>> Handleiding
smart forfour

Symbolen in de handleiding

G WAARSCHUWING
Waarschuwingsaanwijzingen wijzen op
gevaren die uw gezondheid of uw leven resp.
de gezondheid of het leven van anderen in
gevaar kunnen brengen.

! De aanwijzingen m.b.t. schade maken u

opmerkzaam op risico's die de auto kunnen
beschadigen.

H Milieu-aanwijzing
Milieu-aanwijzingen geven informatie
over milieubewust handelen of milieubewust afvoeren.

i Nuttige informatie of aanwijzingen die

behulpzaam kunnen zijn.
X Handelingsinstructie die moet worden
opgevolgd.
X Meerdere van deze op elkaar volgende symbolen geven meerdere op elkaar volgende
stappen aan.
Meldingstekst: Meldingstekst op het display van het instrumentenpaneel, het smart
audiosysteem of het smart mediasysteem.

Over deze handleiding
Deze handleiding bevat belangrijke informatie en dient zorgvuldig te worden gelezen.
Voor de eerste rit dienen de bestuurders zich
vertrouwd te maken met de auto. Om veiligheidsredenen en voor een langere levensduur
van de auto dienen de aanwijzingen en waarschuwingsaanwijzingen in deze handleiding
in acht te worden genomen. Onoplettendheid
kan tot persoonlijk letsel en tot schade aan de
auto leiden.
Deze handleiding geeft informatie over de
belangrijkste functies van de auto.
De uitvoering of productbenaming van de auto
kan afwijken van de informatie in dit document en wel afhankelijk van:
RModel
ROpdracht
RLandenuitvoering
RBeschikbaarheid
De afbeeldingen in deze handleiding tonen
een auto met links stuur. Bij auto's met rechts
stuur wijkt de indeling van onderdelen en
bedieningselementen overeenkomstig af.
smart past zijn auto's steeds aan de voortdurende ontwikkeling van de wetenschap en de
techniek aan. Daarom behoudt smart zich het
recht voor de volgende punten te wijzigen:
RVorm
RUitvoering
RTechniek
De beschrijving kan in sommige gevallen
afwijken van uw auto.
Onderdelen van de auto zijn:
RHandleiding
ROnderhoudsboekje
RUitrustingsafhankelijke aanvullende
handleidingen
De gedrukte documenten altijd meenemen in
de auto. Bij de verkoop van de auto moet de
documentatie aan de nieuwe eigenaar worden
overhandigd.
De Technische Redactie van Daimler AG wenst
u een goede reis.
QR-codes voor de smart guides app.

Apple® iOS

Android™
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Aanslepen
Belangrijke veiligheidsvoorschriften ................................ 156
Motornoodstart ........................ 158
ABS (antiblokkeersysteem)
Displaymelding ........................ 177
Waarschuwingslampje (geel) ....... 177
Werking/aanwijzingen ................ 45
Accu (auto)
Belangrijke veiligheidsvoorschriften ................................ 153
Displaymelding ....................... 185
Opladen .................................. 153
Starthulp ................................ 155
Waarschuwings- en controlelampje ................................... 185
Achterklep
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Openen en sluiten ..................... 125
Openingsmaat .......................... 188
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Airconditioning ........................ 78
Automatische temperatuurregeling ........................................ 79
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Reinigingsadviezen ................. 144
Werking en aanwijzingen ............ 84
Achteruitrijlicht
Lampje vervangen ..................... 161
Achteruitversnelling
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transmissie) ............................. 57
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versnellingsbak) ....................... 56
Achterzitplaats
Hoek van de rugleuning instellen ........................................ 127
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Beschermingspotentieel
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Frontairbag (bestuurder, passagier) .................................... 32
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Kneebag .................................. 32
Overzicht ................................ 32
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PASSENGER AIR BAG-controlelampjes ................................... 34
Sidebag ................................... 32
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Alarmsysteem
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In- en uitschakelen ................... 86
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Antiblokkeersysteem
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Antislipkettingen
Zie Sneeuwkettingen
Aquaplaning .................................. 63
Asbak ........................................... 81
Audiosysteem
Bedienen ................................. 92
Bluetooth®-audio-apparaat
verbinden ................................ 98
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verbinden ................................ 97
Garantie .................................. 18
Mobiele telefoon verbinden ......... 95
Overzicht ................................ 92
Problemen oplossen .................. 186
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Aanslepen ............................... 158
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Autogegevens ........................... 188
Bedrijfsveiligheid .................... 18
Elektronische installatie van
de auto .................................... 18
Gegevensregistratie .................. 21
Ontgrendelen (sleutel) ................ 48
Ontgrendelen in geval van nood ... 164
Opkrikken ............................... 137
Registratie .............................. 20

Slepen ................................... 156
Tegen wegrollen beveiligen ....... 149
Uitrusting ............................... 18
Vergrendelen (in geval van
nood) ..................................... 164
Vergrendelen (sleutel) ................ 85
Vervoeren ............................... 158
Auto
Zie Auto
Auto-accu
Zie Accu (auto)
Autogegevens ............................... 188
Automatisch rijlicht ...................... 69
Automatisch starten van de motor
(start-stop-automaat) ..................... 55
Automatische temperatuurregeling
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Parkeerstand inschakelen ............ 57
Schakeladvies ........................... 60
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Bandenpech
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Geadviseerde ..........................
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Bedieningssysteem
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Bedrijfsstoffen
Belangrijke veiligheidsvoorschriften ................................
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Bekerhouder
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Bekerhouders
Zie Bekerhouder
Benzine ........................................ 66
Bestemming invoeren
Navigatie ............................... 112
Besturing
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Waarschuwingslampje ................ 182
Bestuurdersportier
Zie Portier
Bestuurdersstoel
Zie Stoel
Binnenspiegel ............................... 50
Binnenverlichting
Zie Interieurverlichting
Boordcomputer
Bedienen ................................. 87
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Menu-overzicht (monochroom
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Overzicht ................................. 87
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Weergeven ................................ 89
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Bouwserie
Zie Voertuigtypeplaatje
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E10 ......................................... 66
Kwaliteit (benzine) .................... 66
Probleem (storing) .................... 171
Rijtips ................................... 60
Tanken .................................... 66
Brandstofinhoud
Meter ...................................... 87
Brandstofniveau ............................. 87
Brandstofreserve
Displaymelding ........................ 171
Buitenlandse reis
Symmetrisch dimlicht ................ 70
Buitenspiegels
Instellen ................................. 50
Uit vergrendeling (Probleem
oplossen) ................................ 168
Buitentemperatuurmeter
Eenheid instellen ...................... 91
kleurendisplay ......................... 88
monochroom display ................... 87
Buitenverlichting
Reinigen ................................ 145
Zie Verlichting
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Cargo box
Uitbouwen (achterzitplaatsen) ....
Centrale vergrendeling
Automatische vergrendeling ........
Ver- en ontgrendelen (sleutel) .....
Cockpit
Overzicht ................................
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Contactdoos (12V)
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Controlelampjes
Zie Waarschuwings- en controlelampjes
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Dagrijlicht .................................. 69
Dagteller
Terugzetten (boordcomputer met
kleurendisplay) ........................ 90

Terugzetten (boordcomputer met
monochroom display) .................. 90
Weergeven (boordcomputer met
kleurendisplay) ........................ 89
Weergeven (boordcomputer met
monochroom display) .................. 88
Dagteller
Zie Dagteller
Dakbedieningseenheid .................... 25
Dashboard
Extra instrumenten .................... 60
Dashboardkastje ........................... 123
Dashboardverlichting
Instellen ................................. 90
Diagnose-interface ........................ 20
Diefstalbeveiliging
Alarmsysteem ............................ 86
Dieren
Zie Huisdieren in het voertuig
Digitale radio
Audiosysteem ........................... 94
Mediasysteem .......................... 103
Digitale snelheidsmeter
Weergeven ................................ 90
Dimlicht
Buitenlandse reizen ................... 70
In- en uitschakelen ................... 69
Lampje vervangen ..................... 160
Display
Kleuren ................................... 88
Monochroom .............................. 87
Display (reinigingsadviezen) .......... 146
Displaymelding
Algemene aanwijzingen ............. 166
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EBD (elektronische remkrachtverdeling)
Controlelampje ........................ 177
Werking en aanwijzingen ............ 47
eco score
Gegevens resetten ..................... 62
Huidige rit analyseren ............... 62
Oproepen ................................. 62
Rit opslaan .............................. 62
Rit vergelijken ......................... 62
Werking en aanwijzingen ............. 61
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kleurendisplay ......................... 62
monochroom display ................... 61
EHBO-set ..................................... 150
Electronic Brake-force Distribution
Zie EBD (elektronische remkrachtverdeling)
Elektrische bediening van de portierruiten
Zie Zijruiten
Elektromagnetische verdraagzaamheid
Conformiteitsverklaring ............ 20
Elektronisch tractiesysteem
Zie ETS (elektronisch tractiesysteem)
ESP® (elektronisch stabiliteitsprogramma)
Algemene aanwijzingen .............. 46
Belangrijke veiligheidsvoorschriften ................................. 46
Displaymelding ....................... 178
Waarschuwings- en controlelampjes .................................. 178
Zijwindassistent ....................... 46
ETS (elektronisch tractiesysteem) ........................................... 46
Extern audio-apparaat (AUX)
Verbinden (audiosysteem) ........... 97
Externe informatiedrager
Aansluiten (audiosysteem) ........... 92
aansluiten (mediasysteem) ......... 108
Bedienen (audiosysteem) ............. 97
bedienen (mediasysteem) ..... 108, 109
Extra deurvergrendeling ................. 74
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Favorieten
aanmaken (mediasysteem) ...........
beheren (mediasysteem) .............
Frequenties
Mobiele telefoon ......................
Mobilofoon .............................
Frontairbag ..................................
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Gebied met te hoog toerental ............
Gegevens
Zie Technische gegevens
Gekwalificeerde werkplaats .............
Gereedschap
Zie Boordgereedschap
Gevarendriehoek ...........................
Gordelspanner
Activering ...............................
Grootlicht
In- en uitschakelen ...................
Lampje vervangen .....................
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Handgeschakelde versnellingsbak
Achteruitversnelling inschakelen ......................................... 56
Displaymelding (kleurendisplay) ...................................... 174
Displaymelding (monochroom
display) ................................. 174
Motor starten ............................ 52
Neutraalstand inschakelen .......... 56
Schakeladvies ........................... 60
Storing (boordcomputer met
kleurendisplay) ....................... 175
Storing (boordcomputer met
monochroom display) ................. 175
Versnellingshendel ................... 56
Wegrijden ................................ 53
Handleiding
Uitvoering van het voertuig ......... 18
Handrem
Zie Parkeerrem
Handsfree-installatie
Zie Mobiele telefoon
Hellingassistent ............................ 54
Hemelbekleding en vloerbedekking
(reinigingsadviezen) ..................... 147
Hoedenplank ................................ 124
Hoofdsteunen
Instellen (achterin) ................... 51
Huisdieren in het voertuig .............. 45
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Inklapbare stoel
Zie Stoel
Inparkeren
Zie Parkeren
Inrij-aanwijzingen ........................ 52
Instrumentenpaneel
Overzicht ................................. 27
Waarschuwings- en controlelampjes ................................... 27
Interieurverlichting
In- en uitschakelen .................... 71
Lampjes vervangen ................... 162
Sfeerverlichting Instellen .......... 90
Intervalwissen .............................. 72
ISOFIX-kinderzitjebevestiging ........ 36
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Kap (vóór)
Zie Onderhoudsklep
Kentekenplaatverlichting
Lampje vervangen ..................... 162
Keuzehendelblokkering handmatig
opheffen (automatische transmissie) ............................................ 159
Kickdown ...................................... 58
Kilometerteller
Kleurendisplay ......................... 89
Monochroom display ................... 88
Kilometertotaalstand
Kleurendisplay ......................... 89
Monochroom display ................... 87
Weergave-eenheid instellen ........ 91
Kinderbeveiliging
Achterportieren ........................ 44
Belangrijke veiligheidsvoorschriften ................................. 44
Kinderen
Zitjes ..................................... 34
Kinderzitje
Adviezen ................................. 42
Geschikte plaatsen .................... 40
ISOFIX .................................... 36
Naar achteren gericht zitje ......... 39
Naar voren gericht zitje ............. 39
Op passagiersstoel .................... 39

Top Tether ............................... 36
Zitplaatsen geschikt voor
ISOFIX-kinderzitjes .................. 42
Zitplaatsen geschikt voor kinderzitjes die met autogordels
worden vastgezet ....................... 41
Klok
instellen (boordcomputer met
kleurendisplay) ........................ 90
Instellen (boordcomputer met
monochroom display) .................. 90
Tijdmodus instellen (boordcomputer met kleurendisplay) ...... 90
Kneebag ....................................... 32
Koeling
Zie Temperatuurregeling
Koeling met luchtdroging
Airconditioning ........................ 77
Automatische temperatuurregeling ........................................ 79
Koelvloeistof
Belangrijke veiligheidsvoorschriften ................................ 134
Displaymelding ....................... 172
Koelvloeistofpeil controleren
en bijvullen ............................ 133
Temperatuurweergave ................. 89
Koplampen instellen ....................... 70
Krik
Gebruiken ............................... 137
Kunststof bekleding (reinigingsadviezen) .................................... 147
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Lak (reinigingsadviezen) ...............
Lakcode ......................................
Lampje vervangen
Achterlicht .............................
Achteruitrijlicht .....................
Belangrijke veiligheidsvoorschriften ................................
Dimlicht ................................
Grootlicht ..............................
Kentekenplaatverlichting ..........
Mistachterlicht .......................
Overzicht typen lampjes ............
Remlicht .................................
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Richtingaanwijzer (achter) ......... 161
Richtingaanwijzer (voor) ........... 160
Lampjes
Zie Waarschuwings- en controlelampjes
Lampjes vervangen
Afdekking (voorste wielkuip)
verwijderen en aanbrengen ........ 160
Zijrichtingaanwijzer ................ 160
Leeslampje ................................... 71
Lichtsignaal ................................. 69
Limiter
Displaymelding (kleurendisplay) ...................................... 185
Functies en inschakelvoorwaarden ......................................... 65
Inschakelen .............................. 66
Onderbreken ............................. 66
Opgeslagen snelheidsbegrenzing oproepen ........................... 66
Opgeslagen snelheidsbegrenzing overschrijden .................... 65
Opgeslagen snelheidsbegrenzing verhogen of verlagen ........... 66
Snelheidsbegrenzing instellen .... 66
Uitschakelen ............................ 66
Luchtdruk
Zie Bandenspanning
Luchtrecirculatie
In- en uitschakelen (airconditioning) .................................. 77
In- en uitschakelen (automatische temperatuurregeling) .......... 79
Luchtroosters
Belangrijke veiligheidsvoorschriften ................................. 79
Instellen ................................. 79
Luchtroosters
Zie Luchtroosters
Luchtverdeling
instellen (airconditioning) ......... 77
Instellen (automatische temperatuurregeling) ......................... 78
Luidsprekers
Zie Subwoofer
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M+S-banden (winterbanden) ............. 141
Mediasysteem
Achteruitrijcamera ................... 84
Apps installeren ...................... 121
Bedieningselementen ................. 99
Beeldvertoning ........................ 110
Connectiviteits-beheer ............. 121
Display-instellingen ................ 101
eco score ................................. 62
Favorieten aanmaken ................. 103
Garantie .................................. 18
Gegevens delen ........................ 122
Gegevensverbinding ................. 121
Menu Auto ............................... 100
Menu Multimedia ...................... 100
Menu Navigatie ........................ 111
Menu Services .......................... 121
Menu Systeem ........................... 101
Menu's oproepen ...................... 100
Navigatiesysteem ..................... 111
Overzicht ................................ 99
Problemen oplossen .................. 186
Radio bedienen ........................ 103
Startpagina ............................ 100
Status en informatie ................. 101
Systeeminstellingen ................. 101
Taal selecteren ........................ 101
Titel selecteren ....................... 110
Toetsen in het multifunctioneel
stuurwiel ................................. 99
Videoweergave ......................... 111
Volume-/geluidsinstellingen ..... 102
Waarschuwingssignalen instellen ........................................ 102
Meldingengeheugen (kleurendisplay) ........................................... 89
Middenconsole
Overzicht ................................ 24
Milieubescherming
Algemene aanwijzingen ............... 17
Terugname van de oude auto ......... 17
MirrorLink®
Mobiele telefoon verbinden ....... 106
Mistachterlicht
In- en uitschakelen .................... 70
Lampje vervangen ..................... 161
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Mistlampen
In- en uitschakelen .................... 70
Mobiele telefoon
Frequenties ............................ 192
Inbouw ................................... 192
Verbinden (audiosysteem) ........... 95
verbinden (mediasysteem) .......... 105
Zendvermogen (maximaal) .......... 192
Mobilofoon
Frequenties ............................ 192
Inbouw ................................... 192
Zendvermogen (maximaal) .......... 192
Monteren van een wiel
Auto opkrikken ........................ 137
Auto tegen wegrollen beveiligen . 149
Auto voorbereiden .................... 137
Wiel monteren ......................... 138
Wiel verwijderen ...................... 137
Motor
Aanslepen (auto) ....................... 158
Afzetten .................................. 83
Displaymelding ........................ 171
Onregelmatig draaien ............... 171
Start-stop-automaat .................. 55
Starten met sleutel .................... 52
Starthulp ................................ 153
Startproblemen ........................ 170
Waarschuwingslampje (motordiagnose) ................................ 171
Motorelektronica
Aanwijzingen ............................ 18
Probleem (storing) ................... 170
Motorolie
Aanwijzingen m.b.t. kwaliteit ..... 189
Bijvullen ................................ 133
Displaymelding ....................... 172
Oliepeil controleren ................ 132
Waarschuwingslampje ................ 172
Multifunctioneel stuurwiel
Overzicht ................................ 23
Muziektitel
Selecteren (audiosysteem) ........... 97
selecteren (mediasysteem) ......... 110
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Navigatie
actuele locatie ........................ 118

Alternatieve route ....................
Bestemming invoeren ................
Bestemming via het adres
invoeren .................................
Bestemming via kaart invoeren ....
Bestemmingsgeheugen ...............
Details over de route ................
Gesproken aanwijzing uit- en
inschakelen .............................
instellen ................................
Kaartgegevens inlezen ...............
Probleem oplossen ....................
Route wijzigen .........................
Routeberekening starten ............
Routeplanning instellen ............
Speciale bestemming invoeren ....
Starten ...................................
stem instellen .........................
Thuisadres invoeren of opslaan ...
TomTom Services ......................
Tussenbestemmingen .................
Verkeersinformatie ..................
Noodontgrendeling
Achterklep ..............................
Auto ......................................
Bestuurdersportier ..................
Noodprogramma automatische
transmissie .................................
Noodvergrendeling auto .................
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165
164
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176
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Olie
Zie Motorolie
On-Board-diagnose-interface
Zie Diagnose-interface
Onderhoudsindicator
Oproepen (boordcomputer met
kleurendisplay) ........................ 89
Oproepen (boordcomputer met
monochroom display) .................. 88
Onderhoudsklep ............................ 130
Onderhoudstermijn
Displaymelding ....................... 176
Ontgrendeling
Binnen (centrale-ontgrendelingstoets) ............................... 74
Met noodsleutel ....................... 164
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>> Inleiding.
Milieubescherming
Algemene aanwijzingen
Daimler AG is voorstander van een geïntegreerde milieubescherming. Hierbij wordt
gestreefd naar spaarzaam gebruik van hulpbronnen en het ontzien van de natuurlijke
leefomstandigheden, waarvan het behoud voor
mens en natuur van belang is.
Met een milieubesparend gebruik van de auto
kan ieder een bijdrage leveren aan de milieubescherming. Met de volgende maatregelen
kunnen het brandstofverbruik en de slijtage
van de motor, transmissie, remmen en banden
worden gereduceerd:
Bedrijfsomstandigheden van de auto optimaliseren:
RZorg dragen voor een juiste bandenspanning.
RGeen onnodige ballast meenemen.
RNiet meer benodigde dakdragers verwijderen.
ROnderhoudsintervallen aanhouden.
ROnderhoudswerkzaamheden altijd laten
uitvoeren bij een gekwalificeerde werkplaats.
Persoonlijke rijstijl aanpassen:
RTijdens het starten geen gas geven.
RDe motor niet laten draaien als de auto
stilstaat.
RAnticiperend rijden en voldoende afstand
houden ten opzichte van uw voorligger.
RVeelvuldig en sterk accelereren en remmen
vermijden.
RIn de versnellingen slechts tot ⅔ van het
maximumtoerental doortrekken.
RDe motor als het verkeer gedurende langere
tijd stilstaat afzetten.
RHet brandstofverbruik controleren.

Terugname van de oude auto
Alleen voor EU-landen:
smart neemt uw oude auto weer terug om deze
overeenkomstig de richtlijn autowrakken van
de Europese Unie (EU) milieuvriendelijk af
te voeren.
Iedereen kan een waardevolle bijdrage leveren aan het besparen van hulpbronnen, door
zijn auto af te laten voeren door een inza-

melpunt of een demontagebedrijf. Bij deze
bedrijven is het afvoeren vaak gratis.
Meer informatie over de recycling van oude
auto's, het afvoeren en de voorwaarden voor de
terugname krijgt u op de nationale smart
homepage.

smart originele onderdelen
H Milieu-aanwijzing
Daimler AG biedt gerecyclede ruilaggregaten en -onderdelen aan van dezelfde kwaliteit als nieuwe onderdelen. Hiervoor
geldt dezelfde aansprakelijkheid voor
gebreken als voor nieuwe onderdelen.
! In de volgende delen van de auto kunnen

van de auto kunnen airbags, gordelspanners, regeleenheden en sensoren van deze
veiligheidssystemen ingebouwd zijn:
RPortieren
RPortierstijlen
RDorpels
RStoelen
RCockpit
RInstrumentenpaneel
RMiddenconsole.
In deze gebieden geen accessoires, bijvoorbeeld een audiosysteem, monteren.
Geen reparaties of laswerkzaamheden uitvoeren. De functionaliteit van de veiligheidssystemen kan nadelig worden beïnvloed.
Als naderhand accessoires moeten worden
gemonteerd, dit laten uitvoeren bij een
gekwalificeerde werkplaats.
Er mogen alleen originele smart onderdelen,
of onderdelen van gelijkwaardige kwaliteit
worden gebruikt. Bovendien mogen alleen de
voor het betreffende type auto goedgekeurde
banden, wielen en accessoires worden
gebruikt.
Bij het bestellen van originele smart onderdelen altijd het voertuigidentificatienummer (VIN) vermelden.
Bij gebruik van onderdelen, banden en velgen
en veiligheidsrelevante accessoires, die
niet door smart zijn goedgekeurd, kan de
bedrijfsveiligheid van de auto in gevaar
Z
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>> Inleiding.
komen. De werking van veiligheidsrelevante
systemen, bijvoorbeeld het remsysteem kunnen gestoord worden.
smart controleert originele onderdelen en
voor de auto goedgekeurde ombouwdelen en
accessoires op hun betrouwbaarheid, veiligheid en geschiktheid. Van andere onderdelen
kan smart dit, ondanks voortdurende marktverkenningen, niet beoordelen. Ook als in
een enkel geval een goedkeuring door een
keuringsinstantie of officiële instantie
aanwezig is, neemt smart geen verantwoordelijkheid voor het gebruik in smart-auto's.
In Duitsland worden bepaalde onderdelen
alleen goedgekeurd voor in- of ombouw als
deze voldoen aan de geldende wettelijke
voorschriften. Dit geldt ook voor enkele
andere landen. Alle originele smart-onderdelen voldoen aan de voorwaarden van de
goedkeuring. Niet goedgekeurde onderdelen
kunnen leiden tot het vervallen van de typegoedkeuring.
In de volgende gevallen komt de typegoedkeuring te vervallen:
RBij een wijziging van het in de typegoedkeuring aangegeven type auto.
RBij een verwacht verhoogd risico voor verkeersdeelnemers.
RBij een negatieve invloed op de uitstoot
van uitlaatgassen of de geluidsproductie.

Garantie van het smart audiosysteem en
het smart mediasysteem
De smart verkooporganisatie geeft op het
smart audiosysteem en het smart mediasysteem een garantie voor de duur van 24 maanden
zonder kilometerbeperking.
Garantiegever is de betreffende dealerorganisatie in het land waar het accessoire of het
vervangingsonderdeel is gekocht (zie de
tabel in het onderhoudsboekje).

mogelijk. Er moet rekening mee worden
gehouden, dat de uitrusting van de auto bij
enkele beschrijvingen en afbeeldingen kan
afwijken. Dit betreft ook veiligheidsrelevante systemen en functies.
In het originele koopcontract van de auto zijn
alle systemen in de auto vermeld. Bij vragen
over de uitrusting en de bediening kunt u bij
elke smart center terecht.

Bedrijfsveiligheid
Belangrijke veiligheidsvoorschriften
G WAARSCHUWING
Als de voorgeschreven service- resp.
onderhoudswerkzaamheden of noodzakelijke reparaties niet worden uitgevoerd,
kan dit tot storingen in de werking of het
uitvallen van systemen leiden. Er bestaat
gevaar voor ongevallen!
De voorgeschreven service- resp. onderhoudswerkzaamheden en noodzakelijke
reparaties altijd bij een gekwalificeerde
werkplaats laten uitvoeren.
G WAARSCHUWING
Als brandbaar materiaal, bijvoorbeeld
bladeren, gras of takken, met hete delen van
het uitlaatsysteem in aanraking komen,
kunnen deze materialen vlam vatten. Er
bestaat brandgevaar!
Bij het rijden op onverharde wegen of in
het terrein regelmatig de onderzijde van
de auto controleren. In het bijzonder ingeklemde delen van planten of ander brandbaar materiaal verwijderen. Bij beschadiging contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

G WAARSCHUWING
Uitrusting van de auto
Deze handleiding beschrijft alle modellen en
standaard- en speciale uitrustingen van de
auto die op het tijdstip van de redactiesluiting van deze handleiding verkrijgbaar
waren. Landspecifieke afwijkingen zijn ook

Voorwerpen in de beenruimte van de
bestuurder kunnen de slag van de pedalen
beperken of ingedrukte pedalen blokkeren.
Daardoor worden de bedrijfs- en verkeersveiligheid van de auto in gevaar gebracht.
Er bestaat gevaar voor ongevallen!

>> Inleiding.
Alle voorwerpen in de auto veilig opbergen, zodat deze niet in de beenruimte van
de bestuurder kunnen belanden. Vloermatten altijd stevig en volgens de handleiding
monteren om te allen tijde voldoende vrije
ruimte voor de pedalen te waarborgen. Geen
losse vloermatten gebruiken en niet meerdere vloermatten op elkaar leggen.

G WAARSCHUWING
Wanneer in het voertuig geïntegreerde
informatiesystemen en communicatieapparatuur tijdens het rijden bediend worden, wordt u van de verkeerssituatie afgeleid. Bovendien kunt u de controle over het
voertuig verliezen. Er bestaat gevaar voor
ongevallen!
Deze apparaten alleen bedienen als de verkeerssituatie dit toelaat. Wanneer dit niet
gewaarborgd is, het voertuig op een veilige manier tot stilstand brengen en het
invoeren uitvoeren als het voertuig stilstaat.
G Waarschuwing
Door wijzigingen aan elektronische onderdelen, hun software en bedrading kan hun
werking en/of de werking van andere,
onderling verbonden onderdelen nadelig
beïnvloed worden. In het bijzonder kunnen
ook veiligheidsrelevante systemen betroffen zijn. Daardoor kunnen deze niet meer
zoals bedoeld functioneren en/of kan de
bedrijfsveiligheid van het voertuig in
gevaar worden gebracht. Er bestaat verhoogd gevaar voor letsel en ongevallen!
Geen ingrepen aan bedrading en elektronische onderdelen en de software hiervan
uitvoeren. Werkzaamheden aan elektrische
en elektronische apparatuur altijd laten
uitvoeren door een gekwalificeerde werkplaats.

! De auto kan worden beschadigd als:
Rde auto vastzit, bijvoorbeeld op een hoge

stoeprand of onverharde wegen
snel over een obstakel wordt gereden,
bijvoorbeeld een stoeprand of een kuil
Reen zwaar voorwerp tegen de bodemplaat
of onderdelen van het onderstel slaat.
De carrosserie, de bodemplaat, onderdelen
van het onderstel, wielen of banden kunnen
in dergelijke of gelijksoortige situaties
ook beschadigingen oplopen die niet van
buitenaf zichtbaar zijn. Op deze manier
beschadigde onderdelen kunnen onverwacht uitvallen of de bij een ongeval
optredende belastingen niet meer zoals
bedoeld opnemen.
Als de bodembekleding beschadigd is, kan
brandbaar materiaal, bijvoorbeeld bladeren, gras of takjes, zich tussen de bodemplaat en bodembekleding verzamelen. Als
deze materialen met hete onderdelen van
het uitlaatsysteem in contact zijn, kunnen
deze ontsteken.
De auto in dergelijke gevallen direct bij
een gekwalificeerde werkplaats laten controleren en repareren. Als u bij het doorrijden een nadelige invloed op de rijveiligheid constateert, de auto direct op een
veilige plaats parkeren. In dit geval contact opnemen met een gekwalificeerde
werkplaats.
Het multimedia-apparaat is met technische
maatregelen beschermd tegen diefstal. Meer
informatie daarover is verkrijgbaar bij elk
smart center.
De werking van een dakantenne (radio, DAB)
kan worden beïnvloed door het gebruik van
een dakdragersysteem. Evenzo kan het aanbrengen van folies met metaallaag op ruiten
de radio- en gps-ontvangst storen en een verslechtering van alle andere antennefuncties
in het interieur betekenen.
Rte

Conformiteitsverklaring
Radiografische onderdelen van de auto
Alle radiografische onderdelen van de auto
en de in de auto geïntegreerde informatiesystemen en communicatieapparatuur zijn
conform de basiseisen en de overige bepalingen van de richtlijn 1999/5/EG. Meer
Z
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informatie daarover is verkrijgbaar bij elk
smart center.

Elektromagnetische verdraagzaamheid
De elektromagnetische verdraagzaamheid van
de onderdelen van de auto werd overeenkomstig de regeling ECE-R 10, in de actueel geldende versie, gecontroleerd en bewezen.

RVeiligheidsrelevante

werkzaamheden
en onderhoudswerkzaamheden
RReparatiewerkzaamheden
RWijzigingen, in- en ombouwen
RWerkzaamheden aan elektronische onderdelen
RService‑

Registratie van de auto
Diagnose-interface
De diagnose-interface dient voor het aansluiten van diagnose-apparatuur bij een
gekwalificeerde werkplaats.

G Waarschuwing
Als er apparaten op een diagnose-interface
van het voertuig worden aangesloten, kan
dat leiden tot storingen in de voertuigsystemen. Daardoor kan de bedrijfsveiligheid
van het voertuig nadelig worden beïnvloed.
Er bestaat gevaar voor ongevallen!
Geen apparaten op een diagnose-interface
van het voertuig aansluiten.
! Als de motor is afgezet en een apparaat op

een diagnose-interface wordt gebruikt,
kan de accu worden ontladen.
Het aansluiten van apparaten op de diagnoseinterface kan ertoe leiden, dat bijvoorbeeld
informatie van de uitlaatgasbewaking wordt
teruggezet. Daardoor bestaat de mogelijkheid, dat de auto niet meer voldoet aan de
eisen van de volgende uitlaatgastest van de
algemene inspectie.

Gekwalificeerde werkplaats
Een gekwalificeerde werkplaats beschikt
over de benodigde vakkennis, uitrusting en
kwalificatie om de vereiste werkzaamheden
uit te voeren. Dit geldt in het bijzonder voor
veiligheidsrelevante werkzaamheden.
De aanwijzingen in het onderhoudsboekje in
acht nemen.
De volgende werkzaamheden aan de auto altijd
laten uitvoeren bij een gekwalificeerde
werkplaats:

Het kan voorkomen, dat smart zijn servicewerkplaatsen de instructie geeft, aan
bepaalde auto's technische inspecties uit te
voeren. Door de inspectie worden de kwaliteit en de veiligheid van de auto verbeterd.
Alleen wanneer smart de registratiegegevens
van een auto bezit, kan smart de eigenaar
informeren over de inspecties.
In de volgende gevallen kan het zijn, dat een
auto nog niet onder de naam van de eigenaar
geregistreerd is:
RDe auto is aangeschaft bij een niet geautoriseerde dealer.
RDe auto is nog niet bij een smart center
onderzocht.
smart adviseert de auto bij een smart center
te laten registreren.
Gaarne smart zo snel mogelijk informeren
over een adreswijziging of wisseling van
eigenaar. Dit is bijvoorbeeld bij een smart
center mogelijk.

Correct gebruik
Als de waarschuwingssticker wordt verwijderd, kunnen gevaren niet meer worden herkend. De waarschuwingsstickers op hun plaats
laten.
De volgende informatiebronnen gebruiken
bij gebruik van de auto:
Rde veiligheidsvoorschriften in deze handleiding
Rde aanwijzingen in deze handleiding over
het correcte gebruik van de auto en over
mogelijke schade aan de auto
Rde technische gegevens in deze handleiding
Rverkeersregels en -voorschriften
Rwegenverkeerswetten en veiligheidsstandaards

>> Inleiding.
Aansprakelijkheid voor gebreken
! De aanwijzingen in deze gebruikshand-

leiding over het voorgeschreven gebruik
van uw auto en mogelijke voertuigschade in
acht nemen. Schades aan uw auto die door
verwijtbare schending van deze aanwijzingen ontstaan, worden noch door de aansprakelijkheid voor gebreken van smart, noch
door de garantie op nieuwe of gebruikte
auto's gedekt.

QR-codes voor reddingskaart
In de tankdopklep en aan de tegenovergestelde zijde op de B-stijl zijn QR-codes aangebracht. Bij een ongeval kunnen reddingsdiensten m.b.v de QR-codes snel de overeenkomstige reddingskaart voor een auto bepalen. De actuele reddingskaart bevat in compacte vorm de belangrijkste informatie over
een auto, bijvoorbeeld de ligging van de
elektrische bedrading. Meer informatie:
https://portal.aftersales.i.daimler.com

Opgeslagen data in de auto
Vele elektronische onderdelen van de auto
bevatten een gegevensopslag. Deze datageheugens slaan tijdelijk of permanent technische informatie op over onderdelen, systemen of omgeving, m.b.t.:
Rtoestand
Rgebeurtenissen
Rstoringen
Bewegingsprofielen van gereden trajecten
kunnen uit deze gegevens niet worden afgeleid.
Voorbeelden van opgeslagen informatie:
RGebruiksomstandigheden van systeemcomponenten, bijvoorbeeld niveaus
RStatusmeldingen van de auto en diens componenten, bijvoorbeeld snelheid en gaspedaalstand
RStoringen en defecten in belangrijke systeemcomponenten, bijvoorbeeld verlichting en remmen

RReacties

en gebruiksomstandigheden van
de auto in specifieke rijsituaties,
bijvoorbeeld activeren van een airbag
ROmgevingstoestanden, bijvoorbeeld buitentemperatuur
De gegevens zijn zuiver technisch van aard en
worden voor het volgende gebruikt:
ROndersteuning bij de herkenning en het
verhelpen van storingen en fouten
RAnalyse van voertuigfuncties, bijvoorbeeld na een ongeval
ROptimalisatie van voertuigfuncties
Bovendien wordt deze technische informatie
uitgelezen voor de volgende servicewerkzaamheden:
Rreparaties
Rserviceprocedures
Rgarantiekwesties
Rkwaliteitsbewaking
Het uitlezen gebeurt door medewerkers van
het servicenetwerk (inclusief de fabrikant)
met behulp van speciale diagnose-apparatuur. Daar kunt u indien gewenst meer informatie krijgen.
Na het verhelpen van een storing wordt de
informatie uit het storingsgeheugen gewist
of permanent overschreven.
Bij het gebruik van de auto zijn situaties
denkbaar, waarin deze technische gegevens
in combinatie met andere informatie - eventueel met behulp van een specialist - terug te
voeren zijn op bepaalde personen.
Voorbeelden hiervan zijn:
Rprocessen-verbaal van ongevallen
Rschade aan de auto
Rgetuigenverklaringen
Diverse extra functies, die contractueel met
de klant zijn afgesproken, maken eveneens
het versturen van bepaalde gegevens vanuit
het voertuig mogelijk, bijvoorbeeld voor de
bepaling van de voertuiglocatie in geval van
nood.

Informatie inzake auteursrecht
Informatie over de licenties van gebruikte
Free- en OpenSource-software in de auto en
de elektronische onderdelen:
http://www.mercedes-benz.com/opensource
Z

21

22

Cockpit

>> In één oogopslag.

Cockpit

Functie
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Functie
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52

;

Instrumentenpaneel

27
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50

=
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G

?

Combischakelaar instrumentenpaneel
Combischakelaar ruitenwissers

Bedieningspaneel voor
Start-stop-automaat
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Koplampverstelling

A

Automatische vergrendeling
Alarmknipperlichten
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Dakbedieningseenheid
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Multifunctioneel stuurwiel

Functie
:

Kleurendisplay van het
instrumentenpaneel
Monochroom display van het
instrumentenpaneel

;

smart audiosysteem
smart mediasysteem

=

Alleen bij instrumentenpaneel met kleurendisplay:
WX Volume instellen
? Spraakbesturing inof uitschakelen en Gesprek
aannemen of beëindigen

?

® Actuele snelheid verhogen of opslaan
− Actuele snelheid verlagen
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Middenconsole met schuiflade

i Auto's met automatische transmissie
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Dakbedieningseenheid
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Portierbedieningseenheid
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Weergaven op het instrumentenpaneel en het display
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Veiligheidssystemen inzittenden
Veiligheidssystemen inzittenden

>> Veiligheid.

Veiligheidssysteem
Beschermingspotentieel van het veiligheidssysteem
Het veiligheidssysteem omvat:
RVeiligheidsgordelsysteem
RAirbags
RKinderzitje
RKinderzitjebevestigingen
Het veiligheidssysteem kan bij een ongeval:
Rhet risico beperken dat inzittenden met
delen van het interieur in aanraking
komen.
Rde belastingen voor de inzittenden reduceren.
Alleen een correct gedragen veiligheidsgordel kan zijn volledige beschermingspotentieel behalen. Afhankelijk van de herkende
ongevalssituatie vormen gordelspanners
en/of airbags een aanvulling op de correct
gedragen veiligheidsgordel. De gordelspanners en/of airbags worden niet bij elk ongeval geactiveerd.
Om ervoor te zorgen dat het veiligheidssysteem zijn beschermingspotentieel kan behalen, moet elke inzittende:
Rde veiligheidsgordel correct dragen
Rzo rechtop mogelijk zitten, met de rug
tegen de rugleuning
Rindien mogelijk zo zitten dat de voeten op
de vloer staan
Rkleiner dan 1,50 m altijd in een voor smart
auto's geschikt aanvullend veiligheidssysteem zijn beveiligd.
Geen enkel modern systeem kan echter verwondingen en overlijden in elke ongevalssituatie volledig uitsluiten. Met name bieden
veiligheidsgordels en airbags in het algemeen geen bescherming tegen voorwerpen die
van buitenaf de auto binnendringen. Ook het
risico van verwondingen door de zich activerende airbag kan niet volledig worden uitgesloten.

Beperking van het beschermingspotentieel van het veiligheidssysteem
G Waarschuwing
Door wijzigingen aan het veiligheidssysteem bestaat de kans dat dit niet meer correct functioneert. Het veiligheidssysteem
kan in dat geval de inzittenden niet meer
zoals bedoeld beschermen en bijvoorbeeld
bij een ongeval uitvallen of onverwacht
worden geactiveerd. Er bestaat een verhoogd gevaar voor letsel of zelfs levensgevaar!
Nooit onderdelen van het veiligheidssysteem wijzigen. Geen ingrepen aan bedrading en elektronische onderdelen en de
software hiervan uitvoeren.
Wanneer het veiligheidssysteem moet worden
aangepast aan een persoon met een lichamelijke handicap, wendt u zich dan tot een
gekwalificeerde werkplaats.

Functionaliteit van het veiligheidssysteem
Bij ingeschakeld contact gaat het waarschuwingslampje veiligheidssysteem 6 tijdens de systeemzelftest branden. Deze dooft
uiterlijk enkele seconden na het starten van
de auto. De onderdelen van het veiligheidssysteem zijn dan gereed voor gebruik.

Storing van het veiligheidssysteem
RBij

ingeschakeld contact gaat het waarschuwingslampje veiligheidssysteem 6
niet branden.
RTijdens het rijden gaat het waarschuwingslampje veiligheidssysteem 6 continu
of herhaaldelijk branden.

G WAARSCHUWING
Als het veiligheidssysteem een storing
vertoont, kunnen onderdelen van het veiligheidssysteem abusievelijk worden
geactiveerd of kunnen deze bij een ongeval
niet zoals bedoeld in werking treden. Dat
kan bijvoorbeeld de gordelspanner of airbag betreffen. Er bestaat een verhoogd
gevaar voor letsel of zelfs levensgevaar!

Het veiligheidssysteem direct bij een
gekwalificeerde werkplaats laten controleren en repareren.

Werking van het veiligheidssysteem bij
een ongeval
De werking van het veiligheidssysteem is
afhankelijk van de bepaalde zwaarte van de
botsing en de verwachte aard van het ongeval:
Rfrontale aanrijding
Raanrijding van achteren
Raanrijding van opzij
De activeringsdrempels voor de onderdelen
van het veiligheidssysteem worden bepaald
door het evalueren van de sensorwaarden die
op verschillende plaatsen in de auto worden
gemeten. Deze procedure heeft een anticiperend karakter. De activering moet tijdig, aan
het begin van het ongeval, plaatsvinden.
Factoren die pas na de aanrijding zichtbaar
of meetbaar zijn, hebben geen invloed op het
activeren van de airbag. Ze geven daarvoor
ook geen indicatie.
De auto kan behoorlijk worden vervormd zonder dat een airbag wordt geactiveerd. Dit is
het geval als alleen relatief gemakkelijk
vervormbare delen worden geraakt en geen
grote vertraging van de auto wordt gehaald.
Omgekeerd kan een airbag worden geactiveerd, hoewel de auto slechts gering vervormd is. Wanneer bijvoorbeeld zeer stijve
onderdelen van de auto, bijvoorbeeld langsdragers, worden getroffen, kan de vertraging
van de auto daardoor groot genoeg zijn.
De onderdelen van het veiligheidssysteem
kunnen onafhankelijk van elkaar worden
geactiveerd:
Onderdeel

Herkende activeringssituatie

Gordelspanners:

Frontale aanrijding, aanrijding
van achteren, aanrijding van opzij

Bestuurdersairbag,
passagiersairbag
en kneebag

frontale aanrijding

Sidebags

aanrijding van
opzij

G WAARSCHUWING
Na het activeren van een airbag zijn onderdelen van de airbag heet. Gevaar voor letsel!
Onderdelen van de airbag niet aanraken.
Een geactiveerde airbag direct laten vervangen bij een gekwalificeerde werkplaats.
i smart adviseert om de auto na een ongeval

naar een gekwalificeerde werkplaats te
laten slepen. Dit advies in het bijzonder
opvolgen nadat een gordelspanner of airbag is geactiveerd.
Als een gordelspanner of airbag wordt geactiveerd, hoort u een knal en kan er poederstof
vrijkomen.
RDe knal heeft over het algemeen geen negatieve gevolgen voor het gehoor.
RHet vrijkomende poederstof is in het algemeen niet schadelijk voor de gezondheid,
maar kan bij personen met astma of ademhalingsmoeilijkheden kortstondige ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
Zodra u zonder gevaar kunt uitstappen,
moet u de auto direct verlaten of een ruit
openen om ademhalingsmoeilijkheden te
voorkomen.

Veiligheidsgordels
Beschermingspotentieel van de veiligheidsgordel
De veiligheidsgordel voor aanvang van de rit
altijd correct omgespen. Alleen een correct
gedragen veiligheidsgordel kan zijn volledige beschermingspotentieel behalen.

G WAARSCHUWING
Wanneer de veiligheidsgordel verkeerd is
omgegespt, kan deze niet meer zoals
bedoeld beschermen. Bovendien kan een
verkeerd omgegespte veiligheidsgordel
bijvoorbeeld bij een ongeval, bij remmanoeuvres of abrupte richtingswijzigingen
verwondingen veroorzaken. Er bestaat een
verhoogd gevaar voor letsel of zelfs levensgevaar!
Z
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Veiligheidssystemen inzittenden
Altijd ervoor zorgen dat alle inzittenden
de veiligheidsgordel correct dragen en
een juiste zithouding hebben.

>> Veiligheid.

RDe

veiligheidsgordel moet:
niet verdraaid en strak tegen het
lichaam aanliggen.
- over het midden van de schouder en zo
diep mogelijk tegen de heup aan lopen.
RDe schoudergordel mag niet de hals raken
en ook niet onder de arm of achter de rug
worden doorgevoerd.
RDikke kleding vermijden, bijvoorbeeld een
winterjas.
RDe heupgordel indien mogelijk omlaag
tegen de heup aan drukken en met de schoudergordel straktrekken. De heupgordel mag
nooit over buik of onderlichaam lopen.
RDe veiligheidsgordel mag nooit over
scherpe, spitse, schurende of breekbare
voorwerpen lopen.
RDe veiligheidsgordel altijd slechts voor
één persoon gebruiken. Nooit een baby of
een kind op de schoot van een inzittende
meenemen.
RNooit voorwerpen samen met een persoon
vastgespen. Voor het beveiligen van voorwerpen, bagage of lading altijd de aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften m.b.t.
beladen van de auto in acht nemen
(Y pagina 124).
Als een kind in de auto meerijdt, ook altijd de
aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften
bij kinderen in de auto in acht nemen
(Y pagina 34).
-

Beperking van het beschermingspotentieel van de veiligheidsgordel
G WAARSCHUWING
Wanneer de rugleuning niet rechtop staat,
biedt de veiligheidsgordel niet de
beoogde beschermende werking. Bij een
remmanoeuvre of een ongeval kunt u in dit
geval onder de veiligheidsgordel doorglijden en daarbij bijvoorbeeld letsel
oplopen aan het onderlichaam of de hals. Er
bestaat een verhoogd gevaar voor letsel of
zelfs levensgevaar!

De stoel voor aanvang van de rit correct
instellen. Altijd erop letten dat de rugleuning rechtop staat en de schoudergordel
over het midden van de schouder loopt.

G WAARSCHUWING
Personen kleiner dan 1,50 m kunnen de veiligheidsgordel niet zonder geschikte aanvullende veiligheidssystemen omgespen.
Wanneer de veiligheidsgordel verkeerd is
omgegespt, kan deze niet meer zoals
bedoeld beschermen. Bovendien kan een
verkeerd omgegespte veiligheidsgordel
bijvoorbeeld bij een ongeval, bij remmanoeuvres of abrupte richtingswijzigingen
verwondingen veroorzaken. Er bestaat een
verhoogd gevaar voor letsel of zelfs levensgevaar!
Personen kleiner dan 1,50 m altijd in speciaal voor hen geschikte veiligheidssystemen beveiligen.
G WAARSCHUWING
Veiligheidsgordels kunnen niet meer zoals
bedoeld beschermen, als
Rze

beschadigd, gewijzigd, sterk vervuild, gebleekt of gekleurd zijn
Rhet gordelslot beschadigd of sterk vervuild is
Rwijzigingen aan de gordelspanners, gordelverankeringen of gordeloprolautomaten zijn uitgevoerd.
Veiligheidsgordels kunnen bij een ongeval
ook niet zichtbaar worden beschadigd, bijvoorbeeld door glassplinters. Gewijzigde
of beschadigde veiligheidsgordels kunnen
scheuren of uitvallen, bijvoorbeeld bij een
ongeval. Gewijzigde gordelspanners kunnen ongewild worden geactiveerd of niet
zoals bedoeld werken. Er bestaat een verhoogd gevaar voor letsel of zelfs levensgevaar!
De veiligheidsgordels, gordelspanners,
gordelverankeringen en gordeloprolautomaten nooit wijzigen. De veiligheidsgordels moeten onbeschadigd, niet versleten
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smart adviseert om veiligheidsgordels te
gebruiken, die smart voor uw auto heeft goedgekeurd.

G WAARSCHUWING
Pyrotechnisch reeds geactiveerde gordelspanners werken niet meer en kunnen
daarom niet meer zoals bedoeld beschermen. Er bestaat een verhoogd gevaar voor
letsel of zelfs levensgevaar!
De pyrotechnisch geactiveerde gordelspanners direct bij een gekwalificeerde
werkplaats laten vervangen.
smart adviseert om de auto na een ongeval
naar een gekwalificeerde werkplaats te laten
slepen.

! De veiligheidsgordel moet volledig

oprollen; dit controleren. Anders kunnen
de veiligheidsgordel of de gordelslottong
in het portier of het stoelmechanisme
bekneld raken. Hierdoor kunnen het portier, de portierbekleding en de veiligheidsgordel worden beschadigd. Beschadigde veiligheidsgordels kunnen niet
meer hun beschermende werking uitvoeren
en moeten worden vervangen. Naar een
gekwalificeerde werkplaats gaan.

Veiligheidsgordel omgespen en instellen
Als de veiligheidsgordel snel of met een ruk
naar buiten wordt getrokken, blokkeert de
gordeloprolautomaat. De gordelband kan niet
verder worden afgerold.

! De gordelslottong van de veiligheidsgor-

X

De gordelslottong ; van de veiligheidsgordel altijd in het bij de zitplaats behorende gordelslot : vergrendelen.
X De gordelgeleiding in de gewenste stand
schuiven.
Hoger instellen: Aan de ring omhoogschuiven.
Lager instellen: Met de gordelgeleidingontgrendeling ingedrukt aan de ring
omlaagschuiven.
X Erop letten dat de gordelgeleiding vergrendelt.

Veiligheidsgordel afdoen
X

De ontgrendelingsknop in het gordelslot
indrukken en de veiligheidsgordel met de
gordelslottong teruggeleiden.

Gordelwaarschuwing voor bestuurder en
passagier
Het waarschuwingslampje veiligheidsgordel
7 in het instrumentenpaneel maakt u erop
attent, dat alle inzittenden de veiligheidsgordel correct moeten omgespen.
Bovendien kan een waarschuwingssignaal
klinken.
De gordelwaarschuwing dooft zodra de
bestuurder en passagier de veiligheidsgordel hebben omgegespt.

del niet in het gordelslot aan passagierszijde steken als de passagiersstoel niet
bezet is. Anders kan de gordelspanner bij
een ongeval worden geactiveerd en moet
deze worden vervangen.

Z
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en schoon zijn; dit controleren. De veiligheidsgordels na een ongeval direct bij een
gekwalificeerde werkplaats laten controleren.
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Statusindicatie veiligheidsgordels
achterin

: Waarschuwingslampje veiligheidsgor-

dels

; Statusindicatie linker veiligheidsgor-

del achterin

= Statusindicatie rechter veiligheidsgor-

del achterin
De statusindicatie veiligheidsgordels achterin geeft aan welke veiligheidsgordel achterin niet is omgegespt.
De status is te herkennen aan de kleur.
RRood: Veiligheidsgordel niet omgegespt.
RGroen: Veiligheidsgordel omgegespt.
Als wordt weggereden en een rijsnelheid van
circa 10 km/h wordt bereikt, doven de indicators na circa 30 seconden.

Airbags
Overzicht van de airbags

Airbag

Mogelijk beschermingspotentieel voor
…

:

Kneebag

Bovenbeen, knie en
onderbeen

;

Bestuurdersairbag

Hoofd en borstkas

=

Passagiersairbag

Hoofd en borstkas

?

