VOORWOORD

Dank u dat u CHEVROLET hebt gekozen.
Dit instructieboekje maakt u vertrouwd met de bediening van en het onderhoud aan uw
nieuwe auto. Verder vindt u in dit instructieboekje belangrijke informatie over veiligheid. Lees
het daarom zorgvuldig door en volg de aanwijzingen nauwgezet op, zodat u kunt rekenen op
vele kilometers veilig en ongestoord rijplezier.
De beste service ontvangt u van uw erkende Chevrolet-reparateur die uw auto kent en uw
volledige tevredenheid hoog in het vaandel heeft staan.
Dit instructieboekje hoort bij uw auto. Bewaar het daarom altijd in uw auto, ook als u de auto
verkoopt.

B E LANGRIJKE

MEDEDELING

Lees dit instructieboekje alstublieft goed door
en volg de instructies zorgvuldig op.

Z :Dit symbool waarschuwt u voor
mogelijke gevaren als persoonlijk letsel
of schade aan uw auto of andere
goederen. Volg alle instructies die na
dit symbool staan zorgvuldig op.
In dit instructieboekje treft u speciale
aanwijzingen aan:
• Waarschuwing
• Opmerking
• Aanwijzing

Z OPMERKING
Een OPMERKING geeft een potentieel
gevaarlijke situatie aan. Als u deze
instructies niet in acht neemt, bestaat
de kans dat u ernstig of minder ernstig
letsel oploopt en kan er materiële schade
aan de auto of andere eigendommen
ontstaan.

AANWIJZING
Een AANWIJZING geeft informatie over
het onderhouden van uw auto of andere
aanwijzingen betreffende uw auto.

Z WA ARSCHUWING
Een W
A ARSCHUWING ggeeft
eeft een
WA
potentieel gevaarlijke situatie aan,
waarbij het niet opvolgen van de
aanwijzingen kan leiden tot ernstig of
fataal letsel.

Alle informatie, illustraties en specificaties in
dit instructieboekje waren actueel ten tijde
van de publicatie.
Wij behouden ons het recht voor tussentijdse
wijzigingen in specificaties en uitvoeringen uit
te voeren zonder voorafgaande kennisgeving
en zonder dat daar verplichtingen uit
voortvloeien.

Dit instructieboekje beschrijft alle beschikbare opties en functies voor dit model.
Bepaalde beschrijvingen, zoals die voor
display- en menufuncties, gelden wellicht
niet voor uw model als gevolg van de
modelvariant, landspecifieke uitvoering,
speciale apparatuur of accessoires.
Niet-originele onderdelen en accessoires zijn
niet getest, noch goedgekeurd door ons
bedrijf. Daarom kunnen wij de geschiktheid
en de veiligheid van niet-originele onderdelen
en accessoires niet garanderen en kunnen wij
niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
die ontstaat door het gebruik ervan.
Belangrijk: Lees voordat u met uw auto gaat
rijden eerst hoofdstuk 1 (Stoelen en
veiligheidssystemen) geheel en zorgvuldig
door.
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DR
A A G A LLT
TIJD UW
RA
VEILIGHEIDSGORDEL!
Het beschermen van inzittenden is al vele
jaren onderwerp van uitgebreid onderzoek en
ontwikkeling. De twee onderdelen die alleen
voor de veiligheid van de inzittenden wordt
toegepast, zijn veiligheidsgordels voor elke
zitplaats en airbags voor bestuurder en
voorpassagier. Veiligheidsgordels kunnen u en
uw passagiers alleen beschermen als ze
worden gedragen. De airbag is een aanvullend
veiligheidssysteem dat nog effectiever en
veiliger is als de veiligheidsgordels worden
gedragen.
Deze auto heeft verklikkerlichtjes voor het
omdoen van de veiligheidsgordels.
(Zie “WAARSCHUWINGSLAMPJE VEILIGHEIDSGORDEL” in de index voor meer
informatie.)

WA AR
OM VEILIGHEIDSGORDELS
AROM
DRAGEN?
Veiligheidsgordels zijn om een aantal redenen
nuttig:
1) Veiligheidsgordels bevestigen de
inzittenden aan de auto, zodat ze er niet
uitgeslingerd kunnen worden tijdens een
ongeval.
2) Veiligheidsgordels rekken enigszins mee
tijdens een botsing, zodat, mede door de
kreukelzones, de auto en de inzittenden
geleidelijker tot stilstand komen en er
zoveel mogelijk botsingsenergie wordt
geabsorbeerd.
3) Veiligheidsgordels houden de bestuurder
tijdens een ongeval op zijn plaats, zodat
deze meer kans heeft de controle over de
auto te bewaren.
4) Veiligheidsgordels voorkomen dat
inzittenden weg worden geslingerd,
waardoor de bestuurder en andere
inzittenden gewond kunnen raken.

Z WA ARSCHUWING
• Het is bewezen dat veiligheidsgordels
de meest effectieve bescherming
bieden tegen letsel of overlijden
tijdens een auto-ongeluk!
• Als eigenaar en bestuurder van uw
auto dient u ervoor te zorgen dat de
veiligheidsgordels correct worden
gedragen.
• Ook zwangere vrouwen, gewonden
en invaliden dienen veiligheidsgordels
te dragen. Net als alle andere
inzittenden zijn zij net zo kwetsbaar
voor ernstig of fataal letsel wanneer
zij het niet doen.
• De beste manier om een ongeboren
kind te beschermen, is de moeder te
beschermen.
• In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe
veiligheidsgordels werken en hoe ze
gedragen en correct afgesteld
moeten worden. Lees alle informatie
en houd u aan de aanwijzingen en
waarschuwingen, zodat deze
veiligheidsvoorziening optimaal tot
zijn recht komt.
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WERKING V
AN DE
VAN
VEILIGHEIDSGORDELS

Veiligheidsgordels werken alleen als ze
correct worden gedragen.
Inzittenden raken gewond als de krachten die
op het lichaam inwerken te groot worden. Als
het lichaam plotseling tot stilstand komt,
werken er heel grote krachten op het lichaam
in. Als het lichaam geleidelijker tot stilstand
komt, zijn deze krachten veel kleiner. Daarom
moet een inzittende zoveel mogelijk tijd en
afstand krijgen om tot stilstand te komen.
Stelt u zich een persoon voor die met een
snelheid van 25 km/h tegen een betonnen
muur oploopt. Stelt u zich een tweede persoon
voor die met een snelheid van 25 km/h tegen
een muur loopt die met een 90 cm dik,
vervormbaar kussen is bedekt. De eerste
persoon kan zeer ernstig en zelfs fataal letsel
oplopen. De tweede persoon blijft
waarschijnlijk ongedeerd. Waarom? In het
eerste geval raakt het lichaam de niet
meeverende betonnen muur en kwam meteen
tot stilstand. Alle botsingsenergie werd
opgenomen door het lichaam zelf, niet door
het stugge betonoppervlak. In het tweede
voorbeeld is er evenveel botsingsenergie als

in het eerste voorbeeld, maar deze wordt voor
een groot gedeelte opgenomen door het
kussen. Dit betekent dat het lichaam extra tijd
en afstand heeft om volledig tot stilstand te
komen, terwijl het kussen door te vervormen
de energie van de persoon opneemt.
Als een auto met een snelheid van 50 km/h
tegen een betonnen muur rijdt, staat de
voorbumper onmiddellijk stil, terwijl het
passagierscompartiment veel geleidelijker tot
stilstand komt, omdat de voorkant van de auto
in elkaar schuift. Een inzittende die de
veiligheidsgordel draagt, blijft tegen de stoel
gedrukt, zodat deze persoon niet alleen het
voordeel heeft van de carrosserie die in elkaar
schuift, maar ook van de gordel die nog
enigszins uitrekt. Het lichaam van de
inzittende die een gordel draagt komt van een
snelheid van 50 km/h over een afstand van
90-120 cm tot stilstand. De inzittende die een
veiligheidsgordel draagt blijft ook op de juiste
plaats zitten, zodat, indien de airbag bij een
frontale botsing ontplooit, de inzittende geen
harde onderdelen in de auto raakt. Een
inzittende die de gordel niet draagt, heeft dit
voordeel niet. Deze zit los in de auto en schiet
met dezelfde snelheid (50 km/h) door bij de
botsing om uiteindelijk toch abrupt tegen iets

hards tot stilstand te komen. Zelfs bij een
frontale botsing, waarbij de airbag wordt
ingeschakeld, heeft iemand die geen gordel
draagt toch een groter risico om ernstig of
dodelijk letsel op te lopen dan iemand die de
gordel wel draagt. (Zie “AANVULLEND
VEILIGHEIDSSYSTEEM” in de index.)

1–4 STOELEN EN VEILIGHEIDSSYSTEMEN

Z WA ARSCHUWING

Z WA ARSCHUWING

Z WA ARSCHUWING

VEILIGHEIDSGORDELS BESCHERMEN
Ongevallenstatistieken tonen aan dat
bestuurder en passagiers die de
veiligheidsgordel dragen minder kans
hebben om gewond te raken en meer
kans om het ongeval te overleven.
Daarom is het voor elke rit verplicht de
gordel te dragen.
VEILIGHEIDSGORDEL DRAGEN
Alle zitplaatsen van uw auto zijn
voorzien van driepuntsveiligheidsgordels die op drie punten zijn
verankerd. Deze veiligheidsgordels
worden door een oprolmechanisme
automatisch opgerold en vergrendeld.
Onder normale omstandigheden
behoeft de driepunts-veiligheidsgordel
geen afstelling en als de auto met een
constante snelheid rijdt, heeft u
voldoende bewegingsvrijheid.

Echt
er
eval vvan
an een plotseling
e st
op
Echter
er,, in gge
plotselinge
stop
of bij een sterke vertraging, blokkeert de
veiligheidsgordel automatisch, waardoor
het lichaam wordt tegengehouden.
Om de veiligheidsgordel ten volle te
benutten, dient u deze correct te dragen
en op de juiste manier te zitten:
• Rugleuning rechtop (niet in een
schuine stand, anders is het mogelijk
om onder de veiligheidsgordel door te
glijden en zo bij een aanrijding ernstig
letsel op te lopen.)
• Rechtop zitten (niet onderuithangen;
dan zit de gordel het best om het
lichaam en werkt hij het best in geval
van een aanrijding)
• Gesp vastgeklikt in gordelsluiting (als
de gesp niet goed vergrendeld is, biedt
de veiligheidsgordel geen enkele
bescherming; trek even aan de gordel
om te controleren of deze goed
vastzit
vastzit))

• Onderste deel van de veiligheidsgordel
strak en laag over heupen en bekken
(niet over de buik, want dan kan de
veiligheidsgordel juist ernstig letsel
veroorzaken tijdens een ongeval - DIT
GELDT IN HET BIJZONDER VOOR
ANGERE VR
OUWEN)
ZW
ZWANGERE
VROUWEN)
• Bovenste deel van veiligheidsgordel
strak over borst en schouder (niet
onder de arm, rond de hals, over de
binnenste schouder of achter de rug
langs en niet te los, omdat dan bij
een ongeval het lichaam te veel naar
voren kan schieten)
• Iedere veiligheidsgordel mag slechts
door één persoon tegelijkertijd worden
gedragen (indien een gordel door
meerdere personen tegelijk wordt
gedragen, is de veiligheidsgordel niet
meer in staat de juiste bescherming
te bieden en de personen kunnen
elkaar verwonden in geval van een
aanrijding)

(Ver
volg
ervolg
volg))

(Ver
volg
ervolg
volg))

(Ver
volg
ervolg
volg))
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Z WA ARSCHUWING

Z WA ARSCHUWING

Z WA ARSCHUWING

• Ver
voer kinder
en uitsluit
end in een
ervoer
kinderen
uitsluitend
kinderzitje (de krachten die bij een
aanrijding vrijkomen zijn zo groot dat
een volwassene het kind niet vast
kan houden en bovendien kan het
gewicht van de volwassene letsel
veroorzaken bij het kind als beiden
gebruik maken van dezelfde
veiligheidsgordel)
• Alle inzittenden dienen een veiligheidsgordel te dragen (inzittenden
die geen veiligheids-gordel dragen,
lopen niet alleen het risico zelf letsel
op te lopen maar vormen tevens een
risico voor andere inzittenden, omdat
ze bij een aanrijding door de auto
kunnen worden geslingerd)
• Geen gedraaide veiligheidsgordels
(gedraaide veiligheidsgordels kunnen
niet op de juiste wijze vrij bewegen
en beschermen en kunnen juist in
de inzittende snijden in plaats van de
kracht te verdelen, waardoor het
risico op letsel en dodelijk letsel
toeneemt)

• Ver
gr
endel de por
tier
en ((niet
niet
ergr
grendel
portier
tieren
niet-vergrendelde portieren kunnen bij een
aanrijding gemakkelijker openspringen,
waardoor de kans op letsel groter wordt
en de inzittenden tevens de kans lopen
uit de auto te worden geslingerd)
ontr
oles uit ((cc on• Voer periodiek ccontr
ontroles
troleer tijdens het rijden regelmatig of
het heupgedeelte en het schoudergedeelte van de veiligheidsgordel goed
aanliggen; de heupen en schouders
zijn het best geschikt voor het
opvangen van de krachten die bij een
aanrijding op het lichaam worden
uitgeoefend. Een verkeerd geplaatste
veiligheidsgordel kan nekletsel of
letsel aan kwetsbare organen in het
buikgedeelte veroorzaken)
• Geen harde of breekbare voorwerpen
tussen veiligheidsgordels en
lichaamsdelen
(voorwerpen, zoals
lichaamsdelen(voorwerpen,
balpennen, brillen, enz. in de zakken
van de inzittende of op de kleding
kunnen letsel veroorzaken in het
geval van een aanrijding)

Als de veiligheidsgordel over de
armsteun loopt (indien aanwezig), ligt
het heupgedeelte van de gordel over de
buik en niet over het bekken, waardoor
er te veel kracht op de buik wordt
uitgeoefend in geval van een aanrijding.
• Controleer of de veiligheidsgordel
onder de armsteun door loopt.
Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregelen kan leiden tot
ernstig letsel.

(Ver
volg
ervolg
volg))
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BESTUURDER EN
VOORP
A S SSA
AGIER
PA
De voorstoelen zijn voorzien van een
verstelbare rugleuning en zitting en een in
hoogte verstelbare hoofdsteun. Beide
inzittenden vóór worden beschermd door een
driepunts-veiligheidsgordel en een airbag.

ACHTERP
A S SSA
AGIERS
PA
Zowel de buitenste zitplaatsen als de
middelste zitplaats achter zijn voorzien van
een driepunts-veiligheidsgordel.
Elke buitenste zitplaats is voorzien van onderste
bevestigingspunten voor een kinderzitje en de
bovenste tuiverankeringen bevinden zich aan de
achterzijde van de rugleuning. (zie “ONDERSTE
BEVESTIGINGSPUNTEN EN BOVENSTE
TUIVERANKERINGEN VOOR KINDERZITJES” in
de index voor meer informatie)

INZITTENDEN OP DE DERDE
ZITRIJ
De derde zitrij is voorzien van twee zitplaatsen
die voorzien zijn van driepuntsveiligheidsgordels
(heup- en schoudergordel).

DRIEPUNTSGORDELS
Om het risico van letsel bij aanrijdingen of
plotselinge manoeuvres te beperken, is uw
auto voorzien van driepunts-veiligheidsgordels.
De twee voorstoelen, de achterbank en de
zitplaatsen van de derde zitrij zijn elk voorzien
van driepuntsveiligheidsgordels. Deze
veiligheidsgordels zijn ieder op drie plaatsen
aan de carrosserie bevestigd, waardoor
inzittenden die de gordel op de juiste manier
dragen, optimaal worden beschermd.
Onder normale omstandigheden behoeft de
driepunts-veiligheidsgordel met blokkeerautomaat (ELR) geen afstelling en als de auto met
constante snelheid rijdt, heeft u voldoende
bewegingsvrijheid.
Echter, in het geval van een plotselinge stop
of bij een sterke vertraging blokkeert de
veiligheidsgordel automatisch, waardoor het
lichaam wordt tegengehouden.

