

Frampassagerarens krockkudde måste 
kopplas ur när en bakåtvänd bilbarnstol 

installeras. Annars riskerar barnet att 
skadas allvarligt eller förolyckas om 
krockkudden löser ut.

 

 

Varningsetikett - Främre passagerarens 
krockkudde
Du måste efterfölja följande instruktioner som 
erinras genom varningsetiketten på båda sidor 
av passagerarens skyddsgardin:

Passagerarkrockkudden fram MÅSTE vara 
inaktiverad om en bakåtvänd bilbarnstol 
installeras på denna plats. Annars 
riskerar barnet att DÖDAS eller SKADAS 
ALLVARLIGT.

Koppla bort 
frampassagerarens 
krockkudde

 

 

Passagerarkrockkudde OFF

Med tanke på barnsäkerheten ska 
frampassagerarens krockkudde 

inaktiveras när en bakåtvänd bilbarnstol 
monteras i främre passagerarsätet. Annars 
riskerar barnet att skadas allvarligt eller 
förolyckas om krockkudden löser ut.
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”ISOFIX”-fästen
 

 

Om bilen är utrustad med ”ISOFIX”-fästen 
identifieras dessa genom etiketter.
Fästena består av tre ringar för varje sittplats:
 

 

Översiktstabell över placeringen av ISOFIX-bilbarnstolar
I enlighet med EU:s bestämmelser anges i följande tabell möjligheterna att montera ISOFIX-barnstolar på de platser i bilen som är utrustade med 
ISOFIX-fästen.
På universella och halvuniversella ISOFIX-barnstolar anges ISOFIX-storleksklassen, som betecknas med en bokstav mellan A och G, bredvid 
ISOFIX-logotypen.

Bilar ej utrustade med 
inaktiveringsrelage

Montering av en bakåtvänd bilbarnstol i det 
främre passagerarsätet eller den främre 
sätesbänken är uttryckligen förbjudet! En 
sådan placering skulle utgöra en för risk för 
dödsfall eller allvarlig skada av barnet vid 
utlösning av krockkudden.

Inaktivering / aktivering av 
frampassagerarens krockkudde

► Tryck på denna knapp och välj sedan 
”AV” i menyn ”Passagerarkrockkudde” för 

att inaktivera krockkudden.
► Välj ”ON” för att aktivera den igen.

När tändningen slås på tänds denna 
varningslampa åtföljd av ett meddelande 

på skärmen för att indikera inaktiveringen.

Se motsvarande avsnitt för mer 
information om Bilinställningar (LÄGE). 

Beroende på version kan den också inaktiveras 
eller återaktiveras via ljud- och telematiksystemet 
på pekskärmen. 

Placering av bilbarnstolar som sätts fast med bilbältet
I denna tabell anges de europeiska bestämmelserna för hur godkända bilbarnstolar fästa med bilbälte ska monteras, beroende på barnets vikt och plats i 
bilen.

Säte Barnets vikt och ålder

Under 13 kg
(grupper 0 (till) 
och 0+)
Upp till cirka 1 år

Från 9 till 18 kg
(grupp 1)
Från cirka 1 till 3 år

Från 15 till 25 kg
(grupp 2)
Från cirka 3 till 6 år

Från 22 till 36 kg
(grupp 3)
Från cirka 6 till 
10 år

Främre passagerarsäte (b) U

Främre passagerarbänksäte med mitt- och sidosäten (b)
 

 

Mitt- och sidosäten i rad 2 och 3

(a) Grupp 0: från födsel till 10 kg.

(b) Ta reda på gällande lagstiftning innan du monterar en bilbarnstol på denna plats.

U Säte som är anpassat för montering av typgodkänd universell bilbarnstol fäst med bilbälte i ”bakåtvänt läge” och/eller i ”framåtvänt läge”.
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5”ISOFIX”-fästen
 

 

Om bilen är utrustad med ”ISOFIX”-fästen 
identifieras dessa genom etiketter.
Fästena består av tre ringar för varje sittplats:
 

 

– två främre ringar placerade mellan sätets 
ryggstöd och sits.
 

 

– en bakre ring för att fixa den övre remmen 
som kallas TOP TETHER.
ISOFIX-fästsystemet ger snabb, pålitlig och 
säker montering av en bilbarnstol i bilen.

ISOFIX-bilbarnstolar är utrustade med 
låsanordningar som kan fästas i de två främre 
ringarna.
Vissa bilbarnstolar har dessutom en övre rem 
som fästs i den bakre ringen.
För att fästa denna rem, ta bort och lägg undan 
nackstödet innan du installerar barnstolen på 
denna plats (sätt tillbaka det när barnstolen 
tas bort). Fäst därefter den övre remmens krok 
till den bakre ringen B, och dra åt den övre 
remmen.

En felaktig monterad bilbarnstol 
äventyrar barnets skydd i händelse av en 

kollision.
Se översiktstabellen för information om 
montering och lokalisering av ISOFIX-
bilbarnstolar i bilen.

Översiktstabell över placeringen av ISOFIX-bilbarnstolar
I enlighet med EU:s bestämmelser anges i följande tabell möjligheterna att montera ISOFIX-barnstolar på de platser i bilen som är utrustade med 
ISOFIX-fästen.
På universella och halvuniversella ISOFIX-barnstolar anges ISOFIX-storleksklassen, som betecknas med en bokstav mellan A och G, bredvid 
ISOFIX-logotypen.
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Barnsäkerhet
 

 

Det förhindrar att sidoskjutdörren öppnas inifrån.
 

 

► Tryck på reglaget, som sitter på sidodörrens 
kant.

Under 10 kg
(grupp 0)
Upp till cirka 6 månader

Under 10 kg
(grupp 0)

Under 13 kg
(grupp 0+)

Upp till cirka 1 år

Från 9 till 18 kg
(grupp 1)

Från cirka 1 till 3 år

Typ av 
ISOFIX-bilbarnstol

Babyskydd "bakåtvänd" "framåtvänd"

Storleksklass 
ISOFIX

F G C D E C D A B1

Bakre sidosäten 
i rad 2 med 
individuella säten 
i rad 1
 

 

IUF IUF IUF

Bakre sidosäten i 
rad 2 med 2-plats 
bänksäte i rad 1
 

 

IUF X IUF X IUF

IUF Plats anpassad för installation av en universell ISOFIX-bilbarnstol. ”framåtvänd” ISOFIX-bilbarnstol utrustad med en övre rem kopplad till den övre 
ringen på bilens ISOFIX-säten.

X Plats som är olämplig för installation av en ISOFIX-bilbarnstol i angiven storlekskategori.
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5Barnsäkerhet
 

 

Det förhindrar att sidoskjutdörren öppnas inifrån.
 

 

► Tryck på reglaget, som sitter på sidodörrens 
kant.
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Råd vid körning
► Följ trafikreglerna och var uppmärksam, 
oavsett vilka trafikförhållanden som gäller.
► Var uppmärksam på omgivningen och håll 
händerna på ratten för att alltid vara beredd på 
att kunna reagera på alla händelser.
► Kör mjukt, förutse bromsningar och håll ett 
längre säkerhetsavstånd, i synnerhet vid dåligt 
väder.
► Stanna bilen för att utföra åtgärder som 
kräver noga uppmärksamhet (till exempel 
inställningar).
► Under längre resor ska du ta en paus 
varannan timme.

Viktigt!
Låt aldrig motorn vara i gång i en 
stängd lokal utan tillräcklig 

ventilation. Förbränningsmotorer släpper ut 
giftiga avgaser, såsom koloxid. Risk för 
förgiftning och livsfara.

Vid svåra vinterförhållanden 
(temperaturer under -23 °C) ska du låta 

motorn gå på tomgång i 4 minuter innan du 
kör iväg för att säkerställa god funktion och 
lång livslängd för bilens mekaniska delar 
(motor och växellåda).

Kör aldrig med ansatt 
parkeringsbroms. Risk att 

bromssystemet överhettas och skadas.

Parkera inte bilen eller lämna bilen 
med motorn igång på lättantändliga 

ytor (torrt gräs, löv, papper etc.). Bilens 
avgassystem är mycket varmt, även flera 
minuter efter det att motorn stängts av. 
Brandrisk

Lämna aldrig bilen utan uppsikt med 
motorn igång. Om du måste kliva ur 

bilen med motorn igång ska du ansätta 
parkeringsbromsen och ställa växellådan i 
friläge, eller i läge N eller P (beroende på 
växellådstyp).

Lämna aldrig barn utan uppsikt inne i 
bilen.

Genom att följa de här råden ökar du både 
fordonets livslängd och din egen säkerhet:

Manövrera försiktigt och i låg hastighet

Dimensionerna på ditt fordon skiljer sig från en 
personbil vad gäller höjd, bredd och längd och 
vissa hinder kan vara svåra att upptäcka. 
Manövrera mjukt.
Kontrollera att inget hinder befinner sig i 
mellanhöjd på sidan av fordonet innan du 
svänger. 

Kontrollera att inget hinder befinner sig högt upp 
bakom fordonet innan du backar. 
Tänk på att yttermåtten påverkas om du 
monterat en stege på fordonet.

Lasta fordonet korrekt

Lastvikten måste respektera fordonets totala 
tillåtna vikt.
Lasten måste vara väl centrerad och den tyngsta 
delen placerad på lastgolvet framför bakhjulen, 
för att inte destabilisera fordonet.
Vi avråder från att placera tung last på takräcket. 
Vid användning lastbågarna ska du respektera 
den maximala lasten för lastbågarnas fästen. 
Respektera den totala lastvikt som anges av 
PEUGEOT-återförsäljaren. 
Lasten ska vara väl surrad. 
Last som inte sitter fast ordentligt i lastutrymmet 
kan förändra fordonets beteende på vägen och 
orsaka en olycka.
Om fordonet är utrustat med flak ska höjden 
och bredden på lasten hålla sig inom fordonets 
dimensioner.

Kör försiktigt och så bränslesnålt som 
möjligt

Ta kurvor försiktigt. 
Bromsa i god tid eftersom fordonet har längre 
bromssträcka än en vanlig bil, särskilt på våta 
eller isiga vägbanor. 
Var uppmärksam på blåst som kan ta tag i 
sidorna på fordonet. 

Kör bränslesnålt genom att accelerera lugnt och 
gradvis, sakta ned i god tid och anpassa din 
hastighet till trafiksituation och väglag.
Använd körriktningsvisarna i god tid för att andra 
trafikanter ska hinna se dem.

Att tänka på

Däcken ska ha minst det däcktryck som anges 
på etiketten och helst ha ett tryck på 0,2 eller 0,3 
bar extra för längre sträckor. 

På översvämmad körbana
Vi rekommenderar starkt att du inte kör bilen 
på översvämmade körbanor eftersom allvarliga 
skador kan uppstå på motorn, växellådan och 
elsystemet.
 

 

Om du är tvungen att köra på en översvämmad 
körbana:
► kontrollera att vattendjupet inte överstiger 
15 cm och beakta vågor som kan genereras av 
andra trafikanter,
► koppla ur Stop & Start-funktionen,
► kör så sakta det går utan att få motorstopp. 
Kör aldrig fortare än 10 km/h,
► stanna inte och stäng inte av motorn.
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6Kör bränslesnålt genom att accelerera lugnt och 
gradvis, sakta ned i god tid och anpassa din 
hastighet till trafiksituation och väglag.
Använd körriktningsvisarna i god tid för att andra 
trafikanter ska hinna se dem.

Att tänka på

Däcken ska ha minst det däcktryck som anges 
på etiketten och helst ha ett tryck på 0,2 eller 0,3 
bar extra för längre sträckor. 

På översvämmad körbana
Vi rekommenderar starkt att du inte kör bilen 
på översvämmade körbanor eftersom allvarliga 
skador kan uppstå på motorn, växellådan och 
elsystemet.
 

 

Om du är tvungen att köra på en översvämmad 
körbana:
► kontrollera att vattendjupet inte överstiger 
15 cm och beakta vågor som kan genereras av 
andra trafikanter,
► koppla ur Stop & Start-funktionen,
► kör så sakta det går utan att få motorstopp. 
Kör aldrig fortare än 10 km/h,
► stanna inte och stäng inte av motorn.

Bromsa lätt upprepade gånger för att torka 
bromsskivorna och bromsbeläggen så snart 
förhållandena är säkra efter den översvämmade 
sträckan.
Vänd dig till en PEUGEOT-verkstad eller en 
annan kvalificerad verkstad om du känner dig 
osäker på bilens skick.

Vid körning med släp
När en släpvagn är kopplad till bilen 
utsätts den för stora påfrestningar och 

föraren måste därför vara extra uppmärksam.

Respektera den högsta tillåtna 
släpvagnsvikten.

Höjd över havet: minska den maximala 
lasten med 10 % för varje extra 1 000 meter 
över havet eftersom luftens densitet minskar 
och motorprestandan reduceras.

Ny bil: kör inte med släpvagn innan bilen 
har körts minst 1 000 km.

När utomhustemperaturen är hög, 
rekommenderar vi att du låter motorn gå 

på tomgång i 1 till 2 minuter efter det att bilen 
stannat för att underlätta kylningen.

Före färd
Kultryck
► Fördela lasten över släpet med de tyngsta 
föremålen närmast axeln (sidan där släpet är 
kopplat till bilen). Kultrycket ska ligga nära det 
högsta tillåtna värdet, utan att det överskrids.
Däck
► Kontrollera att bilens och släpvagnens 
däcktryck överensstämmer med de tryck som 
rekommenderas av tillverkaren.
Belysning
► Kontrollera att alla elektrisk ljussignaler 
fungerar på släpvagnen och att bilens 
strålkastarinställning är korrekt.

Om en dragkrok från PEUGEOT 
används, inaktiveras de bakre 

parkeringssensorerna automatiskt och 
ljudsignalen kopplas bort.

Under körning
Kylning
Vid körning med släpvagn i uppförsbacke 
höjs kylarvätskans temperatur. Högsta tillåtna 
släpvagnsvikt beror på lutningsgrad och 
utetemperatur. Fläktens kylkapacitet ökar inte 
med motorvarvtalet.
► Minska farten och sänk motorvarvtalet för att 
begränsa värmeanordningen.
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Observera kylarvätskans temperatur i samtliga 
fall.

Om den här varningslampan och 
STOP-lampan tänds, ska du stanna bilen 

och stänga av motorn så fort som möjligt.
Bromsar
Vid körning med släpvagn blir bromssträckan 
längre. För att begränsa upphettningen av 
bromsarna, rekommenderar vi att du använder 
motorbromsen.
Sidovindar
Ha i åtanke att bilen blir mer mottaglig för vind.

Stöldskydd
Elektronisk startspärr
Nycklarna innehåller ett system för elektronisk 
startspärr.
Detta system låser bränslematningen till motorn. 
Det aktiveras automatiskt så fort nyckeln dras ut 
ur tändningslåset.
När tändningen slås på upprättas en 
dialog mellan nyckeln och den elektroniska 
startspärren.

Den här varningslampan släcks när 
nyckeln har känts igen, tändningen har 

slagits på och motorn kan startas.

Om nyckeln inte har känts igen, är det 
omöjligt att starta bilen. Byt i så fall 

nyckel och låt kontrollera den felaktiga 
nyckeln hos PEUGEOT.

Anteckna omsorgsfullt numret på 
nycklarna. Om du tappar dem kan 

PEUGEOT-verkstaden hjälpa till med att få 
fram nya snabbare och mer effektivt, om du 
kan visa upp detta nummer och det 
konfidentiella kortet.

Gör inga ändringar i den elektroniska 
startspärren.

Om du hanterar fjärrkontrollen i fickan kan det 
leda till att du låser upp dörrarna av misstag.
En samtidig användning av andra 
komponenter som fungerar med hög frekvens 
(mobiltelefoner, hemlarm …) kan tillfälligt 
störa fjärrkontrollens funktion.
Förutom vid nollställning fungerar inte 
fjärrkontrollen så länge nyckeln är kvar i 
rattlåset, inte ens med tändningen frånslagen.

Om du kör med låsta dörrar kan 
räddningsmanskapet få svårt att ta sig in 

i kupén om det skulle inträffa en olycka.
Av säkerhetsskäl (barn i bilen) bör du ta ut 
nyckeln ur tändningslåset när du lämnar bilen, 
även om det bara är för en kort stund.

Om du köper en begagnad bil bör du:
– kontrollera att du verkligen fått det 

konfidentiella kortet,

– låta en PEUGEOT-verkstad utföra en 
lagring av nycklarna, för att vara säker på att 
de nycklar du har är de enda som kan starta 
bilen.

Konfidentiellt kort
 

 

Kortet levereras tillsammans med 
dubblettnyckeln.
Det innehåller den identifieringskod som krävs 
vid alla ingrepp som din PEUGEOT-verkstad gör 
i den elektroniska startspärren. Koden maskeras 
av en film, som endast ska avlägsnas vid behov.
Förvara kortet på en säker plats, aldrig inne i 
bilen.
Ta med dig kortet tillsammans med dina övriga 
personhandlingar om du är på resa långt 
hemifrån.

Starta/stänga av motorn
Tändningslås
 

 

Läge STOP: stöldskyddssystem.
Tändningen är frånslagen.
Läge MAR: påslagning av tändningen.
Vissa tillbehör kan vara i drift.
Läge AVV: startmotor.
Startmotorn är inkopplad.

Undvik att hänga tunga föremål vid 
nyckeln eller fjärrkontrollen som kan 

tynga ner dem när de sitter i tändningslåset 
och orsaka funktionsfel.

Starta motorn
► Med parkeringsbromsen åtdragen och 
växellådan i friläge, vrid nyckeln till läget MAR.
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6Starta/stänga av motorn
Tändningslås
 

 

Läge STOP: stöldskyddssystem.
Tändningen är frånslagen.
Läge MAR: påslagning av tändningen.
Vissa tillbehör kan vara i drift.
Läge AVV: startmotor.
Startmotorn är inkopplad.

Undvik att hänga tunga föremål vid 
nyckeln eller fjärrkontrollen som kan 

tynga ner dem när de sitter i tändningslåset 
och orsaka funktionsfel.

Starta motorn
► Med parkeringsbromsen åtdragen och 
växellådan i friläge, vrid nyckeln till läget MAR.

► Vänta tills den här varningslampan 
släcks och aktivera sedan startmotorn 

(AVV-läget) tills motorn stannar.
Varningslampans belysningstid beror på 
klimatförhållandena. 
Om motorn är varm tänds varningslampan ett 
ögonblick och du kan starta motorn omedelbart.
► Släpp nyckeln så fort motorn startar.

Varningslampa för startspärr
Om denna varningslampa tänds, byt 

nyckel och låt den felaktiga nyckeln kontrolleras 
av en PEUGEOT auktoriserad verkstad.

Stanna motorn
► Stanna bilen.
► Flytta nyckeln tillbaka till STOP-läget.

Vid låga temperaturer
I bergstrakter och/eller kalla trakter 

bör bränsle avsett för bruk vintertid vid låga 
temperaturer eller köldgrader användas.

Standby-system batteri
Om ditt fordon ska tas ur bruk under en 
längre tid, till exempel under vinterförvaring, 
rekommenderas det starkt att sätta batteriet i 
standby-läge för att skydda det och optimera 
dess livslängd.
 

 

Sätta batteriet i standby-läge:
► Stäng av motorn (STOPP-läge).
 

 

► Tryck på den röda knappen och vrid sedan 
nyckeln till BATT-läge.
Batteriet går in i standby-läge ca 7 minuter 
senare.
Denna tid är nödvändig för att:
– låta användaren lämna fordonet och låsa 
dörrarna med hjälp av fjärrkontrollen.
– säkerställa att alla elektriska system är 
inaktiverade.

När batteriet är i standby-läge är åtkomst 
till fordonet endast möjlig genom 

upplåsning av upp det mekaniska låset på 
förarens sidodörr.
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Efter en batteri-standby är informationen 
(tid, datum, radiostationer, etc.) sparad.

För ta batteriet ur standby-läge:
► Vrid nyckeln till läget MAR - ON.
► Starta fordonet normalt (AVV-läge).

Parkeringsbroms
Åtdragning
► Dra åt parkeringsbromsen när du har 
parkerat bilen.
► Kontrollera att parkeringsbromsen är 
ordentligt åtdragen innan du stiger ut ur bilen.

Dra åt parkeringsbromsen endast när 
bilen är stillastående.

Vid parkering i en utförsbacke bör du 
vända hjulen mot trottoarkanten och dra 

åt parkeringsbromsen.
Det medför ingen fördel att lägga i en växel 
efter att ha parkerat bilen. Särskilt om bilen 
är lastad.

Om ett fel uppstår i det hydrauliska 
bromssystemet

När du kör, använd parkeringsbromsen för 
att undvika oavsiktlig rörelse av bilen medan 
du trycker ner bromspedalen.
Under denna exceptionella omständighet är 
det tillrådligt att dra upp parkeringsbromsen 

försiktigt för att inte blockera bakhjulen — risk 
för sladd!

Frigöring
 

 

► Dra försiktigt i handtaget och tryck på 
knappen för att lossa parkeringsbromsen.

När denna varningslampa tänds under 
färd innebär det att parkeringsbromsen 

fortfarande är åtdragen eller dåligt lossad.

Manuell växellåda
För att byta växelläge skall du alltid trycka 
kopplingspedalen helt ned.
För att undvika att mattan fastnar i pedalerna:
– se till att mattan är rätt placerad,
– placera aldrig flera skyddsmattor på 
varandra.
Lämna inte kvar handen på växelspakens knopp, 
även ett lätt tryck på den kan med tiden slita 
komponenterna inne i växellådan.

Lägga i backväxeln
 

 

► Lyft på ringen under knoppen för att lägga i 
backväxeln.

Lägg aldrig i den tills dess att bilen 
stannar helt. 

Rörelsen måste göras långsamt för att minska 
ljudet när du använder backväxeln.

Om de är monterade på bilen aktiveras 
parkeringssensorerna när backväxeln 

läggs i och en ljudsignal ljuder.
Läs under motsvarande rubrik för mer 
information om parkeringssensorerna.

Växlingsindikator
Beroende på version eller motor minskar 
detta system bränsleförbrukningen genom att 
rekommendera en högre växel.
Växelrekommendationer bör inte betraktas 
som obligatoriska. I praktiken är det vägens 

skick, trafikflödet och säkerheten som avgör 
vilken växel som bör väljas. Med andra ord är 
det föraren som ansvarar för om systemets 
indikeringar ska följas eller inte.
Systemet kan inte avaktiveras.

Funktionsbeskrivning
Informationen visas i instrumenttavlans 
display i form av kontrollampan SHIFT 

åtföljd av en pil uppåt som indikerar att föraren 
kan växla upp.

Systemet rekommenderar ett växelläge 
med hänsyn till körförhållandena (backe, 

last osv.) och förarens kommandon (effekt, 
acceleration, inbromsning osv.).
Systemet rekommenderar inte under några 
omständigheter att du ska lägga i ettan, 
backväxeln eller växla ned.

Stop & Start
Stop & Start-funktionen försätter motorn i tillfälligt 
viloläge (STOP-läge) när du stannar bilen (rött 
ljus, köbildning etc.). Motorn startar automatiskt 
igen (START-läge) när du vill köra iväg.
Funktionen lämpar sig utmärkt för stadstrafik och 
ger lägre bränsleförbrukning, sänker utsläppen 
av förorenande avgaser och har en lägre ljudnivå 
vid stillastående.
Funktionen har ingen inverkan på bilens 
funktionen och påverkar inte bromsarna.
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6skick, trafikflödet och säkerheten som avgör 
vilken växel som bör väljas. Med andra ord är 
det föraren som ansvarar för om systemets 
indikeringar ska följas eller inte.
Systemet kan inte avaktiveras.

Funktionsbeskrivning
Informationen visas i instrumenttavlans 
display i form av kontrollampan SHIFT 

åtföljd av en pil uppåt som indikerar att föraren 
kan växla upp.

Systemet rekommenderar ett växelläge 
med hänsyn till körförhållandena (backe, 

last osv.) och förarens kommandon (effekt, 
acceleration, inbromsning osv.).
Systemet rekommenderar inte under några 
omständigheter att du ska lägga i ettan, 
backväxeln eller växla ned.

Stop & Start
Stop & Start-funktionen försätter motorn i tillfälligt 
viloläge (STOP-läge) när du stannar bilen (rött 
ljus, köbildning etc.). Motorn startar automatiskt 
igen (START-läge) när du vill köra iväg.
Funktionen lämpar sig utmärkt för stadstrafik och 
ger lägre bränsleförbrukning, sänker utsläppen 
av förorenande avgaser och har en lägre ljudnivå 
vid stillastående.
Funktionen har ingen inverkan på bilens 
funktionen och påverkar inte bromsarna.

Avaktivering/återaktivering
Funktionen aktiveras automatiskt när 
tändningen slås på.
För att avaktivera/aktivera funktionen:

 

 

 

 

► Tryck på knappen.
Ett meddelande på instrumentpanelen bekräftar 
statusändringen.
När funktionen avaktiveras, tänds kontrollampan. 
Om motorn står i standby-läge startas den om 
omedelbart.

Avaktivera Stop & Start för att tillåta en 
kontinuerlig drift av luftkonditioneringen.

Öppna motorhuven
Innan du gör något under motorhuven, 

avaktivera Stop & Start systemet för att 
undvika risk för skada som orsakas av att 
motorn startas om automatiskt.

Körning på översvämmad körbana
Innan kör in i ett översvämningsområde 

rekommenderar vi starkt att du avaktiverar 
Stop & Start systemet.
Se motsvarande avsnitt för mer information 
om körrekommendationer, särskilt vad 
gäller översvämmade vägar.

Ställa motorn i STOP-läget
Med fordonet stillastående, ställ växelspaken på 
neutralläger och släpper kopplingspedalen.

Denna kontrollampa tänds i 
instrumentpanelen och motorn ställer sig i 

viloläge.

Automatisk avstängning av motorn är 
endast möjlig när fordonets hastighet har 

överskridit 10 km/t för att undvika upprepade 
motorstopp vid långsam körning.

Lämna aldrig fordonet utan att först 
stänga av tändningen med nyckeln.

Tanka aldrig bilen när motorn står i 
STOP-läget. Slå alltid av tändningen med 

nyckeln.

Särskilda fall: STOP-läget ej 
tillgängligt
STOP-läget aktiveras inte om:
– systemet startar,
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– förardörren är öppen,
– förarens säkerhetsbälte inte är fastspänt,
– luftkonditioneringen är aktiverad,
– borttagning av is och imma på bakrutan pågår,
– vindrutetorkarna står i det snabba läget,
– backväxeln är ilagd, under en 
parkeringsmanöver,
– vissa punktvisa förhållanden (batteriladdning, 
motortemperatur, regenerering av partikelfiltret, 
bromsservo, yttertemperatur etc.) inte tillåter det, 
för att skydda systemet,
– vid intensiv användning av Stop & Start kan 
STOP-läget avaktiveras för att startfunktionen 
ska bevaras. Kontakta en PEUGEOT-verkstad 
för att få funktionen aktiverad igen.

Denna kontrollampa blinkar i några 
sekunder på instrumenttavlan och släcks 

sedan.
Detta funktionssätt är helt normalt.

Ställa motorn i START-läget
När en växel är ilagd är den automatiska 
omstarten av motorn endast möjlig genom att 
trycka ner kopplingspedalen helt.

Denna kontrollampa släcks och motorn 
startar igen.

Om föraren, efter en automatisk omstart i 
START-läget, inte utför någon åtgärd på fordonet 
inom 3 minuter, stannar systemet motorn 
permanent. Motorn kan endast startas om med 
tändningsnyckeln.

Specialfall: automatisk 
aktivering av START-läget
START-läget kan aktiveras automatiskt om:
– bilen rullar med frihjul i en backe,
– vindrutetorkarna står i det snabba läget,
– luftkonditioneringen är aktiverad,
– motorn har varit avstängd i cirka 3 minuter, i 
bilar med Stop & Start,
– särskilda förhållanden så kräver 
(batteriladdning, motortemperatur, bromsservo, 
luftkonditioneringens inställning etc.) och motorn 
behövs för att styra systemet eller bilen.

I så fall visas ett meddelande på 
displayen i instrumenttavlan, varpå denna 

kontrollampa blinkar i några sekunder och sedan 
släcks.
Detta funktionssätt är helt normalt.

Om en bil med manuell växellåda står i 
STOP-läget och du lägger i en växel utan 

att ha trampat ner kopplingen ordentligt, kan 
det hända att bilen inte startar igen.
En kontrollampa tänds och/eller ett 
meddelande visas på instrumenttavlan 
för att uppmana dig att trampa ned 
kopplingspedalen helt för att bilen ska starta 
igen.

En ljudsignal hörs, varpå denna 
kontrollampa blinkar och ett meddelande 

visas. Detta indikeras med en ljudsignal, åtföljt 
av en blinkande servicelampa och ett 
meddelande i instrumenttavlans display.

Funktionsfel
Om ett funktionsfel skulle uppstå 
avaktiveras Stop & Start och denna 

varningslampa tänds, åtföljt av ett meddelande 
på instrumentpanelens display.
Låt en PEUGEOT-återförsäljare eller en annan 
kvalificerad verkstad utföra en kontroll.
Om ett funktionsfel uppstår när motorn står i 
STOP-läget går det att starta bilen igen genom 
att trampa kopplingspedalen i botten eller ställa 
växelspaken i friläget.

Starthjälp i backe
Systemet håller bilen stilla ett kort ögonblick 
(cirka 2 sekunder) vid start i backe under den tid 
det tar dig att flytta foten från bromspedalen till 
gaspedalen.
Det här systemet (även kallat HHC – Hill Holder 
Control), som är integrerat i antisladdsystemet, 
aktiveras under följande förhållanden:
– bilen ska stannas med motorn igång, med 
foten på bromsen,
– vägens lutning ska vara över 5 %,
– i uppförsbacke ska växellådan vara i 
neutralläge eller med en annan växel än 
backväxeln ilagd,
– i nedförsbacke ska backväxeln vara ilagd.

Starthjälp i backe ger föraren bättre 
komfort. Det är dock varken en funktion 

för automatisk parkering eller en automatisk 
parkeringsbroms.

Funktion
 

 

Med bromspedalen och kopplingspedalen 
nedtrampade har du cirka 2 sekunder på dig 
att starta när du släpper upp bromspedalen, 
utan att bilen rör sig bakåt och utan att använda 
parkeringsbromsen.
I startskedet avaktiveras funktionen automatiskt 
och minskar bromstrycket gradvis. I detta skede 
är det möjligt att höra det typiska ljudet av den 
mekaniska urkopplingen av bromsarna, som 
innebär att bilen sätts i rörelse.

Gå inte ur bilen medan den hålls 
stillastående tillfälligt vid backstartshjälp.

Om du måste kliva ur fordonet när 
motorn är igång ska parkeringsbromsen 
dras åt manuellt. Kontrollera även att 
parkeringsbromsens kontrollampa lyser.
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6Funktion
 

 

Med bromspedalen och kopplingspedalen 
nedtrampade har du cirka 2 sekunder på dig 
att starta när du släpper upp bromspedalen, 
utan att bilen rör sig bakåt och utan att använda 
parkeringsbromsen.
I startskedet avaktiveras funktionen automatiskt 
och minskar bromstrycket gradvis. I detta skede 
är det möjligt att höra det typiska ljudet av den 
mekaniska urkopplingen av bromsarna, som 
innebär att bilen sätts i rörelse.

Gå inte ur bilen medan den hålls 
stillastående tillfälligt vid backstartshjälp.

Om du måste kliva ur fordonet när 
motorn är igång ska parkeringsbromsen 
dras åt manuellt. Kontrollera även att 
parkeringsbromsens kontrollampa lyser.

Backstartshjälpen inaktiveras i följande 
situationer:
– när kopplingspedalen släpps upp,
– när parkeringsbromsen dras åt,
– när motorn stängs av,
– vid motorstopp.

Funktionsfel
Då ett funktionsfel uppstår i systemet 
tänds denna varningslampa som åtföljs 

av en ljudsignal och bekräftas av ett meddelande 
i displayen. Låt en PEUGEOT-verkstad eller en 
annan kvalificerad verkstad göra en kontroll.

Däcktrycksvarnare
Systemet kontrollerar automatiskt däckens tryck 
när du kör.
Systemet övervakar kontinuerligt trycket i de fyra 
däcken, så snart bilen sätts i rörelse.
Det sitter en tryckgivare i samtliga däckventiler 
(utom på reservhjulet).
Systemet sänder en varning så snart det 
upptäcker att trycket sjunker i ett eller flera däck.