Sidebags

Hoofd en borstkas

Alleen als het controlelampje PASSENGER AIR
BAG ON brandt, kan de passagiersairbag bij
een ongeval worden geactiveerd. Bij een
bezette passagiersstoel voor en ook tijdens
het rijden de werking van de passagiersairbag niet in gevaar brengen (Y pagina 34).

Beschermingspotentieel van de airbags
Afhankelijk van de ongevalssituatie kan een
airbag in combinatie met een correct gedragen veiligheidsgordel het beschermingspotentieel vergroten.

G Waarschuwing
Als wordt afgeweken van de correcte zithouding, kan de airbag niet meer zoals
bedoeld beschermen en door het activeren
extra verwondingen veroorzaken. Er
bestaat een verhoogd gevaar voor letsel of
zelfs levensgevaar!
Om risico's te vermijden, altijd controleren dat alle inzittenden:
Rde

veiligheidsgordel correct omgespen,
ook zwangere vrouwen
Rcorrect zitten en de grootst mogelijke
afstand tot de airbags aanhouden
Rde volgende aanwijzingen in acht nemen.
Er altijd voor zorgen dat zich geen voorwerpen tussen de airbag en de inzittende
bevinden.
De inbouwplaats van een airbag is herkenbaar
aan het opschrift AIRBAG.
Een airbag kan bij activering het beschermingspotentieel voor de betreffende inzittende vergroten.

Veiligheidssystemen inzittenden
Beperking van het beschermingspotentieel van de airbags
G WAARSCHUWING
Als een airbagafdekking wordt gewijzigd
of als voorwerpen, bijvoorbeeld ook stickers, daarop worden aangebracht, kan de
airbag niet meer zoals bedoeld functioneren. Er bestaat verhoogd gevaar voor letsel!
Een airbagafdekking nooit wijzigen en
geen voorwerpen erop aanbrengen.
G WAARSCHUWING
Ongeschikte stoelhoezen kunnen het opblazen van de in de stoelen geïntegreerde airbags belemmeren of zelfs verhinderen. De
airbags kunnen de inzittenden dan niet
meer zoals bedoeld beschermen. Er bestaat
een verhoogd gevaar voor letsel of zelfs
levensgevaar!
Alleen stoelhoezen gebruiken, die smart
voor de betreffende stoel heeft goedgekeurd.

G WAARSCHUWING
In de portieren bevinden zich sensoren
voor de aansturing van airbags. Door veranderingen of ondeskundig uitgevoerde
werkzaamheden aan portieren of portierbekledingen en door beschadigde portieren kan de werking van de sensoren verstoord zijn. Daardoor kan de werking van de
airbags worden belemmerd. De airbags
kunnen de inzittenden dan niet meer zoals
bedoeld beschermen. Er bestaat verhoogd
gevaar voor letsel!
Nooit de deuren of delen daarvan veranderen. Werkzaamheden aan portieren of portierbekledingen laten uitvoeren bij een
gekwalificeerde werkplaats.

G WAARSCHUWING
Een reeds geactiveerde airbag biedt geen
beschermende werking meer en kan bij een
ongeval niet meer zoals bedoeld beschermen. Er bestaat verhoogd gevaar voor letsel!
Z
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Om risico's door het activeren van airbag te
vermijden:
RDe stoelen voor aanvang van de rit correct
instellen, de bestuurders- en passagiersstoel zo ver mogelijk naar achteren.
Daarbij altijd de informatie over de correcte stand van de bestuurdersstoel in acht
nemen (Y pagina 48).
RHet stuurwiel alleen aan de stuurwielrand
vasthouden. Op deze wijze kan de airbag
ongehinderd worden opgeblazen.
RTijdens het rijden altijd tegen de rugleuning leunen. Niet naar voren buigen en niet
tegen het portier of de zijruit leunen.
Anders bevindt u zich in het ontplooiingsgebied van de airbags.
RDe voeten moeten zich altijd op de vloer
bevinden. Uw voeten bijvoorbeeld niet op
het dashboard leggen. Anders bevinden uw
voeten zich in het ontplooiingsgebied van
de airbag.
RWanneer kinderen in de auto worden meegenomen, de aanvullende aanwijzingen in
acht nemen (Y pagina 34).
RVoorwerpen altijd correct opbergen en
beveiligen.
Voorwerpen in het interieur kunnen het correct functioneren van een airbag in gevaar
brengen. Daarbij altijd veiligstellen dat:
Rzich geen andere personen, dieren of voorwerpen tussen de inzittenden en de verschillende airbags bevinden.
Rgeen voorwerpen tussen de stoel en het portier resp. de B-stijl liggen.
Rgeen harde voorwerpen zoals kledinghangers aan handgrepen of kledinghaken hangen.
Rgeen accessoires zoals bekerhouders in het
ontplooiingsgebied van een airbag zijn
aangebracht, bijvoorbeeld aan portieren,
zijruiten of zijbekledingen.
Rgeen zware, scherpe of breekbare voorwerpen in de zakken van uw kledingstukken
aanwezig zijn. Dergelijke voorwerpen op
een geschikte plaats opbergen.
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De auto naar een gekwalificeerde werkplaats laten slepen om een geactiveerde
airbag te laten vervangen.
Geactiveerde airbags direct laten vervangen.

Status van de passagiersairbag
Controlelampje PASSENGER AIR BAG

(Y pagina 29) en "Airbags" in acht nemen
(Y pagina 32). Daar vindt u ook informatie
over de correcte zithouding.
De informatie over de airbaguitschakeling
van de passagiersairbag in acht nemen
(Y pagina 37).

Kinderen in het voertuig
Kinderen veilig vervoeren
G WAARSCHUWING
Als kinderen zonder toezicht in de auto
worden achtergelaten, kunnen ze de auto in
beweging zetten door bijvoorbeeld:
Rde

parkeerrem vrij te zetten
automatische transmissie uit parkeerstand P te schakelen of de handgeschakelde versnellingsbak in de neutraalstand te zetten
Rde motor te starten.
Tevens kunnen ze de uitrusting van de auto
bedienen en bekneld raken. Er bestaat
gevaar voor letsel en ongevallen!
Bij het verlaten van de auto altijd de sleutel meenemen en de auto vergrendelen. Kinderen nooit zonder toezicht in de auto achterlaten.
Rde

De controlelampjes PASSENGER AIR BAG OFF en
PASSENGER AIR BAG ON zijn onderdeel van de
airbaguitschakeling van de passagiersairbag.
De controlelampjes tonen de status van de
passagiersairbag.
RPASSENGER AIR BAG OFF brandt: De passagiersairbag is uitgeschakeld. Hij wordt
bij een ongeval niet geactiveerd.
RPASSENGER AIR BAG ON brandt: De passagiersairbag is ingeschakeld. De passagiersairbag kan tijdens een ongeval geactiveerd worden.
Voor en ook tijdens het rijden en afhankelijk
van de situatie de werking van de passagiersairbag niet in gevaar brengen.
RKind in kinderzitje: Of de passagiersairbag uit- of ingeschakeld moet zijn, is
afhankelijk van het gemonteerde kinderzitje en de leeftijd en lengte van het kind.
Beslist de aanwijzingen bij "Kinderen in
de auto" (Y pagina 34) in acht nemen. Daar
vindt u ook informatie over naar achterenof naar voren gerichte kinderzitjes op de
passagiersstoel.
RAlle anderen: Het controlelampje PASSENGER AIR BAG ON moet branden. De passagiersairbag is ingeschakeld. Beslist de
aanwijzingen m.b.t. "Veiligheidsgordels"

G Waarschuwing
Als personen – in het bijzonder kinderen –
langdurig aan hoge of lage temperaturen
worden blootgesteld, bestaat gevaar voor
letsel of zelfs levensgevaar! Personen – in
het bijzonder kinderen – nooit zonder toezicht in het voertuig achterlaten.
G Waarschuwing
Als het kinderzitje aan directe zonnestraling wordt blootgesteld, kunnen onderdelen hiervan zeer heet worden. Kinderen
kunnen zich aan deze onderdelen branden,
in het bijzonder aan metalen onderdelen
van het kinderzitje. Gevaar voor letsel!
Als het voertuig met het kind wordt verlaten, altijd erop letten dat het kinderzitje

Kinderen in het voertuig

smart adviseert voor een betere bescherming
van kinderen jonger dan 12 jaar en kleiner dan
1,50 m de volgende aanwijzingen beslist in
acht te nemen:
RKinderen alleen in een voor smart auto's
geschikt kinderzitje beveiligen dat past
bij de leeftijd, het gewicht en de lengte
van het kind. Daarbij beslist de gebruiksmogelijkheden van het kinderzitje in acht
nemen.
RHet kinderzitje indien mogelijk op een
achterzitplaats aanbrengen.
RAlleen de volgende bevestigingssystemen
voor kinderzitjes gebruiken:
- het veiligheidsgordelsysteem
- de ISOFIX-bevestigingsbeugels
- de Top Tether-verankeringen
RDe montagehandleiding van de fabrikant
van het kinderzitje.
RDe waarschuwingsstickers in het interieur
van de auto en op het kinderzitje.

G Waarschuwing
Als het kinderzitje verkeerd op de hiervoor
geschikte zitplaats wordt gemonteerd, kan
het niet zoals bedoeld beschermen. Het
kind kan dan bij een ongeval, remmanoeuvres of abrupte richtingswijzigingen niet
worden tegengehouden. Er bestaat een verhoogd gevaar voor letsel of zelfs levensgevaar!
Beslist de montagehandleiding van de
fabrikant van het kinderzitje en de
gebruiksmogelijkheden in acht nemen. Het
gehele draagvlak van het kinderzitje moet
altijd op de zitting van de stoel rusten.
Nooit voorwerpen, zoals een kussen, onder
of achter het kinderzitje leggen. Gebruik
kinderzitjes alleen met de aanwezige ori-

ginele hoezen. Beschadigde hoezen uitsluitend vervangen door originele hoezen.

G WAARSCHUWING
Als het kinderzitje verkeerd of niet vastgezet is, kan het bij een ongeval, een remmanoeuvre of een plotselinge richtingswijziging loskomen. Het kinderzitje kan
rondslingeren en inzittenden raken. Er
bestaat een verhoogd gevaar voor letsel of
zelfs levensgevaar!
Ook niet-gebruikte kinderzitjes altijd
correct monteren. Beslist de montagevoorschriften van de kinderzitjefabrikant
opvolgen.
G Waarschuwing
Beschadigde of bij een ongeval belaste
kinderzitjes of de bevestigingssystemen
hiervan kunnen niet meer zoals bedoeld
beschermen. Het kind kan dan bij een ongeval, remmanoeuvres of abrupte richtingswijzigingen niet worden tegengehouden. Er
bestaat een verhoogd gevaar voor letsel of
zelfs levensgevaar!
Beschadigde of bij een ongeval belaste
kinderzitjes direct vervangen. De bevestigingssystemen van de kinderzitjes bij
een gekwalificeerde werkplaats laten controleren, voordat weer een kinderzitje
wordt gemonteerd.
i Voor het reinigen van de door smart gead-

viseerde kinderzitjes verzorgingsmiddelen van smart gebruiken. Meer informatie
is verkrijgbaar bij een gekwalificeerde
werkplaats.
Ook de volgende aanvullende informatie in
acht nemen:
RBij montage van een kinderzitje op de passagiersstoel de aanwijzingen m.b.t. kinderzitjes op de passagiersstoel in acht
nemen(Y pagina 39).
RDe aanwijzingen m.b.t. de bevestiging van
geschikte kinderzitjes (Y pagina 40).
RDe aanwijzingen m.b.t. de geadviseerde
kinderzitjes (Y pagina 42).
Z
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niet aan directe zonnestraling wordt
blootgesteld. Het kinderzitje bijvoorbeeld met een deken afdekken. Als het kinderzitje aan directe zonnestraling is
blootgesteld, dit laten afkoelen voordat
het kind erin wordt gezet. Kinderen nooit
zonder toezicht in het voertuig achterlaten.

35

36

Kinderen in het voertuig
aanwijzingen en veiligheidsvoorschriften voor het uit- en ingeschakeld van
de passagiersairbag (Y pagina 37).
RDe aanwijzingen m.b.t. de veiligheidsgordels (Y pagina 29).
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RDe

ISOFIX-kinderzitjebevestigingen
Aanwijzingen m.b.t. de ISOFIX-kinderzitverankeringen
G WAARSCHUWING
ISOFIX-kinderzitjes bieden onvoldoende
bescherming voor kinderen met een gewicht
van meer dan 22 kg, die met de geïntegreerde veiligheidsgordel van het kinderzitje zijn beveiligd. Het kind kan anders
bijvoorbeeld bij een ongeval niet worden
tegengehouden. Er bestaat een verhoogd
gevaar voor letsel of zelfs levensgevaar!
Als het kind meer dan 22 kg weegt, alleen
ISOFIX-kinderzitjes gebruiken waarbij
het kind met de veiligheidsgordel van de
zitplaats wordt beveiligd. Het ISOFIX-kinderzitje tevens, voor zover aanwezig, met
de Top Tether-gordel vastzetten.
Beslist de gebruiksmogelijkheden van het
kinderzitje en de montage- en gebruikshandleiding van de fabrikant van het gebruikte
kinderzitje in acht nemen.
ISOFIX is een gestandaardiseerd bevestigingssysteem voor speciale kinderzitjes.
ISOFIX-kinderzitjesbevestigingsystemen
zijn overeenkomstig ECE R44 goedgekeurd.
Aan de ISOFIX-bevestigingsbeugels mogen
alleen kinderzitjes worden bevestigd die aan
de ECE R44 norm voldoen.

Symbool voor bevestiging van een ISOFIX-kinderzitje

ISOFIX-kinderzitjebevestigingen monteren
Voor iedere rit beslist controleren dat het
ISOFIX-kinderzitjesbevestigingssysteem
correct in beide ISOFIX-bevestigingsbeugels vergrendeld is.

: ISOFIX-bevestigingsbeugels
X

Het ISOFIX-kinderzitjesbevestigingsysteem aan beide ISOFIX-bevestigingsbeugels : bevestigen.

Top Tether bevestigen
G WAARSCHUWING
Wanneer de rugleuningen van de achterzitplaatsen niet vergrendeld zijn, kunnen
deze bij een ongeval, remmanoeuvre of
abrupte verandering van richting naar
voren klappen. Daardoor kunnen kinderzitjes niet meer zoals bedoeld beschermen.
Niet vergrendelde rugleuningen van de
achterzitplaatsen kunnen bovendien extra

Kinderen in het voertuig

Erop letten dat de rode vergrendelingsindicator op de lus boven op de achterbank niet
meer zichtbaar is.
Het gevaar voor letsel kan door Top Tether
worden beperkt, omdat het een extra verbinding tussen het met ISOFIX bevestigde kinderzitje en de auto mogelijk maakt.
Het kinderzitje moet met een Top Tether-gordel uitgerust zijn.

X

Top Tether-gordel = onder de hoofdsteun
tussen de beide hoofdsteunstangen geleiden.
X De Top Tether-gordel = tussen rugleuning
van de achterstoel en hoedenplank naar de
bagageruimte geleiden.
Eventueel de hoedenplank verwijderen
(Y pagina 124).
X Top Tether-haak ; van Top Tether-gordel
= in Top Tether-verankering : bevestigen.
Eventueel de vloerbedekking iets optillen.
Erop letten, dat:
RTop Tether-haak ;, zoals afgebeeld, in
Top Tether-verankering : is bevestigd
RTop Tether-gordel = niet verdraaid is
RTop Tether-gordel =, met aangebracht
bagagescherm, tussen de rugleuning van
de achterstoel en bagagescherm loopt.
X Top Tether gordel = spannen. Daarbij
altijd de montagehandleiding van de
fabrikant van het kinderzitje in acht
nemen.
X Zo nodig de hoofdsteunen weer iets omlaagschuiven.
Erop letten dat Top Tether gordel = niet in
het verloop wordt gehinderd.

Passagiersairbag uit- of inschakelen
De Top Tether-verankeringen : zijn achter
elke achterzitplaats op de bodem van de
bagageruimte ingebouwd.
X Het ISOFIX-kinderzitje met Top Tether
monteren. Daarbij altijd de montagehandleiding van de fabrikant van het kinderzitje in acht nemen.
X De hoofdsteun omhoogschuiven.

G WAARSCHUWING
Als het controlelampje PASSENGER AIR BAG
OFF brandt, is de passagiersairbag uitgeschakeld. Hij wordt bij een ongeval niet
geactiveerd en kan niet meer zoals bedoeld
beschermen. Een persoon op de passagiersstoel kan dan bijvoorbeeld met onderdelen
van het interieur in contact komen, in het
bijzonder als deze dicht op het dashboard
zit. Er bestaat een verhoogd gevaar voor
letsel of zelfs levensgevaar!
In dit geval mag geen persoon de passagiersstoel gebruiken. Op de passagiersstoel mag uitsluitend een kind worden vervoerd, als het in een geschikt naar achteren
of naar voren gericht kinderzitje zit.
Daarbij altijd de informatie in deze handleiding over de correcte plaatsing van het
Z

>> Veiligheid.

verwondingen veroorzaken, bijvoorbeeld
bij een ongeval. Er bestaat een verhoogd
gevaar voor letsel of zelfs levensgevaar!
De rugleuningen van de achterzitplaatsen
na montage van de Top Tether-gordels
altijd vergrendelen. Beslist op de vergrendelingsindicator letten. De rugleuningen van de achterzitplaatsen rechtop
zetten.
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kinderzitje in acht nemen, evenals de montagehandleiding van de fabrikant van het
kinderzitje.

G WAARSCHUWING
Als een kind in een naar achteren gericht
kinderzitje op de passagiersstoel wordt
beveiligd en het controlelampje PASSENGER AIR BAG ON brandt, kan de passagiersairbag bij een ongeval worden geactiveerd. Het kind kan door de airbag worden
geraakt. Er bestaat een verhoogd gevaar
voor letsel of zelfs levensgevaar!
In dit geval altijd waarborgen, dat de passagiersairbag uitgeschakeld is. Het controlelampje PASSENGER AIR BAG OFF moet
branden.
Als het controlelampje PASSENGER AIR BAG
OFF gedoofd blijft en/of het controlelampje
PASSENGER AIR BAG ON brandt, geen naar achteren gericht kinderzitje op de passagiersstoel monteren. Meer informatie vindt u
onder "Problemen met de uitschakeling van
de passagiersairbag" (Y pagina 169).

G WAARSCHUWING

delband moet vanaf de gordelgeleiding
naar voren en omlaag verlopen. Naar
behoefte de gordelgeleiding en de passagiersstoel overeenkomstig instellen. Ook
altijd de informatie in deze handleiding
over de correcte plaatsing van het kinderzitje in acht nemen, evenals de montagehandleiding van de fabrikant van het kinderzitje.

Waarschuwingssymbool voor een naar achteren
gericht kinderzitje

Wanneer een naar achteren gericht kinderzitje op de passagiersstoel wordt gebruikt,
moet de passagiersairbag worden uitgeschakeld.

Als een kind in een naar voren gericht kinderzitje op de passagiersstoel wordt
beveiligd en de passagiersstoel te dicht
bij het dashboard wordt geplaatst, kan het
kind bij een ongeval:
Rbijvoorbeeld

met onderdelen van het
interieur in contact komen, als het controlelampje PASSENGER AIR BAG OFF
brandt
Rdoor de airbag wordt geraakt als het controlelampje PASSENGER AIR BAG ON
brandt.
Er bestaat een verhoogd gevaar voor letsel
of zelfs levensgevaar!
De passagiersstoel altijd zo ver mogelijk
naar achteren zetten. Daarbij altijd de
correcte ligging van de schoudergordel
vanaf de gordelgeleiding van de auto naar
de schoudergordelgeleiding van het kinderzitje in acht nemen. De schoudergor-

De airbag off-schakelaar voor het handmatig
in- en uitschakelen van de passagiersairbag
bevindt zich in het instrumentenpaneel aan
passagierszijde.
X De passagiersairbag off-schakelaar :
door de weerstand indrukken.
X Passagiersairbag uitschakelen: De airbag
off-schakelaar : linksom draaien.
Het controlelampje PASSENGER AIR BAG OFF
4 in de dakbedieningseenheid gaat

Kinderzitje op de passagiersstoel
Aanwijzingen m.b.t. de kinderzitjes op
de passagiersstoel
Uit de ongevallenstatistiek blijkt, dat op de
achterzitplaatsen beveiligde kinderen veiliger zijn dan op de voorstoel beveiligde
kinderen. Daarom adviseert smart dringend,
het kinderzitje bij voorkeur op een achterzitplaats aan te brengen.
Als een kind door omstandigheden in een kinderzitje op de passagiersstoel wordt beveiligd, ook altijd de aanwijzingen bij "Uitschakelen van de passagiersairbag"
(Y pagina 37) in acht nemen.
U vermijdt risico's wanneer u:
Rde passagiersairbag correct in- of uitschakelt.
Rhet kinderzitje correct plaatst.
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G WAARSCHUWING
Als een kind in een kinderzitje op de passagiersstoel wordt beveiligd en het en is
gedoofd, kan de passagiersairbag bij een
ongeval worden geactiveerd. Het kind kan
door de airbag worden geraakt. Er bestaat
een verhoogd gevaar voor letsel of zelfs
levensgevaar!
In dit geval altijd waarborgen, dat de passagiersairbag uitgeschakeld is. Het controlelampje PASSENGER AIR BAG OFF moet
branden.
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branden en brandt permanent bij ingeschakeld contact (Y pagina 34).
X Passagiersairbag inschakelen: De airbag
off-schakelaar : rechtsom draaien.
Het controlelampje PASSENGER AIR BAG OFF
× in de dakbedieningseenheid gaat
branden en brandt permanent bij ingeschakeld contact (Y pagina 34).
De passagiersairbag is bij ingeschakeld
contact altijd geactiveerd, behalve wanneer
de passagiersairbag handmatig is uitgeschakeld. Als de passagiersairbag uitgeschakeld is, brandt het controlelampje PASSENGER AIR BAG OFF 4 in de dakbedieningseenheid (Y pagina 34) permanent bij
ingeschakeld contact.

Kinderen in het voertuig

Gebruik NOOIT een naar achteren gericht
kinderbeveiligingssysteem op een stoel die
door een frontale ACTIEVE AIRBAG wordt
beveiligd, want dat kan voor het KIND DODELIJKE of ERNSTIGE VERWONDINGEN tot gevolg
hebben.

Aanwijzingen m.b.t. naar achteren en
naar voren gerichte kinderzitjes op de
passagiersstoel

Waarschuwingssymbool voor een naar achteren
gericht kinderzitje

Als een kind in een naar achteren gericht
kinderzitje op de passagiersstoel wordt
beveiligd, moet te allen tijde gewaarborgd
zijn dat de passagiersairbag is uitgeschakeld. Dit is alleen het geval als het controlelampje PASSENGER AIR BAG OFF continu
brandt (Y pagina 34).

Op de zonneklep aan passagierszijde bevindt
zich een waarschuwingsaanwijzing.
Z

>> Veiligheid.
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Kinderen in het voertuig
Bij gebruik van een kinderzitje op de passagiersstoel beslist de volgende punten in acht
nemen:
RDe passagiersstoel zo ver mogelijk naar
achteren schuiven.
RHet draagvlak van het kinderzitje moet volledig op de zitting van de passagiersstoel
rusten.
RDe leuning van een naar voren gericht kinderzitje moet zo volledig mogelijk tegen
de rugleuning van de passagiersstoel aan
liggen. Het kinderzitje mag niet het dak
raken of door de hoofdsteun worden belast.
RDe hoek van de rugleuning overeenkomstig
aanpassen.
RAltijd de correcte ligging van de schoudergordel vanaf de gordelgeleiding van de
auto naar de schoudergordelgeleiding van
het kinderzitje in acht nemen. De schoudergordelband moet vanaf het gordeldoorvoerpunt naar voren en naar achteren verlopen.
RNooit voorwerpen, zoals een kussen, onder
of achter het kinderzitje leggen.
Beslist de montage- en gebruikshandleiding
van de fabrikant van het gebruikte kinderzitje in acht nemen.

Geschiktheid van de zitplaatsen voor
kinderzitjes
Aanwijzingen m.b.t. de bevestiging van
geschikte kinderzitjes
In de auto mogen alleen kinderzitjes volgens
de ECE-norm ECE‑R44 worden gebruikt.

Label voor kinderzitjes volgens ECE R-44

ISOFIX-kinderzitjesbevestigingsystemen
van de volgende categorie “Universal“ kunnen

overeenkomstig de tabellen m.b.t. de
geschiktheid van de zitplaatsen voor de
bevestiging van kinderzitjes op de met U, UF
of IUF gekenmerkte zitplaatsen worden
gebruikt.
Semi-universele kinderzitjes zijn herkenbaar aan het goedkeuringslabel met de tekst
"semi-universal". Deze mogen alleen worden
gebruikt als de auto en de zitplaats in de
autotypelijst van de fabrikant van het kinderzitje zijn aangegeven.
Voor de inbouw van een naar voren gericht
kinderzitje met geïntegreerde leuningen op
de achterzitplaats, de betreffende hoofdsteun verwijderen.

Kinderen in het voertuig

41

Geschiktheid van zitplaatsen voor de bevestiging van kinderzitjes die met autogordels worden vastgezet
De volgende aanwijzingen in acht nemen:
gebruik van een babyschaal van de groepen 0/0+ en een naar achteren gericht kinderzitje op een achterzitplaats: De voorstoel zo instellen dat deze het kinderzitje niet raakt.
RBij bepaalde kinderzitjes van de gewichtsgroepen II of III kan het gebeuren dat het kinderzitje niet op de maximumgrootte kan worden ingesteld, bijvoorbeeld door mogelijk
contact met het dak.
RControleren of de voeten van het kind niet de voorstoel raken. Indien nodig de voorstoel iets
naar voren instellen.
RHet kinderzitje mag niet het dak raken of door de hoofdsteun worden belast.
RDe montagehandleiding van de fabrikant van het kinderzitje in acht nemen.
Legenda bij de tabel:
RX: Niet geschikt voor kinderen in deze gewichtsgroep.
RU: Geschikt voor veiligheidssysteem van de categorie "Universal" in deze gewichtsgroep.
RUF: Geschikt voor naar voren gerichte kinderzitje van de categorie “Universal“ in deze
gewichtsgroep.
RL: Geschikt voor semi-universeel kinderzitje overeenkomstig de tabel in “Overzicht van de
geadviseerde kinderzitjes“ (Y pagina 42) of als de auto en de zitplaats in de autotypelijst
van de fabrikant van het kinderzitje zijn vermeld.
Passagiersstoel
Gewichtsgroepen

Passagiersairbag is ingeschakeld

Passagiersairbag is uitgeschakeld1

Groep 0: tot 10 kg

X

U, L

Groep 0+: tot 13 kg

X

U, L

Groep I: 9 tot 18 kg

UF, L

U, L

Groep II: 15 tot 25 kg

UF, L

U, L

Groep III: 22 tot 36 kg

U, L

U, L

Achterzitplaatsen

1

Gewichtsgroepen

Links, rechts

Groep 0: tot 10 kg

U, L

Groep 0+: tot 13 kg

U, L

Groep I: 9 tot 18 kg

U, L

Groep II: 15 tot 25 kg

U, L

Groep III: 22 tot 36 kg

U, L

De passagiersairbag moet uitgeschakeld zijn. Het controlelampje PASSENGER AIR BAG OFF moet branden.
Z

>> Veiligheid.

RBij

Kinderen in het voertuig

42

>> Veiligheid.

Geschiktheid van zitplaatsen voor bevestiging van een ISOFIX–kinderzitje
De volgende aanwijzingen in acht nemen:
RBij gebruik van een babyschaal van de groepen 0/0+ en een naar achteren gericht kinderzitje op een achterzitplaats: De voorstoel zo instellen dat deze het kinderzitje niet raakt.
RBij bepaalde kinderzitjes van de gewichtsgroepen II of III kan het gebeuren dat het kinderzitje niet op de maximumgrootte kan worden ingesteld, bijvoorbeeld door mogelijk
contact met het dak.
RControleren of de voeten van het kind niet de voorstoel raken. Indien nodig de voorstoel iets
naar voren instellen.
RHet kinderzitje mag niet het dak raken of door de hoofdsteun worden belast.
RDe montagehandleiding van de fabrikant van het kinderzitje in acht nemen.
Legenda bij de tabel:
RX: Niet geschikt voor een ISOFIX-kinderzitje in deze gewichtsgroep.
RIUF: Geschikt voor een naar voren gerichte ISOFIX-kinderzitje van de categorie “Universal“ in deze gewichtsgroep.
RIL: Geschikt voor een ISOFIX-kinderzitje overeenkomstig de tabel in “Overzicht van de
geadviseerde kinderzitjes“ (Y pagina 42) of als de auto en de zitplaats in de autotypelijst
van de fabrikant van het kinderzitje zijn vermeld.
Gewichtsgroep

Grootteklasse

Systeem

Achterstoel
links/rechts

Babydraagzak

F

ISO/L1

X

G

ISO/L2

X

0

tot 10 kg
tot circa 6 maanden

E

ISO/R1

IL

0+

tot 13 kg
tot circa 15 maanden

E

ISO/R1

IL

D

ISO/R2

IL

C

ISO/R3

X

D

ISO/R2

IL

C

ISO/R3

X

B

ISO/F2

IUF

B1

ISO/F2X

IUF

A

ISO/F3

IUF

I

9 kg tot 18 kg
circa 9 maanden tot 4 jaar

Overzicht van de geadviseerde kinderzitjes
De smart forfour is voorzien van een passagiersairbaguitschakeling.
Alvorens een naar achteren gericht kinderzitje op de passagiersstoel wordt gebruikt de
passagiersairbag uitschakelen (Y pagina 37).

X
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Geadviseerde kinderzitjes voor bevestiging met de veiligheidsgordel van voertuigzitplaatsen
Fabrikant

Type

Goedkeuringsnummer (E1 ...)

Bestelnummer
(A 000 ...) met
kleurcode 9H95

Groep 0:
tot 10 kg
tot circa 6 maanden

Britax Römer

BABY SAFE
PLUS

03 301146
04 301146

970 10 00

BABY SAFE
plus II

04 301146

970 20 00
970 36 00

Groep 0+:
Britax Römer
tot 13 kg
tot circa 15 maanden

BABY SAFE
PLUS

03 301146
04 301146

970 10 00

BABY SAFE
plus II

04 301146

970 20 00
970 36 00

Groep I:
9 kg tot 18 kg
circa 9 maanden tot
4 jaar

Britax Römer

DUO PLUS

03 301133
04 301133

970 16 00
970 37 00

Groep II/III:
15 kg tot 36 kg

Britax Römer

KIDFIX

04 301198

970 19 00
970 38 00

KIDFIX XP

04 301304

970 61 00

>> Veiligheid.

Gewichtsgroep

Geadviseerde ISOFIX-kinderzitjes in de categorie "Universal" / "Semi-universal"
Gewichtsgroep

Grootteklasse

Fabrikant

Groep 0+:
tot 13 kg

E

Groep I:
9 kg tot 18 kg

B1

Type

Goedkeuringsnummer
(E1 ...)

Bestelnummer met
kleurcode
9H95

Britax Römer BABY-SAFE
plus

03 301146
04 301146

B6 6 86 8224

Britax Römer DUO PLUS

03 301133
04 301133

A 000 970 1600
A 000 970 3700

i Meer informatie over het juiste kinderzitje is verkrijgbaar bij een smart center.
Verdere onderwerpen:
RAanwijzingen m.b.t. kinderzitjes op de passagiersstoel (Y pagina 39).
RAanwijzingen m.b.t. de bevestiging van geschikte kinderzitjes (Y pagina 40).

Z
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Kinderen in het voertuig
Kinderbeveiligingen

>> Veiligheid.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften
G WAARSCHUWING
Als kinderen meerijden, kunnen deze:
Rdeuren

openen en daardoor anderen of
verkeersdeelnemers in gevaar brengen
Ruitstappen en door het verkeer worden
gegrepen
Ruitrustingen van het voertuig bedienen
en bijvoorbeeld bekneld raken.
Er bestaat gevaar voor letsel en ongevallen!
Als kinderen meerijden, altijd de aanwezige kinderbeveiligingen activeren. Als u
het voertuig verlaat, deze altijd vergrendelen en de sleutel meenemen. Kinderen
nooit zonder toezicht in het voertuig achterlaten.

G Waarschuwing
Als het kinderzitje aan directe zonnestraling wordt blootgesteld, kunnen onderdelen hiervan zeer heet worden. Kinderen
kunnen zich aan deze onderdelen branden,
in het bijzonder aan metalen onderdelen
van het kinderzitje. Gevaar voor letsel!
Als het voertuig met het kind wordt verlaten, altijd erop letten dat het kinderzitje
niet aan directe zonnestraling wordt
blootgesteld. Het kinderzitje bijvoorbeeld met een deken afdekken. Als het kinderzitje aan directe zonnestraling is
blootgesteld, dit laten afkoelen voordat
het kind erin wordt gezet. Kinderen nooit
zonder toezicht in het voertuig achterlaten.
Kinderbeveiliging voor achterportieren

Kinderbeveiliging voor achterportieren
(Y pagina 44).

G WAARSCHUWING

Als kinderen zonder toezicht in de auto
worden achtergelaten, kunnen ze de auto in
beweging zetten door bijvoorbeeld:
Rde

parkeerrem vrij te zetten
handgeschakelde versnellingsbak in
de neutraalstand te zetten
Rde motor te starten.
Tevens kunnen ze de uitrusting van de auto
bedienen en bekneld raken. Er bestaat
gevaar voor letsel en ongevallen!
Bij het verlaten van de auto altijd de sleutel meenemen en de auto vergrendelen. Kinderen nooit zonder toezicht in de auto achterlaten.
Rde

G Waarschuwing
Als personen – in het bijzonder kinderen –
langdurig aan hoge of lage temperaturen
worden blootgesteld, bestaat gevaar voor
letsel of zelfs levensgevaar! Personen – in
het bijzonder kinderen – nooit zonder toezicht in het voertuig achterlaten.

Met het kinderslot van de achterportieren kan
elk portier afzonderlijk worden beveiligd.
Een beveiligd portier kan niet van binnen uit
worden geopend. Als de auto ontgrendeld is,
kan het portier van buitenaf worden geopend.
X Beveiligen: De borgpal omlaag in de richting van pijl 2 drukken.
X De werking van de kinderbeveiliging controleren.
X Ontgrendelen: De borgpal omhoog in de
richting van pijl 1 drukken.

Veilig rijden

G Waarschuwing
Wanneer dieren zonder toezicht of niet
vastgezet in het voertuig worden achtergelaten, kunnen ze bijvoorbeeld toetsen of
schakelaars indrukken.
Daardoor kunnen ze:
Ruitrustingen

van het voertuig activeren
en bijvoorbeeld bekneld raken
Rsystemen in- of uitschakelen en daardoor
andere verkeersdeelnemer in gevaar
brengen.
Bovendien kunnen niet vastgezette dieren
bij een ongeval of abrupte stuur‑ en remmanoeuvres door het voertuig worden
geslingerd en daarbij inzittenden verwonden. Er bestaat gevaar voor letsel en ongevallen!
Dieren nooit zonder toezicht in het voertuig achterlaten. Dieren tijdens het rijden
altijd veilig vervoeren, bijvoorbeeld in
een geschikte dierentransportbox.

Veilig rijden
Grenzen van de rijveiligheidssystemen
! Zorg voor geschikte banden, opdat assis-

tentie- en rijveiligheidssystemen hun
maximale werking kunnen bereiken.
Rijveiligheidssystemen kunnen het gevaar
voor ongevallen van een niet aangepaste of
onoplettende rijstijl niet verminderen en de
natuurkundige grenzen niet verleggen. Rijveiligheidssystemen zijn alleen hulpmiddelen. De bestuurder is zelf verantwoordelijk
voor de veilige afstand, de gereden snelheid
en het tijdig remmen. Uw rijstijl altijd aan
de weg- en weersomstandigheden en aan de
verkeerssituatie aanpassen en voldoende
veilige afstand houden. Oplettend rijden.
Om veiligheidsredenen adviseert smart,
alleen de voor smart goedgekeurde sneeuwkettingen te gebruiken. Meer informatie is
verkrijgbaar bij een smart center of een
gekwalificeerde werkplaats.

Remmen met ABS (antiblokkeersysteem)
Het ABS regelt de remdruk zodanig dat de
wielen niet blokkeren bij het remmen. Hierdoor blijft de auto bij het remmen bestuurbaar.
Als het contact wordt ingeschakeld, brandt
het waarschuwingslampje ! in het instrumentenpaneel. Na het starten van de motor
dooft het.
Het ABS werkt, onafhankelijk van de staat van
het wegdek, vanaf een snelheid van circa
6 km/h. Bij een glad wegdek werkt het ABS al
bij een geringe druk op het rempedaal.
X Remmen, als het ABS regelt: Het rempedaal
krachtig ingedrukt blijven houden tot de
noodstopsituatie voorbij is.
X Bij een noodstop: Het rempedaal krachtig
ingedrukt houden.

G WAARSCHUWING
Als het ABS een storing vertoont, kunnen de
wielen blokkeren bij het remmen. Daarbij
zijn de bestuurbaarheid en het remgedrag
sterk nadelig beïnvloed. Bovendien zijn
ook andere rijveiligheidssystemen uitgeschakeld. Er bestaat verhoogd slipgevaar
en gevaar voor ongevallen!
Voorzichtig verder rijden. Het ABS direct
laten controleren bij een gekwalificeerde
werkplaats.
Afstandswaarschuwingsfunctie
gebruiken
De afstandswaarschuwingsfunctie waarschuwt
de bestuurder optisch en akoestisch, als het
gevaar van een aanrijding is herkend.
Met het starten van de motor wordt de
afstandswaarschuwingsfunctie geactiveerd.
De afstandswaarschuwingsfunctie kan met
behulp van de radarsensoren obstakels herkennen die langere tijd voor de auto uit rijden.
De afstandswaarschuwingsfunctie kan tot een
rijsnelheid van 70 km/h reageren op stilstaande obstakels, zoals stilstaande of
geparkeerde auto's.

Z

>> Veiligheid.

Huisdieren in de auto
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Veilig rijden
G WAARSCHUWING
De afstandswaarschuwingsfunctie reageert
niet:

>> Veiligheid.

Rop

personen of dieren
tegenliggers
Rop kruisend verkeer
Rin bochten.
Daardoor kan de afstandswaarschuwingsfunctie niet in alle kritische situaties
waarschuwen. Er bestaat gevaar voor ongevallen!
De verkeerssituatie altijd opmerkzaam in
acht nemen en gereed zijn om te remmen.
Rop

RDe

voorligger is smal, bijvoorbeeld een
motorfiets.
RDe voorligger rijdt verplaatst t.o.v. het
midden van de auto.
Bij schade aan de voorzijde van de auto moeten de instelling en de werking van de radarsensoren bij een gekwalificeerde werkplaats
worden gecontroleerd. Dit is ook noodzakelijk na een aanrijding met lage snelheid, ook
als geen schade aan de voorzijde van de auto
zichtbaar is.

G WAARSCHUWING
De afstandswaarschuwingsfunctie kan
objecten en complexe verkeerssituaties
niet altijd ondubbelzinnig herkennen.
In deze gevallen kan de afstandswaarschuwingsfunctie:
Ronbedoeld

waarschuwen
Rniet waarschuwen.
Er bestaat gevaar voor ongevallen!
De verkeerssituatie altijd opmerkzaam in
acht nemen en niet uitsluitend op de
afstandswaarschuwingsfunctie vertrouwen.
Het waarschuwingslampje · in het instrumentenpaneel brandt in de volgende gevallen:
RDe afstand tot de voorligger is voor de
gereden snelheid te gering.
RDe auto nadert met hoge snelheid een voorligger of een stilstaand obstakel. In dit
geval klinkt bovendien een onderbroken
waarschuwingssignaal.
Onder de volgende voorwaarden functioneert
de herkenning slechts beperkt:
RDe auto is nieuw of er zijn onderhoudswerkzaamheden aan het systeem uitgevoerd.
In dit geval de inrij-aanwijzingen in acht
nemen.
RDe sensoren zijn vervuild of afgedekt.
RHet sneeuwt of regent hevig.
REr zijn storingen van andere radarbronnen,
bijvoorbeeld in een parkeergarage.

X

Op het schakelaarsymbool
drukken.
Het controlelampje brandt, als de
afstandswaarschuwingsfunctie gedeactiveerd is.

Adaptief remlicht
Het adaptieve remlicht waarschuwt het achteropkomend verkeer bij een noodsituatie.
Wanneer de auto bij een snelheid hoger dan
50 km/h krachtig wordt afgeremd, knipperen
de remlichten snel.
Wanneer de auto bij een snelheid hoger dan
70 km/h krachtig tot stilstand wordt afgeremd, worden als de auto stilstaat bovendien
de alarmknipperlichten ingeschakeld. Als de
auto vervolgens weer sneller dan 10 km/h
rijdt, worden de alarmknipperlichten weer
uitgeschakeld.

Rijden met ESP®
Het ESP® ondersteunt de bestuurder bij het
wegrijden op een natte of gladde weg. Bovendien kan het ESP® de auto bij het remmen stabiliseren. Onderdeel van het ESP® zijn het
ETS (elektronisch tractiesysteem) en de zijwindassistent.

Veilig rijden
Uw rijstijl aanpassen aan het gewijzigde
rijgedrag. Het remsysteem bij een gekwalificeerde werkplaats laten controleren.

>> Veiligheid.

Herkent het ESP® dat de beweging auto van de
gewenste richting afwijkt, dan worden ter
stabilisatie een of meerdere wielen doelgericht afgeremd.
Het ETS remt de aangedreven wielen afzonderlijk af als deze doordraaien. Daardoor kan
ook op gladde ondergrond worden weggereden
of geaccelereerd, bijvoorbeeld bij gladheid
aan één zijde van de straat.
Sterke vlagen zijwind kunnen het rechtuit
rijden storen.
De zijwindassistent vermindert deze storingen. De zijwindassistent is actief vanaf een
snelheid van 70 km/h bij rechtuitrijden of
tijdens het rijden door flauwe bochten.
Als het ESP® ingrijpt, voorzichtig wegrijden
en de rijstijl aanpassen aan de actuele verkeers- en weersomstandigheden.
Als het waarschuwingslampje ÷ voor aanvang van de rit dooft, is het ESP® actief. Als
het ESP® ingrijpt, knippert het waarschuwingslampje ÷ in het instrumentenpaneel.
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G WAARSCHUWING
Als het ESP® een storing vertoont, wordt de
auto niet door het ESP® gestabiliseerd.
Bovendien zijn ook andere rijveiligheidssystemen uitgeschakeld. Er bestaat verhoogd slipgevaar en gevaar voor ongevallen!
Voorzichtig verder rijden. Het ESP® bij een
gekwalificeerde werkplaats laten controleren.

Aanwijzingen m.b.t. EBD (Electronic
Brakeforce Distribution)
Om de rijstabiliteit tijdens het remmen te
verbeteren controleert en regelt de EBD de
remdruk voor de achterwielen.

G WAARSCHUWING
Als de EBD een storing vertoont kunnen achterwielen bijvoorbeeld bij een noodstop
blokkeren. Er bestaat verhoogd slipgevaar
en gevaar voor ongevallen!

Z

Stoelen instellen
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>> Instappen en inrichten.

Portier openen
G WAARSCHUWING
Wanneer zware of grote voorwerpen aan de
sleutel worden bevestigd, kan de sleutel
tijdens het rijden ongewild in het contactslot draaien. Daardoor kan de motor bijvoorbeeld abrupt worden afgezet. Er
bestaat gevaar voor ongevallen!
Geen zware of grote voorwerpen aan de sleutel bevestigen. Bijvoorbeeld een grote
sleutelbos verwijderen voordat de sleutel
in het contactslot wordt gestoken.
X

De toets # op de sleutel indrukken.
Het portier openen.
i Na het ontgrendelen binnen circa
2 minuten de auto openen, opdat het niet
weer wordt vergrendeld en het alarmsysteem actief wordt.

X

Correcte zithouding bestuurder
G Waarschuwing
U kunt de controle over het voertuig verliezen als u tijdens het rijden:
Rde

chauffeursstoel, het stuurwiel of de
spiegels instelt
Rde veiligheidsgordel omgespt.
Er bestaat gevaar voor ongevallen!
De bestuurdersstoel, het stuurwiel of de
spiegels instellen en de veiligheidsgordel omgespen voordat u de motor start.

De volgende regels voor de correcte zithouding van de bestuurder in acht nemen:
RDe bestuurder moet zo ver mogelijk van de
bestuurdersairbag verwijderd zijn
(Y pagina 32).
RDe bestuurder moet de veiligheidsgordel ; correct dragen.
RDe bestuurder moet de pedalen goed kunnen
indrukken.
RDe bestuurder moet de benen vrij kunnen
bewegen.
RDe bestuurder moet het stuurwiel : met
licht gebogen armen kunnen vastpakken.
RDe bestuurder moet het instrumentenpaneel
goed kunnen aflezen.
RDe rugleuning = vrijwel rechtop plaatsen.
REen normale, rechte zithouding innemen.
RDe veiligheidsgordel moet strak tegen het
lichaam liggen.
RDe veiligheidsgordel moet over het midden
van de schouder lopen.
RDe veiligheidsgordel moet ter hoogte van
het bekken zo dicht mogelijk tegen de heup
aan lopen.
RDe binnenspiegel en de buitenspiegels zo
instellen, dat de bestuurder een goed overzicht van de verkeerssituatie heeft.

Stoelen instellen
In acht nemen
G WAARSCHUWING
Wanneer kinderen de stoelen instellen kunnen ze bekneld raken, in het bijzonder wanneer er geen toezicht is. Er bestaat gevaar
voor letsel!
Bij het verlaten van de auto altijd de sleutel meenemen en de auto vergrendelen. Kinderen nooit zonder toezicht in de auto achterlaten.
G WAARSCHUWING
Wanneer de bestuurdersstoel niet vergrendeld is, kan deze onverwacht bewegen tijdens het rijden. Daardoor kunt u de controle
over de auto verliezen. Er bestaat gevaar
voor ongevallen!

Stoelen instellen

G Waarschuwing
Als een stoel wordt versteld kunnen u of
andere inzittenden bekneld raken, bijvoorbeeld door de geleider van de stoel.
Gevaar voor letsel!
Bij het instellen van een stoel mag zich
geen lichaamsdeel in het bewegingsgebied
van de stoel bevinden; dit controleren.
G WAARSCHUWING
Wanneer de rugleuning niet rechtop staat,
biedt de veiligheidsgordel niet de
beoogde beschermende werking. Bij een
remmanoeuvre of een ongeval kunt u in dit
geval onder de veiligheidsgordel doorglijden en daarbij bijvoorbeeld letsel
oplopen aan het onderlichaam of de hals. Er
bestaat een verhoogd gevaar voor letsel of
zelfs levensgevaar!
De stoel voor aanvang van de rit correct
instellen. Altijd erop letten dat de rugleuning rechtop staat en de schoudergordel
over het midden van de schouder loopt.
! Tijdens het terugzetten van de stoelen

mogen zich geen voorwerpen in de beenruimte, onder of achter de stoelen bevinden; dit controleren. Het gevaar is aanwezig dat de stoelen en/of de voorwerpen worden beschadigd.

Stoel in lengterichting verschuiven

>> Instappen en inrichten.

De bestuurdersstoel moet altijd vergrendeld zijn voordat de auto wordt gestart; dit
controleren.
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Stoel met hendel

Stoel met draaiknop

Om de stoel in de lengterichting te kunnen
verschuiven, moet de veiligheidsgordel losgemaakt zijn.
X De hendel = omhoogbrengen.
X De stoel naar voren of naar achteren schuiven. De stoel vergrendelt hoorbaar.

Zittinghoogte instellen (alleen stoel
met hendel)
X

De handgreep ; meerdere malen omhoogtrekken of omlaagdrukken.

Rugleuning instellen (stoel met hendel)
X

X

De hendel : naar voren trekken.
Tegelijkertijd de leuning naar voren of
achteren bewegen.

Z

Spiegels instellen
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Rugleuning instellen (stoel met draaiknop)
X

De draaiknop : naar voren of terugdraaien.

Spiegels instellen
Binnenspiegel instellen

>> Instappen en inrichten.

Stuurkolom instellen
G Waarschuwing
Als de stuurkolom tijdens het rijden ontgrendeld is, kan deze zich onverwacht verstellen. Daardoor kunt u de controle over
het voertuig verliezen. Er bestaat gevaar
voor ongevallen!
Voor de rit controleren dat de stuurkolom
vergrendeld is. De stuurkolom nooit ontgrendelen tijdens het rijden.

G WAARSCHUWING
Wanneer kinderen het stuurwiel instellen,
kunnen zij bekneld raken. Er bestaat gevaar
voor letsel!
Bij het verlaten van de auto altijd de sleutel meenemen en de auto vergrendelen. Kinderen nooit zonder toezicht in de auto achterlaten.

X

De hendel : omlaagklappen.
De gewenste stuurwielhoogte 2 instellen.
X De hendel : omhoogklappen.
X Controleren of de stuurkolom vergrendeld
is.
X

X

De binnenspiegel omhoog, omlaag, naar
links of naar rechts bewegen.

Binnenspiegel dimmen
X

De hendel : naar voren klappen.

Buitenspiegels handmatig instellen
G Waarschuwing
De buitenspiegels verkleinen het beeld.
Zichtbare objecten zijn in werkelijkheid
dichterbij dan het lijkt. Daardoor kunt u de
afstand tot achter u rijdende verkeersdeelnemers verkeerd inschatten, bijvoorbeeld
bij het veranderen van rijstrook. Er
bestaat gevaar voor ongevallen!
Daarom altijd over de schouder kijken om
de daadwerkelijke afstand tot achter u rijdende verkeersdeelnemers te kunnen
inschatten.

Hoofdsteunen achterin instellen
X

De hendel : omhoog, omlaag, naar links of
naar rechts bewegen.

Buitenspiegels elektrisch instellen
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G Waarschuwing
U kunt de controle over het voertuig verliezen als u tijdens het rijden:
Rde chauffeursstoel, hoofdsteun, stuurko-

lom of spiegels instelt
veiligheidsgordel omgespt.
Er bestaat gevaar voor ongevallen!
De bestuurdersstoel, hoofdsteun, stuurkolom of spiegels instellen en de veiligheidsgordel omgespen voordat u de motor
start.

Hoofdsteun achterin hoger instellen
Het contact moet ingeschakeld zijn, om de
buitenspiegels elektrisch in te stellen.
X Linker of rechter buitenspiegel selecteren: De draaiknop = links- 1 of rechtsom
2 draaien.
X Buitenspiegel instellen: De draaiknop =
omhoog, omlaag, linksom of rechtsom bewegen.

X

De hoofdsteun omhoogtrekken tot deze vergrendelt.

Hoofdsteunen achterin lager instellen

Hoofdsteunen achterin instellen
In acht nemen
G WAARSCHUWING
Als hoofdsteunen niet correct aangebracht
en ingesteld zijn, kunnen de hoofdsteunen
niet de bedoelde bescherming bieden. Er
bestaat een groter gevaar voor letsel aan
hoofd en nek, bijvoorbeeld bij een ongeval
of remmanoeuvre!
Altijd met aangebrachte hoofdsteunen rijden. Vóór de rit voor elke inzittende controleren dat het midden van de hoofdsteun
het achterhoofd op ooghoogte ondersteunt.

X

X

De ontgrendelingsknop : indrukken.
De hoofdsteun omlaagdrukken.

Z

>> Instappen en inrichten.

Rde
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Motor starten

>> Rijden.