Draag de veiligheidsgordel altijd op de juiste
wijze:
1. Sluit en vergrendel de portieren.
2. Zorg ervoor dat de rugleuning rechtop
staat.
3. Pak de gesp van de veiligheidsgordel vast
en trek de gordel tegen uw lichaam.
Controleer of de gordel niet gedraaid is.
Als de gordel blokkeert terwijl u hem naar
buiten trekt, laat hem dan een stukje
oprollen door de blokkeerautomaat. Trek
de veiligheidsgordel vervolgens weer rustig
naar buiten tot een comfortabele en veilige
lengte.
4. Het diagonale deel van de veiligheidsgordel moet midden over de schouder en
de borst lopen. Laat een schoudergordel
nooit langs de nek lopen. Hiermee is
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verzekerd dat in het geval van een botsing,
de gordel kracht uitoefent op de
schouderbotten en daarmee de kracht van
de impact van de ribben of nek weghoudt,
waardoor ernstig intern letsel wordt
vermeden.
5. Draag de heupgordel laag en strak over de
heupen, niet rond het middel. Hiermee is
verzekerd dat in het geval van een botsing,
de gordel kracht uitoefent op de heupen
en niet op de onderbuik, waardoor ernstig
letsel wordt vermeden.
6. Druk de gesp stevig in de sluiting totdat
er een klik hoorbaar is. Controleer of u de
gesp in de juiste sluiting plaatst. Zorg
ervoor dat de ontgrendelknop goed
bereikbaar is, zodat u de gordel, indien
nodig snel kunt losmaken.

7. Trek aan de gesp om te controleren of hij
goed vergrendeld is.

Om de veiligheidsgordel los te maken, drukt
u op de ontgrendelknop op de gesp. De gordel
rolt automatisch op. Geleid de veiligheidsgordel bij het oprollen om te voorkomen dat
de gesp het interieur beschadigt of letsel bij
de inzittenden veroorzaakt.
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GORDELSP
ANNER
PA
Onderhoud uw veiligheidsgordels:
1. Controleer periodiek alle onderdelen van
de veiligheidsgordels. Laat veiligheidsgordels
of hierbij behorende onderdelen die
beschadigd zijn door een garagebedrijf
vervangen. Wij adviseren uw erkende
Chevrolet-reparateur.
2. Laat veiligheidsgordels en bijbehorende
onderdelen die gebruikt en/of beschadigd
zijn bij een ongeluk vervangen, zelfs
wanneer de schade niet duidelijk zichtbaar
is. Wanneer de gordel en bijbehorende
onderdelen uitgerekt en beschadigd zijn,
bieden zij geen goede bescherming meer.
De vervangende veiligheidsgordels moeten
nieuw zijn.
3. Wij adviseren de complete veiligheidsgordel
te vervangen wanneer uw auto betrokken
is geweest bij een aanrijding. Wanneer een
geschoolde specialist vaststelt dat de
veiligheidsgordels en de bijbehorende
onderdelen niet beschadigd zijn en nog
goed werken, hoeven de gordels niet te
worden vervangen. Wij adviseren u contact
op te nemen met uw erkende Chevroletreparateur.
4. Het rijden met beschadigde veiligheidsgordels of andere veiligheidsonderdelen
is gevaarlijk.

De gordelspanners worden geactiveerd op
basis van de ernst van de aanrijding. De
botsingssensors en de elektronische regelaar
van het airbagsysteem regelen tevens de
gordelspanners.

De bestuurder en alle passagiers moeten op
de juiste wijze beveiligd zijn door te allen tijde
de veiligheidsgordels te dragen, ongeacht of
de zitplaats voorzien is van een gordelspanner.
Hierdoor wordt het risico van ernstig of fataal
letsel tijdens een botsing verminderd. Zorg
ervoor dat uw rug volledig tegen leuning
aansluit; zit rechtop; leun niet naar voren op
opzij. Stel de riem dusdanig in dat de
heupgordel van de riem laag over de heupen
wordt gedragen, dus niet over de middel.

De spanner zit rondom het oprolmechanisme
van elke veiligheidsgordel voor. De
gordelspanner spant de veiligheidsgordel,
zodat de gordel nauwer aansluit rond het
lichaam van de inzittende in het geval van een
frontale botsing. De blokkeermechanismen
blijven vergrendeld nadat de gordelspanners
ingeschakeld zijn. Na inschakeling is er geluid
hoorbaar en kan er wat rook vrijkomen. Dit
niet schadelijk en betekent niet dat er brand
in de auto is.

Let op: de gordelspanners worden geactiveerd
bij zware frontale aanrijdingen en
aanrijdingen van opzij. Ze zijn niet ontwikkeld
om te worden geactiveerd bij aanrijdingen van
achteren of kleine frontale aanrijdingen. De
gordelspanners kunnen slechts eenmaal
worden ingeschakeld. Als de gordelspanners
geactiveerd zijn, moet het gordelspannersysteem zo spoedig mogelijk door een
garagebedrijf worden hersteld. Wij adviseren
uw erkende Chevrolet-reparateur.

De veiligheidsgordels vóór zijn uitgerust met
een automatische gordelspanner. U kunt de
veiligheidsgordels met voorspanners op
dezelfde wijze gebruiken als gewone
veiligheidsgordels.
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Wanneer het airbagwaarschuwingslampje in
het instrumentenpaneel niet knippert of
kortstondig gaat branden terwijl het contact
in de stand “ON” wordt gezet, langer dan
10 seconden blijft branden of gaat branden
tijdens het rijden, werkt het gordelspannersysteem of het airbagsysteem wellicht
niet correct. Laat beide systemen zo spoedig
mogelijk door een garagebedrijf controleren.
Wij adviseren uw erkende Chevroletreparateur.
Onderhoud aan of rondom de onderdelen of
bedrading van het gordelspannersysteem mag
alleen worden uitgevoerd door een
garagebedrijf met specifieke kennis hierover.
Wij adviseren uw erkende Chevroletreparateur. Onjuist onderhoud kan resulteren
in ongewenste inschakeling van de
gordelspanners of in een toestand waarin de
gordelspanners niet werken. Een van deze
twee toestanden kan resulteren in persoonlijk
letsel.

HOOGTEVERSTELLING
VEILIGHEIDSGORDELS
Voordat u wegrijdt, plaatst u de
hoogtelinstelling van de veiligheidsgordel op
de voor u juiste hoogte.
Stel de hoogte dusdanig in dat het
schoudergedeelte van de riem zich in het
midden van uw schouder bevindt. De riem
mag niet langs uw gezicht en nek lopen, maar
ook niet van uw schouder afvallen. Onjuist
aanleggen van de schouderriem kan de
effectiviteit van de veiligheidsgordel
verminderen.

Z WA ARSCHUWING
Wanneer de veiligheidsgordel onjuist is
afgesteld, zorgt deze bij een aanrijding
voor onvoldoende bescherming.

Om de veiligheidsgordel omhoog of omlaag
te bewegen, duwt u de ontgrendelknoppen
naar elkaar toe en beweegt u de
hoogteverstelling in de gewenste positie.
U kunt de hoogteverstelling omhoog bewegen
zonder de knoppen in te drukken.
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Z WA ARSCHUWING
Rij nooit met een niet goed aanliggende
veiligheidsgordel. Om letsel te
voorkomen, altijd de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht nemen:
• Stel de hoogte van de veiligheidsgordel in voordat u gaat rijden.
• Laat een schoudergordel altijd midden
over de schouder lopen.
• Ver
gr
endel het be
vestigingspunt vvan
an
ergr
grendel
bevestigingspunt
de veiligheidsgordel in de gewenste
stand.
Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregelen kan leiden tot
ernstig en zelfs fataal letsel bij een
aanrijding.

ZW
ANGERSCHAP EN
WA
VEILIGHEIDSGORDELS
Veiligheidsgordels beschermen iedere
inzittende, dus ook zwangere vrouwen.
Net als andere inzittenden lopen zwangere
vrouwen een grotere kans op ernstig letsel als
ze geen veiligheidsgordel dragen. Verder heeft
een ongeboren kind een grotere
overlevingskans als de veiligheidsgordel op de
juiste manier gedragen wordt.
Voor een maximale bescherming moet een
zwangere vrouw een driepunts-veiligheidsgordel dragen. Het heupgedeelte van de
gordel moet tijdens de zwangerschap zo laag
mogelijk worden gedragen.

KINDERZITJES
Z WA ARSCHUWING
Kinderzitjes zijn verkrijgbaar in een groot
aantal verschillende maten en
uitvoeringen. Als gevolg van de vorm en
de afmetingen van het interieur en de
stoelen, zullen niet alle kinderzitjes
geschikt zijn voor uw auto.
Het is uw verantwoordelijkheid u ervan
te overtuigen of het kinderzitje dat u
wilt gebruiken goed past en op de juiste
manier bevestigd kan worden in uw
auto met de veiligheidsgordels en de
speciaal hiervoor aanwezige bevestigingspunten.
Een kinderzitje dat qua afmetingen niet
geschikt is voor uw auto of voor het
kind dat erin vervoerd wordt, of een
kinderzitje dat niet op de juiste manier
in een auto is gemonteerd, kan bij een
aanrijding leiden tot ernstig letsel bij het
kind maar ook bij de andere inzittenden.
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Lees na het kiezen van het baby- of kinderzitje
de aanwijzingen van de fabrikant voor het
plaatsen en het gebruik zorgvuldig door en
volg de aanwijzingen nauwgezet op. Een babyof kinderzitje moet passen bij de leeftijd, de
lengte en het gewicht van uw kind en moet
correct in de auto worden gemonteerd. Er zijn
verschillende soorten veiligheidssystemen
voor kinderen. Deze kunnen gebruikt worden
tot het moment waarop een kind wat betreft
lengte en gewicht op een veilige manier
gebruik kan maken van het standaard
gordelsysteem van de auto.

Z WA ARSCHUWING
In uw auto kunnen alleen de buitenste
zitplaatsen achter worden voorzien van
een universeel kinderzitje.
• Plaats geen universeel kinderzitje op
de voorpassagiersstoel en/of op de
middelst
e zitplaats acht
er
middelste
achter
er..

Uit ongevalsstatistieken is gebleken dat de
veiligheid van kinderen bij ongelukken groter
is, als een geschikt kinderzitje of gordelsysteem op de achterbank gebruikt wordt, in
plaats van de voorstoel.

Kinderen die hun kinderzitje ontgroeid zijn,
moeten plaatsnemen op de achterbank en de
veiligheidsgordel omdoen, waarbij er op gelet
dient te worden dat het schoudergedeelte van
de gordel zover mogelijk van de hals moet
lopen en het heupgedeelte zo laag mogelijk
over de heupen. Controleer van tijd tot tijd of
de gordel nog goed zit.
Indien in noodgevallen een kind op de
voorstoel plaats moet nemen, moet erop
worden gelet dat het schoudergedeelte van
de gordel niet over het gezicht of de hals van
het kind loopt. Als dat wel het geval is, moet
het kind zover mogelijk naar het midden van
de auto plaatsnemen zodat de veiligheidsgordel over de schouder van het kind geleid
kan worden.
Laat kinderen nooit staan of op hun knieën
zitten op de zitting van de stoel of in de
bagageruimte als de auto in beweging is.
Zet een kinderzitje vast met een veiligheidsgordel of verwijder het uit de auto als het niet
wordt gebruikt.
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Z WA ARSCHUWING

Z WA ARSCHUWING

• Houd nooit tijdens het rijden een baby
in uw armen. Gebruik voor het vervoer
en
v an baby
kinderen
baby’’s en kleine kinder
goedgekeurde kinderzitjes.
• Tijdens een aanrijding wordt een baby
zo zwaar dat u hem niet kunt
vasthouden. Bij een aanrijding met bijv
bijv..
slechts 40 km/h oefent een baby die
onder normale omstandig-heden 5,5 kg
weegt, een kracht van 110 kg uit op uw
armen.
• Indien baby
en niet ver
voer
d
baby’’s en kinder
kinderen
vervoer
voerd
worden in goedgekeurde baby- en
kinderzitjes, kunnen ze in geval van
een aanrijding ernstig of zelfs fataal
letsel oplopen.
• Uit ongevalstatistieken is gebleken dat
de veiligheid van kinderen bij
ongelukken groter is, als een geschikt
kinderzitje of gordelsysteem op de
achterbank wordt gebruikt.

(Ver
volg
ervolg
volg))
• Plaats een kinderzitje nooit op de
voorstoel als de auto met zijairbags is
uitgerust.
Zie “ZIJ-AIRBAGS” in de index voor
meer informatie.
• Zeer gevaarlijk! Plaats nooit een
kinderzitje dat tegen de rijrichting in
geplaatst is op een stoel die beveiligd
is met een airbag aan de voorzijde!
Plaats een kinderzitje dat tegen de
rijrichting in geplaatst moet worden
altijd op de achterbank.

(Ver
volg
ervolg
volg))

ONDERSTE VERANKERINGEN
EN BOVENSTE
TUIVERANKERINGEN
VOOR KINDERZITJES
In het verleden werden kinderzitjes met de
veiligheidsgordels van de auto op de zitplaats
vastgemaakt. Als gevolg hiervan werden
kinderzitjes vaak onjuist of niet stevig genoeg
bevestigd om het kind een goede bescherming te bieden.
Om die reden hebben wij de buitenste
zitplaatsen van de achterbank van uw auto
voorzien van onderste bevestigingspunten en
bovenste tuiverankeringen voor een
kinderzitje, zodat het kinderzitje direct aan de
carrosserie van de auto wordt bevestigd.
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Om een kinderzitje te bevestigen, die voorzien
is van bevestigingen voor onderste en
bovenste tuiverankeringen, volgt u de
instructies die bij uw kinderzitje zijn geleverd
en de procedure “Montage van kinderzitjes
met onderste en bovenste bevestigingen voor
tuiverankering” op de volgende pagina van dit
instructieboekje.
Lees en volg alle aanwijzingen op de volgende
bladzijden en die van de fabrikant van het
kinderzitje zorgvuldig.
De veiligheid van uw kind is hiervan
afhankelijk!

Neem bij vragen of twijfels over de
bevestiging van het kinderzitje contact op met
de fabrikant van het zitje. Wanneer u nog
steeds moeite hebt met het aanbrengen van
het kinderzitje in uw auto, adviseren wij u
contact op te nemen met uw erkende
Chevrolet-reparateur.

Z OPMERKING
Een ongebruikt kinderzitje kan naar
voren bewegen.
wijder het ong
ebruikt
e kinderzitje of
Ver
ongebruikt
ebruikte
erwijder
zet het vast met een veiligheidsgordel.