Däcktrycksvarnarens funktion innebär 
inte att föraren kan vara mindre 

uppmärksam.
Trycket i däcken måste fortfarande checkas 
regelbundet (även reservhjulet) samt före 
varje långfärd.

Om bilen körs med lågt däcktryck, särskilt 
under krävande förhållanden (tung last, hög 
hastighet och långa körsträckor):
– försämrad väghållning,
– förlänger bromssträckor,
– orsakar ökat däckslitage,
– ökar bränsleförbrukningen.

Däcktrycken som har definierats för bilen 
står på däcktrycksdekalen.

Däcktrycken ska kontrolleras med kalla däck 
(efter 1 timmes stillastående eller efter en 
körsträcka som understiger 10 km vid måttlig 
hastighet). I annat fall ska tryckvärdena på 
etiketten ökas med 0,3 bar.
Se motsvarande avsnitt för mer information 
om bilens identifieringsuppgifter inklusive 
dekalen med information om däcktryck.

Måttenheten för däcktryck kan 
konfigureras med knappen MODE: välj 

”psi/bar/kPa” i menyn ”Tyre pressure 
measurement”.
Se motsvarande avsnitt för mer information om 
Bilinställningar (LÄGE).

Däcktrycksvarning
Denna varning indikeras via en 
varningslampa som lyser med fast sken, 

åtföljt av en ljudsignal och, beroende på vilken 
utrustning som är installerad, ett meddelande på 
displayen.
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I händelse av en avvikelse som noteras (enbart) 
på ett av däcken identifieras denna, beroende 
på utrustning, av symbolen eller meddelandet 
som visas.
► Sänk genast hastigheten och undvik kraftiga 
rattvridningar och inbromsningar.
► Stanna så fort trafikförhållandena tillåter 
detta.

Den detekterade däcktrycksförlusten 
innebär inte alltid en synlig deformation 

av däcket.
Nöj dig inte med enbart en visuell kontroll.

► Om du har en kompressor, exempelvis 
den som finns i satsen för provisorisk 
punkteringsreparation, kan du kontrollera trycket 
i de fyra däcken när de är kalla.
► Kör försiktigt med lägre hastighet, om det inte 
går att utföra denna kontroll direkt.
► Använd satsen för provisorisk 
punkteringsreparation eller reservhjulet 
(beroende på utrustning) om du har fått 
punktering på ett däck.

Varningen förblir aktiv tills de drabbade 
däcket/däcken har pumpats upp, 

reparerats eller bytts ut.

Funktionsfel
Om denna kontrollampa börjar blinka och 
sedan lyser med fast sken, åtföljt av att 

“servicelampan” tänds och ett meddelande visas 

(beroende på utrustning), har ett funktionsfel 
uppstått i systemet.
Om detta sker kan inte däcktrycksvarnarens 
funktion garanteras.

Denna varning visas också när minst ett 
hjul inte har någon tryckgivare.

Vänd dig till en PEUGEOT-återförsäljare eller en 
kvalificerad verkstad för att kontrollera systemet. 
Eller låt montera ett nytt däck på originalfälgen 
som är utrustad med en givare, efter reparation 
av en punktering.

Pneumatisk fjädring
 

 

Om fordonet är utrustat med pneumatisk fjädring 
är det möjligt att ändra höjden på tröskeln för att 
underlätta lastning eller lossning.

 

 

 

 

Det finns en normal tröskelnivå samt 3 högre 
nivåer (från +1 till +3) och 3 lägre nivåer 
(från -1 till -3). Varje nivå som nås visas på 
instrumentpanelens skärm.

Manuell korrigering av 
lasttröskeln
Justera plattformens tröskel upp eller 
ner
► Ett snabbt tryck på ett av reglagen väljer den 
övre eller nedre nivån. Varje tryckning (dioden 
tänd) ökar eller minskar med en nivå.
Ett långt tryck på ett av reglagen väljer den 
maximala motsvarande nivån (-3 eller +3).

Återgå till normal fönsterhöjd
► Tryck samma antal gånger i motsatt riktning 
för den visade positionen.

Avaktivering/återaktivering
► Tryck på och håll inne båda kontrollerna 
samtidigt för att avaktivera/återaktivera systemet.
Inaktivering bekräftas genom att kontrollernas 
LED-ljus tänds.

Systemet återaktiveras automatiskt på en 
hastighet bortom 5 km/h.

Automatisk justering av 
lasttröskeln
Vid hastigheter på över 20 km/h, återställer 
systemet automatiskt höjden på den bakre 
lasttröskeln till sin nominella nivå.

Funktionsfel
När en funktionsstörning uppstår i detta 
system tänds denna kontrollampa.

Låt en PEUGEOT-verkstad eller en annan 
kvalificerad verkstad kontrollera systemet.

Körning med för hög eller för låg 
lasttröskel riskerar att skada 

komponenterna under karossen.
Höjden på lasttröskeln kan justeras 
automatiskt med hänsyn till eventuella 
förändringar i temperatur eller last.
Rör inte vid detta reglage i följande 
situationer:
– vid arbete under bilen,
– vid hjulbyte,
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6Avaktivering/återaktivering
► Tryck på och håll inne båda kontrollerna 
samtidigt för att avaktivera/återaktivera systemet.
Inaktivering bekräftas genom att kontrollernas 
LED-ljus tänds.

Systemet återaktiveras automatiskt på en 
hastighet bortom 5 km/h.

Automatisk justering av 
lasttröskeln
Vid hastigheter på över 20 km/h, återställer 
systemet automatiskt höjden på den bakre 
lasttröskeln till sin nominella nivå.

Funktionsfel
När en funktionsstörning uppstår i detta 
system tänds denna kontrollampa.

Låt en PEUGEOT-verkstad eller en annan 
kvalificerad verkstad kontrollera systemet.

Körning med för hög eller för låg 
lasttröskel riskerar att skada 

komponenterna under karossen.
Höjden på lasttröskeln kan justeras 
automatiskt med hänsyn till eventuella 
förändringar i temperatur eller last.
Rör inte vid detta reglage i följande 
situationer:
– vid arbete under bilen,
– vid hjulbyte,

– då bilen transporteras på lastbil, tåg, 
bilfärja, båt etc.
För att undvika att skada fordonet eller 
personer i omgivningen måste du kontrollera 
att inga föremål eller personer är nära eller 
kan komma i kontakt med fordonet innan du 
höjer eller sänker fjädringen.

Allmänna råd för 
hjälpfunktioner

Användning av hjälpfunktioner innebär 
under inga omständigheter att föraren 

kan vara mindre uppmärksam.
Föraren måste följa trafikreglerna, ha kontroll 
över bilen under alla omständigheter och 
vara beredd att ta över styrningen av bilen. 
Föraren måste anpassa hastigheten i enlighet 
med väderförhållandena, trafiken och vägens 
skick.
Det är förarens ansvar att övervaka trafiken 
och uppskatta avstånd och de övriga 
fordonens relativa hastigheter och manövrer 
innan föraren aktiverar körriktningsvisare och 
byter fil.
Systemen fungerar endast inom 
naturlagarnas gränser.

Körhjälpfunktioner
Du måste hålla i ratten med båda 

händerna, använda backspeglarna, alltid hålla 

fötterna i närheten av pedalerna samt ta en 
paus varannan timme.

Parkeringshjälpfunktioner
Föraren ska alltid kontrollera 

omgivningen före och under hela manövern 
med hjälp av bl.a. sidospeglarna.

Radar
Radarn och kopplade funktioner kan 

påverkas av smuts (lera, frost etc.), vissa 
svåra väderförhållanden (mycket regn, snö) 
eller om stötfångaren är skadad.
Om främre stötfångaren ska lackas om bör 
du kontakta en PEUGEOT-verkstad eller en 
annan kvalificerad verkstad. Vissa typer av 
lack kan störa radarns funktion.

Körhjälpfunktioner med kamera
Kameran och dess kopplade funktioner 

kan fungera sämre eller inte alls om vindrutan 
framför kameran är smutsig, immig, skadad, 
täckt av frost eller snö eller om det sitter en 
etikett framför kameran.
Ta bort imma på vindrutan vid fuktigt och kallt 
väder.
Detekteringen kan även försämras p.g.a. 
dålig sikt (otillräcklig belysning på vägbanan, 
regn, dimma, snö) och bländning (strålkastare 
på mötande fordon, solljus, solljus som 
reflekteras från våta vägar, körning ut ur en 
tunnel, växlande skugga och ljus).
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Vid byte av vindruta, vänd dig till en 
PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller 
en annan kvalificerad verkstad för att 
omkalibrera kameran, annars kan driften hos 
de tillhörande drivhjälpmedlen störas.

Andra kameror
Bilderna från kameran/kamerorna 

som visas på pekskärmen eller på 
instrumentpanelen kan störas av 
höjdskillnader.
Skuggiga områden, solsken eller otillräcklig 
belysning kan leda till att bilden blir mörkare 
och har mindre kontraster.
Hindren kan förefalla befinna sig längre bort 
än i verkligheten.

Sensorer
Sensorernas funktion och kopplade 

funktioner kan påverkas av buller från 
andra fordon och övrigt maskineri (lastbilar, 
tryckluftsborrar etc.), av snö och löv på 
vägen eller om stötfångaren och speglarna är 
skadade.
När du lägger i backväxeln indikerar en 
ljudsignal (långt pip) att sensorerna kan vara 
smutsiga.
Vid en stöt fram eller bak kan 
sensorinställningarna påverkas, 
vilket systemet inte alltid känner av. 
Avståndsmätningar kan bli felaktiga.

Sensorerna detekterar inte systematiskt 
hinder som är för låga (trottoarer, stubbar) 
eller för tunna (träd, stolpar, trådstaket).
Vissa föremål i sensorernas döda vinklar 
kanske inte känns av eller känns inte längre 
av under manövern.
Vissa material (textil) absorberar ljudvågor: 
fotgängare kanske inte känns av.

Servicenivåer
Rengör stötfångarna, sidospeglarna och 

kamerornas siktfält regelbundet.
När du tvättar bilen i en högtryckstvätt ska du 
rikta vattenstrålen minst 30 centimeter från 
radarn, sensorerna och kamerorna.

Skyddsmattor
Användning av skyddsmattor som 

inte godkänts av PEUGEOT kan störa 
fartbegränsarens eller farthållarens funktion.
Så här undviker du att pedalerna blockeras:
► se till att skyddsmattan är rätt placerad,
► placera aldrig flera skyddsmattor ovanpå 
varandra.

Hastighetsenheter
Kontrollera att hastighetsenheterna som 

visas på instrumentpanelen (km/h eller mph) 
stämmer för landet som du kör i.
Om du behöver ändra enheterna ska 
du stanna bilen och ställa in visning av 

respektive hastighetsenheter i enlighet med 
lokala bestämmelser.
Kontakta en PEUGEOT-verkstad eller en 
kvalificerad verkstad om du behöver hjälp.

Hastighetsskylt avläsning 
och rekommenderad 
hastighet
Se de allmänna rekommendationerna för kör- 
och manövreringshjälpmedel.
 

 

 

 

Med hjälp av kameran längst upp på vindrutan 
upptäcker detta system följande typer av 
skyltar och visar motsvarande information på 
instrumentpanelen:
– den maximala tillåtna hastigheten,
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6– ingen omkörning,
– slutet av föregående begränsningar / 
restriktioner.
Systemet upptäcker skyltar på vänster och höger 
sida, högt och lågt samt överlappande skyltar.
Systemet upptäcker endast cirkulära skyltar.

Enheten för hastighetsbegränsning (km/t 
eller mph) beror på vilket land du kör i.

Detta bör tas hänsyn till så att du observerar 
de faktiska hastighetsbegränsningarna.
För att systemet ska fungera korrekt när du 
kör i ett annat land, ska hastighetsenheterna 
som visas på instrumentpanelen 
överensstämma med enheterna i det land 
som du befinner dig i.

Den automatiska avläsningen av 
hastighetsskyltar är en körhjälpsfunktion 

och visar inte alltid de korrekta 
hastighetsgränserna.
De hastighetsskyltar som finns längs vägen 
gäller alltid före den hastighet som systemet 
visar. 
Systemet visar ibland ingen hastighetsgräns 
om ingen skylt upptäckts inom ett visst, i 
förväg angivet, tidsintervall.
Systemet är framtaget för att känna 
av hastighetsskyltar som följer 
Wienkonventionen för vägmärken och 
signaler.

När du byter ut lamporna på strålkastarna 
rekommenderas det starkt att du monterar 
originella reservdelar. 
Använda andra glödlampor kan minska 
systemets prestanda.

Principer
 

 

Med hjälp av kameran, som är placerad längst 
upp på vindrutan, upptäcker och avläser 
detta system hastighetsgränsindikationer, 
omkörningsförbud och skyltar som indikerar 
slutet på implementeringen av de tidigare 
nämnda skyltarna.
Skylten läses av kameran och visas på 
instrumentpanelen när den passeras (när 
fordonet står i nivå med det).

Visning på pekskärmen och 
sedan på instrumentpanelen
Panelerna visas i följande två faser:

– Alla nyligen identifierade skyltar visas i 
ett popup-fönster på pekskärmen under 40 
sekunder.
– Sedan visas dessa skyltar på 
instrumentpanelen.
Systemet kan visa två vägskyltar 
(hastighetsbegränsning och omkörningsförbud/
slut på omkörningsförbud) samtidigt i 
instrumentpanelens två områden för denna 
visning.
Om ytterligare en vägskylt avläses, exempelvis 
en skylt som anger begränsad hastighet i 
händelse av våt vägbana, visas denna skylt i ett 
tomt fönster under motsvarande skylt.
Ytterligare skyltar filtreras på följande sätt:
– Skyltar som avser snö eller halka visas endast 
om utetemperaturen är lägre än 3 °C.
– Skyltar som avser snö, regn eller dimma visas 
endast om vindrutetorkarna är aktiverade och 
om utetemperaturen är lägre än 3 °C.
– Skyltar som avser lastbilar visas endast om de 
gäller fordon som väger under 4 ton.
– Skyltar som avser jordbruksmaskiner visas 
inte.
Panelen och omkörningsförbudet försvinner från 
instrumentpanelen efter cirka 40 sekunder.

Aktivering/inaktivering
Denna funktion kan ställas in med 
knappen LÄGE, i ”trafikskylts”-menyn, 

välj ”PÅ” eller ”AV”.
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Se motsvarande avsnitt för mer 
information om Bilinställningar (LÄGE). 

Operativa begränsningar
Systemet tar inte hänsyn till minskade 
hastighetsbegränsningar, speciellt i följande fall:
– Dåligt väder (regn, snö).
– Luftföroreningar.
– Bogsering.
– Körning med provisoriskt reservhjul eller 
snökedjor.
– Körning med en icke-standardiserad 
suspensionssats.
– Däck lagat med hjälp av den provisoriska 
reparationssatsen för punktering.
– Unga förare.
Systemet visar ibland ingen hastighetsgräns 
om ingen skylt upptäckts inom ett visst, i förväg 
angivet, tidsintervall, samt i följande situationer:
– Vägskyltar som är blockerade, icke-
standardiserade, skadade eller böjda.
– Föråldrade eller felaktiga kartor.
– Väghöjning som gör att skylten kommer att 
ligga utanför kamerans synfält (till exempel på en 
sluttning). 
– Ändring av fordonsbelastningen som gör 
att kameran kan luta avsevärt (systemet kan 
tillfälligt avbrytas för att aktivera kamerans 
självkalibrering).

Fartbegränsare
Se de allmänna rekommendationerna för kör- 
och manövreringshjälpmedel.

Systemet hindrar fordonet från att 
överskrida en viss hastighet som 

föraren programmerat in.
Hastigheten väljs när fordonet är stillastående 
med motorn igång eller under körning med 
åtminstone 2:ans växel ilagd.
Lägsta hastighet som kan programmeras är 30 
km/t.
Bilens fart motsvarar trycket från förarens fot 
ända till gaspedalens motståndspunkt, som visar 
att den programmerade hastigheten har nåtts.
Men genom att trycka ner pedalen bortom denna 
motståndspunkt mot golvet kan du överskrida 
den programmerade hastigheten. För att 
återuppta användningen av fartbegränsaren, 
släpp gradvis trycket på gaspedalen och återgå 
under den programmerade hastigheten.
 

 

1. Val av fartbegränsarfunktionen
2. Aktivering / inaktivering av funktionen
3. Programmering av en hastighet

Valstatus för funktionen och den programmerade 
hastigheten syns på instrumentpanelens skärm.

Val av funktionen
► Vrid ring 1 hela vägen ner. Fartbegränsaren 
har valts men är ännu inte aktiv.
 

 

 Skärmen visar OFF och den senast 
programmerade hastigheten.

Programmering av en 
hastighet
En hastighet kan programmeras utan aktivering 
av fartbegränsaren men med motorn igång.
Så här lagrar du en hastighet som är högre än 
den tidigare:
► Flytta reglaget uppåt (+).
En kort tryckning ökar inställningen med 1,6 
hm/h.
En ihållande tryckning ökar farten med steg om 
5 km/h.
Så här lagrar du en hastighet som är lägre än 
den tidigare:
► Flytta reglaget nedåt (-).
En kort tryckning minskar farten med 1 km/h.
En ihållande tryckning minskar farten med steg 
på 5 km/h. 

Aktivering/inaktivering
► Tryck på knapp 2 för att aktivera 
fartbegränsaren.

 

 

OFF försvinner från skärmen och ett 
meddelande som bekräftar aktiveringen 
framträder.
 

 

Ett upprepat tryck inaktiverar den, OFF visas 
igen och ett meddelande som bekräftar 
inaktivering framträder.

Möjlighet att överskrida den 
programmerade hastigheten
► Trampa hårt på gaspedalen förbi 
motståndspunkten för att överskrida den 
programmerade hastigheten.
 

 

Fartbegränsaren inaktiveras temporärt och den 
programmerade hastigheten blinkar.
För att återgå till fartbegränsarfunktionen 
minskar du hastigheten till en fart som är lägre 
än den programmerade hastigheten.

I branta nedförsbackar eller vid kraftigt 
gaspådrag kan fartbegränsaren inte 

hindra bilen från att överskrida den 
programmerade hastigheten.
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OFF försvinner från skärmen och ett 
meddelande som bekräftar aktiveringen 
framträder.
 

 

Ett upprepat tryck inaktiverar den, OFF visas 
igen och ett meddelande som bekräftar 
inaktivering framträder.

Möjlighet att överskrida den 
programmerade hastigheten
► Trampa hårt på gaspedalen förbi 
motståndspunkten för att överskrida den 
programmerade hastigheten.
 

 

Fartbegränsaren inaktiveras temporärt och den 
programmerade hastigheten blinkar.
För att återgå till fartbegränsarfunktionen 
minskar du hastigheten till en fart som är lägre 
än den programmerade hastigheten.

I branta nedförsbackar eller vid kraftigt 
gaspådrag kan fartbegränsaren inte 

hindra bilen från att överskrida den 
programmerade hastigheten.

Frånkoppling av funktionen
► Placera ringen i mittpositionen O eller stäng 
av motorn för att stoppa systemet.
Den senaste programmerade hastigheten blir 
kvar i minnet.

Funktionsfel
 

 

Den programmerade hastigheten är rensad och 
ersatt med streck.
För att kontrollera systemet, vänd dig till en 
PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan 
kvalificerad verkstad.

Fast fartbegränsare
 

 

Om ditt fordon är utrustat med det kan 
hastigheten på ditt fordon begränsas på ett fast 
sätt till 90 km/t eller 100 km/t.
En etikett i passagerarutrymmet indikerar denna 
maximala hastighet.

Den fasta fartbegränsaren är inte en farthållare 
typ av funktion. Den kan inte aktiveras eller 
inaktiveras av föraren under resan.

Maximala hastigheten ställs in enligt 
lagstiftningen i det land där du ska köra.

Denna maximala hastighet kan inte ändras 
av föraren.
Om du vill ändra maximala hastigheten, 
kontakta en PEUGEOT auktoriserad verkstad.

Särskilda 
rekommendationer för 
farthållare

För din och andras säkerhet ska 
farthållaren endast aktiveras när 

trafikförhållandena tillåter att du kör med en 
konstant hastighet och med tillräckligt stort 
säkerhetsavstånd.
Var uppmärksam när farthållaren är 
aktiverad. Om du håller in en av knapparna 
för hastighetsinställning kan bilens hastighet 
ändras snabbt.
I branta nedförsbackar  kan farthållaren 
inte hindra bilen att överskrida den inställda 
hastigheten. Du kan behöva bromsa för att 
anpassa hastigheten.
I branta uppförsbackar eller vid körning 
med släpvagn kan den programmerade 
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hastigheten eventuellt inte uppnås eller 
bibehållas.

Överskridelse av den programmerade 
hastighetsinställningen

Du kan tillfälligt överskrida den 
programmerade hastighetsinställningen 
genom att trampa hårt på gaspedalen (den 
programmerade hastigheten blinkar).
För att återgå till den programmerade 
hastighetsinställningen, släpp upp 
gaspedalen (när hastigheten återställs slutar 
visningen att blinka).

Funktionsbegränsningar
Använd aldrig farthållaren i följande 

situationer:
– I stadstrafik med fotgängare som går över 
vägen.
– Vid mycket trafik.
– På slingriga eller brant lutande vägar.
– På hala eller översvämmade vägar.
– I dåligt väder.
– Körning på bana.
– Körning på dynamometer.
– Vid användning av snökedjor, snöstrumpor 
eller dubbdäck.

Farthållare
Se de allmänna rekommendationerna för kör- 
och manövreringshjälpmedel och särskilda 
rekommendationer för farthållare.

System som automatiskt håller bilen i en 
konstant marschfart som ställs in av 

föraren utan att gaspedalen behöver tryckas ner.
För att programmeras eller aktiveras måste 
fordonets hastighet vara över 30 km/t, med minst 
2:ans växel inlagd.
 

 

1. Val av farthållarfunktion
2. Aktivering / inaktivering av funktionen
3. Programmering av en hastighet

Farthållarfunktionen visas på instrumentpanelen 
med en kontrollampa på varvräknaren och 
meddelanden i instrumentpanelens skärm.

Funktion aktiverad (grön) / avaktiverad 
(grå)

Val av funktionen
► Vrid ring 1 hela vägen upp. Farthållaren har 
valts men är ännu inte aktiv och ingen hastighet 
har programmerats. 

Kontrollampan tänds på 
instrumentpanelen.

Första aktiveringen/
programmera en hastighet
► Du kommer upp i önskad hastighet genom att 
trycka på gaspedalen.
► Flytta reglaget uppåt (+) eller nedåt 
(-) för att spara. Ett meddelande visas på 
instrumentpanelen för att bekräfta aktiveringen.
Den memorerade hastigheten syns på 
instrumentpanelens display.
Fordonet kommer att bibehålla denna 
hastighetsinställning.

Bortkoppling (off)
► Tryck på knapp 2.
eller
► Tryck ner bromspedalen eller kopplingen. 
Ett meddelande visas på instrumentpanelen för 
att bekräfta inaktivering.

Återaktivering
► För återaktivering av farthållaren 
trycker du på knapp 2. Ett meddelande 
visas på instrumentpanelen för att bekräfta 
återaktiveringen.
Bilen åker åter i den senast programmerade 
hastigheten. 
Du kan även upprepa proceduren för den ”första 
aktiveringen”.

Ändra den programmerade 
hastigheten
Det finns två metoder för hur du lagrar en 
hastighet som är högre än den tidigare:
Utan att använda gaspedalen:
► Flytta reglaget uppåt (+).
En kort tryckning ökar inställningen med 1,6 
hm/h.
En ihållande tryckning ökar farten med steg om 
5 km/h.
Med gaspedalen:
► Överskrid den lagrade hastigheten tills dess 
att önskad hastighet är nådd.
► Flytta reglaget uppåt (+) eller nedåt (-).
Så här lagrar du en hastighet som är lägre än 
den tidigare:
► Flytta reglaget nedåt (-).
En kort tryckning minskar farten med 1 km/h.
En ihållande tryckning minskar farten med steg 
på 5 km/h.

Frånkoppling av funktionen
► Placera ringen i mittpositionen O eller stäng 
av motorn för att stoppa systemet.
När bilen stannar efter att tändningen slagits 
av memorerar systemet inte längre några 
hastigheter.

Funktionsfel
Om ett funktionsfel uppstår avbryts 
funktionen och kontrollampan släcks.
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6Ändra den programmerade 
hastigheten
Det finns två metoder för hur du lagrar en 
hastighet som är högre än den tidigare:
Utan att använda gaspedalen:
► Flytta reglaget uppåt (+).
En kort tryckning ökar inställningen med 1,6 
hm/h.
En ihållande tryckning ökar farten med steg om 
5 km/h.
Med gaspedalen:
► Överskrid den lagrade hastigheten tills dess 
att önskad hastighet är nådd.
► Flytta reglaget uppåt (+) eller nedåt (-).
Så här lagrar du en hastighet som är lägre än 
den tidigare:
► Flytta reglaget nedåt (-).
En kort tryckning minskar farten med 1 km/h.
En ihållande tryckning minskar farten med steg 
på 5 km/h.

Frånkoppling av funktionen
► Placera ringen i mittpositionen O eller stäng 
av motorn för att stoppa systemet.
När bilen stannar efter att tändningen slagits 
av memorerar systemet inte längre några 
hastigheter.

Funktionsfel
Om ett funktionsfel uppstår avbryts 
funktionen och kontrollampan släcks.

För att kontrollera systemet, vänd dig till en 
PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan 
kvalificerad verkstad.

Farthållare (3L HDi 
engine)
Se de allmänna rekommendationerna för kör- 
och manövreringshjälpmedel och särskilda 
rekommendationer för farthållare.

System som automatiskt håller bilen i en 
konstant marschfart som ställs in av 

föraren utan att gaspedalen behöver tryckas ner.
För att programmeras eller aktiveras måste 
fordonets hastighet vara över 30 km/t, med minst 
2:ans växel inlagd.
 

 

1. Farthållare av / på
2. Programmering av en hastighet
3. Återställa den programmerade hastigheten 

(RES)

Om din bil så är utrustad visas 
farthållarfunktionen på instrumentpanelen med 
en kontrollampa på varvräknaren.

Funktion aktiverad (grön) / avaktiverad 
(grå) 

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att 
du alltid håller fötterna i närheten av 

pedalerna.

Välja funktionen – ON
Om du väljer ON sätts funktionen igång. Ett 
meddelande visas på instrumentpanelen för att 
bekräfta åtgärden.

Programmering av en 
hastighet
► Ta bilen till önskad hastighet genom att 
accelerera med en växel mellan 2:a och 6:e ilagd.
► Flytta reglaget uppåt (+) i ungefär en sekund 
för att spara.
► Släpp trycket på gaspedalen; fordonet 
bibehåller denna hastighet.
Den memorerade hastigheten syns på 
instrumentpanelens display.

Justering av de 
programmerade 
hastighetsinställningarna 
under farthållare
► Öka hastigheten i steg genom korta 
tryckningar; eller kontinuerligt genom att hålla 
kontrollen uppåt (”+”-symbol).
eller
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► Minska hastigheten kontinuerligt genom att 
hålla kontrollen nedåt (”-”-symbol).

Avstängning/inaktivering av 
funktionen
► Tryck ner bromspedalen eller kopplingen eller 
vrid ringen till OFF-läget. Kontrollampan släcks.
När dynamisk stabilitetskontroll är aktiv är 
funktionen farthållare temporärt inaktiverad.

Återställning – RES
För att återställa bilens programmerade 
hastighet (exempelvis efter nedtryckning av 
bromspedalen eller kopplingen):
► Gå gradvis tillbaka till den valda hastigheten 
och tryck på knapp 3.

Kontrollampan tänds. Funktionen 
farthållare är återställd.

Radering av den 
programmerade hastigheten
Då du stannar bilen efter frånslagning av 
tändningen är ingen hastighet längre lagrad i 
systemet.

Funktionsfel
Om ett funktionsfel uppstår avbryts 
funktionen och kontrollampan släcks.

För att kontrollera systemet, vänd dig till en 
PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan 
kvalificerad verkstad.

Avåkningsvarnare
Se de allmänna rekommendationerna för kör- 
och manövreringshjälpmedel.
System som känner av när man oavsiktligt kör 
över en vägmarkering (heldragen eller streckad 
linje).
 

 

En kamera, monterad i vindrutans övre 
centrala del, övervakar vägen och upptäcker 
spårmarkeringslinjerna och fordonets position i 
förhållande till dem.
Med fordonets hastighet över 60 km/t, utlöses ett 
larm om det finns en avvikelse i riktningen.
Det här systemet är särskilt lämpligt för körning 
på motorväg och landsväg.
I händelse av att vindrutan skada, 
rekommenderas det starkt att kontakta en 
PEUGEOT auktoriserad verkstad eller en 
kvalificerad verkstad för alla utbyten och 
kalibrering av kameran.

Funktionsbeskrivning
Systemet kopplas in automatiskt när bilen 
startas.

Identifiering av funktionsvillkoren 
påbörjas: dessa två kontrollampor 

visas på instrumenttavlan.
När villkoren är uppfyllda släcks dessa två 
kontrollampor. Systemet är aktiverat.
Om funktionsvillkoren inte längre uppfylls är 
systemet aktiverat men kan längre utlösas. Det 
anges av att dessa två kontrollampor tänds med 
fast sken på instrumenttavlan.

Funktionsvillkor
När systemet har kopplats in är det aktivt endast 
om följande funktionsvillkor är uppfyllda:
– Bilen kör framåt.
– Inget funktionsfel har detekterats på bilen.
– Bilen färdas i minst 60 km/h.
– Vägmarkeringarna på körbanan är väl synliga.
– Sikten är god.
– Färdriktningen är rak (eller om det finns kurvor 
har de en stor radie).
– Synfältet är tillräckligt fritt (säkerhetsavståndet 
till bilen framför respekteras).
– Om bilen kör över en vägmarkering (vid 
filbyte till exempel), är körriktningsvisaren som 
motsvarar avåkningens riktning (höger eller 
vänster) inte aktiverad.
– Bilens färdriktning motsvarar körfältets 
sträckning.

Urkoppling / återinkoppling
 

 

 

 

► Tryck på denna knapp för att avaktivera / 
aktivera funktionen.
Inaktivering bekräftas genom att knappens 
kontrollampa tänds.
Efter aktivering förblir de två indikatorlamporna 
på instrumentpanelen tända med fast sken till 
hastigheten når 60 km/t.
Funktionens status sparas i minnet när 
tändningen slås från.

Detektering
Om en oväntad riktningsändring 
detekteras till vänster eller höger blinkar 

motsvarande kontrollampa på instrumentpanelen 
följt av en ljudsignal.
Systemet varnar inte om blinkersen är aktiverad 
och under cirka 20 sekunder efter att denna 
stängts av.
En varning kan sändas ut om bilen korsar 
en riktningsmarkering (pil) eller en icke-
standardmarkering (graffiti).
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6Urkoppling / återinkoppling
 

 

 

 

► Tryck på denna knapp för att avaktivera / 
aktivera funktionen.
Inaktivering bekräftas genom att knappens 
kontrollampa tänds.
Efter aktivering förblir de två indikatorlamporna 
på instrumentpanelen tända med fast sken till 
hastigheten når 60 km/t.
Funktionens status sparas i minnet när 
tändningen slås från.

Detektering
Om en oväntad riktningsändring 
detekteras till vänster eller höger blinkar 

motsvarande kontrollampa på instrumentpanelen 
följt av en ljudsignal.
Systemet varnar inte om blinkersen är aktiverad 
och under cirka 20 sekunder efter att denna 
stängts av.
En varning kan sändas ut om bilen korsar 
en riktningsmarkering (pil) eller en icke-
standardmarkering (graffiti).

Detekteringen kan störas av följande:
– om vägmarkeringarna är slitna,

– om kontrasten är svag mellan 
markeringarna och vägbeläggningen.

Systemet avaktiveras automatiskt om 
funktionen Stop & Start är aktiv. 

Systemet kommer att starta om och aktivera 
detektering av driftsförhållandena efter 
fordonets start.

Systemet kan störas eller eventuellt inte 
fungera normalt:

– när fordonet har en för stor belastning 
(ännu mer om det är dåligt balanserat);
– under dåliga siktförhållanden (regn, dimma, 
snö, etc.);
– under dåliga ljusförhållanden (bländande 
solljus, mörker, etc.);
– om vindrutan är smutsig eller skadad nära 
kameran;
– om ABS-, CDS-, ASR- eller Intelligenta 
dragkraftskontroll-systemen är ur funktion.