Nieuwe auto inrijden
Het voorzichtig inrijden van de motor heeft
een positief effect op het motorvermogen
gedurende de levensduur van de auto. Vanaf
een kilometerstand van 1500 km kan het motortoerental continu worden verhoogd. De inrijaanwijzingen eveneens in acht nemen wanneer
de motor of delen van de aandrijflijn zijn
vervangen.
De sensoren van sommige rij- en rijveiligheidssystemen worden na aflevering van de
auto of een reparatie automatisch geïnitialiseerd. De volledige functionaliteit van
deze systemen wordt pas bereikt na afsluiting
van deze inleerprocedure.
Tijdens de inrijfase gedurende de eerste
1500 km de volgende regels in acht nemen:
X Met wisselende snelheid en wisselend
motortoerental rijden.
X Hoger motorbelastingen en rijden met
volgas vermijden.
X Met minder dan Ô van het maximumtoerental rijden.
X Om te remmen niet de motorrem gebruiken.
X Auto's met automatische transmissie: Het
gaspedaal niet tot voorbij het drukpunt
indrukken (kickdown)
X Auto's met automatische transmissie: Bij
voorkeur in het rijprogramma E (Comfort)
rijden.
Nieuwe remblokken en remschijven bereiken
pas na enkele honderden kilometers de optimale remwerking. Daarom tijdens de inrijfase het volgende in acht nemen:
X Voorzichtig rijden.
X Sterker remmen.

Motor starten
In acht nemen
G WAARSCHUWING
Wanneer kinderen zonder toezicht in de
auto achterblijven, kunnen deze:
Rportieren

openen en daardoor andere
personen of verkeersdeelnemers in
gevaar brengen
Ruitstappen en door het verkeer worden
gegrepen
Ruitrusting van de auto bedienen en bijvoorbeeld bekneld raken.
Bovendien kunnen de kinderen de auto in
beweging zetten, door bijvoorbeeld:
Rde

parkeerrem vrij te zetten
automatische transmissie uit parkeerstand P te schakelen of de handgeschakelde versnellingsbak in de neutraalstand te zetten
Rde motor te starten.
Er bestaat gevaar voor letsel en ongevallen!
Bij het verlaten van de auto altijd de sleutel meenemen en de auto vergrendelen. Kinderen en dieren nooit zonder toezicht in de
auto achterlaten. De sleutels bewaren op
een voor kinderen onbereikbare plaats.
Rde

G WAARSCHUWING
Verbrandingsmotoren stoten giftige uitlaatgassen uit, zoals koolmonoxide. Het
inademen van deze uitlaatgassen leidt tot
vergiftiging. Er dreigt levensgevaar!
Daarom de motor nooit laten draaien in
gesloten ruimtes zonder voldoende ventilatie.
G WAARSCHUWING
Door milieu-invloeden of dieren aangevoerd brandbaar materiaal kan vlam vatten
door de hete delen van de motor of het uitlaatsysteem. Er bestaat brandgevaar!
Daarom regelmatig controleren, of er zich
geen van buitenaf aangevoerd brandbaar

Wegrijden

! Tijdens het starten geen gas geven.

Alle voorwerpen in de auto veilig opbergen, zodat deze niet in de beenruimte van
de bestuurder kunnen belanden. Vloermatten altijd stevig en volgens de handleiding
monteren om te allen tijde voldoende vrije
ruimte voor de pedalen te waarborgen. Geen
losse vloermatten gebruiken en niet meerdere vloermatten op elkaar leggen.

G WAARSCHUWING
Door het dragen van ongeschikte schoenen
kan de bediening van de pedalen nadelig
worden beïnvloed, zoals bij:
RSchoenen

u
1
2
3

De sleutel in het contactslot steken
Spanningsvoorziening inschakelen
Het contact inschakelen
Starten

Handgeschakelde versnellingsbak
X

Het rempedaal indrukken en ingedrukt houden.
X Het koppelingspedaal volledig indrukken.
X Neutraalstand inschakelen.
X De sleutel in het contactslot steken.
X De sleutel in de stand 3 draaien.

Automatische transmissie
X

Rempedaal indrukken.
De sleutel in de stand 3 draaien.
X Uit transmissiestand P schakelen.

X

RSchoenen

met plateauzolen
met hoge hakken

RSlippers.

Er bestaat gevaar voor ongevallen!
Bij het rijden altijd geschikte schoenen
dragen om de pedalen veilig te kunnen
bedienen.

G WAARSCHUWING
Als het contact tijdens het rijden wordt
uitgeschakeld, zijn de veiligheidsrelevante functies nog maar beperkt of helemaal niet meer beschikbaar. Dit betreft
bijvoorbeeld de stuurbekrachtiging en de
rembekrachtiging. Er is dan aanzienlijk
meer kracht voor het sturen en remmen vereist. Er bestaat gevaar voor ongevallen!
Tijdens het rijden niet het contact uitschakelen.
Bij het wegrijden het volgende in acht nemen:
motor niet laten draaien als de auto
stilstaat.
RNiet met bediende parkeerrem rijden.
ROp een gladde ondergrond voorzichtig wegrijden.
RDe banden niet laten doordraaien.
RHoge toerentallen en volgas vermijden totdat de motor de bedrijfstemperatuur heeft
bereikt.
RDe

Wegrijden
Het volgende in acht nemen
G WAARSCHUWING
Voorwerpen in de beenruimte van de
bestuurder kunnen de slag van de pedalen
beperken of ingedrukte pedalen blokkeren.
Daardoor worden de bedrijfs- en verkeersveiligheid van de auto in gevaar gebracht.
Er bestaat gevaar voor ongevallen!

Z

>> Rijden.

materiaal in de motorruimte of bij het uitlaatsysteem bevindt.
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Wegrijden
Bij auto's met automatische transmissie
bovendien op het volgende letten:
RHet rempedaal indrukken en ingedrukt houden.
ROntgrendelingsknop op de keuzehendel
indrukken.
RDe keuzehendel in de stand D of R schakelen.

>> Rijden.

Parkeerrem gebruiken

Tevens kunnen ze de uitrusting van de auto
bedienen en bekneld raken. Er bestaat
gevaar voor letsel en ongevallen!
Bij het verlaten van de auto altijd de sleutel meenemen en de auto vergrendelen. Kinderen nooit zonder toezicht in de auto achterlaten.

Parkeerrem bedienen

In acht nemen
G WAARSCHUWING
Als de parkeerrem tijdens het rijden niet
volledig is vrijgezet, kan de parkeerrem:
Roververhit

raken en daardoor brand veroorzaken
Rzijn remfunctie verliezen.
Er bestaat gevaar voor brand en ongevallen!
De parkeerrem volledig vrijzetten voordat
u wegrijdt.

X

G WAARSCHUWING

Wanneer de auto met de parkeerrem wordt
afgeremd, gaan de remlichten niet branden.

Wanneer u de auto met de parkeerrem wilt
afremmen, is de remweg duidelijk lang en
kunnen de wielen blokkeren. Er bestaat verhoogd slipgevaar en gevaar voor ongevallen!
De auto alleen met de parkeerrem afremmen
als de bedrijfsrem is uitgevallen. De parkeerrem hierbij niet te krachtig aantrekken. Wanneer de wielen blokkeren, de handrem direct zo ver vrijzetten tot de wielen
weer draaien.

G WAARSCHUWING
Als kinderen zonder toezicht in de auto
worden achtergelaten, kunnen ze de auto in
beweging zetten door bijvoorbeeld:
Rde

parkeerrem vrij te zetten
automatische transmissie uit parkeerstand P te schakelen of de handgeschakelde versnellingsbak in de neutraalstand te zetten
Rde motor te starten.
Rde

Parkeerrem ; omhoogtrekken.

Parkeerrem ontgrendelen
X

Het rempedaal indrukken en ingedrukt houden.
X De knop voor het vrijzetten : van de parkeerrem ; indrukken en de parkeerrem tot
de aanslag omlaaggeleiden.

Wegrijhulp voor op hellingen gebruiken
G WAARSCHUWING
Na korte tijd houdt de hellingassistent de
auto niet meer tegen en kan deze wegrollen.
Er bestaat gevaar voor letsel en ongevallen!
Daarom uw voet snel van rem- naar gaspedaal bewegen. Nooit proberen de auto te
verlaten als deze door de hellingassistent
wordt vastgehouden.
De wegrijhulp voor op hellingen houdt de auto
bij het bergopwaarts wegrijden op zijn

Start-stop-automaat gebruiken
RTemperatuur

in het interieur van de auto
wijkt van de ingestelde waarde af.
RAchterklep wordt geopend.
RVoorruit beslaat.
RAccu onvoldoende geladen.

Motor automatisch stoppen
Handgeschakelde versnellingsbak
X

Het voertuig stoppen.
Neutraalstand inschakelen.
X De voet van het koppelingspedaal nemen.
De motor wordt afgezet. Het controlelampje
è in het instrumentenpaneel brandt.
X

Start-stop-automaat gebruiken
Wetenswaardigheden
De start-stop-automaat schakelt de motor bij
het stoppen uit en start deze bij het wegrijden weer automatisch. Alle voertuigsystemen
met uitzondering van de airconditioning of
automatische airconditioning blijven bij de
automatische motorstop actief.
Controlelampjes van de start-stop-automaat:
Rè Aan voorwaarden voldaan. Motor is
uit.
Rç Niet aan voorwaarden voldaan. Motor
stopt niet automatisch.
Motor stopt automatisch in de volgende
gevallen:
RStart-stop-automaat ingeschakeld.
RGeschikte buitentemperatuur aanwezig.
RMotor op bedrijfstemperatuur.
RTemperatuur in het interieur van de auto
heeft de ingestelde waarde bereikt.
RAccu geladen.
RVoorruit niet beslagen (bij ingeschakelde
airconditioning).
RPortieren en achterklep gesloten.
RBestuurder draagt de veiligheidsgordel.
RAchteruitversnelling niet ingeschakeld.
Motor start automatisch in de volgende
gevallen:
RStart-stop-automaat wordt uitgeschakeld.
RKoppelingspedaal wordt ingedrukt.
RRempedaal wordt ingedrukt.
RAuto begint te rijden.

Automatische transmissie
X

De transmissiestand D of N inschakelen,
ook bij handmatig schakelen.
De motor wordt afgezet. Het controlelampje
è in het instrumentenpaneel brandt.

Motor automatisch starten
Handgeschakelde versnellingsbak
X

Het koppelingspedaal indrukken.

! Auto's met handgeschakelde versnellingsbak: De eerste versnelling niet
inschakelen zonder het koppelingspedaal
in te drukken.

Automatische transmissie
X

Rempedaal loslaten.

Z

>> Rijden.

plaats zodra de voet van het rempedaal wordt
genomen.
De wegrijhulp voor op hellingen is alleen in
de volgende gevallen actief:
RBij het wegrijden op een helling.
RAls de parkeerrem vrijgezet is.
RAuto's met automatische transmissie: De
transmissie bevindt zich niet in de stand
N.
RESP® werkt zonder storingen.
X De voet van het rempedaal nemen.
De auto wordt circa 1 seconde vastgehouden.
X Wegrijden.
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Automatische transmissie gebruiken
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Start-stop-automaat deactiveren en
activeren

Neutraalstand inschakelen

X

Met het starten van de motor is de start-stopautomaat automatisch geactiveerd.
X

Op het schakelaarsymbool
drukken.
Het controlelampje brandt, als de startstop-automaat gedeactiveerd is of als een
storing aanwezig is.

X

Een versnelling inschakelen
X

X

Handgeschakelde versnellingsbak
gebruiken
In acht nemen
G WAARSCHUWING
Als op een glad wegdek wordt teruggeschakeld om de remwerking van de motor te vergroten, kunnen de aangedreven wielen hun
grip verliezen. Er bestaat verhoogd slipgevaar en gevaar voor ongevallen!
Op een glad wegdek niet terugschakelen om
de remwerking van de motor te vergroten.

Het koppelingspedaal volledig indrukken.
De versnellingshendel in de stand i zetten.

Het koppelingspedaal volledig indrukken.
Een versnelling inschakelen

Achteruitversnelling inschakelen
! De achteruitversnelling alleen inscha-

kelen bij stationair toerental en als het
voertuig stilstaat. Anders wordt de versnellingsbak beschadigd.
X Het koppelingspedaal volledig indrukken.
X Neutraalstand inschakelen.
X smart 66 kW turbo: Manchet op de versnellingshendel omhoogtrekken.
X Versnellingshendel naar rechts en naar
achteren drukken.

! De achteruitversnelling R alleen inschakelen als de auto stilstaat. De transmissie
kan anders worden beschadigd.

Automatische transmissie gebruiken
In acht nemen
G WAARSCHUWING
Als het motortoerental hoger is dan het stationair toerental en u de transmissiestand
D of R inschakelt, kan de auto met een schok
in beweging komen. Er bestaat gevaar voor
ongevallen!

Bij het inschakelen van transmissiestand D
of R het rempedaal altijd stevig indrukken
en niet tegelijkertijd gasgeven.

G WAARSCHUWING
De automatische transmissie schakelt
automatisch in neutraalstand N als de motor
wordt afgezet. Het voertuig kan wegrollen.
Er bestaat gevaar voor ongevallen!
Voor het afzetten van de motor altijd parkeerstand P inschakelen. Het geparkeerde
voertuigen met de parkeerrem tegen wegrollen beveiligen.
In de stand D selecteert de transmissie de
versnellingen automatisch aan de hand van de
volgende criteria:
RGekozen rijprogramma
RStand van het gaspedaal
RGereden snelheid

Alleen als de auto stilstaat in de stand P
schakelen.
De parkeerrem bedienen.
RC Achteruitversnelling
Alleen als de auto stilstaat in de stand R
schakelen.
RA Neutraal: Neutraalstand
Er vindt geen krachtoverbrenging van de
motor naar de aangedreven wielen plaats.
Alleen als de auto stilstaat in de stand N
inschakelen.
R7 Drive: Rijden
De automatische transmissie schakelt
automatisch. Alle vooruitversnellingen
staan ter beschikking.

Transmissiestand wijzigen

Transmissiestandaanduiding
! Het voertuig mag in de neutraalstand N
slechts kortstondig rollen. Langer rollen
van de wielen, bijvoorbeeld bij het slepen,
kan de elektromotor of een hoogspanningscomponent beschadigen.
B Parkeerstand met parkeervergrende-

ling
C Achteruitversnelling
A Neutraalstand
7 Rijstand

: Transmissiestandaanduiding
; Schakelprogramma-aanduiding

Het contact moet ingeschakeld zijn om de
transmissiestand P in te schakelen en om van
de transmissiestand N of P in de transmissiestand R te wisselen.
X De ontgrendelingsknop : indrukken.
X Keuzehendel in gewenste transmissiestand
plaatsen.

De volgende transmissiestanden zijn aanwezig:
RB Parkeerstand
De parkeerstand beveiligt de geparkeerde
auto tegen wegrollen, maar dient niet als
rem voor het parkeren.
Z
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Maximale acceleratie (kickdown)
Om maximaal te accelereren, kickdown
gebruiken:
X Het gaspedaal tot voorbij het drukpunt
indrukken.
De automatische transmissie schakelt
afhankelijk van het motortoerental in een
lagere versnelling.
X Gas terug nemen als de gewenste snelheid
is bereikt.
De automatische transmissie schakelt naar
een hogere versnelling.

Schakelprogramma selecteren
Er zijn twee rijprogramma's met verschillende eigenschappen beschikbaar. Bij elke
motorstart kiest de automatische transmissie het schakelprogramma E.
Het schakelprogramma E (Comfort) heeft de
volgende eigenschappen:
RComfortabele rijstijl
ROptimaal brandstofverbruik door vroeg
opschakelen
RRijden in een lager toerentalgebied, de
wielen draaien minder gemakkelijk door.
Het schakelprogramma S (dynamic) heeft de
volgende eigenschappen:
RDynamische, actieve rijstijl
RLater opschakelen
RMogelijk hoger brandstofverbruik.

Handmatig schakelen
Wetenswaardigheden
Bij de automatische transmissie kunnen de
versnellingen met de keuzehendel of met de
schakelpaddels handmatig worden ingeschakeld. Indien toegestaan schakelt de automatische transmissie één versnelling op of
terug.
Wanneer het handmatige schakelen geactiveerd is, wordt op het display de actuele versnelling weergegeven.
Er zijn twee mogelijkheden beschikbaar om
handmatig te schakelen:
Rpermanent handmatig schakelen
Rkortstondig handmatig schakelen (auto's
met sportpakket)

permanent handmatig schakelen
Activeren

X

X

De keuzehendel in de stand D schakelen.
De keuzehendel naar links drukken.

Opschakelen

X

Programmakeuzetoets : indrukken.
Op het display verschijnt de letter van het
geselecteerde rijprogramma.

Knipperlichten gebruiken
De keuzehendel in de richting W drukken.
De automatische transmissie schakelt één
versnelling op.

Terugschakelen
X

De keuzehendel in de richting X drukken.
De automatische transmissie schakelt één
versnelling terug.
Bij het uitrollen schakelt de automatische
transmissie terug.
Wanneer de motor bij het terugschakelen het
maximumtoerental zou overschrijden, schakelt de automatische transmissie ter voorkoming van motorschade niet terug.

Deactiveren

De kortstondige instelling blijft voor een
bepaalde tijd actief. Onder bepaalde voorwaarden wordt deze minimumtijd verlengd,
bijvoorbeeld bij het rijden op een helling.

Opschakelen
X

Schakelpaddel ; indrukken.
De automatische transmissie schakelt één
versnelling op.

Terugschakelen
X

Schakelpaddel : indrukken.
De automatische transmissie schakelt één
versnelling terug.
Bij het uitrollen schakelt de automatische
transmissie terug.
Wanneer de motor bij het terugschakelen het
maximumtoerental zou overschrijden, schakelt de automatische transmissie ter voorkoming van motorschade niet terug.

Deactiveren
X

Schakelpaddel ; indrukken en ingedrukt
houden.

Knipperlichten gebruiken

X

De keuzehendel naar rechts drukken.

Kortstondig handmatig schakelen via het
stuurwiel (auto's met sportpakket)
Activeren

Om te knipperen moet het contact ingeschakeld zijn.
X Permanent knipperen: De combischakelaar
tot voorbij het drukpunt in de richting van
pijl 1 (rechts) of 2 (links) drukken.
X Kort knipperen: Combischakelaar kort tot
het drukpunt drukken.
Het knipperlicht knippert driemaal.
X

X

De keuzehendel in de stand D schakelen.
Op schakelpaddel : of ; drukken.
Z

>> Rijden.

X

59

60

Economisch rijden
Economisch rijden

>> Rijden.

Aanwijzingen m.b.t. zuinig rijden
H Milieu-aanwijzing
CO2 (kooldioxide) is het gas dat volgens de
huidige stand van de wetenschap voornamelijk verantwoordelijk is voor de opwarming van de atmosfeer (broeikaseffect). De
CO2-emissie van de auto varieert met het
brandstofverbruik en is daardoor afhankelijk van:
Rhet efficiënte gebruik van de brandstof
door de motor
Rde rijstijl van de bestuurder
Randere niet-technische factoren, zoals
milieu-invloeden, staat van het wegdek
of verkeersstroom.
Door een beheerste rijstijl en regelmatig
onderhoud van uw auto kunt u meewerken aan
de vermindering van de CO2-emissie.

RDe

voet vroegtijdig van het gaspedaal
nemen.
RDe auto laten uitrollen zonder te remmen.
ROnderhoudswerkzaamheden bij het voorgeschreven onderhoudsinterval laten uitvoeren.

H Milieu-aanwijzing
Hoge toerentallen vermijden. Hierdoor
stijgt het verbruik van uw voertuig onnodig
en belast u het milieu door de hogere uitstoot van schadelijke stoffen.
Toerenteller in acht nemen
Toerenteller en cockpitklok

Terughoudend rijden en regelmatig onderhoud van de auto dragen bij aan een zo laag
mogelijke CO2-uitstoot.

i Alleen voor bepaalde landen: De actuele

verbruiks- en emissiewaarden van uw auto
vindt u in de COC-papieren (EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY). Deze documenten
ontvangt u bij aflevering van de auto.
De brandstofverbruikscijfers zijn conform
de huidige richtlijnen vastgesteld:
Rvoor auto's vanaf de EURO‑5-norm volgens de verordening (EG) nr. 715/2007
In werkelijkheid kunnen deze waarden
afwijken.
Adviezen voor zuinig rijden:
RZorg dragen voor een juiste bandenspanning.
RGeen onnodige beladingen.
RDe motor in het lage toerengebied warmrijden.
RAuto's met handgeschakelde versnellingsbak: Zo vroeg mogelijk opschakelen.
RAuto's met automatische transmissie: In
het rijprogramma E (Comfort) rijden.
RGematigd accelereren.
RAnticiperend rijden.

De toerenteller : kan evenals de cockpitklok ; links- of rechtsom worden gericht.

Maximumtoerentalbereik
Het maximumtoerentalbereik van de motor is
in de oranje gekleurde markering van de toerenteller : gearceerd weergegeven. Bij het
bereiken van het maximumtoerentalbereik
wordt de brandstoftoevoer onderbroken om de
motor te beschermen.
X Tijdens het rijden regelmatig het toerental controleren.
X Wanneer een te hoog toerental wordt weergegeven, een versnelling opschakelen.

Schakeladvies in acht nemen
Het schakeladvies geeft aanwijzingen voor
een brandstofbesparende rijstijl.

Monochroom display (handgeschakelde versnellingsbak)

Kleurendisplay (automatische transmissie,
handmatig schakelen)
X

Afhankelijk van het schakeladvies : een
versnelling op- of terugschakelen.

eco score weergave in de boordcomputer begrijpen
Wetenswaardigheden

Monochroom display (automatische transmissie,
handmatig schakelen)

De eco score weergave geeft aanwijzingen
m.b.t. een zuinige rijstijl.
Een hogere procentuele waarde geeft een economische rijstijl aan.
De procentuele waarde van de eco score weergave wordt voor de eerste keer berekend als
een afstand van circa 400 m is afgelegd. Als
het contact langer dan 4 uur uitgeschakeld is,
wordt de eco score weergave teruggezet.

Monochroom display

Kleurendisplay (handgeschakelde versnellingsbak)

Z
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Kleurendisplay

De procentuele waarde van de eco score weergave wordt berekend aan de hand van de volgende categorieën:
Raccelereren: Waarde neemt toe bij gematigd accelereren.
Ranticiperend: Waarde neemt toe bij het
vermijden van onnodige versnellingen en
vertragingen.
RAuto's met handgeschakelde versnellingsbak: schakelen: Waarde neemt toe als de
schakeladviezen op het display in acht
worden genomen.

eco score weergave in het smart mediasysteem gebruiken
Menu eco score oproepen
X

Voertuig > eco score selecteren.

Huidige rit analyseren
X

Huidige rit selecteren.
De volgende verwerkingsbestanddelen en
waarden verschijnen:
RStaafdiagram voor accelereren, anti‐
ciperend en schakelen
RGereden afstand
RTotale eco score in procenten

Huidige rit opslaan
X

Huidige rit > Opslaan selecteren.
X De categorie selecteren waaronder de rit
moet worden opgeslagen.
De waarden van de huidige rit worden toegevoegd aan de geselecteerde categorie en
de actuele rit wordt teruggezet. In het
instrumentenpaneel worden de waarden van
de boordcomputer "Na reset" teruggezet.

Actuele rit met opgeslagen ritten van een
categorie vergelijken

: Laatst opgeslagen rit in deze categorie
; Gemiddelde waarde in de categorie
= Beste rit in de categorie
X

Huidige rit > W > Vergelijk selecteren.
X Categorie selecteren.
Er wordt een vergelijking weergegeven van
de waarden van de huidige rit met de waarden van de geselecteerde categorie.
X Vergelijkingswaarde :, ; of = selecteren.
De actuele rit wordt vergeleken met de
betreffende vergelijkingswaarde uit de
categorie.

Gegevens van de actuele rit terugzetten
X

Huidige rit > Opnieuw instellen selecteren.
X JA selecteren.
In het instrumentenpaneel worden de waarden van de boordcomputer "Na reset" teruggezet.

eco score na einde van de rit in- en uitschakelen
X

Inschakelen: Huidige rit > W > Toon
eco score na rit selecteren.
X Uitschakelen: Huidige rit > W > Ver‐
berg eco score na rit selecteren.

Rijden bij natheid

X

Voertuig > eco score > Mijn voorkeurs‐
ritten selecteren.
X Categorie selecteren.
eco score omvat voor elke categorie de volgende vergelijkingswaarden:
RSamenvatting
RLaatste waarde
RGemiddelde waarde
RBeste waarde
Voor de categorie Laatst opgeslagen rit
zijn er de volgende verwerkingssoorten:
RSamenvatting
RGedetailleerd bericht

Remmen bij afdalingen
De remwerking van de motor ontlast het remsysteem.
X Bij lange en steile afdalingen moet vroegtijdig in een lagere versnelling worden
geschakeld.

Remmen bij natheid
Bij een natte rijbaan, na het wassen van de
auto en na het rijden door diep water kunnen
de remmen vertraagd reageren.
X Daarom een grotere afstand tot uw voorligger aanhouden.
X Sterker remmen.

Categorie hernoemen
Er moet ten minste één rit in de betreffende
categorie zijn opgeslagen.
X Voertuig > eco score > Mijn voorkeurs‐
ritten > W > Wijzig naam categorie
selecteren.

eco score van een categorie terugzetten
Er moet ten minste één rit in de betreffende
categorie zijn opgeslagen.
X Voertuig > eco score > Mijn voorkeurs‐
ritten > W > Reset deze categorie
selecteren.

Correct remmen
In acht nemen
G WAARSCHUWING
Als u tijdens het rijden de voet op het rempedaal laat rusten, kan het remsysteem
oververhit raken. Daardoor wordt de remweg langer en kan het remsysteem zelfs uitvallen. Er bestaat gevaar voor ongevallen!
Nooit het rempedaal als voetsteun gebruiken. Tijdens het rijden niet tegelijkertijd
het rem‑ en het gaspedaal indrukken.

Op wegen waarop gestrooid is remmen
Bij het rijden op wegen waarop gestrooid is,
kan zich een zoutlaag op de remschijven en
remblokken vormen. Daardoor wordt de remweg langer.
X Regelmatig, rekening houdend met de verkeerssituatie, remmen om een eventuele
zoutlaag te verwijderen.
X Aan het eind van de rit en bij het weer wegrijden voorzichtig remmen.
X Een grotere afstand tot uw voorligger aanhouden.

Rijden bij natheid
Aquaplaning
Onafhankelijk van het rijgedrag en de profieldiepte van de banden kan op een rijbaan
aquaplaning optreden. Het rijgedrag als
volgt aanpassen:
X De snelheid verlagen.
X Voorzichtig remmen.
X Snelle stuurbewegingen vermijden.
X Door spoorvorming ontstane geulen mijden.

Z
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eco score voor de opgeslagen ritten van
een categorie weergeven
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Rijden door het water

>> Rijden.

! Eraan denken dat voorliggers of tegen-

liggers voor golven kunnen zorgen. Hierdoor kan de maximaal toegestane waterhoogte worden overschreden.
Deze aanwijzingen beslist aanhouden.
Anders kan schade optreden aan de motor,
de elektronica en aandrijflijn.
Tijdens het rijden door stilstaand water het
volgende in acht nemen:
X De waterhoogte mag maximaal tot de onderrand van de carrosserie komen.
X Stapvoets rijden.

X

Bij gladheid voorzichtig rijden en abrupt
accelereren, sturen en remmen vermijden.
X Tempomat niet gebruiken.
X Wanneer de auto gaat slingeren, dit door
tegensturen proberen op te vangen.
X Auto's met automatische transmissie: De
transmissie in de stand N schakelen als de
auto gaat slingeren.
X De buitentemperatuurmeter niet als ijswaarschuwing gebruiken.
X Staat van het wegdek in acht nemen.

Spoorassistent gebruiken
Het volgende in acht nemen

Rijden in de winter
G WAARSCHUWING
Als op een glad wegdek wordt teruggeschakeld om de remwerking van de motor te vergroten, kunnen de aangedreven wielen hun
grip verliezen. Er bestaat verhoogd slipgevaar en gevaar voor ongevallen!
Op een glad wegdek niet terugschakelen om
de remwerking van de motor te vergroten.
G GEVAAR
Wanneer de uitstroomopening van de uitlaat geblokkeerd is of geen voldoende ventilatie mogelijk is, kunnen giftige uitlaatgassen, in het bijzonder koolmonoxide,
in het interieur binnendringen. Dat is bijvoorbeeld het geval als de auto in de sneeuw
vastzit. Er dreigt levensgevaar!
Als de motor moet blijven draaien, de uitstroomopening van de uitlaat en de omgeving van de auto sneeuwvrij houden. aan de
luwzijde van de auto een ruit openen, om
voldoende buitenlucht in het interieur te
laten komen.
X

De auto voor het begin van de winter laten
controleren bij een gekwalificeerde werkplaats.
X Winterbanden en eventueel sneeuwkettingen gebruiken.

G WAARSCHUWING
De spoorassistent kan rijstrookmarkeringen niet altijd ondubbelzinnig herkennen.
In deze gevallen kan de spoorassistent
Ronbedoeld

waarschuwen
waarschuwen.
Er bestaat gevaar voor ongevallen!
De verkeerssituatie altijd opmerkzaam in
acht nemen en in de rijstrook blijven, in
het bijzonder als de spoorassistent u waarschuwt.

Rniet

G WAARSCHUWING
De waarschuwing van de spoorassistent
brengt de auto niet terug naar de oorspronkelijke rijstrook. Er bestaat gevaar voor
ongevallen!
Stuur, remt of accelereert u altijd zelfstandig, in het bijzonder als de spoorassistent u waarschuwt.
De spoorassistent waarschuwt akoestisch en
visueel voor het onbedoeld verlaten van de
rijstrook.
De spoorassistent maakt gebruik van een
camera, die aan de voorruit voor de achteruitkijkspiegel is bevestigd.
De rijstrookassistent houdt de auto niet in de
rijstrook. De bestuurder is verantwoordelijk
voor het verkeersveilig rijden en het aanhouden van de rijstrook.

Tempomat en limiter gebruiken

Spoorassistent activeren en deactiveren

X

Op het schakelaarsymbool
drukken.
Als de spoorassistent is gedeactiveerd,
brandt het controlelampje.
Als de spoorassistent geactiveerd is, verschijnt op het display het symbool ¸ en
bij auto's met kleurendisplay bovendien de
melding Spoorassistent aan. Bij een
snelheid boven 70 km/h is de spoorassistent bedrijfsklaar en verschijnt het symbool ¤. Bij auto's met kleurendisplay
brandt het symbool ¸ groen.

Tempomat en limiter gebruiken
In acht nemen
G WAARSCHUWING
Wannneer de opgeslagen snelheid wordt
opgeroepen en deze afwijkt van de actuele
snelheid, versnelt de auto. Als de opgeslagen snelheid niet bekend is, kan de auto
onverwacht versnellen. Er bestaat gevaar
voor ongevallen!
De verkeerssituatie in acht nemen voordat
de opgeslagen snelheid wordt opgeroepen.
Als de opgeslagen snelheid niet bekend is,
de gewenste snelheid nieuw invoeren.
De tempomat wordt gebruikt om gedurende
langere tijd met dezelfde snelheid te blijven
rijden. De limiter helpt u om een ingestelde
snelheid niet te overschrijden.
De bestuurder blijft verantwoordelijk voor
het verkeersveilig rijden, de regeling van de
snelheid en het tijdig remmen.
Beide bestuurdersassistentiesystemen vereisen:
Rgoede weersomstandigheden en een goed
zicht
Reen goede weg- en verkeerssituatie
Tempomat en Limiter remmen niet automatisch.
RSnelheid door remmen verminderen.
RBij lange en steile afdalingen moet vroegtijdig in een lagere versnelling worden
geschakeld.
De snelheidsregeling wordt bij de volgende
handelingen onderbroken:
RRemmen (ook met de parkeerrem)
Raccelereren
RIngreep door ESP®
Bij een helling of bij kortstondig accelereren onderbreekt de tempomat mogelijk de
snelheidsregeling. Daarna wordt de opgeslagen snelheid weer ingesteld.
Bij bergafwaarts rijden kan de limiter de
ingestelde snelheid overschrijden. In dit
geval knippert de opgeslagen snelheid op het
display en klinkt er een waarschuwingssignaal.
De tempomat is werkzaam vanaf een snelheid
van circa 30 km/h. Bij de limiter kan een
Z
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Onder de volgende omstandigheden kan de
spoorassistent worden beïnvloed of uitvallen:
Rslecht zicht
Rsterk tegenlicht
Rvervuilde voorruit in het cameragebied
Rniet ondubbelzinnige of onderbroken
rijstrookmarkeringen
Rzeer smalle en bochtige wegen
Rsterk wisselende schaduwverhoudingen op
de rijbaan
Als het knipperlicht is ingeschakeld, worden
waarschuwingen gedurende een bepaalde tijd
onderdrukt.
In de volgende gevallen vindt geen waarschuwing plaats:
Rsnel over rijstrookmarkeringen rijden
Rsnelheid onder 70 km/h
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snelheid vanaf 30 km/h als maximumsnelheid
worden opgeslagen.
Tempomat en limiter kunnen niet tegelijkertijd worden geactiveerd.

Met het afzetten van de motor wordt de opgeslagen snelheid gewist.

Opgeslagen snelheid oproepen
Tempomat of limiter activeren

X

X

De toets = (°) indrukken.
Tempomat: Voet van het gaspedaal nemen.

>> Rijden.

Tempomat of limiter deactiveren
X

De toets : in de middenpositie OFF drukken. Op het display van het combi-instrument verdwijnt het symbool ¯ of È.
De opgeslagen snelheid wordt gewist.
Met het afzetten van de motor wordt de opgeslagen snelheid gewist.

X

De toets : aan de bovenzijde (tempomat) of
onderzijde (limiter) indrukken.
Op het display van het combi-instrument
verschijnt het symbool ¯ (tempomat) of
È (limiter).

Actuele snelheid opslaan
X

De toets ; (®) indrukken.
Limiter: Op het display van het combiinstrument verschijnt naast het symbool
È de opgeslagen snelheid.
X Tempomat: Voet van het gaspedaal nemen.
De auto rijdt automatisch met de opgeslagen snelheid. Op het display van het combiinstrument verschijnt naast het symbool
¯ de opgeslagen snelheid.
Bij het wisselen van bestuurder op de opgeslagen snelheid attenderen .

Opgeslagen snelheid aanpassen
X

De toets ; (+) of (-) indrukken, tot de
gewenste snelheid is bereikt.

Tempomat en limiter onderbreken
X

De toets ? (±) indrukken.
De opgeslagen snelheid kan later weer worden opgeroepen.

Tanken
Aanwijzingen m.b.t. tanken
G WAARSCHUWING
Brandstoffen zijn licht ontvlambaar. Bij
ondeskundig werken met brandstof bestaat
brand- en explosiegevaar!
Beslist vuur, open licht, roken en vonkvorming vermijden. Voor het tanken de motor
afzetten en indien aanwezig de interieurvoorverwarming uitschakelen.
G WAARSCHUWING
Brandstoffen zijn giftig en schadelijk voor
de gezondheid. Gevaar voor letsel!
Beslist vermijden dat brandstof met huid,
ogen of kleding in aanraking komt of ingeslikt wordt. De brandstofdampen niet
inademen. Brandstof uit de buurt van kinderen houden.
Wanneer iemand met brandstof in aanraking
is gekomen, de volgende punten in acht
nemen:
RBrandstof op de huid direct met water en

zeep afspoelen.
brandstof met de ogen in aanraking
gekomen is, de ogen direct grondig met

RAls

Tanken

! Geen dieselbrandstof in een auto met

benzinemotor tanken. Als abusievelijk de
verkeerde brandstof is getankt, het contact
niet inschakelen. Anders kan de brandstof
in het brandstofsysteem terecht komen. Al
een kleine hoeveelheid van de verkeerde
brandstof kan tot schade aan het brandstofsysteem en de motor leiden. Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats en
de brandstoftank en de brandstofleidingen
volledig laten aftappen.

! Alleen loodvrije, zwavelvrije superben-

zine tanken met ten minste 95 ROZ, die voldoet aan de Europese norm EN 228 of gelijkwaardig is.
Brandstof met deze specificatie kan maximaal 10% ethanol bevatten. Uw auto is
geschikt voor E10. U kunt met uw auto
E10‑brandstof tanken.
Brandstof, die niet aan EN 228 voldoet, kan
hogere slijtage en schade aan het brandstofsysteem, de motor en het uitlaatsysteem
veroorzaken.

! Erop letten, dat geen brandstof op gespo-

ten oppervlakken wordt gemorst. Anders
kan de lak worden beschadigd.
Meer informatie over brandstof en brandstofkwaliteit (Y pagina 189).
In sommige landen kan het voorkomen dat de
beschikbare brandstofkwaliteit niet voldoende is. In dit geval de geadviseerde additieven bijmengen. Aangegeven aanwijzingen
en mengverhouding op de verpakking in acht
nemen.
Op het display van het combi-instrument
geeft de pijl van het symbool 8 de positie
van de tankdop aan.

Tanken
G WAARSCHUWING
Elektrostatische oplading kan tot leiden
tot vonkvorming en brandstofdampen ontsteken. Er bestaat brand- en explosiegevaar!
Direct voordat de tankdop wordt geopend of
het vulpistool wordt vastgepakt, altijd de
carrosserie van de auto aanraken. Een
eventueel aanwezige elektrostatische
oplading wordt zo afgebouwd.

! Alleen de geadviseerde brandstof tanken.
Bij gebruik van andere brandstoffen kan
schade aan brandstofsysteem, motor en uitlaatsysteem ontstaan.

! Het gebruiken van de motor met naderhand
toegevoegde brandstofadditieven kan tot
motorschade leiden. Daarom geen andere
brandstofadditieven met de brandstof
mengen. Uitgezonderd zijn additieven voor
het verwijderen en voorkomen van aanslag.
Aan benzine mogen alleen door smart geadviseerde additieven worden toegevoegd. De
gebruiksvoorschriften uit de productomschrijvingen aanhouden. Meer informatie
over geadviseerde additieven is verkrijgbaar bij elk smart center.

! Gebruik bij het bijtanken uit een jerry-

can een filter. Anders kunnen vuildeeltjes
uit de jerrycan de brandstofleidingen of
het brandstofinspuitsysteem verstoppen.

= Aanwijzingsplaatje voor brandstofsoort
X

Motor afzetten.
De sleutel uit het contactslot trekken.
X Tankdopklep : in de richting van de pijl
openen.
X De tankdop linksom draaien en van de tankvulbuis verwijderen.
X De tankdop in de haak aan de binnenzijde
van de tankdopklep ; aanbrengen.
X

Z
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schoon water spoelen. Zo snel mogelijk
contact opnemen met een arts.
RAls brandstof is ingeslikt, direct contact opnemen met een arts. Geen braken
opwekken!
RMet brandstof vervuilde kleding meteen
verwisselen.
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De vulbuis van het vulpistool volledig in de
tankvulbuis steken en tanken.
X De brandstoftank slechts zo ver vullen tot
het vulpistool afslaat. Anders kan de
brandstof overstromen. Als de brandstoftank te ver wordt gevuld, kan het brandstofsysteem beschadigd raken.
X Tankdop op tankvulbuis aanbrengen en
rechtsom draaien.
X Tankdopklep sluiten.

Verlichting inschakelen

Wetenswaardigheden
De bestuurder moet ervoor zorgen dat de verlichting is aangepast aan de actuele weersomstandigheden, de lichtomstandigheden en
de verkeerssituatie.
smart adviseert om in verband met de veiligheid ook overdag met ingeschakelde verlichting te rijden.
Als de verlichting nog ingeschakeld is bij
het verlaten van de auto, klinkt een waarschuwingssignaal.
In enkele landen zijn vanwege wettelijke of
vrijwillige bepalingen afwijkingen bij het
gebruik van de verlichting mogelijk.

X

De draaiknop : in de stand Ã draaien.

In de volgende gevallen wordt de verlichting
automatisch uitgeschakeld:
RDe motor wordt afgezet.
RHet bestuurdersportier wordt geopend.
RDe auto wordt vergrendeld.
RAls de auto stilstaat is het grootlicht niet
ingeschakeld.

Dimlicht inschakelen
X

De draaiknop : in de stand L draaien.
Het controlelampje L in het instrumentenpaneel brandt.

Grootlicht in- en uitschakelen

: Draaiknop van de combischakelaar
; Markering

Automatisch rijlicht inschakelen
G WAARSCHUWING
Als de verlichtingsschakelaar in stand
Ã staat, wordt het dimlicht bij mist,
sneeuw en andere zichtbeperkingen zoals
spatwater niet automatisch ingeschakeld.
Er bestaat gevaar voor ongevallen!
De verlichtingsschakelaar in dergelijke
situaties in stand L draaien.
De verlichting wordt als de motor draait
overeenkomstig het omgevingslicht automatisch aangepast. Ã regelt het dagrij-,
stads- en dimlicht. Het automatische rijlicht
is slechts een hulpmiddel. De verantwoordelijkheid voor de autoverlichting ligt bij de
bestuurder.

De motor moet gestart zijn.
De draaiknop van de combischakelaar in de
stand Ã of K draaien.
X Inschakelen: De combischakelaar in de
richting van de pijl 1 drukken.
X Uitschakelen: De combischakelaar in de
beginpositie terugtrekken
Het controlelampje K in het instrumentenpaneel brandt, als het grootlicht is ingeschakeld.
X

Lichtsignaal geven
X

De combischakelaar in de richting van de
pijl 2 trekken.

Z
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Stadslicht inschakelen
X

De draaiknop : in de stand T draaien.

Mistlampen en mistachterlicht
inschakelen
Alleen auto's met mistlampen zijn met de
functie "Mistlicht" uitgerust.

>> Voor goed zicht zorgen.

Het contact moet ingeschakeld zijn om de
lichtbundel in te kunnen stellen.
X

: Middelste ring van de combischakelaar
; Markering

Het stadslicht of het dimlicht moet ingeschakeld zijn.
X De middelste ring : op de gewenste markering draaien:
RO Mistlampen
RR Mistachterlicht
De middelste ring keert automatisch na het
loslaten in de neutraalstand terug.
De mistlampen en het mistachterlicht doven
in de volgende gevallen automatisch:
RDe verlichting wordt uitgeschakeld.
RDe motor wordt afgezet de draaiknop staat
in de stand Ã.

De draaiknop
in de stand draaien die
overeenkomt met de beladingstoestand van
de auto:
Rg: Bestuurdersstoel bezet of bestuurdersstoel en passagiersstoel bezet
R1: Alle zitplaatsen bezet
R2: Alle zitplaatsen bezet en bagageruimte beladen
R3: Bestuurdersstoel bezet en bagageruimte beladen

Dimlicht aanpassen aan links- of
rechtsrijdend verkeer
Het symmetrisch dimlicht is nodig in landen,
waar aan de andere kant van de weg wordt
gereden als in het land waar de auto is geregistreerd. Anders dan bij het asymmetrisch
dimlicht wordt het tegemoetkomend verkeer
niet verblindt. Symmetrisch dimlicht verlicht de kant van de weg minder.

Verlichting instellen
Lichtbundel aanpassen
De beladingstoestand van de auto kan de
lichtbundel beïnvloeden. Daardoor kunnen de
zichtomstandigheden verslechteren en kunnen de koplampen tegenliggers verblinden.
X

X

De onderhoudsklep openen.
De bouten van de beide koplampen tot de
aanslag naar X voor symmetrisch dim-

Ruitenwissers gebruiken

Interieurverlichting gebruiken
Interieurverlichting in- en uitschakelen
Als de portieren worden ontgrendeld, gaat de
interieurverlichting branden.
In de volgende gevallen wordt de interieurverlichting uitgeschakeld:
REr is een portier geopend en er zijn
15 minuten verstreken.
RAlle portieren zijn gesloten, de auto is
vergrendeld en er zijn 15 seconden verstreken.
RAlle portieren zijn gesloten, de auto is
niet vergrendeld en er zijn 4 minuten verstreken.
RDe motor slaat aan.
De interieurverlichting kan worden ingeschakeld als een portier geopend is. Als de
portieren zijn gesloten, dooft de interieurverlichting.

Sfeerverlichting instellen (kleurendisplay)
Boordcomputer met kleurendisplay: De sfeerverlichting wordt in de boordcomputer ingesteld, (Y pagina 90).

Ruitenwissers gebruiken
Ruitenwissers inschakelen
In acht nemen
! De ruitenwissers niet bedienen als de

voorruit droog is, de ruitenwisserbladen
kunnen dan worden beschadigd. Bovendien
kunnen er door stof op de voorruit krassen
ontstaan bij het droog wissen.
Als het noodzakelijk is de ruitenwissers te
gebruiken bij droge weersomstandigheden, altijd wissen met ruitensproeiervloeistof.

! Auto's met regensensor: Als de voorruit

bij droog weer vuil wordt, kunnen de ruitenwissers onbedoeld worden ingeschakeld. Daardoor kunnen de ruitenwisserrubbers of de voorruit beschadigd raken.
Daarom bij droog weer de ruitenwissers
uitschakelen.

! De ruitenwissers mogen niet aan de voor-

ruit vastgevroren zijn; dit controleren.
Anders kan de ruitenwissermotor oververhit raken.
Ruitenwisserbladen zijn slijtagedelen.
smart adviseert de ruitenwisserbladen tweemaal per jaar te vervangen. Versleten of
beschadigde ruitenwisserrubbers leiden tot
streepvorming op de voorruit. Bij auto's met
regensensor zijn daardoor storingen in de
werking mogelijk.
X

De schakelaar : indrukken, om het linker
leeslampje in- of uit te schakelen.
X De schakelaar ; in de gewenste stand zetten:
RInterieurverlichting ingeschakeld.
RInterieurverlichting wordt automatisch
geregeld.
RInterieurverlichting uitgeschakeld.
X De schakelaar = indrukken, om het rechter
leeslampje in- of uit te schakelen.
Z

>> Voor goed zicht zorgen.

licht en naar W voor asymmetrisch dimlicht draaien.
X De instelling van het dimlicht laten controleren bij een gekwalificeerde werkplaats.
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Ruitenwissers gebruiken
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Continu wissen in- en uitschakelen

Wissen met ruitensproeiervloeistof
X

De combischakelaar in de richting van de
pijl î trekken.

>> Voor goed zicht zorgen.

Achterruitenwisser in- en uitschakelen

: Draaiknop wisfrequentie

Het contact moet ingeschakeld zijn om de ruitenwissers te kunnen gebruiken.
X De combischakelaar omlaag of omhoog in de
gewenste stand drukken:
R1 Continu wissen langzaam
R2 Continu wissen snel
In de stand 2 wordt bij het automatisch
afzetten van de motor de wisfrequentie verlaagd.
In de stand 1 of in de stand © worden de
ruitenwissers bij het automatisch afzetten
van de motor en het openen van het bestuurdersportier uitgeschakeld.

Automatisch wissen (auto's met regensensor)
De regensensor is slechts een hulpmiddel. De
verantwoordelijkheid voor onbelemmerd
zicht ligt bij de bestuurder.
X De combischakelaar in de stand Ã drukken. Bij het automatisch wissen wordt de
passende wisfrequentie ingesteld, afhankelijk van de neerslag.
X De wisfrequentie met de draaiknop :
instellen.

Intervalwissen inschakelen
X

De combischakelaar in de stand Ã drukken.
X De wisfrequentie met de draaiknop :
instellen.

Het contact moet ingeschakeld zijn om de achterruitenwisser te kunnen gebruiken.
X De buitenste draaiknop van de combischakelaar in de gewenste stand draaien:
R$ Achterruitenwisser uit
Rè Achterruitenwisser aan
Rî Wissen met ruitensproeiervloeistof

Achterruitenwisser bij inschakelen
achteruitversnelling in- en uitschakelen
In het smart mediasysteem kan de instelling
"Automatische achterruitenwisser bij achteruitversnelling" worden in- of uitgeschakeld. Met de instelling gaat, als de achteruitversnelling wordt ingeschakeld terwijl
het contact en de ruitenwissers voor zijn
ingeschakeld, de achterruitenwisser automatisch kort wissen.
X In het smart mediasysteem Voertuig >
Instellingen > Automatische achter‐
ruitenwisser bij achteruitversnel‐
ling selecteren.
De geselecteerde selecteren is gemarkeerd.
X De instelling met OK bevestigen.

Zonneklep opzij klappen
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Zonneklep opzij klappen

Spiegelafdekking
Houder
Klemband
Make-upspiegel

>> Voor goed zicht zorgen.

:
;
=
?
X

De zonneklep omlaag klappen.
De zonneklep uit de houder ; trekken.
X De zonneklep opzij klappen.

X

Z

Portieren van binnen uit ont- en vergrendelen
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Portieren van binnen uit ont- en vergrendelen

>> In het interieur behaaglijk voelen.

Portieren met portierhandgreep ontgrendelen

X

Aan portierhandgreep : trekken.

Als de auto van tevoren met de sleutel is vergrendeld, wordt bij het van binnen uit openen
van een portier het alarmsysteem geactiveerd. Om het alarm te beëindigen, het contact inschakelen.

Van binnen uit centraal ver- en ontgrendelen
G WAARSCHUWING
Wanneer kinderen zonder toezicht in de
auto achterblijven, kunnen deze:
Rportieren

openen en daardoor andere
personen of verkeersdeelnemers in
gevaar brengen
Ruitstappen en door het verkeer worden
gegrepen
Ruitrusting van de auto bedienen en bijvoorbeeld bekneld raken.
Bovendien kunnen de kinderen de auto in
beweging zetten, door bijvoorbeeld:
Rde

parkeerrem vrij te zetten
automatische transmissie uit parkeerstand P te schakelen of de handgeschakelde versnellingsbak in de neutraalstand te zetten
Rde motor te starten.
Er bestaat gevaar voor letsel en ongevallen!
Rde

Bij het verlaten van de auto altijd de sleutel meenemen en de auto vergrendelen. Kinderen en dieren nooit zonder toezicht in de
auto achterlaten. De sleutels bewaren op
een voor kinderen onbereikbare plaats.

X

Vergrendelen: De toets : indrukken.
Als de portieren vergrendeld zijn brandt
het controlelampje ;.
X Ontgrendelen: De toets : indrukken.

Automatische vergrendeling in- en
uitschakelen
De auto wordt automatisch vergrendeld als het
contact is ingeschakeld en de auto in beweging is.
X De toets : 5 seconden lang indrukken, tot
een signaal klinkt.

Extra portiervergrendeling activeren
Alleen voor Engeland: Door de extra portiervergrendeling kunnen de portieren niet meer
van binnen uit worden geopend.

G WAARSCHUWING
Wanneer de extra portiervergrendeling
geactiveerd is, kunnen de portieren niet
meer van binnen uit geopend worden. Wanneer zich dan personen in de auto bevinden,
kunnen deze de auto niet meer verlaten,
bijvoorbeeld in gevaarlijke situaties. Er
bestaat gevaar voor letsel!
Personen, in het bijzonder kinderen,
oudere mensen of hulpbehoevende personen

Ruiten openen en sluiten

G Waarschuwing
Als personen – in het bijzonder kinderen –
langdurig aan hoge of lage temperaturen
worden blootgesteld, bestaat gevaar voor
letsel of zelfs levensgevaar! Personen – in
het bijzonder kinderen – nooit zonder toezicht in het voertuig achterlaten.
X

De toets : tweemaal indrukken.
De extra portiervergrendeling is actief.

Ruiten openen en sluiten
In acht nemen
G WAARSCHUWING
Bij het sluiten van een zijruit kunnen
lichaamsdelen in het sluitgebied bekneld
raken. Er bestaat gevaar voor letsel!
Bij het sluiten controleren dat zich geen
lichaamsdelen in het sluitgebied bevinden. Wanneer iemand bekneld raakt, de
toets direct loslaten of aan op de toets
drukken om de zijruit weer te openen.