AANWIJZING
Omdat een veiligheidsgordel of een
kinderzitje zeer heet kunnen worden
wanneer deze achterblijven in een
afgesloten auto, dient u de bekleding van
het kinderzitje en de gespen te
controleren voordat u het kind erin
plaatst.
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INST
ALL
ATIEL
OC
ATIES V
OOR KINDERZITJES
INSTALL
ALLA
TIELOC
OCA
VOOR
TOE
GEST
ANE MOGELIJKHEDEN V
OOR DE BE
VESTIGING V
AN EEN KINDER
VEILIGHEIDSSY
STEEM
OEGEST
GESTANE
VOOR
BEVESTIGING
VAN
KINDERVEILIGHEIDSSY
VEILIGHEIDSSYSTEEM
Zitplaatsen
Gewichtsklasse

Op passagiersstoel

Op de buitenste
zitplaatsen op de
geactiveerde airbag gedeactiveerde airbag
tweede rij
U+
U1
X

Op de middelste
zitplaats op de
tweede rij
X

Op de zitplaatsen
op de derde rij
X

Groep 0

tot 10 kg

Groep 0+

tot 13 kg

X

U1

U+

X

X

Groep I

9 tot 18 kg

X

U1

U+

X

X

Groep II

15 tot 25 kg

X

X

U

X

X

Groep III

22 tot 36 kg

X

X

U

X

X

1 = Alleen bij gedeactiveerde airbagsystemen passagiersstoel voor. Als het kinderzitje wordt vastgezet met een driepuntsveiligheidsgordel,
klapt u de leuning zo veel mogelijk naar voren en laat u de veiligheidsgordel van het bovenste verankeringspunt naar voren lopen.
+ = Stoel leverbaar met ISOFIX- en Top-Tether-bevestigingssteunen.
U = Universeel bruikbaar in combinatie met een driepuntsveiligheidsgordel
X = Kinderzitjes zijn in deze gewichtsklasse niet toegestaan
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TOE
GEST
ANE MOGELIJKHEDEN V
OOR DE BE
VESTIGING V
AN EEN ISOFIX
-KINDER
VEILIGHEIDSSY
STEEM
OEGEST
GESTANE
VOOR
BEVESTIGING
VAN
ISOFIX-KINDER
-KINDERVEILIGHEIDSSY
VEILIGHEIDSSYSTEEM
Zitplaatsen
Gewichtsklasse

Groep 0
Groep 0+

Groep I

IL

tot 10 kg
tot 13 kg

9 tot 18 kg

Op de buitenste Op de middelste
zitplaatsen op
zitplaats op de
de tweede rij
tweede rij

Op de
zitplaatsen op
de derde rij

Maatklasse

Bevestiging

Op
passagiersstoel

E

ISO/R1

X

IL

X

X

E

ISO/R1

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL

X

X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL

X

X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

X

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

X

= Geschikt voor specifieke ISOFIX-zitjes uit de categorieën ‘autospecifiek’, ‘beperkt’ of ‘semi-universeel’.
Het ISOFIX-zitje moet zijn goedgekeurd voor het specifieke voertuigtype.

IUF = Geschikt voor in rijrichting geplaatst ISOFIX-kinderzitje uit de universele categorie, goedgekeurd voor deze gewichtsklasse.
X

= Geen ISOFIX-kinderzitje goedgekeurd voor deze gewichtsklasse.
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ISOFIX
-maatklasse en zitgelegenheid
ISOFIX-maatklasse
A - ISO/F3

= In rijrichting geplaatst kinderzitje voor kinderen met maximumlengte in de gewichtsklasse 9 tot 18 kg.

B - ISO/F2

= In rijrichting geplaatst kinderzitje voor kleinere kinderen in de gewichtsklasse 9 tot 18 kg.

B1 – ISO/F2X = In rijrichting geplaatst kinderzitje voor kinderen met maximumlengte in de gewichtsklasse 9 tot 18 kg.
C – ISO/R3

= Tegen de rijrichting in geplaatst kinderzitje voor kinderen met maximumlengte in de gewichtsklasse tot 13 kg.

D – ISO/R2

= Tegen de rijrichting in geplaatst kinderzitje voor kinderen met maximumlengte in de gewichtsklasse tot 13 kg.

E – ISO/R1

= Tegen de rijrichting in geplaatst kinderzitje voor kleine kinderen met maximumlengte in de gewichtsklasse tot 13 kg.
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Z WA ARSCHUWING

Z WA ARSCHUWING

Gebruik de onderste en bovenste
tuiverankeringen alleen waarvoor ze
bestemd zijn.
De onderste en bovenste tuiverankeringen zijn alleen ontworpen om
kinderzitjes aan te bevestigen die
voorzien zijn van bevestigingen voor
onderste en bovenste tuiverankeringen.
• Gebruik de onderste en bovenste
tuiverankeringen niet voor het
bevestigen van de normale
veiligheidsgordels, zespuntgordels of
andere voorzieningen in uw auto.
Wanneer de normale veiligheidsgordels,
zespuntsveiligheidsgordels of andere
voorzieningen van uw auto aan de
bovenste of onderste tuiverankeringen
zijn bevestigd, kunnen deze bij een
aanrijding ernstig of zelfs fataal letsel
tot gevolg hebben.

Kinderzitje dat in de voorstoel wordt
geplaatst, kan ernstig of fataal letsel
veroorzaken.
Monteer nooit een kinderzitje dat tegen
de rijrichting in geplaatst moet worden
in de voorstoel van een auto die
voorzien is van een airbag voor de
voorpassagier
voorpassagier..
Een kind in een kinderzitje dat tegen de
rijrichting in geplaatst moet worden dat
gemonteerd is op de voorstoel kan
ernstig gewond raken wanneer de airbag
voor de voorpassagier wordt geactiveerd.
Plaats een kinderzitje dat tegen de
rijrichting in geplaatst moet worden op
de achterbank.
Een naar voren gericht kinderzitje moet,
waar mogelijk, altijd op een achterste
zitplaats worden aangebracht. Indien
het kinderzitje op de rechter voorstoel
wordt gemonteerd, dient u de stoel zo
ver mogelijk naar achteren te
verplaatsen.

Montage van kinderzitjes met
bevestigingen voor onderste en
bovenste tuiverankeringen
1. Selecteer voor het bevestigen van het
kinderzitje een van de buitenste zitplaatsen
van de achterbank.
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2. Zoek de twee onderste verankeringspunten.
De plaats van de Isofix bevestigingspunten
wordt aangegeven door een cirkelvormige
markering onderaan de achterbankleuning.
3. Zorg ervoor dat er zich geen vreemde
voorwerpen rond de onderste verankeringen
bevinden, waaronder gespen van veiligheidsgordels of veiligheidsgordels. Hierdoor kan het
kinderzitje niet goed aan de bevestigingspunten worden bevestigd.

4. Plaats het kinderzitje in de stoel boven de
twee onderste verankeringen en bevestig
het aan de verankeringen volgens de
instructies die bij het kinderzitje worden
geleverd.
5. Verstel het kinderzitje en zet het vast
volgens de aanwijzingen van de fabrikant
van de kinderzitje.
6. Bevestig de klem aan de tuiriem van het
kinderzitje aan de bovenste tuiverankering,
waarbij u ervoor dient te zorg dat de
tuiriem niet gedraaid is.
Wanneer de zitplaats die u gebruikt,
voorzien is van een instelbare hoofdsteun,
en u maakt gebruik van een dubbele tui,
leidt de tui dan rond de hoofdsteun.
Wanneer de zitplaats die u gebruikt,
voorzien is van een instelbare hoofdsteun
en u gebruikt een enkelvoudige tui, brengt
u de hoofdsteun omhoog en leidt u de tui
onder de hoofdsteun door tussen de
stangen van de hoofdsteun.

Z WA ARSCHUWING
Zorg ervoor dat de klem op de tuiriem
van het kinderzitje correct bevestigd is
aan de bovenste tuiverankering.
Onjuiste bevestiging kan ertoe leiden
dat de tuiriem en de bovenste
tuiverankering niet werken.

7. Trek de tuiriem van de hoofdsteun vast
overeenkomstig de instructies die bij het
kinderzitje worden geleverd.
8. Duw en trek het kinderzitje in verschillende
richtingen na de montage om er zeker van
te zijn dat deze goed vast zit.
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HOOFDSTEUNEN
De hoofdsteunen zijn ontworpen om de kans
op nekletsel bij een aanrijding zoveel mogelijk
te beperken.
Voor een maximale bescherming moet de
hoofdsteun zodanig worden afgesteld dat de
bovenzijde van de hoofdsteun zich ter hoogte
van de bovenzijde van uw oren bevindt.

Z WA ARSCHUWING
Het rijden met verwijderde of onjuist
afgestelde hoofdsteunen kan leiden tot
ernstige hoofd- en/of nekletsel in geval
van een aanrijding.

Trek de hoofdsteunen omhoog om de
hoogtestand aan te passen. Duw de
hoofdsteunen omlaag terwijl u de ontgrendelknop ingedrukt om de stand omlaag in te
stellen.

De hoofdsteun van de voorstoel kan naar voren
worden gekanteld
1. Door deze rechtop te zetten en dan
helemaal naar voren te duwen en los te
laten.
2. Duw de hoofdsteun voorzichtig helemaal
naar voren tot deze in de gewenste stand
staat.
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VOORSTOELEN
ACTIVE HOOFDSTEUNEN
In het geval van een aanrijding van achteren,
kantelen de actieve hoofdsteunen van de
voorstoelen automatisch naar voren. Het
hoofd wordt effectiever ondersteund door de
hoofdsteun en het risico van letsel veroorzaakt
door overmatige buiging in de halswervelkolom wordt verminderd.

VOORSTOELEN VERSTELLEN IN
LENGTERICHTING

RUGLEUNINGVERSTELLING
BESTUURDERSSTOEL

Om de stoel naar voren of naar achteren te
verplaatsen:

De rugleuning kan naar voren of achteren
worden verzet door de hendel aan de
buitenkant van de stoelzitting op te tillen tot
de rugleuning in de gewenste stand staat.

1. Trek de hendel aan de voorzijde van de
stoel omhoog en houd hem vast.
2. Schuif de stoel in de gewenste positie.
3. Laat de hendel los.

Z WA ARSCHUWING
• Ve rrst
st
el de bestuur
der
sst
oel niet
stel
bestuurder
dersst
sstoel
onder het rijden.
Hierdoor kunt u de controle over de auto
verliezen, wat kan resulteren in letsel
of schade.

Z WA ARSCHUWING
• Ve rrss ttel
el de rugleuning vvan
an de
bestuurdersstoel niet onder het
rijden.
Hierdoor kunt u de controle over de auto
verliezen, wat kan resulteren in letsel
of schade.
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Z WA ARSCHUWING
Om te voorkomen dat inzittenden bij
een aanrijding onder de veiligheidsgordel doorschuiven of in een ongewenste positie tegen de veiligheidsgordel worden geworpen, wordt
aangeraden de leuning niet verder
achterover te zetten dan noodzakelijk is.
• Zorg ervoor dat de rugleuning tijdens
het rijden niet achterover wordt
gekanteld.
Dit kan ernstig of fataal letsel tot
gevolg hebben of de inzittende kan uit
de auto worden geslingerd.

HOOGTEVERSTELLING
BESTUURDERSSTOEL
Om het zitkussen van de bestuurdersstoel
omhoog te bewegen, beweegt u de hendel
herhaalde malen omhoog tot de stoel op de
gewenste hoogte is ingesteld. Om het
zitkussen van de bestuurdersstoel omlaag te
bewegen, beweegt u de hendel herhaalde
malen omlaag tot de stoel op de gewenste
hoogte is ingesteld.

LENDENSTEUN BESTUURDERSSTOEL
Voor meer of minder lendensteun in de
bestuurdersstoel zet u de hendel naar voren
of naar achteren.
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PASS
AGIERSST
OEL OMKL
APPEN
ASSA
GIERSSTOEL
OMKLAPPEN

Z OPMERKING
Wanneer u de rugleuning naar voren
klapt om langere voorwerpen te
vervoeren, dient u ervoor te zorgen dat
dergelijke lading zich niet in de buurt van
een airbag bevindt. Bij een aanrijding kan
een geactiveerde airbag dat voorwerp
naar een persoon duwen. Dit kan ernstig
en zelfs fataal letsel veroorzaken. Plaats
voorwerpen uit het gebied waarin een
airbag kan worden geactiveerd.

Z OPMERKING
Voor
werpen die u op deze rugleuning
oorwerpen
plaatst, kunnen mensen raken en
verwonden tijdens een noodstop of een
er
wijder alle
bocht of bij een aanrijding
erwijder
aanrijding.. V
Ver
voorwerpen voordat u gaat rijden of zet
ze vast.

Ga als volgt te werk om de rugleuning van de
passagiersstoel om te klappen:

Ga als volgt te werk om de rugleuning van de
passagiersstoel overeind te zetten:

1. Breng de hoofdsteun geheel omlaag.

1. Trek de rugleuning omhoog en duw hem
in zijn oorspronkelijke positie.

2. Trek de hendel onder aan de voorzijde van
de stoel omhoog en schuif de stoel zover
mogelijk naar achteren en laat de hendel
los.
3. Til de kantelhendel die zich aan de
buitenkant van de stoel bevindt geheel
omhoog en klap de rugleuning naar voren
tot deze in de omgeklapte stand stopt.

2. Vergrendel de rugleuning door hem aan de
bovenzijde naar achteren te drukken.
3. Trek de rugleuning naar voren om te
controleren of deze goed vergrendeld is.

Z OPMERKING
Wanneer de rugleuning niet vergrendeld
is, kan deze naar voren bewegen tijdens
een noodstop of een aanrijding. Dat kan
letsel veroorzaken bij de persoon die daar
zit. Druk en trek altijd aan de rugleuning
om er zeker van te zijn dat deze
vergrendeld is.
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ELEKTRISCH
BEDIENBARE STOEL
HOOGTEVERSTELLING STOEL
(ALLEEN BESTUURDERSSTOEL) De hoogte van het voorste of achterste deel
STOEL VERSTELLEN IN LENGTERICHTING
De stoel kan naar voren of achteren worden
verplaatst door de schakelaar naar voren of
achteren in te drukken. Laat de schakelaar
los wanneer de stoel de gewenste positie
heeft bereikt.

van de stoelzitting kan worden versteld door
het voorste of achterste deel van de
schakelaar naar boven of beneden te drukken.

De rugleuning kan naar voren of achteren
worden versteld door het bovenste deel van
de schakelaar naar voren of achteren te
duwen.

Laat de schakelaar los wanneer de rugleuning
in de gewenste stand staat.

Laat de schakelaar los wanneer de rugleuning
in de gewenste stand staat.

Z WA ARSCHUWING
Z WA ARSCHUWING
• Ve rrst
st
el de bestuur
der
sst
oel niet
stel
bestuurder
dersst
sstoel
onder het rijden.
Hierdoor kunt u de controle over de auto
verliezen, wat kan resulteren in letsel
of schade.

RUGLEUNVERSTELLING STOEL

• Ve rrst
st
el de bestuur
der
sst
oel niet
stel
bestuurder
dersst
sstoel
onder het rijden.
Hierdoor kunt u de controle over de auto
verliezen, wat kan resulteren in letsel
of schade.

Z WA ARSCHUWING
• V e rrss ttel
el de rugleuning vvan
an de
bestuurdersstoel niet onder het
rijden.
Hierdoor kunt u de controle over de auto
verliezen, wat kan resulteren in letsel
of schade.
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ACHTERBANK
Z WA ARSCHUWING
Om te voorkomen dat inzittenden bij
een aanrijding onder de veiligheidsgordel doorschuiven of in een ongewenste positie tegen de veiligheidsgordel worden geworpen, wordt
aangeraden de leuning niet verder
achterover te zetten dan noodzakelijk is.
• Zorg ervoor dat de rugleuning tijdens
het rijden niet achterover wordt
gekanteld.
Dit kan ernstig of fataal letsel tot
gevolg hebben of de inzittende kan uit
de auto worden geslingerd.

NEERKL
APPEN V
AN R
UGLEUNING
NEERKLAPPEN
VAN
RUGLEUNING
ACHTERBANK

Z WA ARSCHUWING
• Stapel bagage niet hoger op dan tot
de bovenzijde van de voorstoelen.
• Laat tijdens het rijden geen mensen
plaatsnemen op een neergeklapte
rugleuning.
• V e rrvoer
voer passagier
ag
e
passagierss en bag
bagag
age
uitsluitend op de voorgeschreven
wijze.
• Passagiers die geen gebruik maken
van de veiligheidsgordels kunnen bij
een aanrijding ernstig letsel oplopen.
Ook losliggende bagage kan onder
dergelijke omstandigheden ernstig
letsel veroorzaken.
Dit kan ernstig of fataal letsel tot
gevolg hebben.

Z OPMERKING
Het omklappen van een achterbank
terwijl de veiligheidsgordels nog
vergrendeld zijn, kan schade aan de
zitplaats of de veiligheidsgordels
veroorzaken. Altijd de veiligheidsgordels
los maken en deze laten terugkeren
naar de normale opbergpositie voordat u
de achterbank omklapt.
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De achterbankleuning gescheiden omklappen:
1. Zorg ervoor dat alle drie veiligheidsgordels
niet vastgezet zijn en dat de rugleuningen
van de voorstoelen niet omgeklapt zijn.
2. Duw de hoofdsteunen volledig omlaag.
3. Trek de hendel die zich aan de bovenzijde
van de rugleuning bevindt omhoog om de
rugleuning te ontgrendelen.
4. Klap de rugleuning naar voren en naar
beneden.