Funktionsfel
Vid funktionsfel tänds denna 
varningslampa, åtföljt av en ljudsignal och 

bekräftat av ett meddelande på skärmen.
För att kontrollera systemet, vänd dig till en 
PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan 
kvalificerad verkstad.
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Status för 
knappens 
varningslampa

Meddelande på skärmen Status för symbolen på 
skärmen

Ljudsignal Betydelse

Av Avåkningsvarnare aktiverad Varningslampor
 

 

och
 

 

fast sken

- Systemet är aktiverat med driftsvillkoren är inte 
uppfyllda.

Av Avåkningsvarnare aktiverad - - Systemet är aktiverat och driftsvillkoren är 
uppfyllda: systemet kan ge ifrån sig hörbara och 
visuella varningar.

Av -  Varningslampa
 

 

eller
 

 

blinkar

Ja Systemet är aktivt och känner igen driftsvillkoren: 
det signalerar flyttningen från vänster eller höger 
linje.

På Avåkningsvarnare 
inaktiverad

- Nej Systemet har inaktiverats manuellt.

Dödavinkelvarnare med 
släpvagnsdetektering
Se de allmänna rekommendationerna för kör- 
och manövreringshjälpmedel.
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Detta system inkluderar sensorer, placerade 
på sidorna av den bakre stötfångaren, som 
övervakar dödvinkel områdena.
Det varnar föraren om närvaron av ett annat 
fordon (bil, lastbil, motorcykel) i fordonets döda 
vinkel under körning och backning.
Om släpvagnen är kopplad till fordonet förstoras 
detekteringsområdet med släpvagnens längd.
 

 

Varningen ges med en varningslampa som lyser 
med fast sken i sidospegeln på den berörda 
sidan. Beroende på konfigurationen kan en 
hörbar varning ljuda.

Aktivering/inaktivering
Funktionen kan aktiveras eller inaktiveras 
genom att använda LÄGE-knappen i 

menyn Dödvinkel.
Se motsvarande avsnitt för mer information om 
Bilinställningar (LÄGE).
Det finns två aktiveringslägen:
– VISUELLA: visuell varning. Under körning 
tänds en varningslampa i sidospegeln på den 
sidan där ett fordon detekteras. 
– VISUELL och LJUDLARM: visuell varning 
och ljudvarning. Under körning tänds en 
varningslampa i sidospegeln på den berörda 
sidan. Om blinkers aktiveras på den sidan där 
fordonet upptäcks kommer ett ljudvarning ljuda.
När bilen startas tänds varningslampan i varje 
backspegel för att indikera att systemet är 
aktiverat.
Systemets status finns kvar i minnet när 
tändningen slås ifrån.

Backväxel
 

 

Systemet hjälper föraren under omvänd manöver 
(t.ex. utkörning från en parkeringsplats).
Den upptäcker fordon som kommer till vänster 
eller höger om fordonet med en hastighet mellan 
ungefär 1 och 35 km/h.
När ett fordon upptäcks tänds en varningslampa 
i sidospegeln på den berörda sidan, åtföljt av en 
ljudvarning.

Släpvagnsdetektering
Systemet detekterar närvaron och längden på 
släpvagnen. Fordonsdetekteringsområdet i 
dödvinklar förlängs med släpvagnens längd.

Släpvagnsdetekteringsläget ställs in via 
LÄGE-knappen.

Se motsvarande avsnitt för mer information om 
Bilinställningar (LÄGE).
Det finns två lägen:
– Max: för en släpvagnslängd större än 9 meter.
– Auto: för en automatisk detektering av 
släpvagnslängden (3 m, 6 m or 9 m).
I Auto-läget, visas en ikon på instrumentpanelen 
som anger längden som detekteras av systemet. 

Det kan vara nödvändigt att göra en 90° 
sväng för att systemet ska kunna 

upptäcka släpvagnens längd.

När en släpvagn upptäcks, inaktiveras 
fordonsdetektering vid backning.
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Driftsförhållanden
– Alla fordonen kör i samma riktning och i 
angränsande körbanor.
– Din körhastighet är minst 10 km/t. 
– Då du kör om en bil är hastighetsskillnaden 
mindre än 25 km/t.
– Då du blir omkörd av en bil är 
hastighetsskillnaden mindre än 50 km/t.

Active Safety Brake 
med Avståndsvarnare 
och intelligent 
panikbromsassistans
Se de allmänna rekommendationerna för 
körassistanssystem och parkeringshjälp.
 

 

Systemet:
– varnar föraren när det finns risk för en kollision 
med framförvarande fordon.
– minskar bilens hastighet för att undvika en 
kollision eller begränsa skadan av en sådan.
Det här systemet har tre funktioner:
– Avståndsvarnare.
– Intelligent panikbromsassistans.
– Active Safety Brake (automatisk 
nödbromsning).
 

 

Bilen har en kamera som är placerad överst på 
vindrutan.

Systemet innebär inte att föraren kan 
sänka uppmärksamheten.

Systemet är framtaget för att hjälpa föraren 
och förbättra trafiksäkerheten.
Det är förarens ansvar att hela tiden ha 
kontroll på trafiksituationen med hänsyn till 
trafikreglerna.

Om systemet detekterar ett potentiellt 
hinder, förbereder det bromskretsen ifall 

automatisk bromsning skulle behövas. Det 
kan ge upphov till ett ljud och en lätt känsla av 
fartminskning.

Inaktivera/aktivera
När du startar motorn är systemet aktivt som 
standard.

Denna funktion kan ställas in med 
knappen LÄGE, välj ”PÅ” eller ”AV” i 

”Active Safety Brake”-menyn.

Se motsvarande avsnitt för mer 
information om bilinställningar (LÄGE). 

Urkopplingen av systemet anges av att 
denna varningslampa tänds, samtidigt 

som ett meddelande visas.

Funktionsvillkor och 
begränsningar
ESC-systemet ska fungera normalt.
CDS/ASR-systemen ska inte vara inaktiverade.
Alla passagerares säkerhetsbälten ska vara 
fastspända.
Det krävs att man kör i en stabil hastighet på 
vägar med få kurvor.
I följande fall rekommenderas att man inaktiverar 
systemet via bilens inställningsmeny:
– körning med släp,
– transport av långa föremål på lasthållare eller 
takräcke,
– körning med snökedjor,
– innan bilen tvättas i en automatisk biltvätt med 
motorn i gång,
– innan bilen körs över en rullbänk på en 
verkstad.
– bogserat fordon, motorn igång,
– efter slag mot vindrutan i närheten av 
kameran,

Systemet inaktiveras automatiskt om 
något fel med bromspedalkontakten eller 

minst två bromsljus registreras.

Efter en kollision kopplas funktionen 
automatiskt ur. Vänd dig till en 

PEUGEOT-verkstad eller en annan 
kvalificerad verkstad för att kontrollera 
systemet.

Det är möjligt att varningar inte avges, 
avges för sent eller verkar överflödiga.

Föraren ska alltid vara uppmärksam på 
omgivningen och vara beredd att agera om 
det finns risk för en olycka.

Fall då systemet inte detekterar korrekt:
– Fotgängare, cyklister, djur, föremål på vägen.
– Fordon som korsar det egna körfältet,
– Mötande fordon.
 

 

Var särskild uppmärksam i följande fall:
– Om det finns smala fordon 

(motorcyklar) i närheten och/eller fordon som 
inte kör i mitten av körfältet.
– Om du kör in i en tunnel eller kör på en bro.
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6Systemet inaktiveras automatiskt om 
något fel med bromspedalkontakten eller 

minst två bromsljus registreras.

Efter en kollision kopplas funktionen 
automatiskt ur. Vänd dig till en 

PEUGEOT-verkstad eller en annan 
kvalificerad verkstad för att kontrollera 
systemet.

Det är möjligt att varningar inte avges, 
avges för sent eller verkar överflödiga.

Föraren ska alltid vara uppmärksam på 
omgivningen och vara beredd att agera om 
det finns risk för en olycka.

Fall då systemet inte detekterar korrekt:
– Fotgängare, cyklister, djur, föremål på vägen.
– Fordon som korsar det egna körfältet,
– Mötande fordon.
 

 

Var särskild uppmärksam i följande fall:
– Om det finns smala fordon 

(motorcyklar) i närheten och/eller fordon som 
inte kör i mitten av körfältet.
– Om du kör in i en tunnel eller kör på en bro.

Föraren ska inaktivera systemet:
 

 

– När fordon kör i en skarp kurva.
– När bilen närmar sig en rondell.
 

 

– Om ett fordon tränger sig in tvärt mellan den 
egna bilen och fordonet framför.

Avståndsvarnare
Systemet varnar föraren om att han eller hon 
riskerar att kollidera med fordonet framför.

Ändring av varningsgräns
Det utlösande tröskelvärdet bestämmer den 
känslighet med vilken funktionen varnar för 
kollisionsrisk.

Tröskelvärdet ställs in via fordonets 
konfigurationsmeny.

► Välj ett av de tre fördefinierade 
tröskelvärdena:
– "Nära".

– "Normal".
– "Långt avstånd".
Den sista gräns som valts sparas när tändningen 
slås från.

Funktion
Det finns flera varningsnivåer i systemet som 
kan lösa ut och som visas på instrumentpanelen 
beroende på kollisionsrisken och den 
varningsnivå som föraren valt.
De tar hänsyn till bilens rörelser, hastigheten 
hos din bil och fordonet framför, miljömässiga 
körförhållandena , körsituationen (körning i 
kurva, ansättning av pedaler etc.) för att utlösa 
varningen i rätt ögonblick.

Nivå 1 (orange): endast en ljusindikering 
som varnar för att fordonet framför ligger 

mycket nära.
Meddelandet "Vehicle close" (Fordon nära) 
visas.

Nivå 2 (röd): en ljusindikering och en 
ljudsignal som varnar för att en kollision 

är nära förestående.
Meddelandet "Brake!" (Bromsa!)visas.
Nivå 3: i vissa fall förekommer en snabb varning 
i form av mikrobromsning som varnar för 
kollision.

Om bilens hastighet är för hög när du 
närmar dig ett annat fordon kan inte den 
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första varningsnivån lösa ut. Varningsnivå 2 
aktiveras i så fall direkt.
Observera: varningsnivå 1 visas aldrig 
för fasta hinder eller tillsammans med 
varningsgränsen "Nära".

Intelligent 
panikbromsassistans
Om föraren bromsar, men inte bromsar tillräckligt 
för att förhindra en kollision, kompletterar 
funktionen bromsningen inom de gränser som 
sätts av fysikens lagar.
Denna hjälpfunktion aktiveras bara om föraren 
trampar ned bromspedalen.

Active Safety Brake
 

 

Funktionen, som även kallas automatisk 
nödbromsning, aktiveras efter varningarna om 
föraren inte reagerar tillräckligt snabbt och inte 
trampar på bromspedalen.
Den har som syfte att minska krockhastigheten 
eller undvika en kollision om föraren inte 
reagerar.

Funktion
Systemet kan användas under följande 
förhållanden:
– Bilens hastighet överstiger inte 80 km/h när ett 
stillastående fordon registreras.
– Bilens hastighet är mellan 5 km/h och 85 km/h 
när en bil i rörelse registreras.

Den här varningslampan blinkar i cirka 10 
sekunder när funktionen ingriper i bilens 

bromsning.
Om bilen har manuell växellåda och den har 
stannat helt efter en automatisk nödbromsning 
kan den få motorstopp.

Föraren kan när som helst ta kontroll 
över fordonet genom att bestämt vrida på 

ratten och/eller trampa ned gaspedalen.

När funktionen är aktiverad kan det 
uppstå lätta vibrationer i bromspedalen.

Om bilen stannat helt bibehålls den 
automatiska bromsningen i 1 till 2 sekunder.

Funktionsfel
Om ett systemfel uppstår varnas du 
genom att denna varningslampa tänds, 

ett meddelande visas och en ljudsignal hörs.
Vänd dig till en PEUGEOT-verkstad eller en 
annan kvalificerad verkstad för att kontrollera 
systemet.

Om dessa varningslampor tänds 
när motorn har startats om, ska du 

kontakta en PEUGEOT-verkstad eller en annan 
kvalificerad verkstad för kontroll av systemet.

Hörbara 
parkeringssensorer bak
Se de allmänna rekommendationerna för kör- 
och manövreringshjälpmedel.
 

 

Om det är monterat på din bil består systemet 
av 4 närhetssensorer installerade i bakre 
stötfångaren. 
De upptäcker alla hinder, t.ex. person, fordon, 
träd, barriär som ligger bakom bilen när du 
manövrerar den.
Vissa typer av hinder som upptäckts i början 
av manövern kommer inte längre att upptäckas 
vid slutet av manövern om de befinner sig i de 
blinda fläckarna mellan och under sensorerna. 
Exempel: pålar, vägarbetskoner eller 
trottoarstolpar.
De bakre parkeringssensorerna kan anslutas till 
backningskameran.

Påslagning
► Lägg i backväxeln med växelspaken.
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6Hörbara 
parkeringssensorer bak
Se de allmänna rekommendationerna för kör- 
och manövreringshjälpmedel.
 

 

Om det är monterat på din bil består systemet 
av 4 närhetssensorer installerade i bakre 
stötfångaren. 
De upptäcker alla hinder, t.ex. person, fordon, 
träd, barriär som ligger bakom bilen när du 
manövrerar den.
Vissa typer av hinder som upptäckts i början 
av manövern kommer inte längre att upptäckas 
vid slutet av manövern om de befinner sig i de 
blinda fläckarna mellan och under sensorerna. 
Exempel: pålar, vägarbetskoner eller 
trottoarstolpar.
De bakre parkeringssensorerna kan anslutas till 
backningskameran.

Påslagning
► Lägg i backväxeln med växelspaken.
 

 

Avståndet indikeras med en ljudsignal, som blir 
snabbare ju mer bilen närmar sig hindret.
När avståndet mellan bilens bakparti och hindret 
understiger ca 30 cm, blir ljudsignalen ihållande.

Avstängning
► Lösgör från backväxel och växla till neutral.

Funktionsfel
Vänd dig till en PEUGEOT-verkstad eller 
en annan kvalificerad verkstad om 

varningslampan tänds på instrumentgruppen 
åtföljd av ett meddelande på displayen.

Backningskamera
Se de allmänna rekommendationerna för kör- 
och manövreringshjälpmedel.
 

 

Om den är monterad på fordonet är 
kameran placerad på baksidan av den tredje 
bromslampan.
 

 

Den överför vyer till skärmen installerad i hytten. 
Den kan aktiveras eller inaktiveras via 
inställningsmenyn på pekskärmen.
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Backkamerasystemet är en hjälpfunktion. 
Backningskameran kan anslutas till de bakre 
parkeringssensorerna.

Påslagning
Kameran aktiveras när du lägger i backväxeln 
och förblir aktiv upp till ca 15 km/h. Den 
avaktiveras när hastigheten överskrider 18 km/h.
Kameran aktiveras även med bilen stillastående 
när bakdörrarna öppnas.

Avstängning
När en framåtväxel läggs i visas den sista bilden 
i ca 5 sekunder och försvinner sedan.
När bilen står stilla fortsätter den sista bilden att 
visas på samma sätt när bakdörrarna stängs.

Under optimala förhållanden (läge på 
vägen, last i bilen) täcker kameran som 

mest ett fält som är ca 3 m långt och 5,5 m 
brett.
Det synliga området kan variera beroende på 
de yttre väderförhållandena (ljusstyrka, regn, 
snö, dimma osv.), på lasten i bilen och på var 
bilen ligger på vägbanan.
Använd inte rengöringsmedel eller annat 
som kan repa när du rengör kameran och 
skärmen.
Använd en mjuk trasa eller en liten pensel.



 

 

I över 20 år har partnerskapet PEUGEOT TOTAL satt en ny standard vad gäller 
prestanda och i att uppnå framgång under de allra tuffaste förhållanden med 
segrar i Le Mans 24 Hours, Världsmästerskapen i rally och Dakar-rallyt. För 
att uppnå dessa fantastiska resultat har Peugeot Sport-teamen valt TOTAL 
QUARTZ, ett högteknologiskt smörjmedel som effektivt skyddar motorn även 
under de mest extrema förhållanden.

TOTAL QUARTZ skyddar din motor mot tidens tand.
TOTAL QUARTZ INEO FIRST är ett högpresterande smörjmedel som utvecklats 
i samarbete mellan Peugeot och Total R&D-teamet. Den är särskilt utvecklad 
för Peugeot-motorer och dess innovativa teknologi reducerar CO2 -utsläppen 
och håller din motor ren.

PEUGEOT OCH TOTAL
PARTNERSKAP I PRESTANDA!
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För andra versioner är den andra 
knappen ersatt av en säkring; kontakta 

en PEUGEOT-återförsäljare eller en 
kvalificerad verkstad.

Bränslekompatibilitet
 

 

Dieselbränslen som uppfyller kraven i EN590, 
EN16734 och EN16709 och som innehåller 
upp till 7%, 10%, 20% respektive 30% 
fettsyrametylester. Användning av B20- eller 
B30-bränslen, även vid få tillfällen, medför 
särskilda underhållsförhållanden som kallas 
"Allvarliga förhållanden".
 

 

Paraffindieselbränsle som överensstämmer med 
EN15940-standarden.

Användning av alla andra typer av (bio)
bränslen (vegetabiliska eller animaliska 

oljor, eldningsoljor...) i ren eller utspädd form 
är strängt förbjudet (risk för skador i motorn 
och bränslesystemet).

De enda dieselbränsletillsatser som är 
godkända är de som uppfyller 

B715000-standarden.

Bränsle
Tankvolymen är cirka 90 liter.
Tankar med olika volymer, 60 och 120 liter, 
saluförs beroende på motor.

Låg bränslenivå
När nivå E (Empty – tom) nås tänds 
denna varningslampa.

Då detta sker har du ca 10 eller 12 liter kvar i 
bränslereserven, beroende på tankens volym 
och motorn.
Fyll snabbt på bränsle för att undvika 
motorstopp.

Tankning
Påfyllning av bränsle ska ske med motorn 
avstängd.
► Öppna tankluckan.
► Håll det svarta tanklocket med en hand.
► Sätt in nyckeln med den andra handen och 
vrid den moturs.
 

 

► Ta av svarta tanklocket och häng det på 
fästet som finns på insidan av tankluckan.
En dekal på insidan av tankluckan anger vilken 
typ av bränsle som ska användas.
Försök inte fortsätta efter att kontakthandtaget 
har stoppat tre gånger. Det kan leda till 
funktionsstörningar.
► Efter tankningen låser du a tanklocket och 
stänger tankluckan på nytt.

Med Stop & Start-system, tanka aldrig 
bilen när motorn står i STOP-läget. Slå 

alltid av tändningen med nyckeln.

Avstängning av 
bränslesystem
I händelse av en kollision stänger en enhet 
automatiskt av bränsletillförseln till motorn och 
fordonets strömförsörjning.

Detta triggar varningsblinkers och taklamporna, 
såväl som upplåsning av dörrarna.

För att undvika brandrisk ska du 
kontrollera att det inte finns några 

bränsleläckor eller uppstår gnistor efter 
kollisionen, innan du återställer 
strömförsörjningen.

 

 

► För att återställa bränsletillförseln, tryck på 
den första knappen, som finns på den främre 
högra sidan.
 

 

► För att sedan återställa strömförsörjningen 
trycker du på den andra knappen, som finns i 
batterifacket under golvet (minibuss).
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en PEUGEOT-återförsäljare eller en 
kvalificerad verkstad.

Bränslekompatibilitet
 

 

Dieselbränslen som uppfyller kraven i EN590, 
EN16734 och EN16709 och som innehåller 
upp till 7%, 10%, 20% respektive 30% 
fettsyrametylester. Användning av B20- eller 
B30-bränslen, även vid få tillfällen, medför 
särskilda underhållsförhållanden som kallas 
"Allvarliga förhållanden".
 

 

Paraffindieselbränsle som överensstämmer med 
EN15940-standarden.

Användning av alla andra typer av (bio)
bränslen (vegetabiliska eller animaliska 

oljor, eldningsoljor...) i ren eller utspädd form 
är strängt förbjudet (risk för skador i motorn 
och bränslesystemet).

De enda dieselbränsletillsatser som är 
godkända är de som uppfyller 

B715000-standarden.

Diesel vid låg temperatur
Vid temperaturer under 0 °C bildas paraffin 
i sommardiesel, vilket kan medföra att 
motorn fungerar felaktigt. Under dessa 
temperaturförhållanden ska du tanka vinterdiesel 
och fylla upp mer än hälften av tanken.
Vid temperaturer under -15 °C bör du parkera 
bilen i ett uppvärmt garage för att undvika 
startproblem.

Utlandsresor
Vissa bränslen kan skada motorn i din bil.
I vissa länder kan det vara nödvändigt att 
använda en speciell typ av bränsle (specifikt 
oktantal, specifik kommersiell beteckning 
etc.) för att säkerställa att motorn fungerar 
normalt.
Kontakta återförsäljaren för ytterligare 
information.

Snökedjor
Använd snökedjor vid vinterförhållanden 
för bättre väggrepp och styrbarhet vid 

inbromsning.

Snökedjorna ska enbart monteras på 
framhjulen. De får inte monteras på 

nödreservhjul.

Följ de specifika bestämmelser som 
gäller i varje land vid användning av 

snökedjor och respektera den högsta tillåtna 
hastigheten.

Använd endast snökedjor som är utformade för 
att monteras på den typ av hjul som din bil är 
utrustad med:

Originaldäckens 
dimensioner

Maximal storlek på 
kedjelänk

205/70 R15 16 mm

215/70 R15 12 mm

225/70 R15 16 mm

215/75 R16 12 mm

225/75 R16 16 mm

Kontakta en PEUGEOT-verkstad eller en annan 
kvalificerad verkstad för mer information om 
snökedjor.

Monteringstips
► Om du måste montera snökedjorna under 
resan ska du stanna bilen på plan mark vid sidan 
av vägen.
► Dra åt parkeringsbromsen och placera 
eventuellt kilar under hjulen för att hindra bilen 
från att glida.
► Montera kedjorna enligt tillverkarens 
instruktioner.
► Börja köra försiktigt och kör en kort stund, 
utan att överskrida 50 km/h.
► Stanna bilen och kontrollera att kedjorna är 
korrekt sträckta.
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A. Låst läge: ratten för låsning är i kontakt med 
draganordningen (inget mellanrum).

B. Upplåst-läge: ratten för låsning är inte längre 
i kontakt med draganordningen (mellanrum 
på ca 5 mm).

Följ den lagstiftning som gäller i det land 
där du befinner dig.

Före användning

Försäkra dig om att draganordningen är 
korrekt låst genom att kontrollera följande 

punkter:
– den gröna markeringen på ratten är 
inpassad med den gröna markeringen på 
dragkroken,
– ratten är i kontakt med dragkroken,

Vi rekommenderar dig att träna på att 
montera snökedjorna före avresan, på 

plan och torr mark.

Undvik att köra på snöfria vägar med 
snökedjor för att inte skada däcken eller 

vägbanan. Om bilen är utrustad med 
aluminiumfälgar ska du kontrollera att ingen 
del av kedjan eller fästanordningarna kommer 
i kontakt med fälgen.

Köra med släp
 

 

Värden för tillåtna släpvagnsvikter står på bilens 
registreringsbevis och på tillverkarskylten.

För mer information om tekniska data 
för din bil och särskilt vikter och dragbar 

last, se motsvarande avsnitt.

Där kan du ta reda på bilens kapacitet vid 
körning med släp, husvagn, båt etc.
Värdena anges även i handelsdokumentationen.

När det gäller dragkrokar och tillhörande 
elsatser rekommenderar vi dels att du 

använder PEUGEOT originaldelar från en 
tillverkare av originalutrustning, som har 
testats och godkänts för just din bil, dels att 
du låter en verkstad i nätverket eller en 
PEUGEOT-verkstad utföra monteringen.
Dessa draganordningar kan användas 
med funktionen för parkeringshjälp bak och 
backningskameran, om bilen har denna 
utrustning.
Om du låter en annan än en PEUGEOT-
verkstad montera dragkroken måste 
monteringen ovillkorligen ske efter 
tillverkarens rekommendationer.

Dragkrok med dragkula 
som demonteras utan 
verktyg
Presentation
Denna äkta dragkrok kan enkelt och snabbt 
monteras eller tas bort. Dessa operationer kräver 
inga verktyg.
 

 

1. Fästanordning
2. Anslutningshylsa
3. Säkerhetsögla
4. Afneembare trekhaakkogel
5. Ratt för låsning / upplåsning
6. Nyckelhål med avtagbart lock
7. Referensetikett för nyckel

För mer information om tekniska data 
för bilen och särskilt om vikter och 

släpvagnsvikter, se motsvarande avsnitt. 
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A. Låst läge: ratten för låsning är i kontakt med 
draganordningen (inget mellanrum).

B. Upplåst-läge: ratten för låsning är inte längre 
i kontakt med draganordningen (mellanrum 
på ca 5 mm).

Följ den lagstiftning som gäller i det land 
där du befinner dig.

Före användning

Försäkra dig om att draganordningen är 
korrekt låst genom att kontrollera följande 

punkter:
– den gröna markeringen på ratten är 
inpassad med den gröna markeringen på 
dragkroken,
– ratten är i kontakt med dragkroken,

– nyckelhålets lock är stängt och nyckeln 
uttagen, ratten går inte längre att manövrera,
– dragkroken får inte kunna röra på sig i sin 
fästanordning, testa genom att skaka på den 
med handen.

Under användning

Lås aldrig upp anordningen så länge 
draganordningen eller släpvagnen är 

monterad på kulan.
Överskrid aldrig fordonets eller släpvagnens 
högsta tillåtna totalvikt, eller summan av 
dessa två (max tillåten tågvikt).

Efter användning
När du kör utan draganordning eller släpvagn 
ska kulan först tas bort och locket skjutas in 
i fästanordningen. Detta är särskilt viktigt om 
kulan riskerar skymma nummerplåten eller 
belysningen.

Montering av 
draganordningen
 

 

► Ta bort skyddslocket under bakre 
stötfångaren från fästanordningen.
► För in änden på draganordningen 4 i 
fästanordningen 1 och tryck draganordningen 
uppåt. Låsningen sker automatiskt.
Ratten 5 vrids ett kvarts varv moturs, akta 
händerna.
 

 

► Kontrollera att mekanismen har låst på rätt 
sätt (läge A).
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Tak kan inte utrustas med ett bärsystem 
på H3-höjdversioner.

Följ noggrant de gällande lagar som gäller för 
maximala volymmätningar.

För mer information om tekniska data 
för bilen och särskilt om dimensioner, se 

motsvarande avsnitt.

Motorhuv
Öppning

Före alla ingrepp under motorhuven ska 
Stop & Start-systemet kopplas ur för att 

undvika risker för personskador som kan 
uppstå om START-läget aktiveras 
automatiskt.

Inifrån
Denna åtgärd får endast utföras med bilen 
stillastående och förardörren öppen.
 

► Stäng låset 6 med nyckeln.
► Ta alltid ur nyckeln. Nyckeln går inte att ta ur 
medan låset är öppet.
► Snäpp fast skyddet på låset.
 

 

► Ta bort skyddskåpan från draganordningen.
► Fäst släpvagnen på draganordningen.
► Fäst släpvagnens vajer i säkerhetsöglan 3 på 
fästanordningen.
► Anslut släpvagnens kontakt till hylsa 2 på 
fästanordningen.

Demontering av 
draganordningen
► Koppla bort släpvagnens kontakt från 
hylsa 2 på fästanordningen.
► Lossa släpvagnens vajer från säkerhetsöglan 
3 på fästanordningen.
► Lossa släpvagnen från draganordningen.
► Sätt tillbaka skyddskåpan på 
draganordningen.

► Ta bort skyddet från låset och tryck fast det 
på nyckeln.
► För in nyckeln i låset 6.
► Öppna låset med nyckeln.
► Håll draganordningen 4 med ena handen och 
vrid ratten 5 med andra handen medurs till fullt 
utslag. Släpp inte ratten.
► Ta bort draganordningen från 
fästanordningen 1.
► Släpp ratten. Den stannar automatiskt i det 
upplåsta läget (läge B).
► Sätt tillbaka skyddslocket på fästanordningen.
► Förvara draganordningen i dess påse och 
utsätt den inte för smuts och stötar.

Underhåll
För att dragkroken ska fungera korrekt måste 
draganordningen och dess fästanordning vara 
rena.
Innan du tvättar bilen med högtryckstvätt ska du 
ta bort draganordningen och fästa skyddslocket 
på fästanordningen.

Fäst den medföljande etiketten nära 
fästanordningen eller i bagageutrymmet 

så att den syns bra.
Eventuella reparationer på dragkroken ska 
utföras av en PEUGEOT-verkstad eller en 
annan kvalificerad verkstad.

Takmonterade bärsystem
 

 

Av säkerhetsskäl och för att undvika skador 
på taket är det absolut nödvändigt att använda 
ett bärsystem (lastbågar eller takräcke) som är 
godkänt för fordonet.
Lastbågar kan endast monteras på H1- 
eller H2-höjdversioner av skåpbilar, kombi 
och minibussar. På minibussar, kontrollera 
förekomsten av en luftkonditioneringsenhet på 
taket.
Bäranordningen måste fixeras på 
förankringspunkterna på fordonets tak: 6, 8 eller 
10, beroende på fordonets hjulbas.
Följ monteringsanvisningarna och 
användningsvillkoren som anges i manualen 
som medföljer lastbågarna.

Maximal takbelastning, jämnt fördelad: 
150 kg, för alla versioner, inom 

gränserna för totalvikten (GVW).
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7Tak kan inte utrustas med ett bärsystem 
på H3-höjdversioner.

Följ noggrant de gällande lagar som gäller för 
maximala volymmätningar.

För mer information om tekniska data 
för bilen och särskilt om dimensioner, se 

motsvarande avsnitt.

Motorhuv
Öppning

Före alla ingrepp under motorhuven ska 
Stop & Start-systemet kopplas ur för att 

undvika risker för personskador som kan 
uppstå om START-läget aktiveras 
automatiskt.

Inifrån
Denna åtgärd får endast utföras med bilen 
stillastående och förardörren öppen.
 

 

► Dra reglaget som sitter på instrumentbrädans 
sida mot dig.

Utifrån
 

 

► Tryck spaken ovanför gallret uppåt och lyft 
motorhuven.

Öppna inte motorhuven om det blåser 
kraftigt.

Var försiktig när du hanterar spaken 
och stödet när motorn är varm (risk för 
brännskador).

 

 

► Dra ur stödet och vrid det för att sätta in det i 
det första spåret och sedan i det andra spåret.

På grund av den elektriska utrustning 
som finns i motorrummet rekommenderar 

vi dig att i möjligaste mån undvika att utsätta 
det för vatten (regn, tvättning etc.).
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Kontroll med oljemätstickan
För lokaliseringen av mätstickan, se illustrationen 
av motsvarande motorrum.
► Ta tag i mätstickans färgade handtag och dra 
ut den helt.
► Torka av mätstickans ände med en ren och 
ludd fri trasa.
 

 

► Sätt tillbaka mätstickan hela vägen och dra ut 
den igen för att kontrollera oljenivån visuellt: en 
korrekt nivå ligger mellan märkningarna A (max) 
och B (min).
Starta aldrig motorn om nivån är:
– över märke A: kontakta en PEUGEOT-
återförsäljare eller en annan kvalificerad 
verkstad.
– under märke B: fyll på motorolja omedelbart.

Tekniska specifikationer – Motorolja
Innan du fyller på eller byter motorolja, 

kontrollera att oljan är lämplig för motorn och 
överensstämmer med rekommendationerna i 
det serviceschema som medföljer bilen (eller 
tillgängligt hos din PEUGEOT återförsäljare 
och kvalificerade verkstäder).
Användning av icke-rekommenderad olja kan 
ogiltiggöra nybilsgarantin vid motorfel.

Stänga motorhuven
► Innan du stänger motorhuven, lägg tillbaka 
stödet i sitt hus.
► Sänk ned motorhuven och släpp den i slutet 
av rörelsen. Kontrollera att motorhuven är låst.

Dieselmotorer
 

 

 

 

1. Behållare för spolarvätska
2. Hydrauloljebehållare för servostyrning
3. Behållare för kylarvätska
4. Behållare för broms- och kopplingsvätska
5. Dieselbränslefilter
6. Säkringsbox
7. Luftfilter
8. Oljemätsticka
9. Motorolja påfyllningslock

Batterianslutningar:
+  Metallisk pluspol (+)
–  Metallisk minuspol (jordning)

Det är mycket högt tryck i 
dieselsystemet.