G WAARSCHUWING
Wanneer kinderen de zijruiten bedienen,
kunnen deze bekneld raken, in het bijzonder wanneer ze zonder toezicht zijn. Er
bestaat gevaar voor letsel!
De kinderbeveiliging voor de zijruiten
achterin activeren. Bij het verlaten van de
auto altijd de sleutel meenemen en de auto
vergrendelen. Kinderen nooit zonder toezicht in de auto achterlaten.

Daardoor kan de anti-inklemfunctie het
inklemmen in deze situaties niet voorkomen. Er bestaat gevaar voor letsel!
Bij het sluiten controleren, of zich geen
lichaamsdelen in het sluitgebied bevinden. Indien er iemand bekneld raakt, de
schakelaar indrukken om de zijruit weer te
openen.
De toetsen voor beide zijruiten bevinden
zich in het bestuurdersportier. Bovendien
bevindt zich in het passagiersportier een
toets voor de zijruit aan passagierszijde. De
toets in het bestuurdersportier heeft prioriteit.
De zijruiten zijn uitgerust met een automatische anti-inklemfunctie. Wanneer een
voorwerp een zijruit tijdens het sluiten hindert of beperkt, wordt de zijruit vanzelf weer
geopend.

Ruiten openen en sluiten

: Linker zijruit
; Rechter zijruit
X
X

Openen: De toets indrukken.
Sluiten: Aan de toets trekken.

G WAARSCHUWING
De anti-inklemfunctie reageert niet:
Rop zachte, lichte en dunne objecten, bij-

voorbeeld kleine vingers
het initialiseren.

Rtijdens

Z

>> In het interieur behaaglijk voelen.

nooit zonder toezicht in de auto achterlaten. De extra portiervergrendeling activeren als zich personen in de auto bevinden.
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Vouwdak openen en sluiten

76

Ruiten met automatische beweging
volledig openen en sluiten
X

Om een zijruit volledig te openen, de toets
door het drukpunt heen indrukken en loslaten.
X Om een zijruit volledig te sluiten, de toets
door het drukpunt heen trekken en loslaten.
X Om de automatische beweging te stoppen,
de toets opnieuw indrukken.

Uitklapbare zijruiten van de achterportieren openen en sluiten

>> In het interieur behaaglijk voelen.

Uitklapbare zijruit openen

Bij het openen en sluiten controleren dat
zich geen lichaamsdelen in het bewegingsgebied bevinden.
Wanneer iemand bekneld raakt, de toets
direct loslaten.
Het openen of sluiten wordt gestopt.

G WAARSCHUWING
Wanneer kinderen het vouwdak bedienen,
kunnen deze bekneld raken, in het bijzonder wanneer ze zonder toezicht zijn. Er
bestaat gevaar voor letsel!
Bij het verlaten van de auto altijd de sleutel meenemen en de auto vergrendelen. Kinderen nooit zonder toezicht in de auto achterlaten.
! Het vouwdak alleen openen als er geen

sneeuw of ijs op het dak ligt. Anders kunnen
storingen in de werking optreden.
Geen scherpe voorwerpen vervoeren die uit
het vouwdak steken. De afdichtrubbers kunnen worden beschadigd.

X

De hendel naar voren klappen.
Met de hendel de uitklapbare zijruit tot de
aanslag naar buiten drukken.
X De hendel tot de aanslag naar achteren
drukken.
X

Uitklapbare zijruit sluiten
X

De hendel naar voren klappen.
Met de hendel de uitklapbare zijruit naar
binnen trekken.
X De hendel tot de aanslag naar achteren
drukken.
X

Vouwdak openen en sluiten
G WAARSCHUWING
Bij het openen en sluiten kunnen lichaamsdelen in het bewegingsgebied van het
vouwdak bekneld raken. Er bestaat gevaar
voor letsel!

Het contact moet ingeschakeld zijn om het
vouwdak te openen of te sluiten.
X Openen: De schakelaar in de stand : drukken tot de gewenste positie van het vouwdak
is bereikt.
X Sluiten: De schakelaar in de stand ; drukken tot de gewenste positie van het vouwdak
is bereikt.

i Het openen of sluiten van het vouwdak tijdens het rijden is mogelijk tot een snelheid van maximaal 100 km/h.

Temperatuurregelsysteem bedienen

Wetenswaardigheden
Het temperatuurregelsysteem is alleen ingeschakeld als de motor draait.
Als het temperatuurregelsysteem uitgeschakeld is, zijn de luchttoevoer en -circulatie
uitgeschakeld. De ruiten kunnen beslaan. Het
temperatuurregelsysteem daarom slechts
kortstondig uitschakelen.
Bij de luchtrecirculatie wordt alleen de
interieurlucht gerecirculeerd en wordt geen
buitenlucht toegevoerd. Dat is zinvol bij
onaangename geuren van buiten of in een tunnel. Bij luchtrecirculatie kunnen de ruiten
sneller beslaan, in het bijzonder bij lage
buitentemperaturen. De luchtrecirculatie
daarom slechts kortstondig inschakelen.
Als de start-stop-automaat de motor afzet,
wordt de interieurlucht van de auto niet verwarmd en niet gekoeld. De ruiten kunnen sneller beslaan. Als de ruiten beslaan, de startstop-automaat deactiveren. De motor start
daarbij weer.
De in het temperatuurregelsysteem ingebouwde filter filtert stofdeeltjes en stuifmeel bijna geheel uit de buitenlucht. Het
filter reduceert de luchttevoerhoeveelheid
in het interieur, daarom moet het vervangingsinterval in acht worden genomen.

X

Inschakelen: De draaiknop = rechtsom
draaien.
X Uitschakelen: De draaiknop = in de stand
0 draaien.

Temperatuur instellen
X

De draaiknop A in kleine stappen rechtsof linksom draaien.

Luchtverdeling instellen
X

De draaiknop : in de gewenste stand
draaien:
Rz Ontwasemingsroosters
Ra Ontwasemingsroosters en beenruimteluchtroosters
RO Beenruimteluchtroosters
RN Middelste luchtroosters, zijluchtroosters en beenruimteluchtroosters
RP Middelste luchtroosters en zijluchtroosters

Aanjagersnelheid verhogen of verlagen
X

De draaiknop = rechts- of linksom
draaien.

Luchtrecirculatie in- en uitschakelen
X

Verwarming en airconditioning
bedienen
In- en uitschakelen

Inschakelen: De schakelaar B naar links in
de stand t schuiven.
X Uitschakelen: De schakelaar B naar rechts
in de stand u schuiven.

"Koeling met luchtdroging" in- en uitschakelen
De functie "Koeling met luchtdroging" koelt
en droogt de interieurlucht bij warm weer.
Voor de functie "Koeling met luchtdroging"
moet de motor gestart zijn.
X De toets ; indrukken.
Bij vochtig weer de "Koeling met luchtdroging" slechts kortstondig uitschakelen,
omdat anders de ruiten sneller beslaan.
Om de verwarming en de airconditioning te
gebruiken moet de motor getart zijn.

Z

>> In het interieur behaaglijk voelen.

Temperatuurregelsysteem bedienen
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Temperatuurregelsysteem bedienen
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Voorruit ontwasemen
X

De draaiknop : in de stand z draaien.
X De draaiknop = 4 in de stand draaien.
X De draaiknop A tot de aanslag rechtsom
draaien.
X De schakelaar B naar rechts schuiven.

Automatische temperatuurregeling
bedienen
In- en uitschakelen

De instelling slechts zo lang activeren, tot de
voorruit weer vrij is.

>> In het interieur behaaglijk voelen.

Achterruit ontwasemen
Als de achterruitverwarming is ingeschakeld, worden ook de buitenspiegels verwarmd.
X De toets ? indrukken.
Het controlelampje in de toets brandt als
de achterruitverwarming ingeschakeld is.
De instelling slechts zo lang activeren, tot de
achterruit weer vrij is.

Van binnen beslagen ruiten drogen
X

X

De toets ; indrukken.
Als de ruiten beslagen blijven, de draaiknop : in de stand z draaien.

De instelling slechts zo lang activeren, tot de
ruiten weer vrij zijn.

Van buiten beslagen ruiten drogen
X

X

De ruitenwissers inschakelen.
De draaiknop : in de stand z draaien.

De instelling slechts zo lang activeren, tot de
ruiten weer vrij zijn.

Om de automatische temperatuurregeling te
gebruiken moet de motor gestart zijn.
X Inschakelen: De toets Ã indrukken.
De controlelampjes onder Ã en
¿ gaan branden.
X Uitschakelen: De toets ^ indrukken.
Het controlelampje onder ^ brandt.

Temperatuur instellen
X

De schuif in kleine stappen naar rechts of
links bewegen.
In de automatische stand wordt de ingestelde
temperatuur constant gehouden. De luchtverdeling en de aanjagersnelheid worden automatisch geregeld.

Luchtverdeling instellen en uitschakelen
X

Een of meerdere van de toetsen ¯, P
en O indrukken:
R¯ Ontwasemingsroosters
RP Middelste luchtroosters en zijluchtroosters
RO Beenruimteluchtroosters

Aanjagersnelheid verhogen
X

De toets K indrukken.

Temperatuurregelsysteem bedienen

X

De toets I indrukken.

Luchtrecirculatie in- en uitschakelen
X

De toets À indrukken.
Het controlelampje onder À brandt, als
de luchtrecirculatie ingeschakeld is.

"Koeling met luchtdroging" in- en uitschakelen
De functie "Koeling met luchtdroging" koelt
en droogt de interieurlucht bij warm weer.
Voor de functie "Koeling met luchtdroging"
moet de motor gestart zijn.
X Inschakelen: De toetsen K en
¿ indrukken.
Het controlelampje onder ¿ brandt, als
de functie ingeschakeld is.
Bij vochtig weer de "Koeling met luchtdroging" slechts kortstondig uitschakelen,
omdat anders de ruiten sneller beslaan.

Voorruit ontwasemen
X

De toets ¬ indrukken.
Het controlelampje onder ¬ brandt, als
de voorruit wordt ontwasemd.
De instelling slechts zo lang activeren, tot de
voorruit weer vrij is.

Achterruit ontwasemen
Als de achterruitverwarming is ingeschakeld, worden ook de buitenspiegels verwarmd.
X De toets ¤ indrukken.
Het controlelampje onder ¤ brandt, als
de achterruitverwarming ingeschakeld is.
De instelling slechts zo lang activeren, tot de
achterruit weer vrij is.

Van binnen beslagen ruiten drogen
X

De toets ¿ indrukken.
De toets Ã indrukken.
X Als de ruiten beslagen blijven, de toets
¬ indrukken.
X

De instelling slechts zo lang activeren, tot de
ruiten weer vrij zijn.

Van buiten beslagen ruiten drogen
X

X

De ruitenwissers inschakelen.
De toets ¬ indrukken.

De instelling slechts zo lang activeren, tot de
ruiten weer vrij zijn.

Luchtroosters instellen
In acht nemen
G WAARSCHUWING
Uit de luchtroosters kan zeer hete of zeer
koude lucht stromen. Daardoor kunnen in de
directe omgeving van de luchtroosters verbrandings- of bevriezingsverschijnselen
worden opgelopen. Er bestaat gevaar voor
letsel!
Er altijd voor zorgen, dat alle inzittenden
voldoende afstand tot de luchtroosters houden. Naar behoefte de luchtstroom omleiden naar een ander deel van het interieur.
G WAARSCHUWING
Als reinigings- of desinfecteringsmiddel
in het ventilatiesysteem van het voertuig
wordt gespoten, kan het ontsteken. Brandgevaar!
Nooit dergelijke of andere middelen in het
ventilatiesysteem spuiten. Werkzaamheden
aan het ventilatiesysteem altijd bij een
gekwalificeerde werkstand laten uitvoeren.
Voor een optimale temperatuurregeling de
volgende regels in acht nemen:
RDe luchtspleet tussen onderhoudsklep en
voorruit vrij houden van afzettingen.
RDe luchtroosters in het interieur vrijhouden.
RDe luchtroosters volledig openen.

Z

>> In het interieur behaaglijk voelen.

Aanjagersnelheid verlagen
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Accessoires gebruiken
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Luchtroosters openen en sluiten

>> In het interieur behaaglijk voelen.

X

Openen 1: Het luchtrooster naar buiten
draaien.
X Sluiten 2: Het luchtrooster naar binnen
draaien.

Luchtroosters uitlijnen
X

Het luchtrooster in de gewenste richting
omhoog, omlaag, naar links of naar rechts
draaien.

Stoelverwarming in- en uitschakelen
G WAARSCHUWING
Wanneer de stoelverwarming steeds
opnieuw wordt ingeschakeld, kunnen het
stoelkussen en de rugleuningbekleding
zeer heet worden. Bij een beperkte gevoeligheid voor temperaturen of een beperkt
vermogen tot reageren op hoge temperaturen kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid of zelfs tot op verbrandingen lijkende
verwondingen leiden. Er bestaat gevaar
voor letsel!
Daarom de stoelverwarming niet steeds
opnieuw inschakelen.

De stoelverwarming werkt alleen als het contact is ingeschakeld.
X De toets ; indrukken.
Het controlelampje : brandt, als de stoelverwarming ingeschakeld is.
De stoelverwarming wordt na circa 10 minuten
automatisch uitgeschakeld.

Accessoires gebruiken
Sigarettenaansteker gebruiken
G WAARSCHUWING
Als het hete verwarmingselement van de
sigarettenaansteker of de hete houder
wordt aangeraakt, kunt u zich hieraan branden.
Bovendien kunnen ontvlambare materialen
ontsteken als
Rde

hete sigarettenaansteker valt
kinderen de hete sigarettenaansteker tegen voorwerpen houden.
Er bestaat gevaar voor brand en letsel!
De sigarettenaansteker alleen aan de handgreep vasthouden. Altijd erop letten dat
kinderen niet bij de sigarettenaansteker
kunnen. Kinderen nooit zonder toezicht in
de auto achterlaten.

Rbijvoorbeeld

Accessoires gebruiken
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12V-contactdoos gebruiken

Asbak gebruiken
! De bekerhouder in de middenconsole

voorin is niet hittebestendig. Voor het
neerleggen van een brandende sigaret controleren of de asbak volledig in de bekerhouder is aangebracht. Er mogen geen
brandende sigaretten in de bekerhouder
vallen; dit controleren.
Anders kan de bekerhouder worden beschadigd.

X

Openen: Het deksel : optillen.
Sluiten: Het deksel : omlaagdrukken.
X Verwijderen: De asbak omhoog eruit trekken.
X Aanbrengen: De asbak in de bekerhouder
steken.

X

X

De sleutel in het contactslot in de stand 1
draaien.
X De klep van de contactdoos : openklappen.
X Het apparaat aanbrengen.
De contactdoos kan voor accessoires met een
vermogensafname tot telkens maximaal 120 W
(15 A) worden gebruikt.
Wanneer de motor afgezet is en de contactdoos
zeer lang wordt gebruikt, kan de accu worden
ontladen.

Vloermatten aanbrengen en verwijderen
G WAARSCHUWING
Voorwerpen in de beenruimte van de
bestuurder kunnen de slag van de pedalen
beperken of ingedrukte pedalen blokkeren.
Daardoor worden de bedrijfs- en verkeersveiligheid van de auto in gevaar gebracht.
Er bestaat gevaar voor ongevallen!
Alle voorwerpen in de auto veilig opbergen, zodat deze niet in de beenruimte van
de bestuurder kunnen belanden. Vloermatten altijd stevig en volgens de handleiding
monteren om te allen tijde voldoende vrije
ruimte voor de pedalen te waarborgen. Geen
losse vloermatten gebruiken en niet meerdere vloermatten op elkaar leggen.

Z

>> In het interieur behaaglijk voelen.

De sigarettenaansteker werkt alleen als het
contact is ingeschakeld.
X De sigarettenaansteker : indrukken.
Als de sigarettenaansteker : heet is,
springt deze automatisch terug.

Accessoires gebruiken
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>> In het interieur behaaglijk voelen.

X

De bestuurdersstoel naar achteren schuiven.
X Aanbrengen: De borgknoppen : op de houders ; drukken.
X Verwijderen: De borgknoppen : losmaken
van de houders ;.

Parkeerhulp gebruiken

In acht nemen
G WAARSCHUWING
Als brandbaar materiaal, bijvoorbeeld
bladeren, gras of takken, met hete delen van
het uitlaatsysteem of de uitlaatgasstroom
in aanraking komen, kunnen deze materialen vlam vatten. Er bestaat brandgevaar!
De auto zodanig parkeren, dat er geen
brandbaar materiaal met hete delen van de
auto in aanraking kan komen. In het bijzonder niet op droge weiden of akkers parkeren.
G WAARSCHUWING
Als kinderen zonder toezicht in de auto
worden achtergelaten, kunnen ze de auto in
beweging zetten door bijvoorbeeld:
Rde

parkeerrem vrij te zetten
automatische transmissie uit parkeerstand P te schakelen of de handgeschakelde versnellingsbak in de neutraalstand te zetten
Rde motor te starten.
Tevens kunnen ze de uitrusting van de auto
bedienen en bekneld raken. Er bestaat
gevaar voor letsel en ongevallen!
Bij het verlaten van de auto altijd de sleutel meenemen en de auto vergrendelen. Kinderen nooit zonder toezicht in de auto achterlaten.
Rde

G WAARSCHUWING
Bij het afzetten van de motor schakelt de
automatische transmissie in neutraalstand
N. De auto kan wegrollen. Er bestaat gevaar
voor ongevallen!
Na het afzetten van de motor altijd parkeerstand P inschakelen. De geparkeerde
auto met de parkeerrem tegen wegrollen
beveiligen.

! De auto altijd correct tegen wegrollen

beveiligen. Anders kan de auto of aandrijflijn van de auto worden beschadigd.

Motor afzetten
X

De parkeerrem bedienen.
Handgeschakelde versnellingsbak: De eerste versnelling of de achteruitversnelling
inschakelen.
X Automatische transmissie: De transmissie
in stand P schakelen.
X De sleutel in het contactslot in de stand 0
draaien en eruit trekken.
X Op steile hellingen de voorwielen in de
richting van de stoeprand draaien.
X

Parkeerhulp gebruiken
Wetenswaardigheden
! Bij het manoeuvreren of parkeren perso-

nen en obstakels in acht nemen. De verantwoordelijkheid ligt in deze rijsituatie
bij de bestuurder.
De elektronische parkeerhulp signaleert
akoestisch de afstand tussen de auto en een
daarachter liggende hindernis.

De parkeerhulp controleert met drie sensoren : in de achterbumper de omgeving van de
auto.
De parkeerhulp meet de afstand tussen de auto
en een hindernis. Als een obstakel wordt
genaderd dat zich dichter dan 1,20 m achter de
auto bevindt, klinkt een kort signaal. Wanneer het obstakel minder dan 30 cm verwijderd is, klinkt er een ononderbroken signaal.
Onder de volgende omstandigheden functioneert de parkeerhulp mogelijk niet:
Rop ongelijk terrein.
Rhindernissen bevinden zich onder of boven
het herkenningsgebied van de sensoren.
Z

>> Parkeren en uitstappen.

Parkeren
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>> Parkeren en uitstappen.

Rin

de buurt van sneeuw of van voorwerpen,
die ultrasone golven absorberen.
Rin de buurt van sterke ultrasone bronnen,
zoals een persluchthamer.
De parkeerhulp is actief, als de achteruitversnelling wordt ingeschakeld als de motor
draait.

Parkeerhulp uit- en inschakelen

X

Op het schakelaarsymbool
drukken.
Het controlelampje brandt als de parkeerhulp uitgeschakeld is.

Achteruitrijcamera gebruiken
Wetenswaardigheden
! Bij het manoeuvreren of parkeren perso-

nen en obstakels in acht nemen. De verantwoordelijkheid ligt in deze rijsituatie
bij de bestuurder.

! Na schade aan de achterzijde naar een

gekwalificeerde werkplaats gaan, om de
achteruitrijcamera te laten controleren.
De achteruitrijcamera is een optische parkeer- en manoeuvreerhulp. Het toont op het
display van het smart mediasysteem het
gebied achter de auto en voegt hulplijnen
toe.

De achteruitrijcamera : bevindt zich in het
smart-logo in de achterklep.
Het gebied achter de auto wordt op het display
van het smart mediasysteem in spiegelbeeld
weergegeven.
De achteruitrijcamera kan in de volgende
situaties eventueel obstakels vervormd, niet
correct of zelfs geheel niet weergeven:
RHet obstakel bevindt zich zeer dicht bij de
achterbumper.
RHet obstakel bevindt zich onder de achterbumper.
RHet obstakel bevindt zich net boven de
handgreepkom van de achterklep.
RDe achteruitrijcamera is afgedekt door
voorwerpen op de auto, bijvoorbeeld een
fietsdrager.
Onder de volgende voorwaarden functioneert
de achteruitrijcamera slechts beperkt:
Rbij geopende achterklep
Rbij zware regenval, sneeuwval of mist
Rbij duisternis
Rbij verblinding van de camera met zeer fel
licht
Rbij fluorescerend licht, bijvoorbeeld van
TL-buizen of LED-verlichting
Rbij snelle temperatuurwisselingen
Rbij een vervuilde cameralens

Hulplijnen op het display
Wetenswaardigheden
! Voorwerpen die de grond niet raken, zijn
dichterbij dan het lijkt, bijvoorbeeld:
Rde bumper van een geparkeerd voertuig
Rde dissel van een aanhangwagen

Auto vergrendelen
kogelkop van de trekhaak
achterzijde van een vrachtauto
Reen scheefstaande paal.
Het beeld van de achteruitrijcamera alleen
ter oriëntatie gebruiken. Anders kan het
voertuig en/of het voorwerp beschadigen.
Hulplijnen met verschillende kleuren tonen
de afstand van de achterzijde tot obstakels.
Statische hulplijnen veranderen niet bij een
stuurwielverdraaiing. Dynamische hulplijnen worden beïnvloed door de actuele stuurwielverdraaiing.

Statisch: Breedte over buitenspiegels
Groen, statisch: Circa 1,50 m
Geel, statisch: Circa 0,7 m
Rood, statisch: Circa 0,3 m
Blauw, dynamisch: Breedte over buitenspiegels
De afstanden gelden alleen voor objecten die
zich op bodemhoogte bevinden.
:
;
=
?
A

Achteruitrijcamera inschakelen
Het contact moet ingeschakeld zijn om de achteruitrijcamera te kunnen gebruiken.
X In het smart mediasysteem Voertuig >
Instellingen > Achteruitrijcamera >
Instellingen achteruitrijcamera >
Weergave achteruitrijcamera selecteren.
X Met OK bevestigen.
X De achteruitversnelling inschakelen.
Op het display van het smart mediasysteem
wordt de omgeving achter de auto weergegeven met hulplijnen.

Achteruitrijcamera uitschakelen
De achteruitrijcamera schakelt uit nadat
kort vooruit is gereden.

Instellingen van de achteruitrijcamera aanpassen
X

In het smart mediasysteem Voertuig >
Instellingen > Achteruitrijcamera >
Instellingen achteruitrijcamera
selecteren.
X De gewenste instellingen selecteren:
RWeergave achteruitrijcamera in- en
uitschakelen.
RStatische hulplijnen in- en uitschakelen.
RDynamische hulplijnen in- en uitschakelen.
X De selectie met OK bevestigen.

Beeldinstellingen van de achteruitrijcamera aanpassen
X

In het smart mediasysteem Voertuig >
Instellingen > Achteruitrijcamera >
Camerabeeld selecteren.
X De waarden voor de Helderheid, de Verza‐
diging en het Contrast aanpassen.
X De beeldinstellingen met OK bevestigen.

Auto vergrendelen
G WAARSCHUWING
Wanneer kinderen zonder toezicht in de
auto achterblijven, kunnen deze:
Rportieren

openen en daardoor andere
personen of verkeersdeelnemers in
gevaar brengen
Ruitstappen en door het verkeer worden
gegrepen
Ruitrusting van de auto bedienen en bijvoorbeeld bekneld raken.

Z

>> Parkeren en uitstappen.

Rde

Rde
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Bovendien kunnen de kinderen de auto in
beweging zetten, door bijvoorbeeld:
Rde

parkeerrem vrij te zetten
Rde automatische transmissie uit parkeerstand P te schakelen of de handgeschakelde versnellingsbak in de neutraalstand te zetten
Rde motor te starten.
Er bestaat gevaar voor letsel en ongevallen!
Bij het verlaten van de auto altijd de sleutel meenemen en de auto vergrendelen. Kinderen en dieren nooit zonder toezicht in de
auto achterlaten. De sleutels bewaren op
een voor kinderen onbereikbare plaats.
X

De toets & op de sleutel indrukken.
De richtingaanwijzers knipperen tweemaal.

Alarmsysteem in- en uitschakelen
Wetenswaardigheden
De wegrijblokkering voorkomt dat de auto
zonder passende sleutel kan worden gestart.
Het wordt automatisch in- en uitgeschakeld.
Het alarmsysteem activeert een optisch en
een akoestisch alarm, wanneer een portier, de
achterklep of de onderhoudsklep wordt
geopend.
Het alarm stopt niet, wanneer bijvoorbeeld
een geopend portier, waardoor het alarm werd
geactiveerd, weer wordt gesloten.

Inschakelen
X

De portieren sluiten.
De achterklep sluiten.
X De onderhoudsklep sluiten.
X De toets & op de sleutel indrukken. Het
alarmsysteem wordt na circa 30 seconden
ingeschakeld.
Wanneer de onderhoudsklep geopend of niet
correct gesloten is, klinkt gedurende
30 seconden een waarschuwingssignaal.
X

Uitschakelen en alarm beëindigen
X

De toets % op de sleutel indrukken.

Overzicht boordcomputer
Overzicht boordcomputer

87

Overzicht monochroom display

G WAARSCHUWING
Wanneer in het voertuig geïntegreerde
informatiesystemen en communicatieapparatuur tijdens het rijden bediend worden, wordt u van de verkeerssituatie afgeleid. Bovendien kunt u de controle over het
voertuig verliezen. Er bestaat gevaar voor
ongevallen!
Deze apparaten alleen bedienen als de verkeerssituatie dit toelaat. Wanneer dit niet
gewaarborgd is, het voertuig op een veilige manier tot stilstand brengen en het
invoeren uitvoeren als het voertuig stilstaat.
G WAARSCHUWING
Als het instrumentenpaneel is uitgevallen
of een storing vertoont, kunt u functiebeperkingen van veiligheidsrelevante systemen niet herkennen. De bedrijfsveiligheid
van de auto kan nadelig beïnvloed zijn. Er
bestaat gevaar voor ongevallen!
Voorzichtig verder rijden. De auto direct
laten controleren bij een gekwalificeerde
werkplaats.
Dsplaymeldingen en weergaven in het instrumentenpaneel worden alleen voor bepaalde
systemen weergegeven. Eigenaren en
bestuurders van auto's zijn ervoor verantwoordelijk dat de auto bedrijfszeker is. Een
auto die niet bedrijfszeker is, kan een ongeval veroorzaken.
Het display toont de buitentemperatuur in de
bovenste regel rechtsbuiten. Zodra de temperatuur het vriespunt nadert, moet de
bestuurder bijzondere aandacht aan de staat
van het wegdek geven. Een veranderde buitentemperatuur wordt vertraagd weergegeven.
Na het openen van het portier is de boordcomputer gedurende circa 15 minuten geactiveerd. Om de boordcomputer permanent te
activeren moet het contact worden ingeschakeld.

: Tijd
; Auto's met automatische transmissie:

Rijprogramma

= Auto's met automatische transmissie:

Schakeladvies

? Transmissie-aanduiding
A Controlelampje spoorassistent
B Buitentemperatuurmeter en vorstwaar-

schuwing Ò

C Dagteller, actueel brandstofverbruik,

onderhoudsindicator

D Bandenspanningscontrole
E Brandstofpeil
F eco score weergave, brandstofreserve-

weergave

G Waarschuwingslampje remlicht defect
H Totaal afgelegde afstand
I Tempomat, limiter

Bij stilstand of tot een snelheid van circa
5 km/h toont het display het actuele brandstofverbruik als getalwaarde in l/h.

Z

>> Boordcomputer bedienen.

Het volgende in acht nemen
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Weergaven oproepen

>> Boordcomputer bedienen.

Overzicht kleurendisplay

:
;
=
?
A
B
C
D
E

Tijd
Controlelampje spoorassistent
Digitale snelheidsmeter
Buitentemperatuurmeter met vorstwaarschuwing Ò
Displayveld voor displaymeldingen,
menu's en lijsten
Brandstofreserveweergave
Brandstofpeil
Transmissie-aanduiding
Tempomat, limiter

X

´ op de multifunctionele hendel kort
indrukken, om op menuniveau vooruit te
bladeren.
X ´ op de multifunctionele hendel lang
indrukken, om direct de afstandsaanduiding op te roepen.
X a op de multifunctionele hendel kort
indrukken, om waarden terug te zetten.
De volgende weergaven kunnen na elkaar worden opgeroepen:
RDagteller
RActueel brandstofverbruik
ROnderhoudstermijn
RKlok instellen
ROpnieuw starten van de bandenspanningscontrole

Weergave oproepen (kleurendisplay)
Weergaven oproepen

Weergaven oproepen
Weergave oproepen (monochroom display)

: Kleurendisplay
; Linker bedieningspaneel
X

9 of : in het linker bedieningspaneel ; kort indrukken, om vooruit of achteruit te bladeren.
X 9 of : in het linker bedieningspaneel ; lang indrukken, om direct de weergave Afstand op te roepen.

: Monochroom display
; Toetsen op combischakelaar

Weergaven oproepen

Weergave afstand

: Dagteller
; Totaal afgelegde afstand

Weergave tripcomputer

Weergave eco score

De eco score weergave laat de bestuurder
weten, hoe zuinig zijn rijgedrag is
(Y pagina 61).
Als het contact langer dan vier uur uitgeschakeld is, wordt de eco score weergave
automatisch teruggezet.
Als het contact langer dan vier uur uitgeschakeld is, wordt de eco score weergave
automatisch teruggezet.
Bij het terugzetten van de eco score weergave
wordt ook de tripcomputer na vertrek teruggezet.

Weergave brandstofverbruik
Het display toont het brandstofverbruik in de
laatste 15 minuten.
Bij stilstand of tot een snelheid van circa
5 km/h toont het display het actuele brandstofverbruik als getalwaarde in l/h. Wanneer
de afstandseenheid mijlen is ingesteld,
toont het display twee streepjes.

Weergave koelvloeistoftemperatuur
:
;
=
?

Tijdsduur
Afstand
Gemiddelde snelheid
Gemiddeld brandstofverbruik

De waarden in het menu na vertrek hebben
betrekking op de aanvang van de rit, de waarden in het menu na reset gelden vanaf de
laatste keer dat de functie is teruggezet.
Als het contact langer dan vier uur uitgeschakeld is, worden in het instrumentenpaneel de waarden na vertrek teruggezet.
Bovendien wordt automatisch eveneens de eco
score weergave teruggezet.

Het display toont de actuele koelvloeistoftemperatuur. Als deze waarde tot boven 110 †
stijgt, toont het display een melding.

Weergave meldingen en service

: Meldingengeheugen
; Volgende onderhoudstermijn

Het display toont het aantal displaymeldingen in het meldingengeheugen en de volgende
onderhoudstermijn.
Z

>> Boordcomputer bedienen.

De volgende weergaven kunnen na elkaar worden opgeroepen:
RAfstand
RTripcomputer na vertrek
RTripcomputer na reset
Reco score na vertrek
RBrandstofverbruik
RKoelvloeistoftemperatuur
RMeldingen en service
RInstellingen
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Om de displaymeldingen te kunnen aangeven,
moet het contact ingeschakeld zijn.
X a indrukken, om displaymeldingen weer
te geven.

X

Met 9 of : de gewenste waarde
instellen.
X Met a bevestigen.

Waarden terugzetten
Waarden instellen
Waarden instellen (monochroom display)
Waarden instellen
X

Naar de gewenste weergave bladeren.
Met a bevestigen.
X ´ indrukken, om waarden in te stellen.
X Met a bevestigen.
X

Waarden terugzetten

X

a indrukken.

Klok instellen
X

Instellingen > Tijd > Tijd instellen
selecteren.
X Waarden instellen.
Auto's met smart mediasysteem: Tijd en
tijdformaat worden in het smart mediasysteem ingesteld.

Tijdformaat instellen
X

X

Naar de gewenste weergave bladeren.
X a 3 seconden lang indrukken.

Instellingen > Tijd > Tijdnotatie selecteren.
X Waarde instellen.

Klok instellen

Dashboardverlichting instellen

X

X

´ meerdere malen indrukken, tot naast
de tijd ° wordt weergegeven.
X a indrukken, tot de urenweergave knippert.
X Urenweergave instellen.
Minuten knipperen.
X Minuten instellen.

Instellingen > Display > Helderh. dis‐
play selecteren.
X Waarde instellen.
De dashboardverlichting kan alleen worden
ingesteld bij nachtverlichting.

Sfeerverlichting inschakelen
X

Waarden instellen (kleurendisplay)
Waarden instellen

Instellingen > Sfeerverlichting > aan
selecteren.

Helderheid sfeerverlichting instellen
X

Instellingen > Sfeerverlichting > Hel‐
derheid selecteren.
X Waarde instellen.

Digitale snelheidsmeter weergeven
X
X

Met 9 of : naar Instellingen bladeren.
X Met 9 of : naar het gewenste menu
bladeren.

Instellingen > Display > Digitale snel‐
heidsmeter selecteren.
X Functie aan selecteren.

Waarden instellen
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Snelheidseenheid van de digitale snelheidsmeter instellen
X

>> Boordcomputer bedienen.

Instellingen > Display> Digitale snel‐
heidsmeter > Eenheid selecteren.
X Waarde instellen.

Instellen van de afstandseenheid
X

Instellingen > Display > Eenheden
afstand selecteren.
X Waarde instellen.

Instellen van de temperatuureenheid
X

Instellingen > Display > Eenheden tem‐
peratuur selecteren.
X Waarde instellen.

Bandenspanningscontrole starten
X

Instellingen > Bandenspanningscon‐
trole selecteren.

Informatie over de bandenspanningscontrole, zie (Y pagina 139).

Taal instellen
X

Instellingen Taal (language) selecteren.
X Waarde instellen.

Z
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smart audiosysteem bedienen en instellen

>> smart audiosysteem gebruiken.

smart audiosysteem bedienen en
instellen
Overzicht smart audiosysteem
G WAARSCHUWING
Wanneer in het voertuig geïntegreerde
informatiesystemen en communicatieapparatuur tijdens het rijden bediend worden, wordt u van de verkeerssituatie afgeleid. Bovendien kunt u de controle over het
voertuig verliezen. Er bestaat gevaar voor
ongevallen!
Deze apparaten alleen bedienen als de verkeerssituatie dit toelaat. Wanneer dit niet
gewaarborgd is, het voertuig op een veilige manier tot stilstand brengen en het
invoeren uitvoeren als het voertuig stilstaat.

H $ Radio inschakelen en frequentie-

band selecteren
I Externe audio-apparaten (aux-aanslui-

ting)

J Volumeknop, toets Ü
K F Radiotekst instellen

smart audiosysteem bedienen en
instellen
X

In- en uitschakelen: Ü indrukken.
In menu's bladeren: De draaiknop B
draaien.
X Menu-opties selecteren: De draaiknop B
draaien en de toets 9 indrukken.
X Naar een hoger gelegen map navigeren: De
toets % indrukken.
X Waardes selecteren: De draaiknop B
draaien en de toets 9 indrukken.
X Harder en zachter zetten: De draaiknop J
draaien.

X

Externe apparaten gebruiken
Wetenswaardigheden

: Nummertoetsen 1 - 6
; C Voorgaande zender of titel
= USB1-aansluiting en houderbevestiging
?
A
B
C
D
E
F
G

voor mobiele telefoon met smart cross
connect app
D Volgende zender of titel
% Terug naar hoger menuniveau wisselen
Draaiknop menukeuze en zenderlijst,
toets 9
USB2-aansluiting
Ã Telefoonmenu gesprek aannemen en
weigeren
ª Systeeminstellingen
8 Stomschakelen
Õ Media van externe informatiedrager
doorgeven

De volgende externe apparaten kunnen aangesloten worden:
RUsb-apparaten, iPods® en mp3-spelers
(usb-aansluiting)
RExterne audio-apparaten (aux-aansluiting)
RBluetooth® apparaten, bijvoorbeeld
mobiele telefoons

Deksel van USB1-aansluiting verwijderen en bevestigen

Radio beluisteren

Het deksel aan de handgreep : linksom
draaien.
X Op de markering ; drukken.
X Het deksel verwijderen.

Deksel bevestigen
X

X

Het deksel in positie ; aanbrengen.
Het deksel aan de handgreep : rechtsom
draaien.

Systeeminstellingen aanpassen

Audio-instellingen aanpassen
Geluid instellen
X

De toets ª indrukken.
Audio selecteren.
X Geluid selecteren.
X De gewenste geluidsinstelling selecteren:
RBas: Lage tonen instellen.
RHoog: Hoge tonen instellen.
RBalans: Surround sound (balans) naar
links of naar rechts verplaatsen.
RFader: Surround sound (balans) naar
voren of achteren verplaatsen.
X

Systeemtaal instellen
X

De toets ª indrukken.
Taal selecteren.
De taallijst verschijnt.
X De taal selecteren.

X

Klok in- en uitschakelen
X

De toets ª indrukken.
Klok selecteren.
X AAN of UIT selecteren.
X

Klok instellen
X

De toets ª indrukken.
Klok selecteren.
X Tijd inst. selecteren.
X De klok instellen.

Basversterker in- en uitschakelen
X

De toets ª indrukken.
Audio selecteren.
X Bas verst. selecteren.
X AAN of UIT selecteren.
X

Audio-instellingen terugzetten
X

De toets ª indrukken.
Audio selecteren.
X Audio std. selecteren.
X Ja selecteren.
X

X

Volume aan rijsnelheid aanpassen

Tijdformaat instellen

De toets ª indrukken.
Audio selecteren.
X Snelheid vol. selecteren.
X Het gewenste niveau selecteren.
Hoe hoger het niveau, hoe sterker het
volume met toenemende snelheid wordt verhoogd.

X

De toets ª indrukken.
Klok selecteren.
X Formaat selecteren.
X Een van de volgende tijdformaten selecteren:
R12u
R24u
X

X

X

Radio beluisteren
Radio inschakelen
X

X

De toets Ü indrukken.
De toets $ indrukken.

Het smart audiosysteem ontvangt gegevens,
die via het radiodatasysteem (RDS) worden
verzonden.
Z
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Deksel verwijderen
X

93

Radio beluisteren
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Frequentieband selecteren

>> smart audiosysteem gebruiken.

X

De toets $ meerdere malen indrukken,
tot de gewenste frequentieband (FM, AM,
digitale radio) op het display wordt weergegeven.

Zender handmatig instellen
FM- en AM-frequentieband
X

De toets D of C indrukken, om de
gewenste frequentie in te stellen.

Opgeslagen zender instellen
X

X

Een frequentieband selecteren.
De nummertoets van de opgeslagen zender
indrukken.

Verkeersinformatie in- en uitschakelen
X

De toets ª indrukken.
Radio selecteren.
X TA selecteren.
X AAN of UIT selecteren.
X

Frequentiebereik digitale radio
X

De toets D of C indrukken, om de
gewenste zender in te stellen.
Als de toets D of C ingedrukt wordt
gehouden, start het zenderzoeken tot de volgende ontvangbare zender.

Verkeersinformatie onderbreken
X

Tijdens de verkeersinformatie kort %
indrukken.

Radiotekst in FM-radio weergeven
Zender instellen via zenderlijst
X

In de radiofunctie a indrukken.
De zenderlijst verschijnt.
X De zender selecteren.
X Met a bevestigen.

Zenderlijst actualiseren
X

X

Digitale radiodiensten weergeven
X

X

De toets $ indrukken, tot een signaal
klinkt.

Zender opslaan
X

Een frequentieband selecteren.
Een zender instellen.
X Een van de nummertoetsen 1 tot 6
indrukken, tot een signaal klinkt.
Voor deze frequentieband wordt de ingestelde zender onder de ingedrukte toets
opgeslagen.

De toets F indrukken.
Als radiotekst beschikbaar is, wordt deze
weergegeven.

X

De toets F indrukken.
Een van de volgende digitale radiodiensten selecteren:
REPG (Electronic Program Guide):
Informatie over het programma van de
zender
RIntellitext:
Aanvullende informatie over het programma van de zender

Radiotekst in digitale radio weergeven
X

X

De toets F indrukken.
Radiotekst selecteren.

Mobiele telefoon gebruiken

X

De toets ª indrukken.
Radio selecteren.
X Dig.onderbr. selecteren.
X

Er kunnen verschillende categorieën worden
geselecteerd, zoals nieuws, economie of
sport. De zender onderbreekt de actuele
audioweergave met meldingen over de geselecteerde categorieën.

Mobiele telefoon gebruiken
Mobiele telefoon aanmelden
Wetenswaardigheden
De voor Bluetooth® geschikte mobiele telefoon moet compatibel zijn met het smart
audiosysteem. Overzicht van geschikte
mobiele telefoons: http://www.smart.com/
connect.
Om te telefoneren moet Bluetooth® op de
mobiele telefoon en op het smart audiosysteem geactiveerd zijn.
Bij het verlaten van het Bluetooth® ontvangstgebied wordt de verbinding automatisch verbroken.
Om een mobiele telefoon ondubbelzinnig te
kunnen herkennen, moet de apparaatnaam
worden gewijzigd (zie de handleiding van de
fabrikant).

Bluetooth® op de mobiele telefoon activeren
X

Bluetooth® op de mobiele telefoon activeren (zie de handleiding van de fabrikant).
X Naar apparaten zoeken.

Bluetooth® functie op het smart audiosysteem inschakelen
X

De toets Ã indrukken.
De draaiknop B op Bluetooth draaien en
met 9 bevestigen.
X De draaiknop B op AAN draaien en met 9
bevestigen.
De punt î geeft de actieve instelling aan.
X

Mobiele telefoon bij het smart audiosysteem autoriseren
X

De toets Ã indrukken.
Scan app. selecteren.
Beschikbare mobiele telefoons worden
gezocht en in een lijst weergegeven.
X De mobiele telefoon selecteren en met 9
bevestigen.
X Een van de volgende acties uitvoeren:
RWanneer op het display van het smart
audiosysteem en op de mobiele telefoon
een code wordt weergegeven, deze op de
mobiele telefoon bevestigen.
RWanneer op het display van het smart
audiosysteem de code 0000 wordt weergegeven, deze op de mobiele telefoon
invoeren en bevestigen.
Er kunnen maximaal vijf mobiele telefoons
worden geautoriseerd. Een Bluetooth® verbinding is echter alleen met een van de geautoriseerde mobiele telefoons mogelijk.
X

Telefoonboek laden en actualiseren
X

De toets Ã indrukken.
Tel.inst. > PB downl. selecteren.
X Indien nodig, bij de mobiele telefoon de
toegangsbevestiging accepteren.
Wanneer de mobiele telefoon het Bluetooth®profiel PBAP (Phone Book Access Profile)
ondersteunt, worden na de verbinding het
telefoonboek en de oproeplijsten overgebracht.

X

Mobiele telefoon uit lijst verwijderen
(deautoriseren)
X

De toets Ã indrukken.
App. verwijd. selecteren.
De geautoriseerde mobiele telefoons worden weergegeven.
X De te wissen mobiele telefoon selecteren.
X JA selecteren.
X

Na het deautoriseren wordt de Bluetooth®
verbinding met de mobiele telefoon niet
meer automatisch opgebouwd.
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Andere geautoriseerde mobiele telefoon
aansluiten
X

Bluetooth® op de mobiele telefoon activeren.
X De toets Ã indrukken.
X App. select. selecteren.
Alle geautoriseerde mobiele telefoons
worden weergegeven. De momenteel verbonden mobiele telefoon is met een punt
gekenmerkt.
X De gewenste mobiele telefoon uit de lijst
selecteren.

X

X

Het gewenste telefoonnummer selecteren.
De toets 9 indrukken.

Bel een nummer
X

De toets Ã indrukken.
Kies nummer selecteren.
Het invoerscherm verschijnt.
X Het nummer invoeren.
X De toets 9 indrukken.
X ; selecteren.
X

Contact via nummerlijst bellen
Geluid instellen
Gespreksvolume instellen
X

De toets Ã indrukken.
Tel.inst. > Volume > Oproep selecteren.
X Waarde selecteren.
X

Beltoon op smart audiosysteem in- en
uitschakelen
X

De toets Ã indrukken.
X Tel.inst. > Beltoon selecteren.
X Inschakelen: Auto selecteren.
X Uitschakelen: Telefoon selecteren.

Beltoonvolume instellen
X

De toets Ã indrukken.
Tel.inst. > Volume > Beltoon selecteren.
X Waarde selecteren.

X

Telefoneren
Contact uit het telefoonboek bellen
Om een contact uit het telefoonboek te bellen
moet het telefoonboek van de mobiele telefoon eerst in het smart audiosysteem geladen
zijn.
X De toets Ã indrukken.
X Telefoonboek selecteren.
X Een contact selecteren.
De details van het contact worden weergegeven.

Om een contact uit de nummerlijst te bellen
moet het telefoonboek van de mobiele telefoon eerst in het smart audiosysteem geladen
zijn.
X De toets Ã indrukken.
X Oproep lijst selecteren.
X Gekozen, Ontv. of Gemist selecteren.
X Een record uit de lijst selecteren.

Laatst gekozen nummer bellen
X

De toets Ã ingedrukt houden, tot het
gesprek wordt opgebouwd.

Gesprek aannemen
X

De toets Ã indrukken.

Oproep weigeren
X

De toets Ã ingedrukt houden, tot het
gesprek wordt geweigerd.

Gesprek onderbreken en voortzetten
X

X

Onderbreken: Â selecteren.
Voortzetten: De toets 9 indrukken.

Gesprek naar mobiele telefoon omleiden
X
X

z selecteren.
Het gesprek weer naar het smart audiosysteem omleiden: De toets 9 indrukken.

Externe informatiedrager bedienen

X

#123 selecteren.
X Cijfers of tekens invoeren.

Gesprek beëindigen
X

De toets 9 indrukken.

Snelzoeken uitvoeren
X

De toets 9 indrukken.
Er verschijnt een invoerveld.
X Om tekens in te voeren, de draaiknop B
draaien en de toets 9 indrukken.

Vooruit of achteruit naar een titel
springen
X

Externe informatiedrager bedienen

De toets D of C kort indrukken, om
naar de volgende titel te springen of
springen voor snel bladeren.

Wetenswaardigheden
Afhankelijk van welke externe informatiedragers verbonden zijn, kan tussen de volgende mediabronnen worden omgeschakeld:
RUSB 1 of iPod 1
RUSB 2 of iPod 2
RAUX (extern audio-apparaat)
RBT audio (met Bluetooth® verbonden apparaat, bijvoorbeeld mobiele telefoon)

Externe informatiedrager selecteren
X

De toets Õ meerdere malen indrukken,
tot de gewenste mediabron in de weergave
verschijnt.

Toevallige titelvolgorde in- en uitschakelen
X

De toets C indrukken.

Herhalingsfunctie in- en uitschakelen
X

De nummertoets indrukken.

Bij aangesloten iPod® een titel uit de
categorie selecteren
X

X

De toets 9 indrukken.
Een categorie uit de lijst selecteren.
Afhankelijk van de aangesloten apparaten
kunnen verschillende categorieën worden
geselecteerd, bijvoorbeeld weergavelijsten, artiesten of albums.

Usb-apparaat of iPod® bedienen
Apparaat aansluiten
X

Een apparaat op de usb-aansluiting aansluiten.
Het apparaat wordt automatisch geactiveerd en de eerste titel wordt afgespeeld.

Metagegevens weergeven
X

De toets F meerdere malen indrukken,
tot de gewenste metagegevens verschijnen.

Extern audio-apparaat (AUX) bedienen

Titel selecteren

Apparaat aansluiten

X

X

In de usb-functie de toets 9 indrukken.
De beschikbare mappen of titels worden
weergegeven.
X De draaiknop B draaien.
X Met 9 bevestigen.

Een apparaat op de aux-aansluiting aansluiten.
De media op een aangesloten AUX-apparaat
worden via de toets Õ bereikt.
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Piekvolume van externe audio-apparaten
instellen
X

De toets ª indrukken.
Audio selecteren.
X AUX-in selecteren.
X Een van de volgende opties voor het volume
selecteren:
RLaag
RMedium
RHoog
X

Bluetooth® apparaat bedienen
Apparaat aansluiten
X

Een Bluetooth® audio-apparaat op
dezelfde wijze als een mobiele telefoon
met Bluetooth® aansluiten.

Vooruit of achteruit naar een titel
springen
X

De toets D of C kort indrukken, om
naar de volgende titel te springen of
springen voor snel bladeren.

Metagegevens weergeven
X

De toets F meerdere malen indrukken,
tot de gewenste metagegevens verschijnen.

smart mediasysteem bedienen en instellen
smart mediasysteem bedienen en
instellen
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Bedieningselement op het smart mediasysteem

smart mediasysteem bedienen
Tijdens het rijden zijn sommige functies
slechts beperkt beschikbaar.

Bedieningselementen

: Voorgaande zender of titel en snel terug-

spoelen

; Geluid uit
= Volgende zender of titel en snel vooruit

spoelen

? Terug naar startpagina
A Aan- en uit-toets en volumeknop Ü
B Touchscreen
: ? Spraakgestuurd bedieningssysteem

in- en uitschakelen, telefoongesprek
aannemen en beëindigen
; W Harder instellen
= X Zachter instellen
? Display van het smart mediasysteem

Aansluitingen in de middenconsole

Spraakgestuurd bedieningssysteem
Met het spraakgestuurd bedieningssysteem
kunnen de volgende functies van het smart
mediasysteem worden uitgevoerd:
RBestemming voor navigatie invoeren.
RBellen.
RToepassing starten.

: Aansluiting voor externe audio-appara-

ten (AUX)

; Usb-aansluiting
= Sd-kaart-sleuf
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Overzicht startpagina

Op het touchscreen selecteren

>> smart mediasysteem gebruiken.

X

Met een vinger een menu, een optie of een
applicatie aantippen.
Het menu, de optie of de applicatie wordt
gestart.

Mediaweergave op het touchscreen aansturen
X

: Radiozender, mediatitel
; Status van de mobiele telefoon en veld-

sterkte van het mobiele netwerk

= de buitentemperatuur.
? Tijd
A Verkeersinformatie voor de geplande
B
C
D
E
F
G

route
Kaart
Volgende navigatiemanoeuvre
Contextmenu
Favorietenmenu
Hoofdmenu
eco score

Naar links vegen.
Het volgende mediaobject wordt weergegeven of getoond, bijvoorbeeld de volgende
titel of zender.
X Naar rechts vegen.
De weergave start opnieuw of het vorige
mediaobject wordt weergegeven of
getoond, bijvoorbeeld de vorige titel.
De mediaweergave kan in de volgende weergavemodi worden geregeld:
RRadiofunctie
RMuziek- en audio-weergave
RBeeldvertoning
RVideovertoning

Menu's oproepen
X

smart mediasysteem in- en uitschakelen
Automatisch inschakelen
X

De motor starten.

Automatisch uitschakelen
X

Contact uitschakelen en portier openen.

Handmatig in- en uitschakelen
X

De toets Ü indrukken.

In de menu's of lijsten via het touchscreen bladeren
X

X

Het touchscreen met één vinger aanraken.
Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts
vegen.
De selectie op het display volgt daarbij de
bewegingsrichting.