Het terugzetten van de rugleuning in zijn
oorspronkelijke positie:

5. Trek de rugleuning naar voren om te
controleren of deze goed vergrendeld is.

1. Haak de veiligheidsgordels vast aan de
geleider, zodat de veiligheidsgordels niet
worden afgeklemd.

Z WA ARSCHUWING

2. Trek de rugleuning omhoog en druk hem
in zijn oorspronkelijke positie.
3. Maak de veiligheidsgordels los van de
geleider.
4. Vergrendel de rugleuning door hem aan de
bovenzijde naar achteren te drukken.

• Controleer of de rugleuningen geheel
teruggezet en vergrendeld zijn
voordat u passagiers op de
achterbank vervoert.
gr
endelhendels
• Tr ek niet aan de ont
ontgr
grendelhendels
van de achterbankleuning tijdens het
rijden.
Door de ontgrendelhendels van de
rugleuningen tijdens het rijden omhoog
te trekken, kan letsel ontstaan bij de
passagiers.
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RUGLEUNINGVERSTELLING
ACHTERBANK

NEERKL
APPEN V
AN DE R
UGLEUNING
NEERKLAPPEN
VAN
RUGLEUNING
(ALLEEN 77--ZITTER)

De rugleuning van de achterbank kan deels
worden versteld.

Z WA ARSCHUWING

Om de rugleuning te verstellen, trekt u de
hendel aan de bovenzijde van de rugleuning
omhoog tot de rugleuning in de gewenste
stand staat.

• Stapel bagage niet hoger op dan tot de
bovenzijde van de voorstoelen.
• Laat passagiers niet in het achterste
gedeelte zitten wanneer de achterbank
naar voren is geklapt.
• Passagiers die geen gebruik maken van
de veiligheidsgordels kunnen bij een
aanrijding ernstig letsel oplopen. Ook
losliggende bagage kan onder dergelijke
omstandigheden ernstig letsel
veroorzaken.
• Het omklappen van een achterbank
terwijl de veiligheidsgordels nog
vergrendeld zijn, kan schade aan de
zitplaats of de veiligheidsgordels
veroorzaken. Altijd de veiligheidsgordels
los maken en deze laten terugkeren
naar de normale opbergpositie voordat
u de achterbank omklapt.
• Tijdens het omklappen en terugklappen
altijd ervoor zorgen dat de gespen van
de veiligheidsgordels niet tussen de
stoelen klem komen te zitten.
Dit kan ernstig of fataal letsel tot gevolg
hebben.

Voor het in- en uitstappen van de derde zitrij
gaat u als volgt te werk:
1. Zorg ervoor dat alle drie veiligheidsgordels
niet vastgezet zijn en dat de rugleuningen
van de voorstoelen niet omgeklapt zijn.
2. Duw de hoofdsteunen volledig omlaag.
3. Trek de hendel aan de buitenzijde van de
rugleuning naar voren en klap de
rugleuning om.
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4. De stoel kantelt automatisch naar voren
en steunstangen met luchtdruk houden de
stoelen omgeklapt.

Het terugzetten van de achterbank in zijn
oorspronkelijke positie:

Z OPMERKING

1. Haak de veiligheidsgordels vast aan de
geleider, zodat de veiligheidsgordels niet
worden afgeklemd.

Tr ek niet aan de hendel w
anneer de
wanneer
rugleuning neergeklapt is. Deze
handeling kan schade veroorzaken aan
de hendel of bijbehorende onderdelen.

2. Breng het zitkussen van de achterbank
met de hand omlaag.
3. Vergrendel de achterbankzitting op de vloer.
Controleer of de achterbankzitting goed
vergrendeld is door te proberen deze
omhoog te trekken en omlaag te duwen.
4. Zet de rugleuning terug in zijn
oorspronkelijke stand. Controleer of de
rugleuning goed is vergrendeld door te
proberen deze naar voren en naar achteren
te bewegen.
5. Maak de veiligheidsgordels los van de
geleider.

Z WA ARSCHUWING
• Houd geen benen of andere
lichaamsdelen op de vloer onder het
zitkussen van de achterbank
wanneer u het zitkussen van de
achterbank omlaag leidt.
Dit kan resulteren in ernstig letsel.
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DE DERDE ZITRIJ NEERKLAPPEN
Het neerklappen van de derde zitrij:

Het terugzetten van de achterbank in zijn
oorspronkelijke positie:

2. Til de hendel aan de achterzijde van elke
rugleuning omhoog.

1. Zet de rugleuning terug in zijn
oorspronkelijke stand. Controleer of de
rugleuning goed is vergrendeld door te
proberen deze naar voren en naar achteren
te bewegen.

3. Duw de rugleuning naar voren en klap de
rugleuning neer.

2. Duw de hoofdsteun terug in diens
oorspronkelijke stand.

1. Zorg ervoor dat de veiligheidsgordels niet
vergrendeld zijn.

AANVULLEND
VEILIGHEIDSSYSTEEM
(AIRBAG)
Uw auto is voorzien van een aanvullend
airbagveiligheidssysteem (SRS -supplemental
restraint system) dat ontworpen is voor een
zo optimaal mogelijke bescherming van de
inzittenden. Voor de bestuurder en de
voorpassagier is een airbag voor en een zijairbag (optie) aanwezig, naast driepuntsveiligheidsgordel en andere veiligheidsvoorzieningen. Uw auto is tevens voorzien van
gordijnairbags. Gordijnairbags zijn beschikbaar
voor de bestuurder en de passagier direct
achter de bestuurder en voor de rechter
voorpassagier en de passagier direct achter
die passagier.
Iedere airbag is gemonteerd in een speciale
module die ervoor zorgt dat de airbag in
extreem korte tijd wordt gevuld met gas
indien uw auto betrokken raakt bij bepaalde
aanrijdingen waarbij een groot risico bestaat
van letsel aan hoofd of bovenlichaam van
inzittenden vóór.
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AIRBAG BESTUURDER EN
VOORP
ASS
AGIER
OORPASS
ASSA
Airbag bestuurder
De bestuurdersairbag bevindt zich in het
midden van het stuurwiel.
Voorpassagier airbag
De passagiersairbag bevindt zich in het
instrumentenbord.

Z WA ARSCHUWING
Airbags vormen een aanvullende
veiligheidsvoorziening en zijn het meest
effectief in combinatie met de
veiligheidsgordels.
Alle inzitt
enden, inclusief de bestuur
der
inzittenden,
bestuurder
der,,
dienen te allen tijde hun veiligheidsgordel
te dragen, ongeacht of een airbag voor de
desbetreffende zitplaats aanwezig is, om
de kans op letsel bij een aanrijding tot een
minimum te beperken.
• De frontairbags worden niet geactiveerd
bij een zijdelingse aanrijding of een
aanrijding van achteren. Inzittenden die
hun veiligheidsgordel niet dragen,
worden niet beschermd, waardoor ze bij
dergelijke aanrijdingen ernstig letsel
kunnen oplopen.
• Inzittenden die hun veiligheidsgordel
niet dragen, kunnen tijdens het
remmen voorafgaand aan een frontale
aanrijding naar voren worden geslingerd,
waardoor ze te dicht bij de airbag komen.
Indien de airbags geactiveerd worden,
kunnen inzittenden door de hierbij
vrijkomende krachten ernstige
verwondingen oplopen.

Werking van de airbags
Airbags zijn ontworpen om te voorkomen dat
uw hoofd en bovenlichaam bij een frontale
aanrijding in aanraking komen met het
dashboard, het stuurwiel of de voorruit. Ze
worden niet geactiveerd bij aanrijdingen van
achteren, rollovers en ook niet bij de meeste
aanrijdingen van opzij. De airbags in uw auto
worden geactiveerd bij aanrijdingen waarbij
krachten vrijkomen die vergelijkbaar zijn met
of groter zijn dan de krachten die vrijkomen
indien er met de auto met een snelheid van
15 tot 23 km/h tegen een vast, niet
vervormbaar obstakel wordt gereden.
Het airbagsysteem wordt geactiveerd tijdens
een ernstige botsing, die ofwel frontaal is of
binnen een hoek van 30° ten opzichte van de
lengteas plaats vindt.
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Deze drempelwaarde wordt gehanteerd,
omdat uit statistisch onderzoek is gebleken
dat bij frontale aanrijdingen met een hogere
snelheid een grote kans op fataal letsel
bestaat.
In de praktijk komen aanrijdingen met een
vast, niet-vervormbaar object slechts
sporadisch voor; de airbags worden meestal
geactiveerd bij een aanrijding met een andere
auto. Dat brengt met zich mee dat de
snelheid waarbij de airbags geactiveerd
worden in de praktijk hoger kan liggen, omdat
bij aanrijdingen meestal meerdere auto’s
betrokken zijn, het vaak gaat om aanrijdingen
onder een hoek of aanrijdingen met
gedeeltelijke overlapping en het object
waartegen aan gereden wordt meestal niet
vast is.

AANWIJZING
Een airbag kan ook worden opgeblazen
wanneer er geen sprake is van een
g ematig
de of ernstig
e botsing (bijv
ematigde
ernstige
(bijv..
wanneer het onderstel of ander stijf
onderdeel van de auto het wegdek raakt
wanneer er door een kuil o.i.d. wordt
gereden). Ook in een dergelijk geval
kunnen de botsingssensors een signaal
opwekken dat hetzelfde is als dat bij een
botsing tegen een onbeweegbaar
voorwerp met een snelheid tussen 15 tot
23 km/h
km/h..

De airbags worden geactiveerd op het
moment dat een sensor een aanrijding
signaleert waarbij krachten vrijkomen die
boven de drempelwaarde liggen. De
botsingssensor stuurt een elektrisch signaal
om het opblazen van de airbag te starten. Er
wordt een grote hoeveelheid drijfgas
ontstoken dat snel in de airbagmodule
verbrandt, waardoor voldoende inert gas wordt
geproduceerd om de airbag op te blazen.
Binnen 0,045 seconden na het signaleren van
de aanrijding zorgt de oplopende druk in de
airbag ervoor dat de bekleding van het
stuurkussen of het dashboard openscheurt. De
plaats waar de bekleding scheurt, is zorgvuldig
bepaald, aan de binnenzijde is een speciale
naad aangebracht.
De airbag wordt volledig opgeblazen om de
voorwaartse beweging van het hoofd en
bovenlichaam van de bestuurder en de
passagier vóór op te vangen. Zodra de
inzittenden in aanraking komen met de airbag,
begint het gas in de airbag uit openingen aan
de achterzijde te ontsnappen, waardoor de
beweging van de inzittenden gedempt wordt.
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AANWIJZING
Airbags kunnen geen verstikking
veroorzaken en ze beperken uw
bewegingsvrijheid niet. De ventilatieopeningen in de airbag zorgen ervoor dat het
gas direct begint te ontsnappen zodra u
in aanraking komt met de airbags.
Het gehele proces, van het eerste contact via
het activeren en weer leeglopen van de
airbag, geschiedt binnen 0,2 seconden, sneller
dan u met uw ogen kunt knipperen. Omdat
de eigenlijke aanrijding zich voltrekt in een
fractie van een seconde en een auto die bij
een aanrijding betrokken is, binnen één tot
twee seconden geheel tot stilstand komt,
moet het aanvullend veiligheidssysteem de
aanrijding signaleren en op nagenoeg
hetzelfde moment de airbags activeren, om
de inzittenden te beschermen.

ZIJAIRBAGS
De zij-airbags bevinden zich in de zijkant van
de rugleuning van de voorstoelen.

Z WAARSCHUWING
Airbags vormen een aanvullende
veiligheidsvoorziening en zijn het meest
effectief in combinatie met de
veiligheidsgordels.
Alle inzitt
enden, inclusief de bestuur
der
bestuurder
der,,
inzittenden,
dienen te allen tijde hun veiligheidsgordel
te dragen, ongeacht of een airbag voor de
desbetreffende zitplaats aanwezig is, om
de kans op letsel bij een aanrijding tot een
minimum te beperken.
(Ver
volg
ervolg
volg))

Z WA ARSCHUWING
(Ver
volg
ervolg
volg))
• Plaats geen voorwerpen op of in de
nabijheid van de zijairbagmodule in
de zijkant van de voorstoelen.
Dergelijke voorwerpen kunnen bij het
activeren als het ware worden
gelanceerd, waardoor ze ernstig letsel
kunnen veroorzaken.
• Bedek de voorstoelen niet met losse
stoelhoezen. Hierdoor kan een
aanrijding het opblazen van de zijairbags worden verhinderd, waardoor
ernstig letsel kan ontstaan.
• Leun niet met uw lichaam of hoofd
teg
en het por
tier
an in het
egen
portier
tier.. Ander
Anderss kkan
geval van een aanrijding de zijairbag
die met grote kracht in werking
treedt, ernstig letsel veroorzaken.
• Plaats nooit een kinderzitje op de
voorstoel als de auto is uitgerust met
zij-airbags.
Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregelen kan leiden tot
ernstig of fataal letsel.
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Werking van de zij-airbags
Zijairbags zijn ontworpen om te voorkomen
dat uw borstkas in het voorportier en het raam
slaat bij een zijdelingse aanrijding.
De zij-airbags worden geactiveerd op het
moment dat een sensor een zijdelingse
aanrijding signaleert waarbij krachten
vrijkomen die boven de drempelwaarde
liggen.
De zijairbags in uw auto worden geactiveerd
bij zijdelingse botsingen die vergelijkbaar zijn
met of groter zijn dan de krachten die
vrijkomen indien een stootblok met een
snelheid van 15 tot 25 km/h tegen de zijkant
van auto wordt geschoten.
Wanneer uw auto is betrokken bij een
aanrijding zonder dat de zij-airbags zijn
geactiveerd, hoeft dit niet op een storing van
de zij-airbags te duiden. De zij-airbags zijn zo
ontworpen dat zij bij een zijdelingse aanrijding
in werking treden. Bij aanrijdingen van voren
of van achteren of als de auto over de kop
slaat, wordt er voor het activeren van de zijairbags onvoldoende kracht uitgeoefend op de
zijkant van de auto.

Z WAARSCHUWING
Kinderen die te dicht bij de zij-airbags
zitten, kunnen bij het inwerkingtreden
ervan ernstig letsel oplopen. Dit geldt
met name wanneer het hoofd, de hals
of de borst van het kind zich op dat
moment in de nabijheid van de airbag
bevinden.
• Laat een kind nooit tegen het portier
of in de nabijheid van de zijairbagmodule leunen.
• Achterin zitten kinderen het veiligst,
zeker als ze goed zijn vastgezet in
een goedgekeurd kinderzitje.

GORDIJNAIRBAGS
De gordijnairbags bevinden in de hemel boven
de zijruiten. Deze zijn ontworpen om de
hoofden van de voorpassagiers en buitenste
achterpassagiers te beschermen bij bepaalde
aanrijdingen van opzij.
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De gordijnairbags zijn ontworpen om alleen
te worden geactiveerd bij bepaalde botsingen
van opzij, afhankelijk van de ernst van de
botsing, de hoek, de snelheid en de kracht van
de impact. Ze zijn niet ontworpen om te
worden geactiveerd in alle botsingen van
opzij, aan de voorzijde of de achterzijde van
de auto en in de meeste kop- of
staartbotsingen of bij het over de kop slaan.
Het gordijnairbagsysteem wordt geactiveerd
in combinatie met het zij-airbagsysteem.

Z WA ARSCHUWING
Gordijnairbags zijn ontworpen om te
worden geactiveerd bij middelzware en
zware botsingen wanneer iets de
zijkant van uw auto raakt. Ze zijn niet
ontworpen om te worden geactiveerd bij
frontale botsingen, bij het over de kop
slaan of bij botsingen van achteren.
Iedereen in uw auto dient een
veiligheidsgordel op de juiste wijze te
dragen - ongeacht of er een airbag voor
die persoon aanwezig is.