Alla ingrepp på det här systemet får enbart 
utföras av en PEUGEOT-verkstad eller en 
annan kvalificerad verkstad.

Kontroll av nivåer
Kontrollera alla följande nivåer regelbundet i 
enlighet med biltillverkarens serviceschema. Fyll 
på vid behov om inget annat anges.
Om någon nivå har sjunkit märkbart bör du 
låta motsvarande system kontrolleras av en 
PEUGEOT-verkstad eller en annan kvalificerad 
verkstad.

Vätskan måste motsvara tillverkarens 
krav och fordonets motor.

Vid ingrepp under motorhuven bör du 
vara försiktig eftersom vissa delar av 

motorn kan vara ytterst varma (risk för 
brännskada) och kylfläkten kan starta när 
som helst (även med tändningen frånslagen).

Om motorkåpan ska tas bort / 
återmonteras ska du hantera det 

försiktigt för att undvika skador på 
monteringsklämmorna.

Spillolja m.m.

Låt aldrig spillolja eller andra vätskor 
vara i långvarig kontakt med huden.

Dessa vätskor är ofta skadliga för hälsan eller 
mycket frätande.

Häll aldrig ut spillolja eller broms-, 
kopplings- eller kylarvätska i avlopp 

eller på marken.
Töm gammal olja i en av för det ändamålet 
avsedda behållarna som du hittar hos 
en PEUGEOT-verkstad eller en annan 
kvalificerad verkstad.

Motorolja
Nivån kontrolleras med mätstickan när 
motorn varit avstängd i minst 30 minuter 

och bilen befinner sig på platt mark.
Det är normalt att fylla på olja mellan 
två servicetillfällen (eller oljebyten). Vi 
rekommenderar att du kontrollerar nivån och 
fyller på vid behov efter var 5 000:e km.

För att bibehålla tillförlitligheten i motor 
och avgasrening ska aldrig tillsatser 

användas i motoroljan.
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7Kontroll med oljemätstickan
För lokaliseringen av mätstickan, se illustrationen 
av motsvarande motorrum.
► Ta tag i mätstickans färgade handtag och dra 
ut den helt.
► Torka av mätstickans ände med en ren och 
ludd fri trasa.
 

 

► Sätt tillbaka mätstickan hela vägen och dra ut 
den igen för att kontrollera oljenivån visuellt: en 
korrekt nivå ligger mellan märkningarna A (max) 
och B (min).
Starta aldrig motorn om nivån är:
– över märke A: kontakta en PEUGEOT-
återförsäljare eller en annan kvalificerad 
verkstad.
– under märke B: fyll på motorolja omedelbart.

Tekniska specifikationer – Motorolja
Innan du fyller på eller byter motorolja, 

kontrollera att oljan är lämplig för motorn och 
överensstämmer med rekommendationerna i 
det serviceschema som medföljer bilen (eller 
tillgängligt hos din PEUGEOT återförsäljare 
och kvalificerade verkstäder).
Användning av icke-rekommenderad olja kan 
ogiltiggöra nybilsgarantin vid motorfel.

Påfyllning av motorolja
 

 

► Ta ut mätstickan före påfyllning.
► Återställ påfyllningshalsen.
► Skruva loss påfyllningslocket.
► Placera påfyllningshalsen i påfyllningshålet.
► Häll på olja.
► Ta bort påfyllningshalsen från 
påfyllningshålet.
► Sätt tillbaka påfyllningslocket.
► Sätt tillbaka mätstickan i sin plats.

Bromsvätska
Nivån ska ligga i närheten av "MAX"-
strecket. I annat fall bör du kontrollera 

bromsbeläggens slitage.

Byte av bromsvätska ska ske med de intervaller 
som anges i tillverkarens serviceschema.

Om du har fyllt på ska du rengöra locket 
innan du sätter tillbaka det. Använd 

endast DOT4-bromsvätska i en förseglad 
behållare.

Servostyrningsvätska
Nivån ska ligga i närheten av "MAX"-
strecket. Kontrollera detta, med fordonet 

parkerat på ett jämnt underlag och med motorn 
kall, genom att läsa av nivån på 
påfyllningshalsen.
Skruva loss locket som är säkrat till mätstickan. 
För komma åt reservoarlocket tar du bort 
skyddet genom att vrida de tre fästskruvarna 
en fjärdedels varv och sedan avlägsna lockets 
andra skydd.

Kylarvätska
Det är vanligt att vätskan behöver fyllas 
på mellan två servicebesök.

Kontroll och påfyllning måste ovillkorligen ske 
när motorn är kall.
Om nivån är för låg finns risk för allvarliga skador 
på motorn.
Kylarvätskenivån ska ligga i närheten av "MAX"-
strecket utan att överskrida det.
Om nivån är nära eller under "MIN" markeringen 
är det nödvändigt att fylla på kylarvätska.
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12 V-batteri
Batteriet är underhållsfritt.
Kontrollera regelbundet de skruvade 

kabelskornas åtdragning (för versioner utan 
snabbkoppling) och att anslutningarna är rena.

Se motsvarande avsnitt för mer 
information och försiktighetsåtgärder 

innan arbeten påbörjas på 12 V-batteriet.

Versioner med Stop & Start har ett 
12 V-batteri med specifika egenskaper 

och tekniska data.
Det får enbart bytas på en PEUGEOT-
verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Luftfilter
Beroende på omgivningsförhållandena 
och på hur bilen används (t.ex. körning i 

dammiga miljöer eller i stadstrafik), kan du 
behöva byta filtret dubbelt så ofta.

Kupéfilter
Beroende på omgivningsförhållandena 
och på hur bilen används (t.ex. körning i 

dammiga miljöer eller i stadstrafik), kan du 
behöva byta filtret dubbelt så ofta.

Är kupéfiltret nedsmutsat kan det 
försämra luftkonditioneringens prestanda 

och luftkvaliteten kan försämras.

Då motorn är varm regleras vätskans temperatur 
av fläkten.
Då kylsystemet är under tryck bör du vänta minst 
en timme efter att motorn stängts av innan du 
utför någon åtgärd.
 

 

För att få tillgång till tanklocket, ta bort skyddet 
genom att vrida de tre fästskruvarna en 
fjärdedels varv.
I händelse av en nödsituation kan du, för att 
undvika risker för brännskador, skruva loss 
locket två varv med hjälp av en trasa och låta 
trycket sjunka.
Då trycket har fallit kan du ta av locket och fylla 
på.

Kontrollera kylarvätskans nivå 
regelbundet enligt din bils instruktioner 

(per 5 000 km/var tredje månad).

Spolarvätska till spolare och 
strålkastare

För att kontrollera nivån eller fylla på med 
spolarvätska på fordon utrustade med 

strålkastarspolare stannar du fordonet och 
stänger av motorn.
Behållarkapacitet: ca 5,5 liter.
 

 

Dra i den teleskopiska påfyllningshalsen och 
lossa locket för att komma åt påfyllningslocket.

Vätskekvalitet
Vätskan måste fyllas på med färdigblandad 
vätska.
På vintern (minusgrader) ska du använda 
en spolarvätska med frostskyddsmedel som 
är lämplig för rådande förhållanden så att 
systemets delar skyddas (pump, tank, kanaler 
etc.).

Att fylla på med vanligt vatten är förbjudet 
under alla förhållanden (frysrisk, 

kalkavlagringar etc.).

AdBlue (BlueHDi)
En varning utlöses när reservnivån har nåtts.
Se motsvarande avsnitt för mer information om 
Indikatorer och AdBlue-räckviddsindikatorn mer 
specifikt.
För att undvika att start av bilen spärras i 
enlighet med gällande bestämmelser ska du fylla 
på AdBlue-tanken.
Se motsvarande avsnitt för mer information om 
AdBlue® (BlueHDi) och i synnerhet om utbudet 
av AdBlue.

Kontroller
Om inget annat anges ska dessa delar 
kontrolleras i enlighet med biltillverkarens 
serviceschema och beroende på vilken motor 
din bil har.
Du kan även låta en PEUGEOT-verkstad eller en 
annan kvalificerad verkstad utföra kontrollerna.

Använd endast produkter som 
rekommenderas av PEUGEOT eller 

produkter med likvärdig kvalitet och likvärdiga 
egenskaper.
För att optimera funktionen hos viktiga 
komponenter som på bromssystemet, 
rekommenderar PEUGEOT specifika 
produkter.
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712 V-batteri
Batteriet är underhållsfritt.
Kontrollera regelbundet de skruvade 

kabelskornas åtdragning (för versioner utan 
snabbkoppling) och att anslutningarna är rena.

Se motsvarande avsnitt för mer 
information och försiktighetsåtgärder 

innan arbeten påbörjas på 12 V-batteriet.

Versioner med Stop & Start har ett 
12 V-batteri med specifika egenskaper 

och tekniska data.
Det får enbart bytas på en PEUGEOT-
verkstad eller en annan kvalificerad verkstad.

Luftfilter
Beroende på omgivningsförhållandena 
och på hur bilen används (t.ex. körning i 

dammiga miljöer eller i stadstrafik), kan du 
behöva byta filtret dubbelt så ofta.

Kupéfilter
Beroende på omgivningsförhållandena 
och på hur bilen används (t.ex. körning i 

dammiga miljöer eller i stadstrafik), kan du 
behöva byta filtret dubbelt så ofta.

Är kupéfiltret nedsmutsat kan det 
försämra luftkonditioneringens prestanda 

och luftkvaliteten kan försämras.

Oljefilter
Byt ut oljefiltret vid varje oljebyte i motorn. 

Partikelfilter (diesel)
Som ett komplement till katalysatorn bidrar 
detta filter aktivt till att behålla en god luftkvalitet 
genom att fånga upp oförbrända partiklar. På så 
sätt tas även den svarta avgasröken bort.

Funktion
Det här filtret sitter i avgassystemet och samlar 
upp kolhaltiga partiklar. Motorstyrdatorn sätter 
automatiskt och regelbundet igång en process 
som tar bort dessa kolpartiklar (regenerering).
Regenereringsprocessen utlöses beroende på 
mängden partiklar som ackumulerats i filtret och 
på hur bilen används. Under denna fas kan du 
konstatera vissa fenomen – förhöjd tomgång, 
motorkylfläkten startar, ökad rökbildning och 
högre avgastemperatur – som inte har någon 
skadlig inverkan på bilens funktion eller på 
miljön.

Om bilen har körts länge på mycket låg 
hastighet eller på tomgång kan vissa 

utsläppsfenomen observeras, som att 
vattenånga kommer ur avgasröret vid 
acceleration. Detta har ingen påverkan på 
fordonets egenskaper eller på miljön.

På grund av de höga 
avgastemperaturerna som beror på 

partikelfiltrets normala funktion, 
rekommenderar vi att du inte parkerar bilen 
nära brännbara material (gräs, torra löv, barr 
etc.) för att undvika risk för brand.

Mättat filter/regenerering
Om det finns risk för igensättning tänds 
denna kontrollampa, åtföljt av ett 

meddelande på displayen i instrumenttavlan.
Varningen beror på att partikelfiltret börjar mättas 
(bilen har körts ovanligt länge i stadstrafik: låg 
hastighet, köer etc.).
För att regenerera filtret rekommenderar vi 
att du snarast möjligt – när trafiksituationen 
och trafikreglerna tillåter det – kör bilen 
i en hastighet av minst 60 km/h med ett 
motorvarvtal som överstiger 2 000 v/min i cirka 
15 minuter (tills kontrollampan släcks och/eller 
varningsmeddelandet försvinner).
Undvik om möjligt att stänga av motorn innan 
regenereringen är slutförd. Upprepade avbrott 
kan leda till att motoroljans egenskaper 
försämras i förtid. Vi avråder från att avsluta 
regenereringen av filtret när bilen står stilla.

Funktionsfel
Om varningen kvarstår bör du inte bortse 
från den. Den indikerar att ett funktionsfel har 
uppstått i avgassystemet/partikelfiltret.
Låt en PEUGEOT-verkstad eller en annan 
kvalificerad verkstad göra en kontroll av 
systemet.
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Manuell växellåda
Växellådan kräver inget underhåll (inga 
oljebyten).

Bromsklossar
Bromsarnas slitage beror på körstilen, i 
synnerhet då det gäller bilar som används 

i stadskörning, på korta sträckor. Det kan vara 
nödvändigt att kontrollera bromsarnas skick, 
även mellan två servicebesök.
Om inget läckage förekommer i kretsen, 
indikerar en sänkning av bromsvätskenivån att 
bromsklossarna är slitna.

Om denna varningslampa tänds, låt en 
PEUGEOT auktoriserad verkstad eller 

kvalificerad verkstad kontrollera skicket på 
bromsklossarna.

Vintertid, när du har tvättat bilen eller när 
det är fuktigt ute, kan is bildas på 

bromsskivor och bromsklossar: bromsverkan 
kan försämras. Bromsa kort upprepade 
gånger för att torka och ta bort is på 
bromsarna.

Bromsskivornas slitage
Kontakta en PEUGEOT-verkstad eller en 
annan kvalificerad verkstad för mer 

information om hur du kan kontrollera 
bromsskivornas slitage.

Manuell parkeringsbroms
Om parkeringsbromsens rörelse blir för 
lång eller om en försämrad bromsverkan 

konstateras, måste en justering utföras även 
mellan två servicebesök.
Låt en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en 
annan kvalificerad verkstad kontrollera systemet.

Bränslefilter
Bränslefiltret sitter i motorrummet nära 
behållaren för bromsvätska.

Om denna kontrollampa tänds ska du 
tömma filtret.

Det går också bra att tömma det regelbundet vid 
varje oljebyte.

Avtappning av vattnet i filtret
 

 

► Koppla en genomskinlig slang till 
avtapppningsskruv 1.
► Placera andra änden av genomskinliga 
slangen i en behållare.
► Lossna avtappningsskruv 2.
► Slå på tändningen.
► Vänta på att rensningspumpen stannar.
► Slå av tändningen.
► Skruva åt avtappningsskruv 2.
► Ta bort och töm sedan den genomskinliga 
slangen och behållaren.
► Starta motorn.
► Kontrollera att inte finns några läckor.

HDi-motorerna är mycket tekniskt 
avancerade. Varje ingripande kräver en 

särskild kvalifikation som garanteras av 
PEUGEOT en auktoriserad verkstad eller en 
kvalificerad verkstad.

Hjul och däck
Trycket på alla däck, inklusive 
reservhjulet, måste kontrolleras på "kalla" 

däck.
Trycken som indikeras på däcktrycksdekalen 
gäller för "kalla" däck. Om du har kört mer än 10 
minuter eller mer än 10 km i en hastighet på mer 
än 50 km/h måste 0,3 bar (30 kPa) läggas till 
jämfört med de värden som anges på dekalen.

Får lågt tryck ökar bränsleförbrukningen. 
Felaktiga däcktryck orsakar förtida 
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7slitage på däcken och har negativ effekt på 
bilens väghållning – risk för olycka!

Fordonets bromsprestanda och väghållning 
försämras om du kör med skadade eller slitna 
däck. Vi rekommenderar att du regelbundet 
kontrollerar däckens skick (slitmönster och 
sidor), fälgarna och att ventilerna sitter på plats.
När slitageindikatorerna inte längre framstår 
som tillbakasatta från slitbanan är spårets djup 
mindre än 1,6 mm; det är absolut nödvändigt att 
byta däck.
Att använda däck med annan storlek än den 
specificerade kan påverka däckens livslängd, 
hjulrotation, markfrigång och mätarvärden och 
påverkar väghållningen negativt.
Om olika däck monteras på fram- och bakaxeln 
kan det ge fel timing hos ESC.

AdBlue® 
(BlueHDi-motorer)
 

 

För att skydda miljön och uppfylla Euro 
6-normerna utan att kompromissa med 
prestandan eller öka bränsleförbrukningen 
i sina dieselmotorer, har PEUGEOT valt att 
utrusta sina bilar med en avgasrening som 
kombinerar SCR (selektiv katalytisk reduktion) 
och partikelfiltrering (DPF).

SCR-system
Genom att använda AdBlue® som innehåller 
urea, kan katalysatorn omvandla upp till 85 % av 
alla kväveoxider (NOx) i avgaserna till kväve och 
vatten, som inte har några negativa effekter på 
vår hälsa eller miljö.
Bilen har en särskild tank för AdBlue® som 
rymmer cirka 19 liter.

Den har en extern påfyllningshals, placerad 
i tankluckan under påfyllningshalsen på 
bränsletanken, stängd av ett blåskydd.
Tankvolymen räcker för en körsträcka på cirka 
6 000 km, (vilket kan variera mycket beroende 
på förarens körstil och bil).
Ett varningssystem aktiveras när den 
återstående körsträckan är 2 400 km, dvs. när 
en reservnivå återstår i tanken. 

När AdBlue®-tanken är tom hindrar ett 
system, som krävs enligt lag, motorn från 

att starta. 
När fel uppstår i SCR-systemet uppfyller inte 
längre bilens utsläppsnivå Euro 6-normerna: 
bilen släpper ut föroreningar.
Om du konstaterar en felfunktion i SCR-
systemet ska du snarast kontakta en 
PEUGEOT auktoriserad verkstad eller en 
annan kvalificerad verkstad: efter en resa på 
400 km aktiveras automatiskt ett system som 
hindrar motorn från att starta.

AdBlue® kan frysa vid minusgrader
AdBlue® fryser vid temperaturer under 

cirka -11 °C.
I SCR-systemet finns en funktion som värmer 
AdBlue®-tanken, vilket ger möjlighet att köra 
bilen i mycket låga temperaturer.
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► Vrid det blå locket på AdBlue®-tanken ett 
sjättedels varv moturs och ta sedan bort det.

Påfyllning

► Med en behållare med AdBlue®: efter att du 
har kontrollerat utgångsdatumet, läs noggrant 
bruksanvisningen på etiketten innan du häller 
innehållet i behållaren i fordonets AdBlue tank.
► Med en AdBlue®-pump: för in 
kontakthandtaget och fyll tanken tills den stängs 
av automatiskt.

För att AdBlue®-tanken inte ska 
överfyllas:

– Fyll med mellan 10 och 13 liter med en 
AdBlue®-behållare.
– Försök inte fortsätta påfyllningen efter att 
kontakthandtaget automatiskt har stängts av 
om du fyller på vid en tankstation.

Tillförsel av AdBlue®

Det rekommenderas att AdBlue® fylls upp så 
snart den första varningen om att reservnivån 
har nåtts avges.

För korrekt hantering av SCR-systemet:
– Använd endast AdBlue®-vätska som 

uppfyller ISO-normen 22241.
– Häll aldrig över AdBlue® i en annan 
behållare då tillsatsämnet kan förorenas.
– Späd aldrig ut AdBlue® med vatten.

Vänd dig till en PEUGEOT auktoriserad verkstad 
eller en annan kvalificerad verkstad för att 
erhålla AdBlue ® .

Du kan också besöka en bensinstation 
utrustad med AdBlue ®-pumpar som är 

speciellt konstruerade för personbilar.

Rekommendationer för lagring
AdBlue® fryser vid temperaturer på cirka -11 
°C och försämras vid temperaturer över +25 
°C. Förvara behållarna svalt och låt dem inte 
utsättas för direkt solljus.
Under dessa förhållanden kan vätskan förvaras 
i minst ett år.
Om tillsatsen har frusit kan den användas efter 
att ha tinats upp helt i rumstemperatur.

Förvara aldrig behållare med AdBlue® i 
bilen.

Försiktighetsåtgärder vid användning
AdBlue® innehåller urea. Vätskan är inte 
brandfarlig och saknar färg och lukt (när den 
förvaras svalt).
Om vätskan kommer i kontakt med huden ska 
du tvätta bort den med tvål och vatten. Om 
vätskan kommer i kontakt med ögonen ska du 
omedelbart skölja med rikliga mängder rinnande 
vatten eller med en lösning avsedd för ögontvätt 
under minst 15 minuter. Kontakta läkare om en 
brännande känsla eller irritation kvarstår.
Vid förtäring ska du omedelbart skölja munnen 
med rent vatten och sedan dricka mycket vatten.
Under vissa förhållanden (t.ex. vid höga 
temperaturer) finns risk för att ammoniak avges: 
ångan får inte inandas. Ångor som innehåller 
ammoniak irriterar slemhinnor i ögon, näsa och 
hals.

AdBlue® ska förvaras i 
originalförpackningen, utom räckhåll för 

barn.

Påfyllning
Se till att bilen är parkerad på ett plant, 
horisontalt underlag innan påfyllning.
På vintern ska du kontrollera att bilens 
temperatur är över -11 °C. Annars fryser AdBlue® 
och kan då inte hällas i tanken. Parkera bilen i 
en varm lokal under några timmar för att kunna 
fylla på tillsatsen.

Häll aldrig AdBlue® i dieselbränsletanken. 

Om AdBlue® har stänkt eller om det finns 
spill på karossen ska du genast skölja 

med kallt vatten eller torka med en fuktig 
trasa.
Om vätskan har kristalliserats kan du ta bort 
den med en svamp och varmt vatten.

Viktigt: Om påfyllning sker efter 
AdBlue-haveri så ska du alltid vänta i 

cirka 5 minuter innan du slår på tändningen, 
utan att öppna förardörren, låsa upp bilen 
eller ta in den elektroniska nyckeln i 
kupén.
Slå på tändningen, vänta 10 sekunder och 
starta sedan motorn.

► Slå av tändningen och dra ut nyckeln ur 
tändningslåset för att stänga av motorn.
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► Vrid det blå locket på AdBlue®-tanken ett 
sjättedels varv moturs och ta sedan bort det.

Påfyllning

► Med en behållare med AdBlue®: efter att du 
har kontrollerat utgångsdatumet, läs noggrant 
bruksanvisningen på etiketten innan du häller 
innehållet i behållaren i fordonets AdBlue tank.
► Med en AdBlue®-pump: för in 
kontakthandtaget och fyll tanken tills den stängs 
av automatiskt.

För att AdBlue®-tanken inte ska 
överfyllas:

– Fyll med mellan 10 och 13 liter med en 
AdBlue®-behållare.
– Försök inte fortsätta påfyllningen efter att 
kontakthandtaget automatiskt har stängts av 
om du fyller på vid en tankstation.

Systemet registrerar enbart AdBlue®-
påfyllning av 5 liter eller mer.

Om AdBlue®-tanken är helt tom – vilket 
bekräftas genom meddelandet "Fyll 

på AdBlue: Start omöjlig" – är det nödvändigt 
att fylla på med minst 5 liter.

Efter påfyllning

► Sätt tillbaka det blå locket på tankpåfyllningen 
och vrid det moturs så långt det går (en 
sjättedels varv ).
► Stäng tankluckan.

Släng aldrig AdBlue®-behållarna 
tillsammans med hushållssoporna.

Lägg dem i en container avsedd för detta 
ändamål eller ta med dem tillbaka till 
försäljningsstället.



104

Om ett fel uppstår

Provisorisk punkteringsre-
parationssats
Denna provisoriska 
punkteringsreparationssatsen lagras i en väska 
som placeras i en av ytterdörrarna.
 

 

Den inkluderar:
– en patron A, som innehåller tätningsmedlet, 
utrustad med: 

• ett påfyllningsrör B,
• ett klistermärke C som indikerar ”50 mph 

(80 km/t) max.”, som föraren måste använda 
inom sitt synfält (på instrumentbrädan) efter 
att ha reparerat däcket,

– en snabb användarguide för 
reparationssatsen,
– en kompressor D utrustad med en tryckmätare 
och anslutningar,
– adaptrar, för uppblåsning av olika 
komponenter.

Reparation av däck
► Dra åt parkeringsbromsen.
 

 

► Skruva loss däckventilens lock, avlägsna 
påfyllningsslang B, och skruva på ring E på 
ventilen.
► Se till att kompressorväxlare F är i 
läge 0 (av).
► Starta motorn.
► Sätt plugg G i den närmsta av bilens hylsor.
► Manövrera kompressorn genom att sätta 
växlare F i läge I (på).
► Blås upp däcket till ett tryck på 5 bar.
För att få en mer exakt avläsning 
rekommenderas det att du kontrollerar 
tryckvärdet på tryckmätare H med kompressorn 
avstängd.
► Om ett tryck på minst 3 bar inte uppnås 
inom 5 minuter, bör du koppla loss kompressorn 
från ventilen och eluttaget, och sedan flytta 
fordonet framåt cirka 10 meter för att sprida 
tätningsmedlet i däcket.

► Upprepa sedan uppblåsningsförfarandet:
• om ett tryck på minst 3 bar inte uppnås inom 

10 minuter ska du stoppa ditt fordon: däcket 
är för skadat och kunde inte repareras. Vänd 
dig till en PEUGEOT-auktoriserad verkstad 
eller en annan kvalificerad verkstad.

• om däcktrycket har nått 5 bar utför du 
omedelbart en omstart.

► Stoppa och kontrollera däcktrycket igen efter 
att ha kört i cirka 10 minuter.
► Återställ rätt tryck i enlighet med etiketten på 
förarens sidopelare och kontakta en PEUGEOT-
återförsäljare eller en kvalificerad verkstad så 
snart som möjligt.

Denna punkteringsreparationssats och 
ersättningskassetterna finns tillgängliga 

hos en PEUGEOT-återförsäljare.

Kontrollera och återställa 
tryck
Kompressorn kan endast användas för att 
kontrollera och återställa tryck.
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► Koppla från slang I och anslut den direkt 
till hjulventilen; patronen kommer därmed att 
anslutas till kompressorn och tätningsmedlet 
kommer inte att injiceras.
Om däcket måste tömmas på luft ansluter du 
slang I till hjulventilen och trycker på den gula 
knappen i kompressoromkopplarens mitt.

Byta ut patron 
 

 

Så här byter du ut tätningspatronen:

► Koppla bort slangen I.
► Vrid patronen som ska bytas moturs och lyft 
den.
► Sätt i den nya patronen och vrid den medurs,
► Anslut slangen I igen och anslut röret B på 
sin lokalisering.

Patronen innehåller etylenglykol, vilket är 
skadligt vid förtäring och irriterar ögonen.

Förvaras utom räckhåll för barn.

Efter användning får patronen inte 
kastas i naturen. Lämna tillbaka den till 

en PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en 
godkänd insamlingspunkt.

Reservhjul
Parkering
► Stanna bilen på ett sådant sätt att du inte stör 
trafiken, på plan och stadig mark där det inte är 
halt.
► Om vägen lutar eller är skadad, placera ett 
föremål under fordonets hjul som stoppkloss.
► Med manuell växellåda: lägg i ettans växel 
innan du slår av tändningen för att spärra hjulen.
► Dra åt parkeringsbromsen och kontrollera att 
kontrollampan tänds på instrumentpanelen.
► Kontrollera att alla har klivit ut ur bilen och 
befinner sig på en säker plats.

► Ta på dig en varselväst och signalera att 
fordonet är orörligt genom att använda de 
enheter som krävs i lagstiftningen i det land där 
du kör (varningstriangel, varningsblinkers osv.).
► Se till att du har rätt verktyg.

Specialfunktion med pneumatisk 
fjädring
Om det är monterat på bilen ska du aktivera 
bilens lyftläge innan du lyfter bilen med en 
domkraft.
 

 

För högerstyrda bilar finns knapparna till höger 
om ratten.
► Med tändningen på tryck båda knapparna 1 
och 2 samtidigt under minst 5 sekunder.
Deras indikatorlampor tänds och skenet förblir 
fast.
► För att lämna detta läge, tryck båda 
knapparna 1 och 2 samtidigt under minst 5 
sekunder.
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Deras indikatorlampor slocknar och systemet blir 
fullt fungerande igen.
Detta läge inaktiveras automatiskt om du 
överskrider hastigheten med cirka 5 km/t.
När bilen är väl säkrad, fortsätt i följande 
ordning:
1- Ta fram verktygen.
2- Borttagning av reservhjul från hjulhuset.
3- Placering av domkraft.
4- Byta ut hjulet som ska repareras.
5- Förvaring av hjulet som ska repareras.

1 – Ta fram verktygen
De förvaras i en låda under passagerarsätet.
 

 

► Vrid knappen ett kvarts varv och dra sedan 
verktygslådan.
► Efter användning, tryck på knappen och vrid 
sedan ett kvarts varv för att låsa verktygslådan.
 

 

A. Utökat hylsa
B. Hjulstång
C. Domkraft
D. Hjulbultsnyckel
E. Skruvmejsel (handtag och bitar)
F. Fast bogserögla

2 – Borttagning av 
reservhjul från hjulhuset

För att underlätta detta lyft bilens bakdel.

Reservhjulet är specifikt för din bil 
använd det inte på bilar med olika 

modeller.
Inte heller använda reservhjul av en annan 
modell till din bil.
Dessa indikationer gäller också bultar.

Med stålfälgar:
 

 

H. Handtag
I. Kaliper

Med lättmetallfälgar:
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H. Handtag
I. Kaliper
J. Fäste
K. Bult

Reservhjulets fästbult är placerad under den 
bakre stötfångaren, på höger sida.
 

 

► Montera utökat hylsa A, hjulbultsnyckel D och 
hjulstång B på fästbulten.
► Vrid monteringen moturs för att sänka hjulet.

► Vrid till vinschens lås punkt, indikerat med att 
manövern blir hårdare och att hack G inte syns.
► När du har rullat upp kabeln helt, ta ut 
reservhjulet.
Med stålfälgar:
 

 

► Skruva loss handtaget H.
► Ta bort kaliper I från den yttre delen av 
stålfälgen.
Med lättmetallfälgar:
 

 

► Skruva loss fästbultarna K.
► Skruva loss handtaget H.
► Ta bort fäste J från kaliper I.
► Ta ut reservhjulet och placera det nära det 
hjul som ska bytas ut.
► Om möjligt, placera en kil under det diagonalt 
motsatta hjulet.

3 – Sätt domkraften på plats
Se till att domkraften står stadigt.
Om marken är hal eller porös riskerar 

domkraften att sjunka ned – risk för skador!
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Se till att du endast placerar domkraften 
vid lyftpunkt 1 eller 2 under bilen och 

kontrollera att domkraftshuvudet är korrekt 
centrerat under bilens lyftpunkt. Annars finns 
det risk för skador på bilen och/eller att 
domkraften sjunker ihop.

Se till att passagerarna är i säkerhet (på 
avstånd från bilen).

Placera aldrig händerna eller huvudet i 
hjulhuset.

 

 

Kryp aldrig in under en bil som lyfts upp 
med hjälp av en domkraft. Använd en 

pallbock.
Använd inte:
– Använd aldrig domkraften till något annat 
än för att hissa upp bilen
– Använd aldrig någon annan domkraft än 
den som levererats av tillverkaren.

Använd endast domkraften för att byta ut 
ett skadat eller punkterat däck.

Domkraften kräver inget underhåll.
Domkraften uppfyller EU-bestämmelserna 
enligt Maskindirektivet 2006/42/EG.

Vissa delar av domkraften som 
skruvhuvudet eller lederna kan orsaka 

skador. Undvik att röra dem.
Ta noggrant bort alla spår av smörjfett.

Fram
 

 

► Placera domkraften C i position 1 på 
underredet, i närheten av framhjulet.
Bak
 

 

Domkraften ska placeras ca 60 cm från 
kanten på bakhjulet.

 

 

► Placera domkraften C i position 2 i det 
avsedda hålet.
Specialfunktion med sidofotsteg
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Om bilen är utrustad med sidofotsteg placera 
domkraften i 45° vinkel så att den inte ligger 
emot fotsteget.

4 – Byta ut hjulet som ska 
repareras
► Ta bort hjulkapseln (beroende på version) 
genom att bända med skruvmejsel E.
► Lås upp bultarna med hjulbultsnyckel D och 
hjulstång B.

Se motsvarande avsnitt för mer 
information om Placering av domkraft.

► Se till att domkraften är stabilt och korrekt 
placerad på underredet.
 

 

► Använd hjulbultsnyckel D och hjulstång 
B, förläng domkraften tillräckligt så att hjulet 
lossnar.

För att enkelt kunna få ut hjulet behövs 
ett mellanrum mellan 2 till 3 cm mellan 

marken och däcket.
Om hjulet är illa punkterat / krossat, öka 
utrymmet men använd inte domkraften till 
dess maximala lyftläge.

 

 

► Skruva loss bultarna helt och ta bort hjulet 
som ska repareras.
► Se till att reservhjulets kontaktytor, bultarna 
och bulthuset är rena och fria från föroreningar 
som kan orsaka lossning av fästbultarna.