Op de startpagina Menu selecteren.
Een van de volgende submenu's selecteren:
RMultimedia
Radio- en mediafuncties
RNavigatie
Navigatiesysteem
RTelefoon
Mobiele-telefoonfuncties
RAuto
Achteruitrijcamera, eco score en andere
functies
RServices
Apps en TomTom-services
RSysteem
Algemene systeeminstellingen

Instellingen bevestigen
X

OK selecteren.
De instellingen worden overgenomen.

smart mediasysteem bedienen en instellen
Display uitschakelen

Weergave van de startpagina selecteren

X

X

Systeem > Startpagina selecteren.
Er verschijnt een selectie van de weergaven van de startpagina.
X Gewenste weergave selecteren.

Systeeminstellingen aanpassen
Display instellen
Helderheid overdag instellen
X

X

Systeem > Scherm selecteren.
Draaiknop Helderheid overdag links- of
rechtsom draaien.

Helderheid 's nachts instellen
X

X

Systeem > Scherm selecteren.
Draaiknop Helderheid 's nachts linksof rechtsom draaien.

Automatisch omschakelen tussen helderheid overdag en 's nachts inschakelen
X

Systeem > Scherm > Automatische dag-/
nachtweergave selecteren.

Nachtweergave permanent aangeven
X

Op fabrieksinstellingen terugzetten
X

Systeem > Herstel fabrieksinstellin‐
gen selecteren.
X Met Ja bevestigen.
Alle in het systeem uitgevoerde instellingen worden op de standaardwaarden teruggezet, alle plaatsen, reisrouten en favorieten worden gewist.

Klok handmatig instellen
X

X

Automatische tijdaanpassing inschakelen
X

Forceer nachtweergave selecteren.

Systeemtaal instellen
X

Systeem > Taal selecteren.
Er verschijnt een lijst met de beschikbare
talen.
X Gewenste taal selecteren.

Beeldschermtoetsenbord aanpassen
X

X

Systeem > Toetsenborden selecteren.
Een van de volgende toetsenbordindelingen selecteren:
RLatijns
RGrieks
RCyrillisch

Voor de toetsenbordindeling Latijns kan uit
de toetsenbordindelingen ABCD, QWERTY,
AZERTY en QWERTZ worden gekozen.

Systeem > Tijd > Stel tijd in > Pas tijd
automatisch aan selecteren.

Tijdformaat instellen
X

X

i De taal van de gesproken navigatiecom-

mando's kan onafhankelijk van de systeemtaal worden ingesteld .

Systeem > Tijd > Stel tijd in selecteren.
De uren en minuten van de weergegeven tijd
aanpassen.

Systeem > Tijd > Tijdnotatie selecteren.
Een van de volgende tijdformaten selecteren:
R18:00
R6:00 PM
R6:00

Status en informatie weergeven
X

Systeem > Status en informatie selecteren.
X Een van de volgende soorten informatie
selecteren:
RVersie-informatie
Soft- en hardware van het mediasysteem
RGPS-status
Sterkte van het actuele gps-signaal
RNetwerkstatus
Ontvangststerkte van de dataverbinding
RLicenties

>> smart mediasysteem gebruiken.

Startpagina > W > Zet scherm uit
selecteren.
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Voor de gebruikte Free- en OpenSourcesoftware
RCopyright
Voor teksten van de gebruikte TomTomsoftware

Audio-instellingen aanpassen
Volumes instellen
X

Systeem > Geluid > Volume selecteren.
X Een van de volgende volume-instellingen
selecteren:
RHoofdvolume
Voor gehele systeem
RHandsfree
Voor handsfree-installatie
RRingtone telefoon
RNavigatie
Volume van de gehele navigatie
RComputerstem
Volume van de door de computer gegeneerde stem
RApp-gebeurtenissen
Volume van gebeurtenissen die door apps
worden geactiveerd
X Het gewenste volume instellen.

Volume aan rijsnelheid aanpassen
X

Systeem > Geluid > Snelheidsgevoelig
volume selecteren.
X Draaiknop Snelheidsgevoelig volume
links- of rechtsom draaien.
Hoe hoger de waarde, hoe sterker het volume
met toenemende snelheid wordt verhoogd.

Surround sound (balans) verplaatsen
X

Multimedia > Instellingen > Geluid >
Balans selecteren.
X Handmatig selecteren.
X Regelaar op de gewenste positie bewegen.
X De selectie met OK bevestigen.

Hoge en lage tonen instellen
X

Multimedia > Instellingen > Geluid >
Bas/Treble > Handmatigselecteren.
X Lage en hoge tonen afzonderlijk met de
draaiknop instellen.

Neutraal geluid van de lage en hoge tonen
instellen
X

Multimedia > Instellingen > Geluid >
Bas/Treble > Neutraalselecteren.
De weergave vindt plaats zonder extra versterking van lage of hoge tonen.

Bass boost arkamys® in- en uitschakelen
(auto's zonder JBL sound system)
Met de instelling bass boost arkamys® worden de lage tonen bij de weergave versterkt..
X Multimedia > Instellingen > bass boost
arkamys selecteren.

Volume instellen voor waarschuwingssignalen
X

Systeem > Geluid > Waarschuwingen selecteren.
X De draaiknop rechts- of linksom draaien.

Waarschuwingssignalen bij uitgeschakeld display inschakelen
X

Systeem > Geluid > Waarschuwingen >
"Waarschuwing laten horen wanneer
het scherm is uitgeschakeld selecteren.

Radio beluisteren

Favorieten aanmaken

Radio beluisteren
Radio inschakelen
X

Multimedia > Radio selecteren.

Weergavemodi
Wetenswaardigheden

:
;
=
?
A
B

Geheugenpositie
Navigatie
Radio
Telefoon
Services
Contextmenu

Vaak gebruikte instellingen, bijvoorbeeld
telefooncontacten en radiozenders, kunnen
als favorieten worden opgeslagen. Telkens
zes favorieten kunnen in de volgende categorieën worden aangemaakt:
RNavigatie
RRadio
RTelefoon
RServices
X Op de startpagina Favorieten selecteren.
X Categorie selecteren.
X Volgende lege geheugenpositie selecteren.
Er verschijnt een lijst met mogelijke
favorieten.
X Favorieten selecteren.

Favorieten wissen
X

Op de startpagina Favorieten selecteren.
W indrukken.
X Verwijder een favorieten selecteren.
X Een van de volgende stappen uitvoeren:
RSelecteer de favoriet die moet worden
verwijderd en bevestig dit met Verwij‐
der.
ROm alle favorieten te wissen, Verwijder
alle favorieten selecteren.
X

In de radiofunctie zijn er drie verschillende
weergavemodi, waarin verschillende instellingen kunnen worden uitgevoerd:
RWeergavemodus "Lijst" (FM en digitale
radio)
RWeergavemodus "Frequentie" (AM- en FMradio)
RWeergavemodus "Presets"

Weergavemodus "Lijst" (FM en digitale
radio)

: Frequentieband (AM-/FM-/DAB-radio) en
;
=
?
A
B
C
D

geheugenniveau (FM/DAB) selecteren
Vorige zender kiezen
Volgende zender kiezen
Contextmenu
Weergavemodus "Frequentie" selecteren
Weergavemodus "Lijst"
Weergavemodus "Presets" selecteren
Momenteel beluisterde zender
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Weergavemodus "Frequentie" (AM- en
FM-radio)

Weergavemodus "Frequentie" (AM- en
FM-radio)
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X

Regelaar op frequentieband naar links of
rechts vegen.

Zenderzoeken starten
X

In de weergavemodus “Frequentie“ C of
D selecteren.

Zender opslaan
: Frequentieband (AM-/FM-radio) en
;
=
?
A
B

geheugenniveau (FM) selecteren
Frequentie in kleine stappen verhogen of
verlagen
Zenderzoeken voor- of achteruit
Contextmenu
Frequentie handmatig instellen
Momenteel beluisterde zender

Weergavemodus "Presets"

X

X

Een zender instellen.
W > Sla op als preset selecteren.

Voor elke frequentieband kunnen maximaal
zes zenders worden opgeslagen.

Radiotekst weergeven
Radiotekst bevat informatie zoals actuele
muziektitels of actuele nieuwsberichten.
X W > Toon radiotekst selecteren.

Digitale radiodiensten weergeven
X

: Frequentieband (AM-/FM-/DAB-radio) en

geheugenniveau (FM/DAB) selecteren

; Opgeslagen zender
= Contextmenu
? Momenteel beluisterde zender

Een zender instellen,
Weergavemodus "Lijst"
X

X

In de zenderlijst omhoog of onder vegen.
De gewenste zender aantippen.

W > Digitale radioservices selecteren.
X Een van de volgende digitale radiodiensten selecteren:
REPG (Electronic Program Guide)
Programmaverloop van de momenteel
beluisterde zender
RIntellitext
Informatie over het programma en programmaverloop van de momenteel
beluisterde zender
RDiashow
Weergave van beelden voor de actuele
uitzending

Mobiele telefoon gebruiken

Alternatieve frequenties met de optimale ontvangstkwaliteit zoeken
X

Multimedia > Instellingen > Radio > AF
(Alternatieve frequentie) selecteren.

Verkeersinformatie (i-Traffic) ontvangen
X

Multimedia > Instellingen > Radio > iTraffic (verkeersprogramma) selecteren.

Programmatype (bijvoorbeeld klassiek
aangeven
X

Multimedia > Instellingen > Radio > PTY
(Programmatype) selecteren.

Bij slechte digitale radio-ontvangst
naar de overeenkomstige FM-zender wisselen
X

Multimedia > Instellingen > Radio >
Simulcast selecteren.

Informatie over bepaalde categorieën
(i-Announcement, alleen digitale radio)
aangeven
X

Multimedia > Instellingen > Radio > iAnnouncement selecteren.
X Categorie van i-Announcements selecteren.

Zenderlijst actualiseren
X

Multimedia > Instellingen > Radio > Ver‐
nieuw radiolijst selecteren.

Mobiele telefoon gebruiken
Mobiele telefoon aanmelden
Het volgende in acht nemen
G WAARSCHUWING
Als RF-zenders worden gemanipuleerd of
niet vakkundig worden gemonteerd, kan de
elektromagnetische straling hiervan de
elektronische installatie van de auto storen. Daardoor kunt u de bedrijfsveiligheid
van de auto in gevaar brengen. Er bestaat
gevaar voor ongevallen!
Werkzaamheden aan elektrische en elektronische apparatuur altijd laten uitvoeren
bij een gekwalificeerde werkplaats.

G WAARSCHUWING
Als in de auto op ondeskundige wijze
gebruik wordt gemaakt van een RF-zender,
kan diens elektromagnetische straling de
elektronische installatie van de auto storen, bijvoorbeeld wanneer:
Rde

RF-zender niet op een buitenantenne
aangesloten is
Rde buitenantenne verkeerd gemonteerd
of niet reflectiearm is.
Daardoor kan de bedrijfsveiligheid van de
auto in gevaar komen. Er bestaat gevaar
voor ongevallen!
De reflectiearme buitenantenne laten
inbouwen bij een gekwalificeerde werkplaats. De RF-zender bij gebruik in de auto
altijd aansluiten op de reflectiearme buitenantenne.
Bluetooth® moet op de mobiele telefoon en op
het smart mediasysteem geactiveerd zijn.

Bluetooth® in- en uitschakelen
De mobiele telefoon moet met het smart
mediasysteem compatibel zijn.
Overzicht van compatibele mobiele telefoons: https://www.smart.com/connect.
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X

Instellingen > Bluetooth inschakelen
selecteren.
De instelling is gemarkeerd. Bluetooth®
is op het smart mediasysteem geactiveerd
of gedeactiveerd.

Mobiele telefoon autoriseren
Mobiele telefoon de eerste keer autoriseren
Bluetooth® moet op het smart mediasysteem
geactiveerd zijn.
X Menu Telefoon selecteren.
X De displaymelding met Ja bevestigen.
X De beveiligingscode op de mobiele telefoon invoeren of de toegangsbevestiging
accepteren (zie de handleiding van de
fabrikant).
De melding Bluetooth inschakelen wordt
weergegeven.

Nog een mobiele telefoon autoriseren
Bluetooth® moet op het smart mediasysteem
geactiveerd zijn.
X Instellingen > Beheer apparaten selecteren.
De lijst met zichtbare mobiele telefoons
wordt weergegeven.
X Mobiele telefoon uit lijst selecteren.
X De beveiligingscode op de mobiele telefoon invoeren of de toegangsbevestiging
accepteren (zie de handleiding van de
fabrikant).
De Bluetooth® verbinding wordt ingesteld.
De Bluetooth® verbinding wordt voortaan
automatisch opgebouwd.

Telefoongegevens automatisch downloaden
X

Instellingen > Telefoongegevens auto‐
matisch downloaden selecteren.
X Indien nodig, bij de mobiele telefoon de
toegangsbevestiging accepteren.
Bij het verbinden worden automatisch tot
1000 contacten in het smart mediasysteem
overgenomen.

Andere geautoriseerde mobiele telefoon
aansluiten
X

Instellingen > Beheer apparaten selecteren.
X Mobiele telefoon selecteren.
De actuele Bluetooth® verbinding wordt
verbroken. In plaats daarvan wordt de
gewenste mobiele telefoon met het smart
mediasysteem verbonden.

Mobiele telefoon uit lijst verwijderen.
X

Instellingen > Beheer apparaten selecteren.
X W > Verwijder appara(a)t(en) selecteren.
X Mobiele telefoon selecteren.
X Verwijderen selecteren.

Bluetooth® verbinding verbreken
X

Instellingen > Beheer apparaten selecteren.
X W > Alle apparaten ontkoppelen
selecteren.
X Mobiele telefoon selecteren.
Wanneer de mobiele telefoon het Bluetooth®
ontvangstgebied verlaat, wordt de verbinding automatisch verbroken.

MirrorLink™ gebruiken
Wetenswaardigheden
MirrorLink™ is een standaard voor de verbinding tussen het smart mediasysteem en
een mobiele telefoon. Dankzij MirrorLink™
kan de inhoud van het display van de mobiele
telefoon op het smart mediasysteem worden
weergegeven.
MirrorLink™ is beschikbaar voor mobiele
telefoons met het Android besturingssysteem.
Meer informatie: http://www.smart.com/
connect.
Om MirrorLink™ te gebruiken, de volgende
voorwaarden in acht nemen:
RDe mobiele telefoon moet MirrorLink™
vanaf versie 1.1 ondersteunen.
RDe mobiele telefoon is ingeschakeld.

Mobiele telefoon gebruiken
de mobiele telefoon moet een voor
MirrorLink® gecertificeerde app zijn
geïnstalleerd.
ROp het smart mediasysteem is de tijd ingesteld .

Verbinding instellen
X

MirrorLink® op de mobiele telefoon activeren (zie de handleiding van de fabrikant).
X De mobiele telefoon via een usb-kabel op
de usb-bus in de middenconsole aansluiten.
X JA selecteren.
Apps die voor MirrorLink™ gecertificeerd
zijn, worden op het display van het smart
mediasysteem weergegeven.

MirrorLink™-apps oproepen
X

Services > MirrorLink™ selecteren.
Gewenste app selecteren.
Weergave wisselt naar het volledige
scherm.
X Volledig scherm verlaten: De toets ò op
het smart mediasysteem ingedrukt houden,
tot de onderste lijst wordt weergegeven.
X Weergave verlaten: 2 selecteren.
X

Telefoneren
Wetenswaardigheden
Om het alarmnummer 112 te kunnen bellen,
moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
REr is een geldige en gebruiksklare simkaart in de mobiele telefoon aangebracht
REen mobiel netwerk is beschikbaar.

Contact uit het telefoonboek bellen
X

Telefoonboek selecteren.
Een contact selecteren.
X Telefoonnummer van het contact selecteren.
Wanneer het telefoonboek meerdere contacten
bevat, kunnen deze met Zoeken worden opgeroepen.
X

Bel een nummer
X

Bel een nummer selecteren.
Nummer via het toetsenpaneel invoeren.
X Opbellen selecteren.
X

Contact uit belhistorie bellen
X

MirrorLink™-audio-weergave
Als de mobiele telefoon deze functie ondersteunt, kan de audioweergave via de toetsen
op het smart mediasysteem worden aangestuurd.
X Vorige titel selecteren: De toets 9
indrukken.
X Snel terugspoelen: De toets 9 ingedrukt
houden.
X Volgende titel selecteren: De toets :
indrukken.
X Snel doorspoelen: De toets : ingedrukt
houden.
X Stomschakelen: De toets x indrukken.

MirrorLink™-verbinding verbreken
X

Historie selecteren.
Een record uit de lijst selecteren.
De belhistorie kan via het overeenkomstige
hoornsymbool op gevoerde, ontvangen of
gemiste gesprekken worden gesorteerd.
X

Binnenkomend gesprek aannemen en weigeren
Wanneer een gesprek wordt ontvangen, toont
het display de volgende informatie:
RNaam van de beller, als deze in het telefoonboek staat.
RTelefoonnummer van de beller, als de naam
van de beller niet in het telefoonboek
staat.
RPrivénummer, als de nummerherkenning
van de beller uitgeschakeld is.

q > Ontkoppelen selecteren.
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Om het gesprek aan te nemen, Neem op
selecteren.
X Om het gesprek te weigeren, Weiger selecteren.
Het gesprek wordt doorgeschakeld naar de
voicemail.

Gesprek onderbreken en voortzetten
X

X

W > Zet in de wacht" selecteren.
Om het gesprek voort te zetten, Hervat
selecteren.

Gesprek naar mobiele telefoon omleiden
X

W > Handset selecteren.

Gesprek beëindigen
X

Gesprek beëindigen selecteren.

Verdere instellingen
Volumes instellen
X

Instellingen > Geluidsniveaus selecteren.
X Volume van de handsfree-installatie en de
beltoon instellen.

Voicemail activeren
X

Voicemail selecteren.
Nummer van de voicemail via het cijferblok
invoeren.
X OK selecteren.
De voicemail is geactiveerd en het nummer
van de voicemail wordt geselecteerd.

X

Voicemail configureren
X

Instellingen > Configuratie voicemail
selecteren.

Telefoonboek actualiseren
Er moet een Bluetooth® verbinding aanwezig
zijn.
X Telefoonboek > W > Telefoongege‐
vens bijwerken selecteren.

Belhistorie actualiseren
X

Historie > W > Telefoongegevens
bijwerken selecteren.

Contact aan favorieten toevoegen
X

Telefoon > Telefoonboek selecteren.
Contact uit lijst selecteren.
X W > Aan favorieten toevoegen selecteren.
X Een telefoonnummer kiezen.
X

Externe informatiedrager aansluiten
en bedienen
Wetenswaardigheden
De volgende externe gegevensdragers kunnen
aangesloten worden:
RUsb-stick (USB 2.0 of 3.0 met tot 64 GB) of
iPod™
RSD- of SDHC-kaart (tot 64 GB)
RExterne audio-apparaten (aux-aansluiting)
RBluetooth® apparaten en mobiele telefoons
De volgende formaten worden ondersteund:
RMP3-bestanden
RWMA-bestanden
RACC-formaten
(.AAC, .M4A, .M4B, .M4P, .M4V, .M4R, .MP4
en .3GP)
ROgg Vorbis (.ogg, .oga)
RPCM 16 bits (.wav, .pcm)
Submappen op de informatiedrager worden
ondersteund tot maximaal acht lagen diep.
Het smart mediasysteem herkent alleen de
eerste partitie van een informatiedrager. De
partitie moet geformatteerd zijn met FAT of
FAT32.

Externe gegevensdrager aansluiten
Usb-stick aansluiten
X

Usb-stick in de aansluiting in de middenconsole aanbrengen.
De weergave start automatisch.

Externe informatiedrager aansluiten en bedienen
Sd-kaart aansluiten
X

Sd-kaart in de sd-kaart-sleuf in de middenconsole aanbrengen.
De weergave start automatisch.

Weergave van Bluetooth® apparaat regelen
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Bluetooth® apparaat aansluiten
X

Bluetooth® apparaat net als een voor Bluetooth® geschikte mobiele telefoon autoriseren en verbinden.

Externe informatiedrager bedienen
Aangesloten externe informatiedrager
selecteren
X

X

Menu > Multimedia > Media selecteren.
Aangesloten medium selecteren.

Weergave van usb-stick of sd-kaart aansturen

:
;
=
?
A
B

Nieuwe titel selecteren
Vorige titel selecteren
Weergave stoppen
Volgende titel selecteren
Weergavelijst tonen
Contextmenu oproepen

Ander apparaat selecteren
X

W > Wijzig bron selecteren.

Ander geautoriseerd Bluetooth® apparaat verbinden
X

W > Zoek nieuw apparaat selecteren

Random-weergave activeren en deactiveren
X

Vorige titel selecteren
Volgende titel selecteren
Weergave stoppen en voortzetten
Titelherhaling inschakelen
Random-weergave inschakelen
Contextmenu oproepen
Weergavelijst tonen
Nieuwe titel naar categorieën selecteren, bijvoorbeeld album, genre, map
E Titelweergave op willekeurige plaats
voortzetten

:
;
=
?
A
B
C
D
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X

Activeren: W > Shuffle aan selecteren.
Deactiveren: W > Shuffle uit selecteren.

Details van titels op usb-stick of sdkaart weergeven
X

W > Titeldetails selecteren.
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Titel uit actuele weergavelijst selecteren
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X

Nieuwe selectie > Mappen selecteren.
De actuele weergavelijst verschijnt.
X Zoek selecteren.
Er verschijnt een toetsenbord.
X De naam of tekstdelen van de gezochte titel
invoeren.

Tussen afbeeldingen wisselen
X

Naar links of rechts vegen.

Nieuwe beeldselectie vastleggen
X

Nieuwe selectie selecteren.

Beeldweergave instellen
Titel uit categorieën selecteren
X

Nieuwe selectie selecteren.
X Categorie voor de weergave selecteren.

Albumcover weergeven in- en uitschakelen
De albumcover moet in het audiobestand
opgeslagen zijn.
X Multimedia > Instellingen > Media >
Toon albumhoes selecteren.

Omschakelen van normale weergave naar
miniatuurweergave
X

Omschakelen van miniatuurweergave
naar normale weergave
X

Wetenswaardigheden
In het smart mediasysteem kunnen afbeeldingen worden bekeken die op een sd-kaart of een
usb-stick zijn opgeslagen.
De volgende bestandsformaten kunnen worden
weergegeven:
R.JPG
R.GIF
R.PNG
R.BMP

Afbeeldingen weergeven
Beeldvertoning starten
X

Sd-kaart of usb-stick in de betreffende
aansluiting aanbrengen.
X Multimedia > Afbeeldingen selecteren.
X De mediabron USB of SD selecteren.
X Map selecteren.
X Afbeelding selecteren.

Afbeelding selecteren.

In de modus volledig beeld weergeven
X

De afbeeldingen bekijken

Miniaturen selecteren.

W > Volledig scherm selecteren.

Bedieningselementen in de modus volledig beeld weergeven
X

Touchscreen aantippen.

Van de modus volledig beeld naar normale weergave omschakelen
X

W > Normale weergave selecteren.

Beeldweergave vergroten
X

W > Zoom in selecteren.

Afbeeldingen als diashow weergeven
X

W > Diashow selecteren.

Weergaveduur instellen
X

W > Afbeeldingsinstellingen > Ver‐
traging diashow selecteren.
X Gewenste tijd met draaiknop instellen.

Navigatiesysteem gebruiken
Standaardweergave voor beeldweergave
instellen

Standaardweergave voor videoweergave
instellen

X

X

Video's afspelen
Video's weergeven
Videoweergave starten
X

Sd-kaart plaatsen of usb-stick aansluiten.
X Multimedia > Video selecteren.
X USB of SD selecteren.
X Map of video selecteren.
Alle video's in een map worden na elkaar
weergegeven.

i De grootte van een videobestand kan

invloed hebben op de systeemprestaties.
Daarom alleen video's met een lengte van
maximaal 5 minuten afspelen.

Volgende of vorige video selecteren
X

D of C selecteren.

Weergave stoppen en voortzetten
X

Ë selecteren.

Nieuwe video weergeven
X

X

Nieuwe selectie selecteren.
Nieuwe video selecteren.

Video-aanzicht instellen
In de modus volledig beeld weergeven
X

> Volledig scherm selecteren.

X

W > Video-instellingen selecteren.
Normale weergave of Volledig scherm
selecteren.

Navigatiesysteem gebruiken
Navigatiesysteem starten
Het volgende in acht nemen
G WAARSCHUWING
Wanneer in het voertuig geïntegreerde
informatiesystemen en communicatieapparatuur tijdens het rijden bediend worden, wordt u van de verkeerssituatie afgeleid. Bovendien kunt u de controle over het
voertuig verliezen. Er bestaat gevaar voor
ongevallen!
Deze apparaten alleen bedienen als de verkeerssituatie dit toelaat. Wanneer dit niet
gewaarborgd is, het voertuig op een veilige manier tot stilstand brengen en het
invoeren uitvoeren als het voertuig stilstaat.
Het navigatiesysteem levert geen informatie
over stopborden, voorrangstekens, verkeersregelingen of verkeersveiligheidsvoorzieningen.
De verkeersregelingen hebben altijd voorrang op de rij-aanwijzingen van de navigatie.
Tijdens de navigatie de wettelijke bepalingen en verkeersregelgeving van het betreffende land in acht nemen.

Navigatiesysteem starten
X

Menu > Navigatie selecteren.
De volgende functies kunnen worden uitgevoerd:
RNaar bestemming zoeken
RReisroutes plannen
RToon kaart
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W > Afbeeldingsinstellingen > Stan‐
daardweergave selecteren.
X Normale weergave of Volledig scherm
selecteren.
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Kaartgegevens inlezen
G WAARSCHUWING
Sd-geheugenkaarten zijn kleine voorwerpen. Ze kunnen worden ingeslikt en tot verstikken leiden. Er bestaat een verhoogd
gevaar voor letsel of zelfs levensgevaar!
Sd-geheugenkaarten bewaren op een voor
kinderen onbereikbare plaats. Wanneer een
sd-geheugenkaart ingeslikt is, direct naar
een arts gaan.
! De meegeleverde sd-geheugenkaart

alleen voor data van het mediasysteem of
voor de actualisering van kaart- en systeemgegevens gebruiken, teneinde de data
niet te beschadigen.
X Sd-kaart in de sd-kaart-sleuf in de middenconsole aanbrengen.
X Apparaat inschakelen.
De kaartgegevens worden door het navigatiesysteem ingelezen.

Sd-kaart verwijderen
X

Menu > Systeem > Verwijder SD-kaart
selecteren.
X De displaymelding met Ja bevestigen.
X Op de sd-kaart drukken.
X De sd-kaart uit de sleuf verwijderen.

Kaartgegevens actualiseren
Voor de kaartgegevens worden met regelmatige intervallen updates aangeboden. De sdkaart met de kaartgegevens van het navigatiesysteem kan worden vervangen door een sdkaart met een maximale opslagcapaciteit van
64 GB. Meer informatie daarover is verkrijgbaar bij elk smart center.
X Update-software op de computer installeren.
X Assistent voor de kaart-update uitvoeren.

Bestemming invoeren en beheren
Bestemming via het adres invoeren
X

Bij de eerste keer gebruiken het land
invoeren.
X Navigatie > Rijd naar... > Adres selecteren.
X Indien gewenst het land via het vlagsymbool wijzigen.
X Stad of postcode invoeren.
X Een bestemming uit de lijst selecteren.
X Straat selecteren.
X Huisnummer selecteren.
X Met OK bevestigen.

Parkeerplaats in de buurt van de bestemming zoeken
Deze functie kan tijdens de bestemmingsinvoer worden opgeroepen.
X W > Parkeerplaats in de buurt selecteren.
Een lijst met parkeerplaatsen in de omgeving van de actuele bestemming verschijnt.

Informatie over de bestemming weergeven
Deze functie kan tijdens de bestemmingsinvoer worden opgeroepen.
X W > Info weergeven selecteren.

Bestemming via de kaart invoeren
Als bestemming kan een positie op de kaart
worden geselecteerd.
X Navigatie > Rijd naar... > Locatie op
de kaart selecteren.
X Kaart naar de bestemming richten.
X Op de plaats van de bestemming het display
aantippen.
Het aangetipte symbool wordt blauw gemarkeerd.
X Het symbool aantippen om te bevestigen.

Bestemming via het spraakgestuurd
bedieningssysteem invoeren
Het spraakgestuurd bedieningssysteem moet
ingeschakeld zijn.

Navigatiesysteem gebruiken
Het spraakcommando “Adres invoeren“ uitspreken.
X Nadat het spraakgestuurd bedieningssysteem hierom verzoekt, de bestemming met
straatnaam, huisnummer en plaats spreken.
X Gesproken opdracht “Ja“ of, als meerdere
mogelijke bestemmingen worden weergegeven, het nummer spreken.

Bestemming selecteren uit opgeslagen
bestemmingen
X

Navigatie > Rijd naar... > Recente
bestemmingen selecteren.
X Bestemming selecteren.

Bestemming via coördinaten invoeren
X

Navigatie > Rijd naar... > Lengte- en
breedtegraad selecteren.
X Lengte- en breedtegraad invoeren.

Woonplaats opslaan
X

Navigatie > Instellingen > Stel thuis‐
locatie in selecteren.
X Thuisadres invoeren.

Speciale bestemmingen invoeren
Speciale bestemmingen zoals musea, restaurants of parkeerplaatsen in de buurt van een
plaats worden op de kaart getoond.
X Navigatie > Rijd naar... > Nuttige
plaats selecteren.
De volgende selectie van omgevingen
waarin een speciale bestemming kan worden gezocht verschijnt:
RDicht bij mijn locatie
ROp de route
RDicht bij bestemming
RDicht bij huis
RIn een plaats
X Omgeving voor het zoeken naar de speciale
bestemming selecteren.
De volgende selectie aan categorieën voor
speciale bestemmingen verschijnt:
Reen selectie van categorieën voor speciale bestemmingen, bijvoorbeeld Tankstation of Restaurant
Rhet zoeken naar de naam van een speciale
bestemmingen
Rhet zoeken van speciale bestemmingen in
een categorie.
X Categorie voor het zoeken selecteren.
X Speciale bestemming selecteren.

Thuis als bestemming invoeren
X

Navigatie > Rijd naar... > Thuis selecteren.

Bestemming selecteren uit opgeslagen
plaatsen
Voor deze functie moet ten minste een
bestemming zijn opgeslagen.
X Navigatie > Rijd naar... > Opgeslagen
locaties selecteren.
X Bestemming selecteren.

Opgeslagen plaatsen beheren
X

Navigatie > Instellingen > Beheer opge‐
slag. locaties selecteren.

Speciale bestemmingen beheren
Categorie speciale bestemmingen toevoegen
X

Navigatie > Instellingen > Beheer NPs >
NP-categorie toevoegen selecteren.
X De naam en het symbool van de nieuwe categorie speciale bestemmingen invoeren.

Categorie speciale bestemmingen wissen
X

Navigatie > Instellingen > Beheer NPs >
NP-categorie wissen selecteren.
X Te wissen speciale-bestemmingencategorie selecteren.

Speciale bestemmingen toevoegen
X

Navigatie > Instellingen > Beheer NPs >
NP toevoegen selecteren.
Wanneer nog geen eigen speciale-bestemmingencategorie is gedefinieerd, ver-
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schijnt er een verzoek om een specialebestemmingencategorie in te voeren.
X Speciale-bestemmingencategorie voor de
speciale bestemming selecteren.
X Eigen speciale bestemming invoeren.

Speciale bestemmingen wissen
X

Navigatie > Instellingen > Beheer NPs >
NP wissen selecteren.
X In het hoofdmenu Navigatie Q Instel‐
lingen Q Beheer NP's Q Wis NP selecteren.
X Speciale-bestemmingencategorie selecteren.
X Te wissen speciale bestemming selecteren.

Speciale bestemming bewerken
X

Navigatie > Instellingen > Beheer NPs >
POI bewerken selecteren.
X Speciale-bestemmingencategorie selecteren.
X De eigenschappen van de speciale bestemming aanpassen.

Naar een speciale bestemming in de buurt
laten verwijzen
X

Navigatie > Instellingen > Beheer NPs >
In buurt van NP selecteren.
X Speciale-bestemmingencategorie selecteren.
X Instellen vanaf welke afstand de aanwijzing moet verschijnen.
X Eigenschappen van de aanwijzing instellen.

Bestemming invoeren via "TomTom Places"
Met de functie “TomTom Places“ zijn speciale
bestemmingen uit de databank van “TomTom
Places“ beschikbaar.
X Navigatie > Rijd naar... > TomTom Pla‐
ces selecteren.
Er verschijnt een lijst met zoekcriteria,
waarmee naar een speciale bestemming kan
worden gezocht.
X Zoekcriterium selecteren.
X Zoekbegrip invoeren.

Route aanpassen
Wetenswaardigheden
Nadat de bestemming is geselecteerd, berekent het navigatiesysteem de route naar de
bestemming. De routegeleiding kan op de
volgende manieren worden aangepast:
RAlternatieve route berekenen
RDe door het navigatiesysteem berekende
route aanpassen.
RRoutes vooraf plannen en via bepaalde tussenbestemmingen voeren.
RDe instellingen voor de berekening van
routes aanpassen.
Na het berekenen van de route wordt een
samenvatting van de route weergegeven.
Standaard wordt bij de routeplanning de
snelste route berekend, met inachtneming van
IQ Routes™. Voor de berekening van de route
wordt rekening gehouden met verkeersinformatie.
Met de functie "Route-overzicht" kan worden
ingesteld of de weergave van de samenvatting
van een berekende route na 10 seconden automatisch moet worden verborgen.
Als de route niet met OK wordt bevestigd,
wordt na circa 10 seconden automatisch de
routebegeleiding gestart.

Geplande route weergeven
Route laten berekenen
X

X

Bestemming invoeren.
OK selecteren.

Details over de route weergeven
X

X

W > Routedetails selecteren.
Een van de volgende functies selecteren:
RAanwijzingen weergeven
Een overzicht van de route met de aanwijzingen voor navigatiemanoeuvres
verschijnt.
RKaart van de route weergeven
De route verschijnt op een kaart.
RDemonstratie starten
Er wordt een simulatie van de routebegeleiding voor de geplande route
gestart. Om de simulatie te beëindigen,
het touchscreen aantippen en het afbreken met Ja bevestigen.

Navigatiesysteem gebruiken
weergeven
De bestemming van de route verschijnt.
Via W kunt u dan naar een parkeerplaats in de omgeving van de bestemming
zoeken of de positie aan de opgeslagen
plaatsen toevoegen.
RVerkeersinfo op route weerg.
Er verschijnen verkeersopstoppingen op
de route.
RSamenvatting
Er verschijnt een samenvatting van de
routedetails.

Geplande route opslaan
X

W > Route opslaan selecteren.

Afgesloten wegen vermijden
De route kan worden aangepast als op de route
een weggedeelte is geblokkeerd of als een
file ontstaat.
X Navigatie > Wijzig route > Vermijd
obstructie selecteren.
X De afstand selecteren die u wilt vermijden.

Bepaalde wegen vermijden
De route wordt zo geleid dat bepaalde wegen
worden vermeden.
X Navigatie > Wijzig route > Vermijd
deel van route selecteren.
Een lijst met straten van de route verschijnt.
X Te vermijden straat selecteren.

Route wijzigen

Met verkeersopstoppingen rekening houden

Route annuleren

De route wordt aan de hand van de actuele
verkeersinformatie opnieuw berekend.
Verkeersinformatie is niet in alle landen of
regio's beschikbaar.
X Navigatie > Wijzig route > Beperk ver‐
traging selecteren.
Een overzicht van de verkeersopstoppingen
op de route verschijnt.
X Te vermijden verkeersopstopping selecteren.

X

Navigatie > Wijzig route > Annuleer
route selecteren.
De routebegeleiding kan weer worden hervat als een nieuwe bestemming wordt ingevoerd.

Alternatief berekenen
X

Navigatie > Wijzig route > Bereken
alternatief selecteren.
De navigatie berekent een nieuwe route,
die over andere wegen leidt, en geeft deze
weer.
X Alternatieve route of vorige route selecteren.

Route over tussenbestemming leiden
Het routeverloop kan door het invoeren van tot
vier tussenbestemmingen worden aangepast.
X Navigatie > Wijzig route > Reis via
selecteren.
Als u reeds tussenbestemmingen hebt ingevoerd, verschijnt er een lijst met opgeslagen tussenbestemmingen.
X Voeg toe selecteren.
X Nieuwe tussenbestemming uit Adres,
Recente bestemmingen, Opgeslagen
locaties, TomTom Places of Nuttige
plaats selecteren.
De nieuwe tussenbestemming wordt toegevoegd.

Route vooraf plannen
Route toevoegen
X

Navigatie > Reisplannen selecteren.
Voeg toe selecteren.
X Startpunt van de route selecteren.
X De bestemming van de route invoeren.
X Ten minste één tussenbestemming voor de
route invoeren.
X Naam van de route invoeren.
X Met OK bevestigen.
X

Navigatie met opgeslagen route starten
X

Navigatie > Reisplannen selecteren.
Gewenste route selecteren.
X W > Start selecteren.

X
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Routeplanning instellen
Routetypes selecteren
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X

Navigatie > Instellingen > Routeplan‐
ning > Routetypes selecteren.
X Een van de volgende instellingen selecteren:
RBij elke planning vragen
RAltijd snelste route plannen
RAltijd Eco-routes plannen
RSnelwegen altijd mijden
RAltijd kortste route plannen

Instelling voor tolwegen selecteren
X

Navigatie > Instellingen > Routeplan‐
ning > Tolwegen selecteren.
X Een van de volgende instellingen selecteren:
RBij tolwegen op de route vragen
RTolwegen altijd vermijden
RTolwegen nooit vermijden

Instelling voor veerboten selecteren
X

Navigatie > Instellingen > Routeplan‐
ning > Veerboten selecteren.
X Een van de volgende instellingen selecteren:
RBij veerboten op mijn route vragen
RVeerboten altijd vermijden
RVeerboten nooit vermijden

Instelling voor onverharde wegen selecteren
X

Navigatie > Instellingen > Routeplan‐
ning > Onverharde wegen selecteren.
X Een van de volgende instellingen selecteren:
RBij onverharde wegen op mijn route
vragen
ROnverharde wegen altijd vermijden

Instelling voor carpoolstroken selecteren
Carpoolstroken zijn rijstroken die alleen
door auto's met ten minste twee inzittenden
mogen worden gebruikt.

X

Navigatie > Instellingen > Routeplan‐
ning > Carpoolstroken-instellingen
selecteren.
X Een van de volgende instellingen selecteren:
RBij carpoolstroken op mijn route
vragen
RCarpoolstroken altijd vermijden
RCarpoolstroken nooit vermijden

Informatie tijdens de routebegeleiding gebruiken
Wetenswaardigheden
De gesproken rij-aanwijzingen geleiden u
tijdens het rijden, zonder u van de verkeerssituatie af te leiden. Bovendien toont het
display informatie over de route.

Gesproken rij-aanwijzingen in- en uitschakelen
X

Navigatie > Instellingen > Schakel
stem begeleiding in of Schakel stem
begeleiding uit selecteren.

Als de gesproken aanwijzingen uitgeschakeld
zijn, worden berichten als verkeersinformatie en waarschuwingen toch weergegeven.
Tijdens de routebegeleiding kan verkeersinformatie op de voor u liggende route worden weergegeven. De volgende verkeersinformatie kan worden ontvangen:
RVerkeersinformatie (RDS/TMC)
RHD Traffic (een betaalde TomTom LIVE
Service)
LIVE-Services zijn niet in alle landen of
regio's beschikbaar. Meer informatie:
http://tomtom.com/services.

Navigatiesysteem gebruiken
Details over verkeersinformatie

: Totale vertraging op de route naar de

: Kaartperspectief vergroten en verklei-

nen

; Toegestane maximumsnelheid
= Naam van de volgende hoofdweg of infor-

matie over de volgende straatnaam

? Verkeersinformatie
A Route-informatie
B Kompas en symbool voor twee- of driedi-

mensionale kaartweergave

C Contextmenu
D Volgende navigatiemanoeuvre met

afstand en symbool voor volume-instelling
E Informatie over actuele weergave van
radio of audio-apparaten
X In de kaartweergave het gewenste symbool
aantippen.
De weergave in de navigatie wordt vergroot
bij het naderen van een kruispunt. Daardoor
kunnen afslagmanoeuvres beter worden
gevolgd.
Kort voor een navigatiemanoeuvre bij een
snelwegknooppunt of -afrit toont het display
een driedimensionale weergave van de rijstroken en de afrit. De rijstrookassistent is
niet voor alle knooppunten in alle landen
beschikbaar.

bestemming
Verkeersincident (sneeuw)
Verkeersincident (regen)
Verkeersincident (file)
Actuele positie en afstand tot het volgende verkeersincident
Tijdens de routebegeleiding kan verkeersinformatie op de voor u liggende route worden weergegeven. Bij dicht op elkaar volgende incidenten wordt telkens alleen de volgende weergegeven.
Verkeersinformatie is niet in alle landen of
regio's beschikbaar.

;
=
?
A

Kleur

Betekenis

Grijs

Onbekende of onduidelijke situatie

oranje

Langzaamrijdend verkeer

rood

File

Donkerrood

Stilstaand verkeer of wegversperring

Exactere informatie over de verkeersproblemen oproepen
X

Tijdens de routebegeleiding de weergave
voor verkeersinformatie aantippen.

Naar de verkeersinformatie bladeren
X

De melding op het touchscreen aantippen
en naar links of rechts vegen.
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Navigatie op het display volgen
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Kaart voor locatie aangeven
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Wetenswaardigheden
Met de functie “Toon kaart“ toont het display
een tweedimensionale kaart. De kaart toont
de actuele positie van de auto en andere elementen, bijvoorbeeld favorieten.

Toon kaart
X

Navigatie > Toon kaart selecteren.
Een kaart met de omgeving van de actuele
positie verschijnt.
X Zoeken: W > Zoeken selecteren.

Kaartweergave aansturen
Landkaart verschuiven
X

X

Het touchscreen in het midden aantippen.
In de gewenste richting vegen. De verschuiving van de landkaart volgt daarbij
de bewegingsrichting.

Schaal vergroten
X

Twee vingers met iets afstand in het midden van het touchscreen plaatsen.
X De vingers van elkaar af bewegen.

TomTom-services met het navigatiesysteem gebruiken
Wetenswaardigheden
In het menu TomTom Services kunnen verkeersinformatie en andere TomTom-liveServices worden opgeroepen en beheerd.
TomTom-live-Services zijn via een betaald
abonnement verkrijgbaar. De volgende TomTom-services zijn al voorgeïnstalleerd en
kunnen na activering drie jaar lang gratis
worden gebruikt:
RHD Traffic
RRadarcamera's (niet in alle landen verkrijgbaar)
RWeerbericht
RTomTom Places
Meer informatie over de rijprogramma's:
http://www.tomtom.com/services.
Meer informatie over de beschikbaarheid per
land: http://smart.com/connect
TomTom-services kunnen ook in het menu
Services worden opgeroepen en beheerd.
Daartoe in het hoofdmenu Services > TomTom
Services selecteren.

i Het menu "Verkeersinformatie" heet

"TomTom Traffic". wanneer een abonnement
op de dienst "TomTom Traffic" afgesloten
is.

Schaal verkleinen
X

Twee vingers met een grotere tussenruimte
op het touchscreen plaatsen.
X De vingers naar elkaar toe bewegen.

Aanvullende informatie op kaart tonen
en verbergen
X

Navigatie > Toon kaart selecteren.
W > Kaartdetails wijzigen selecteren.
X Een van de volgende soorten informatie
selecteren:
RVerkeersinformatie
RNamen
RSpeciale bestemmingen (POI's)
RSatellietbeelden
RCoördinaten
X

TomTom Services activeren
TomTom Services moeten voor het eerste
gebruik worden geactiveerd. Als de TomTomservices nog niet geactiveerd zijn, wordt in
het hoofdmenu en het menu Services een
overeenkomstige button getoond.
X Services > TomTom Services selecteren.
De op het apparaat geïnstalleerde TomTom
Services worden weergegeven.
X De gewenste TomTom Service selecteren.

TomTom-services starten
X

Navigatie > TomTom Services selecteren.
Het menu TomTom Services wordt weergegeven.

Navigatiesysteem gebruiken

X

Symbool

Navigatie > TomTom Services > Mijn ser‐
vices selecteren.
De op het apparaat aanwezige services en
hun abonnementsstatus worden weergegeven.

Verkeersopstopping die met behulp
van de verkeersinformatie is
omzeild
Mist
Wind

Verkeersinformatie op de route weergeven

Sneeuw

X

Navigatie > TomTom Services > Verkeers‐
info > Verkeersinfo op route weerg.
selecteren.
X Om tussen verkeersinformatie te wisselen
de melding op het touchscreen aantippen en
naar links of rechts vegen.

Route aan verkeersopstoppingen aanpassen
X

Navigatie > TomTom Services > Verkeers‐
info > Beperk vertraging selecteren.

Verkeersopstoppingen op de kaart weergeven
X

Navigatie > TomTom Services > Verkeers‐
info > Toon kaart selecteren.
Verkeersopstoppingen worden als symbolen op de kaart weergegeven.
X Om gedetailleerde informatie weer te
geven een symbool voor een verkeersopstopping aantippen.
De volgende symbolen worden gebruikt:
Symbool

Betekenis
File
Weg afgesloten
Verkeersopstopping
Wegwerkzaamheden
Een of meer rijstroken afgesloten
Ongeval

Betekenis

IJsvorming
Regen

Verkeersinformatie voor de woon-werkroute aangeven
X

Navigatie > TomTom Services > Verkeers‐
info > Verkeersinfo op woon-werkroute
selecteren.
X Een van de volgende instellingen selecteren:
RVan de woonplaats naar de werkplek
RVan de werkplek naar de woonplaats
RWoonplaats-werkplek wijzigen

Instellingen voor de verkeersinformatie
selecteren
X

Navigatie > TomTom Services > Verkeers‐
info > Verkeersinfo-instellingen
selecteren.
X Een van de volgende instellingen selecteren:
RAltijd naar deze route omschakelen
De navigatie verandert de route automatisch, als vanwege een verkeersmelding
op de route een snellere route is berekend.
RVragen of ik deze route wil gebrui‐
ken
Wanneer in verband met een verkeersinformatie een snellere route is berekend,
wordt gevraagd, welke route moet worden
gebruikt.
RMijn route nooit wijzigen
De navigatie wijzigt de route niet als
verkeersinformatie aanwezig is.
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Verkeersinformatie voorlezen

Kaartkleur wijzigen

X

X

Navigatie > TomTom Services > Verkeers‐
info > Verkeersinfo voorlezen selecteren.

Navigatiesysteem instellen
Stem instellen
De stem die navigatiecommando's spreekt kan
worden gewijzigd. Er kan worden gekozen uit
door de computer gegenereerde stemmen of
stemmen van professionele sprekers. De
stemmen van de professionele sprekers geven
alleen de basis navigatiecommando's.
X Systeem > Geluid > Stem selecteren.
X Stem voor de weergave selecteren.
X Om de stem te beluisteren, Test selecteren.

Gesproken aanwijzingen instellen
X

Systeem > Geluid > Instellingen stemuitvoer selecteren.
X Een van de volgende instellingen selecteren:
RLees vroege waarschuwingen voor
R"Lees rijstrookinstructies voor
snelwegen voor
R"Lees verkeersinfo voor tijdens
het navigeren
RLees buitenlandse straatnamen voor
RLees wegnummers voor
RLees straatnamen voor
RLees weerbericht voor
RLees NP-waarschuwingen voor
RLees waarschuwingen voor
RLees wegwijzers voor

Kaart wijzigen
X

Navigatie > Instellingen > Wissel kaart
selecteren.
X Gewenste kaart selecteren.

Navigatie > Instellingen > Wijzig
kaartkleuren selecteren.
X Met , of . gewenste weergave selecteren.

Veiligheidswaarschuwingen instellen
X

Systeem > Veiligheidswaarschuwingen
selecteren.
X De gewenste instellingen selecteren:
RStel pauzes voor
RWaarschuw bij naderen van scholen
RWaarschuw bij overschrijden toege‐
stane snelheid
RWaarschuw bij overschrijden inge‐
stelde snelheid
X Hervat selecteren.
X Waarschuwingssignaal voor de betreffende
veiligheidswaarschuwing selecteren.
Bij de functie "Waarschuw bij overschrijden
ingestelde snelheid" moet bovendien de
snelheid worden ingevoerd waarbij de veiligheidswaarschuwing moet worden gegeven.

Afstandseenheden instellen
De eenheden voor alle afstanden van de navigatie kunnen worden gewijzigd. Afstandseenheden van andere weergaven worden daarbij
niet gewijzigd, bijvoorbeeld afstandsweergaven van de eco score of de boordcomputer.
X Systeem > Kies eenheden > Afstandsmaten
selecteren.
X Een van de volgende instellingen selecteren:
RKilometers
RMijlen

Eenheden voor GPS-coördinaten instellen
X

Systeem > Kies eenheden > Weergave GPScoördinaten selecteren.
X Een van de volgende instellingen selecteren:

RGraden

(G°)
Minuten (G° m,m')
RGraden, Minuten, Seconden (G° m'
s'')
RGraden,

Apps beheren
Wetenswaardigheden
Indien beschikbaar, kunt u op het smart
mediasysteem apps installeren en gebruiken.
In het menu Services kunnen apps en de toepassing TomTom-services worden opgeroepen
en beheerd.
Het smart Media-System maakt voor de gegevensverbinding gebruik van een mobiele verbinding. Bij het gebruik van de gegevensdiensten de volgende aanwijzingen in acht
nemen:
RDe mobiele verbinding en de hiertoe vast
in de auto aangebrachte simkaart mogen
alleen voor gegevensdiensten worden
gebruikt die door bepaalde derden, eventueel ook door de Daimler AG, via het smart
Media-System voor gebruik in de auto kunnen worden aangeboden. Voor het gebruik
van de gegevensdiensten moeten eventueel
afzonderlijke overeenkomsten tussen de
gebruiker van de auto en de betreffende
provider worden afgesloten. Het gebruik
voor spraakdiensten is niet toegestaan. De
simkaart moet daartoe in principe zoals in
de afleveringstoestand ingebouwd zijn.
RDe mobiele verbinding en de simkaart
mogen alleen in overeenstemming met de in
het betreffende land geldende wetten en
andere wettelijke regelingen verantwoordelijk worden gebruikt, voor zoverre dit
binnen de invloedssfeer van de gebruiker
van de auto valt.
RUitbouwen, nabouwen, decompileren of
demonteren van de simkaart is niet toegestaan. Wettelijke bevoegdheden blijven
onaangetast.
Het niet in acht nemen van bovengenoemde
aanwijzingen kan afhankelijk van de ernst
van de niet-naleving in afzonderlijke gevallen tot een tijdelijke of permanente deactivering van de mobiele verbinding en de simkaart leiden, met name om de Daimler AG en
haar verdragspartners tegen negatieve
rechtsgevolgen in verband met de niet-nale-

ving te beschermen. De beschikbaarheid van
de mobiele verbinding in afzonderlijke landen is afhankelijk van de aanwezigheid van
betreffende overeenkomsten met de lokale
providers; de beschikbaarheid kan daarom
van tijd tot tijd veranderen. De maximale
loopduur van de overeenkomst bedraagt 15
jaar vanaf het inbouwen van de simkaart in de
auto.

Apps installeren
Indien beschikbaar, kunt u op het smart
mediasysteem apps gebruiken. Hiertoe is een
registratie onder http://tomtom.com/
forsmart noodzakelijk.
X De sd-kaart uit de auto nemen en in een
computer aanbrengen.
Meer informatie: http://tomtom.com/
forsmart.

Apps weergeven en oproepen
Apps weergeven
X

Services > Instellingen > Applicatie‐
beheer selecteren.
De op de sd-kaart geïnstalleerde apps worden op het smart mediasysteem weergegeven.