Z WA ARSCHUWING
Bevestig nooit iets op het dak van uw
auto door het touw of de bevestiging
door een portier of een raamopening te
leiden. Wanneer u dat doet, is de baan
van een geactiveerde gordijnairbag
geblokkeerd. De baan van een
geactiveerde airbag moet vrij blijven.

NAD
AT EEN AIRBA
G GE
ACTIVEERD IS
NADA
AIRBAG
GEA
Nadat een airbag geactiveerd is, kunt u een
brandgeur ruiken en kunt u rook en een wit
poeder aantreffen. Dat is normaal. De
brandgeur is afkomstig van het drijfgas dat
ontstoken is om de airbag op te blazen. Het
witte poeder is talkpoeder - of een
soortgelijke stof - dat wordt gebruikt om de
airbag in opgevouwen toestand soepel te
houden en het opblazen te versnellen. Hoewel
dergelijke stoffen een lichte huid- of
oogirritatie kunnen veroorzaken, zijn ze niet
giftig.
AANWIJZING
Uw auto kan voorzien zijn van een
functie voor het automatisch
ontgrendelen van de portieren en het
inschakelen van de alarmknipperlichten
wanneer de airbags worden geactiveerd.
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ONDERHOUD AAN AANVULLEND
VEILIGHEIDSSYSTEEM (SRS)
Het aanvullend veiligheidssysteem (SRS) van
uw auto is nagenoeg onderhoudsvrij.
Wanneer echter een van de volgende situaties
optreedt, dient u uw aanvullend
veiligheidssysteem onmiddellijk door een
garagebedrijf te laten controleren. Wij
adviseren uw erkende Chevrolet-reparateur.
• Een van uw airbags is geactiveerd.
• Het waarschuwingslampje airbag geeft
aan dat er een storing is. Zie
“WAARSCHUWINGSLAMPJE AIRBAG” in
de index.
AANWIJZING
Wanneer uw auto voorzien is van zijairbags, dient de voorstoel te worden
vervangen nadat de zij-airbag is
geactiveerd. Neem contact op met een
garagebedrijf voor meer informatie. Wij
adviseren u contact op te nemen met
uw erk
ende Che
vr
olet
-r
epar
at
eur
erkende
Chevr
vrolet
olet-r
-repar
eparat
ateur
eur..

Z WA ARSCHUWING
• Ga niet met de auto rijden als een of
meer airbags geactiveerd is/zijn.
• Probeer een airbag niet zelf te
repareren, te modificeren of af te
voeren.
• Airbags werken onder zeer hoge druk
en zijn uitgerust met geavanceerde
sensoren
en
generatoren.
Ondeskundige behandeling van de
airbag of van onderdelen van het
airbagsysteem kan leiden tot
ongewild activeren van de airbag,
waardoor ernstig letsel kan ontstaan.
• Neem direct contact op met een
garagebedrijf wanneer een van de
airbags in uw auto geactiveerd is, als
er schade is ontstaan aan of in de
buurt van de airbags of als u om wat
voor reden dan ook twijfelt aan de
conditie van het airbagsysteem in uw
auto. Wij adviseren uw erkende
Che
vr
olet
-r
epar
at
eur
Chevr
vrolet
olet-r
-repar
eparat
ateur
eur..
Rijden met een auto nadat een airbag
is geactiveerd, kan, zonder dat de juiste
maatregelen genomen zijn, resulteren
in ernstig of fataal letsel.

HOE AIRBAGS DE INZITTENDEN VÓÓR
BESCHERMEN
Inzittenden van een auto lopen meestal letsel
op omdat ze in de auto in aanraking komen
met vaste objecten als het stuurwiel, het
dashboard of de voorruit of buiten de auto in
aanraking komen met het wegdek of een
boom indien ze tijdens de aanrijding uit de
auto worden geslingerd. Ernstig letsel kan ook
ontstaan als de inzittenden worden
blootgesteld aan heftige schokken, zonder
fysiek in aanraking te komen met één of
ander obstakel.
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Al deze vormen van letsel worden veroorzaakt
door de krachten die vrijkomen als een auto
plotseling tot stilstand komt. De tijd waarin
en de afstand waarbinnen een auto tot
stilstand wordt gebracht, hebben een grote
invloed op het effect dat de krachten die
daarbij vrijkomen, hebben op de inzittenden.
Als bijvoorbeeld de auto wordt afgeremd
omdat de bestuurder wil gaan stoppen voor
een verkeerslicht, zullen de lichamen van de
inzittenden naar voren bewegen. Dat wordt
veroorzaakt doordat de auto en de inzittenden
in eerste instantie dezelfde snelheid hadden.
De remmen vertragen de auto en de
inzittenden blijven iets naar voren bewegen
in de auto. Als de inzittenden echter goed
zitten en de veiligheidsgordel op de juiste
manier dragen, is de kans op letsel, zelfs bij
hard afremmen, nagenoeg nihil. Dat komt
omdat zelfs bij hard remmen de afstand
waarover de auto tot stilstand komt relatief
lang is. De veiligheidsgordels en de lichamen
van de inzittenden zijn over het algemeen
goed in staat de bij het remmen vrijkomende
krachten op een veilige manier op te vangen.

Bij een botsing kan een auto van hoge
snelheid tot volledige stilstand komen in een
fractie van een seconde over een afstand van
minder dan 30 cm. Deze extreem korte
tijdspanne en de zeer korte remweg leiden
ertoe dat de inzittenden aan veel grotere
krachten worden blootgesteld. Geen mens is
sterk genoeg of beschikt over de vereiste
reflexen om dergelijke krachten op een veilige
manier op te vangen. Ook inzittenden die op
een juiste manier op de stoel zitten en hun
veiligheidsgordels dragen, zullen ervaren dat
hun hoofd, bovenlichaam, armen en heupen
naar voren worden geslingerd met een
snelheid die gelijk is aan de snelheid die de
auto net voor de aanrijding had. Bij
middelzware tot zware aanrijdingen kunnen
daarom inzittenden die hun veiligheidsgordel
dragen, toch nog hersenletsel of ander
inwendig letsel oplopen, ook al komen hoofd
en bovenlichaam niet in aanraking met een
stationair voorwerp.
Airbags zorgen ervoor dat de tijd waarin bij
frontale of bijna frontale aanrijdingen het
hoofd en het bovenlichaam wordt afgeremd
en de afstand waarover dat gebeurt,
toeneemt. Deze extra tijd en afstand kunnen
mensenlevens redden en zwaar letsel
voorkomen.

LEVER ZELF EEN BIJDRAGE AAN EEN
OPTIMALE BESCHERMING!
Naast de levensreddende voordelen heeft het
airbagsysteem in bepaalde opzichten ook
enkele nadelen.
Omdat het vullen van de airbags gepaard gaat
met een aanzienlijke kracht en snelheid en
omdat het activeren zeer plotseling gebeurt,
zal het systeem veiliger en effectiever werken
als de inzittenden op een juiste manier in de
stoel zitten.
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Z WA ARSCHUWING
Belangrijke veiligheidsregels bij auto’s met
een airbagsysteem:
• Plaats een kinderzitje dat tegen de
rijrichting in moet worden geplaatst,
nooit op de voorstoel.
• Laat kinderen jonger dan 12 jaar indien
mogelijk achterin de auto plaatsnemen.
• Draag altijd veiligheidsgordels, ook al is
de auto voorzien van een airbag.
• Zet de leuning niet verder achterover
dan voor een comfortabele houding
nodig is en blijf tijdens het rijden tegen
de leuning zitten.
• Plaats geen voorwerpen op, boven of in
de buurt van de airbagmodules.
Dergelijke voorwerpen kunnen bij het
activeren als het ware worden
gelanceerd, waardoor ze ernstig letsel
kunnen veroorzaken.
• Leun niet voorover en steun ook niet
op de afwerking waarachter de airbags
verborgen zitten.
• Zet het stuurwiel laag voordat u gaat
rijden.
Het niet opvolgen van deze veiligheidsregels kan resulteren in ernstig of fataal
letsel
letsel..

Plaats een kinderzitje dat tegen de
rijrichting in geplaatst moet worden altijd
op de achterbank.
Plaats nooit een kinderzitje waarbij het kind
achteruit kijkt op de voorstoel als de auto
uitgerust is met een airbag voor de
voorpassagier. Het activeren van de airbag kan
leiden tot ernstig of fataal letsel bij het kind
als een dergelijk zitje op de voorstoel wordt
geplaatst.
Kinderen horen op de achterbank.
Statistieken wijzen uit dat kinderen jonger
dan 12 jaar minder kans op letsel lopen als
ze achterin de auto worden vervoerd. Dat
komt niet uitsluitend doordat ze achterin niet
de kans lopen om gewond te raken door een
airbag. Onderzoek heeft aangetoond dat
kinderen ook in auto’s die niet voorzien zijn
van airbags achterin veiliger zitten.

Juiste zitplaats voor volwassenen en
tieners.
Volwassenen en tieners kunnen zelf een
belangrijke bijdrage leveren aan hun
veiligheid en aan de effectiviteit van de
airbags door de juiste positie in te nemen.
De beste zitpositie voor volwassenen en
tieners:
• Draag altijd driepunts-veiligheidsgordels.
Alle inzittenden, inclusief de bestuurder,
dienen te allen tijde hun veiligheidsgordel
te dragen, ongeacht of een airbag voor de
desbetreffende zitplaats aanwezig is, om
de kans op letsel bij een aanrijding tot een
minimum te beperken.
De airbags worden niet geactiveerd bij
aanrijdingen van opzij of van achteren.
Inzittenden die hun veiligheidsgordel niet
dragen, worden niet beschermd, waardoor
ze bij dergelijke aanrijdingen ernstig letsel
kunnen oplopen.
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Inzittenden die hun veiligheidsgordel niet
dragen, kunnen tijdens het remmen
voorafgaand aan een frontale aanrijding
naar voren worden geslingerd, waardoor ze
te dicht bij de airbag komen. Indien de
airbags geactiveerd worden, kunnen de
inzittenden door de hierbij vrijkomende
krachten ernstige verwondingen oplopen.
• Zet de leuning niet verder achterover
dan voor een comfortabele houding
nodig is.
Door de stoel verder naar achteren te
plaatsen, neemt de effectiviteit van de
airbag niet af. Een grotere afstand tot de
airbag betekent meer bescherming tegen
de krachtige en plotselinge ontplooiing van
de airbag. Zet de rugleuning van de
bestuurdersstoel niet zover achterover dat
u het stuurwiel, de pedalen en andere
bedieningsorganen niet op een
comfortabele manier kunt bereiken.

• Kantel de rugleuning iets en leun niet
naar voren.
Zet de leuning iets achterover en zit met
uw rug tegen de rugleuning van de stoel.
Leun niet voorover en houd altijd minimaal
15 cm tussen de airbag en uw lichaam.
Leun niet op of nabij de bekleding
waaronder de airbag gemonteerd is (het
stuurkussen of het dashboard boven het
dashboardkastje). Probeer uw hoofd en
bovenlichaam te allen tijde minimaal 25
tot 30 cm van de airbag verwijderd te
houden. Een grotere afstand is veiliger.

Z WA ARSCHUWING
Om goed te kunnen werken, moet de
airbag uiterst snel worden opgeblazen.
De kracht van de airbag is het grootst
tijdens de eerste 5-8 cm nadat de airbag
door de bekleding is gescheurd en begint
op te blazen. Deze eerste 5-8 cm na het
openscheuren van de modulebekleding
vormen de risicozone.
• Als het lichaam van een inzittende
zich in deze risicozone bevindt, kan
ernstig of fataal letsel het gevolg zijn.
• De kracht neemt af naarmate de
airbag verder wordt gevuld.
• Een grotere afstand tot de airbag
betekent meer bescherming bij het
inwerkingtreden van de airbag.
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• Plaats geen voorwerpen, kinderen of
huisdieren tussen uzelf en de airbagmodule.
De airbags in uw auto zijn ondergebracht
in het stuur en in het dashboard boven het
dashboardkastje. Het plaatsen van
voorwerpen op, boven of in de buurt van
de airbags kan ertoe leiden dat deze
voorwerpen bij het activeren van de airbags
worden weggeslingerd, waardoor ze ernstig
letsel kunnen veroorzaken aan gezicht en
bovenlichaam.
Vervoer geen kinderen of huisdieren op
schoot. Houd ook geen voorwerpen op
schoot die bij het activeren van de airbags
letsel zouden kunnen veroorzaken.
• Kantel het stuurwiel (indien deze optie
geïnstalleerd is) naar beneden, waardoor
de airbag op uw borst wordt gericht en
niet op uw hoofd en hals.
Plaats het stuurwiel nooit in de hoogste
stand. Deze stand dient uitsluitend om het
in- en uitstappen te vergemakkelijken. Zet
het stuurwiel omlaag voordat u wegrijdt.
Hierdoor wordt de airbag op de borst van
de bestuurder gericht en niet op de meer
kwetsbare hals en het hoofd.

AANWIJZING
Als uw auto bij een aanrijding ernstig
beschadigd is zonder dat de airbags zijn
geactiveerd, wil dat niet zeggen dat er
iets mis is met het airbagsysteem van
uw auto, net zo min als dat het geval is
bij een aanrijding waarbij uw auto
relatief weinig schade heeft opgelopen
en de airbags wel geactiveerd zijn. De
vertragingssensors signaleren de ernst
van de aanrijding en bepalen of de
airbags geactiveerd moeten worden; een
beslissing die losstaat van de
hoeveelheid schade aan de auto.

A AN/UIT
AAR AIRBA
GS
AN/UIT--SCHAKEL
SCHAKELA
AIRBAGS
Als het instrumentenbord is uitgevoerd met
een schakelaar zoals op de volgende
illustratie, heeft de auto een aan/uitschakelaar airbags voor het handmatig in- of
uitschakelen van de front- en zij-airbag van
de passagier voorin en de gordijnairbag voor
de passagier voorin en de passagier direct
erachter.
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Deze schakelaar moet alleen worden
uitgeschakeld als de persoon in de
passagiersstoel aan de volgende criteria in dit
instructieboekje voldoet:

Kind van 1 tot 12. Een kind van 1 tot 12 jaar
moet altijd op de voorstoel reizen om de
volgende redenen:

Baby
minder dan 1 jaar oud
Baby.. Een baby ((minder
oud)) moet
altijd op de voorstoel reizen om de volgende
redenen:

• Hoewel kinderen van 1 tot 12 jaar in de
regel op de achterbank/-stoelen reizen,
moeten ze soms voorin reizen omdat de
achterbank/-stoelen van mijn auto al
bezet is/zijn.

• Mijn auto heeft geen achterbank.
• De achterbank van mijn auto is niet diep
genoeg voor een tegen de rijrichting in
geplaatst kinderzitje.
• De baby heeft een medische aandoening
waardoor deze volgens de arts op de
voorstoel moet reizen, opdat de
bestuurder goed toezicht op het kind kan
houden.

• Mijn auto heeft geen achterbank.

• Het kind heeft een medische aandoening
waardoor het volgens de arts op de
voorstoel moet reizen, opdat de
bestuurder goed toezicht op het kind kan
houden.

Medische aandoening. Een passagier heeft
een medische aandoening die volgens zijn
of haar arts beide onderstaande gevolgen
heeft:
• Maakt de passagiersairbags een speciaal
risico voor de passagier.
• Het mogelijke gevaar van de
passagiersairbags bij een botsing is groter
dan het mogelijke gevaar bij het
uitschakelen van de airbags waarbij de
passagier, zelfs in de veiligheidsgordel, bij
een botsing tegen het dashboard of de
voorruit kan slaan.
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Z WA ARSCHUWING
Als de airbags voor de passagier voorin
worden uitgeschakeld bij een persoon
die niet aan de criteria in dit
instructieboekje voldoet, geniet deze
persoon niet de extra bescherming van
de airbags. Bij een botsing werken de
airbags niet en beschermen ze de
persoon op deze zitplaats niet. Ook
beschermt de gordijnairbag de persoon
direct achter de passagier voorin niet.
Schakel de airbags niet uit, tenzij de
passagier voorin aan de volgende
criteria in dit instructieboekje voldoet.