Smörj inte in bultarna innan du skruvar 
på dem, de kan skruva sig loss spontant.

 

 

► Montera reservhjulet genom att justera de 2 
hålen M med de 2 motsvarande axlarna N.
► Börja skruva in bultarna för hand.
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Skruva bultarna i denna ordning.
 

 

► Skruva åt lätt med hjulbultsnyckel D och 
hjulstång B.
► Sänk bilen med hjulbultsnyckel D och 
hjulstång B och ta sedan bort domkraften.

► Skruva åt bultarna igen med hjulbultsnyckel 
D och hjulstång B.

Kontrollera åtdragningen av reservhjulets 
bultar och dess tryck hos tillverkarens 

auktoriserad verkstad eller en annan 
kvalificerad verkstad.
Reparera det punkterade hjulet och montera 
genast tillbaka det på bilen.

Om bilen har däcktrycksvarnare ska du 
kontrollera däcktrycket och sedan starta 

om systemet.

5 – Förvaring av hjulet som 
ska repareras
Du måste placera om hjulet som ska repareras 
eller reservhjulet under bilen föra att låsa 
vinschsystemet.

Kontrollera att det är ordentligt fäst i 
facket under golvet.

Felaktig placering av hjulet kan kompromissa 
säkerheten.

► Sätt tillbaka hjulet bak i bilen.
Med stålfälgar:
 

 

► Häng fäste I på yttre delen.
► Skruva handtag H för att säkra fästet och 
stålfälgen.
Med lättmetallfälgar:
 

 

► Placera fäste J på kaliper I.
► Skruva handtag H.
► Skruva de tre fästbultarna K på kaliper I på 
lättmetallfälgen.
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► Montera utökat hylsa A, hjulbultsnyckel D och 
hjulstång B på fästbulten.
► Vrid monteringen medurs för att helt linda 
upp kabeln och höja hjulet så långt som möjligt 
under bilen.
► Kontrollera att hjulet är plant mot bilens golv 
och att vinschens hack G är synligt.
► Förvara verktygen och hjulkapseln (beroende 
på version).

Se motsvarande avsnitt för mer 
information om 

bilens Identifieringsuppgifter särskilt 
dekalen med information om däcktryck.

Byte av lampa
Strålkastarna har glas av polykarbonat 
som är belagda med skyddslack:

► rengör inte glasen med en torr eller 
slipande trasa, inte heller med rengörings- 
eller lösningsmedel,
► använd en svamp och tvållösning eller ett 
medel med neutralt pH-värde,
► rikta inte vattenstrålen länge mot 
strålkastarna, ljusen och runt dessa om du 
använder en högtryckstvätt, för att undvika att 
skada skyddslacken och tätningarna.

Vid byte av lampor ska du slå av 
tändningen och vänta några minuter så 

att strålkastarna hinner svalna. Risk för 
allvarlig brännskada!
► Rör inte lampan direkt med fingrarna. 
Använd en luddfri trasa.
Det är endast tillåtet att använda 
UV-blockerande lampor för att inte skada 
strålkastaren.
Byt alltid ut den trasiga lampan mot en 
ny lampa av samma typ och med samma 
specifikation.

Under vissa väderförhållanden (låga 
temperaturer, fukt) kan imma bildas på 

insidan av strålkastarnas och bakljusens glas. 
Den försvinner några minuter efter det att 
ljuset har tänts.

Typ av lampor
Det finns olika typer av lampor på bilen. De 
demonteras så här:
 

 

Typ A Lampa helt av glas: dra ut den försiktigt 
(den är monterad under tryck).

Typ B Lampa med bajonettfäste: tryck på 
lampan och vrid sedan moturs.

Typ C Cylindrisk lampa: frigör kontakterna från 
varandra.

Typ D Halogenlampa: frigör fjädern som spärrar 
fästet.
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Framljus
 

 

 

 

1. Helljus
2. Halvljus
3. Blinkersljus
4. Positionsljus / Varselljus

► Öppna motorhuven och haka in huvstödet 
ordentligt.

► För att komma åt lamporna och 
glödlamporna, för handen bakom 
lampanordningen.
Vid behov, kan du ta bort the lampanordningen:
 

 

► Beroende på försäljningsland, ta bort 
vinterskyddskummet genom att glida det i sidled 
mot utsidan.
► Koppla ur kontaktstycket genom att avlägsna 
dess låsring.
► Ta bort de två fästskruvarna på 
lampanordningen.
► Flytta lampanordningen mot mitten av bilen 
för att ta ur den ur dess skenor. Var uppmärksam 
på motorhuvstödet på vänster sida.

Helljus
Typ D, H7 – 55W
► Ta av locket genom att dra i fliken.

► Koppla ur kontaktstycket.
► Lossa låsfjädern genom att trycka på mitten 
klämman.
► Byt ut lampan och se till att metalldelen sitter 
mitt för spåret på lyktan.

Halvljus
Typ D, H7 – 55W
► Ta av locket genom att dra i fliken.
► Koppla ur kontaktstycket.
► Lossa låsfjädern genom att trycka på mitten 
klämman.
► Byt ut lampan och se till att metalldelen sitter 
mitt för spåren på lyktan.

Blinkersljus
Typ A, WY21W – 21W
► Ta av locket genom att dra i fliken.
► Skruva loss lamphållaren genom att vrida 
den ett kvarts varv moturs.
► Byt lampan.

Positionsljus/Varselljus
Typ B, W21/5W – 21W och 5W
► Ta av locket genom att dra i fliken.
► Skruva loss lamphållaren genom att vrida 
den ett kvarts varv moturs.
► Byt lampan.
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8Varselljus med LED
 

 

Dessa lysdioder (LED) fungerar både som 
varselljus och positionsljus.
Om bilen är utrustad med varselljus med LED 
ska du vända dig till en PEUGEOT-verkstad.

Dimljus fram
Typ D, H11 – 55W
► Vrid hjulet helt inåt.
 

 

► Ta bort skruven som ligger i hjulhuset.
► Ta bort skyddsfliken.
 

 

► Ta bort fästklämman och koppla ur 
kontaktstycket.
► Vrid och ta ut lamphållaren.
► Byt ut lampan och se till att metalldelen sitter 
mitt för spåren på lyktan.

Utbyte av halogenlampor måste göras 
med strålkastarna avstängd några 

minuter i förväg (risk för allvarliga 
brännskador). Rör inte lampan direkt med 
fingrarna. Använd en luddfri trasa.
Kontrollera att ljusen fungerar korrekt efter 
varje åtgärd.

Sidoblinkers
Typ A, W16WF – 16W
 

 

► Flytta spegelglaset för att komma åt 
skruvarna.
► Ta bort de två fästskruvarna.
► Dra lamphållaren uppåt för att frigöra den 
från stiften.
► Dra ut lampan och byt ut den.

Vänster och höger 
positionsljus
Typ A, W5W – 5W
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► Om de är monterade på bilen (dimension L4), 
ta bort de två fästskruvarna.
► Dra lamphållaren uppåt för att frigöra den 
från stiften.
► Dra ut lampan och byt ut den.

Taklampor
Typ C, 12V 10W – 10W
 

 

Fram/Bak
► Tryck på punkterna som indikeras av pilarna 
och ta sedan bort taklampan.
► Öppna skyddsfliken.
► Ta bort lampan genom att separera de två 
kontakterna.
► Se till att den nya lampan är låst mellan de 
två kontakterna.
► Stäng skyddsfliken.
► Fixera taklampan i sitt fäste och se till att den 
är säkrad.

Bakljus
 

 

1. Bromsljus
Typ B, P21W – 21W

2. Bromsljus / positionsljus
Typ B, P21/5W – 21W et 5W

3. Blinkersljus
Typ B, PY21W – 21W

4. Backljus
Typ A, W16W – 16W

5. Dimljus
Typ A, W16W – 16W

Se motsvarande avsnitt för mer 
information om Typer av lampor.

► Ta bort den trasiga lampan och öppna sedan 
bakdörrarna.
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8

 

► Ta bort motsvarande åtkomstflik genom att ta 
bort de sju fästskruvarna (skåpbil)
eller
► Ta bort motsvarande åtkomstflik genom att 
dra dess handtag för att lossa den (kombi).
► Koppla ur kontaktstycket genom att trycka på 
dess centrala flik.
► Ta bort de två fästmuttrarna från linsenheten.
► Dra ut linsenheten från utsidan.
 

 

► Ta bort de sex fästskruvarna 
från lamphållaren.
► Öppna de tre fästflikarna och dra ut 
lamphållaren ur sitt hus.
► Byt lampan.
► Utför momenten i omvänd ordning för att 
placera varje lampa.

Nummerplåtsbelysning
Typ C, C5W – 5W
 

 

► Tryck på pricken, som anges av pilen, och ta 
bort den genomskinliga plasten.
► Ta bort den trasiga lampan genom att 
separera de två kontakterna.
► När lampan byts ut, se till att den nya lampan 
är låst mellan de två kontakterna.
► Sätt tillbaka den genomskinliga plasten och 
tryck ner för att låsa den.

Tredje bromsljus
Typ A, W5W – 5W (x 4)
 

 

► Ta bort de två fästskruvarna på 
lampanordningen.
► Dra enheten mot dig.
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► Ta ut lamphållaren genom att klämma de två 
flikarna inåt.
► Ta bort den trasiga lampan genom att dra 
den.
► Byt lampan.

Byte av säkring
 

 

De tre säkringshållarna sitter dels på vänster 
sida av instrumentbräda, dels i stolpen på höger 
sida, dels i motorrummet.
De angivna benämningarna avser endast 
säkringar som användaren kan byta själv. 
Kontakta en PEUGEOT-verkstad eller en annan 
kvalificerad verkstad för alla andra ingrepp.

Till yrkesmän: fullständig information om 
säkringar och reläer finns i 

kopplingsscheman som du har tillgång till via 
en PEUGEOT-verkstad.

Demontering och montering 
av säkring

 

 

 

 

Hel Trasig

Innan en säkring byts ut ska orsaken till felet 
lokaliseras och åtgärdas. Säkringarnas nummer 
anges på säkringshållaren.
Byt alltid en defekt säkring mot en likvärdig 
strömstyrka.

PEUGEOT ersätter inte kostnader som 
uppstår på grund av funktionsstörningar 

som orsakats av montering och användning 
av elektrisk utrustning som inte levererats 
eller godkänts av PEUGEOT och som inte 
installerats enligt dess rekommendationer 
– speciellt om alla anslutna tillbehör 
tillsammans har en strömförbrukning på mer 
än 10 mA.
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8Kontrollpanels säkringar på 
vänster sida
► Avlägsna skruvarna och luta höljet för att 
komma åt säkringarna.
 

 

Säkringar A (ampere) Ändamål

12 7,5 Höger halvljus

13 7,5 Vänster halvljus

32 7,5 Belysning i passagerarutrymme (+ batteri)

34 7,5 Belysning i minibussens passagerarutrymme – varningsblinkers

36 10 Ljudsystem – luftkonditioneringsreglage – larm – färdskrivare – batteriavstängning dator – extra 
värmeprogrammerare (+ batteri)

37 7,5 Knapp för bromslampor – tredje bromslampan – instrumentpanel (+ nyckel)

38 20 Centrallås dörr (+batteri)

42 5 ABS-sensor och dator – ASR-sensor – CDS-sensor – knapp för bromslampor

43 20 Torkarmotor vindruta (+ nyckel)

47 20 Elektrisk fönsterhissmotor på förarsidan

48 20 elektrisk fönsterhissmotor på passagerarsidan
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Säkringar A (ampere) Ändamål

49 5 Dator för automatisk parkeringshjälp – ljudsystem – reglage på ratten – mitt- och sidokontrollpaneler – 
reserv kontrollpanel – batteriavstängning för dator (+ nyckel)

50 7,5 Krockkuddar och bältesdator

51 5 Färdskrivare – servostyrningsdator – luftkonditionering – backljus – vattensensor för dieselbränslefilter – 
flödesmätare (+ nyckel)

53 7,5 Instrumentpanel (+ batteri)

90 7,5 Vänster helljus

91 7,5 Höger helljus

92 7,5 Vänster dimljus

93 7,5 Höger dimljus

Högra sidans pelarsäkringar
► Knäpp loss locket.
Efter byte bör du stänga locket mycket 
omsorgsfullt.
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8Säkringar A (ampere) Ändamål

55 15 Sätesvärme

56 15 Bakre passagerares 12 V-hylsa

57 10 Extra värme under säten

58 15 Avfrostning av vänster bakruta

59 15 Avfrostning av höger bakruta

63 10 Extra värmereglage för bakre passagerare

65 30 Extra värmeventilering för bakre passagerare

Säkringar i motorrummet
► Avlägsna muttrarna och luta höljet för att 
komma åt säkringarna.
Efter byte bör du stänga locket mycket 
omsorgsfullt.
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Säkringar A (ampere) Ändamål

1 40 ABS-pumptillförsel

2 50 Förvärmningsenhet för diesel

3 30 Tändningslås – självstart

4 40 Dieseluppvärmare

5 20/50 Passagerarutrymmets ventilation med programmerbar extravärmare (+ batteri)

6 40/60 Maximal hastighet för passagerarutrymmets kylfläktsenhet (+ batteri)

7 40/50/60 Lägsta hastighet för passagerarutrymmets kylfläktsenhet (+ batteri)

8 40 Passagerarutrymmets kylfläktsenhet (+ nyckel)

9 15 12 V-hylsa bak (+ batteri)

10 15 Signalhorn

14 15 12 V-hylsa fram (+ batteri)

15 15 Cigarettändare (+ batteri)

19 7,5 Luftkonditioneringskompressor

20 30 Spolare/tvättpump för strålkastare

21 15 Bränslepumptillförsel

23 30 ABS-magnetventiler

24 7,5 Reservkontrollpanel – sidospegelkontroll och ihopfällning (+ nyckel)

30 15 Avfrostning av sidospeglar

12 V-batteri
Tillvägagångssätt för att starta motorn med hjälp 
av ett annat batteri eller för att ladda ett urladdat 
batteri.
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8Blystartbatterier
Batterierna innehåller skadliga ämnen 
som svavelsyra och bly.

När de har tjänat ut ska de tas om hand enligt 
gällande bestämmelser och får under inga 
omständigheter kastas i hushållssoporna.
Lämna in uttjänta små och stora batterier på 
ett särskilt insamlingsställe.

Skydda ögon och ansikte innan du 
hanterar batteriet.

Alla arbeten på batteriet ska genomföras på 
en plats med god ventilation på långt avstånd 
från öppna lågor eller gnistkällor, för att 
undvika all risk för explosion eller brand.
Tvätta händerna när du är klar med dessa 
åtgärder.

Åtkomst till batteri
Batteriet är placerat under vänster framdörr.
 

 

► Skruva loss de 6 åtkomstskruvarna.
► Lyft på eller ta bort åtkomstfliken.
 

 

► Luta spak 1 nedåt för att lossa terminalerna.

► Ta bort terminalerna 2 från minusterminalen.

Vänta i ungefär 6 minuter efter att du 
slagit av tändningen innan du kopplar 

ifrån batteriet.

Koppla inte bort kabelskorna medan 
motorn är i gång.

Ladda inte ett batteri utan att du har kopplat 
ifrån terminalerna.
Stäng rutorna och dörrarna innan du kopplar 
ur batteriet.

När batteriet har anslutits på nytt ska du slå på 
tändningen och vänta 1 minut innan du startar 
motorn för att möjliggöra initialisering av de 
elektroniska systemen. Om lättare störningar 
kvarstår efter dessa åtgärder ska du kontakta en 
PEUGEOT-auktoriserad verkstad eller en annan 
kvalificerad verkstad.

Det rekommenderas att koppla ur 
batteriets (-) terminal om fordonet ska 

lämnas utan användning i mer än en månad.
Beskrivningen av laddningsproceduren för 
batteriet är enbart indikativ.

Efter långvarig bortkoppling av batteriet kan 
det vara nödvändigt att ominitiera följande 
funktioner:
– skrämparametrar (datum, tid, språk, distans 
och temperaturenheter),
– ljudsystemets stationer,
– centrallåset.
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Vissa inställningar är avbrutna och måste anges 
igen. Kontakta en PEUGEOT-verkstad.
Om fordonet är utrustat med en färdskrivare 
eller ett larm, rekommenderas att batteriets (-) 
minuspol (som ligger under golvet på vänster 
sida, i hytten) kopplas bort om fordonet inte ska 
användas på mer än 5 dagar.

Starta motorn med hjälp av 
ett annat batteri

Starta aldrig motorn genom att ansluta 
en batteriladdare.

Använd aldrig en batteri-booster på 24 volt 
eller mer.
Kontrollera först att hjälpbatteriet har en 
nominell spänning på 12 V och en kapacitet 
som minst motsvarar det urladdade batteriet.
De båda bilarna får inte komma i kontakt med 
varandra.
Stäng av alla elförbrukare i båda bilarna 
(bilradio, vindrutetorkare, lyktor etc.).
Kontrollera noga att startkablarna inte 
befinner sig nära motorns rörliga delar (fläkt, 
rem etc.).
Koppla inte ur pluspolen (+) medan motorn 
är i gång.

 

 

A. Metallisk pluspol för din bil
B. Hjälpbatteri
C. Din bils jordfläta

Den metalliska pluspolen A är tillgänglig via en 
klaff på säkringslådans sida.

Anslut endast till de poler som anges och 
illustreras ovan. Vid icke-

överensstämmelse, risk för kortslutning!

► Anslut den röda kabeln till metalliska 
pluspolen A, sedan till pluspolen (+) på 
hjälpbatteriet B.
► Anslut den gröna eller svarta kabelns ena 
ände till minuspolen (-) på hjälpbatteriet B.
► Anslut den andra änden av den gröna eller 
svarta kabeln till jordpunkten C i din bil.
► Aktivera startmotorn, låt motorn vara i gång.
► Vänta tills motorn återgår till tomgång och 
koppla loss kablarna.

Ladda batteriet med en 
batteriladdare
► Få åtkomst till batteriet, som ligger på främre 
golvets vänstra sida.

► Koppla ur batteriet.
► Följ bruksanvisningen som medföljer 
laddaren.
► Återanslut med början från minuspolen (-).
► Kontrollera polernas renhet. Om de är täckta 
med sulfat (vitaktig eller grönaktig avsättning), ta 
bort dem och rengör dem.

Laddningen av batteriet ska genomföras 
på en plats med god ventilation på långt 

avstånd från öppna lågor eller gnistkällor, för 
att undvika all risk för explosion eller brand.
Försök inte ladda ett fryst batteri. Det 
måste först tinas för att undvika risken för 
explosion. Om det har fryst, innan batteriet 
laddas, ska batteriet kontrolleras av en 
specialist som kommer att kontrollera att de 
inre komponenterna inte har skadats och 
att behållaren inte är sprucken, vilket kan 
medföra risk för läckage av giftig och frätande 
syra.
Utför en långsam laddning vid låg strömstyrka 
i maximalt cirka 24 timmar för att undvika att 
batteriet skadas.

Om bilen är försedd med denna dekal (i 
synnerhet om bilen har Stop & Start) har 

bilen ett 12-volts blybatteri med specifika 
egenskaper och specifikationer. Byte eller 
urkoppling måste i så fall göras på en 
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8PEUGEOTauktoriserad verkstad eller på en 
annan kvalificerad verkstad.

Efter återmontering av batteriet hos en 
PEUGEOT auktoriserad verkstad eller 

kvalificerad verkstad kommer Stop & 
Start-systemet inte att vara aktivt förrän bilen 
stått stilla en viss tid, som beror på 
klimatförhållandena och batteriets laddning 
(upp till cirka 8 timmar).

Bogsering
Allmänna rekommendationer
Följ den lagstiftning som gäller i det land 

där du befinner dig.
Kontrollera att dragfordonets vikt är högre än 
det bogserade fordonets.
Föraren ska sitta kvar bakom ratten i bilen 
som bogseras och måste ha ett giltigt körkort 
med sig.
Vid bogsering med bilen stående på fyra hjul 
måste alltid en godkänd dragstång användas. 
Linor och remmar är förbjudna.
Den bogserande bilen måste starta gradvis.

Vid bogsering med avstängd motor har bilen 
inget bromsservo eller styrservo.

Professionell bärgare måste anlitas:
– Om bilen har fått motorstopp på 

motorväg eller motortrafikled.
– Om det inte går att ställa växellådan 
i friläge, lossa rattlåset eller lossa 
parkeringsbromsen.
– Om det inte går att att bogsera en bil med 
automatväxellåda med motorn igång.
– Vid bogsering med bara två hjul på marken.
– Om bilen är fyrhjulsdriven.
– Om bilen inte har en godkänd dragstång.

Bogseringsbegränsningar

Typ av bil
(motor/växellåda)växellåda

Främre hjul på marken Bakre hjul på marken Flatbädd 4 hjul på marken med 
dragkrok

Förbränning/Manuell
 

 

 

 

 

 

 

 

Bogsering av bilen
Den avtagbara bogseröglan ligger i 
verktygslådan under passagerarsätet fram.
► Knäpp loss locket med ett platt verktyg.
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► Skruva in den avtagbara bogseröglan ända 
till stopp.
► Fäst den godkända dragkroken på den 
avtagbara bogseröglan.
► Placera växelspaken i friläge.

Om du inte följer denna regel kan det 
leda till att vissa komponenter i 

bromssystemet skadas och att bilen saknar 
bromsservo då motorn startas om.

Bogsering av annat fordon
 

 

Den faste bogseröglan ligger under den bakre 
stötfångaren, på höger sida.
► Fäst den godkända dragkroken på det styva 
ögat.
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9Egenskaper för motorer 
och släpvagnsvikter
Motorer
Information om motorn finns i 
bilens registreringsbevis och i 
försäljningsdokumentationen.

Maxeffekten motsvarar uppmätt värde i 
motorprovbänk, i enlighet med gällande 

EU-bestämmelser (direktiv 1999/99/EG).

Vänd dig till en PEUGEOT-verkstad eller en 
annan kvalificerad verkstad för mer information.

Vikter och släpvagnsvikter
Information om vikter och släpvagnsvikter 
finns i bilens registreringsbevis och i 
försäljningsdokumentationen.
Dessa värden står också på tillverkningsskylten 
eller tillverkardekalen.
Vänd dig till en PEUGEOT-verkstad eller en 
annan kvalificerad verkstad för mer information.
De angivna tågvikterna (Gross Train Weight) 
och släpvagnsvikterna gäller vid en höjd över 
havet på 1 000 meter. Angiven släpvagnsvikt 
ska minskas i steg om 10 % för varje extra 1 000 
meter över havet.
Det maximalt tillåtna kultrycket motsvarar det 
tillåtna trycket på dragkroken.

Höga yttertemperaturer kan medföra att 
fordonets prestanda sänks för att skydda 

motorn. Då yttertemperaturen överstiger 
37 °C ska släpvagnsvikten minskas.

Släpvagnskörning även med ett mycket 
lätt lastat dragfordon kan försämra 

väghållningen.
Vid körning med släp blir bromssträckan 
längre.
Vid körning med släp ska du inte överskrida 
en hastighet på 100 km/h (följ gällande 
lagstiftning i landet).
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Dieselmotorer
Euro 6.2 Dieselmotorer

Motorer 2.2 BlueHDi 120 S&S 2.2 BlueHDi 140 S&S 2.2 BlueHDi 165 S&S

Växellåda Manuell 6-växlad (BVM6)

Cylindervolym (cc) 2,197 2,197 2,197

Max. effekt – EU-standard (kW) 88 103 121

Bränsle Diesel Diesel Diesel

Euro 6.1 Dieselmotorer

Motorer 2.0 BlueHDi 110
2.0 BlueHDi 110 S&S

2.0 BlueHDi 130
2.0 BlueHDi 130 S&S

2.0 BlueHDi 160
2.0 BlueHDi 160 S&S

Växellåda Manuell 6-växlad (BVM6)

Cylindervolym (cc) 1 997 1 997 1 997

Max. effekt – EU-standard (kW) 81 96 120

Bränsle Diesel Diesel Diesel

Euro 4/Euro 5 Dieselmotorer
(Beroende på försäljningsland)

Motorer 2.2 HDi 110 2.2 HDi 130
2.2 e-HDi 130

2.2 HDi 150
2.2 e-HDi 150

3 HDi 180

Växellåda Manuell 6-växlad (BVM6)

Cylindervolym (cc) 2,198 2,198 2,198 2,999

Max. effekt – EU-standard (kW) 81 96 110 130

Bränsle Diesel Diesel Diesel Diesel
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9Vikter och släpvagnsvikter
Dessa tabeller visar de godkända viktvärdena (i kg) beroende på fordonets mått och beteckningar.

Minibuss

Mått Beteckningar GVW Obromsad släpvagn Maximalt tillåtet kultryck

L3 H2 440 4,005 X X

L4 H2 442 4,250 X X
 

 

För kombiversioner är maxvikten för en bromsad släpvagn (inom gränsen för max. tågvikt) i 10 % eller 12 % sluttning: 2 500 kg.

5–6-säteskombi

Mått Beteckningar GVW Obromsad släpvagn Maximalt tillåtet kultryck

L1 H1 330 3,000 750 150*/100**

333 3,300 750 150*/100**

L2 H2 333 3,300 750 150*/100**

435 3,500 750 150*/120**

7–8–9-säteskombi

Mått Beteckningar GVW Obromsad släpvagn Maximalt tillåtet kultryck

L1 H1 330 3,150 750 150*/100**

L2 H2 333 3,300 750 150*/100**

* Euro enbart 6,2.
** Förutom Euro 6,2.
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Skåpbil

Mått Beteckningar GVW Obromsad släpvagn Maximalt tillåtet kultryck

L1 H1 328 2,800 750 150*/100**

330 3,000 750 150*/100**

333 3,300 750 150*/100**

335 3,500 750 150*/100**

435 3,500 750 150*/120**

440 4,005 750 150*/120**

L1 H2 330 3,000 750 150*/100**

333 3,300 750 150*/100**

335 3,500 750 150*/100**

L2 H1 330 3,000 750 150*/100**

333 3,300 750 150*/100**

335 3,500 750 150*/100**

435 3,500 750 150*/120**

L2 H2 330 3,000 750 150*/100**

333 3,300 750 150*/100**

335 3,500 750 150*/100**

435 3,500 750 150*/120**

440 4,005 750 150*/120**

* Euro enbart 6,2.
** Förutom Euro 6,2.
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9Skåpbil

Mått Beteckningar GVW Obromsad släpvagn Maximalt tillåtet kultryck

L3 H2 333 3,300 750 150*/100**

335 3,500 750 150*/100**

435 3,500 750 150*/120**

440 4,005 750 150*/120**

L3 H3 333 3,300 750 150*/100**

335 3,500 750 150*/100**

435 3,500 750 150*/120**

440 4,005 750 150*/120**

L4 H2 435 3,500 750 150*/120**

440 4,005 750 150*/120**

L4 H3 435 3,500 750 150*/120**

440 4,005 750 150*/120**
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Mått
Måttvärden visas i millimeter.
Skåpbil
 

 

 

 

Ditt fordon kommer i fyra längder (L1, osv.) och tre höjder (H1, etc.):

L1 L2 L3 L4

H1 H2 H1 H2 H2 H3 H2 H3

L Totallängd 4,963 5,413 5,998 6,363

H Totalhöjd 2,254 2,524 2,254 2,524 2,524 2,764 2,524 2,764

A Hjulavstånd 3,000 3,450 4,035 



131

Tekniska data

9L1 L2 L3 L4

H1 H2 H1 H2 H2 H3 H2 H3

B Överhäng fram 948

C Överhäng bak 1,015 1,380

D Bredd (med/utan sidospeglar) 2,508/2,050

E Spårvidd fram 1,810

F Spårvidd bak 1 790

G Lastkantens höjd 535 till 565

I Inre golvlängd 2,670 3,120 3,705 4,070

J Maximal inre lasthöjd 1,662 1,932 1,662 1,932 1,932 2,172 1,932 2,172

K Maximal inre bredd 1,870

M Inre bredd mellan hjulhusen 1,422

Volym (m3) 8 9,5 10 11,5 13 15 15 17
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Bakdörrar
 

 

L1 L2 L3 L4

H1 H2 H1 H2 H2 H3 H2 H3

N Brukbar höjd, bakre dörrar 1,520 1 790 1,520 1 790 1 790 2,030 1 790 2,030

O Brukbar bredd, bakre dörrar 1,562

Sidodörr
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9L1 L2 L3 L4

H1 H2 H1 H2 H2 H3 H2 H3

P Sidoskjutdörrens höjd 1,485 1,755 1,485 1,755 1,755

Q Sidoskjutdörrens bredd 1,075 1 250

Kombi
 

 

L1H1 L2H2

A 751 872 1,201 1,322

B 1,201 1,743 1,651 2,193

C - 860 - 860
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Bilens identifiering
 

 

A. Tillverkningsplåt
 

 

Denna plåt är placerad på tvärstången på den 
främre stötfångaren under motorhuven.

1 – EU-typgodkännandenummer för hela 
fordon

2 – Chassinummer (VIN)
3 – Gräns för totalvikt (högsta tillåtna 

totalvikt)
4 – Max. tillåten tågvikt (inom gränsen för 

max. tågvikt)
5.1 – Max. vikt på framaxeln
5.2 – Max. vikt på bakaxeln

B. Serienummer på 
karosseriet
C. Däck
 

 

Denna dekal (kan se annorlunda ut än på bilden) 
är fastlimmad på dörrstolpen på förarsidan.
– däckdimensioner,
– däcktrycken med belastning.
Däcktrycken ska kontrolleras minst en gång 
per månad när däcken är kalla.

D. Lackreferens
Detta referensnummer sitter på främre 
stötfångarens balk, under motorhuven.

E. Serienummer på 
karosseriet
Detta nummer finns under plastskyddet vid 
fotsteget på högra sidan.

Översikt över dekaler
I det här avsnittet hittar du alla meddelanden 
som står på dekaler som finns på bilen.

Se motsvarande avsnitt för mer 
information om identifieringsuppgifter.
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9I motorrummet
 

 

A
Originalfärg
Färg
Kod
Lack
B
UTESLUTANDE FÖR AVHJÄLPANDE 
UNDERHÅLL.
C
FARA
MOTORN STARTAR AUTOMATISKT. TA UT 
TÄNDNINGSNYCKELN NÄR MOTORHUVEN 
ÄR ÖPPEN.
D
 

 

1 - VARNING

ORIGINALSMÖRJMEDEL OCH 
ORIGINALVÄTSKOR

Motorolja Kraftöverföring

Kylare Bromssystem

Vindrutespolare Servostyrning

LÄS 
SERVICEHÄFTET.

SKYDDA ÖGONEN.

2 - SÄKERHET
Om du använder originalreservdelar, 
originalvätskor och originalsmörjmedel, samt 
följer serviceschemat kan du se till att bilen på 
sikt förblir så tillförlitlig och säker som den var 
från början.
3 - FARA

FÖRVARAS 
UTOM 
RÄCKHÅLL 
FÖR BARN.

HÅLL DIG 
BORTA 
FRÅN 
LÅGORNA.

FÅR EJ 
VIDRÖRAS.

TA INTE 
BORT 
LOCKET 
NÄR 
MOTORN 
ÄR VARM.

EXPLOSION FRÄTANDE 
VÄTSKA

KAN STARTA 
AUTOMATISKT ÄVEN NÄR 
MOTORN ÄR AVSTÄNGD.

ÖPPNA 
INTE GAS 
UNDER 
HÖGT 
TRYCK.

MOTORN STARTAR 
AUTOMATISKT. TA UT 
TÄNDNINGSNYCKELN NÄR 
MOTORHUVEN ÄR ÖPPEN.

HÖGSPÄNNING
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I tankluckan
 

 

FARA TA BORT LÅNGSAMT.
BRÄNSLEÅNGORNA KAN ORSAKA SKADOR.

På baksätet
 

 

A
Skjut ryggstödet framåt innan du fäller ned det.
B
DRA FÖR ATT ÖPPNA.
C
DRA I SPAK 1 FÖR ATT LUTA (RYGGSTÖDET 
DELVIS).
DRA I SPAK 2 FÖR ATT FÄLLA NED 
(RYGGSTÖDET HELT).
 

 

D
LÅT INTE NÅGON SITTA BAKOM ETT 
NEDFÄLLT SÄTE ELLER MED BAGAGE PÅ 
FÖRSTA RADEN UNDER FÄRD.
E
DRA FÖR ATT FÄLLA NED.
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10Besättningshytt
Besättningshytten, tillgänglig 
på skåpbilversioner, består av 
bänksäte, säkerhetsbälten, 
förvaringsfack och sidofönster.