Apps oproepen
X

X

Services selecteren.
Gewenste app selecteren.

Connectiviteits-beheer oproepen
Met behulp van Connectiviteits-beheer kunt u
de met het smart mediasysteem verbonden
apparaten beheren.
X Services > Instellingen > Connectivi‐
teits-beheer selecteren.

Z
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Delen van gegevens beheren
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Gegevens delen toestaan of weigeren
Wanneer nog geen gegevens zijn gedeeld,
wordt bij het starten van het smart mediasysteem een overeenkomstige melding weergegeven. Het delen van gegevens kan te allen
tijde worden goedgekeurd of herroepen.
X Services > Instellingen > Delen gege‐
vens selecteren.
X Een van de volgende instellingen selecteren:
RJa
Gegevens delen.
RNee
Delen van gegevens weigeren.

Meer informatie weergeven
X

Services > Instellingen > Delen gege‐
vens > Info selecteren.

Tekst in een andere taal weergeven
X

Services > Instellingen > Delen gege‐
vens > Taal selecteren.

Kleine voorwerpen opbergen
! Uitsluitend passende en afsluitbare

bekers in de bekerhouder plaatsen,. Dit om
morsen te voorkomen.

Het volgende in acht nemen
G WAARSCHUWING
Als voorwerpen op ongeschikte wijze in het
interieur worden opgeborgen, kunnen ze
verschuiven of rondvliegen en daardoor
inzittenden raken. Bovendien kunnen
bekerhouder, geopende opbergvakken en
mobiele-telefoonhouders bij een ongeval
de daarin aanwezige voorwerpen niet
altijd tegenhouden. Er bestaat gevaar voor
letsel, in het bijzonder ook bij remmanoeuvres of plotselinge richtingswijzigingen!
RVoorwerpen altijd zodanig opbergen, dat
ze in deze of vergelijkbare situaties
niet kunnen rondvliegen.
RAltijd waarborgen dat voorwerpen niet
uit opbergvakken of bagagenetten steken.
RDe afsluitbare opbergvakken voor aanvang van de rit sluiten.
RZware, harde, scherpe, breekbare of te
grote voorwerpen altijd achter de achterste achterbank of onder de passagiersstoelen opbergen.
G WAARSCHUWING
De bekerhouder kan tijdens het rijden geen
beker vasthouden. Als tijdens het rijden
een bekerhouder wordt gebruikt, kan de
beker gaan slingeren en kan vloeistof
gemorst worden. Inzittenden kunnen met de
vloeistof in contact komen en in het bijzonder door hete vloeistof verbrandingen
oplopen. U kunt van de verkeerssituatie
worden afgeleid en de controle over het
voertuig verliezen. Er bestaat gevaar voor
letsel en ongevallen!
De bekerhouder alleen gebruiken als het
voertuig stilstaat. Uitsluitend passende
en bekers in de bekerhouder gebruiken,. De
bekers afsluiten, in het bijzonder bij hete
vloeistoffen.

Opbergvakken gebruiken
X

Voor het opbergen van voorwerp de volgende opbergvakken gebruiken:
ROpbergvakken in de portieren
RDashboardkastje
RBagagenet in de beenruimte van de passagier
RSchuiflade in de middenconsole
RBekerhouder in de middenconsole voorin
RTablet-houder aan stoel
RKlittenband aan de passagiersstoel voor
het opbergen van een handtas
RBekerhouder in de middenconsole achter
met uitsparing voor het neerleggen van
een mobiele telefoon
Rreadyspace stoelen: cargo box met
bekerhouder achterin
RHoedenplank

Dashboardkastje ver- en ontgrendelen

X

De sleutel in het slot steken en rechtsom in
de stand 2 (vergrendelen) of linksom in de
stand 1 (ontgrendelen) draaien.
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Bagage en grote voorwerpen opbergen
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Bekerhouder achterin gebruiken (bij
readyspace stoelen)

Hoedenplank aanbrengen
X

De hoedenplank links en rechts op de geleiders leggen.
X De hoedenplank naar voren drukken tot deze
vergrendelt.
X De hoedenplank omhoogklappen.
X De banden : aan de achterklep bevestigen.

Bagage en grote voorwerpen opbergen

>> Beladen en opbergen.

Het volgende in acht nemen
In combinatie met readyspace stoelen zijn
achterin twee bekerhouders : en ;
beschikbaar.
X Het opbergvak openen, om de bekerhouder ; te kunnen gebruiken.
De bekerhouder ; kan worden verwijderd.
De maximumbelading voor het opbergvak
bedraagt dan 1 kg.

Hoedenplank verwijderen en aanbrengen
Hoedenplank verwijderen
! De hoedenplank mag slechts met maximaal
3 kg worden belast.

X

De banden : aan de achterklep losmaken.
De hoedenplank omlaagklappen.
X De hoedenplank naar achteren eruit trekken ;.

X

G WAARSCHUWING
Als voorwerpen op ongeschikte wijze in het
interieur worden opgeborgen, kunnen ze
verschuiven of rondvliegen en daardoor
inzittenden raken. Bovendien kunnen
bekerhouder, geopende opbergvakken en
mobiele-telefoonhouders bij een ongeval
de daarin aanwezige voorwerpen niet
altijd tegenhouden. Er bestaat gevaar voor
letsel, in het bijzonder ook bij remmanoeuvres of plotselinge richtingswijzigingen!
RVoorwerpen altijd zodanig opbergen, dat
ze in deze of vergelijkbare situaties
niet kunnen rondvliegen.
RAltijd waarborgen dat voorwerpen niet
uit opbergvakken of bagagenetten steken.
RDe afsluitbare opbergvakken voor aanvang van de rit sluiten.
RZware, harde, scherpe, breekbare of te
grote voorwerpen altijd achter de achterste achterbank of onder de passagiersstoelen opbergen.
G WAARSCHUWING
Verbrandingsmotoren stoten giftige uitlaatgassen uit, zoals koolmonoxide. Wanneer de achterklep als de motor draait
geopend is, in het bijzonder tijdens het
rijden, kunnen uitlaatgassen het interieur
binnendringen. Er bestaat vergiftigingsgevaar!

Bagageruimte vergroten

Het rijgedrag van een beladen auto is afhankelijk van de verdeling van de bagage.
Bij het laden en vervoeren van bagage en
lading de volgende richtlijnen m.b.t. de
belading in acht nemen:
RNooit met de bagage incl. personen het toegestane totaalgewicht of de toegestane
asbelastingen van de auto overschrijden.
RVoorwerpen bij voorkeur in de bagageruimte opbergen.
RZware bagage zo ver mogelijk naar voren en
zo laag mogelijk in de bagageruimte
opbergen.
RNiet tot boven de bovenzijde van de rugleuningen beladen.
RBagage altijd tegen de rugleuningen van de
achter- en voorstoelen opbergen. Erop letten dat de rugleuningen correct zijn vergrendeld.
RIndien mogelijk de bagage altijd achter de
niet-bezette stoelen vervoeren.
RBagage en lading op geschikte wijze vastzetten.

Bagageruimte sluiten
X

X

De achterklep omlaagklappen en sluiten.
Op de sleutel de toets & indrukken.
De auto is vergrendeld.

Sjorogen gebruiken

Om schade te vermijden, het volgende in acht
nemen:
RDe lading aan de sjorogen : beveiligen.
RDe sjorogen gelijkmatig belasten.
RGeen elastische riemen of netten gebruiken.
RScherpe randen afdekken.

Bagageruimte openen
! De achterklep klapt bij het openen

omhoog en naar achteren. Daarom erop letten dat er voldoende ruimte boven en achter
de achterklep is.

X

Op de sleutel de toets % indrukken.
De toets : indrukken.
X De achterklep omhoogklappen.

X

Bagageruimte vergroten
Rugleuningen achterin naar voren
klappen
G WAARSCHUWING
Als de achterbank/achterstoelen en de rugleuning niet vergrendeld zijn, kunnen ze
bij bijvoorbeeld een remmanoeuvre of een
ongeval naar voren klappen.
RDaardoor wordt de inzittende door de
achterbank/achterstoelen of de rugleuning in de veiligheidsgordel gedrukt. De
veiligheidsgordel kan niet meer zoals
bedoeld beschermen en extra letsel veroorzaken.
RVoorwerpen of bagage in de bagageruimte kunnen niet door de rugleuning
worden tegengehouden.
Z

>> Beladen en opbergen.

Vóór het openen van de achterklep altijd de
motor afzetten. Nooit met een geopende
achterklep rijden.
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Bagageruimte vergroten
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Er bestaat verhoogd gevaar voor letsel!
Voor iedere rit controleren dat de rugleuning en de achterbank/achterstoelen vergrendeld zijn.

X

De hoofdsteunen geheel inschuiven.
De linker of de rechter lus : van de rugleuning in de richting van de pijl trekken.
X De rugleuning geheel omlaagklappen.
X

Rugleuning van de passagiersstoel
omklappen
Rugleuning van de passagiersstoel kantelen (met hendel)

Stoel met hendel
X

De hendel ; omhoogbrengen en de passagiersstoel geheel naar achteren schuiven.
X De hendel : naar voren trekken.
X Tegelijkertijd de rugleuning naar voren
omklappen.

Rugleuningen achterin terugklappen
! Erop letten dat de veiligheidsgordel bij

het terugklappen van de leuning achterin
niet wordt ingeklemd. Anders kan deze worden beschadigd.

Rugleuning van de passagiersstoel kantelen (met draaiknop)

Stoel met draaiknop
X

De linker of rechter rugleuning naar achteren klappen tot deze vergrendelt.
De rode vergrendelingsindicator : op de
lus mag niet meer zichtbaar zijn.

X

De draaiknop : naar voren draaien.

Bagageruimte vergroten
Rugleuning van de passagiersstoel
terugklappen
In acht nemen
G WAARSCHUWING
Als de rugleuning niet vergrendeld is, kan
deze bij bijvoorbeeld een remmanoeuvre of
een ongeval naar voren klappen.

X

De rechter of linker rugleuning ; ontgrendelen.
X De rechter of linker rugleuning ; iets
naar voren klappen.
X De leuningvergrendelingshendel : naar
voren klappen.
X De rechter of linker rugleuning ; tot de
leuningvergrendelingshendel : terugklappen en vergrendelen.

RDaardoor

Rugleuning van de passagiersstoel
terugklappen (met hendel)
X

X

Aan de hendel : trekken.
Tegelijkertijd de rugleuning terugklappen tot deze vergrendelt.

Stoelkussen omklappen (bij readyspace
stoelen)
G WAARSCHUWING
Als bij uitgebouwde cargo box de stoelkussens van de achterzitplaatsen worden
gedraaid, kunnen u of andere inzittenden
tussen het stoelmechanisme bekneld raken.
Er bestaat gevaar voor letsel!
Het stoelkussen alleen draaien bij ingebouwde cargo box. Opletten dat zich geen
lichaamsdelen in de directe omgeving van
de bewegende onderdelen bevinden.

! Als de stoelkussens achterin zijn

gedraaid, mogen de rugleuningen achterin
niet naar voren worden geklapt. Anders
kunnen de rugleuningen achterin worden
beschadigd.

Rugleuning van de passagiersstoel
terugklappen (met draaiknop)
X

De draaiknop : terugdraaien.

Hoek van de rugleuningen achterin
instellen (Cargo-stand)

X

Bij de zitting aan de lus : trekken en naar
voren omklappen.

Z

>> Beladen en opbergen.

wordt u door de niet vergrendelde rugleuning in de veiligheidsgordel gedrukt. De veiligheidsgordel kan
niet meer zoals bedoeld beschermen en
extra letsel veroorzaken.
RDe rugleuning kan voorwerpen of bagage
in de bagageruimte niet tegenhouden.
Er bestaat verhoogd gevaar voor letsel!
Voor iedere rit controleren dat de rugleuning zoals beschreven vergrendeld is.
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Bagageruimte vergroten
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>> Beladen en opbergen.

Cargo box losmaken (bij readyspace
stoelen)

X

De cargo box aan de handgreep : ontgrendelen.
X Met beide handen vóór en achter in de handgreepkommen grijpen en de cargo box naar
voren en schuin omhoog schuiven.
X De cargo box verwijderen.

Afdekking van de motorruimte openen en sluiten

Bij de smart bevindt de motorruimte zich
achter onder de bagageruimte. Hier wordt het
motoroliepeil gecontroleerd en de motorolie
bijgevuld.
Alle andere reservoirs voor bedrijfsstoffen
bevinden zich onder de onderhoudsklep vooraan.
Bij werkzaamheden aan de auto alle veiligheidsvoorschriften in acht nemen.

Subwoofer uit- en inbouwen
Subwoofer uitbouwen

X

Snelsluiting : in de richting van de pijl
losmaken.
X Een hand in de uitsparing in de snelsluiting steken.
X Subwoofer losmaken, kantelen en naar
rechts trekken.
X Stekker eruit trekken.

Subwoofer inbouwen

X

Stekker aansluiten.
Subwoofer onder op de zijbekleding plaatsen.
X Snelsluiting : omhoogdraaien.
X Houder in de uitsparing van de zijbekleding ; drukken.
X Snelsluiting : rechtsom draaien.
X

Afdekking van de motorruimte openen
en sluiten
Het volgende in acht nemen
G WAARSCHUWING
De afdekking van de motorruimte kan zeer
heet worden. Als voor werkzaamheden in de
motorruimte de afdekking wordt verwijderd, bestaat gevaar voor letsel!
De motor laten afkoelen en de afdekking van
de motorruimte pas na het afkoelen uitbouwen.
G WAARSCHUWING
Verbrandingsmotoren stoten giftige uitlaatgassen, bijvoorbeeld koolmonoxide
uit. Als de afdekking van de motorruimte
niet volgens voorschriften is gemonteerd
als de motor draait, in het bijzonder tijdens het rijden, kunnen uitlaatgassen in
het interieur terecht komen. Er bestaat
vergiftigingsgevaar!
Voor het verwijderen van de afdekking van
de motorruimte altijd de motor afzetten. De
afdekking van de motorruimte moet volgens
voorschriften gemonteerd zijn; dit controleren.

Z

>> Onderhouden en verzorgen.

Wetenswaardigheden
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Onderhoudsklep openen en sluiten
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Afdekking van de motorruimte openen

Voor iedere rit controleren dat de onderhoudsklep vergrendeld is.

>> Onderhouden en verzorgen.

G WAARSCHUWING
Als de ruitenwissers zich in beweging zetten als de onderhoudsklep geopend is, kunt
u bekneld raken in het mechanisme. Er
bestaat gevaar voor letsel!
Altijd de ruitenwissers en het contact uitschakelen, voordat de onderhoudsklep
wordt geopend.
De auto moet tegen wegrollen zijn beveiligd.
X De achterklep openen.
X Auto's met subwoofer: De subwoofer uitbouwen.
X Auto met hoedenplank: De hoedenplank :
uitbouwen.
X De vloerbedekking opklappen.
X De bouten = van de afdekking van de
motorruimte eruit draaien.
X De afdekking van de motorruimte ; verwijderen.

! De ventilatiesleuven boven de onder-

houdsklep zorgvuldig vrijmaken van
sneeuw of vervuiling, opdat de luchtaanzuiging altijd gewaarborgd is.
De auto moet tegen wegrollen zijn beveiligd.
Bij auto's met een vergrendelbare onderhoudsklep moet deze voor het openen worden
ontgrendeld.

Onderhoudsklep ontgrendelen bij
auto's met vergrendelbare onderhoudsklep

Afdekking van de motorruimte sluiten.
X

De afdekking van de motorruimte ; tot de
aanslag naar voren schuiven.
X De bouten = vastdraaien.
X De vloerbedekking omlaagklappen en onder
de zijbekleding schuiven.
X Auto met hoedenplank: De hoedenplank :
inbouwen.
X Auto met subwoofer: De subwoofer inbouwen.
X

Onderhoudsklep openen en sluiten
In acht nemen
G WAARSCHUWING
Een ontgrendelde onderhoudsklep kan tijdens het rijden loskomen en het zicht versperren of andere verkeersdeelnemers in
gevaar brengen. Er bestaat gevaar voor letsel en ongevallen!

Slotafdekking : aan bestuurderszijde
verwijderen.
X De sleutel in het slot steken en in de stand
u draaien.

Bedrijfsstoffen controleren en bijvullen
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X
X

Beide hendels ; in de richting van de pijl
trekken.
X Onderhoudsklep = aan de voorzijde optillen.
X Onderhoudsklep = een stuk naar voren
trekken en naar boven toe verwijderen.
X Onderhoudsklep = neerleggen.

X

Onderhoudsklep = omlaagdrukken.
Beide hendels ; in de richting van de pijl
naar achteren drukken.

Onderhoudsklep vergrendelen bij
auto's met vergrendelbare onderhoudsklep

Onderhoudsklep sluiten

X

X

X

Onderhoudsklep = losmaken.
De randen links en rechts A van de onderhoudsklep onder de rand van het spatscherm ? schuiven.

De sleutel in het slot steken en in de stand
1 draaien.
X Slotafdekking : aan bestuurderszijde
aanbrengen en vergrendelen.

Bedrijfsstoffen controleren en bijvullen
Het volgende in acht nemen
G WAARSCHUWING
Bedrijfsstoffen kunnen giftig en schadelijk voor de gezondheid zijn. Er bestaat
gevaar voor letsel!
Bij gebruik, opslag en afvoeren van
bedrijfsstoffen de informatie op de originele verpakking in acht nemen. BedrijfsZ

>> Onderhouden en verzorgen.

Onderhoudsklep openen
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Bedrijfsstoffen controleren en bijvullen
stoffen altijd in de afgesloten originele
verpakking bewaren. Kinderen altijd uit de
buurt van bedrijfsstoffen houden.

Als werkzaamheden in de motorruimte moeten worden uitgevoerd:

H Milieu-aanwijzing
Bedrijfsstoffen op milieuvriendelijke
wijze afvoeren!

Rnooit

Door smart goedgekeurde bedrijfsstoffen:
www.bevo.mercedes-benz.com

>> Onderhouden en verzorgen.

Motorolie controleren en bijvullen
Motoroliepeil controleren
G WAARSCHUWING

Rhet

contact uitschakelen
in de gevarenzone van bewegende
onderdelen grijpen, bijvoorbeeld het
draaibereik van de ventilateur
Rsieraden en horloges afdoen
Rbijvoorbeeld kledingstukken en haren
weghouden van de bewegende onderdelen.

Afhankelijk van de rijstijl verbruikt de
motor maximaal 0,5 liter olie op 1.000 km. Het
olieverbruik kan ook hoger zijn als de auto
nieuw is of als er vaker met hoog toerental
wordt gereden.

Bepaalde onderdelen in de motorruimte
kunnen zeer heet zijn, bijvoorbeeld het
aandrijfsysteem en de radiateur. Bij het
werken in de motorruimte bestaat gevaar
voor letsel!
Indien mogelijk het aandrijfsysteem laten
afkoelen en alleen de hierna beschreven
onderdelen aanraken.

G WAARSCHUWING
Als bij een oververhit geraakte motor of
een brand in de motorruimte de motorkap
wordt geopend, kunt u met hete gassen of
andere weglekkende bedrijfsstoffen in
contact komen. Gevaar voor letsel!
Voordat de motorkap wordt geopend, een
oververhitte motor laten afkoelen. Bij een
brand in de motorruimte de motorkap
gesloten laten en de hulp inroepen van de
brandweer.
G WAARSCHUWING
In de motorruimte bevinden zich bewegende onderdelen. Bepaalde onderdelen
kunnen ook verder draaien als het contact
is afgezet of zonder waarschuwing weer
gaan draaien – de ventilateur van de radiateur. Er bestaat gevaar voor letsel!

Voor het controleren van de motorolie moet de
auto op een vlakke ondergrond staan.
X Wanneer de motor gedurende langere tijd,
bijvoorbeeld 's nachts, niet werd gestart,
kan direct worden gemeten.
X Wanneer de motor na het rijden op
bedrijfstemperatuur is, 5 minuten wachten
alvorens een meting uit te voeren.
X Wanneer de motor slechts kort is gestart,
maar niet op bedrijfstemperatuur is, de
motor afzetten en 30 minuten wachten tot de
meting.
X Afdekking van de motorruimte openen:
X Oliepeilstaaf : uit de geleidepijp trekken en afvegen.
X Oliepeilstaaf volledig in de geleidepijp
schuiven.
X Oliepeilstaaf eruit trekken.
X Motoroliepeil aflezen.
Het peil moet tussen MIN = en MAX ; liggen.

Bedrijfsstoffen controleren en bijvullen
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Motorolie bijvullen

! Erop letten dat niet te veel olie wordt

bijgevuld. Als het oliepeil boven de maxmarkering op de oliepeilstaaf staat, is te
veel olie bijgevuld. Daardoor kan de motor
of de katalysator worden beschadigd. Te
veel bijgevulde motorolie aftappen of
afzuigen.

! Geen extra additieven in de motorolie

gebruiken. Dit kan de motor beschadigen.

H Milieu-aanwijzing
Bij het bijvullen erop letten dat geen olie
wordt gemorst. Als olie in de grond of in het
water terechtkomt, beschadigt u het
milieu.

X

Afsluitdop : losdraaien en verwijderen.
Maximaal 1 liter geadviseerde motorolie
bijvullen.
X De afsluitdop aanbrengen en tot de aanslag
vastdraaien.
X Motoroliepeil controleren.
X Afdekking van de motorruimte sluiten.
X

i Er wordt dringend geadviseerd om regelmatig een motorolieverversing met de
goedgekeurde motorolie in de geschikte
SAE-klasse uit te voeren.

Koelvloeistof controleren en bijvullen
Koelvloeistofpeil controleren

Informatie over geteste en goedgekeurde
motoroliën is verkrijgbaar bij elk smart
center. smart adviseert het olie verversen te
laten uitvoeren door een gekwalificeerde
werkplaats.
Overzicht van goedgekeurde motoroliën:
http://bevo.mercedes-benz.com onder vermelding van de specificatie, bijvoorbeeld
229.5.

G WAARSCHUWING
Het motorkoelsysteem staat onder druk, met
name bij een warme motor. Als de dop wordt
geopend is er gevaar voor verbranding door
de eruit spuitende hete koelvloeistof. Er
bestaat gevaar voor letsel!
De motor laten afkoelen alvorens de dop te
verwijderen. Bij het verwijderen een veiligheidsbril en handschoenen dragen. De
dop langzaam openen, zodat de druk kan
ontsnappen.

Z

>> Onderhouden en verzorgen.

G WAARSCHUWING
Als motorolie op hete onderdelen in de
motorruimte komt, kan deze ontbranden. Er
bestaat gevaar voor brand en letsel!
Erop letten dat geen motorolie naast de
vulopening terechtkomt. De motor laten
afkoelen en met motorolie vervuilde onderdelen grondig reinigen voordat de motor
wordt gestart.

Bedrijfsstoffen controleren en bijvullen
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X

De afsluitdop aanbrengen en tot de aanslag
vastdraaien.
X Onderhoudsklep sluiten.

i Informatie over de geadviseerde koel-

vloeistoffen zie "Technische gegevens".

Ruitensproeiervloeistof bijvullen

X

De auto op een vlakke ondergrond parkeren.
De koelvloeistof ten minste 30 minuten
laten afkoelen.
X Onderhoudsklep openen.
X Een visuele controle via het reservoir ;
uitvoeren.
Het vloeistofpeil moet tussen de MIN-markering en de MAX-markering liggen.

>> Onderhouden en verzorgen.

X

G WAARSCHUWING
Ruitensproeiervloeistofconcentraat is
licht ontvlambaar. Als dit op hete onderdelen in de motorruimte terechtkomt, kan
het ontsteken. Er bestaat gevaar voor brand
en letsel!
Er mag geen ruitensproeiervloeistofconcentraat naast de vulopening gaan; dit controleren.

Koelvloeistof bijvullen
! Alleen voorgemengde koelvloeistof bij-

vullen met de gewenste bescherming tegen
bevriezen. Anders is er gevaar voor schade
aan de motor.
Meer aanwijzingen over koelvloeistof staat
in de Mercedes-Benz-bedrijfsstoffenvoorschriften, MB-BeVo 310.1, bijvoorbeeld op internet:
http://bevo.mercedes-benz.com. Of neem
contact op met een gekwalificeerde werkplaats.
Als de koelvloeistof bestaat uit het voorgeschreven mengsel van anticorrosie- en antivriesmiddel, ligt het kookpunt van de koelvloeistof tijdens de werking op circa 130 †.
Het aandeel aan anticorrosie- en antivriesmiddel in het motorkoelsysteem moet tussen
40 % en 50 % (vorstbescherming tot -37 †) liggen. Daarmee is het motorkoelsysteem tot
circa -25 † tegen bevriezing beschermd.
X Dop : van het koelvloeistofexpansiereservoir ; met een lap bedekken.
X Dop langzaam een halve omwenteling
draaien. Indien nodig, druk laten ontsnappen.
X De afsluitdop verder draaien en verwijderen.
X Koelvloeistof tot MAX bijvullen.

X

Onderhoudsklep openen.
Afsluitdop : aan de lip omhoogtrekken.
X Indien aanwezig, de uittrekbare vulbuis
tot de aanslag omhoogtrekken.
X Ruitensproeiervloeistof bijvullen.
X Indien aanwezig, uittrekbare vulbuis
omlaagdrukken en inschuiven.
X Afsluitdop : aanbrengen en goed dichtdrukken.
X Onderhoudsklep sluiten.
X

i Informatie over ruitreinigingsmiddel/
antivriesmiddel zie "Technische gegevens".

Banden en velgen controleren

G WAARSCHUWING
Als banden en velgen met verkeerde afmetingen zijn gemonteerd, kunnen de wielremmen of onderdelen van de wielophanging worden beschadigd. Er bestaat gevaar
voor ongevallen!
Banden en velgen altijd vervangen door
exemplaren met de specificaties van het
originele onderdeel.
Bij velgen daarbij:
Romschrijving
Ren

type in acht nemen.
Bij banden daarbij:
Romschrijving
Rfabrikant
Ren

type in acht nemen.

G WAARSCHUWING
Banden met een te lage bandenspanning
kunnen oververhit raken en daardoor klappen. Bovendien slijten ze overmatig en/of
ongelijkmatig, wat het remgedrag en de
rij-eigenschappen sterk nadelig beïnvloedt. Er bestaat gevaar voor ongevallen!
Een te lage bandenspanning in alle banden
inclusief het reservewiel vermijden.
G WAARSCHUWING
Beschadigde banden kunnen leiden tot verlies van bandenspanning. Daardoor kunt u
de controle over de auto verliezen. Er
bestaat gevaar voor ongevallen!
De banden regelmatig op beschadigingen
controleren en beschadigde banden direct
vervangen.
G WAARSCHUWING
Als het bandenprofiel te laag is, wordt de
grip minder. Het bandenprofiel kan het
water niet meer afvoeren. Daardoor wordt
bij een natte rijbaan het gevaar van aquaplaning, in het bijzonder bij een niet aan-

gepast snelheid, verhoogd. Er bestaat
gevaar voor ongevallen!
Bij een te hoge of een te lage bandenspanning kunnen banden op verschillende
plaatsen van het loopvlak verschillend
slijten. Daarom de profieldiepte en de toestand van het loopvlak over de gehele
breedte bij alle banden regelmatig controleren.
Minimumprofieldiepte bij
RZomerbanden:

3 mm
4 mm.
Om veiligheidsredenen de banden vóór het
bereiken van de wettelijk voorgeschreven
minimumprofieldiepte laten vervangen.
RM+S-banden:

! Indien niet vermijdbaar onder een rechte

hoek en langzaam over obstakels zoals stoepranden rijden. Anders kunnen velgen en
banden worden beschadigd.
Nabewerken van het remsysteem en de wielen
is niet toegestaan. Het gebruik van vulplaten
en remstofplaten is niet toegestaan. De auto
voldoet dan niet meer aan de specificaties
van de typegoedkeuring.
De banden en velgen regelmatig op beschadiging controleren, ten minste eenmaal per
maand en na rijden in het terrein of op
slechte wegen.
Nieuwe banden de eerste 100 km met matige
snelheid inrijden. Pas daarna bereiken deze
de volledige capaciteit.
Trillingen, hoorbare geluiden of een ongewoon rijgedrag, bijvoorbeeld trekken naar
één kant, kunnen op schade aan wielen of banden wijzen.
Als bandenpech wordt vermoed:
X Snelheid reduceren.
X Zo snel mogelijk stoppen.
X Wielen en banden op beschadigingen controleren.
Als er geen beschadigingen te zien zijn, de
banden en velgen laten controleren bij een
gekwalificeerde werkplaats.

Z

>> Onderhouden en verzorgen.

Banden en velgen controleren
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Wiel verwisselen
Wiel verwisselen
Het volgende in acht nemen
G WAARSCHUWING
De voor‑ en achterwielen niet verwisselen,
omdat deze verschillende afmetingen hebben (bandenmaat, inpersdiepte enzovoort).
Anders kan het rijgedrag nadelig worden
beïnvloed en kunt u zichzelf en anderen in
gevaar brengen.

>> Onderhouden en verzorgen.

G WAARSCHUWING
Het overschrijden van het aangegeven
draagvermogen van de band of de toegestane snelheidsindex kan leiden tot
beschadiging van de banden of tot klappen
van de banden. Er bestaat gevaar voor ongevallen!
Daarom alleen de voor uw type auto goedgekeurde bandentypen en -maten gebruiken. Het voor uw auto noodzakelijke draagvermogen van de band en de snelheidsindex
in acht nemen.

G WAARSCHUWING
Als banden en velgen met verkeerde afmetingen zijn gemonteerd, kunnen de wielremmen of onderdelen van de wielophanging worden beschadigd. Er bestaat gevaar
voor ongevallen!
Banden en velgen altijd vervangen door
exemplaren met de specificaties van het
originele onderdeel.
Bij velgen daarbij:
Romschrijving
Ren

type in acht nemen.
Bij banden daarbij:
Romschrijving
Rfabrikant
Ren

type in acht nemen.

! Als de auto met de bandenspanningscon-

trole is uitgerust, bevinden zich elektronische onderdelen in het wiel.

Bij het ventiel mogen daarom geen montagegereedschappen worden toegepast. Hierdoor kunnen de elektronische onderdelen
worden beschadigd.
De banden alleen laten controleren bij een
gekwalificeerde werkplaats.

! Een passende krik alleen onder de daar-

voor bedoelde kriksteunpunten plaatsen.
De auto slechts kortstondig omhoogbrengen
voor het verwisselen van een wiel. De auto
op een geschikte ondergrond neerzetten en
controleren of zich geen personen in de
auto bevinden. De auto met wielkeggen
beveiligen en de parkeerrem aantrekken.

Regels voor het kiezen van nieuwe banden
! smart adviseert om veiligheidsredenen

alleen banden en velgen te gebruiken, die
smart speciaal voor uw auto heeft gecontroleerd en goedgekeurd. Deze banden zijn
speciaal op de regelsystemen, zoals het ABS
of het ESP®, afgestemd.
Alleen de door smart gecontroleerde en
geadviseerde banden en velgen gebruiken.
Anders kunnen bepaalde eigenschappen,
zoals rijgedrag, rijgeluid, verbruik enzovoort nadelig worden beïnvloed. Bovendien
kunnen maatafwijkingen en een andere vervorming van de band tijdens het rijden
onder belasting leiden tot het aanlopen van
de band tegen de carrosserie en delen van
de wielophanging. Beschadiging van de
band of de auto kan hiervan het gevolg zijn.
smart is niet aansprakelijk voor schade
die door het gebruik van andere dan de
geteste en geadviseerde banden en velgen
ontstaat.
Informatie over banden en velgen krijgt u
bij een gekwalificeerde werkplaats, bijvoorbeeld een smart center.
De levensduur van een band is onder andere
afhankelijk van de volgende factoren:
RRijstijl
RBandenspanning
RAfgelegde afstand

Wiel verwisselen
Wiel verwijderen
G WAARSCHUWING
Als de krik niet correct bij de betreffende
kriksteunpunten wordt geplaatst, kan de
krik kantelen als de auto omhoog is
gebracht. Er bestaat gevaar voor letsel!
De krik uitsluitend plaatsen bij de betreffende kriksteunpunten van de auto. De voet
van de krik moet zich loodrecht onder het
kriksteunpunt van de auto bevinden.

! De wielbouten niet in zand of vuil weg-

leggen. De schroefdraad van de wielbouten
en wielnaven kan anders tijdens het vastdraaien worden beschadigd.

i De geadviseerde bandenspanningen in

verschillende bedrijfsomstandigheden
bevinden zich op de bandenspanningstabel
op de portierstijl (B-stijl) aan bestuurderszijde.
Bij de bandenvakhandel, gekwalificeerde
werkplaatsen of bij elk smart center is meer
informatie over banden en velgen verkrijgbaar.

Verwisselen van een wiel voorbereiden
X

De auto op een stevige, stroeve en vlakke
ondergrond parkeren.
X De parkeerrem bedienen.
X De voorwielen in de rechtuitstand plaatsen.
X Auto met handgeschakelde versnellingsbak: Het koppelingspedaal indrukken en de
eerste versnelling of achteruitversnelling
inschakelen.
X Auto's met automatische transmissie: De
transmissie in de stand P schakelen.
X De motor afzetten.
X De sleutel uit het contactslot trekken.
X De auto tegen wegrollen beveiligen.

Auto met stalen velg en wieldop:
Beide handen in twee openingen van de
wieldop steken en de wieldop lostrekken.

X

Auto met stalen velg en naafdop:
Naafdop verwijderen.

X

Z

>> Onderhouden en verzorgen.

De volgende regels in acht nemen bij het kiezen van nieuwe banden:
RLandspecifieke voorschriften waarin een
bepaald bandentype voor de auto is vastgelegd of wordt geadviseerd in acht nemen.
RAlleen banden en velgen van dezelfde constructie en hetzelfde merk monteren.
RAlleen velgen met dezelfde maat op
dezelfde as gebruiken (links/rechts).
RAlleen hetzelfde bandentype gebruiken
(zomerbanden, winterbanden).
RAlleen door smart goedgekeurde velgbandcombinaties gebruiken.
RDe banden niet te ver afrijden. Anders
wordt de grip op natte wegen sterk nadelig
beïnvloed (aquaplaning).
RDe banden uiterlijk na zes jaar vervangen.
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Wiel verwisselen
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De auto mag uitsluitend bij de daarvoor voorziene kriksteunpunten omhoog worden
gebracht. De kriksteunpunten bevinden zich
achter de voorste wielkuipen en vóór de achterste wielkuipen.
X Krik ; onder de driehoekige uitsparingen
voor het kriksteunpunt : aanbrengen.
X

>> Onderhouden en verzorgen.

X

Wielbouten met wielsleutel : circa een
omwenteling losdraaien. Wielbouten niet
verwijderen.

De voet van de krik verticaal t.o.v. het
kriksteunpunt van de auto plaatsen.
X De auto met krik zover omhoogbrengen, tot
de band maximaal 3 cm van de bodem verwijderd is.
X De wielbouten verwijderen.
X Het wiel verwijderen.

Wiel aanbrengen
G WAARSCHUWING
Als wielbouten met olie of vet zijn ingesmeerd, of als de schroefdraad van wielbouten of naven beschadigd is, kunnen de
wielbouten loskomen. Daardoor kan tijdens
het rijden een wiel worden verloren. Er
bestaat gevaar voor ongevallen!
De wielbouten nooit met olie of vet insmeren. Als schroefdraad beschadigd is contact opnemen met een gekwalificeerde
werkplaats. Beschadigde wielbouten of
beschadigd schroefdraad in de naaf laten
vervangen. Niet verder rijden.
G WAARSCHUWING
Als de wielbouten of -moeren niet met het
voorgeschreven aanhaalmoment zijn vastgezet, kunnen de wielen loskomen. Er
bestaat gevaar voor ongevallen!
Na het verwisselen van een wiel het aanhaalmoment direct laten controleren bij
een gekwalificeerde werkplaats.

G WAARSCHUWING
Als de wielbouten of -moeren worden vastgedraaid als de auto is omhooggebracht,
kan de krik kantelen. Er bestaat gevaar voor
letsel!

Bandenspanningscontrole gebruiken

139

De wielbouten of -moeren alleen vastdraaien als de auto omlaaggebracht is.

! Bij het verwisselen van een wiel uitslui-

tend wielbouten gebruiken die voor de velgen en de auto zijn goedgekeurd.

Auto met stalen velg en wieldop:
Wieldop A zo aanbrengen dat ventiel B
niet wordt ingeklemd.
X Wieldop met beide handen gelijkmatig op
de velg drukken totdat de wieldop hoorbaar
vergrendelt.
X Controleren of wieldop goed op de velg zit.
Auto met stalen velg en naafdop:
X Naafdop aanbrengen.

Banden met een voorgeschreven draairichting alleen overeenkomstig hun draairichting monteren. De draairichting is met een
pijl op de wang van de band aangegeven.
X Het contactvlak van het wiel en de wielnaaf
reinigen.
X Het wiel op de wielnaaf schuiven en aandrukken.
X De wielbouten erin draaien en licht vastdraaien.

Wielen opslaan
X

Gedemonteerde wielen koel, droog en donker bewaren.
X Tegen olie, rijk en brandstof beschermen.

Bandenspanningscontrole gebruiken
Wetenswaardigheden

X

Auto volledig omlaagbrengen
Krik verwijderen.
X De wielbouten in de aangegeven volgorde : tot ? kruiselings en gelijkmatig
vastdraaien. Het aanhaalmoment moet
105 Nm bedragen.
X Geadviseerde bandenspanning controleren
en naar behoefte aanpassen.
i Auto's met bandenspanningscontrole:
Alle gemonteerde wielen moeten zijn uitgerust met functionerende sensoren.

X

De bestuurder is ervoor verantwoordelijk, de
bandenspanning in te stellen op de geadviseerde, voor de bedrijfsomstandigheden
geschikte bandenspanning voor koude banden.
Als de spanning van een of meerdere banden
daalt, waarschuwt de bandenspanningscontrole.
De bandenspanningscontrole werkt alleen als
de sensoren in alle vier de banden aanwezig
zijn en nadat ze de voor de actuele bedrijfssituatie correcte bandenspanning hebben
ingeleerd. Dit gebeurt in de meeste gevallen
automatisch, maar kan ook worden opgeslagen
door het opnieuw opstarten van de bandenspanningscontrole. Vóór het opnieuw opstarten controleren of de banden de geadviseerde
bandenspanning hebben.
Z

>> Onderhouden en verzorgen.

X

Bandenspanning controleren

140

In de volgende gevallen waarschuwt de bandenspanningscontrole niet:
RGelijkmatig bandenspanningsverlies in
meerdere banden
RPlotseling bandenspanningsverlies, bijvoorbeeld door een binnengedrongen voorwerpen
RVerkeerd ingestelde bandenspanning
De bandenspanningscontrole beschikt in het
instrumentenpaneel over een geel waarschuwingslampje voor drukverlies of een storing.

verschijnt, het opnieuw starten van de bandenspanningscontrole herhalen.

Bandenspanning controleren
In acht nemen
G WAARSCHUWING
Banden met een te lage of een te hoge bandenspanning vormen de volgende gevaren:

>> Onderhouden en verzorgen.

RDe

Bandenspanningscontrole opnieuw
starten (boordcomputer met monochroom display)
X

Bandenspanning bij alle wielen op de
geadviseerde waarde instellen.
X Toets ´ op de multifunctionele hendel
meerdere malen indrukken, tot de symbolen
° en h op het display van het combiinstrument worden weergegeven.
X Toets a op de multifunctionele hendel
lang indrukken.
De symbolen ° en h knipperen circa
5 seconden op het display van het combiinstrument. Vervolgens branden beide
symbolen.
De bandenspanningscontrole wordt opnieuw
gestart.

Bandenspanningscontrole opnieuw
starten (boordcomputer met kleurendisplay)
X

Bandenspanning bij alle wielen op de
geadviseerde waarde instellen.
X In de boordcomputer Instellingen > Ban‐
denspanningscontrole selecteren.
Op het multifunctioneel display verschijnt
de melding Bandenspanningscontrole
Actuele bandenspann. als nieuwe
richtwaarde overnemen?.
X Ja selecteren en met a bevestigen.
Het display toont de melding Bandenspan‐
ningscontrole opnieuw gestart.
Wanneer de melding Bandenspanningscon‐
trole opnieuw gestart niet na 5 seconden

banden kunnen klappen, in het bijzonder bij toenemende belading en snelheid.
RDe banden kunnen overmatig en/of ongelijkmatig slijten, hetgeen de grip sterk
nadelig beïnvloedt.
RDe rij-eigenschappen en het stuur- en
remgedrag kunnen sterk nadelig beïnvloed worden.
Er bestaat gevaar voor ongevallen!
Neem de geadviseerde bandenspanningen
in acht en controleer de bandenspanning
van alle banden:
Rten

minste elke twee weken
de belading wijzigt
Rvoor aanvang van een langere rit
Rbij gewijzigde gebruiksomstandigheden, bijvoorbeeld rijden in het terrein
Indien noodzakelijk de bandenspanning
aanpassen.
Rals

G WAARSCHUWING
Als ongeschikte accessoires op bandenventiel worden gemonteerd, kunnen de bandenventielen worden overbelast en falen,
waardoor verlies van bandenspanning
wordt veroorzaakt. Voor montage naderhand
aangeboden bandenspanningscontrolesystemen houden het bandenventiel geopend.
Dit kan bovendien leiden tot verlies van
bandenspanning. Er bestaat gevaar voor
ongevallen!
Alleen de standaard of de door smart speciaal voor uw auto goedgekeurde ventieldopjes op de bandenventielen schroeven.

Winterbanden gebruiken
Bandenspanning handmatig controleren en aanpassen
Bandenspanning alleen in afgekoelde toestand controleren.
X Minder dan 2 km met de auto rijden.
X De auto ten minste drie uur zonder directe
zonnestraling parkeren.
X Bandenspanning met een geschikte bandenspanningsmeter controleren.
X Indien nodig de bandenspanning aanpassen.
X Bandenspanningscontrole opnieuw starten.

H Milieu-aanwijzing

Winterbanden gebruiken

De bandenspanning regelmatig controleren, echter ten minste elke 14 dagen.

G WAARSCHUWING
M+S-banden met een profieldiepte onder
4 mm zijn niet geschikt voor gebruik in de
winter en bieden niet voldoende grip. Er
bestaat gevaar voor ongevallen!
M+S-banden met een profieldiepte van
minder dan 4 mm altijd vervangen.

De tabel voor de geadviseerde bandenspanning bij verschillende bedrijfsomstandigheden bevindt zich op de portierstijl aan
bestuurderszijde (B-stijl).
In de bandenspanningstabel kunnen bandenspanningen voor verschillende beladingstoestanden zijn aangegeven. Deze zijn in de
tabel gekenmerkt door een verschillend aantal personen en bagage. Het daadwerkelijke
aantal zitplaatsen kan daarvan afwijken.
Als een bandenmaat vóór de bandenspanning
vermeld staat, dan geldt de betreffende bandenspanning alleen voor deze bandenmaat.
Als geen bandenmaten zijn aangegeven, gelden de bandenspanningen in de bandenspanningstabel voor alle goedgekeurde banden.

Voor het begin van de winter bij een gekwalificeerde werkplaats een winterinspectie
laten uitvoeren.
X Bij lage temperaturen alleen met M+S
gekenmerkte winterbanden gebruiken.
X Onder winterse omstandigheden
M+S-banden met bovendien een sneeuwvloksymbool i gebruiken.
Met deze banden kunnen rijveiligheidssystemen, bijvoorbeeld ABS, ook in de winter correct werken.
X Voor alle wielen M+S-banden van hetzelfde
merk en met hetzelfde profiel gebruiken.
X Tijdens het rijden met M+S-banden de
daarvoor toegestane maximumsnelheid in
acht nemen.
X Alleen voor smart goedgekeurde bandentypen en -maten gebruiken.
X Wanneer banden met de voorgeschreven
draairichting worden gebruikt, de pijl op
de bandwang in acht nemen die de draairichting van de band aangeeft.

Z

>> Onderhouden en verzorgen.

G WAARSCHUWING
Als de bandenspanning herhaaldelijk
daalt, kunnen velg, ventiel of band beschadigd zijn. Een te lage bandenspanning kan
tot klappen van de band leiden. Er bestaat
gevaar voor ongevallen!
RDe band controleren op binnengedrongen
voorwerpen.
RControleer of de velg of het ventiel lekkage vertonen.
Als de beschadiging niet kan worden verholpen, contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.
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Ruitenwisserbladen vervangen
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Na montage van M+S-banden:
De bandenspanning controleren.
X Bandenspanningscontrole opnieuw starten.
X Als M+S-banden worden gemonteerd met een
lagere toegestane maximumsnelheid dan de
auto, moet in het gezichtsveld van de
bestuurder een sticker worden aangebracht. Snelheid met limiter op toegestane
maximumsnelheid voor M+S-banden
begrenzen.

X

>> Onderhouden en verzorgen.

Sneeuwkettingen gebruiken
G WAARSCHUWING

Ruitenwisserbladen vervangen
In acht nemen
G WAARSCHUWING
Als de ruitenwissers tijdens het vervangen
van de ruitenwisserbladen zich in beweging zetten, kunt u bekneld raken bij de
wisserarm. Er bestaat gevaar voor letsel!
Altijd de ruitenwissers en het contact uitschakelen, voordat de ruitenwisserbladen
worden vervangen.
! De onderhoudsklep of achterklep nooit

openen als een wisserarm van de voor- of
achterruit is weggeklapt. De wisserarm
nooit op de voor- of achterruit terugplaatsen als nog geen ruitenwisserblad gemonteerd is. De wisserarm vasthouden als een
ruitenwisserblad wordt vervangen. Als de
wisserarm zonder ruitenwisserblad wordt
losgelaten en op de ruit valt, kan deze door
de kracht van de botsing worden beschadigd.

Als sneeuwkettingen op de voorwielen worden gemonteerd, kunnen de sneeuwkettingen tegen de carrosserie of delen van het
onderstel schuren. Daardoor kan schade aan
de auto of aan de banden ontstaan. Er
bestaat gevaar voor ongevallen!
Om risico's te vermijden:
Rnooit

sneeuwkettingen op de voorwielen
monteren
Rsneeuwkettingen op de achterwielen
altijd paarsgewijs monteren.

! Voertuigen met stalen velgen: Wanneer
sneeuwkettingen op stalen velgen worden
gemonteerd, kunnen de wieldoppen worden
beschadigd. De wieldoppen van de betreffende wielen verwijderen voordat de
sneeuwkettingen worden gemonteerd.
Om veiligheidsredenen adviseert smart,
alleen voor smart goedgekeurde sneeuwkettingen te gebruiken. Meer informatie daarover is verkrijgbaar bij een smart center of
een gekwalificeerde werkplaats.
X Landspecifieke bepalingen in acht nemen.
X Alleen voor smart goedgekeurde sneeuwkettingen gebruiken.
X Sneeuwkettingen op beide achterwielen
monteren.
X Sneeuwkettingen alleen op met sneeuw
bedekte wegen gebruiken.
X Tijdens het rijden met sneeuwkettingen de
toegestane maximumsnelheid van 50 km/h
niet overschrijden.

Ruitenwisserbladen van de voorruit
vervangen
X

De sleutel in het contactslot in de stand 1 of
2 draaien.
X De combischakelaar in de stand 2 drukken.
De ruitenwisserarmen gaan omhoog.
X De sleutel in de stand 0 draaien en verwijderen.
X De wisserarm van de voorruit wegklappen.

Auto reinigen
X

In de richting van de pijl 3 op de beide
ontgrendelingsnokken ; van de houder ?
drukken en van de wisserarm wegtrekken.
X Ruitenwisserblad : in de richting van de
pijl 5 schuiven, tot de bevestigingshaak
van het ruitenwisserblad vrij ligt.
X Ruitenwisserblad verwijderen.

143

X

Ruitenwisserblad ; verwijderen.
Het nieuwe ruitenwisserblad ; op ruitenwisserarm : schuiven, tot deze vergrendelt.
X Ruitenwisserblad ; parallel aan de ruitenwisserarm : draaien.
X Controleren of het ruitenwisserblad ;
goed vastzit.
X Ruitenwisserarm : weer naar de achterruit klappen.
X

Wetenswaardigheden

X

Het nieuwe ruitenwisserblad : in de richting van de pijl 4 in de bevestiging =
van de ruitenwisserarm ; schuiven.
Het ruitenwisserblad grijpt aan.
X Controleren of het ruitenwisserblad goed
vastzit.
X Ruitenwisserarm ; voorzichtig op de
voorruit klappen.

Ruitenwisserblad van de achterruit
vervangen

Door regelmatige verzorging blijven het
uiterlijk en de kwaliteit van de auto langdurig behouden.
Het volgende moet bij de reiniging en verzorging van de auto in acht worden genomen:
X Een vochtige, zachte doek gebruiken.
X Door smart geadviseerde en goedgekeurde
verzorgings- en reinigingsmiddelen
gebruiken.
X Geen zuurhoudende reinigingsmiddelen
gebruiken.
X Pekel in de winter zorgvuldig en zo snel
mogelijk verwijderen.

Auto aan de buitenzijde reinigen
Auto reinigen
Auto voor het reinigen voorbereiden

G WAARSCHUWING

X

De sleutel uit het contactslot trekken.
Wisserarm : van de achterruit wegklappen
tot deze merkbaar vergrendelt.
X Het ruitenwisserblad ; in de richting van
de pijl uit de houder van de wisserarm
draaien, tot deze loskomt uit de vergrendeling.

X

Na het wassen van het voertuig hebben de
remmen een verminderde remwerking. Er
bestaat gevaar voor ongevallen!
Na het wassen van het voertuig voorzichtig
remmen en rekening houden met de verkeerssituatie, totdat de volledige remwerking weer aanwezig is.
X

Zijruiten volledig sluiten.
Aanjager van de klimaatregeling uitschakelen.
X Ruitenwisser in de stand 0 zette.

X

Z

>> Onderhouden en verzorgen.

Auto reinigen

Auto reinigen
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In wasstraat reinigen

RElektrische

X

RAccu

Auto voor het reinigen voorbereiden.
Ernstige vervuilingen verwijderen.
X Door de wasstraat rijden.
X Wax van de voorruit en ruitenwisserrubbers verwijderen.

X

i Als de ruitenwissers na het rijden door

een wasstraat strepen veroorzaken, kan dit
worden veroorzaakt door wax of andere resten. Deze resten kunnen met ruitensproeiervloeistof worden verwijderd.

>> Onderhouden en verzorgen.

Met de hand wassen
X

Een voor het met de hand wassen geschikte
wasplaats opzoeken.
X Auto voor het reinigen voorbereiden.
X Een mild reinigingsmiddel met een zachte
autospons aanbrengen.
X De auto met een zachte waterstraal grondig
afspuiten en de waterstraal daarbij niet op
luchtinlaatroosters richten.
X De auto met een zeem afdrogen.

componenten

RStekkers
RLampjes
RAfdichtrubbers
RVentilatiesleuven

Beschadigingen van afdichtrubbers of
elektrische componenten kunnen leiden tot
lekkage of uitvallen.
X Auto voor het reinigen voorbereiden.
X Een afstand van ten minste 30 cm aanhouden
tussen de sproeier van de hogedrukreiniger en de auto.
X Sproeier tijdens het reinigen bewegen.

Achteruitrijcamera reinigen

Met hogedrukreiniger reinigen

G WAARSCHUWING

De waterstraal van een roterende sproeier
(vuilfrees) kan van buitenaf niet zichtbare
schade aan de banden of onderdelen van het
onderstel veroorzaken. Dermate beschadigde onderdelen kunnen onverwachts uitvallen. Er bestaat gevaar voor ongevallen!
Voor de reiniging van de auto geen hogedrukreiniger met roterende sproeiers
gebruiken. Beschadigde banden of onderdelen van het onderstel direct laten vervangen.