De aan/uit-schakelaar voor de airbags bevindt
zich op de eindkap van het instrumentenbord,
aan de passagierskant. Schakel de front- en
zij-airbag van de passagier voorin en de
gordijnairbag voor de passagier voorin en de
passagier direct erachter uit door een sleutel
of een munt in de schakelaar te steken en de
schakelaar in de stand uit te zetten.
Auto’s met een aan/uit-schakelaar voor de
airbags hebben ook een statuslampje voor de
passagiersairbag. Dit lampje zit boven het
dashboardkastje, in het instrumentenbord.

Na het uitschakelen van de airbags gaat het
lampje passagiersairbag uit in het
statuslampje passagiersairbag branden ter
indicatie dat de airbags voor de passagier
voorin en de passagier direct erachter
uitgeschakeld zijn. Deze airbags blijven
uitgeschakeld totdat u deze weer inschakelt.
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Z WA ARSCHUWING
Als het lampje voor de bedrijfsgereedheid van de airbags gaat branden
en blijft branden, duidt dit op een
mogelijke storing in het airbagsysteem.
Zo kunnen de front- en zij-airbag van
de passagier voorin en de gordijnairbag
voor de passagier voorin en de passagier
direct erachter bijvoorbeeld toch werken
ondanks dat de aan/uit-schakelaar voor
de airbags uitgeschakeld is.
Raadpleeg meteen een werkplaats om
onnodig letsel bij u of anderen te
voorkomen.

Schakel de airbags weer in door een sleutel
of een munt in de schakelaar te steken en de
schakelaar in de stand aan te zetten.
De front- en zij-airbag van de passagier voorin
en de gordijnairbag voor de passagier voorin
en de passagier direct erachter zijn nu
geactiveerd en kunnen zo nodig werken.
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OVERZICHT – INSTRUMENTEN EN BEDIENINGSORGANEN

1. Uitstroomopeningen
2. Knoppen richtingaanwijzers/
buitenverlichting
3. Claxon
4. Instrumentengroep
5. Ruitenwisser/-sproeier voorruit
6. Alarmknipperlichten/schakelaar ESC UIT
7. Middelste opbergvak

8. DCS-schakelaar/lampje
waarschuwingslampje veiligheidsgordel
passagier voorin
9. Combinatieschakelaar
10. Kaarthouder
11. Muntenvak
12. Ontgrendelingshendel motorkap
13. Audioknoppen op het stuurwiel
14. Knoppen cruise control/klimaatregeling

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Klimaatregelsystemen
Schakelhendel
Schakelaar elektrische handrem (EPB)
ECO-schakelaar
Aansteker
Audiosysteem
Dashboardkastje
Lampje passagiersairbag uit
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INSTR
UMENTENP
ANEEL
RU
PA

*De feitelijke instrumentengroep in de auto kan afwijken van de afbeelding. Voor meer informatie raadpleegt u de volgende
pagina’s.
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SNELHEIDSMETER
De snelheidsmeter geeft de snelheid aan in
kilometers per uur (km/h).

TOERENTELLER
KILOMETERTELLER / DAGTELLER
De kilometerteller geeft de afgelegde afstand
aan in kilometers.

De toerenteller geeft het motortoerental in
omwentelingen per minuut (rpm) weer.
Laat de naald van de toerenteller nooit in het
rode gebied komen.

C0E2005A

De kilometerteller is voorzien van twee
onafhankelijk van elkaar werkende dagtellers
waarmee u de afstand kunt oproepen die is
afgelegd sinds deze op nul gezet zijn.
Om elke dagteller terug te zetten naar nul,
houdt u de dagtellerknop ingedrukt tot deze
terugspringt naar nul. De dagtellerknop
bevindt zich rechts onderin de snelheidsmeter.
Met behulp van de dagtellerknop kan worden
gekozen tussen de functies kilometerteller,
dagteller A en dagteller B.

<Benzine>
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Z WA ARSCHUWING
Een te hoog motortoerental kan schade
aan de motor veroorzaken.
• Laat de motor daarom nooit met zo’n
hoog toerental draaien dat de naald
van de toerenteller in het rode gebied
komt.
Dit kan resulteren in dure reparaties.

<Diesel>

BRANDSTOFMETER

T E M P E RAT U U R M E T E R

Geeft aan hoeveel brandstof de brandstoftank
bevat wanneer het contactslot in de stand ON
staat.

Deze meter geeft de temperatuur van de
koelvloeistof aan als het contact in stand ON
staat.

Na het tanken en het starten van de motor
beweegt de naald langzaam naar het nieuwe
brandstofpeil.

Z OPMERKING

De bewegingen van de brandstof in de tank
kan ertoe leiden dat de naald van de meter
enigszins varieert tijdens remmen, accelereren
en het nemen van een bocht.

• Rijd niet verder als de naald van de
koelvloeistoftemperatuur in het rode
gebied van de meter staat. Dat
betekent namelijk dat de motor
oververhit is.
Rijden met een oververhitte motor kan
resulteren in ernstige motorschade. Zie
“OVERVERHITTING” in de index.
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CONTROLE- EN
WA A R S C H U W I N G S LA M P J E S
WAARSCHUWINGSL
AMPJE LLA
AAG
ARSCHUWINGSLAMPJE
BRANDSTOFPEIL
Brandt wanneer het contact in de stand ON
staat en gaat na ongeveer enkele seconden
uit.
Dit waarschuwingslampje gaat branden
wanneer de brandstoftank bijna leeg is.

Z OPMERKING
• Rijd de tank van de auto niet
helemaal leeg.
Dat kan schade aan de katalysator
veroorzaken.

Ga nadat het waarschuwingslampje is gaan
branden zo spoedig mogelijk tanken.
Zie “BRANDSTOF” in de index.

LAMPJE BRANDSTOFVERBRUIK
Bij auto’s met het lampje brandstofverbruik
gaat dit branden bij het indrukken van de eco
(verbruiks)schakelaar op de middenconsole bij
de selectorhendel. Druk de schakelaar
opnieuw in om het lampje uit te schakelen
en de zuinige modus te verlaten.
Bij modellen met benzinemotor gaat het
lampje na het inschakelen van de handmatige
modus uit.
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WAARSCHUWINGSL
AMPJE
ARSCHUWINGSLAMPJE
ABS-SYSTEEM
Het waarschuwingslampje ABS-systeem gaat kort
branden als het contact in stand ON wordt gezet.
Op dat moment voert het systeem een zelftest
uit. Het lampje moet na ongeveer enkele seconden
doven.
Neem contact op met een garage voor reparaties
wanneer het waarschuwingslampje van het ABSsysteem de volgende indicaties laat zien:
• HetwaarschuwingslampjeABS-systeemgaatniet
branden als het contact in stand ON wordt gezet.
• Het waarschuwingslampje ABS-systeem blijft
branden.
• Het waarschuwingslampje ABS-systeem gaat
branden tijdens het rijden.
Wij adviseren u contact op te nemen met uw
erkende Chevrolet-reparateur.

Z WA ARSCHUWING
• Als het waarschuwingslampje ABSsysteem brandt, kan dat duiden op
een defect in het remsysteem van
uw auto.
Een defect in het remsysteem, doordat
het systeem niet correct wordt
onderhouden, kan leiden tot een
aanrijding en daarmee tot persoonlijk
letsel en/of materiële schade.
Als het waarschuwingslampje ABS-systeem gaat
branden tijdens het rijden, kan er een defect zijn
opgetreden in het antiblokkeersysteem. Alhoewel
het remsysteem van uw auto normaal zal
functioneren zonder ABS, zullen in het geval van
zwaar remmen de wielen blokkeren, laat een
werkplaats daarom het systeem controleren en
zo snel mogelijk de noodzakelijke reparaties
uitvoeren. Wij adviseren u contact op te nemen
met uw erkende Chevrolet-reparateur.
Zie “ANTIBLOKKEERSYSTEEM” in de index.

WAARSCHUWINGSL
AMPJE AIRBA
G
ARSCHUWINGSLAMPJE
AIRBAG
Het waarschuwingslampje van de airbag
knippert verschillende malen wanneer u het
contact in de stand ON zet. Dit betekent dat
uw airbagsysteem werkt.
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Z WA ARSCHUWING
Wanneer het waarschuwingslampje
knippert of gaat branden tijdens het
rijden, duidt dit op een storing in het
airbagsysteem. Het airbagsysteem
wordt vervolgens uitgeschakeld en zal
in het geval van een ongeval niet
worden geactiveerd. Laat het systeem
zo spoedig mogelijk controleren in een
gar
ag
ebedrijf
en uw erk
ende
arag
agebedrijf
ebedrijf.. Wij adviser
adviseren
erkende
olet
-r
epar
at
eur
Che
vr
olet-r
-repar
eparat
ateur
eur..
Chevr
vrolet
Rijden met een niet goed functionerend
airbagsysteem vergroot de kans op
ernstig letsel bij een eventuele
aanrijding.
De volgende verschijnselen kunnen duiden op
een defect in het airbagsysteem:
• Het waarschuwingslampje airbagsysteem
gaat niet branden of blijft branden wanneer
het contact in de stand ON wordt gezet.
• Het waarschuwingslampje blijft branden
nadat het een aantal malen geknipperd heeft.
• Het waarschuwingslampje blijft knipperen.
• Het waarschuwingslampje blijft branden
tijdens het rijden.
Zie hoofdstuk 1 voor een beschrijving van het
airbagsysteem en andere veiligheidssystemen
voor inzittenden.

LAMPJE AIRBAG UIT
Het lampje zit boven het dashboardkastje.
Licht op bij het deactiveren van de
passagiersairbag.

WAARSCHUWINGL
AMPJE
ARSCHUWINGLAMPJE
REMSYSTEEM
Het waarschuwingslampje voor het
remsysteem gaat branden als het contact in
stand ON wordt gezet en de motor nog niet
gestart is.
Hiermee wordt aangegeven dat het
waarschuwingslampje goed functioneert. Het
lampje moet doven als de motor gestart is.
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Z OPMERKING
• Rijd niet verder als het waarschuwingslampje voor het remsysteem brandt.
• Als het waarschuwingslampje voor het
remsysteem brandt, duidt dat op een
defect in het remsysteem van uw auto.
• Het rijden met een defect remsysteem
verhoogt de kans op ongevallen en kan
zodoende persoonlijk letsel en schade
aan de auto en andere goederen tot
gevolg hebben.
Als het remvloeistofpeil in het reservoir laag
is, gaat het waarschuwinglampje remsysteem
branden.
Volg onderstaande stappen als dat het geval
is:
1. Breng de auto voorzichtig aan de kant van
de weg tot stilstand.
2. Controleer het remvloeistofpeil.
3. Vul het reservoir indien nodig bij met de
voorgeschreven remvloeistof tot het
merkteken MAX. Zie “BIJVULLEN VAN
REM-/KOPPELINGSVLOEISTOF” in de
index.

4. Rij voorzichtig en met een veilige snelheid
naar een garagebedrijf om de remmen te
laten controleren indien een van de
volgende omstandigheden optreedt:
• u van oordeel bent dat het remsysteem
van uw auto veilig is.
Wij adviseren u contact op te nemen met uw
erkende Chevrolet-reparateur.
5. Laat uw auto voor controle en reparatie
naar een garagebedrijf slepen wanneer een
van de volgende omstandigheden optreedt:
• u een lekkage ontdekt in het
remsysteem.
• het waarschuwingslampje voor het
remsysteem blijft branden.
Wij adviseren u contact op te nemen met uw
erkende Chevrolet-reparateur.

LAMPJE ELEKTRISCHE HANDREM
Bij auto’s met een elektrische handrem (EPB)
gaat het statuslampje handrem bij het starten
van de motor kort branden. Raadpleeg uw
erkende reparateur als dat niet het geval is.
Het statuslampje handrem gaat branden bij
het aantrekken van de handrem. Als het
lampje na het loszetten van de handrem of
onderweg blijft knipperen, is er een probleem
met het elektrische handremsysteem.
Raadpleeg uw erkende reparateur als het
lampje niet gaat branden of blijft knipperen.
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Bij auto’s met een elektrische handrem (EPB)
gaat het waarschuwingslampje handrem kort
branden als de auto op ON/START staat. Laat
het repareren als dat niet het geval is, opdat
het bij een probleem goed werkt.
Als dit lampje gaat branden, is er een
probleem met een systeem van de auto
waardoor het handremsysteem in beperkte
mate werkt. U kunt nog gewoon rijden, maar
neem zo spoedig mogelijk contact op met een
dealer. Zie “PARKEERREM” in de index.

Bij auto’s met een elektrische handrem (EPB)
gaat dit lampje branden bij het indrukken van
de EPB-schakelaar zonder het rempedaal in
te trappen. Zet de elektrische handrem altijd
los door eerst het rempedaal in te trappen
en dan op de EPB-schakelaar te drukken.

WAARSCHUWINGSL
AMPJE
ARSCHUWINGSLAMPJE
LAADSTROOM
Dit lampje geeft aan dat de accu wordt
ontladen. Het lampje moet gaan branden als
u het contact in stand ON zet. Het lampje
moet doven wanneer de motor gestart is.

Z OPMERKING
Als het waarschuwingslampje laadstroom
gaat branden, kan er een defect aanwezig
zijn in het laadsysteem van de auto.
• Rijd niet verder als het waarschuwingslampje laadstroom brandt.
Rijden met een defect laadsysteem kan
schade aan de auto veroorzaken.
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Als het laadstroomcontrolelampje gaat
branden tijdens het rijden:
1. Zoek een plek waar u veilig kunt stoppen.
2. Breng de auto tot stilstand.
3. Controleer of de aandrijfriem niet slipt of
gebroken is. Zie “AANDRIJFRIEM” in de
index.

Z OPMERKING
Door een loszittende of kapotte
aandrijfriem kan de motor oververhit
raken.
• Rijd niet met de auto indien de
aandrijfriem loszit of kapot is.
Door een oververhitte motor kan uw auto
beschadigd raken met dure reparaties tot
gevolg
gevolg..
4. Als de aandrijfriem in orde is, maar het
waarschuwingslampje laadstroom blijft
branden, kan er een defect aanwezig zijn
in het laadsysteem.
Breng uw auto zo spoedig mogelijk naar
een garagebedrijf voor reparatie. Wij
adviseren uw erkende Chevrolet-reparateur.

WA ARSCHUWINGSL
AMPJE OLIEDR
UK
ARSCHUWINGSLAMPJE
OLIEDRUK
Het waarschuwingslampje voor de oliedruk gaat
kort branden als het contact in de stand ON
wordt gezet en de motor nog niet gestart is.
De lamp moet doven zodra de motor gestart is.
Als het waarschuwingslampje oliedruk tijdens
het rijden gaat branden, kan de oliedruk
gevaarlijk laag zijn. Zet de motor zo snel mogelijk
uit en controleer het oliepeil.
Zie “MOTOROLIE” in de index voor de juiste
controleprocedure.

Z OPMERKING
De motoroliedruk kan een gevaarlijk laag
niveau hebben bereikt.
• Rijd niet verder als het waarschuwingslampje oliedruk brandt.
Rijden met een te lage oliedruk kan
ernstige motorschade veroorzaken.
Wanneer het oliepeil laag is, brengt u dit op
peil met het voorgeschreven olietype. Zie
“MOTOROLIE EN FILTER VERVANGEN” in de
index.
Wanneer het oliepeil normaal is, dient u het
smeringssysteem van uw auto door een
garagebedrijf te laten controleren. Wij
adviseren uw erkende Chevrolet-reparateur.
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WA ARSCHUWINGSL
AMPJE
ARSCHUWINGSLAMPJE
MOTORSYSTEEM
Gaat kort branden als het contact in stand ON
wordt gezet en de motor nog niet gestart is.
Het waarschuwingslampje moet doven als de
motor gestart is.

Z OPMERKING
Het waarschuwingslampje motorsysteem
geeft aan dat er een probleem is opgetreden
dat verholpen moet worden. Rijden met een
brandend waarschuwingslampje
motorsysteem kan schade aan het
emissieregelsysteem veroorzaken en het
brandstofverbruik en rijgedrag in negatieve
zin beïnvloeden.
Neem contact op met een garage om het
probleem zo snel mogelijk op te lossen. Wij
adviser
en uw erk
ende Che
vr
olet
-r
epar
at
eur
adviseren
erkende
Chevr
vrolet
olet-r
-repar
eparat
ateur
eur..