Den är avskild från lastområdet med en 
skiljevägg som är högresistent och ger komfort 
och säkerhet.

Bakre bänksäte
 

 

Denna ergonomiska soffa har fyra platser.

Förvaringsutrymme
 

 

Det finns ett förvaringsutrymme under soffan.
Från hytten, fäller man ned sittdynan framåt för 
att komma åt det.

Fäll inte ned soffans sittdyna under 
transporten.

Fäst ingenting på hyttens 
fasthållningsanordningar.
Överskrid inte antalet passagerare som 
anges på bilens registreringsbevis.

Den bakre delen av lastutrymmet är 
avsedd endast för transport av varor.

Vi rekommenderar att du placerar de 
tyngsta varorna eller föremålen längst fram 
i lastutrymmet (mot hytten) och fäster dem 

med remmar genom att använda golvets 
surröglor.

Bilbarnstolar
Montera inte bilbarnstolar, bälteskuddar, 
barnvagnsinsatser eller babyskydd på 

sittplatserna i baksätet.

Chassi hytt / Flatbädd hytt
Modellerna chassi hytt och 
flatbädd hytt är utrustade med en 
hytt, fast flatbädd och specifika 
bakljus.

Dessa modeller finns även tillgängliga med 
annan utrustning:
– dubbelhytt,
– tippbil.

Se motsvarande avsnitt för mer 
information om all denna utrustning.

Byte av lampa
Se motsvarande avsnitt för mer 
information om Typer av glödlampor.
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Chassikabinens dimensioner
 

 

 

 

Måttvärden visas i millimeter.

L1 L2 L2S L3 L4

L Totallängd 4,908 5,358 5,708 5,943 6,308

Bakljus
 

 

1. Blinkersljus
Typ B, PY21W – 21W

2. Bromsljus
Typ B, P21W – 21W

3. Positionsljus
Typ A, W5W – 5W

4. Backljus
Typ A, W16W – 16W

5. Dimljus
Typ A, W16W – 16W

► Lokalisera den defekta lampan.
 

 

► Ta bort de fyra fästskruvarna 
från linsenheten.
► Dra linsenheten mot dig.
► Byt lampan.
Utför momenten i omvänd ordning för att placera 
varje lampa.
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10Chassikabinens dimensioner
 

 

 

 

Måttvärden visas i millimeter.

L1 L2 L2S L3 L4

L Totallängd 4,908 5,358 5,708 5,943 6,308
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Plattformens kabindimensioner
 

 

 

 

Måttvärden visas i millimeter.

L1 L2 L2S L3 L4

L Totallängd 5,293 5,743 6,093 6,328 6,693

L1 L2 L2S L3 L4

A Hjulavstånd 3,000 3,450 3,800 4,035 4,035

B Överhäng fram 948

C Överhäng bak 960 1,325

D Bredd (med/utan sidospeglar) 2,508/2,050

- Byggbar bredd 2,207

- Maximal byggbar bredd 2,350

E Spårvidd fram 1,810

- Spårvidd bak 1 790

- Ökad spårvidd bak 1,980

F Totalhöjd 2,254

- Maximal byggbar höjd 3,500
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10Plattformens kabindimensioner
 

 

 

 

Måttvärden visas i millimeter.

L1 L2 L2S L3 L4

L Totallängd 5,293 5,743 6,093 6,328 6,693
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Bakre bänksäte
 

 

Denna ergonomiska soffa har fyra platser.

Förvaringsutrymme
 

 

L1 L2 L2S L3 L4

A Hjulavstånd 3,000 3,450 3,800 4,035 4,035

B Överhäng fram 948

C Överhäng bak 1,345 1,710

D Bredd (med/utan sidospeglar) -/2,100

- Byggbar bredd -

- Maximal byggbar bredd -

E Spårvidd fram 1,810

- Spårvidd bak 1 790

- Ökad spårvidd bak 1,980

F Totalhöjd 2,153

- Maximal byggbar höjd -

Dubbelhytt
Dubbelhytten, tillgänglig på 
chassi- och platt-hyttversionerna, 
består av bänksäte, 
säkerhetsbälten, förvaringsfack 
och sidofönster.
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10Bakre bänksäte
 

 

Denna ergonomiska soffa har fyra platser.

Förvaringsutrymme
 

 

Det finns ett förvaringsutrymme under soffan.
Fäll ned sittdynan framåt för att komma åt det.

Fäll inte ned soffans sittdyna under 
transporten.

Fäst ingenting på hyttens 
fasthållningsanordningar.
Överskrid inte antalet passagerare som 
anges på bilens registreringsbevis.

Bilbarnstolar
Montera inte bilbarnstolar, bälteskuddar, 
barnvagnsinsatser eller babyskydd på 

sittplatserna i baksätet.
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Dubbelchassikabin/kabindimensioner för dubbel plattform
 

 

 

 

Måttvärden visas i millimeter.
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10Dubbelchassikabin Dubbel plattformskabin

L3 L4 L2 L3 L4

L Totallängd 5,843 6,208 5,738 6,228 6,678

A Hjulavstånd 4,035 3,450 4,035

B Överhäng fram 948 948

C Överhäng bak 860 1,225 1,340 1,245 1,695

D Bredd (med/utan sidospeglar) 2,508/2,050 -/2,100

- Byggbar bredd - -

- Maximal byggbar bredd - -

E Spårvidd fram 1,810 1,810

- Spårvidd bak 1 790 1 790

- Ökad spårvidd bak 1,980 1,980

F Totalhöjd 2,254 2,153

- Maximal byggbar höjd - -
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Specifikationer
Utrustning Ytterligare information

Tippbil Tippbilens underlag består av två stålämnen med hög hållfasthet, 2,5 mm tjocklek, zinkbelagda, förenade 
med central och longitudinell lasersvetsning.
Karossfärgad tippbil.

Tippbilens struktur två huvuddelar i galvaniserat höghållfast stål.
enramig huvudtvärbalk tillverkad av stålrör.
tvärbalkar i galvaniserat höghållfast stål. Montering skyddad mot korrosion genom applicering av en 
pulverlackbeläggning.

Under-ram två ”C”-formade sidomembran i höghållfast stål, 2,5 mm tjocklek, internt säkrad med breddad nedre 
vinge.
Monterad på basfordon med höghållfasta, stålstämplade konsoler.
enramig fottvärbalk tillverkad av stål och mekaniskt svetsat rör, varmförzinkat.
en bakre gångjärnstvärbalk i galvaniserat stål.
Stödstopp på sidobalkens ändar.
Skyddsgaller för bakre lampa.
Sidoskydd och vingstöd i galvaniserat stål.

Skivor Stålskivor med hög hållfasthet, 15/10 tjocklek, kallformade och monterade genom kontinuerlig 
lasersvetsning.
Antikorrosionsskydd garanterat genom en pulverbeläggningsbehandling.
Låshandtag med förstärkt zinkbeläggning, integrerade i skivans fördjupning.

Stegesbärare Galvaniserade stålskenor. Paneler och tvärbalkar i lackerat stål med veckade bultar.

Elektropumpenhet 12 volt/2 kW.
Driftstemperatur: -20 till +70 °C.

Hydraulikram Expansion, nitridstång, 3 karosser, diameter: 107 mm.
Maximaltryck: 20 bar.

Hydraulolja ISO HV 46 typ mineral eller motsvarande.

Tippbil
 

 

Lyftningen av tippvagnen tillhandahålls av en 
hydroelektrisk enhet som drivs av fordonets 
batteri.
 

 

Uppstigning eller nedstigningen görs genom att 
hålla motsvarande knappar på den magnetiska 
och avtagbara fjärrkontrollen placerad på ett stöd 
inne i hytten.

Lyftningen av tippvagnen drivs av enhetens 
motor.
Nedstigningen drivs av en magnetventil som 
öppnar fjäderbenets oljeretur.
Ett antidroppsystem gör nedstigningen av 
tippvagnen säker oavsett om den är statisk eller 
lyfter.

Säkerhetsföreskrifter
 

 

Kör aldrig med baklämmen nere.
Se till att inga människor eller hinder 

finns (på marken och högre uppåt) vid 
lossning.
Lämna aldrig tippvagnen upphöjd när den inte 
används.
Vipp alltid med den övre delen av den bakre 
svansbrädan låst.
Följ nyttolasten på taravikt plåten på fordonet.

Kontrollera regelbundet att fjädringarna är i 
gott skick och att däcken är uppblåsta till det 
rekommenderade trycket.
Sprid lasten jämnt i tippvagnen.
Transportera homogena produkter som flyter 
lätt.
Kör aldrig, inte ens långsamt, med tippvagnen 
upphöjd.

Tippa på en plan och hård yta: sluttande 
eller löst underlag kan orsaka en 

förskjutning av tyngdpunkten som påverkar 
stabiliteten i hela enheten.
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10Specifikationer
Utrustning Ytterligare information

Tippbil Tippbilens underlag består av två stålämnen med hög hållfasthet, 2,5 mm tjocklek, zinkbelagda, förenade 
med central och longitudinell lasersvetsning.
Karossfärgad tippbil.

Tippbilens struktur två huvuddelar i galvaniserat höghållfast stål.
enramig huvudtvärbalk tillverkad av stålrör.
tvärbalkar i galvaniserat höghållfast stål. Montering skyddad mot korrosion genom applicering av en 
pulverlackbeläggning.

Under-ram två ”C”-formade sidomembran i höghållfast stål, 2,5 mm tjocklek, internt säkrad med breddad nedre 
vinge.
Monterad på basfordon med höghållfasta, stålstämplade konsoler.
enramig fottvärbalk tillverkad av stål och mekaniskt svetsat rör, varmförzinkat.
en bakre gångjärnstvärbalk i galvaniserat stål.
Stödstopp på sidobalkens ändar.
Skyddsgaller för bakre lampa.
Sidoskydd och vingstöd i galvaniserat stål.

Skivor Stålskivor med hög hållfasthet, 15/10 tjocklek, kallformade och monterade genom kontinuerlig 
lasersvetsning.
Antikorrosionsskydd garanterat genom en pulverbeläggningsbehandling.
Låshandtag med förstärkt zinkbeläggning, integrerade i skivans fördjupning.

Stegesbärare Galvaniserade stålskenor. Paneler och tvärbalkar i lackerat stål med veckade bultar.

Elektropumpenhet 12 volt/2 kW.
Driftstemperatur: -20 till +70 °C.

Hydraulikram Expansion, nitridstång, 3 karosser, diameter: 107 mm.
Maximaltryck: 20 bar.

Hydraulolja ISO HV 46 typ mineral eller motsvarande.
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– Gör inga ingrepp under ett flak som inte har 
stöttats upp.
– Stäng av strömförsörjningen till aggregatet 
med hjälp av kretsbrytaren.
– Med fordonet stillastående och motorn 
avstängd.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi 
starkt att du inte gör några ingrepp under 

flaket under manövrerna eller vid 
underhållsarbeten:

Underhåll
Oljebehållare
Kontrollera och fyll på olja regelbundet. Byt olja 
en gång om året. Byt ut oljan om den innehåller 
vatten.
Kontrollera med jämna mellanrum att slangen är 
i gott skick och att hydraulsystemet är tätt.

Pump och motor
Kräver ingen service, lagren är livstidssmorda 
och pumpens lager smörjs av oljan vid 
pumpning.

Mått
Denna anpassning är endast tillgänglig 
på L2-enkelkabiner; se tabellen nedan för 
specifikationer för tippbilen.

Tippbil (i mm)

Användbar längd 3,200

Totallängd 3,248

Användbar bredd 2 000

Total bredd 2,100

Höjd på skivor 350

Konverteringens vikt (i kg) 550

För specifikationer gällande 
L2-chassikabinen, se avsnittet Mått i 

plattformsversionen.

Vikter och släpvagnsvikter 
(kg)
Vikten för en bromsad släpvagn kan ökas 
genom omfördelning, dvs. att dragfordonets vikt 
minskas lika mycket, så att den högsta tillåtna 
totalvikten inte överskrids. Tänk emellertid på att 
väghållningen kan försämras om dragfordonet är 
lätt lastat.
Vikten i körklart skick är lika med vikten utan last 
+ förare (75 kg) + med tanken full till 90 %.
 

 

Innan du börjar köra med ett släp ska du 
kontrollera att:
– den vertikala kraft som utövas på kulan inte 
överstiger värdet (S) som står på släpvagnens 
skylt som anger egenvikt.
– släpvagnsvikten är lägre än värdet som står 
på släpvagnens skylt som anger egenvikt och att 

högsta tillåtna totalvikt inte överskrider det värde 
som står på fordonets skylt som anger egenvikt.
– för självbärande släp får inte den totala 
tågvikten överskrida det värde som står på 
fordonets skylt som anger egenvikt.

Hydraulsystem
Dessa försiktighetsåtgärder är obligatoriska 
vid alla ingrepp på den hydrauliska kretsen.
 

 

– Vid ingrepp knutna till underhåll under flaket, 
ska flaket placeras i en säker position på sitt stag 
(positionen anges av en röd pil under flakets 
botten).
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10

 

– Gör inga ingrepp under ett flak som inte har 
stöttats upp.
– Stäng av strömförsörjningen till aggregatet 
med hjälp av kretsbrytaren.
– Med fordonet stillastående och motorn 
avstängd.

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi 
starkt att du inte gör några ingrepp under 

flaket under manövrerna eller vid 
underhållsarbeten:

Underhåll
Oljebehållare
Kontrollera och fyll på olja regelbundet. Byt olja 
en gång om året. Byt ut oljan om den innehåller 
vatten.
Kontrollera med jämna mellanrum att slangen är 
i gott skick och att hydraulsystemet är tätt.

Pump och motor
Kräver ingen service, lagren är livstidssmorda 
och pumpens lager smörjs av oljan vid 
pumpning.

Smörjning
Flakets och cylinderns axlar har ingen 
smörjnippel. Smörj regelbundet sidoväggens 
gångjärn och handtag, samt den bakre 
sidoväggens fästkrokar.

Hjälpchassi och flak
För en maximal livslängd rekommenderar vi att 
du tvättar flaket regelbundet genom att spola av 
det med vatten.
Lackreparationer ska utföras snabbt för att 
undvika att rost sprider sig.

Efter 8 månaders användning ska 
vridmomentet mellan chassit och 

underredet kontrolleras (enligt tillverkarens 
föreskrifter för hjullutning).

Rengöring av glidventilen
► Lossa lock 244A, var försiktig med kulan och 
ta tillbaka den.
► Med hjälp av en bred skruvmejsel skruvar du 
av banjobolten/kolvenheten.
► Kontrollera att kolven glider fritt och avlägsna 
eventuella främmande material. Använd en 
magnet för att avlägsna metallspån.
► Sätt tillbaka enheten och se till att kolven 
glider fritt. Fäst kulan med lite fett på locket för 
återmontering.
► Tappa den hydrauliska enheten.

Tappning av den hydrauliska enheten
► Skruva loss det sexkantade locket 257.
► Lossa den invändiga skruven 587 med ett 
halvt varv med hjälp av en 6 mm hexnyckel.
► Manövrera enheten i några sekunder genom 
att trycka på höjningsknappen.
tippbilen höjs inte eller gör det mycket långsamt. 
När oljan kommer ut genom denna öppning 
tappas enheten.
► Dra åt skruv 587 på nytt och byt ut lock 257. 
Kontrollera att tippbilen sänks korrekt.

Detaljerat schema över den hydrauliska 
enheten UD2386
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Diagnostik
Symptom Elektrisk Hydraulik Verifiering/kontroll

Den hydrauliska enheten fungerar inte. X Strömkablage och enhetsrelä.

X Kontrollkablage (kontrollenhet).

X Strömbrytare.

Extremt högljudd enhet, höjer sig långsamt. X Sugfilter igensatt eller krossat i tankens botten.

Extremt högljudd ny enhet, höjer sig fort. X Pumpjustering, byt enhet.

Ramen sänker sig av sig själv. X Sänkventilen krossad eller blockerad.

Ramen sänker sig inte. X Ja, kontrollera glidventilen och utfallet.
Hänvisar till avsnittet ”Underhåll”.

X Nej, kontrollera spolen och de elektriska anslutningarna på 
ventilen.

X Nej, byt magnetventil.

X Nej, kontrollera ramens inriktning.

Enheten fungerar med dess tryck ökar inte. X Skjutventilen har fastnat om ingen magnetventil finns på 
enheten.
Hänvisar till avsnittet ”Underhåll”.

X Tryckavlastningsenhet, inställning, smuts.

X Pumpförsegling ur funktion.

X Motor-/pumpkoppling.

X Pump lossad från dess stöd.

Den hydrauliska enheten fungerar inte. X Magnetventilen är blockerad, byt ut den eller dra åt muttern 
bakom silen.

Kontrollenheten fungerar inte. X Kontrollera anslutningar och kontakter.
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10Symptom Elektrisk Hydraulik Verifiering/kontroll

Emulsion i tanken. X Felaktigt placerat returrör.

X Otillräcklig oljenivå.

Oljan rinner tillbaka genom oljedämpningsröret. X För hög oljenivå.

X Toleransen för oljedämpningsrörets membran är för högt, ska 
bytas ut. 
Giltigt endast för UD2386-enheter.

Säkringen slår ut under sänkning. X Byt ut sänkspolen.
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Bilradio
 

 

Multimedia-ljudsystem - 
Bluetooth® telephone

Systemet är skyddat på så sätt att det 
endast fungerar i din bil.

Av säkerhetsskäl får föraren enbart utföra 
åtgärder som kräver stor uppmärksamhet 

när bilen står stilla.
Då motorn är avstängd och för att undvika att 
batteriet urladdas, kopplas systemet bort efter 
aktivering av energisparläget.

De första stegen
Till/från och inställning av ljudvolym. 

Välj våglängdsområde, FM och AM. 

Välj ljudkällan USB eller AUX. 

Visa listan över anslutna telefoner. 

Vridning: bläddra i listan eller ställa in en 
radiostation.

Tryckning: bekräfta det alternativ som visas på 
skärmen.

Information om den radiostation eller 
media du lyssnar på.
Välj förinställda radiostationer.
FM-A, FM-B, FM-C, AM-A, AM-B, AM-C.
Visa menyn och gör inställningar. 

Radioknappar 1 till 6:
Välj förinställd radiostation.

Lång tryckning: lagra en station.
Slumpmässig uppspelning. 

Repeterad uppspelning. 

Stänga av/sätta på ljudet. 

Automatisk sökning av frekvens nedåt.
Val av föregående USB-spår.

Ihållande tryckning: snabbspolning bakåt.
Automatisk sökning av frekvens uppåt.
Val av nästa USB-spår.

Ihållande tryckning: snabbspolning framåt.
Avbryta pågående funktion.
Gå uppåt en nivå (meny eller mapp).

Reglage vid ratten
Aktivera/avaktivera pausfunktionen på 
källorna, USB/iPod, AUX och Bluetooth®.

Aktivera / avaktivera tystfunktionen på radion.
Aktivera / avaktivera mikrofonen under ett 
telefonsamtal.

Tryck upp eller ner: öka eller minska 
volymen för röstmeddelanden och källor 

för musik, handsfree och textmeddelandeläsning.
Aktivera röstigenkänning.
Pausa en röstinstruktion för att starta ett 

nytt röstkommando.
Pausa röstigenkänning.

Ta emot ett inkommande samtal.
Besvara ett andra inkommande samtal 

och sätta det aktiva samtalet i vänteläge.
Aktivera röstigenkänning för telefonfunktionen.
Avbryta en röstinstruktion för att ge ett annat 
röstkommando.
Pausa röstigenkänning.

Radio, tryck uppåt eller nedåt: välj nästa / 
föregående station.

Radio, tryck uppåt eller nedåt kontinuerligt: 
skanna frekvenser upp / ner till du släpper 
knappen.
Radio, tryck uppåt eller nedåt: välj nästa / 
föregående spår.
Media, tryck uppåt eller nedåt kontinuerligt: spola 
snabbt framåt/bakåt tills du släpper knappen.

Avvisa ett inkommande samtal.
Avsluta ett pågående samtal.

Radio
Välja en station

Den yttre omgivningen (kullar, höghus, 
tunnlar, parkeringar, garage, osv.) kan 

blockera mottagningen, även i RDS-läge.
Detta fenomen är helt normalt och är inget 
tecken på en felaktig radiofunktion.

Tryck på knappen "RADIO" för att välja 
våglängdsområdet FM eller AM.

Tryck helt kort på en av knapparna 
för att utföra en automatisk 

sökning efter en högre eller lägre frekvens.
Vrid reglaget för att söka manuellt efter en 
högre eller lägre frekvens.
Tryck på inställningsratten för att visa 
listan över de stationer som är tillgängliga 

lokalt.
Vrid inställningsratten för att välja en station och 
tryck sedan för att bekräfta valet.

Lagra en radiostation
Tryck på knappen "RADIO" för att välja 
våglängdsområdet FM eller AM.
Tryck på knappen "A-B-C" för att välja en 
av de tre nivåerna av förinställda 

stationer.
Gör en lång tryckning på en knapp för att 
lagra den station du lyssnar på.

Stationens namn visas och en ljudsignal 
bekräftar lagringen.
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11Radio
Välja en station

Den yttre omgivningen (kullar, höghus, 
tunnlar, parkeringar, garage, osv.) kan 

blockera mottagningen, även i RDS-läge.
Detta fenomen är helt normalt och är inget 
tecken på en felaktig radiofunktion.

Tryck på knappen "RADIO" för att välja 
våglängdsområdet FM eller AM.

Tryck helt kort på en av knapparna 
för att utföra en automatisk 

sökning efter en högre eller lägre frekvens.
Vrid reglaget för att söka manuellt efter en 
högre eller lägre frekvens.
Tryck på inställningsratten för att visa 
listan över de stationer som är tillgängliga 

lokalt.
Vrid inställningsratten för att välja en station och 
tryck sedan för att bekräfta valet.

Lagra en radiostation
Tryck på knappen "RADIO" för att välja 
våglängdsområdet FM eller AM.
Tryck på knappen "A-B-C" för att välja en 
av de tre nivåerna av förinställda 

stationer.
Gör en lång tryckning på en knapp för att 
lagra den station du lyssnar på.

Stationens namn visas och en ljudsignal 
bekräftar lagringen.

Tryck på "INFO" för att visa information 
om den radiostation du lyssnar på.

RDS
Om RDS-läget visas kan du fortsätta att 
lyssna på samma station genom att 

övervaka frekvensen. I vissa situationer är det 
dock inte säkert att det går att lyssna på en 
RDS-station i hela landet, eftersom 
radiostationerna inte täcker hela området. 
Därför kan mottagningen av stationen 
försvinna när mottagningen är dålig.

Tryck på knappen MENU. 

Välj "Regional" och tryck sedan för att 
aktivera eller avaktivera RDS-funktionen.

Alternativ frekvens (AF)
Välj "Alternativ frekvens" och tryck 
sedan för att aktivera eller avaktivera 

frekvensen.

När funktionen "Regional" är aktiverad 
kan systemet alltså när som helst söka 

efter den bästa tillgängliga frekvensen.

Lyssna på TA-meddelanden
TA-funktionen (trafikinformation) 
prioriterar TA-meddelanden. För att vara 

aktiv kräver funktionen goda 
mottagningsförhållanden för en radiostation 

som sänder denna typ av meddelanden. När 
ett trafikmeddelande sänds ut avbryts den 
aktuella ljudkällan automatiskt och 
TA-meddelandet hörs i högtalarna. När 
meddelandet är slut återgår systemet till 
normal uppspelning.

Tryck på knappen MENU. 

Välj "Trafikinformation (TA)" och tryck 
sedan för att aktivera eller avaktivera 

mottagning av trafikmeddelanden.

Media
USB-uttag

Anslut USB-minnet eller anslut -enheten 
till USB-hylsan i det mittersta 

förvaringsutrymmet, tillhandahållet för 
överföring av data till systemet med en lämplig 
kabel (medföljer ej).

För att skydda systemet ska du inte 
använda en USB-hubb.

Systemet sätter ihop spellistor (temporärt 
minne); detta kan ta från några sekunder till flera 
minuter att skapa vid första anslutningen.
Det går att minska väntetiden genom att ta bort 
filer som inte är musikfiler och minska antalet 
mappar.
Spellistorna uppdateras varje gång tändningen 
slås ifrån eller ett USB-minne ansluts. Listorna 
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memoreras: om inga ändringar görs kommer 
laddningstiden därefter bli kortare.

USB-uttag
Hylsan är placerad på mittkonsolen och 
ska endast användas för att strömförsörja 

och ladda en ansluten bärbar enhet.

Auxiliary-uttag (AUX)
Anslut en extern enhet (MP3-spelare etc.) 
till AUX-hylsan med en ljudkabel 

(medföljer ej).
Reglera först volymen på din externa enhet (välj 
en hög volymnivå). Ställ sedan in ljudvolymen på 
ljudsystemet.
Kontroller hanteras via den externa enheten.
Funktionerna för enheten ansluten till ”AUX”-
hylsan hanteras direkt av denna enhet: Det är 
därför inte möjligt att ändra spår/mapp/spellista 
eller styra uppspelningens start/slut/paus med 
reglagen på kontrollpanelen eller ratten.
För att undvika eventuellt oljud från högtalarna 
bör du inte lämna sladden till din portabla 
enhet ansluten till ”AUX”-hylsan när denna inte 
används.

Information och råd
Systemet stödjer externa enheter typ Mass 
Storage, BlackBerry® och spelare från ® (iPods 
och iPhones) som ansluts via USB-uttaget. 
Adapterkabeln medföljer inte.

Övriga enheter som inte systemet inte känner 
igen när den ansluts bör anslutas till AUX-uttaget 
med hjälp av en telepluggskabel (medföljer inte).
Vi rekommenderar att du använder filnamn 
med mindre än 20 tecken och inte använder 
specialtecken (t ex: " " ? . ; ù) för att undvika 
problem med att läsa av eller visa.
Använd endast USB-minnen i formatet FAT32 
(File Allocation Table).

För att skydda systemet ska du inte 
använda en USB-hubb.

Systemet stöder inte anslutning av två 
identiska apparater samtidigt (två 

minnen, två Apple®-spelare) men det går att 
ansluta ett minne och en Apple®-spelare 
samtidigt.

Du rekommenderas att använda 
godkända USB-kablar från Apple® för en 

korrekt användning.

Anslutning av 
Apple®-spelare

Anslut Apple®-spelaren till USB-hylsan 
med hjälp av lämplig kabel (medföljer 

inte).
Uppspelningen börjar automatiskt.
Spelaren styrs med ljudsystemets reglage.

Klassificeringarna som finns tillgängliga 
är de för den anslutna bärbara enheten 

(artister/album/typer/spår/spellistor/
ljudböcker/poddar).
Standarklassificeringen är sortering via artist. 
För att ändra den klassificering som används 
går du tillbaka till den första nivån i menyn 
och väljer sedan önskad klassificering (till 
exempel spellistor) och bekräftar bläddring till 
önskat spår.

Ljudsystemets programvaruversion 
kanske inte är kompatibel med din 

Apple®-spelare.

Telefon
Parkoppla en 
Bluetooth®-telefon

Eftersom åtgärden kräver stor 
uppmärksamhet från föraren ska du av 

säkerhetsskäl endast parkoppla en 
Bluetooth®-mobiltelefon med ljudsystemets-
handsfreesystem när bilen står stilla.

Aktivera Bluetooth®-funktionen i telefonen och 
kontrollera att den är "synlig för alla" (inställning 
i telefonen).

Tryck på knappen "Phone".

Om ännu ingen mobiltelefon har sparats i 
systemet visas en särskild sida på skärmen.

Välj "Ansluta telefon" för att påbörja 
parkopplingen och sök efter systemets 

namn i mobiltelefonen.
Skriv med hjälp av telefonens knappar in PIN-
koden som visas på systemets skärm eller 
bekräfta på telefonen den PIN-kod som visas.
Under parkopplingen visas en sida som anger 
procedurens förlopp.

Om parkopplingen inte fungerar kan du 
prova att stänga av och sedan starta om 

Bluetooth®-funktionen i telefonen.
När parkopplingen har slutförts 
framgångsrikt visas en sida med 

"Anslutningen upprättades”:
Bekräfta för att visa menyerna.

Menyn telefon ger bland annat tillgång till 
följande funktioner: "Samtalslista", 

"Kontakter”*,"Digital knappsats".

Besvara ett samtal
Ett inkommande samtal indikeras med en 
ringsignal och med ett meddelande ovanpå den 
pågående vyn i displayen.

Tryck på denna knapp för att ta emot 
samtalet.
Eller tryck på detta rattreglage för att 
avvisa samtalet.

*  om din telefon är helt kompatibel 
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11Om ännu ingen mobiltelefon har sparats i 
systemet visas en särskild sida på skärmen.

Välj "Ansluta telefon" för att påbörja 
parkopplingen och sök efter systemets 

namn i mobiltelefonen.
Skriv med hjälp av telefonens knappar in PIN-
koden som visas på systemets skärm eller 
bekräfta på telefonen den PIN-kod som visas.
Under parkopplingen visas en sida som anger 
procedurens förlopp.

Om parkopplingen inte fungerar kan du 
prova att stänga av och sedan starta om 

Bluetooth®-funktionen i telefonen.
När parkopplingen har slutförts 
framgångsrikt visas en sida med 

"Anslutningen upprättades”:
Bekräfta för att visa menyerna.

Menyn telefon ger bland annat tillgång till 
följande funktioner: "Samtalslista", 

"Kontakter”*,"Digital knappsats".

Besvara ett samtal
Ett inkommande samtal indikeras med en 
ringsignal och med ett meddelande ovanpå den 
pågående vyn i displayen.

Tryck på denna knapp för att ta emot 
samtalet.
Eller tryck på detta rattreglage för att 
avvisa samtalet.

*  om din telefon är helt kompatibel 

Avsluta ett samtal
För att avvisa ett samtal trycker du på 
denna knapp på rattreglaget.

Ringa upp
Välj "Samtalslista" för att visa de senast 
slagna numren.
Välj "Kontakter" för att komma till din 
telefonbok, bläddra sedan med 

vridreglaget.
Använd systemets "Knappsats" för att slå 
ett nummer.

Inställningar
Systeminställningar

Tryck på ”MENY”-knappen. 

Välj ”Systeminställningar” och tryck 
sedan för att visa listan över inställningar 

och aktivera eller inaktivera alternativen:
– ”Återinför standardvärde”
– ”20 min. avstängningsfördröjning”
– ”Volymbegränsning vid start”
– "Automatiskt"

Ljud
Tryck på knappen ”MENU”. 

Välj "Ljud" och tryck sedan för att visa 
listan över inställningar och aktivera eller 

avaktivera alternativen:
– "Diskant"
– "Mellanregister"
– "Bas"
– "Balans"
– "Fartanpassad volym"
– "Loudness"

Ljudkällorna ställs in oberoende av 
varandra.

Röstkommandon
Information - Användning

Istället för att röra vid skärmen kan du 
använda rösten för att styra systemet.

För att vara säker på att dina 
röstkommandon alltid känns igen av 

systemet rekommenderar vi följande:
– Tala med normalt tonfall,
– Vänta tills pip-ljudet hörs innan du börjar 
prata.
– Systemet känner igen de röstkommandon 
som uttalas oberoende av kön, tonfall och 
modulering av rösten hos den som uttalar 
dem.
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– Reducera om möjligt ljudet inne i kupén.
– Be de andra passagerarna vara tysta 
innan du uttalar röstkommandona. Eftersom 
systemet känner igen kommandon oavsett 
vem som uttalar dem, kan det annars hända 
att systemet känner igen andra kommandon 
eller extra kommandon än de som begärts 
när flera personer talar samtidigt.
– För att systemet ska fungera optimalt, 
rekommenderar vi dig att stänga fönstren 
och ev. soltak (på tillämpliga modeller eller 
marknader) för att undvika yttre källor till 
störningar.

Reglage på ratten
Med denna knapp kan du aktivera 
röstigenkänningsläget "Telefon" som t.ex. 

ger möjlighet att ringa upp, visa senaste/
mottagna/tidigare samtal eller visa adressboken.

Med denna knapp kan du aktivera 
röstigenkänningsläget "Radio/Media" som 

ger möjlighet att ställa in en specifik radiostation 
eller en AF/FM-frekvens, lyssna på ett spår eller 
ett album som finns på ett USB-minne, en iPod 
eller en MP3-CD.