! Een afstand van minimaal 30 cm tussen de
auto en de sproeiermond van de hogedrukreiniger aanhouden. Raadpleeg de informatie van de apparatuurfabrikant voor de
juiste afstand.
De sproeier van de hogedrukreiniger tijdens de reiniging bewegen.
Daarbij niet direct richten op:
RBanden
RPortiernaden, daknaden, voegen enzovoort

X

Cameralens : met water en een zachte doek
reinigen.

Sensoren reinigen

Auto reinigen
X

Sensoren : met water, autoshampoo en een
zachte doek reinigen.
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Ruiten en ruitenwissers reinigen
Ruiten reinigen

G WAARSCHUWING
De waterstraal van een roterende sproeier
(vuilfrees) kan van buitenaf niet zichtbare
schade aan de banden of onderdelen van het
onderstel veroorzaken. Dermate beschadigde onderdelen kunnen onverwachts uitvallen. Er bestaat gevaar voor ongevallen!
Voor de reiniging van de auto geen hogedrukreiniger met roterende sproeiers
gebruiken. Beschadigde banden of onderdelen van het onderstel direct laten vervangen.

! Voor het verwijderen van remstof geen

zuurhoudend velgenreinigingsmiddel
gebruiken. Anders kunnen de wielbouten en
onderdelen van het remsysteem worden
beschadigd.

! De auto na het reinigen niet direct lang-

durig parkeren, in het bijzonder na het
reinigen van de velgen met een velgenreinigingsmiddel. Velgenreinigingsmiddelen kunnen tot versnelde corrosie op de
remschijven en remblokken leiden. Daarom
na het reinigen enkele minuten rijden.
Door het remmen warmen de remschijven op
en drogen de remblokken. De auto kan nu
langdurig worden geparkeerd.
X Wielen met een zuurvrij reinigingsmiddel
reinigen.

Uitlaatsierstuk reinigen
! Het uitlaatsierstuk niet reinigen met

zure reinigingsmiddelen, bijvoorbeeld
sanitairreinigers, velgenreinigingsmiddelen.
X Uitlaateindpijp met een zuurvrij reinigingsmiddel reinigen.

G WAARSCHUWING
Als de ruitenwissers zich bij het reinigen
van de voorruit of de wisserbladen in beweging zetten, kunt u bekneld raken. Gevaar
voor letsel!
De ruitenwissers en het contact altijd uitschakelen voordat u de voorruit of de ruitenwisserbladen reinigt.

X

Ruitenwisserarmen verticaal plaatsen en
van de ruit wegklappen.
X De buiten- en binnenzijde van de ruiten
met een vochtige doek en een door smart
geadviseerd reinigingsmiddel reinigen.
X De waterafvoer van de voor- en achterruit
regelmatig van afzettingen ontdoen, zodat
het water ongehinderd kan wegstromen.

Ruitenwisserbladen reinigen
X

Ruitenwisserarmen verticaal plaatsen en
van de ruit wegklappen.
X Ruitenwisserbladen met een vochtige doek
reinigen.
X Ruitenwisserarmen terugklappen.

Panoramadak reinigen

! Uitsluitend reinigingsmiddelen of rei-

nigingsdoekjes gebruiken die geschikt
zijn voor kunststof lampglazen. Nietgeschikte reinigingsmiddelen of schoonmaakdoeken kunnen krassen veroorzaken op
het kunststof glas van het panoramadak, of
deze beschadigen. Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
X Mild reinigingsmiddel voor kunststof glas
aanbrengen en met een vochtige spons afvegen.

Buitenverlichting reinigen
X

Mild reinigingsmiddel voor kunststof glas
aanbrengen en met een natte spons afvegen.

Z

>> Onderhouden en verzorgen.

Wielen reinigen

Auto reinigen
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Lak reinigen en verzorgen

>> Onderhouden en verzorgen.

! Geen stickers op het lakoppervlak aan-

brengen. De ljmresten kunnen de lak
beschadigen.
X Verontreinigingen direct door voorzichtig wrijven verwijderen.
X Dode insecten met insectenverwijderaar
laten weken en afwassen.
X Vogeluitwerpselen met water laten weken
en afwassen.
X Teerspatten verwijderen met teerverwijderingsmiddel.
X Wax verwijderen met siliconenverwijderaar.
X Koelvloeistof, remvloeistof, boomhars,
olie, brandstof en vet met een in wasbenzine of aanstekervloeistof gedrenkte doek
met licht wrijven verwijderen.

Auto aan de binnenzijde reinigen
Displays reinigen
! Gebruikt voor het reinigen in geen geval:
Roplosmiddelen

op alcoholbasis of benzine
Rschurende reinigingsmiddelen
Rallesreinigers.
Deze kunnen het schermoppervlak beschadigen. Bij het reinigen geen druk op het
oppervlak van het display uitoefenen. Dit
kan tot onherstelbare schade aan het display leiden.
X Display uitschakelen en laten afkoelen.
X Oppervlak van het display met een microvezeldoek en reinigingsmiddel voor
TFT/LC-displays reinigen.
X Oppervlak van het display met een droge
microvezeldoek afdrogen.

Stuurwiel en versnellings- of keuzehendel reinigen
X

Met een vochtige doek afvegen of een door
smart geadviseerd lederverzorgingsmiddel gebruiken.

Veiligheidsgordels reinigen
G WAARSCHUWING
De veiligheidsgordel kunnen door bleken
of kleuren aanzienlijk zwakker worden.
Daardoor kunnen de veiligheidsgordel bijvoorbeeld bij een ongeval scheuren of uitvallen. Er bestaat een verhoogd gevaar voor
letsel of zelfs levensgevaar!
De veiligheidsgordel nooit bleken of kleuren.
! De veiligheidsgordels niet met chemi-

sche reinigingsmiddelen reinigen. De
veiligheidsgordel niet drogen door verwarming boven 80 † of in direct zonlicht.

X

Veiligheidsgordel alleen met een lauwwarme zeepoplossing reinigen.

Stoelen reinigen en verzorgen
Het volgende in acht nemen

! Voor het reinigen van stoelbekleding van

echt leder of kunstleder geen microvezeldoek gebruiken, omdat deze agressief is en
bij frequent gebruik de bekleding kan
beschadigen.
Door regelmatige verzorging blijven het
uiterlijk en de kwaliteit van de stoelen langdurig behouden.

Stoelbekleding uit echt leder reinigen en
verzorgen
X

Een doek met water vochtig maken en de
stoelbekleding reinigen. Leder daarbij
niet doornat laten worden.
X Met een droge doek nawrijven.
X Door smart geadviseerd lederverzorgingsmiddel aanbrengen.

Stoelbekledingen uit kunstleder reinigen
X

Een doek met water met een afwasmiddel
vochtig maken en de stoelbekleding reinigen.

Onderhoudstermijnen waarnemen
Stoffen stoelbekledingen reinigen

Vloerbedekking reinigen

X

Microvezeldoek met water met een afwasmiddel vochtig maken.
X Bij stoffen bekleding voorzichtig wrijven
en complete bekledingsdelen reinigen.
X Stoel laten drogen.

X

DINAMICA stoelbekledingen reinigen

middelen zoals teerverwijderingsmiddel
of velgenreinigers, noch poetsmiddel of
wax gebruiken. Anders kan het oppervlak
worden beschadigd.
X Sierelementen met een vochtige microvezeldoek reinigen.
X Bij sterke vervuiling door smart geadviseerde en goedgekeurde verzorgings- en
reinigingsmiddelen gebruiken.

Doek met water vochtig maken.
X Complete bekledingsdelen reinigen.

Bekledingen reinigen
Kunststof bekleding reinigen

G WAARSCHUWING

Door oplosmiddelhoudende verzorgings‑
en reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het dashboard poreus worden.
Wanneer dan de airbags activeren, kunnen
kunststof delen losraken. Gevaar voor letsel!
Geen oplosmiddelhoudende verzorgingsen reinigingsmiddel voor het reinigen van
het dashboard gebruiken.

! Op kunststof oppervlakken in geen geval:
Rstickers
Rfolie
Rparfumeurs

of iets dergelijks bevestigen.
Anders kan de kunststof worden beschadigd.
Om het uiterlijk van de hoogwaardige kunststof oppervlakken te behouden deze niet met
cosmetica, insectenwerende middelen of zonnecrèmes in contact laten komen.
X Kunststof bekleding met een vochtige doek
reinigen.
X Bij sterke vervuiling door smart geadviseerde en goedgekeurde verzorgings- en
reinigingsmiddelen gebruiken.

Interieurhemel reinigen
X

Sterke vervuilingen met een zachte borstel
verwijderen of een door smart geadviseerd
reinigingsmiddel gebruiken.

Door smart geadviseerde vloerbedekkingsen textielreinigingsmiddelen gebruiken.

Sierelementen reinigen
! Geen oplosmiddelhoudende reinigings-

Onderhoudstermijnen waarnemen
De controlelampjes ¯ en ° op het display van het combi-instrument herinneren
aan aanstaande onderhoudstermijnen:
R¯: kleine onderhoudsbeurt.
R°: grote onderhoudsbeurt.
Na het starten van de motor knippert het controlelampje enkele seconden. Afhankelijk
van de gebruiksomstandigheden van de auto
wordt bovendien de resterende tijd of de resterende afstand tot de onderhoudstermijn
weergegeven.
Het onderhoudsinterval is afgestemd op normale bedrijfsomstandigheden van de auto.
Bij zwaardere bedrijfsomstandigheden of
zwaardere belasting van de auto, bijvoorbeeld bij regelmatig rijden in de stad met
veelvuldige tussenstops, het volgende in acht
nemen:
X Onderhoudswerkzaamheden vaker laten uitvoeren dan het onderhoudsinterval aangeeft.
X Luchtfilter, motorolie en oliefilter vaker
vervangen.
X Banden vaker controleren.
Meer informatie over de onderhoudsintervallen en de onderhoudsbeurten zijn in het
afzonderlijke onderhoudsboekje of in elk
smart center te vinden.

Z

>> Onderhouden en verzorgen.
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Auto buiten gebruik stellen
Auto buiten gebruik stellen
! In acht nemen dat tijdens langere stand-

>> Onderhouden en verzorgen.

tijden schade aan de auto kan ontstaan en
dat de accu ontladen of beschadigd kan
raken.
X Een gekwalificeerde werkplaats opzoeken
en advies inwinnen.

De auto bij een ongeval of pechgeval beveiligen
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De auto bij een ongeval of pechgeval
beveiligen
Auto beveiligen
! Bij een beschadigde band mogen zich

geen personen in de gevarenzone bevinden.
De auto zo ver mogelijk van de verkeersstroom en op een stevige en stroeve ondergrond parkeren.
X De noodknipperlichten inschakelen.
X De voorwielen in de rechtuitstand draaien.
X De motor afzetten.
X De passagiers laten uitstappen.
X De auto tegen wegrollen beveiligen.
X Gevarendriehoek opklappen.
Zonder TIREFIT kan de auto bij bandenpech
niet met het eigen boordgereedschap weer
rijklaar worden gemaakt. Via het smart
audiosysteem kan geen noodoproep worden
verstuurd. Eigenaren en bestuurders van
auto's zijn verantwoordelijk voor het uitrusten van de auto met een overeenkomstige
pechset en in geval van pech hulp in te roepen.
X

X

De toets : indrukken.

De auto beveiligen op vlak terrein

Noodknipperlicht in- en uitschakelen
Wanneer de noodknipperlichten ingeschakeld zijn, knipperen alle knipperlichten.
De noodknipperlichten worden in de volgende
gevallen automatisch ingeschakeld:
REr is een airbag is geactiveerd.
RDe auto wordt vanaf een snelheid van meer
dan 70 km/h krachtig afgeremd en komt tot
stilstand.
De noodknipperlichten worden na een noodstop automatisch uitgeschakeld, wanneer de
auto weer een snelheid van meer dan 10 km/h
bereikt.

X

Het wiel dat diagonaal staat ten opzichte
van het te verwisselen wiel, aan de voor- en
achterzijde met een wielkeg of iets dergelijks blokkeren.

De auto beveiligen op een helling

X

Wiggen of andere geschikte voorwerpen
onder de wielen van de voor- en achteras
leggen.

>> Ongeval en pech afhandelen.

Auto tegen wegrollen beveiligen

Banden afdichten met TIREFIT-set
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Gevarendriehoek gebruiken

controleren. De inhoud eventueel vervangen en ontbrekende artikelen vervangen.

>> Ongeval en pech afhandelen.

Gevarendriehoek verwijderen

Gevarendriehoek is in de bagageruimte achter de achterbank met een klittenbandsluiting aan de vloerbedekking bevestigd. Na
gebruik weer op deze plaats aanbrengen.
X De gevarendriehoek : uit de bagageruimte nemen.

De EHBO-set ; is in de bagageruimte achter
de achterbank met een klittenbandsluiting
aan de vloerbedekking bevestigd. Na gebruik
weer op deze plaats aanbrengen.
X De EHBO-set uit de bagageruimte nemen.

Boordgereedschapsbak verwijderen
Gevarendriehoek opklappen

X

De standaards 3 opzij naar buiten klappen.
X De reflectoren aan de zijkant 2 tot een
driehoeksvorm omhoogtrekken.
X De reflectoren met de bovenste drukknop 1
met elkaar verbinden.
X De gevarendriehoek op voldoende afstand
van de auto neerzetten.

Het sleepoog en de TIREFIT-set bevinden zich
in de boordgereedschapsbak onder het dashboardkastje.
X Schroeven in de beenruimte van de passagier eruit draaien.
X Boordgereedschapsbak verwijderen.

Banden afdichten met TIREFIT-set
Wetenswaardigheden

EHBO-set verwijderen
i Ten minste eenmaal per jaar de houdbaarheidsdatum van de inhoud van de EHBO-set

TIREFIT is een bandenafdichtmiddel. Met
TIREFIT kunnen perforaties tot 4 mm, met
name in het loopvlak van de band, bij buitentemperaturen tot -20 † worden afgedicht.

Banden afdichten met TIREFIT-set
Het bandenafdichtmiddel wordt in de band
gepompt.
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RMet bandenafdichtmiddel vervuilde kle-

ding direct vervangen.
RBij allergische reacties direct naar een

arts gaan.

Het volgende in acht nemen

Rinsnijdingen

of perforaties in de band
die groter zijn dan hiervoor genoemd
Rschade aan het velgbed
Rbeschadigingen door het rijden met een
zeer lage bandenspanning of een lege
band.
Er bestaat gevaar voor ongevallen!
Niet verder rijden! Contact opnemen met
een gekwalificeerde werkplaats.

G WAARSCHUWING
Het bandenafdichtmiddel is schadelijk
voor de gezondheid en veroorzaakt irritaties. Het mag niet in contact met huid, ogen
of kleding komen of ingeslikt worden. De
dampen niet inademen. Afdichtmiddel uit
de buurt van kinderen houden. Er bestaat
gevaar voor letsel!
Wanneer u met het bandenafdichtmiddel in
aanraking bent gekomen, de volgende punten in acht nemen:
RBandenafdichtmiddel

op de huid direct
met water afspoelen.
RAls bandenafdichtmiddel met de ogen in
aanraking gekomen is, moet u de ogen
direct grondig met schoon water spoelen.
RAls het bandenafdichtmiddel ingeslikt
is, direct de mond grondig uitspoelen en
veel water drinken. Geen braken opwekken en direct contact opnemen met een
arts!

G WAARSCHUWING
Een met bandenafdichtmiddel tijdelijk
afgedichte band beïnvloedt de rij-eigenschappen en is niet geschikt voor hogere
snelheden. Er bestaat gevaar voor ongevallen!
Uw rijstijl overeenkomstig aanpassen en
voorzichtig rijden. Nooit de voor een met
bandenafdichtmiddel afgedichte band aangegeven maximumsnelheid overschrijden.

H Milieu-aanwijzing
De gebruikte fles bandenafdichtmiddel op
milieuvriendelijke wijze laten afvoeren,
bijvoorbeeld door een gekwalificeerde
werkplaats.
Op de veiligheidsvoorschriften van de fabrikant op de sticker van de bandencompressor
letten.

Band met bandenplakmiddel vullen
X

Binnengedrongen voorwerpen in de band
laten zitten.
X Boordgereedschapsbak verwijderen.
X TIREFIT-set, bestaande uit een fles bandenafdichtmiddel en bandenvulcompressor,
uit het boordgereedschapsbak verwijderen.
X De sticker met de maximumsnelheid 80 km/h
in het gezichtsveld van de bestuurder op
het instrumentenpaneel plakken.

Z

>> Ongeval en pech afhandelen.

G WAARSCHUWING
In de volgende gevallen kan het bandenafdichtmiddel niet voor voldoende pechhulp
zorgen, omdat de band niet kan worden
afgedicht, bij:

Banden afdichten met TIREFIT-set
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>> Ongeval en pech afhandelen.

X

De stekker : met kabel van de bandencompressor ; afrollen.
X De slang A uit de bodem van de behuizing
van de bandencompressor ; nemen.
X Het afsluitkapje van de fles bandenafdichtmiddel ? losdraaien.
X De slang A aansluiten.

X

Het ventieldopje van het ventiel E van de
lekke band draaien.
X Het afsluitkapje op de vulslang = losdraaien.
X De vulslang = op het ventiel E schroeven.
X De stekker : in de contactdoos van de
sigarettenaansteker of in de 12V-contactdoos steken.
X De sleutel in het contactslot in stand 1
draaien.
X De in- en uitschakelknop B op de bandenvulcompressor ; in stand 1 drukken.
Het bandenafdichtmiddel wordt in de band
gepompt. Daarbij kan de druk kortstondig
naar circa 600 kPa (6,0 bar, 86 psi) stijgen.
i Schade aan de bandenvulcompressor verhinderen

De bandenvulcompressor in deze fase niet
uitschakelen.
X De bandencompressor maximaal 15 minuten
laten draaien en daarna laten afkoelen.
De bandenspanning moet ten minste 180 kPa
(1,8 bar, 26 psi) bedragen.
Weggelekt bandenplakmiddel laten opdrogen.
Daarna kan het als een folie worden losgetrokken.
Met bandenplakmiddel vervuilde kleding zo
snel mogelijk in een stomerij met perchloorethyleen laten reinigen.

Verdere procedure als de spanning van
de afgedichte band lager dan 180 kPa is
G WAARSCHUWING
Als de aangegeven bandenspanning niet
wordt bereikt, is de band te zwaar beschadigd. Het bandenafdichtmiddel kan hier
geen oplossing bieden. Beschadigde banden en een te lage bandenspanning kunnen
het remgedrag en de rij-eigenschappen
sterk nadelig beïnvloeden. Er bestaat
gevaar voor ongevallen!
Niet verder rijden. Een gekwalificeerde
werkplaats raadplegen.
X

De bandencompressor uitschakelen.
De vulslang losdraaien van het ventiel van
de lekke band.
X Langzaam circa 10 m voor- of achteruitrijden.
X De band opnieuw oppompen.
Na maximaal 15 minuten moet de bandenspanning ten minste 180 kPa (1,8 bar, 26 psi)
bedragen.
X

Verdere procedure als de spanning van
de afgedichte band minstens 180 kPa
bedraagt
X

De bandencompressor uitschakelen.
De vulslang losdraaien van het ventiel van
de lekke band.
X De fles bandenafdichtmiddel en de bandencompressor opbergen.

X

Starthulp ontvangen en de accu opladen
Een proefrit maken.
De toegestane maximumsnelheid voor een
met bandenafdichtmiddel afgedichte band
is 80 km/h.
X Na circa 3 km rijden stoppen en de bandenspanning controleren met de bandencompressor.
De bandenspanning moet nu ten minste
130 kPa (1,3 bar, 19 psi) bedragen. De exacte
waarden bevinden zich op de portierstijl
(B-stijl) aan bestuurderszijde.
X Indien nodig de bandenspanning aanpassen.
X De vulslang losdraaien van het ventiel van
de gerepareerde band.
X Het ventieldopje op het ventiel van de
gerepareerde band draaien.
X De fles bandenafdichtmiddel uit de bandencompressor trekken. De vulslang blijft
op de fles bandenafdichtmiddel.
X Naar de dichtstbijzijnde gekwalificeerde
werkplaats rijden en de band laten vervangen.
X De fles bandenafdichtmiddel en vulslang zo
snel mogelijk laten vervangen bij een
gekwalificeerde werkplaats.

X

De toets : naast de manometer ; indrukken.
i Ook niet gebruikt bandenplakmiddel verliest in de loop van de tijd zijn werking.
De fles bandenafdichtmiddel elke vier jaar
laten vervangen bij een gekwalificeerde
werkplaats.

Starthulp ontvangen en de accu opladen
Het volgende in acht nemen
G WAARSCHUWING
Ondeskundig uitgevoerde werkzaamheden
aan de accu kunnen tot bijvoorbeeld kortsluiting leiden. Dat kan leiden tot functiebeperkingen van veiligheidsrelevante
systemen, zoals het verlichtingssysteem,
het ABS (antiblokkeersysteem) of het ESP®
(elektronisch stabiliteitsprogramma). De
bedrijfsveiligheid van de auto kan beperkt
zijn.
U kunt de controle over de auto verliezen,
bijvoorbeeld:
Rbij

Bandenspanning aanpassen
Bandenspanning verhogen
X

X

Bandenvulcompressor inschakelen.
Weergave in acht nemen.

Bandenspanning verlagen

het remmen

Rbij abrupte stuurbewegingen en/of niet-

aangepaste snelheid.
Er bestaat gevaar voor ongevallen!
Bij kortsluiting of een gelijkwaardige
storing direct contact opnemen met een
gekwalificeerde werkplaats. Niet verder
rijden. Werkzaamheden aan de accu altijd
bij een gekwalificeerde werkplaats laten
uitvoeren.

G WAARSCHUWING
Bij het opladen en bij de starthulp kan een
explosief gasmengsel van de accu ontsnappen. Explosiegevaar!
Beslist vuur, open licht, vonkvorming en
roken vermijden. Bij het opladen en bij
starthulp voor voldoende ventilatie zorgen. Buig u niet over een accu.

Z

>> Ongeval en pech afhandelen.
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Starthulp ontvangen en de accu opladen
G WAARSCHUWING
Bij het opladen van een accu komt waterstofgas vrij. Als u een kortsluiting veroorzaakt of als er vonkvorming optreedt, kan
het waterstofgas ontsteken. Explosiegevaar!
RAltijd erop letten dat de plusklem van
een aangesloten accu niet met delen van
het voertuig in aanraking komt.
RGeen metalen voorwerpen of gereedschap
op een accu leggen.
RBij het losmaken en aansluiten van de
accu beslist de beschreven volgorde van
de accuklemmen aanhouden.
RBij starthulp altijd erop letten dat
alleen accupolen met dezelfde polariteit
met elkaar verbonden worden.
RBij starthulp beslist de beschreven
volgorde voor het vast- en losmaken van
de startkabels aanhouden.
RAls de motor draait de accuklemmen niet
losdraaien of verwijderen.
G WAARSCHUWING
Elektrostatische oplading kan tot vonkvorming leiden en daardoor het zeer explosieve gasmengsel uit een accu ontsteken. Er
bestaat explosiegevaar!
Direct voor het aanraken van de accu de
metalen carrosserie aanraken, om een aanwezige elektrostatische oplading af te
bouwen.
G WAARSCHUWING
Accuzuur is een agressieve stof. Er bestaat
gevaar voor letsel!
Het mag niet met de huid, ogen of kleding in
aanraking komen. Geen accugassen inademen. Niet over de accu buigen. Kinderen uit
de buurt van de accu houden. Accuvloeistof
direct grondig met veel schoon water
afspoelen en zo snel mogelijk contact opnemen met een arts.

G WAARSCHUWING
Een ontladen accu kan reeds bij temperaturen rond het vriespunt bevriezen. Als
starthulp wordt gegeven of als de accu wordt
opgeladen, kan accugas ontsnappen. Er
bestaat explosiegevaar!
Een bevroren accu altijd laten ontdooien,
alvorens deze op te laden of starthulp te
geven.
! Werkzaamheden aan de accu altijd bij een

gekwalificeerde werkplaats laten uitvoeren. Als het in uitzonderingsgevallen
beslist noodzakelijk is dat u zelf de accukabels losmaakt, er beslist op letten dat:
Rde motor wordt afgezet en de sleutel uit
het contactslot wordt verwijderd. Alle
controlelampjes in het instrumentenpaneel moeten gedoofd zijn. Anders kunnen
elektrische onderdelen, bijvoorbeeld de
dynamo, worden beschadigd.
Reerst de minklem en vervolgens de plusklem wordt losgemaakt. In geen geval de
accuklemmen verwisselen! Anders kan de
elektronica van de auto worden beschadigd.
Rna het losmaken van de accukabels van de
accu, in auto's met automatische transmissie, de transmissie in de stand P
geblokkeerd is. De auto is beveiligd
tegen wegrollen. De auto kan dan niet
worden bewogen.
De accu en de afdekking van de plusklem
moeten tijdens het gebruik altijd stevig
gemonteerd zijn.

! Als bij ingeschakeld contact een geringe
boordnetspanning (bijvoorbeeld zwakke
verlichting) optreedt of op het display
3 wordt weergegeven, niet starten.
Anders kan een startpoging koude of niet
volledig opgeladen accu's beschadigen.

! Veelvuldige en langdurige startpogingen
voorkomen. Anders kan door onverbrande
brandstof de katalysator worden beschadigd.

H Milieu-aanwijzing
Batterijen bevatten schadelijke stoffen. Het is bij

Starthulp ontvangen en de accu opladen

smart adviseert, om veiligheidsredenen
alleen accu's te gebruiken die smart voor de
auto heeft goedgekeurd. Deze accu's bieden
bij een ongeval een verhoogde bescherming
tegen eruit lopende accuvloeistof.

Starthulp ontvangen
De volgende regels in acht nemen bij de
starthulp:
RVeelvuldige en langdurige startpogingen
voorkomen.
RDe auto niet met behulp van een snellader
starten.
RDe motor mag alleen met startkabels worden
gestart als de motor koud en het uitlaatsysteem afgekoeld is.
RAlleen accu's met een nominale spanning
van 12 V als starthulp gebruiken.
RAlleen startkabels met voldoende grote
doorsnede en geïsoleerde pooltangen
gebruiken.
RWanneer de accu volledig ontladen is, de
starthulp-gevende accu enkele minuten
aangesloten laten voordat een startpoging
wordt ondernomen. Daardoor wordt de lege
accu enigszins opgeladen.
RErop letten dat de beide auto's elkaar niet
raken.
RControleren of de startkabels onbeschadigd zijn.
RNiet-geïsoleerde onderdelen van de poolklemmen niet met andere metalen onderde-

len in aanraking laten komen zolang de
startkabels met de accu zijn verbonden.
RDe startkabels mogen bij draaiende motor
geen bewegende onderdelen kunnen raken,
bijvoorbeeld de wisserstangen of de ventilator.

A Geladen externe accu of een overeenkom-

stig starthulpsysteem
De auto met de parkeerrem beveiligen.
X Alle elektrische verbruikers,
bijvoorbeeld de achterruitverwarming of
verlichting, uitschakelen.
X De sleutel in het contactslot in stand 0
draaien.
X De sleutel uit het contactslot trekken.
X Onderhoudsklep openen.
X De afdekkap van de pluspool : van de eigen
accu verwijderen.
X Eerst de pluspool : van de eigen accu en de
pluspool ; van de externe accu A met
behulp van de startkabel verbinden.
X De motor van de andere auto stationair
laten draaien.
X Eerst de minpool = van de externe accu A
en vervolgens de minpool ? van de eigen
accu met de startkabel verbinden.
X De motor starten.
X Alvorens de startkabels los te maken beide
motoren enkele minuten laten draaien.
X De startkabels in omgekeerde volgorde losmaken.
X De afdekkap van de pluspool : bevestigen.
X De accu bij een gekwalificeerde werkplaats laten controleren.
Niet bij alle auto's is de accu bereikbaar.
Wanneer de accu van de andere auto niet
bereikbaar is, vraagt u om starthulp via een
externe accu of met behulp van een starthulpsysteem.
X

Z

>> Ongeval en pech afhandelen.

wet verboden batterijen
samen met het huisvuil af te
voeren. Ze moeten afzonderlijk worden ingezameld
en op milieuvriendelijke
wijze worden afgevoerd.
Batterijen op milieuvriendelijke wijze afvoeren. Lege batterijen bij
een gekwalificeerde werkplaats of bij de daarvoor
bestemde plaatsen inleveren.
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Auto slepen en aanslepen

>> Ongeval en pech afhandelen.

Accu opladen
Om beschadigingen te vermijden, de volgende
voorwaarden in acht nemen:
RAlleen acculaders gebruiken met een
begrenzing van de laadspanning op max.
14,8 V gebruiken.
RDe accu alleen met een door smart goedgekeurde oplader opladen.
Bij gebruik van een andere oplader de accu
vóór het opladen uitbouwen.
RDe handleiding van de oplader lezen.
X Onderhoudsklep openen.
X De afdekkap van de pluspool : van de accu
verwijderen.
X De pluspool : van de accu met de pluspool ; van de oplader A verbinden.
X De minpool = van de oplader A met de
minpool ? van de accu verbinden.
De accu van de auto voor een lange levensduur
altijd voldoende opladen. Als de auto gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, kan
de accu mettertijd ontladen.
Voor het opladen van de accu kan een door
smart geadviseerde oplader worden aangesloten.
Bij langdurige stilstand van de auto de accu
vaker controleren of bij een gekwalificeerde
werkplaats laten loskoppelen.
Een door smart aangepaste en goedgekeurde
oplader maakt het opladen in ingebouwde
toestand mogelijk. Meer informatie daarover
is verkrijgbaar bij elk smart center.

Auto slepen en aanslepen
Het volgende in acht nemen
G WAARSCHUWING
Veiligheidsrelevante functies zijn
beperkt of niet meer beschikbaar als
Rde

motor niet draait

Rhet remsysteem of de stuurbekrachtiging

een storing vertoont
Rde spanningsvoorziening of het boordnet

een storing vertoont.
Als uw voertuig dan wordt gesleept, kan
voor het sturen en remmen aanzienlijk meer

kracht nodig zijn. Er bestaat gevaar voor
ongevallen!
In dat geval een sleepstang gebruiken. Vóór
het slepen controleren of de besturing
functioneert.

G WAARSCHUWING
Als het stuurslot in aangrijping is, kan het
voertuig niet meer worden bestuurd. Er
bestaat gevaar voor ongevallen!
Bij het slepen met een sleepkabel of sleepstang altijd het contact inschakelen.

G WAARSCHUWING
Wanneer de te slepen auto zwaarder is dan
het toegestane totaalgewicht van uw auto,
kan:
Rhet

sleepoog afscheuren
combinatie gaan slingeren en zelfs
kantelen.
Er bestaat gevaar voor ongevallen!
Als u een andere auto aansleept of sleept,
moet erop worden gelet dat het gewicht
ervan niet hoger is dan het toegestane
totaalgewicht van uw auto.

Rde

Gegevens over het toegestaan totaalgewicht
van de auto vindt u op het voertuigtypeplaatje
(Y pagina 188).

! Bij het slepen met een sleepkabel de vol-

gende punten in acht nemen:
sleepkabel indien mogelijk aan
dezelfde zijde aan beide voertuigen
bevestigen.
RIn acht nemen dat de sleepkabel niet langer dan wettelijk toegestaan is. De
sleepkabel in het midden markeren, bijvoorbeeld met een witte lap (30 x 30 cm).
Daardoor herkennen andere verkeersdeelnemers de sleepsituatie.
RDe sleepkabel alleen aan de sleepogen
bevestigen.
RTijdens het rijden de remlichten van het
trekkende voertuig in de gaten houden.
RDe

Auto slepen en aanslepen
Altijd een dusdanige afstand aanhouden
dat de sleepkabel niet doorhangt.
RVoor het slepen geen staalkabels of kettingen gebruiken. Anders kan het voertuig worden beschadigd.
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Sleepoog aanbrengen

! De sleepogen niet gebruiken om de auto

los te trekken. Dit kan tot beschadigingen
aan de auto leiden. Bij twijfel moet de auto
met een kraan worden geborgen.

! Tijdens het slepen resp. aanslepen langzaam en zonder schokken wegrijden. Anders
kunnen te hoge trekkrachten de auto
beschadigen.

50 km worden gesleept. Daarbij mag een
sleepsnelheid van 50 km/h niet worden
overschreden.
Bij een sleepafstand van meer dan 50 km
moet de gehele auto worden opgetild en zo
getransporteerd.
Bij het slepen en aanslepen de wettelijke
bepalingen in het betreffende land in acht
nemen.
Slepen moet de voorkeur worden gegeven
boven vervoeren.
Auto met automatische transmissie: Bij het
slepen moet de automatische transmissie in
stand N staan.

i Vóór het slepen de automatische vergrendeling uitschakelen. Anders is er bij het
aanslepen of slepen van de auto gevaar voor
buitensluiten.

i Auto's met gemonteerde basisdrager:
De auto niet met een gemonteerde basisdrager slepen.
De sleepstang of de sleepkabel niet aan de
basisdrager bevestigen.
Auto's met automatische transmissie: Bij het
slepen van de auto de aanwijzingen m.b.t. de
keuzehendel in acht nemen.

Het sleepoog kan voor of achter aan de auto
worden bevestigd.
X Het sleepoog uit het boordgereedschapsbak
nemen.
X Afdekking : op de auto voorzichtig losdrukken.
X Het sleepoog tot de aanslag vastdraaien.

Auto slepen met beide assen op de grond
Auto's met automatische transmissie:
X

De sleutel in het contactslot in stand 2
draaien.
X Het rempedaal indrukken en ingedrukt houden.
X De automatische transmissie in stand N
zetten.
Bij een elektrische storing kan de keuzehendelblokkering handmatig worden opgeheven.
X Het rempedaal loslaten.
X De parkeerrem vrijzetten.
X Alarmknipperlichtinstallatie inschakelen.
Z
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! De auto mag over een afstand van maximaal

Auto slepen en aanslepen
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Auto's met handgeschakelde versnellingsbak:
X

De sleutel in het contactslot in stand 2
laten staan.
X Het rempedaal loslaten.
X De parkeerrem vrijzetten.
X Alarmknipperlichtinstallatie inschakelen.

Auto slepen met opgetilde achteras

>> Ongeval en pech afhandelen.

X

Alarmknipperlichtinstallatie inschakelen.
X Automatische portiervergrendeling uitschakelen
X De voorwielen in de rechtuitstand draaien.
X Auto met automatische transmissie: De
sleutel in het contactslot in stand 2
draaien.
X Auto met automatische transmissie: De
transmissie in stand P zetten.
X Auto met handgeschakelde versnellingsbak: Het koppelingspedaal volledig
indrukken en de neutraalstand inschakelen.
X De sleutel in het contactslot in stand 0
draaien en verwijderen.

Auto vervoeren
! De auto alleen aan de wielen of velgen

vastmaken, niet aan delen van de auto zoals
onderdelen van de assen of besturing.
Anders kan de auto worden beschadigd.
X Auto met handgeschakelde versnellingsbak: Het koppelingspedaal volledig
indrukken en de neutraalstand inschakelen.

Zodra de auto op de transporter staat:
X De parkeerrem bedienen.
X Auto met automatische transmissie: De
transmissie in stand P zetten.
X Auto met handgeschakelde versnellingsbak: De eerste versnelling inschakelen.
X Sleutel verwijderen.
X De auto vastsjorren.

De motornoodstart door aanslepen uitvoeren
Voor het slepen moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:
RDe accukabels zijn aangesloten.
RDe motor is afgekoeld.
RHet uitlaatsysteem is afgekoeld.
X Alarmknipperlichtinstallatie inschakelen.
X Sleepoog aanbrengen.
X Sleepstang of sleepkabel bevestigen.
X Het rempedaal indrukken en ingedrukt houden.
X De sleutel in het contactslot in stand 2
draaien.
X Auto met automatische transmissie: Handmatig schakelen activeren.
X Auto met handgeschakelde versnellingsbak: Het koppelingspedaal volledig
indrukken, de tweede versnelling inschakelen en het koppelingspedaal volledig
ingedrukt houden.
X Rempedaal loslaten.
X Het voertuig aanslepen.
X Auto met automatische transmissie: De
keuzehendel zo lang naar voren in de richting q drukken, tot de motor start. Daarbij
niet het gaspedaal indrukken.
X Auto met handgeschakelde versnellingsbak: Het koppelingspedaal langzaam laten
opkomen, daarbij het gaspedaal niet
bedienen.
X Auto met handgeschakelde versnellingsbak: Wanneer de motor aanslaat, direct het
koppelingspedaal volledig indrukken en
de neutraalstand inschakelen.
X Motor door gas geven draaiend houden.
X De auto veilig op een geschikte plaats tot
stilstand brengen.
X De parkeerrem bedienen.
X Sleepstang of sleepkabel verwijderen.
X Sleepoog verwijderen.

Lampjes vervangen
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Sleepoog verwijderen
X

Het sleepoog losdraaien en verwijderen.
De bovenste afdekking bij de uitsparing
aanbrengen en aan de onderzijde vergrendelen.
X Het sleepoog weer in de boordgereedschapsbak opbergen.

X

Bij een storing aan de elektrische installatie kan de keuzehendelblokkering handmatig
worden opgeheven, bijvoorbeeld als voor het
slepen van de auto de parkeervergrendeling
werd opgeheven en vervolgens weer moet worden ingeschakeld.

! Geen scherpe voorwerpen gebruiken om de
afdekking in de middenconsole op te wippen. Anders kan de afdekking of de middenconsole worden beschadigd.

X

De gele ontgrendeling = achter de bekleding omhoogtrekken en tegelijkertijd de
ontgrendelingsknop ? op de keuzehendel
indrukken.
X De keuzehendel in stand P of N schakelen.

Lampjes vervangen
Wetenswaardigheden
G WAARSCHUWING
Lampjes, verlichting en stekkers kunnen in
het gebruik zeer heet worden. Bij het vervangen van een lampje kunt u zich aan deze
onderdelen branden. Er bestaat gevaar voor
letsel!
Deze onderdelen laten afkoelen voordat u
het lampje vervangt.
G WAARSCHUWING

X

De parkeerrem bedienen.
X Afdekking : in de middenconsole met een
vlak, stomp voorwerp bij de onderzijde ;
losdrukken.
X De afdekking : in de richting van de pijl
eruit trekken.

De ventilateur van de radiateur kan ook bij
afgezette motor doordraaien of onaangekondigd beginnen te draaien. Er bestaat
gevaar voor letsel!
Wanneer u handelingen in de frontruimte
moet uitvoeren,
Rhet

contact uitschakelen
en horloges afdoen
Rnooit in het bereik van de ventilateur
grijpen
Rkledingstukken en haar verwijderd houden van de ventilateur.
Rsieraden

Z
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Keuzehendelblokkering handmatig
opheffen

Lampjes vervangen

>> Ongeval en pech afhandelen.
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Bij het lampjes vervangen de volgende voorschriften in acht nemen:
RHet lampje alleen bij afgezette motor vervangen.
RGeen lampjes gebruiken die gevallen zijn
of zichtbare schade, bijvoorbeeld krasjes,
vertonen.
RHet glas van het lampje niet met de blote
handen aanraken.
RAlleen reservelampjes met de voorgeschreven spanning gebruiken.
RLampjes niet met vochtigheid in contact
laten komen.
RLED-verlichtingen alleen bij gekwalificeerde werkplaatsen laten vervangen.
Alleen de hierna beschreven lampjes overeenkomstig het aangegeven typen lampjes
zelf vervangen.

Lampjes voor vervangen
Dimlicht en grootlicht vervangen

Richtingaanwijzer voor vervangen

X

Verlichting uitschakelen.
Het betreffende voorwiel naar binnen
draaien.
X Klem : omlaagdrukken.
X Afdekking ; naar boven toe verwijderen.
X De fitting linksom draaien en naar buiten
trekken.
X Lampje uit de fitting trekken.
X Het nieuwe lampje aanbrengen.
X Fitting aanbrengen en rechtsom draaien,
tot deze vergrendelt.
X Afdekking aanbrengen en vergrendelen.
X

Richtingaanwijzer op de zijkant vervangen

X

Verlichting uitschakelen.
Onderhoudsklep openen.
X Deksel : verwijderen.
X Stekker eruit trekken.
X Beugel ; indrukken en naar links drukken.
X Lampje eruit trekken.
X Het nieuwe lampje aanbrengen.
X Beugel vergrendelen.
X Stekker aansluiten.
X Deksel : aanbrengen en vergrendelen.
X

X

Een vlak gereedschap voorzichtig in uitsparing : aanbrengen.
X Richtingaanwijzer op de zijkant ; losdrukken.
X De lamphouder in de richtingaanwijzer op
de zijkant ; een kwart omwenteling
linksom draaien en verwijderen.
X Lampje uit lamphouder trekken.

Lampjes vervangen
X

Het nieuwe lampje in de lamphouder aanbrengen.
X De lamphouder in de richtingaanwijzer op
de zijkant aanbrengen en een kwart omwenteling rechtsom draaien.
X Richtingaanwijzer op de zijkant ; aanbrengen.
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Afdekking van het achterlicht verwijderen

Lampjes achter vervangen
Lampjes van het achterlicht vervangen
Achterlicht zonder deel-LED's

X

Verlichting uitschakelen.
De achterklep openen.
X Bouten : losdraaien.
X Achterlicht verwijderen.
X Een vlak gereedschap voorzichtig onder de
kunststof beugel van de stekker aanbrengen.
X De stekker optillen en eruit trekken.

Het defecte lampje van het achterlicht vervangen
:
;
=
?

Achter- en remlicht
Mistachterlicht
Achteruitrijlicht
Richtingaanwijzers

Achterlicht met deel-LED's

: Achter- en remlicht (auto's zonder deel-

LED's)

; Richtingaanwijzers
= Achteruitrijlicht
? Mistachterlicht (auto's zonder deel-

: Richtingaanwijzers
; Achteruitrijlicht

LED's)
Vier lippen A op de lamphouder losmaken.
X Lamphouder verwijderen.
X Defect lampje eruit trekken.
X Het nieuwe lampje aanbrengen.
X Lamphouder aanbrengen.
X Stekker aansluiten.

X

Z
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X

Zekeringen vervangen
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X

Achterlicht aanbrengen en hoorbaar laten
vergrendelen.
X Schroeven van het achterlicht vastdraaien.

>> Ongeval en pech afhandelen.

Kentekenplaatverlichting vervangen

Zekeringen vervangen
Het volgende in acht nemen
G Waarschuwing
Als een defecte zekering wordt gemanipuleerd, doorverbonden of wordt vervangen
door een zekering met een hoger amperage,
kan de elektrische bedrading overbelast
worden. Daardoor kan brand ontstaan. Er
bestaat gevaar voor letsel en ongevallen!
Defecte zekeringen altijd vervangen door
gespecificeerde, nieuwe zekeringen met
het correcte amperage.
! Alleen door smart goedgekeurde zekeringen met de voorgeschreven ampèrewaarde
voor het betreffende systeem gebruiken.
Anders kunnen onderdelen of systemen
beschadigd raken.

X

Een vlak gereedschap in uitsparing :
aanbrengen.
X Afdekking van de kentekenplaatverlichting verwijderen.
X Lampje uit houder verwijderen.
X Het nieuwe lampje in de lamphouder aanbrengen.
X Het lampglas in de kentekenplaatverlichting aanbrengen.

Interieurverlichting vervangen

! Erop letten dat bij geopende afdekking

geen vochtigheid in de zekeringenhouder
terecht kan komen.
Elektrische zekeringen schakelen defecte
stroomkringen uit. Als een zekering is doorgebrand, vallen de daarop aangesloten componenten en hun functies uit.
Doorgebrande zekeringen moeten worden vervangen door gelijkwaardige zekeringen, herkenbaar aan de kleur en de ampèrewaarde. De
ampèrewaarden zijn te vinden in het zekeringenaansluitschema (Y pagina 190).
Als nieuwe zekeringen doorbranden, moet de
oorzaak daarvoor bij een gekwalificeerde
werkplaats worden vastgesteld en verholpen.

De auto voor het vervangen van zekeringen voorbereiden
X

X

Een vlak gereedschap in de uitsparing aanbrengen.
X Lampglas : opwippen.
X Lampje uit houder verwijderen.
X Het nieuwe lampje in de lamphouder aanbrengen.
X Lampglas aanbrengen.

De parkeerrem bedienen.
Alle elektrische verbruikers uitschakelen.
X De sleutel in het contactslot in stand 0
draaien en verwijderen.
X Controleren of in het instrumentenpaneel
alle controlelampjes gedoofd zijn.
X

Sleutelbatterij vervangen
Zekering vervangen
vendraaier, gebruiken om de afdekking in
het dashboard te openen. Het dashboard en
de afdekking kunnen dan worden beschadigd.

X

X

X

Vaste sleutel: De schroef : eruit draaien.

Sleutelbatterij vervangen
G WAARSCHUWING
Batterijen bevatten giftige en agressieve
stoffen. Wanneer batterijen ingeslikt worden, kan dit tot ernstige gezondheidsschade leiden. Er dreigt levensgevaar!
Batterijen bewaren op een voor kinderen
onbereikbare plaats. Wanneer batterijen
ingeslikt zijn, direct naar een arts gaan.

X

Een vlak gereedschap, bijvoorbeeld een
munt, in de uitsparing steken.
X Het gereedschap verdraaien, tot deksel van
het batterijenvak opent.

H Milieu-aanwijzing
Batterijen bevatten schadelijke stoffen. Het is bij
wet verboden batterijen
samen met het huisvuil af te
voeren. Ze moeten afzonderlijk worden ingezameld

Z
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en op milieuvriendelijke
wijze worden afgevoerd.
Batterijen op milieuvriendelijke wijze afvoeren! Lege batterijen bij
een gekwalificeerde werkplaats of bij de daarvoor
bestemde plaatsen inleveren.

! Geen scherp voorwerp, zoals een schroe-

Passagiersportier openen.
Het dashboardkastje openen.
X Openen: De afdekking : in de richting van
de pijl verwijderen.
X De doorgebrande zekering vervangen.
X Sluiten: De afdekking : aanbrengen en
inklappen, tot deze vergrendelt.
X Het dashboardkastje sluiten.
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Portieren in geval van nood vergrendelen
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X

De batterij = met de pluspool omhoog vervangen.
X Het deksel op het batterijenvak aanbrengen
en terugdrukken.
X Vaste sleutel: De schroef : erin draaien.
X Werking van alle sleuteltoetsen controleren.

Portier met noodontgrendeling openen

Portieren in geval van nood vergrendelen
Wetenswaardigheden
Als de auto niet meer met de afstandsbediening van de sleutel kan worden vergrendeld,
kan de vergrendelingstoets in het instrumentenpaneel worden gebruikt. Als dat niet
werkt, de auto met de noodvergrendeling vergrendelen.
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Portieren met vergrendelingstoets
vergrendelen

De auto kan met de noodontgrendeling worden
geopend wanneer dit niet meer mogelijk is
met de afstandsbediening van de sleutel.
Wanneer het bestuurdersportier met de sleutel in de noodontgrendeling wordt ontgrendeld en geopend, activeert de diefstal-/
inbraakalarminstallatie een alarm. Om het
alarm te beëindigen, het contact inschakelen.
X De afdekking van de noodontgrendeling
voorzichtig verwijderen.
X De sleutel in de noodontgrendeling van het
bestuurdersportier steken.
X De sleutel linksom draaien.
X De sleutel uit het slot trekken.
X De afdekking in de noodontgrendeling
drukken, tot deze vergrendelt.
X Portier openen.
X Om het alarm van het diefstal-/inbraakalarminstallatie te beëindigen, het contact
inschakelen.
Bij auto's met rechtse besturing bevindt zich
de noodontgrendeling op het passagiersportier.

X

Het bestuurdersportier openen.
Andere portieren en de achterklep sluiten.
X Toets : 5 seconden lang indrukken.
X Chauffeursdeur sluiten.
Portieren, achterklep en tankdopklep worden vergrendeld. De diefstal-/inbraakalarminstallatie wordt geactiveerd.
X Van buitenaf controleren of de portieren,
achterklep en tankdopklep vergrendeld
zijn.
X

Achterklep noodontgrendelen
Portieren met noodvergrendeling vergrendelen
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X

De rugleuning van de achterbank naar voren
klappen.
X Hendel : op de achterklep naar links
schuiven, tot de achterklep ontgrendeld is.

X
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Bij het linker portier de sleutel in de
sleuf : steken.
X De sleutel tot de aanslag linksom in stand
2 draaien.
X Linker portier sluiten
X Bij het rechter portier de sleutel in de
sleuf : steken.
X De sleutel tot de aanslag rechtsom in stand
2 draaien.
X Rechter portier sluiten
X Controleren of de portieren vergrendeld
zijn.

Achterklep noodontgrendelen
! De achterkleppen zwenken bij het openen

naar achteren, naar boven en naar beneden
uit. Daarom erop letten dat er voldoende
ruimte achter, boven en onder de achterkleppen is.
Als de achterklep niet meer van buitenaf kan
worden geopend, kan deze van binnen uit worden noodontgrendeld.

Z
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Aanwijzingen bij de displaymeldingen
Aanwijzingen bij de displaymeldingen

>> Zelfhulp.

Het display toont waarschuwingen, storingen
of aanvullende informatie. Bij bepaalde displaymeldingen klinkt bovendien een waarschuwingssignaal.
Meldingen van alle categorieën kunnen
belangrijke informatie bevatten, die in acht
moet worden genomen. Storingsmeldingen zo
snel mogelijk bij een Mercedes-Benz-servicewerkplaats laten controleren. Als na een
storingsmelding geen reparatie wordt uitgevoerd, kan dit tot schade leiden die niet
door de Mercedes-Benz Limited Warranty
wordt gedekt, of materiële schade of verwondingen veroorzaken.
Displaymeldingen met grafische weergaven
kunnen in de handleiding vereenvoudigd zijn
afgebeeld en afwijken van de weergave op het
display.
Kleurendisplay: Displaymeldingen met lage
prioriteit kunnen via het stuurwiel met a
worden uitgeschakeld. Meldingen met hoge
prioriteit worden rood weergegeven. De displaymeldingen worden dan in het meldingengeheugen opgeslagen en kunnen, zo lang het
contact ingeschakeld blijft, worden opgeroepen. Door het afzetten van het contact wordt
het meldingengeheugen gewist.

Ont- en vergrendeling
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Ont- en vergrendeling
Probleem

Mogelijke oorzaak en/of gevolg en M oplossingen

De sleutel ont- en vergrendelt de auto niet.

Een radiobron stoort het signaal.
X Dichter bij het portierslot gaan staan en opnieuw proberen om
de auto te ver- of ontgrendelen.
De sleutelbatterij is zwak of leeg.
X De auto met de sleutel in de noodontgrendeling ontgrendelen of
met de noodvergrendeling vergrendelen.
X Sleutelbatterij vervangen.
De sleutel is defect.
Vergrendelen
X De vergrendelingstoets indrukken en het portier binnen 5
seconden sluiten.
De auto kan nog steeds niet worden vergrendeld.
X Auto met noodvergrendeling vergrendelen.
X Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.
Ontgrendelen
X De auto met de sleutel in de noodontgrendeling ontgrendelen.
X Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.
X

De sleutel in een gekwalificeerde werkplaats laten blokkeren of
vervangen.
X Verlies van de sleutel bij de autoverzekering melden.

Zijruit sluit niet of
De ruitgeleider wordt door voorwerpen geblokkeerd.
sluit en opent niet vol- X De voorwerpen verwijderen.
ledig.
De zijruit is niet geïnitialiseerd.