De waarschuwingslamp motorsysteem (MIL)
gaat branden als er een defect aanwezig is in
emissie-gerelateerde onderdelen of
gerelateerde subsystemen.
Deze blijft net zolang branden tot het
motorstuurapparaat (ECM) de storing heeft
gedetecteerd. Bij een ernstige mate van
overslaan zal het waarschuwingslampje
continu blijven knipperen. Bij ernstig overslaan
kan er schade aan de katalysator ontstaan.
Het waarschuwingslampje motorsysteem
(MIL) gaat ook branden om aan te geven dat
er een storing is in het dieseldeeltjesfilter
(DPF). Wanneer dat gebeurt, dient u
onmiddellijk contact op te nemen met een
garagebedrijf om het probleem te laten
verhelpen. Wij adviseren uw erkende Chevroletreparateur. Zie “DIESELDEELTJESFILTER (DPF)”
in de index voor meer informatie.
Het elektronische systeem van de auto zal
overschakelen naar een noodloopprogramma
zodat u verder kunt rijden. U dient echter
contact op te nemen met een garage om het
probleem zo snel mogelijk op te lossen. Wij
adviseren uw erkende Chevrolet-reparateur.
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Wanneer het storingsindicatielampje kortstondig
oplicht en weer dooft, is dit normaal en duidt dit
niet op een systeemstoring.

CONTROLELAMPJE SELECTIEHENDEL
(AUT
OMA
TISCHE VERSNELLINGSBAK
UTOMA
OMATISCHE
VERSNELLINGSBAK))
Geeft de positie van de selectiehendel aan.

CONTROLELAMPJE MISTLAMPEN VOOR
Dit lampje gaat branden wanneer de mistlampen
voor zijn ingeschakeld.
Zie “MISTLAMPEN VOOR” in de index.

C0E2010A
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CONTR
OLEL
AMPJE MIST
ACHTERLICHT
ONTROLEL
OLELAMPJE
MISTA
Dit lampje gaat branden als het mistachterlicht
brandt.
Zie “MISTACHTERLICHT” in de index.

WAARSCHUWINGSL
AMPJE
ARSCHUWINGSLAMPJE
VEILIGHEIDSGORDEL BESTUURDER
Het waarschuwingslampje veiligheidsgordel
bestuurder gaat ongeveer gedurende enkele
seconden branden wanneer het contactslot wordt
ingeschakeld en gaat vervolgens uit. Dit betekent
dat het systeem een zelfcontrole uitvoert. Nadat
de motor is gestart - tenzij de veiligheidsgordel van
de bestuurder is vastgemaakt - knippert de lamp
gedurende circa 90 seconden en brandt vervolgens
continu tot de veiligheidsgordel van de bestuurder
is vastgemaakt.
Daarna, wanneer de rijsnelheid hoger wordt dan
circa 22 km/h, knippert de lamp opnieuw samen
met de waarschuwingszoemer gedurende 90
seconden en brandt dan continu tot de
veiligheidsgordel van de bestuurder is vastgemaakt.

AANWIJZING
Wanneer u de veiligheidsgordel van de
bestuurder vastmaakt terwijl het
waarschuwingslampje aan gaat of
knippert nadat het systeem de
zelfcontrole uitvoert, gaat het
waarschuwingslampje veiligheidsgordel
meteen uit.
Wanneer u de waarschuwingszoemer wilt
uitschakelen in plaats van de veiligheidsgordel
om te doen, gaat u als volgt te werk: Wanneer
het contact ingeschakeld is, steekt u de gesp
in de gordelsluiting en verwijdert deze
vervolgens. Deze handeling dient tweemaal
binnen 10 seconden te worden uitgevoerd.
De waarschuwingszoemer kan opnieuw
klinken enkele minuten nadat het contact is
uitgeschakeld.
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INDIC
ATORS RICHTING
A ANWIJZERS /
INDICA
RICHTINGA
ALARMKNIPPERLICHTEN
Met behulp van de indicators voor de
richtingaanwijzers/alarmknipperlichten kan
worden gecontroleerd of de richtingaanwijzers/
alarmknipperlichten correct functioneren.
Als de groene pijlen niet knipperen als u de
richtingaanwijzerschakelaar bedient of de
schakelaar voor de alarmknipperlichten heeft
ingedrukt, controleer dan de zekering en
vervang deze indien nodig.

L4W2221A

Z OPMERKING
Goed functionerende richtingaanwijzers
spelen een belangrijke rol op het gebied
van veiligheid.
Een defect in de richtingaanwijzers kan
leiden tot een aanrijding en daarmee tot
persoonlijk letsel en/of materiële
schade.

CONTROLELAMPJE GROOTLICHT
Het controlelampje grootlicht gaat branden
als het grootlicht ingeschakeld is.
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CONTROLELAMPJE ELEKTRONISCHE
ST
ABILITEIT
SRE
GELING (ESC
SREGELING
(ESC)) UIT
STABILITEIT
ABILITEITSRE
Brandt wanneer het contact in de stand ON
staat en gaat na ongeveer enkele seconden uit.
Het controlelampje ESC uit brandt om aan te
geven dat u het systeem hebt uitgeschakeld
door op ESC OFF in het midden van het
instrumentenbord te drukken.
Zie “ELEKTRONISCH STABILITEITSREGELSYSTEEM” in de index voor meer informatie.

ELEKTRONISCHE
SRE
GELING (ESC
CTIEF
ST
ABILITEIT
STABILITEIT
ABILITEITSRE
SREGELING
(ESC)) A
ACTIEF
CTIEF-EN W
A
ARSCHUWINGSL
AMPJE
WAARSCHUWINGSLAMPJE

DESCENT CONTROL SYSTEM (DCS)
ACTIEF EN NIET GEREED/
AMPJE
WAARSCHUWINGSL
ARSCHUWINGSLAMPJE

Brandt wanneer het contact in de stand ON
staat en gaat na ongeveer enkele seconden uit.

Het groene DCS-lampje is het controlelampje
DCS actief en het amberkleurige DCS-lampje is
het DCS niet gereed- en waarschuwingslampje.

Deze lamp knippert wanneer ESC werkt en
brandt om aan te geven dat er een probleem
is in het systeem.
Zie “ELEKTRONISCH STABILITEITSREGELSYSTEEM” in de index voor meer informatie.

Controlelampje DCS actief brandt (groen)
wanneer DCS gereed is voor gebruik en
knippert (groen) wanneer DCS in gebruik is
door op de DCS-knop te drukken in het midden
van het instrumentenbord.
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Het DCS niet gereed- en waarschuwingslampje
werkt als volgt:

WAARSCHUWINGL
AMPJE
ARSCHUWINGLAMPJE
ST
AR
TONDERBREKER
STAR
ART

WA ARSCHUWINGSL
AMPJE
ARSCHUWINGSLAMPJE
PARKEERHULPSY
STEEM
ARKEERHULPSYSTEEM

• Knippert (amberkleurig) om aan te geven
dat DCS niet gereed is voor gebruik in de
omstandigheden als gevolg van hoge
temperatuur (ca. 350~400°C) van het
wrijvingsmateriaal (remblokken voor) door
zwaar en veelvuldig remmen. Deze lamp
dooft wanneer de temperatuur van het
wrijvingsmateriaal (remblok voor) lager is
dan 350°C.

Brandt wanneer het contact in de stand ON
staat en gaat na ongeveer enkele seconden uit.

Brandt wanneer het contact in de stand ON
staat en gaat na ongeveer enkele seconden uit.

Dit lampje gaat branden om aan te geven dat
er een storing is in de startonderbreker.

Deze lamp brandt om aan te geven dat er een
storing in het systeem is.

Zie “STARTONDERBREKER” in de index.

Zie “PARKEERHULPSYSTEEM” in de index voor
meer informatie.

• Brandt (oranje) om aan te geven dat er
een storing is in het systeem als gevolg
van de hoge temperatuur (meer dan
400°C) van het wrijvingsmateriaal
(remblok voor) door zwaar en veelvuldig
remmen. Deze lamp dooft ook wanneer de
temperatuur van het wrijvingsmateriaal
(remblokken voor) lager is dan 350°C.
Het knipperen en oplichten van het niet gereeden waarschuwingslampje van DCS waarschuwt
u dat het wrijvingsmateriaal moet afkoelen (rij
zolang mogelijk zonder te remmen. De
boventemperatuur kan iets afwijken op basis
van de toestand van de auto of de omgeving
(seizoen of buitentemperatuur) e.d.
Zie “DESCENT CONTROL SYSTEM” in de index
voor meer informatie.

Z OPMERKING
Wanneer het waarschuwingslampje van
de startonderbreker gaat branden, dient
u contact op te nemen met een
garagebedrijf om het probleem zo snel
mogelijk te laten repareren. Wij adviseren
eur
ende Che
vr
olet
-r
epar
at
uw erk
eur..
vrolet
olet-r
-repar
eparat
ateur
erkende
Chevr

Z OPMERKING
Wanneer het waarschuwingslampje van
het parkeerhulpsysteem gaat branden,
dient u contact op te nemen met een
garagebedrijf om het probleem zo snel
mogelijk te laten repareren. Wij adviseren
vr
olet
-r
epar
at
eur
uw erk
ende Che
olet-r
-repar
eparat
ateur
eur..
erkende
Chevr
vrolet
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WAARSCHUWINGSL
AMPJE LLA
AAG PEIL
ARSCHUWINGSLAMPJE
RUITENSPROEIERVLOEISTOF

WA ARSCHUWINGSL
AMPJE
ARSCHUWINGSLAMPJE
ONDERHOUD SPOEDIG

Brandt wanneer het contact in de stand ON
staat en gaat na ongeveer enkele seconden uit.

Brandt wanneer het contact in de stand ON
staat en gaat na ongeveer enkele seconden
uit.

Deze lamp gaat branden wanneer het peil van
de ruitensproeiervloeistof laag is. Voeg
ruitensproeiervloeistof toe wanneer dit lampje
gaat branden.
Zie “RUITENSPROEIERVLOEISTOF” in de
index.

Z OPMERKING
Het waarschuwingslampje onderhoud
spoedig geeft aan dat er een probleem
is opgetreden dat verholpen moet
worden. Rijden terwijl dit lampje brandt,
kan schade veroorzaken aan het nietemissie-gerelateerde systeem.
Neem contact op met een garage om het
probleem zo snel mogelijk op te lossen.
Wij adviseren uw erkende Chevroletrepar
at
eur
eparat
ateur
eur..
Het waarschuwingslampje onderhoud spoedig
gaat branden als er een defect aanwezig is in
niet-emissie-gerelateerde onderdelen of
gerelateerde subsystemen.
Deze blijft net zolang branden tot het
elektronische stuurapparaat (ECU) de storing
heeft gedetecteerd.

C7E2021A
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WA ARSCHUWINGSL
AMPJE
ARSCHUWINGSLAMPJE
KOEL
VL
OEIST
OFTEMPER
ATUUR
OELVL
VLOEIST
OEISTOFTEMPER
OFTEMPERA

WA ARSCHUWINGSL
AMPJE OPEN
ARSCHUWINGSLAMPJE
PORTIER

WA ARSCHUWINGSL
AMPJE
ARSCHUWINGSLAMPJE
ACHTERKLEP OPEN

Brandt wanneer het contact in de stand ON
staat en gaat na ongeveer enkele seconden
uit.

Dit lampje gaat branden als een portier
geopend of niet goed gesloten is.

Brandt wanneer de achterklep of de ruit van
de achterklep geopend of niet veilig
vergrendeld is.

Dit lampje geeft aan wanneer de
koelvloeistoftemperatuur te hoog is.
Wanneer onder normale omstandigheden
met de auto hebt gereden, verlaat u de weg,
stopt u de auto en laat u de motor enkele
minuten stationair draaien.
Als het lampje niet dooft, dient u de motor
uit te schakelen en zo snel mogelijk contact
op te nemen met een garage. Wij adviseren
uw erkende Chevrolet-reparateur.
Zie “OVERVERHITTING” in de index.
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CONTROLELAMPJE CRUISE CONTROL
Brandt wanneer de cruise control is ingesteld.
Dooft wanneer de cruise control wordt
uitgeschakeld.
Zie “CRUISE CONTROL” in de index.

WAARSCHUWINGSL
AMPJE ALL WHEEL
ARSCHUWINGSLAMPJE
A ANDRIJVINGSSY
STEEM
alleen A
WD
ANDRIJVINGSSYSTEEM ((alleen
AWD
WD))
Brandt wanneer het contact in de stand ON
staat en gaat na ongeveer enkele seconden uit.
De lamp knippert wanneer het AWD-systeem
tijdelijk uitgeschakeld is en brandt om aan te
geven dat er een storing in het AWD-systeem
is.
Wanneer het waarschuwingslampje van de
AWD gaat branden, dient u contact op te
nemen met een garagebedrijf om het
probleem zo snel mogelijk te laten repareren.
Wij adviseren uw erkende Chevroletreparateur.
Zie “ALL WHEEL AANDRIJFSYSTEEM” in de
index voor meer informatie.

CONTROLELAMPJE MOTOROLIE
VERVERSEN
Brandt wanneer het contact in de stand ON
staat en gaat na ongeveer enkele seconden
uit.
Uw auto kan uitgerust zijn met een
motorolielevensduursysteem dat aangeeft
wanneer de motorolie moet worden vervangen.
Wanneer het controlelampje motorolie
verversen gaat branden, betekent dit dat de
motorolie moet worden ververst.
Zodra de motorolie is ververst, moet het
motorolielevensduursysteem worden gereset.
Na het resetten dooft het controlelampje
motorolie verversen.
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Zie “MOTOROLIELEVENSDUURSYSTEEM” in
de index voor meer informatie over de wijze
waarop het systeem moet worden gereset.

CONTROLELAMPJE GLOEIBOUGIES
(alleen diesel)
Brandt wanneer het contact in de stand ON
staat en blijft kortstondig branden of gaat
meteen uit. De wachttijd is afhankelijk van de
koelvloeistoftemperatuur.
Wanneer de gloeibougies voldoende
opgewarmd zijn voor een koude start, gaat het
lampje uit. Vervolgens kan de motor worden
gestart.
Zie “DE DIESELMOTOR STARTEN” in de index
voor meer informatie.

Z OPMERKING
Wanneer het controlelampje gloeibougies
gaat branden tijdens het rijden of de
motor niet correct kan worden gestart,
dient u contact op te nemen met een
garagebedrijf om het probleem zo spoedig
mogelijk te laten repareren. Wij adviseren
uw erk
ende Che
vr
olet
-r
epar
at
eur
erkende
Chevr
vrolet
olet-r
-repar
eparat
ateur
eur..
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CONTROLELAMPJE
DIESELDEEL
TJESFIL
TER (DPF
DIESELDEELTJESFIL
TJESFILTER
(DPF))
(alleen diesel)
Als het DPF moet worden gereinigd of het
vanwege de eerdere omstandigheden niet
automatisch werd gereinigd, gaat het DPFlampje branden of knipperen. Blijf rijden, houd
het motortoerental boven 2000 omw/min.
(eventueel terugschakelen) totdat het lampje
uit gaat. Het lampje
gaat uit zodra het systeem gereinigd is. Het
systeem wordt het snelst gereinigd bij hoge
motortoerentallen en -belastingen.
Wij raden u af om tijdens het reinigen een
tussenstop te maken of de motor uit te
schakelen.

Z OPMERKING
Als het reinigingsproces meerdere keren
wordt onderbroken, is er een kans op
ernstige motorschade.

Zie “DIESELDEELTJESFILTER (DPF)” in de
index voor meer informatie.