Röstinteraktionen kan användas snabbt 
genom att du trycker på dessa knappar 

medan du lyssnar på en röstinstruktion från 

* Den här funktionen är bara tillgänglig om den anslutna telefonen har stöd för nedladdning av telefonbok och senaste samtal och om motsvarande 
nedladdning har gjorts.

systemet. Röstkommandot kan då uttalas 
direkt.
Om systemet till exempel håller på att uttala 
röstinstruktionen i en hjälpfunktion och du vet 
vilket kommando du ska ge systemet, avbryts 
röstinstruktionen när du trycker på dessa 
knappar och då går det att uttala önskat 
röstkommando direkt (på så vis slipper du 
lyssna på hela röstinstruktionen).
Om trycker på dessa knappar när systemet 
väntar på att användaren ska uttala ett 
röstkommando avslutas röstutbytet.

Varje gång du trycker på en knapp hörs 
ett "pip" (ljudsignal) och på skärmen 

visas en sida med förslag där användaren 
ombeds uttala ett kommando.

Globala röstkommandon
Dessa kommandon kan göras ifrån 
alla skärmssidor efter ett tryck på 

knappen för röstigenkänning eller telefon som 
finns på ratten, såvida inget telefonsamtal pågår.
Help
Ge generisk hjälp till användaren genom att 
erbjuda några tillgängliga kommandon.
Cancel
Stäng den aktuella röstsekvensen.
Upprepa

Upprepa det senaste röstmeddelandet för 
användaren.
Handledning för röstfunktioner
Erbjuder en detaljerad beskrivning för 
användaren kring hur du använder röstsystemet.

Röstkommandon ”Telefon”
Om telefonen är ansluten till systemet kan 
följande röstkommandon göras från alla 

startskärmssidor efter ett tryck på 
telefonknappen som finns på ratten, om inget 
telefonsamtal pågår. 
Om ingen telefon är ansluten uppger ett 
röstmeddelande att: ”ingen telefon är ansluten”. 
Anslut en telefon och försök igen”, och sedan 
kommer ljudsessionen att stängas.

Det är möjligt att ersätta fliken 
”mobiltelefon” med tre andra tillgängliga 

flikar: ”Hem”, ”Kontor”, ”Annat”.

Ringa* > Peter Andersson
Slå telefonnumret kopplat till kontakten Peter 
Andersson.
Ring* > Peter Andersson > Mobiltelefon
Slå telefonnumret med mobiltelefonfliken 
kopplad till kontakten Peter Andersson.
Ring nummer > 0123456789
Ring nummer 0123456789.
Slå nummer på nytt
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11Ring numret eller kontakten för senast gjorda 
samtal.
Ring tillbaka
Ring numret eller kontakten för senast mottagna 
samtal.
Senaste samtal*
Visa den kompletta listan för de senaste 
samtalen: utgående, missade och inkommande.
Outgoing calls*
Visa listan med utgående samtal.
Missade samtal*
Visa listan med missade samtal.
Incoming calls*
Visa listan med inkommande samtal.
Telefonbok*
Visa katalogen för den anslutna telefonen.
Sök* > Peter Andersson
Visa Peter Anderssons kontaktinformation i 
katalogen med alla sparade nummer.
Sök* > Peter Andersson > Mobiltelefon
Visa telefonnumret med mobiltelefonfliken 
kopplad till kontakten Peter Andersson.
Visa meddelanden*
Visa listan med SMS-meddelanden mottagna av 
den anslutna telefonen.

Om telefonen tillåter inspelning av 
”Förnamn” (Peter) och ”Efternamn” 

* Den här funktionen är bara tillgänglig om telefonen som är ansluten till systemet stödjer SMS-läsfunktionen.
** Du kan byta ut ”Magic” med ett annat FM-stationsnamn mottaget av radion. Alla radiostationer erbjuder inte denna tjänst.

(Andersson) i två separata fält ska du göra 
följande röstkommandon:
– ”Ring” > ”Peter” > ”Andersson” eller ”Ring” 
> ”Andersson” > ”Peter”.
– ”Sök” > ”Peter” > ”Andersson” eller ”Sök” > 
”Andersson” > ”Peter”.

”AM/FM 
radio”-röstkommandon

Följande kommandon kan göras ifrån alla 
startskärmssidor efter ett tryck på 

knappen för röstigenkänning som finns på ratten, 
såvida inget telefonsamtal pågår.
Ställ in på > 105,5 > FM
Ställ in radion på frekvens 105.5 på FM-spannet.
Ställ in på > 940 > AM
Ställ in radion på frekvens 940 på AM-spannet.
Ställ in på** > Magic > FM
Ställ in radion på stationen Magic.

Röstkommandon för 
”Media”

Följande kommandon kan göras ifrån alla 
startskärmssidor efter ett tryck på 

knappen för röstigenkänning som finns på ratten, 
såvida inget telefonsamtal pågår.
Lyssna på spår > ”Spår 1”
Spela upp spåret ”spår 1”.

Lyssna på album > ”Album 1”
Spela upp låtarna från albumet ”album 1”.
Lyssna på artist > ”Artist 1”
Spela upp låtarna från artisten ”artist 1”.
Lyssna på musikstil > ”Jazz”
Spela upp låtarna från musikstilen ”Jazz”.
Lyssna på spellista > ”Spellista 1”
Spela upp låtarna från spellistan ”1”.
Lyssna på podcast > ”Radio 1”
Spela upp podcasten ”Podcast 1”.
Lyssna på ljudbok > ”Bok 1”
Spela ljudboken ”bok 1”.
Lyssna på spår nummer > ”5”
Spela spår nummer ”5”.
Välj > ”USB”
Välj USB-mediestöd som den aktiva ljudkällan.
Bläddra > ”Album”
Visa listan med tillgängliga album.

Röstkommandon 
”Textmeddelande”

Följande kommandon kan göras ifrån 
vardera startskärm efter ett tryck på 

telefonknappen som finns på ratten, såvida inget 
telefonsamtal pågår.
Skicka ett textmeddelande till > 0123456789
Starta röstproceduren för att skicka ett förinställt 
textmeddelande med systemet.
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Skicka ett meddelande till > Peter Andersson 
> Mobiltelefon
Starta röstproceduren för att skicka ett förinställt 
textmeddelande med systemet.
Visa textmeddelande > Peter Andersson > 
Mobiltelefon
Visa listan med textmeddelanden nedladdade av 
telefonen.

Röstkommandon "Ringa 
med handsfreefunktion"

Följande kommandon är tillgängliga när 
ett samtal pågår.

Kommandona kan göras ifrån alla skärmssidor 
under ett samtal efter ett tryck på telefonknappen 
som finns på ratten.
Skicka 0123456789
De valda tonerna är skickade till 0123456789.
Skicka lösenord för röstbrevlåda
De valda tonerna är skickade till numren 
registrerade i ”lösenord röstbrevlåda”.
Aktivera högtalare
Överlåt samtalet till telefonen eller systemet.
Aktivera/inaktivera mikrofon
Aktivera/inaktivera systemets mikrofon.
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12Pekskärms ljud- och 
telematiksystem
 

 

Multimedia-ljudsystem 
–Bluetooth® telefon 
– GPS-navigering

Systemet är skyddat på så sätt att det 
endast fungerar i din bil.

Av säkerhetsskäl får föraren enbart utföra 
åtgärder som kräver stor uppmärksamhet 

när bilen står stilla.
Då motorn är avstängd och för att undvika att 
batteriet urladdas, kopplas systemet bort efter 
aktivering av energisparläget.

De första stegen
Använd knapparna under pekskärmen för 
att öppna huvudmenyerna och tryck sen på 
pekskärmens virtuella knappar.

Skärmen är av typen "resistiv", därför 
måste du trycka ordentligt, särskilt vid 

"dragningar" (för att dra ut en lista, flytta en 
karta etc.). Det räcker inte med att snudda vid 
skärmen. Tryckningar med flera fingrar 
registreras inte.
Skärmen kan användas med handskar. 
Denna teknologi kan användas vid alla 
temperaturer.

Rengör skärmen med en mjuk trasa som 
inte repar (glasögonduk) utan 

rengöringsmedel.
Använd inte vassa föremål på skärmen.
Rör inte skärmen med våta händer.

Vid höga temperaturer kan ljudvolymen 
sänkas för att skydda systemet. När 

temperaturen sjunker i kupén återgår volymen 
till den ursprungliga nivån.
Systemet kan även övergå till standbyläge 
(skärmen släcks helt och ljudet stängs av) 
under minst 5 minuter.

Tryck på: på / av.
Rotation: Justera volymen (varje källa är 

oberoende).

Slå på / stäng av skärmen. 

Aktivera / avaktivera volymen (mute / 
paus).
Radio, rotation: sök efter radiostationer.
Media, rotation: välja föregående / nästa 

spår.
Tryckning: bekräfta det alternativ som visas på 
skärmen.

Aktivera, avaktivera och konfigurera vissa 
av systemets och bilens 

kontrollfunktioner.
Avbryta pågående funktion. 
Gå upp en nivå (meny eller mapp).

Ordlista
VOLUME
Justera volymen genom rotation.
RADIO
Öppna radiomenyn.
MEDIA
Öppna mediamenyn och de olika musikkällorna.
NAV
Öppna navigationsmenyn.
PHONE
Öppna telefonmenyn.
MORE
Öppna bilens information.
BROWSE, TUNE, SCROLL
Vrid på knappen för att:
–  bläddra genom en meny eller lista.
– välja en radiostation.
ENTER
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Fordonsinformation
 

 

Öppna utomhustemperaturen, klockan, 
kompassen och färddatorn.

Navigation
 

 

Ange navigeringsinställningar och välj en 
destination.

Bekräfta ett alternativ som visas på skärmen 
genom att trycka.

Reglage vid ratten
Aktivera / avaktivera pausfunktionen på 
USB/iPod och Bluetooth® källor.

Aktivera / avaktivera tystfunktionen på radion.
Aktivera / avaktivera mikrofonen under ett 
telefonsamtal.

Tryck upp eller ner: öka eller minska 
volymen för röstmeddelanden och 

musikkällor, handsfree och 
textmeddelandeläsare.

Aktivera röstigenkänning.
Pausa en röstinstruktion för att starta ett 

nytt röstkommando.
Pausa röstigenkänning.

Ta emot ett inkommande samtal.
Besvara ett andra inkommande samtal 

och sätta det aktiva samtalet i vänteläge.
Aktivera röstigenkänning för telefonfunktionen.
Avbryta en röstinstruktion för att ge ett annat 
röstkommando.
Pausa röstigenkänning.

Radio, tryck uppåt eller nedåt: välj nästa / 
föregående station.

Radio, tryck uppåt eller nedåt kontinuerligt: 
skanna frekvenser upp / ner till du släpper 
knappen.
Radio, tryck uppåt eller nedåt: välj nästa / 
föregående spår.

Media, tryck uppåt eller nedåt kontinuerligt: spola 
snabbt framåt / bakåt tills du släpper knappen.

Avvisa ett inkommande samtal.
Avsluta ett pågående samtal.

Menyer
Radio
 

 

Välja från de olika ljudkällorna för radio.
Aktivera, avaktivera vissa 

inställningsfunktioner.

Telephone
 

 

Anslut en mobiltelefon via Bluetooth®. 

Media
 

 

Välja olika ljudkällor för musik.
Aktivera, avaktivera vissa 

inställningsfunktioner.
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12Fordonsinformation
 

 

Öppna utomhustemperaturen, klockan, 
kompassen och färddatorn.

Navigation
 

 

Ange navigeringsinställningar och välj en 
destination.

Settings
 

 

Aktivera, avaktivera och konfigurera vissa 
av systemets och bilens 

kontrollfunktioner.

Radio
Tryck på "RADIO" för att visa radiomenyn: 

 
Tryck lätt på 9 eller :-knapparna för att utföra en automatisk sökning. 

Tryck och håll inne knappen för att utföra en 
snabbsökning.
Tryck på Memor.
Tryck på knappen och håll den intryckt för att 
memorera den station du lyssnar på.
Stationen du lyssnar på är markerad.
Tryck på ”Alla”-knappen för att visa alla sparade 
radiostationer i det valda frekvensbandet.
Bläddra
– Lista med stationer.
– Tryck för att välja en station.
– Uppdatera listan efter mottagningen.

– Tryck på 5 eller 6-knapparna för att bläddra 
genom de radiostationer som hittades.
– Hoppa direkt till önskad bokstav i listan.
AM/DAB
– Välj band.
– Välj frekvensband.
Inställning
– Direktinställning.
– Det virtuella tangentbordet på skärmen låter 
dig ange ett nummer som motsvarar stationen.
– De grafiska knapparna ”plus” eller ”minus” 
möjliggör exakt justering av frekvensen.
Information
– Information.
– Visa information rörande radiostationen du 
lyssnar på.
Ljud
– Equalizer.
– Justera bas, medium och diskant.
– Balans/toning.
– Justera balansen mellan de främre och bakre 
högtalarna, vänster och höger.
– Tryck på knappen i mitten av pilarna för att 
balansera inställningarna.
– Volym/hastighet.
– Välj önskad parameter; alternativet är 
markerat.
– Loudness.
– Optimera kvaliteten på ljud med låg volym.
– Automatisk radio.
– Ställ in radion när du startar eller återställ det 
aktiva tillståndet för när tändningsnyckeln senast 
vreds till STOPP.
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– Optimera kvaliteten på ljud med låg volym.
– Automatisk radio.
– Ställ in radion när du startar eller återställ det 
aktiva tillståndet för när tändningsnyckeln senast 
vreds till STOPP.
– Avstängningsfördröjning av radio.
– Ställ in parametern.
– AUX vol. inställning.
– Ställ in parametrarna.

USB-uttag
Anslut USB-minnet eller anslut -enheten 
till USB-hylsan i det mittersta 

förvaringsutrymmet, tillhandahållet för 
överföring av data till systemet med en lämplig 
kabel (medföljer ej).

För att skydda systemet ska du inte 
använda en USB-hubb.

Systemet sätter ihop spellistor (temporärt 
minne); detta kan ta från några sekunder till flera 
minuter att skapa vid första anslutningen.
Det går att minska väntetiden genom att ta bort 
filer som inte är musikfiler och minska antalet 
mappar.
Spellistorna uppdateras varje gång tändningen 
slås ifrån eller ett USB-minne ansluts. Listorna 
memoreras: om inga ändringar görs kommer 
laddningstiden därefter bli kortare.

– Avstängningsfördröjning av radio.
– Ställ in parametern.
– AUX vol. inställning.
– Ställ in parametrarna.

DAB-radio (Digital Audio 
Broadcasting)
Marksänd digitalradio

Digitalradio
Digitalradion erbjuder högre ljudkvalitet 
och du kan även få grafisk information 

och nyheter från den valda radiostationen.
De olika multiplex/ensembler som finns visar 
ett urval av radiostationer i alfabetisk ordning.

Tryck flera gånger på "RADIO" för att 
öppna "DAB Radio".
Välj fliken "Bläddra". 

Välj en lista bland de filter 
som erbjuds: "Allt" 

"Genrer", "Grupper" och välj sedan en 
radiostation.

Tryck på knappen "Uppdatera" för att 
uppdatera listan med "DAB Radio"-

stationer som kan tas emot.

DAB/FM-stationsföljning
"DAB" har inte 100 % täckning.
När den digitala signalmottagningen 

är dålig kan alternativet "AF" (alternativ 
frekvens) användas för att fortsätta lyssna 
på samma radiostation, genom att den 
automatiskt växlar till motsvarande analog 
"FM"-station (om en sådan finns).

När systemet växlar till analogradion sker 
en förskjutning på några sekunder och 

ibland kan volymen variera.
När den digitala signalkvaliteten återställs 
växlar systemet automatiskt tillbaka till "DAB".

Om den DAB-station du lyssnar på inte 
finns, bryts ljudet när den digitala 

signalen blir för dålig och den alternativa 
”AF”-frekvensen överkorsas.

Media
Tryck på "MEDIA" för att visa 
mediamenyn:

 
Tryck lätt på 9 eller :-knapparna för att spela föregående/nästa spår. 

Tryck på och håll inne knapparna för att 
snabbspola framåt eller bakåt i det valda spåret.
Bläddra
– Bläddra mellan: Spelas nu, artister, album, 
låtar, spellistor, ljudböcker och poddar.

– Bläddra mellan och välj låtar som finns i den 
aktiva enheten.
– Valmöjligheterna beror på den anslutna 
enheten eller typen av CD-skiva som är isatt.
Källa
– CD, AUX, USB.
– Välj önskad ljudkälla från de som finns 
tillgängliga eller sätt i en enhet avsedd för 
detta ändamål; systemet börjar spela källorna 
automatiskt.
– Bluetooth®.
– Spara en Bluetooth® ljudenhet.
Information
– Information.
– Visa informationen för det spår du lyssnar på.
Slumpvis
Tryck på knappen för att spela låtarna på CD:n, 
USB:et, iPoden eller Bluetooth® i slumpmässig 
ordning.
Upprepa
Tryck på knappen för att aktivera denna funktion.
Ljud
– Equalizer.
– Justera bas, medium och diskant.
– Balans/toning.
– Justera balansen mellan de främre och bakre 
högtalarna, vänster och höger.
– Tryck på knappen i mitten av pilarna för att 
balansera inställningarna.
– Volym/hastighet.
– Välj önskad parameter; alternativet är 
markerat.
– Loudness.
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12– Optimera kvaliteten på ljud med låg volym.
– Automatisk radio.
– Ställ in radion när du startar eller återställ det 
aktiva tillståndet för när tändningsnyckeln senast 
vreds till STOPP.
– Avstängningsfördröjning av radio.
– Ställ in parametern.
– AUX vol. inställning.
– Ställ in parametrarna.

USB-uttag
Anslut USB-minnet eller anslut -enheten 
till USB-hylsan i det mittersta 

förvaringsutrymmet, tillhandahållet för 
överföring av data till systemet med en lämplig 
kabel (medföljer ej).

För att skydda systemet ska du inte 
använda en USB-hubb.

Systemet sätter ihop spellistor (temporärt 
minne); detta kan ta från några sekunder till flera 
minuter att skapa vid första anslutningen.
Det går att minska väntetiden genom att ta bort 
filer som inte är musikfiler och minska antalet 
mappar.
Spellistorna uppdateras varje gång tändningen 
slås ifrån eller ett USB-minne ansluts. Listorna 
memoreras: om inga ändringar görs kommer 
laddningstiden därefter bli kortare.

USB-uttag
Hylsan är placerad på mittkonsolen och 
ska endast användas för att strömförsörja 

och ladda en ansluten bärbar enhet.

Auxiliary-uttag (AUX)
Anslut en extern enhet (MP3-spelare etc.) 
till AUX-hylsan med en ljudkabel 

(medföljer ej).
Reglera först volymen på din externa enhet (välj 
en hög volymnivå). Ställ sedan in ljudvolymen på 
ljudsystemet.
Kontroller hanteras via den externa enheten.
Funktionerna för enheten ansluten till ”AUX”-
hylsan hanteras direkt av denna enhet: Det är 
därför inte möjligt att ändra spår/mapp/spellista 
eller styra uppspelningens start/slut/paus med 
reglagen på kontrollpanelen eller ratten.
För att undvika eventuellt oljud från högtalarna 
bör du inte lämna sladden till din portabla 
enhet ansluten till ”AUX”-hylsan när denna inte 
används.

Val av ljudkälla
Tryck på "MEDIA". 

Välj fliken "Ljudkälla" för att visa 
ljudkällorna i snabb följd.

Välj ljudkälla. 

Använd uppspelningsalternativen på skärmen.

Tryck på knappen "Slumpm." och/eller på 
knappen "Upprepa" för att aktivera dem, tryck 
en gång till för att avaktivera dem.

Information och råd
Bilradion spelar endast ljudfiler med filtilläggen 
".wav", ".wma", and ".mp3"med en kapacitet 
mellan 32 Kbps och 320 Kbps.
För ljudfiler med filtilläggen ".aac", ".m4a", 
".m4b" och ".mp4” stöds samplingsfrekvenserna 
8–96 kHz.
Spellistor av typen ".m3u" och ".pls" accepteras 
också.
Systemet hanterar inte utrustning med en 
kapacitet på över 64 GB.
Vi rekommenderar att du använder filnamn 
med mindre än 20 tecken och inte använder 
specialtecken (t ex: " " ? . ; ù) för att undvika 
problem med att läsa av eller visa.

Systemet stödjer externa enheter typ 
Mass Storage, BlackBerry® och spelare 

från ® (iPods och iPhones) som ansluts via 
USB-uttaget. Adapterkabeln medföljer inte.
Den externa utrustningen styrs via 
ljudanläggningens reglage.
Övriga enheter som inte systemet inte känner 
igen när den ansluts bör anslutas till AUX-
uttaget med hjälp av en telepluggskabel 
(medföljer inte).

Använd endast USB-minnen i formatet FAT32 
(File Allocation Table).
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För att skydda systemet ska du inte 
använda en USB-hubb.

Systemet stöder inte anslutning av två 
identiska apparater samtidigt (två 

minnen, två Apple®-spelare) men det går att 
ansluta ett minne och en Apple®-spelare 
samtidigt.

Du rekommenderas att använda 
godkända USB-kablar från Apple® för en 

korrekt användning.

BluetoothLjudströmning via 
®

Med streaming-funktionen går det att lyssna på 
telefonens musikfiler via bilens högtalare.
Aktivera funktionen Bluetooth® på den externa 
enheten.

Tryck på "MEDIA".
Om en mediakälla är aktiv ska du trycka 

på knappen "Ljudkälla".
Välj mediakällan "Bluetooth®" och tryck 
sedan på knappen "Lägg till utrustn.".

Om ännu ingen separat utrustning har 
registrerats i systemet visas en speciell sida på 
skärmen.
Välj "Ja" för att påbörja registreringen och 
söka efter systemets namn på den separata 
utrustningen.

Välj systemets namn på den separata 
utrustningen och när det begärs av 
ljudutrustningen ska du skriva in PIN-koden 
som visas på systemets skärm eller bekräfta 
den angivna PIN-koden på den separata 
utrustningen.
Medan registreringen pågår visas en sida som 
anger status för registreringens förlopp.
Om det uppstår något fel inaktiverar och 
återaktiverar du Bluetooth® på enheten.
När registreringen är framgångsrikt avslutad 
visas en sida:
– svarar du "Ja" på frågan sparas 
ljudutrustningen Bluetooth® som favorit 
(utrustningen har prioritet före annan utrustning 
som registreras senare).
– svarar du "Nej" avgörs prioriteten av i vilken 
ordning de olika utrustningarna ansluts. Den 
utrustning som anslutits senast har störst 
prioritet.

Med vissa Bluetooth®-utrustningar går 
det inte att bläddra bland stycken och 

annan information i telefonen i alla kategorier 
som finns i systemet.

Anslutning av 
Apple®-spelare

Anslut Apple®-spelaren till USB-hylsan 
med hjälp av lämplig kabel (medföljer 

inte).
Uppspelningen börjar automatiskt.

Spelaren styrs med ljudsystemets reglage.

Klassificeringarna som finns tillgängliga 
är de för den anslutna bärbara enheten 

(artister/album/typer/spår/spellistor/
ljudböcker/poddar).
Standarklassificeringen är sortering via artist. 
För att ändra den klassificering som används 
går du tillbaka till den första nivån i menyn 
och väljer sedan önskad klassificering (till 
exempel spellistor) och bekräftar bläddring till 
önskat spår.

Ljudsystemets programvaruversion 
kanske inte är kompatibel med din 

Apple®-spelare.

Navigation
Tryck på NAV i mitten eller längst ned på 
skärmen för att visa inställningarna och 

navigeringsmenyn:
Åka till ...
Välj "Åka till" för att bestämma destination på 
flera sätt och inte bara genom att skriva in 
adressen.
Visa kartan
Visa kartan för sträckan för en översikt med hjälp 
av kartnavigatorn.
Planera en sträcka
Använd navigationssystemet för att planera en 
sträcka på förhand genom att välja utgångspunkt 
och destination.
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12Tjänster
Använd trafikinformationen för att minska 
effekten av förseningar på grund av trafikköer.
Inställningar
Ändra navigationssystemets utseende och 
funktioner.
Du får tillgång till de flesta av systemets 
inställningar genom att klicka på "Inställningar" i 
huvudmenyn.
Hjälp
Tillgång till information om assistanstjänster och 
andra specialtjänster.
Avsluta
Bekräfta inställningarna.
Begränsning
Fartbegränsning (om farten är känd).
För att se skillnaden mellan önskad ankomsttid 
och beräknad ankomsttid.
Växla mellan 2D- och 3D-kartor.
Åka till..., Visa karta, Planera en sträcka, 
Tjänster, Inställningar, Hjälp, Avsluta.
När navigationssystemet startas för första 
gången visas "Läget körning" och detaljerad 
information om den aktuella positionen.
Klicka vid mitten av skärmen för att öppna 
huvudmenyn.
Ytterligare information
Sammanfattningen av sträckan ger en 
översikt över sträckan, distansen som återstår 
till destinationen och en uppskattning av 
återstående tidsåtgång för sträckan.

Med RDS-TMC-data, visar sammanfattningen 
av sträckan trafikinformation som är relaterad till 
förseningar på sträckan.
Ändra sträckan
Navigationssystemet hjälper dig att komma fram 
till destinationen så snabbt som möjligt genom 
att visa en snabbare alternativ sträcka när en 
sådan är tillgänglig.
Avsluta
Bekräfta inställningarna.
Instruktioner
Navigationsanvisningar för nästa del av sträckan 
och distans till nästa anvisning. Om den andra 
anvisningen kommer om mindre än 150 meter 
efter den första visas den omedelbart i stället för 
distans.
Rör vid den här delen av statusraden för att 
upprepa den senaste röstinstruktionen.

Uppdatera kartor
För att uppdatera en karta kan du göra 
följande:

– Uppdateringsgaranti av karta: om en ny 
karta blir tillgänglig inom 90 dagar från en 
första användning av systemet kan du ladda 
ner denna kostnadsfritt en gång.
– Kartuppdatering: du kan köpa en ny version 
av ditt systems karta.

Utför följande steg för att installera en 
kartuppdatering till ditt system:
– Förbered en USB-enhet.

– Installera TomTom HOME och skapa ett 
MyTomTom-konto.
– Ladda ned kartan.
– Installera den nya kartan.

Använd en USB-enhet istället för en 
masslagringsenhet (telefon eller 

mediaspelare).

För att skydda systemet ska du inte 
använda en USB-hubb.

Förbered en USB-enhet

USB-enhetens förberedelse måste 
göras med motorn igång och bilen 

stillastående.

För att kunna uppdatera kartan måste du ha en 
USB-enhet som möter följande kriterier:
– USB-minnet ska vara tomt.
– USB-enheten har 16 GB tillgängligt utrymme.
– Använd endast USB-minnen i formatet FAT32 
(File Allocation Table).
– Lås inte USB-enheten och kontrollera att filer 
kan sparas på den.
Gör följande för att förbereda USB-enheten:
► Se till att kartan du vill uppdatera är aktiv för 
ditt navigeringssystem.
Om navigeringssystemet har ett flertal kartor 
och du önskar uppdatera en karta som för 
närvarande inte är aktiv ska du börja med att 
aktivera denna.
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►  Välj ”Byt karta” i menyn ”Inställningar” för 
navigeringsapplikationen.
►  Välj ”Navigeringsuppdateringar” från 
menyn ”Inställningar”.
►  Du måste ange om du vill förbereda en USB-
enhet för att ladda ner uppdateringar.
►  Välj "Ja".
►  För in USB-enheten i USB-hylsan för 
dataöverföring som finns i det mittersta 
förvaringsutrymmet.
Systemet påbörjar förberedelse av 
USB-enheten.

–  Om systemet fortsätter att be dig föra 
in en USB-enhet ska du se till att din 

USB-enhet uppfyller ovanstående villkor, och 
sedan försöka på nytt.
–  Om du ansluter flera USB-enheter kommer 
systemet uppmana dig att avlägsna enheter 
så att enbart enheten som ska förberedas är 
ansluten.
–  Om det inte finns tillräckligt med utrymme 
på USB-enheten, uppmanas du till att 
använda en annan USB-enhet.
–  Om du ansluter en USB-enhet som 
innehåller filer kommer systemet att varna dig 
för att dessa filer kan komma att raderas.

När USB-enheten är klar visas nedanstående 
meddelande:
"Navigationsupdateringar"
Förberedelsen av USB-enheten är slutförd.
Du kan nu ta bort USB-enheten säkert.

► Avlägsna USB-enheten. Nu kan du ladda ner 
den nya kartan till din USB-enhet.
Installera TomTom HOME
För att installera ”TomTom HOME” och skapa ett 
”MyTomTom”-konto ska du utföra följande steg:
►  Ladda ner och installera TomTom HOME-
appen till din dator genom denna länk:
tomtom.com/getstarted
►  Välj och ladda ner TomTom HOME, och följ 
sedan instruktionerna på skärmen.

Använd ett säkert Wi-Fi-nätverk istället 
för 3G/4G för att ladda ner applikationen 

till din dator.

► Anslut USB-minnet till din dator; "TomTom 
HOME" startar automatiskt.
►  Välj ”Logga in” i det övre högra hörnet av 
”TomTom HOME”.
►  Välj ”Registrera” och ange din information för 
att skapa ett ”MyTomTom”-konto.

För att kunna ta emot kartuppdateringar 
måste du ha ett ”MyTomTom”-konto.

När kontot har skapats måste du ange om du vill 
länka ditt system till ditt konto. Den förberedda 
USB-enheten representerar ditt system.
►  Välj ”Länka enhet”, och sedan ”Stäng”.
Du kan nu ladda ner en karta till din USB-enhet.
Ladda ned en karta
Anslut USB-minnet till din dator.
Välj en karta som ska laddas ned

–  För att kontrollera om du kan ladda ner en 
karta kostnadsfritt med kartuppdateringsgarantin 
väljer du ”Verktyg” och sedan 
”Kartuppdateringsgaranti” i ”TomTom HOME”.
–  För att köpa en kartuppdatering väljer du 
”köpa kartor” i ”TomTom HOME”.
–  Om du redan har köpt en uppdatering väljer 
du ”Uppdatera min enhet” i ”TomTom HOME”.
Ladda ned en karta
Om en kartuppdatering finns tillgänglig för 
ditt system är den listad som en tillgänglig 
uppdatering.

Om ditt system redan har den senaste 
kartan finns inga uppdateringar.

►  Välj kartan du vill ladda ner och välj sedan 
”Uppdatera och installera”. Kartan kommer att 
laddas ner och installeras på din USB-enhet.
►  Välj ”Klar” när processen är slutförd.
Installera kartan

Den nya kartan måste laddas ner med 
motorn igång och fordonet 

stillastående.

När du har laddat ner en karta till din USB-enhet 
kan du installera den till ditt system.
►  För in USB-enheten innehållande den 
nya kartan i USB-hylsan för dataöverföring 
till systemet som finns i det mittersta 
förvaringsutrymmet.
Systemet upptäcker närvaron av den nya kartan 
på USB-enheten. Den kan också innehålla en 
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12uppdatering av navigeringsprogramvaran om 
detta är nödvändigt för den nya kartan.
► Du måste ange om du vill uppdatera 
systemet.
► Välj "Starta".
Om USB-enheten innehåller en ny programvara 
kommer systemet att börja uppdateringen av 
navigeringsprogramvaran. När programvaran är 
uppdaterad måste systemet starta om.
► Välj "OK".
Innan systemet påbörjan uppdateringen av 
kartan varnar det dig för att det kommer att ta 
minst 30 minuter att installera kartan.

Avlägsna inte USB-enheten eller stäng 
av systemet förrän uppdateringen är 

slutförd. Du kan inte använda systemet förrän 
uppdateringen är slutförd. Om uppdateringen 
avbryts ska du starta om 
systemuppdateringen.

När kartan är uppdaterad visas meddelandet 
nedan:
”Uppdateringen lyckades”
Du kan nu ta bort USB-enheten säkert.
► Klicka på ”Stäng”.
Den nya kartan är nu tillgänglig för ditt system.
Felsökning
Under en uppdatering kan följande problem 
uppstå:
– Kartan på USB-enheten är ogiltig. Ladda ner 
kartan till USB-enheten igen genom ”TomTom 
HOME”, om detta skulle inträffa.
Du kan behöva förbereda USB-enheten igen.

– Versionen av kartan på USB-enheten är 
samma version som den i systemet, eller äldre. 
Ladda ner kartan till USB-enheten igen genom 
”TomTom HOME”, om detta skulle inträffa.
Du kan behöva förbereda USB-enheten igen.