G WAARSCHUWING
Bij het sluiten van een zijruit kunnen lichaamsdelen in het
sluitgebied bekneld raken. Er bestaat gevaar voor letsel!
Bij het sluiten controleren dat zich geen lichaamsdelen in het
sluitgebied bevinden. Wanneer iemand bekneld raakt, de toets
direct loslaten of aan op de toets drukken om de zijruit weer te
openen.
X

Alle portieren sluiten.
De sleutel in het contactslot in de stand 2 draaien.
X De toets voor het sluiten van de ruiten indrukken tot de ruit
gesloten is en vervolgens een seconde aan de toets trekken.
De zijruit opent weer iets.
X De vorige stap herhalen, tot de zijruit na het loslaten van de
toets gesloten blijft.
X

Z
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Sleutel verloren.
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Zicht, inzittenden, airbag
Probleem

Mogelijke oorzaak en/of gevolg en M oplossingen

De tankdopklep kan niet De tankdopklep is niet ontgrendeld.
worden geopend.
X Auto ontgrendelen.
De sleutelbatterij is zwak of leeg.
X De auto met de noodsleutel in de noodontgrendeling ontgrendelen.
Het vouwdak kan niet
worden gesloten.

Het vouwdak blokkeert bij het sluiten en gaat weer iets open.
X Onmiddellijk na het blokkeren opnieuw de vouwdaktoets zo lang
aan de voorzijde indrukken tot het vouwdak gesloten is.
Het vouwdak wordt met verhoogde sluitkracht gesloten.

C Het rode waarPortier of achterklep is geopend.
schuwingslampje
X Stoppen; daarbij op de verkeerssituatie letten.
brandt.
X Alle portieren en de achterklep sluiten.
Bij meer dan 20 km/h
klinkt bovendien een
waarschuwingssignaal.
Kleurendisplay: Display toont geopend(e)
portier/achterklep.

>> Zelfhulp.

Zicht, inzittenden, airbag
Probleem

Mogelijke oorzaak en/of gevolg en M oplossingen

De buitenspiegel is
niet vergrendeld.

De buitenspiegel is met geweld naar voren of naar achteren
geduwd.
X De buitenspiegel voorzichtig in de correcte positie brengen.

De ruitenwisser is uit- De ruitenwisser is geblokkeerd, bijvoorbeeld door sneeuw.
gevallen.
X Stoppen; daarbij op de verkeerssituatie letten.
X De sleutel uit het contactslot trekken.
X De oorzaak van de blokkering verwijderen.
X Na 30 seconden de ruitenwissers weer inschakelen.
De aandrijving van de ruitenwissers is defect.
X Met de combischakelaar een andere wissersnelheid inschakelen.
X Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

Zicht, inzittenden, airbag
Probleem

169

Mogelijke oorzaak en/of gevolg en M oplossingen

De ruitenwisser stopt
De combischakelaar of de regensensor vertoont een storing.
of wist met gelijkblij- X Stoppen; daarbij op de verkeerssituatie letten.
vende snelheid.
X De sleutel uit het contactslot trekken.
X

De sleutel in het contactslot in stand 1 draaien en de motor
starten.

X

Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

7 Het rode waarHet waarschuwingslampje roept de bestuurder en bijrijder op de
veiligheidsgordel om te gespen.
schuwingslampje
brandt na het starten
X Veiligheidsgordel omgespen.
van de motor 6 seconden
(alleen bepaalde landen).
Het waarschuwingssignaal klinkt.
7 Het rode waarschuwingslampje gaat
na het starten van de
motor branden.

De bestuurder of de passagier hebben hun gordel niet omgegespt.
X Veiligheidsgordel omgespen.

6 Het rode waarschuwingslampje
brandt, terwijl de
motor draait.
Kleurendisplay: Sto‐
ring Werkplaats
opzoeken verschijnt.

Het veiligheidssysteem vertoont een storing.

G WAARSCHUWING
Als het veiligheidssysteem een storing vertoont, kunnen onderdelen van het veiligheidssysteem abusievelijk worden geactiveerd of kunnen deze bij een ongeval niet zoals bedoeld in werking treden. Dat kan bijvoorbeeld de gordelspanner of airbag
betreffen. Er bestaat een verhoogd gevaar voor letsel of zelfs
levensgevaar!
Het veiligheidssysteem direct bij een gekwalificeerde werkplaats laten controleren en repareren.

4 Het controleDe bijrijdersairbag is uitgeschakeld (Y pagina 34).
lampje in de dakbedie- X Passagiersairbag inschakelen.
ningseenheid brandt.
De bijrijdersairbag is niet uitgeschakeld en vertoont een storing.
X Geen naar achteren gericht kinderzitje op de passagiersstoel
gebruiken.
X Geen persoon op de bijrijdersstoel vervoeren.
X Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.
Z

>> Zelfhulp.

7 Het rode waarDe bestuurder of bijrijder hebben hun gordel niet omgegespt en de
schuwingslampje knip- auto rijdt sneller dan 20 km/h.
pert.
X Veiligheidsgordel omgespen.
Het waarschuwingssignaal klinkt.
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× Het controlePassagiersairbag is geactiveerd (Y pagina 34). Het airbagsysteem
lampje in de dakbedie- werkt correct.
ningseenheid brandt.
X Geen naar achteren gericht kinderzitje op de passagiersstoel
gebruiken.
× Het controleHet airbagsysteem vertoont een storing.
lampje in de dakbedie- X Geen persoon op de bijrijdersstoel vervoeren.
ningseenheid gaat niet X
Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.
branden als de passagiersairbag handmatig
wordt ingeschakeld.

Motor, remmen, transmissie
Probleem
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De motor kan niet met
de sleutel worden
gestart.

De stuurwielvergrendeling is mechanisch geblokkeerd.
X De sleutel uit het contactslot verwijderen en weer in het contactslot steken.
X De sleutel draaien.
X Het stuurwiel linksom en rechtsom draaien.

>> Zelfhulp.

De motor start niet. De
startmotor is niet
hoorbaar.

De boordnetspanning is te laag.
Niet benodigde elektrische verbruikers uitschakelen.
X De motor starten.
De motor start desondanks niet.
X Starthulp ontvangen.
De motor start niet, ondanks starthulp.
X Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.
X

De startmotor is oververhit.
Startmotor 2 minuten laten afkoelen.

X

X

De motor starten.
De motor start desondanks niet.
X Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.
De motor start niet. De
startmotor werkt hoorbaar.

De motorelektronica of het brandstoftoevoersysteem vertoont een
storing.
X De motor afzetten.
X De motor starten.
Door lange een veelvuldige startpogingen wordt de accu ontladen.
De motor start ook na meerdere pogingen niet.
X Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

Motor, remmen, transmissie
Probleem
De motor start niet. De
startmotor werkt hoorbaar.
De brandstofmeter
geeft leeg aan.
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De brandstoftank werd leeggereden.
Tanken.

X

De motor draait onre- De motorelektronica of een mechanisch onderdeel vertoont een
gelmatig en slaat over. storing.
X Maar weinig gas geven.
X Direct naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.
De auto lekt brandstof.

Een brandstofleiding of de brandstoftank is defect.

G WAARSCHUWING
Brandstoffen zijn licht ontvlambaar. Bij ondeskundige omgang
met brandstof bestaat brand- en explosiegevaar!
Vuur, open licht, vonkvorming en roken beslist vermijden. Voor
het tanken de motor en (indien aanwezig) de interieurvoorverwarming uitschakelen.
X

; Het gele waarGevaar voor overslaande ontsteking. Het ontstekingssysteem vertoont een storing.
schuwingslampje
brandt tijdens het rij- X Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.
den.
; Het gele waarschuwingslampje gaat
branden en het motorvermogen is gereduceerd.
Kleurendisplay: Ver‐
minderd motorvermo‐
gen zie handleiding
verschijnt.

De motor draait in het noodprogramma. De inspuiting kan eventueel een storing vertonen.
X Voorzichtig verder rijden.
X Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

; Het gele waarschuwingslampje
brandt, terwijl de
motor draait.

Storing van een of meerdere van de volgende componenten:
RMotormanagementsysteem
RUitlaatsysteem
RBrandstofsysteem
RGaspedaalsensor
X Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

Kleurendisplay:
6 Brandstofre‐
serve verschijnt.

Het brandstofpeil heeft het reservegebied bereikt.
X Zo snel mogelijk tanken.

Z

>> Zelfhulp.

De sleutel in het contactslot in de stand 0 draaien en verwijderen.
X Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.
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? Het rode waarschuwingslampje
brandt.
Het waarschuwingssignaal klinkt.
Kleurendisplay: Stop‐
pen motor afzetten
verschijnt.

Het koelvloeistofniveau is te laag of de luchttoevoer naar de
radiateur is belemmerd. De motor wordt onvoldoende gekoeld en de
koelvloeistoftemperatuur overschrijdt 110 †.

G WAARSCHUWING
Als bij een oververhit geraakte motor of een brand in de motorruimte de motorkap wordt geopend, kunt u met hete gassen of
andere weglekkende bedrijfsstoffen in contact komen. Gevaar
voor letsel!
Voordat de motorkap wordt geopend, een oververhitte motor
laten afkoelen. Bij een brand in de motorruimte de motorkap
gesloten laten en de hulp inroepen van de brandweer.
X

De auto op een veilige plaats parkeren en de motor afzetten.
De auto verlaten en de motor laten afkoelen.
X De luchttoevoer naar de radiateur mag niet worden beïnvloed
door bijvoorbeeld bevroren natte sneeuw; dit controleren.
X Koelvloeistofpeil controleren en eventueel koelvloeistof bijvullen
X

>> Zelfhulp.

Het koelvloeistofniveau is voldoende. De elektrische ventilateur
van de radiateur is uitgevallen.
X Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.
5 Het rode waarschuwingslampje
brandt, terwijl de
motor draait.
Het waarschuwingssignaal klinkt.
Kleurendisplay: Stop‐
pen motor afzetten
verschijnt.

De oliedruk is te laag.

J Het rode waarschuwingslampje
brandt, terwijl de
motor draait.
Het waarschuwingssignaal klinkt.
Kleurendisplay: Rem‐
vloeistofpeil con‐
troleren verschijnt.

Het remvloeistofniveau is te laag.

! Regelmatig het oliepeil controleren. Bij te weinig olie (oliepeil onder de MIN-markering) is het gevaar van motorschade
aanwezig.
X Stoppen; daarbij op de verkeerssituatie letten.
X De motor afzetten.
X Motoroliepeil controleren.
X Indien nodig motorolie bijvullen.

G WAARSCHUWING
Als het remvloeistofniveau te laag is, kan het remsysteem uitvallen. Er bestaat gevaar voor ongevallen!
Direct veilig stoppen. De auto met de parkeerrem beveiligen.
Niet verder rijden. Direct contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats, om het remsysteem te laten repareren.

Motor, remmen, transmissie
Probleem
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J Het rode waarDe parkeerrem is bediend
schuwingslampje
X De parkeerrem vrijzetten.
brandt tijdens het rijden.
Het waarschuwingssignaal klinkt.
Kleurendisplay: Par‐
keerrem ontgrende‐
len verschijnt.
ç Het gele waarDe start-stop-automaat vertoont een storing en is automatisch
uitgeschakeld.
schuwingslampje
brandt tijdens het rij- X Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.
den en als de auto stilstaat.
Kleurendisplay: Sto‐
ring zie handleiding
verschijnt.

è Het groene controlelampje knippert
tijdens de automatische motorstop.
Het waarschuwingssignaal klinkt.
Kleurendisplay: Bij
het verlaten: sleu‐
tel verwijderen verschijnt.

De start-stop-automaat heeft de motor automatisch afgezet, het
bestuurdersportier werd geopend of de veiligheidsgordel werd
losgemaakt.
X Chauffeursdeur sluiten.
X Veiligheidsgordel omgespen.
X De motor opnieuw starten.
Bij het verlaten van de auto:
X Stoppen; daarbij op de verkeerssituatie letten.
X De sleutel uit het contactslot trekken.

è Het groene controlelampje knippert,
terwijl de auto stilstaat.

Auto's met handgeschakelde versnellingsbak: De motor draait,
terwijl de auto stilstaat. De start-stop-automaat is gedeactiveerd.
X Om brandstof te besparen de start-stop-automaat activeren.

è Het groene controlelampje knippert.
Kleurendisplay: Voor
starten motor: kop‐
peling bedienen verschijnt.

Auto's met handgeschakelde versnellingsbak: U hebt de motor
laten afslaan.
X Het koppelingspedaal indrukken.
De motor start.

Z

>> Zelfhulp.

ç Het gele waarEr is niet aan alle voorwaarden voor de start-stop-automaat voldaan.
schuwingslampje
brandt als de auto stil- X Voorwaarden voor de start-stop-automaat in acht nemen.
staat.

>> Zelfhulp.

174

Motor, remmen, transmissie
Probleem

Mogelijke oorzaak en/of gevolg en M oplossingen

è Het groene controlelampje knippert.
Kleurendisplay: Voor
starten motor: neu‐
traalstand inscha‐
kelen verschijnt.

Auto's met handgeschakelde versnellingsbak: U hebt de motor
laten afslaan.
X Neutraalstand inschakelen.
De motor start.

Monochroom display: N
knippert in het midden
op het display.
Kleurendisplay: Om te
starten: neutraal‐
stand inschakelen
of koppeling bedie‐
nen verschijnt bij het
starten van de motor.

Auto's met handgeschakelde versnellingsbak: U hebt een versnelling ingeschakeld en het koppelingspedaal bij het starten van de
motor niet volledig ingedrukt.
X Het koppelingspedaal volledig indrukken.
Wanneer de motor ondanks een volledig ingedrukt koppelingspedaal niet start, vertoont de koppelingssensor een storing.
X Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

Kleurendisplay: Om te
starten: neutraal‐
stand inschakelen
verschijnt bij een
poging om de motor te
starten.

Auto's met handgeschakelde versnellingsbak: De koppelingssensor vertoont een storing.
X Neutraalstand inschakelen.
X Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

Monochroom display:
i knippert in het
midden op het display.
Het waarschuwingssignaal klinkt.
Kleurendisplay: Sto‐
ring parkeerblokke‐
ring. Om te parke‐
ren: parkeerrem
bedienen verschijnt
bij het starten van de
motor.

Auto's met automatische transmissie: De parkeervergrendeling
vertoont een storing. De auto is niet beveiligd tegen wegrollen.
X Om te parkeren de parkeerrem bedienen.

Monochroom display:
Auto's met automatische transmissie: U hebt geprobeerd om de
i of j knipperen
motor in transmissiestand D of R te starten.
afwisselen in het in het X Om te starten P of N inschakelen.
midden van het display.
Kleurendisplay: Om te
starten: P of N
inschakelen verschijnt.

Motor, remmen, transmissie
Probleem
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Monochroom display:
Auto's met automatische transmissie: Motor slaat tijdens het riji of h / k knippe- den af.
ren afwisselen in het in X Om te starten N inschakelen.
het midden van het display.
Kleurendisplay: Om te
starten: N inschake‐
len verschijnt.
Monochroom display:
Auto's met automatische transmissie: U hebt geprobeerd om de
e knippert
motor in transmissiestand N te starten, zonder het rempedaal in te
15 seconden in het mid- drukken.
den op het display.
X Het rempedaal indrukken.
Kleurendisplay: Om te
starten: rem bedie‐
nen verschijnt.
Auto's met automatische transmissie: Het bestuurdersportier is
geopend en de transmissie staat in stand R, N of D.

G WAARSCHUWING
De auto kan wegrollen.
Er bestaat gevaar voor ongevallen!
X Stand P inschakelen.
X De motor afzetten.
X Bestuurdersportier volledig sluiten.

>> Zelfhulp.

Monochroom display:
j of h / k, i knipperen afwisselend.
Het waarschuwingssignaal klinkt.
Kleurendisplay: Weg‐
rolgevaar. Trans‐
missie niet in P verschijnt.
Het waarschuwingssignaal klinkt.
Monochroom display:
S brandt.
Kleurendisplay: Sto‐
ring elektronica
Werkplaats opzoeken
verschijnt.

Auto's met handgeschakelde versnellingsbak: De elektronische
installatie van de transmissie vertoont een storing.
Het systeem deactiveert de start-stop-automaat en tempomat.
X Voor het starten van motor het koppelingspedaal volledig
indrukken.
X Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

S brandt.
Kleurendisplay: Sto‐
ring transmissie
Werkplaats opzoeken
verschijnt.

Auto's met automatische transmissie: De automatische transmissie vertoont een storing.
X Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

S knippert afwisse- Auto's met automatische transmissie: De koppeling van de automatische transmissie is oververhit.
len met de actuele
transmissiestand j / X Niet wegrijden.
h / k / i.
Als de displaymelding verdwijnt, is de automatische transmisKleurendisplay: Kop‐
sie weer volledig beschikbaar.
pelingsbescherming
actief zie handlei‐
ding verschijnt.
Z
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S knippert afwisse- Auto's met automatische transmissie: Verdere pogingen om weg te
rijden leiden tot oververhitting van de koppeling.
len met de actuele
transmissiestand j / X Stoppen; daarbij op de verkeerssituatie letten.
h / k / i.
X Wachten tot de automatische transmissie is afgekoeld en de
Het waarschuwingssigdisplaymelding na het bevestigen niet opnieuw verschijnt.
naal klinkt.
Kleurendisplay:
Transmissie over‐
verhit zie handlei‐
ding verschijnt.
Auto's met automatische transmissie: De
transmissie heeft
schakelproblemen.

De transmissie verliest vloeistof.
De transmissie direct bij een gekwalificeerde werkplaats laten
controleren.

X

>> Zelfhulp.

Auto's met automatiDe transmissie werkt in een noodprogramma.
sche transmissie: Het
X Stoppen.
acceleratievermogen
X De transmissie in stand P schakelen.
neemt af.
X De motor afzetten.
De transmissie schaX Minstens 10 seconden wachten.
kelt niet meer in alle
X De motor starten.
versnellingen.
X De transmissie in stand D schakelen.
De achteruitversnelling kan niet meer wor- X De transmissie direct bij een gekwalificeerde werkplaats laten
den ingeschakeld.
controleren.
¯ of ° waarschu- Er is een onderhoudstermijn ophanden of deze is reeds overschrewingslampje knippert den:
na het starten van de
R¯ staat voor een kleine onderhoudsbeurt.
motor enkele seconden. R° staat voor een grote onderhoudsbeurt.
Kleurendisplay: Vol‐
X Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.
gende service over
… km of Service over‐
schreden sinds … km
verschijnt.

Rijveiligheidssystemen
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! Het gele waarschuwingslampje
brandt.
ò (alleen USA) !
(alleen Canada) Het
gele waarschuwingslampje brandt.
Kleurendisplay: Sys‐
teem functioneert
niet verschijnt.

Het ABS vertoont een storing. Andere rijsystemen kunnen gedeactiveerd zijn.
Wanneer het ABS defect is, kunnen ook andere rijsystemen niet
beschikbaar zijn.

G WAARSCHUWING
Als het ABS een storing vertoont, kunnen de wielen blokkeren bij
het remmen. Daarbij zijn de bestuurbaarheid en het remgedrag
sterk nadelig beïnvloed. Bovendien zijn ook andere rijveiligheidssystemen uitgeschakeld. Er bestaat verhoogd slipgevaar
en gevaar voor ongevallen!
Voorzichtig verder rijden. Het ABS direct laten controleren bij
een gekwalificeerde werkplaats.
X

X

De EBD vertoont een storing. Daarmee zijn ook het ABS, ESP®, de
zijwindassistent en de wegrijhulp voor op hellingen niet
beschikbaar.
Andere rijsystemen kunnen gedeactiveerd zijn.

G WAARSCHUWING
Het remsysteem blijft normaal functioneren, echter zonder de
bovengenoemde functies. De wielen kunnen daardoor bijvoorbeeld
bij een noodstop blokkeren.
Daardoor worden de bestuurbaarheid en het remgedrag aanzienlijk nadelig beïnvloed. Hierdoor kan de remweg langer worden bij
een noodstop.
Wanneer het ESP® niet ingeschakeld is, zorgt het ESP® niet voor een
stabilisering van de auto.
Er bestaat verhoogd slipgevaar en gevaar voor ongevallen!
X Stoppen; daarbij op de verkeerssituatie letten.
X De auto tegen wegrollen beveiligen.
X Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

Z

>> Zelfhulp.

J Het rode waarschuwingslampje
brandt, terwijl de
motor draait.
Het waarschuwingssignaal klinkt.
Kleurendisplay: Rem‐
krachtverdeling
functioneert niet.
Stoppen zie handlei‐
ding verschijnt.

Voorzichtig verder rijden.
Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.
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÷ Monochroom dis- Het ESP® is vanwege een storing niet beschikbaar. Andere rijsysplay: Het gele waartemen kunnen uitgeschakeld zijn.
schuwingslampje
brandt terwijl de motor G WAARSCHUWING
draait.
Als het ESP® een storing vertoont, wordt de auto niet door het
÷ Kleurendisplay:
ESP® gestabiliseerd. Bovendien zijn ook andere rijveiligSysteem functio‐
heidssystemen uitgeschakeld. Er bestaat verhoogd slipgevaar
neert niet verschijnt. en gevaar voor ongevallen!
Voorzichtig verder rijden. Het ESP® bij een gekwalificeerde
werkplaats laten controleren.
De remlichten kunnen niet functioneren en daardoor niet meer een
remmanoeuvre aangeven.
X Stoppen; daarbij op de verkeerssituatie letten. Niet verder
rijden.
X De werking van de remlichten controleren.
De remlichten werken niet.
X Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

>> Zelfhulp.

De remlichten werken.
X Voorzichtig verder rijden.
X Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.
÷ Het gele waarHet ESP® regelt, omdat er slipgevaar is of ten minste één wiel
schuwingslampje
doordraait.
brandt tijdens het rij- X Voorzichtig wegrijden.
den.
X Tijdens het rijden voorzichtig accelereren.
X De rijstijl aan de weersomstandigheden en de staat van het
wegdek aanpassen.
÷ en C evenals
andere waarschuwingslampjes branden.
Kleurendisplay: Sto‐
ring elektronica
Werkplaats opzoeken
verschijnt.

De centrale elektronische installatie van de auto vertoont een
storing.
Na het afzetten van de motor is het niet meer mogelijk om de portieren met de afstandsbediening van de sleutel te ver- of ontgrendelen en de motor te starten.
Het volgende in acht nemen:
X Stoppen; daarbij op de verkeerssituatie letten.
X Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.
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Kleurendisplay: ÷
Hellingassistent
functioneert niet
verschijnt.

De wegrijhulp voor op hellingen vertoont een storing. Uw auto
wordt bij het wegrijden op een helling niet automatisch tegengehouden en kan direct gaan rollen.
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G WAARSCHUWING
Als het ESP® een storing vertoont, wordt de auto niet door het
ESP® gestabiliseerd. Bovendien zijn ook andere rijveiligheidssystemen uitgeschakeld. Er bestaat verhoogd slipgevaar
en gevaar voor ongevallen!
Voorzichtig verder rijden. Het ESP® bij een gekwalificeerde
werkplaats laten controleren.
Andere rijsystemen kunnen gedeactiveerd zijn.
Het remsysteem werkt verder op normale wijze, maar zonder wegrijhulp voor op hellingen.
X Voorzichtig verder rijden.
X Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

>> Zelfhulp.

h Het gele waarTen minste één band heeft een te lage bandenspanning, of de bandenspanningen van de afzonderlijke banden wijken te sterk van
schuwingslampje
brandt tijdens het rij- elkaar af.
den.
X De bandenspanning controleren.
Kleurendisplay: Ban‐
X Bandenspanning corrigeren.
denspanning corri‐
X Bandenspanningscontrole opnieuw starten.
geren verschijnt.

Z
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h Het gele waarDe bandenspanningscontrole heeft een aanzienlijke spanningsdaling bij ten minste één wiel geconstateerd.
schuwingslampje
brandt tijdens het rijG WAARSCHUWING
den.
Banden met een te lage of een te hoge bandenspanning vormen de
Kleurendisplay: Ban‐
volgende gevaren:
denspanning: Let
op: band defect verRDe banden kunnen klappen, in het bijzonder bij toenemende
schijnt.
belading en snelheid.
RDe banden kunnen overmatig en/of ongelijkmatig slijten,
hetgeen de grip sterk nadelig beïnvloedt.
RDe rij-eigenschappen en het stuur- en remgedrag kunnen
sterk nadelig beïnvloed worden.
Er bestaat gevaar voor ongevallen!
Neem de geadviseerde bandenspanningen in acht en controleer
de bandenspanning van alle banden:
Rten

minste elke twee weken
de belading wijzigt
Rvoor aanvang van een langere rit
Rbij gewijzigde gebruiksomstandigheden, bijvoorbeeld rijden in het terrein
Indien noodzakelijk de bandenspanning aanpassen.
Rals

>> Zelfhulp.

X

De auto tegen wegrollen beveiligen.
De banden optisch controleren en, indien noodzakelijk, de aanwijzing voor bandenpech opvolgen.
X De bandenspanning controleren en corrigeren, indien noodzakelijk.

X
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Kleurendisplay: h
Bandenspanningscon‐
trole functioneert
niet verschijnt.

De bandenspanningscontrole vertoont een storing of de bandenspanningscontrole is na het verwisselen van een wiel niet opnieuw
gestart.
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G WAARSCHUWING
Wanneer de bandenspanning wordt gecorrigeerd zonder dat de
bandenspanningsbewakingssysteem opnieuw wordt gekalibreerd, kan het systeem niet tijdig voor een bandenpech waarschuwen. Bij een bandenspanningsverlies kunnen die rijeigenschappen en het stuur- en remgedrag sterk nadelig beïnvloed worden. Er bestaat gevaar voor ongevallen!
Wanneer de bandenspanning wordt gecorrigeerd, moet de bandenspanningsbewakingssysteem opnieuw worden gekalibreerd.
X

Bandenspanningscontrole opnieuw starten.

De displaymelding wordt nog steeds weergegeven.
Voorzichtig verder rijden.
X Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

X

Van een of meerdere wielen ontbreekt het signaal van de bandenspanningsensor.

G WAARSCHUWING
Gevaar voor ongevallen door niet herkende dalingen van de bandenspanning. Het systeem is mogelijk niet in staat om een lage
bandenspanning correct te herkennen of te melden.
X Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.
De wielen zijn van ongeschikte bandenspanningsensoren voorzien.
X Wielen met geschikte bandenspanningsensoren monteren.

Z

>> Zelfhulp.

h Het gele waarschuwingslampje knippert circa 60 seconden
en blijft dan branden.
Kleurendisplay: Ban‐
densp.controle
functioneert niet
Geen wielsensoren
verschijnt.

>> Zelfhulp.
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Rijveiligheidssystemen
Probleem

Mogelijke oorzaak en/of gevolg en M oplossingen

J Het rode waarschuwingslampje
brandt.
÷, ! Gele waarschuwingslampjes
branden terwijl de
motor draait.
Het waarschuwingssignaal klinkt.
Kleurendisplay: Sto‐
ring elektronica
Stoppen zie handlei‐
ding verschijnt.

De volgende systemen vertonen een storing:

D Het gele waarschuwingslampje
brandt, terwijl de
motor draait.
Kleurendisplay: Sto‐
ring stuurbekrach‐
tiging zie handlei‐
ding of
Storing elektronica
zie handleiding verschijnt.

RABS

(antiblokkeersysteem)
(elektronisch stabiliteitsprogramma)
RZijwindassistent
RHellingassistent
Andere rijsystemen kunnen automatisch uitgeschakeld zijn.
RESP®

G WAARSCHUWING
Verhoogd gevaar voor slippen en ongevallen door gestoorde rijveiligheidssystemen.
Het remsysteem werkt verder op normale wijze, maar zonder de
genoemde systemen. De wielen kunnen daarom, bijvoorbeeld bij
een noodstop, blokkeren.
De bestuurbaarheid en het remgedrag worden sterk nadelig beïnvloed. De remweg kan bij een noodstop langer worden.
X Stoppen; daarbij op de verkeerssituatie letten.
X Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.
De servobekrachtiging kan een storing vertonen, waardoor het
sturen zwaarder gaat.

G WAARSCHUWING
Als het stuurhuisvloeistofpeil te laag is, kan de stuurbekrachtiging uitvallen. Er is dan aanzienlijk meer kracht vereist voor
het sturen. Er bestaat gevaar voor ongevallen!
De auto direct op een veilige plaats tot stilstand brengen en de
parkeerrem inschakelen. Uitproberen of u de benodigde hogere
stuurkracht kunt uitoefenen.
De stuurbekrachtiging direct bij een gekwalificeerde werkplaats laten controleren en repareren.
RAls

u veilig kunt sturen: Voorzichtig verder rijden naar een
gekwalificeerde werkplaats.
RAls u niet veilig kunt sturen, niet verder rijden. Contact
opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

Bestuurdersassistentiesystemen
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Bestuurdersassistentiesystemen
Probleem

Mogelijke oorzaak en/of gevolg en M oplossingen

· Het rode waarschuwingslampje
brandt.
Het waarschuwingssignaal klinkt.

De afstandswaarschuwingsfunctie herkent obstakels op de route.
X Goed op de verkeerssituatie letten en klaar zijn om te remmen.

· Het rode waarschuwingslampje
brandt.

De afstand tot de voorligger is voor de gekozen snelheid te gering.
X De afstand vergroten.

^ Het gele waarschuwingslampje
brandt tijdens het rijden.
Kleurendisplay:
Afstandswaarschu‐
wingsfunctie func‐
tioneert niet of Sto‐
ring elektronica
Werkplaats opzoeken
verschijnt.

De sensoren in de radiateurbekleding zijn vervuild.
X Sensoren reinigen.

Het waarschuwingslampje blijft desondanks branden.
Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

X

^ en C evenals
De centrale elektronische installatie van de auto vertoont een
andere waarschuwings- storing.
lampjes branden.
Na het afzetten van de motor is het niet meer mogelijk om de portieren met de afstandsbediening van de sleutel te ver- of ontgrendelen en de motor te starten.
Het volgende in acht nemen:
X Stoppen; daarbij op de verkeerssituatie letten.
X Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.
Ã knippert circa
De voorruit in het cameraveld is vervuild.
gedurende 3 seconden. X Stoppen; daarbij op de verkeerssituatie letten.
Het waarschuwingssig- X De voorruit reinigen.
naal klinkt.
Kleurendisplay: Spoo‐
rassistent functio‐
neert niet verschijnt.

Z

>> Zelfhulp.

Milieu-invloeden of storingsbronnen buiten het systeem storen
de afstandswaarschuwingsfunctie tijdelijk. Mogelijke oorzaken:
RHevige neerslag.
RTe hoge bedrijfstemperatuur.
RTe lage boordnetspanning.
De afstandswaarschuwingsfunctie is weer gereed voor gebruik
wanneer de genoemde oorzaken niet meer aanwezig zijn.
Het waarschuwingslampje blijft branden.
X Stoppen; daarbij op de verkeerssituatie letten.
X Sensoren reinigen.
X De motor opnieuw starten.
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Bestuurdersassistentiesystemen
Probleem

Mogelijke oorzaak en/of gevolg en M oplossingen
Milieu-invloeden storen de spoorassistent. Mogelijke oorzaken:
RHevige

neerslag of dichte mist beïnvloedt het zicht nadelig.
zijn niet herkenbaar.
De spoorassistent is automatisch weer gereed voor gebruik wanneer de genoemde oorzaken niet meer aanwezig zijn.
Wanneer de voorruit gereinigd is en bovengenoemde oorzaken niet
aanwezig zijn, vertoont de elektronica een storing.

RRijstrookmarkeringen

De systeemelektronica is defect.
Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

X

¤ knippert maximaal 5 seconden.
Kleurendisplay: Ã
Het groene waarschuwingslampje knippert
maximaal 5 seconden.
Het waarschuwingssignaal klinkt.

>> Zelfhulp.

Kleurendisplay:
Regen- en lichtsen‐
sor functioneert
niet verschijnt.

Er werd zonder te knipperen over een rijstrookbegrenzing gereden.
X Rijstrookbegrenzing aanhouden.
X Vóór het veranderen van rijstrook knipperen.

De regen- en lichtsensor vertoont een storing.
Buitenverlichting handmatig instellen.
X Ruitenwisser handmatig instellen.
X Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

X

¯ knippert geduDe tempomat vertoont een storing en is automatisch gedeactiveerd.
rende circa
10 seconden.
X Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.
Het waarschuwingssignaal klinkt.
Kleurendisplay: ¯
Tempomaat functio‐
neert niet verschijnt.
¯ knippert gedurende circa
10 seconden. C en
andere waarschuwingslampjes branden eveneens.
Het waarschuwingssignaal klinkt.
Kleurendisplay: Sto‐
ring elektronica
Werkplaats opzoeken
verschijnt.

De centrale elektronische installatie van de auto en de tempomat
vertonen een storing. Na het afzetten van de motor is het niet meer
mogelijk om de portieren met de afstandsbediening van de sleutel
te ver- of ontgrendelen en de motor te starten.
X Direct stoppen; daarbij op de verkeerssituatie letten.
X Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.

Accu, verlichting, verwarming
Probleem
È brandt.
De snelheidsaanduiding knippert.
Het waarschuwingssignaal klinkt.
È knippert gedurende circa
10 seconden.
Het waarschuwingssignaal klinkt.
Kleurendisplay: Limi‐
ter functioneert
niet verschijnt.
Ò Het waarschuwingslampje knippert
een minuut of brandt
permanent.
Kleurendisplay:
IJzelgevaar verschijnt.
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Mogelijke oorzaak en/of gevolg en M oplossingen
De auto overschrijdt de ingestelde snelheidsbegrenzing.
Remmen en daarbij op de verkeerssituatie letten.

X

De limiter vertoont een storing en is automatisch gedeactiveerd.
Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

X

De buitentemperatuur is tot een waarde van 3 of lager gedaald. Er
bestaat gevaar voor ijzel.
X Rijstijl en snelheid aan de weersomstandigheden aanpassen.

Accu, verlichting, verwarming

De achterruitverwarming of stoelverwarming wordt uitgeschakeld of kan niet meer
worden ingeschakeld.
# Het rode waarschuwingslampje
brandt, terwijl de
motor draait.
Het waarschuwingssignaal klinkt.
Kleurendisplay: Stop‐
pen zie handleiding
verschijnt.

Kleurendisplay: #
Storing Werkplaats
opzoeken verschijnt.

Mogelijke oorzaak en/of gevolg en M oplossingen

>> Zelfhulp.

Probleem

De accu is niet voldoende opgeladen.
Niet benodigde elektrische verbruikers uitschakelen.

X

Mogelijke oorzaken:
RDe dynamo is defect.
RDe accu is defect.
RDe multi V-riem is gescheurd.
RDe elektronica vertoont een storing.
X Niet verder rijden
X Stoppen; daarbij op de verkeerssituatie letten.
X De motor afzetten.
X Contact opnemen met een gekwalificeerde werkplaats.
De accucontrole vertoont een storing.
Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.

X

Z
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smart audiosysteem en smart mediasysteem
Probleem

Mogelijke oorzaak en/of gevolg en M oplossingen

b Het waarschuwingslampje brandt.
Kleurendisplay: Rem‐
lichten functione‐
ren niet verschijnt.

Remlichten functioneren niet. Een lampje resp. lichtdiode is
defect.

Kleurendisplay: Licht
uitschakelen verschijnt.
Het waarschuwingssignaal klinkt.

G WAARSCHUWING
Gevaar voor ongevallen door defecte remlichten.
De remlichten functioneren niet en geven de remmanoeuvre niet
meer aan andere verkeersdeelnemers aan.
X Stoppen; daarbij op de verkeerssituatie letten.
X Naar een gekwalificeerde werkplaats gaan.
Bij het verlaten van de auto is de verlichting nog ingeschakeld.
De draaiknop voor de verlichting in stand Ã of u draaien.

X

smart audiosysteem en smart mediasysteem

>> Zelfhulp.

Bluetooth®-verbinding
Probleem

Mogelijke oorzaak en/of gevolg en M oplossingen

Bluetooth®-verbinding

X

tussen smart audiosysteem of smart mediasysteem en mobiele
telefoon kan niet tot
stand worden gebracht.

Controleren of de mobiele telefoon compatibel is met het systeem. Informatie over compatibele mobiele telefoons:
www.smart.com/connect
X Veiligheidsinstellingen van de mobiele telefoon controleren.
X Controleren of de Bluetooth®-functie op het smart audiosysteem
of smart mediasysteem en op de mobiele telefoon is ingeschakeld.
X Op het smart audiosysteem of smart mediasysteem en op de
mobiele telefoon naar apparaten zoeken.

Navigatiesysteem van het smart mediasysteem
Probleem

Mogelijke oorzaak en/of gevolg en M oplossingen

Er wordt geen kaart in
het navigatiesysteem
weergegeven.

X

De sd-kaart met de kaartgegevens ontbreekt of is beschadigd.
Controleren of de sd-kaart aanwezig is.

De positie van de auto De gps-ontvangst is slecht.
in het navigatiesysX De auto naar een andere positie rijden, waar de gps-ontvangst
teem komt niet overeen
beter is.
met de werkelijke
positie van de auto.
Het gps-symbool op het
display is grijs of
geel.

smart audiosysteem en smart mediasysteem
Probleem
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Mogelijke oorzaak en/of gevolg en M oplossingen

Het wegverloop in het
De kaartgegevens zijn verouderd.
navigatiesysteem komt X De kaartgegevens actualiseren.
niet overeen met het
werkelijke wegverloop.
Het navigatiesysteem
De routebegeleiding is niet gestart.
geeft geen verkeersin- X Een bestemming selecteren en de navigatie naar de bestemming
formatie aan.
starten.
HD Traffic is niet beschikbaar of het abonnement voor HD Traffic
is verlopen.
X Controleren of HD Traffic in het betreffende land beschikbaar
is of het abonnement voor HD Traffic verlengen.
Tijdens de routebegeleiding ontbreken de
gesproken rij-aanwijzingen.

Het wegverloop wordt niet herkend. Mogelijk zijn de kaartgegevens verouderd.
X Controleren of de routebegeleiding is gestart.
X Als dit niet het geval is, een bestemming selecteren en de navigatie naar de bestemming starten.
De gesproken rij-aanwijzingen zijn uitgeschakeld.
De gesproken rij-aanwijzingen inschakelen.

X

Probleem

Mogelijke oorzaak en/of gevolg en M oplossingen

Het spraakgestuurd
bedieningssysteem
verstaat spraakcommando's niet.

Het interval voor het invoeren van spraakcommando's is overschreden.
X De toets ? in het multifunctioneel stuurwiel indrukken.

>> Zelfhulp.

Spraakbesturing van het smart mediasysteem

Spraakbediening niet vanuit de bestuurdersstoel uitgevoerd.
Spraakcommando's vanuit de bestuurdersstoel invoeren.

X

Aanjagergeluid of windgeruis stoort de spraakinvoer.
X Storende geluiden vermijden.
Spraakcommando's werden onverstaanbaar uitgesproken.
Spraakcommando's duidelijk uitspreken.

X

Spraakcommando is onbekend.
X Spraakcommando “Help“ invoeren.
Er verschijnt een lijst met mogelijke spraakcommando's.

Z
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Autogegevens aflezen
Technische gegevens bevatten
Informatie over technische gegevens:
www.smart.de
De technische gegevens worden volgens EGrichtlijnen bepaald. Alle gegevens gelden
voor auto's in de standaarduitvoering. Afwijkingen zijn mogelijk bij auto's met opties.
Meer informatie is verkrijgbaar bij elk
smart center.

Autogegevens aflezen

>> Technische gegevens.

Wetenswaardigheden
De aangegeven hoogtes kunnen variëren in
verband met:
RBanden
RBelading
RToestand van het onderstel
ROpties
Opties verminderen het nuttig laadvermogen.
Alleen voor bepaalde landen: De autospecifieke autogegevens kunt u in de COC-documenten (EG-CERTIFICATE OF CONFORMITY)
vinden. Deze documenten ontvangt u bij aflevering van de auto.

Voertuigtypeplaatje

Voertuigtypeplaatje
Fabrikant
EG-typegoedkeuringsnummer
Voertuigidentificatienummer (VIN)
Toegestaan totaalgewicht
Toegestaan totaalgewicht van de combinatie
C Toegestane voorasbelasting
D Toegestane achterasbelasting
E Lakcode
:
;
=
?
A
B

i De gegevens op het voertuigtypeplaatje

zijn voorbeelden. Deze gegevens zijn voor
elke auto anders en kunnen afwijken van de
hier getoonde gegevens. De geldige gegevens bevinden zich op het voertuig van de
auto.

Afmetingen en gewicht

: Positie van het voertuigtypeplaatje

Gegevens

Afmetingen,
gewicht en
volume

Zwenkhoogte :

2012 mm

Lengte

3495 mm

Typen lampjes
Gegevens

Afmetingen,
gewicht en
volume

Breedte over buitenspiegels

1875 mm

Breedte zonder buitenspiegels

1665 mm

Breedte zonder buitenspiegels bij auto's met
wielkuipsierlijsten

1672 mm

Hoogte

1554 mm

Wielbasis

2494 mm

Maximumbagageruimtebelading

75 kg

Tankinhoud

Totaal: 28,0 l of
35,0 l
5,0 l

Bedrijfsstoffen

Gegevens

Corrosie-/
antivriesmiddel
(Y pagina
134)

Geadviseerd: G40

Ruitensproeiervloeistof
(Y pagina
134)

Temperatuur boven het
vriespunt: Mengverhouding van 1/100
MB SummerFit/water
Temperatuur onder het
vriespunt: Voor de correcte mengverhouding van
MB WinterFit en water de
gegevens op de verpakking
van het antivriesmiddel in
acht nemen.
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Typen lampjes

In de volgende tabel worden alle technische
gegevens voor de bedrijfsstoffen van de auto
opgenoemd. Verdere aanwijzingen over de
bedrijfsstoffen: http://bevo.mercedesbenz.com en in elk smart center.
Bedrijfsstoffen

Gegevens

Brandstof
(Y pagina 66)

Loodvrije superbenzine,
ten minste 95 RON volgens
Europese norm EN 228,
alternatief: Loodvrije
benzine 91 RON/82 MON

Motorolie
(Y pagina
133)

229.51, 229.53, alternatief:
229.1 en 229.3 of ACEA A3

In de volgende tabel worden de correcte typen
lampjes voor de auto opgenoemd:
Lampje

Type

Dim- en grootlicht

H4 60/55 W

Mistlampen

H 16

Richtingaanwijzers

PY 21 W

Richtingaanwijzers op de zij- WY 5 W
kant
Kentekenplaatverlichting

W5W

Interieurverlichting

W5W

Achterlicht
Lampje

Type

Achter- en remlicht

P21 5 W

Mistachterlicht

P21 W

Achteruitrijlicht

W 16 W

Richtingaanwijzers

PY 21 W

>> Technische gegevens.

Bedrijfsstoffen
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Zekeringenindeling
Zekeringenindeling

Nr Verbruiker
.

>> Technische gegevens.

1

Startmotor

Nr Verbruiker
.

Stroo
mste
rkte

Kleu
rcod
e

14

Elektrische bediening
van de portierruiten
(automatische antiinklemfunctie)

30A

groe
n

15

ESP®

5A

brui
n

16

Interieurverlichting

10A

rood

17

Wegrijblokkering

3A

paar
s

18

Elektrische buitenspiegels

5A

brui
n

19

Remlichten

10A

rood

20
Kleu
rcod
e

Parkeerhulp, koplampinstelling, spoorassistent

15A

Stroo
mste
rkte

blau
w

21

Regeleenheid motor

5A

5A

brui
n

brui
n

22

Achterruitenwisser

15A

blau
w

2

Regeleenheid stuurbekrachtiging

5A

brui
n

23

Startmotor

30A

3

Regeleenheid verlichting

5A

brui
n

groe
n

24

Airbag

5A

brui
n

Centrale vergrendeling

40A

4

oran
je

25

Ruitenwissers vóór

30A

5

‑

‑

‑

groe
n

6

Instrumentenpaneel

10A

rood

26

Radio

20A

geel

7

Claxon, alarmsysteem

15A

blau
w

27

‑

‑

‑

28

Regeleenheid spanningsvoorziening

10A

rood

12V-contactdoos,
sigarettenaansteker

15A

8

blau
w

29

Regeleenheid spanningsvoorziening

10A

rood

Regeleenheid spanningsvoorziening

5A

9

brui
n

30

Claxon

15A

10

Centrale regeleenheid

20A

geel

blau
w

11

Richtingaanwijzers

15A

blau
w

31

‑

‑

‑

32

Centrale regeleenheid

10A

rood

Centrale vergrendeling

15A

12

blau
w

13

Centrale regeleenheid

15A

blau
w

Stroo
mste
rkte

Kleu
rcod
e

Zendvergunningen van de bandenspanningscontrole

Achterlichten, mistlampen, toets alarmknipperlichten, vergrendelingstoets,
koplampverstelling,
elektrische bediening
van de portierruiten,
kentekenplaatverlichting, radio, bedieningseenheid airconditioning, TEMPOMAT,
limiter, toets parkeerhulp, programmakeuzetoets, achterklepontgrendeling,
camera spoorassistent, toets start-stopautomaat

25A

blau
w

Land

Zendvergunning

Argentinië

Model: MW2433A
H-12337
GG4
H-12338

Brazilië

2770-12-8001
Model: MW2433A
0381-13-8001
Model: GG4

Abu
Dhabi
Dubai

34

Koplampen, dagrijlichten

25A

blau
w

TRA, Registered-NO
ER0092100/12
TRA, Registered-NO
ER0099792/12
TRA, Registered-NO
ER0076990/11
Dealer-NO: DA0047074/10

35

Koplampen, dagrijlichten

25A

blau
w

Jordanië

36

‑

‑

‑

37

‑

‑

‑

38

‑

‑

‑

39

‑

‑

‑

40

‑

‑

‑

41

‑

‑

‑

Model: Gen Alpha Wal 2 TPMS
transmitter
Type Approval Number:
TRC/LPD/2012/114
Model: Gen Gamma Gen 4 433.92
MHz.
Type Approval Number:
TRC/LPD/2012/190
Model: Corax 3 MRXMC34MA4
Type Approval Number:
TRC/LPD/2011/158
Type Number: LPD

42

‑

‑

‑

Marokko

43

Buitenspiegelverwarming

5A

brui
n

MR7319 ANRT 2012/ 11/07/2012
MR7672 ANRT 2012/ 23/11/2012
MR6706 ANRT 2011

44

Automatische antiinklemfunctie

25A

blau
w

Moldavië

1024

45

Regeleenheid transmissie

5A

brui
n

Filipijnen

No: ESD-1206394C
No: ESD-1306871C

46

Radio versterker

20A

geel

Servië

И 011 12

47

‑

‑

‑

Singapore

In overeenstemming met IDA
Standard DA- 103365

48

‑

‑

‑

49

‑

‑

‑

ZuidAfrika

TA-2012/719
TA-2012/1540
TA-2011/1370

Nr Verbruiker
.
33
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>> Technische gegevens.

Zendvergunningen van de bandenspanningscontrole
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Inbouwen van mobilofoons en mobiele telefoons (RF-zenders)
Inbouwen van mobilofoons en mobiele
telefoons (RF-zenders)
G WAARSCHUWING
Als RF-zenders worden gemanipuleerd of
niet vakkundig worden gemonteerd, kan de
elektromagnetische straling hiervan de
elektronische installatie van de auto storen. Daardoor kunt u de bedrijfsveiligheid
van de auto in gevaar brengen. Er bestaat
gevaar voor ongevallen!
Werkzaamheden aan elektrische en elektronische apparatuur altijd laten uitvoeren
bij een gekwalificeerde werkplaats.
G WAARSCHUWING
Als in de auto op ondeskundige wijze
gebruik wordt gemaakt van een RF-zender,
kan diens elektromagnetische straling de
elektronische installatie van de auto storen, bijvoorbeeld wanneer:
Rde

>> Technische gegevens.

RF-zender niet op een buitenantenne
aangesloten is
Rde buitenantenne verkeerd gemonteerd
of niet reflectiearm is.
Daardoor kan de bedrijfsveiligheid van de
auto in gevaar komen. Er bestaat gevaar
voor ongevallen!
De reflectiearme buitenantenne laten
inbouwen bij een gekwalificeerde werkplaats. De RF-zender bij gebruik in de auto
altijd aansluiten op de reflectiearme buitenantenne.

Vooral aan de volgende voorwaarden moet
worden voldaan:
Ruitsluitend gebruik maken van vrijgegeven frequentiebanden
Rde maximum toegestane zendvermogens
op deze frequentiebanden moeten worden
aangehouden
Ruitsluitend gebruik maken van vrijgegeven antenneposities
De verhoogde elektromagnetische straling
kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid van
personen. Door het gebruik van een buitenantenne wordt rekening gehouden met de in de
wetenschap bediscussieerde mogelijke
gezondheidsrisico's door elektromagnetische velden.
Bij het correct inbouwen van RF-zenders zijn
de volgende antenneposities mogelijk:

! De motorelektronica en de bijbehorende

onderdelen, zoals regeleenheden, sensoren, actuatoren of verbindingsbedrading,
alleen laten onderhouden bij een gekwalificeerde werkplaats. Anders bestaat er een
verhoogde kans op slijtage en kan de typegoedkeuring van de auto komen te vervallen.

! Wanneer de installatie- en gebruiksvoorwaarden voor RF-zenders niet in acht worden genomen, kan de typegoedkeuring vervallen.

: Voorzijde van het dak
; Achterzijde van het dak

i Bij auto's met vouwdak is het inbouwen

van een antenne in het voorste dakgedeelte
niet toegestaan.
Voor het naderhand inbouwen van RF-zenders
moet de technische richtlijn ISO/TS 21609
(Road Vehicles — EMC guidelines for installation of aftermarket radio frequency transmitting equipment) worden aangehouden. De
wettelijke voorschriften voor aanbouwdelen
aanhouden.
Als de auto met een mobilofoon is uitgerust,
de in de voorbereiding aanwezige spanningsvoorziening- resp. antenne-aansluiting gebruiken. Bij de montage beslist de
aanvullende handleiding van de fabrikant in
acht nemen.
Afwijkingen van frequentiebanden, maximaal
zendvermogen of antenneposities moeten
door smart zijn goedgekeurd.

Inbouwen van mobilofoons en mobiele telefoons (RF-zenders)
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Het maximale zendvermogen (PEAK) bij de
voetpunt van de antenne mag de volgende
waarden niet overschrijden:
Frequentieband

Maximaal zendvermogen

Tetra
380 - 410 MHz

20 W

Mobiele generatie
2G/3G/4G

6W

>> Technische gegevens.

Zonder beperkingen kunnen in de auto worden
gebruikt:
RRF-zenders met een maximaal zendvermogen tot 100 mW
RMobiele telefoon (2G/3G/4G)
Voor de volgende frequentiebanden is er geen
beperking voor de antennepositie aan de buitenzijde van de auto:
RTetra
RMobiele telefoon (2G/3G/4G)
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Impressum

Internet
Meer informatie over smart-auto's en over
Daimler AG vindt u op internet:
http://www.smart.com
http://www.daimler.com

Redactie
Bij vragen of suggesties ten aanzien van deze
handleiding kunt u de Technische Redactie op
het volgende adres bereiken:
Daimler AG, HPC: CAC, Customer Service,
70546 Stuttgart, Deutschland
©Daimler AG: Nadruk, vertaling en reproductie, ook gedeeltelijk, is zonder schriftelijke
toestemming van Daimler AG niet toegestaan.

Fabrikant
Daimler AG
Mercedesstraße 137
D-70327 Stuttgart
Duitsland

Redactiesluiting 24.06.2015

É999108603RYËÍ

999108603R

www.smart.com

WE

smart - Een merk van Daimler

4535842805

É4535842805vËÍ

Bestelnummer 6522 0162 07
Onderdeelnummer 453 584 28 05
Uitgave ÄJ2015-1b