Telefon
Tryck på ”TELEFON” för att visa 
telefonmenyerna:

 

 

– Mobiltelefon.
– Visa och ring kontakterna i telefonboken.
– Tryck på 5 eller 6-knapparna för att bläddra 
genom kontakterna.
– Hoppa direkt till önskad bokstav i listan.
Samtalslista
– Alla samtal, inkommande, utgående, 
missade.
– Visa och ring kontakter i samtalsloggen.
 

 

Systemminnet innehåller fördefinierade 
textmeddelanden som kan skickas för att svara 
på ett mottaget meddelande eller som ett nytt 
meddelande.
Vid mottagande av ett textmeddelande 
(beroende på telefonversion) vidarebefordrar 
systemet också meddelandet i fråga till dig.
Inställningar

– Anslutna telefoner. Lägg till enhet, 
anslutna ljudkällor.
– Kombinera upp till tio telefoner/ljudenheter 
för att göra åtkomst och anslutning lättare och 
snabbare.
 

 

Ring telefonnumret med hjälp av den virtuell 
knappsatsen på skärmen.
Överf.
– Överf..
– Överför samtal från systemet till 
mobiltelefonen och omvänt.
– Tyst läge.
– Inaktivera systemets mikrofonljud för privata 
samtal.

Parkoppla en 
Bluetooth®-telefon

Eftersom åtgärden kräver stor 
uppmärksamhet från föraren ska du av 

säkerhetsskäl endast parkoppla en 
Bluetooth®-mobiltelefon med ljudsystemets-
handsfreesystem när bilen står stilla.

Aktivera Bluetooth-funktionen i telefonen och 
kontrollera att den är ”synlig för alla” (inställning 
i telefonen).

Tryck på "PHONE".
Om ännu ingen mobiltelefon har sparats i 

systemet visas en särskild sida på skärmen.
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Tryck på "PHONE". 

Tryck på knappsatsens knapp. 

Slå telefonnumret med hjälp av knappsatsen 
och tryck sedan på knappen "Ringa" för att ringa 
samtalet.

Ringa en kontakt
Tryck på "PHONE". 

Tryck på knappen "Telefonbok" eller på 
knappen "Senaste samtal".

Välj önskad kontakt i listan som visas för att 
ringa upp.

Fordonsinformation
Tryck på ”Mer” för att visa bilens 
informationsmenyer:

Yttre temperatur
Visa den yttre temperaturen.
Klocka
Visa klockan.
Kompass
Visa riktningen du färdas i.
Sträcka
– Aktuell information: Resa A, Resa B.
Visa färddatorn.
Tryck och håll in knappen ”Resa A” eller ”Resa 
B” för att återställa berörd resa.

Välj " Ja " för att påbörja parkopplingen och 
sök efter systemets namn i mobiltelefonen 
(om du däremot väljer "Nej" visas Telefonens 
huvudsida).
Välj systemets namn och, beroende på telefon, 
skriv med hjälp av telefonens knappar in PIN-
koden som visas på systemets skärm eller 
bekräfta PIN-koden som visas på mobiltelefonen.
Under parkopplingen visas en sida som anger 
procedurens förlopp.

Om det inte fungerar kan du prova att 
stänga av och sedan starta om Bluetooth-

funktionen i din telefon.
När parkopplingen har slutförts 
framgångsrikt visas en sida:

– svara "Ja" på frågan, mobiltelefonen sparas 
som favorit (mobiltelefonen har prioritet före 
andra mobiltelefoner som parkopplas senare).
– Om ingen annan enhet har parkopplats, 
betraktar systemet den första parade enheten 
som favorit.

För mobiltelefoner som inte har angetts 
som favoriter, avgörs prioriteten av i 

vilken ordning de anslutits. Den telefon som 
anslöts senast har högst prioritet.

Vilka tjänster som finns tillgängliga beror på 
nätverket, SIM-kortet och kompatibiliteten 
hos Bluetooth®-enheten. Se telefonens 
bruksanvisning och hör med nätoperatören vilka 
tjänster du har tillgång till.
När du kommer tillbaka till bilen ansluts den 
senast anslutna telefonen automatiskt igen inom 

cirka 30 sekunder efter att tändningen slagits på 
(med Bluetooth® aktiverad).
För att ändra profilen för automatisk anslutning, 
väljer du telefonen i listan, varpå du väljer den 
önskade inställningen.
Följande profiler är kompatibla med systemet: 
HFP, OPP, PBAP, A2DP, AVRCP, MAP.

Automatisk återanslutning
När tändningen slås på, återansluts automatiskt 
den telefon som senast var ansluten när 
tändningen senast slogs från, om detta 
anslutningsläge var aktiverat vid parkopplingen 
(se föregående sidor).
Anslutningen bekräftas genom visning av ett 
meddelande och av telefonens namn.

Hantering av parkopplade 
telefoner

Denna funktion används för att ansluta 
eller koppla ifrån en extern enhet samt 

för att ta bort en parkoppling.

Tryck på "Inställningar". 

Välj "Telefon/Bluetooth®" och välj sedan 
telefonen i listan med parkopplade externa 
enheter.
Välj "Ansluta" eller "Koppla ifrån", "Ta bort 
utrustning" eller "Lägga till utrustning", "Lagra 
favoriter", "SMS On", "Nedladdning" i listan 
med föreslagna alternativ.

Besvara ett samtal
Ett inkommande samtal indikeras med en 
ringsignal och med ett meddelande ovanpå den 
pågående vyn i displayen.

Tryck helt kort på denna knapp på ratten 
för att ta emot ett inkommande samtal.

eller
Tryck på knappen "Svara" som visas på 
skärmen.
Om två samtal pågår (ett pågående och ett i 
vänteläge) kan du växla från det ena till det 
andra genom att trycka på knappen "Växla 
samtal" eller koppla ihop de två samtalen till 
en konferens genom att trycka på knappen 
"Konfer.".

Avsluta ett samtal
För att avvisa ett samtal trycker du på 
denna knapp på rattreglaget.

eller
Tryck på knappen "Ignore" som visas på 
skärmen.

Ringa ett samtal
Ringa ett nytt nummer

Vi avråder från att använda telefonen 
under körning. Vi rekommenderar att du 

stannar på en säker plats eller använder 
rattreglagen.
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12Tryck på "PHONE". 

Tryck på knappsatsens knapp. 

Slå telefonnumret med hjälp av knappsatsen 
och tryck sedan på knappen "Ringa" för att ringa 
samtalet.

Ringa en kontakt
Tryck på "PHONE". 

Tryck på knappen "Telefonbok" eller på 
knappen "Senaste samtal".

Välj önskad kontakt i listan som visas för att 
ringa upp.

Fordonsinformation
Tryck på ”Mer” för att visa bilens 
informationsmenyer:

Yttre temperatur
Visa den yttre temperaturen.
Klocka
Visa klockan.
Kompass
Visa riktningen du färdas i.
Sträcka
– Aktuell information: Resa A, Resa B.
Visa färddatorn.
Tryck och håll in knappen ”Resa A” eller ”Resa 
B” för att återställa berörd resa.

Inställningar
Tryck på den här knappen för att visa 
inställningsmenyer: 

Visning
– Ljusstyrka.
– Ställa in skärmens ljusstyrka.
– Visningsläge.
– Ställa in visningsläge.
– Språk.
– Välj önskat språk.
– Måttenhet.
– Ange skärmenheter för förbrukning, distans 
och temperatur.
– Pekskärmsljud.
– Aktivera eller inaktivera ljudsignalen när du rör 
en knapp på skärmen.
– Visning sträcka B.
– Visa Resa B på förarskärmen.
Röstkommandon
– Svarets längd.
– Ställ in längden på röstsystemets svar.
– Visa lista över kommandon.
– Visa förslag med de olika alternativen under 
en röstsekvens.
Klocka och datum
– Tidsinställning och format.
– Ställa in tid.
– Visa läge för tid.
– Aktivera eller inaktivera visningen av den 
digitala tiden på statusfältet.
– Synkronisera tid.

– Aktivera eller inaktivera den automatiska 
tidsvisningen.
– Datuminställning.
– Ställa in datum.
Säkerhet/hjälp
– Backningskamera.
– Visa backningskameran baklänges.
– Kamerafördröjning.
– Behåll skärmvisningen av backningskameran i 
högst 10 sekunder eller upp till 18 km/h.
Belysning
– Varselljus.
– Aktivera eller inaktivera den automatiska 
upplysningen av strålkastare vid start.
Dörrar och låsning
– Autoclose.
– Aktivera eller inaktivera den automatiska 
låsningen av dörrar när bilen är i rörelse.
Ljud
– Equalizer.
– Justera bas, medium och diskant.
– Balans/toning.
– Justera balansen mellan de främre och bakre 
högtalarna, vänster och höger.
– Tryck på knappen i mitten av pilarna för att 
balansera inställningarna.
– Volym/hastighet.
– Välj önskad parameter; alternativet är 
markerat.
– Loudness.
– Optimera kvaliteten på ljud med låg volym.
– Automatisk radio.
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Globala röstkommandon
Dessa kommandon kan göras ifrån 
alla skärmssidor efter ett tryck på 

knappen för röstigenkänning eller telefon som 
finns på ratten, såvida inget telefonsamtal pågår.
Help
Ge generisk hjälp till användaren genom att 
erbjuda några tillgängliga kommandon.
Cancel
Stäng den aktuella röstsekvensen.
Upprepa
Upprepa det senaste röstmeddelandet för 
användaren.
Handledning för röstfunktioner
Erbjuder en detaljerad beskrivning för 
användaren kring hur du använder röstsystemet.

Röstkommandon ”Telefon”
Om telefonen är ansluten till systemet kan 
följande röstkommandon göras från alla 

startskärmssidor efter ett tryck på 
telefonknappen som finns på ratten, om inget 
telefonsamtal pågår. 
Om ingen telefon är ansluten uppger ett 
röstmeddelande att: ”ingen telefon är ansluten”. 
Anslut en telefon och försök igen”, och sedan 
kommer ljudsessionen att stängas.

* Den här funktionen är bara tillgänglig om den anslutna telefonen har stöd för nedladdning av telefonbok och senaste samtal och om motsvarande 
nedladdning har gjorts.
** Den här funktionen är bara tillgänglig om telefonen som är ansluten till systemet stödjer SMS-läsfunktionen.

– Ställ in radion när du startar eller återställ det 
aktiva tillståndet för när tändningsnyckeln senast 
vreds till STOPP.
– Avstängningsfördröjning av radio.
– Ställ in parametern.
– AUX vol. inställning.
– Ställ in parametrarna.
Telefon/Bluetooth®

– Anslutna telefoner.
– Starta Bluetooth® anslutningen av valda 
mobilenheter.
– Ta bort de valda mobilenheterna.
– Spara de valda mobilenheterna till favoriter.
– Ställ in parametrarna.
– Lägg till enhet.
– Lägg till en ny mobilenhet.
– Anslutna ljudkällor.
– Anslut mobilenheten för ljud enbart.
Radioinställning
– DAB-meddelanden.
– Aktivera eller inaktivera meddelanden.
– Aktivera eller inaktivera alternativen: alarm, 
event-påminnelse, aktiemarknadens nyhetsflöde, 
allmänna nyheter, programinformation, speciella 
händelser, sportinformation, allmänna färdmedel. 
information Larmhändelser, vädernyheter.
Återställa inställningar
Återställ skärmens, klockans, ljudets och radions 
standardinställningar.
Radera personuppgifter
Radera personuppgifter, Bluetooth®-enheter och 
inbyggda förinställningar.

Röstkommandon
Information - Användning

Istället för att röra vid skärmen kan du 
använda rösten för att styra systemet.

För att vara säker på att dina 
röstkommandon alltid känns igen av 

systemet rekommenderar vi följande:
– Tala med normalt tonfall,
– Vänta tills pip-ljudet hörs innan du börjar 
prata.
– Systemet känner igen de röstkommandon 
som uttalas oberoende av kön, tonfall och 
modulering av rösten hos den som uttalar 
dem.
– Reducera om möjligt ljudet inne i kupén.
– Be de andra passagerarna vara tysta 
innan du uttalar röstkommandona. Eftersom 
systemet känner igen kommandon oavsett 
vem som uttalar dem, kan det annars hända 
att systemet känner igen andra kommandon 
eller extra kommandon än de som begärts 
när flera personer talar samtidigt.
– För att systemet ska fungera optimalt, 
rekommenderar vi dig att stänga fönstren 
och ev. soltak (på tillämpliga modeller eller 
marknader) för att undvika yttre källor till 
störningar.

Reglage på ratten
Med denna knapp kan du aktivera 
röstigenkänningsläget "Telefon" som t.ex. 

ger möjlighet att ringa upp, visa senaste/
mottagna/tidigare samtal eller visa adressboken.

Med denna knapp kan du aktivera 
röstigenkänningsläget "Radio/Media" som 

ger möjlighet att ställa in en specifik radiostation 
eller en AF/FM-frekvens, lyssna på ett spår eller 
ett album som finns på ett USB-minne, en iPod 
eller en MP3-CD.

Röstinteraktionen kan användas snabbt 
genom att du trycker på dessa knappar 

medan du lyssnar på en röstinstruktion från 
systemet. Röstkommandot kan då uttalas 
direkt.
Om systemet till exempel håller på att uttala 
röstinstruktionen i en hjälpfunktion och du vet 
vilket kommando du ska ge systemet, avbryts 
röstinstruktionen när du trycker på dessa 
knappar och då går det att uttala önskat 
röstkommando direkt (på så vis slipper du 
lyssna på hela röstinstruktionen).
Om trycker på dessa knappar när systemet 
väntar på att användaren ska uttala ett 
röstkommando avslutas röstutbytet.

Varje gång du trycker på en knapp hörs 
ett "pip" (ljudsignal) och på skärmen 

visas en sida med förslag där användaren 
ombeds uttala ett kommando.
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12Globala röstkommandon
Dessa kommandon kan göras ifrån 
alla skärmssidor efter ett tryck på 

knappen för röstigenkänning eller telefon som 
finns på ratten, såvida inget telefonsamtal pågår.
Help
Ge generisk hjälp till användaren genom att 
erbjuda några tillgängliga kommandon.
Cancel
Stäng den aktuella röstsekvensen.
Upprepa
Upprepa det senaste röstmeddelandet för 
användaren.
Handledning för röstfunktioner
Erbjuder en detaljerad beskrivning för 
användaren kring hur du använder röstsystemet.

Röstkommandon ”Telefon”
Om telefonen är ansluten till systemet kan 
följande röstkommandon göras från alla 

startskärmssidor efter ett tryck på 
telefonknappen som finns på ratten, om inget 
telefonsamtal pågår. 
Om ingen telefon är ansluten uppger ett 
röstmeddelande att: ”ingen telefon är ansluten”. 
Anslut en telefon och försök igen”, och sedan 
kommer ljudsessionen att stängas.

* Den här funktionen är bara tillgänglig om den anslutna telefonen har stöd för nedladdning av telefonbok och senaste samtal och om motsvarande 
nedladdning har gjorts.
** Den här funktionen är bara tillgänglig om telefonen som är ansluten till systemet stödjer SMS-läsfunktionen.

Det är möjligt att ersätta fliken 
”mobiltelefon” med tre andra tillgängliga 

flikar: ”Hem”, ”Kontor”, ”Annat”.

Ringa* > Peter Andersson
Slå telefonnumret kopplat till kontakten Peter 
Andersson.
Ring* > Peter Andersson > Mobiltelefon
Slå telefonnumret med mobiltelefonfliken 
kopplad till kontakten Peter Andersson.
Ring nummer > 0123456789
Ring nummer 0123456789.
Slå nummer på nytt
Ring numret eller kontakten för senast gjorda 
samtal.
Ring tillbaka
Ring numret eller kontakten för senast mottagna 
samtal.
Senaste samtal*
Visa den kompletta listan för de senaste 
samtalen: utgående, missade och inkommande.
Outgoing calls*
Visa listan med utgående samtal.
Missade samtal*
Visa listan med missade samtal.
Incoming calls*
Visa listan med inkommande samtal.
Telefonbok*
Visa katalogen för den anslutna telefonen.

Sök* > Peter Andersson
Visa Peter Anderssons kontaktinformation i 
katalogen med alla sparade nummer.
Sök* > Peter Andersson > Mobiltelefon
Visa telefonnumret med mobiltelefonfliken 
kopplad till kontakten Peter Andersson.
Visa meddelanden**
Visa listan med SMS-meddelanden mottagna av 
den anslutna telefonen.

Om telefonen tillåter inspelning av 
”Förnamn” (Peter) och ”Efternamn” 

(Andersson) i två separata fält ska du göra 
följande röstkommandon:
– ”Ring” > ”Peter” > ”Andersson” eller ”Ring” 
> ”Andersson” > ”Peter”.
– ”Sök” > ”Peter” > ”Andersson” eller ”Sök” > 
”Andersson” > ”Peter”.

”AM/FM/DAB 
radio”-röstkommandon

Följande kommandon kan göras ifrån alla 
startskärmssidor efter ett tryck på 

knappen för röstigenkänning som finns på ratten, 
såvida inget telefonsamtal pågår.
Ställ in på > 105,5 > FM
Ställ in radion på frekvens 105.5 på FM-spannet.
Ställ in på > 940 > AM
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Ställ in radion på frekvens 940 på AM-spannet.
Ställ in på* > Magic > FM
Ställ in radion på stationen Magic.
Ställ in på DAB-kanal** > Absolute Radio
Ställ in DAB-radion på kanalen Absolute Radio.

Röstkommandon för 
”Media”

Följande kommandon kan göras ifrån alla 
startskärmssidor efter ett tryck på 

knappen för röstigenkänning som finns på ratten, 
såvida inget telefonsamtal pågår.
Lyssna på spår > ”Spår 1”
Spela upp spåret ”spår 1”.
Lyssna på album > ”Album 1”
Spela upp låtarna från albumet ”album 1”.
Lyssna på artist > ”Artist 1”
Spela upp låtarna från artisten ”artist 1”.
Lyssna på musikstil > ”Jazz”
Spela upp låtarna från musikstilen ”Jazz”.
Lyssna på spellista > ”Spellista 1”
Spela upp låtarna från spellistan ”1”.
Lyssna på podcast > ”Radio 1”
Spela upp podcasten ”Podcast 1”.
Lyssna på ljudbok > ”Bok 1”
Spela ljudboken ”bok 1”.
Lyssna på spår nummer > ”5”
Spela spår nummer ”5”.
Välj > ”USB”

* Du kan byta ut ”Magic” med ett annat FM-stationsnamn mottaget av radion. Alla radiostationer erbjuder inte denna tjänst.
** Du kan byta ut ”Absolute Radio” med ett annat DAB-kanalsnamn mottaget av radion. Alla DAB-kanaler erbjuder inte denna tjänst.

Välj USB-mediestöd som den aktiva ljudkällan.
Bläddra > ”Album”
Visa listan med tillgängliga album.

Röstkommandon för 
”Navigation”

Följande kommandon kan göras ifrån alla 
startskärmssidor efter ett tryck på 

knappen för röstigenkänning eller telefon som 
finns på ratten, såvida inget telefonsamtal pågår.
Åka hem
Visa färdväg hem.
Läge 2D
Växla till 2D läge.
Läge 3D
Växla till 3D läge.
Rensa färdväg
Rensa visad färdväg.
Lägga till favorit
Visa skärmsidan för favoriter.
Upprepa instruktion
Upprepa det senaste röstmeddelandet.

Röstkommandon 
”Textmeddelande”

Följande kommandon kan göras ifrån 
vardera startskärm efter ett tryck på 

telefonknappen som finns på ratten, såvida inget 
telefonsamtal pågår.

Skicka ett textmeddelande till > 0123456789
Starta röstproceduren för att skicka ett förinställt 
textmeddelande med systemet.
Skicka ett meddelande till > Peter Andersson 
> Mobiltelefon
Starta röstproceduren för att skicka ett förinställt 
textmeddelande med systemet.
Visa textmeddelande > Peter Andersson > 
Mobiltelefon
Visa listan med textmeddelanden nedladdade av 
telefonen.

Röstkommandon "Ringa 
med handsfreefunktion"

Följande kommandon är tillgängliga när 
ett samtal pågår.

Kommandona kan göras ifrån alla skärmssidor 
under ett samtal efter ett tryck på telefonknappen 
som finns på ratten.
Skicka 0123456789
De valda tonerna är skickade till 0123456789.
Skicka lösenord för röstbrevlåda
De valda tonerna är skickade till numren 
registrerade i ”lösenord röstbrevlåda”.
Aktivera högtalare
Överlåt samtalet till telefonen eller systemet.
Aktivera/inaktivera mikrofon
Aktivera/inaktivera systemets mikrofon.
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Multimedia-ljudsystem 
–Bluetooth® telefon 
– GPS-navigering

Av säkerhetsskäl får föraren enbart utföra 
åtgärder som kräver stor uppmärksamhet 

när bilen står stilla.
Då motorn är avstängd och för att undvika att 
batteriet urladdas, kopplas systemet bort efter 
aktivering av energisparläget.

För ytterligare information, se ALPINE-
bruksanvisning på:

https://www.alpine-europe.com

De första stegen
Använd knapparna under pekskärmen för 
att öppna huvudmenyerna och tryck sen på 
pekskärmens virtuella knappar.
Touch-kontroll: tryck försiktigt på en 
pekskärmsknapp eller lista objekt med dina 
fingertoppar för att undvika att skada skärmen.
Svep: flytta varsamt ditt finger på skärmen i en 
svepande rörelse.
Dra och släpp: nudda ett objekt på skärmen 
och flytta det med ditt finger till vald lokalisering, 
avlägsna sedan ditt finger.
Du kan zooma ut genom att ”nypa” skärmen med 
två fingrar eller zooma in genom att flytta isär 
dina fingrar.

För att rengöra skärmen rekommenderas 
användning av en mjuk duk (t.ex. en 

glasögonduk) som inte repar och utan 
tillsatsmedel.
Använd inte vassa föremål på skärmen.
Rör inte skärmen med våta händer.

Åtkomst till menyskärmen.
Håll knappen intryckt i 5 sekunder för att 

stänga av systemet. 
Visa kartnavigeringsskärmen.
Tryck på den här knappen igen för att gå 

till skärmen för navigeringsmenyn.
Håll den här knappen intryckt i 2 sekunder för att 
få åtkomst till skärmen för ”återvänd hem”-rutten 
(om hemadressen ännu inte är inställd visas en 
skärm för inställning av adressen).

Sänka volymen. 

Höja volymen. 

Visa telefonmenyskärmen.
När du får ett samtal trycker du på 

knappen för att påbörja ett samtal.
Smarttelefonens röstkommandon via 
systemet.
Radio: automatisk steg-för-steg-
frekvenssökning upp/ner efter 

radiostationer.
Media: föregående/nästa spårval.

Visa ljud/bild-skärmen.
Om ljud-/bildskärmen redan visas 

används denna knapp för att byta källa.
Håll knappen intryckt i 2 sekunder för att 
återvända till skärmen med favoriter.

Aktivera/inaktivera tyst läge. 
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Menyer
Växla från skärmen för 
ljudkällor till en specifik 
skärm
Skärmen för ljudkällor
 

 

För att växla från ljudkällskärmen till en specifik 
skärm trycker du på en av ikonerna i skärmens 
fyra hörn eller sveper över skärmen.

Genväg till inställningsskärm
 

 

Svep nedåt för att göra ljud- eller 
systemjusteringar.
Menyskärm
 

106.10
MHz

 

Svep för att göra justeringar på menyskärmen.
Skärmen visas också genom att du trycker på 
menyknappen.

Minnesknappen eller 
snabbsökningsskärmen
 

 

Svep till höger; sökläget skiljer sig beroende på 
ljudkälla.
Dubbelskärm
 

 

Dubbel skärm visar navigationsskärmen och 
ljud-/visuella skärmen samtidigt.
Tryck på den vänstra ikonen och den högra 
ikonen.
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13Helskärmsnavigering
 

 

Svep skärmen till vänster för att gå till 
menyskärmen med full navigering.
Skärmen visas också genom att du trycker på 
navigeringsknappen.
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Alfabetiskt register

12 V-batteri   99

A
ABS   52
Active Safety Brake   84, 86
AdBlue®   101
AdBlue®-tank   102
AFU   52
Anordningar fram ~ Inredning fram   38–42
Anordningar inne i bilen ~ Inredning   38–42
Antisladdsystem (ESC)   52–53
Antisladdsystem (ESP)   52
Antispinnsystem (ASR)   52–53
Armstöd fram   28
ASR   52
ASR/ESP-system ~ ASR/ESP   53
Att fylla på luft i däcken   100
Automatisk nödbromsning   84, 86
Automatisk torkning   48–49
Avåkningsvarnare   80–81
Avgasreningssystemet SCR   101
Avtagbar dragkrok   92–94

B
Backningskamera   74
Backspeglar, yttre   31, 82
Baksäten   59
Barn   56

Batteri   67
Belysningsreglage   46
Bilbälten   55–56
Bilbarnstolar   56, 58–59
Blinkers   46
BlueHDi   12, 98
Bluetooth  
(handsfreeutrustning)   154, 167–168
Bluetooth-ljudströmning   163–164
Bluetooth (telefon)   154, 167–168
Bortkoppling av passagerarens  
krockkudde ~ Urkoppling av  
passagerarens krockkudde   57, 59
Bränsle   5, 91
Bränslefilter   96, 100
Bränsleförbrukning   5
Bränslemätare   90
Bränslereserv ~ Låg bränslenivå   90
Bränsle (tank)   90
Bränsletank   90
Bränsletankens volym   90
Bromsar   100
Bromsbelägg   100
Bromsskivor   100
Bromsvätska   97–98
Bromsvätskenivå   97
Byte av kupéfilter   99
Byte av luftfilter   99
Byte av oljefilter   99

C
CD/MP3   163
CDS   52
CD-spelare   163
Cigarrettändare   43

D
DAB (Digital Audio Broadcasting) -  
Digitalradio   162
Däck   100
Däcktryck   100
Detektering av lågt däcktryck ~ 
Däcktrycksvarnare   71–72
Dieselmotor   91, 96, 126
Digitalradio - DAB  
(Digital Audio Broadcasting)   162
Dimbakljus   46
Dimstrålkastare fram   46
Display på instrumenttavlan   6, 68–69
Dödvinkelvarnare   82
Dunk med AdBlue®   102

E
Ekonomisk körning   5
Elektronisk bromsfördelare (REF) ~  
Elektronisk bromskraftsfördelare (REF)   52
Elektronisk startspärr   66



177

Alfabetiskt register

Elmanövrerade fönsterhissar   25
Eluppvärmda stolar   28
Extra luftkonditionering   35–36
Extra uttag   38–41
Extra uttag ~ AUX-uttag   154, 163
Extravärme   35–36

F
Färddator   19
Färgskärm ~ Färgdisplay   161
Fartbegränsare   76–77
Farthållare   77–80
Fjärrkontroll   20, 66
Fönsterhissar   25
Förarplats   4
Fordonsinformation   169
Fordonsinställningar   13, 18
Förvaringsfack   38–40
Förvaringsfack i taket   38–41
Framdörrar   23

H
Halvljus   46
Halvljusautomatik ~ Varselljus   46
Handsfreeutrustning   154, 167–168
Handskfack   38–40
Hastighetsbegränsare   74–75
Helautomatisk luftkonditionering   33

Helljus   46
Helljusblink   46
Hjälpfunktioner (rekommendationer)   73
Hjälp i nedförsbacke   54

I
Indikering av kylvätskans temperatur   11
Indikering av motoroljenivån   10–11
Infraröd kamera   74
Innehållsförteckning på skärmen ~  
Menyöversikt   161–162, 164, 167, 169
Inställning av bilbälten i höjdled   55
Inställning av bilens utrustning   13, 18
Inställning av datum   18
Inställning av ratten   30
Inställning av sätets lutning   27
Inställning av tiden   18
Instrumentbräda   4
Instrumenttavla   74
Intelligent antispinnsystem ~ ITC 
antispinnsystem   53–54

J
Jack   154, 163
Jack-kabel   154, 163
Jackuttag   154, 163

K
Klimatanläggning   35–36
Kollisionsvarnare   84–85
Kontrollampa för säkerhetsbälten   55
Kontrollampor   6–7
Kontroll av nivåerna   96–98
Kontroller   98–100
Körhjälpkamera (varningar)   73
Körning   64–65
Körriktningsvisare (blinkers) ~ Blinkers   46
Krockgardiner   58
Krockkuddar   57–59
Krockkuddar fram   57
Kupéfilter   31, 99
Kylvätska   97–98
Kylvätskenivå   11, 97
Kylvätsketemperatur   11

L
Lågt däcktryck (detektering) ~ 
Däcktrycksvarnare   71–72
Larm   24–25
Låsningsfria bromsar (ABS)   52
LED-varselljus   46
Ljudkabel   154, 163
Ljudsystem   152
Ljud-/telematiksystem  
med pekfunktion   159, 173
Ljusstyrka   6
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Löpande kontroller   98–100
Löpande underhåll   74, 98
Luftfilter   99
Luftkonditionering   31
Luftkonditionering, manuell   32–33

M
Manuell växellåda   68–70, 100
Mätare   74
Mått   130
Meny   13, 161–162, 164, 167, 169
Menyer (ljud)   161–162
Miljö   5
Mittkonsol   4
Motorer   125–126
Motorhuv   95
Motorolja   96–98

N
Nackstöd fram   27
Nivå av AdBlue®   98
Nivåer   97–98
Nivåer och kontroller   96–97
Nivå, servostyrningsolja   97
Nollställning av serviceindikatorn   10–11

O
Oljebyte   96
Oljefilter   99
Oljeförbrukning   96
Oljemätsticka   96
Oljenivå   96
Öppna motorhuven   95

P
Påfyllning av AdBlue®   98, 101, 101–102
Påfyllning av bränsle   90
Parkeringsbroms   68, 100
Parkeringshjälpfunktioner  
(rekommendationer)   73
Partikelfilter   99
Pekskärm   159, 173
Positionsljus   46
Pyrotekniska bältessträckare (bilbälten)   56

R
Räckvidd med AdBlue®   12, 98
Radar (varningar)   73
Råd för körning   5, 64–65
Radio   153, 161, 163
Radiostation   153, 161
Regenerering av partikelfilter   99
Reglage för eluppvärmda säten   28

Reglage vid ratten för bilradion ~  
Bilradioreglage på ratten   152, 160
Reostat för instrumentbelysning   6
Reservhjul   100
Röstkommandon   155–158, 170–172

S
Säkerhetsåtgärder för barn   57–59
Säkerhetsåtgärder för barn ~  
Barnsäkerhet   57–59
Säkerhetsbälten bak   55
Selektiv katalytisk reduktion (SCR)   101
Sensorer (varningar)   74
Servicenivåer   10–11, 98
Servostyrningsolja   97–98
Servosystem vid nödbromsning ~  
Olika bromssystem   52, 86
Sidokrockkuddar   58
Signalhorn   51
Skrivunderlägg   38–40
Skyddsmatta   74
Släpvagnsvikter   125
Snål körning (rekommendationer)   5
Snökedjor   91
Solsensor   31
Spolarvätska   97–98
Stabiliseringssystem (ESP) ~  
Antisladdsystem (ESP)   53
Starta en dieselmotor   91
Starthjälp i backe   70
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Stop & Start   32, 38, 49, 55, 69–70, 95, 99
Svankstöd   27

T
Tabeller över motorer ~ Motortabeller   126
Taklampa bak   43
Taklampa fram   38–40, 42
Taklampor   43
Tanklucka   90
Tekniska data   126
Telefon   154–155, 167–169
Tillbehör   51
Torkarspak   48–49
Trafikinformation motorväg (TA)   153
Tvätt   74

U
Underhållsindikator   10–11
Under motorhuven   96
USB   153–154, 162–163
USB-läsare   153–154, 162–163
Utlandsresor   46
Uttag för USB Box   153–154, 162–163

V
Värmeanordning ~ Värme   31–33

Varningsblinkers   51
Varningslampor   7
Ventilation   31–33
Ventilationsmunstycken   31
Vikter   125
Vindrutetorkare ~ Torkare   48–49





























 

 

 

 

 

 

 

 

Automobiles PEUGEOT intygar, i enlighet med bestämmelserna i EU-lagstiftningen (direktiv 2000/53/EG) om uttjänta fordon, att de mål som fastställs i 
direktivet har nåtts och att återvinningsbara material har använts i tillverkningen av de produkter som märket säljer.
Eftertryck och översättning av detta dokument, även delvis, är förbjudna utan skriftligt tillstånd från Automobiles PEUGEOT.
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