WAARSCHUWINGSL
AMPJE W
ATER IN
ARSCHUWINGSLAMPJE
WA
BRANDSTOF (alleen diesel)
Wanneer het waterpeil in het brandstoffilter
een bepaald niveau overschrijdt, gaat dit
waarschuwingslampje branden. Wanneer dit
probleem optreedt, dient u onmiddellijk het
water uit het brandstoffilter af te tappen.
Het waarschuwingslampje dooft zodra het
aftappen voltooid is.
Raadpleeg een werkplaats om eventueel
water uit het brandstoffilter af te tappen. Wij
adviseren uw erkende Chevrolet-reparateur.
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Z OPMERKING
• Het brandstofsysteem in de motor
kan ernstig beschadigd raken
wanneer u blijft rijden terwijl het
waarschuwingslampje brandt. Directe
correctie is noodzakelijk.
• Het gebruik van brandstof van lage
kwaliteit kan resulteren in ernstige
schade aan de motor als gevolg van
wat
er of ver
vuiling
en in de br
andst
of
ater
vervuiling
vuilingen
brandst
andstof
of..
Gebruik nooit brandstof van lage
kwaliteit.
• Wanneer het waarschuwingslampje
blijft branden nadat het water is
afgetapt, dient u contact op te nemen
met een garagebedrijf om het
probleem zo snel mogelijk te laten
repareren. Wij adviseren uw erkende
Che
vr
olet
-r
epar
at
eur
Chevr
vrolet
olet-r
-repar
eparat
ateur
eur..

SSPS
AMPJE
SSPS--WA ARSCHUWINGSL
ARSCHUWINGSLAMPJE

CONTROLELAMPJE AANHANGER

Het
waarschuwingslampje
van
de
snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging (SSPS)
licht op wanneer u het contact aanzet. Het lampje
moet na ongeveer enkele seconden doven.
Wanneer het SSPS-waarschuwingslampje een
van de volgende dingen doet, adviseren wij u zo
spoedig mogelijk een werkplaats te bezoeken.
Wij adviseren uw erkende reparateur.
• Het waarschuwingslampje ABS-systeem gaat
niet branden als het contact in stand ON wordt
gezet.
• Het waarschuwingslampje ABS-systeem blijft
branden.
• Het waarschuwingslampje ABS-systeem gaat
branden tijdens het rijden.
Zie “SNELHEIDSAFHANKELIJKE
STUURBEKRACHTIGING” in de index.

Gaat branden wanneer de aanhanger aan uw
auto is gekoppeld. Het controlelampje dooft
wanneer de aanhanger wordt losgekoppeld.
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CONTROLELAMPJE
ANTIDIEFST
ALSY
STEEM
ANTIDIEFSTALSY
ALSYSTEEM
Geeft aan dat het antidiefstalsysteem
ingeschakeld is.
Het lampje gaat uit als de portieren worden
ontgrendeld met de afstandsbediening of met
de sleutel.
Het controlelampje antidiefstalsysteem gaat
branden wanneer u de portieren vergrendelt
met de afstandsbediening of met de sleutel.

L AMPJE ANTIDIEFST
ALSY
STEEM UIT
ANTIDIEFSTALSY
ALSYSTEEM
Als uw auto is uitgevoerd met een extra
antidiefstalsysteem voor de Thatchamverzekering, brandt het lampje antidiefstalsysteem uit ter indicatie dat u de inbraak- en
kantelsensor met de knop op de dakhemel hebt
uitgeschakeld. Druk opnieuw op de knop om het
lampje uit te schakelen. Zie “SIRENEGELUID” in
dit hoofdstuk voor meer informatie.

CONTROLELAMPJE VERLICHTING
INGESCHAKELD
Wijst de bestuurder erop dat de parkeerverlichting ingeschakeld is.

Zie “CENTRALE PORTIERVERGRENDELING
MET AFSTANDSBEDIENING” in de index.

C7E2033P

C0E2011A
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WA ARSCHUWINGSL
AMPJE OLIEPEIL
ARSCHUWINGSLAMPJE
Brandt wanneer het contact in de stand ON staat
en gaat uit na enkele seconden.
Dit lampje gaat branden wanneer het
motoroliepeil te laag is.
Wanneer het waarschuwingslampje laag
motoroliepeil gaat branden, controleert u het
motoroliepeil en vult u deze zo nodig bij.
Zie “MOTOROLIEPEIL CONTROLEREN” in de
index voor meer informatie over de wijze waarop
de motorolie moet worden gecontroleerd.
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B E S T U U R D E R S I N FFO
ORMA
T I EEC
CENTR
UM
AT
RU

( D I CC))

Het DIC is het bestuurdersinformatiecentrum
dat de boordcomputer, displaypaneel voor
automatische
temperatuurregeling,
buitentemperatuur en kompasgegevens
weergeeft wanneer het contactslot in de stand
ON staat.

C7D2008A

1.
2.
3.
4.

Displaypaneel FATC (volledig automatische temperatuurregeling)
Buitentemperatuur
Boordcomputer
Kompas
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BOORDCOMPUTER

Rijafstand voor resterende brandstof

De boordcomputer voorziet de bestuurder van rijinformatie, zoals de rijafstand voor de resterende
brandstof, gemiddeld brandstofverbruik,
gemiddelde snelheid en rijtijd.

Deze modus geeft de geschatte rijafstand tot een
lege tank aan vanaf het huidige brandstofpeil in
de brandstoftank.

Elke keer wanneer u de MODE-knop indrukt,
verandert het display in de onderstaande
volgorde:

Wanneer de afstand voor de resterende brandstof
minder is dan 50 km, wordt —— weergegeven.

Rijafstand voor resterende brandstof o
Gemiddelde snelheid o Rijtijd o
Gemiddeld brandstofverbruik o
Rijafstand voor de resterende brandstof
Om de gemiddelde snelheid of de rijtijd of het
gemiddelde brandstofverbruik terug te zetten,
drukt u langer dan 2 seconden op de MODEknop.
Om de afstandseenheid te wijzigen, gaat u als
volgt te werk:
1. Druk langer dan 2 seconden op de SETknop. De temperatuureenheid gaat
knipperen.
2. Druk opnieuw op de SET-toets. De
afstandseenheid gaat knipperen.
3. Druk op de knop R of C om de afstandseenheid te wijzigen (km Q mijl).
L7D2087A

AANWIJZING
• De rij-afstand voor de resterende
brandstof kan afwijken van de
werkelijke afstand als gevolg van de
rijomstandigheden, het rijpatroon of
de voertuigsnelheid.
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Gemiddelde snelheid

Rijtijd

Gemiddeld brandstofverbruik

Deze modus geeft de gemiddelde snelheid
aan.
Om de gemiddelde snelheid in te stellen op
nul, drukt u de MODE-knop langer dan
2 seconden in.

Deze modus geeft de totale rijtijd aan.
Om de gemiddelde rijtijd in te stellen op nul,
drukt u de MODE-knop langer dan 2 seconden
in.
De rijtijd wordt geïnitialiseerd op 0:00 nadat
deze 99:59 heeft weergegeven.

Deze modus geeft het gemiddelde
brandstofverbruik van de auto weer.

L7D2085A

L7D2089A

AANWIJZING
• Gemiddeld brandstofverbruik wordt
teruggezet naar 10.0 wanneer de accu
is losgekoppeld.
• Om het gemiddelde brandstofverbruik
in te stellen op nul, drukt u de MODEknop langer dan 2 seconden in.

L7D2086A
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AANWIJZING
• Het gemiddelde brandstofverbruik
kan afwijken van het werkelijke
brandstofverbruik op basis van de
rijomstandigheden.
• Het gemiddelde brandstofverbruik
kan verschillen als gevolg van de
rijomstandigheden, het rijpatroon of
de voertuigsnelheid.

KOMP
AS
OMPAS

Kompaskalibratie

Dit geeft de rijrichting van de auto weer in 8
richtingen (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW).

Wanneer de DIC of de accu losgekoppeld zijn,
moet de DIC opnieuw worden gekalibreerd.
Om dit te doen, moet de auto een cirkel van
360q maken. Totdat het kompas gekalibreerd
is, zal deze niet correct functioneren.
1. Wanneer u de MODE- en de SET-knop
tegelijkertijd gedurende meer dan
2 seconden indrukt, gaat het kompasdisplay knipperen.
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2. Draai de auto langzaam 1 complete cirkel
binnen 90 seconden, waarna de kalibratie
is voltooid.

Vrijgavevoorwaarden voor de
kompaskalibratie

3. Wanneer de kalibratie voltooid is, knippert
de kompasweergave niet meer. U kunt in
elke gewenste richting draaien, linksom of
rechtsom.

• Wanneer de auto binnen 90 seconden
nadat de kalibratiemodus is gestart, geen
volledige cirkel heeft gemaakt.

Als er onvoldoende ruimte is om 1 cirkel
te maken, draait u de auto rond zoals in
onderstaande afbeelding wordt getoond.

• Druk de SET-knop tweemaal continu in.

AANWIJZING
• De richting wordt aangegeven tijdens
het rijden.
• Wanneer het kompasdisplay blijft
knipperen, maakt u opnieuw langzaam
een bocht tot het display stopt met
knipperen.
AANWIJZING
In de kompaskalibratiemodus drukt u
de SET
-knop in om de doorbuigings
SET-knop
doorbuigings-kalibratiemodus in te schakelen. Druk
op dat moment op de R of C om de
kalibratiewaarde voor de doorbuiging
aan te passen.

L7D2102A

Z OPMERKING
Als er mobiele telefoons of magnetische
elementen rond de DIC aanwezig zijn,
werkt het kompas wellicht niet correct.

2-32 INSTRUMENTEN EN BEDIENINGSORGANEN

DISPL
AYP
ANEEL F
ATC/
DISPLA
YPANEEL
FA
BUITENTEMPER
ATUUR
BUITENTEMPERA
Zie “AUTOMATISCHE KLIMAATREGELING” in
de index.

S C H A K E LLA
AARS EN
BEDIENINGSORGANEN
LICHTSCHAKELAAR
Om koplampen, achterlichten en parkeerverlichting in en uit te schakelen, verdraait u
het uiteinde van de combischakelaar.
De lichtschakelaar kent drie standen die de
verschillende verlichtingsfuncties als volgt
inschakelen:
• OFF
OFF: Alle verlichting is uit.
• k : Parkeerverlichting, achterlichten,
kentekenplaatverlichting en instrumentenpaneelverlichting gaan branden.
• l l: Dimlicht en alle bovengenoemde
verlichting gaan branden.

De lichtschakelaar met de automatische
lampregeling beschikt over vier standen die
de verschillende lampfuncties als volgt
inschakelen:
• I:: Alle verlichting is uit.
• AUTO: Schakelt de verlichting automatisch
in of uit om te verlichten in de stand k of
L l door te detecteren hoe donker het
buiten is. (Standaardpositie)
•k : Parkeerverlichting, achterlichten,
kentekenplaatverlichting en instrumentenpaneelverlichting gaan branden.
• L l : Dimlicht en de verlichting die
moeten gaan branden in de stand k zijn
verlicht.
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Om de automatische verlichtingsregeling uit
te schakelen, draait u de lichtschakelaar in de
stand OFF. De schakelaar keert automatisch
terug naar zijn ruststand.

DIMMERSCHAKELAAR

SCHAKELAAR KOPLAMPVERSTELLING

De dimmerschakelaar regelt de helderheid
van de instrumentenpaneelverlichting.

Om de automatische verlichtingsregeling in te
schakelen, draait u de lichtschakelaar opnieuw
in de stand OFF.

Om de verlichting van het instrumentenpaneel
te dimmen, drukt u op de knop en draait u
deze rechtsom.

Schakel eerst het dimlicht in en stel
vervolgens de koplampen af overeenkomstig
de belading van de auto.

Z OPMERKING
Om deze functie correct te laten
functioneren, mag u geen stickers of andere
voorwerpen op de zonlichtsensor plaatsen
die zich voor de uitstroomopeningen
voorruitontwaseming bevindt. Hierdoor kan
de sensor niet meer correct functioneren.

AANWIJZING
Wanneer u het bestuurdersportier opent
of wanneer u op de knop UNLOCK van
de afstandsbediening drukt, gaat de
instrumentenbordverlichting
automatisch branden en blijft deze
gedurende ongeveer 30 seconden
branden.

Om de verlichting te verhogen, drukt u op de
knop en draait u deze linksom.

0 = Bestuurder en passagier vóór
1 = Alle zitplaatsen bezet
2 = Alle zitplaatsen bezet en bagage in
bagageruimte
3 = Bestuurdersplaats bezet en bagage in
bagageruimte
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VERLICHTINGSALARM

OMGEVINGSVERLICHTING

• Motor draait niet.

Wanneer u het bestuurdersportier opent met
uitgeschakeld contact en de lichtschakelaar in
de stand k of L l hoort u een waarschuwingszoemer. Maar wanneer u de
verlichting opnieuw inschakelt nadat u ze
uitschakelt terwijl u de waarschuwingszoemer
hoort, zal de waarschuwingszoemer niet
opnieuw worden geactiveerd.

De omgevingsverlichting zorgt voor een
tijdelijke externe verlichting terwijl u het
gebied rondom uw auto verlaat wanneer het
buiten donker genoeg is. De functie wordt
geactiveerd wanneer de externe verlichting
ingeschakeld is op basis van de automatische
verlichtingsregelingsfunctie en het contact
wordt uitgeschakeld.

• Parkeerverlichting brandt.

ACCU-ONTLADINGSBEVEILIGING

INST
APVERLICHTING
INSTAPVERLICHTING

• Dimlicht is ingeschakeld.

Uw auto is voorzien van een functie die
voorkomt dat u de accu ontlaadt voor het
geval u per ongeluk de verlichting, zoals
koplampen, parkeerverlichting, mistlampen
enz. ingeschakeld laat. Wanneer u een van
deze verlichtingen ingeschakeld laat, worden
ze na 10 minuten automatisch uitgeschakeld
nadat u het contactslot in de stand OFF hebt
gezet.

Deze functie wordt ingeschakeld wanneer de
lichtschakelaar in de stand AUTO staat en het
buiten donker genoeg is.

MOTORVOERTUIGVERLICHTING
OVERDAG
Indien de auto met deze verlichting is uitgerust,
zal deze automatisch worden ingeschakeld als
de auto wordt gestart.
De MVO zal onder de volgende omstandigheden
worden uitgeschakeld:

Accu-ontladingsbeveiliging werkt niet wanneer
u de lampen inschakelt na 10 minuten nadat
deze functie geactiveerd was.

Wanneer u op de knop UNLOCK van de
afstandsbediening drukt om in uw auto te
stappen, knipperen de alarmknipperlichten
tweemaal en de externe verlichting gaat
automatisch branden gedurende 20 seconden.
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RUITENWISSERS MET
VERLICHTINGSFUNCTIE
De functie wordt geactiveerd wanneer de
lichtschakelaar in de stand AUTO staat.
Wanneer de ruitenwissers 8 cycli in bedrijf
zijn, gaat de externe verlichting automatisch
branden.

RICHTINGAANWIJZERHENDEL
Bocht naar RECHTS: Beweeg de aanwijzerhendel omhoog.
Bocht naar LINKS: Beweeg de aanwijzerhendel omlaag.
Na de bocht schakelt de richtingaanwijzerschakelaar automatisch uit en keert de
richtingaanwijzerschakelaar weer terug in de
ruststand.
Beweeg de richtingaanwijzerhendel iets
vanuit de ruststand en houd hem in deze
stand vast als u richting aan moet geven bij
het verwisselen van rijstrook. Als u de
richtingaanwijzerschakelaar loslaat, keert hij
weer terug in de ruststand.

AANWIJZING
Wanneer u de aanwijzerhendel iets
omhoog of omlaag beweegt en loslaat,
zullen de richtingaanwijzerlampen
automatisch driemaal knipperen.
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GROOTLICHTSCHAKELAAR
Inschakelen van het grootlicht:
• Controleer of de dimlichten branden.
• Duw de combischakelaar naar het
instrumentenpaneel.
Het controlelampje grootlicht gaat branden
als het grootlicht ingeschakeld is.
Om van grootlicht over te schakelen naar
dimlicht, trekt u de combischakelaar naar u
toe, in diens normale stand.

Z OPMERKING
• Schakel bij tegemoetkomend verkeer
en wanneer medeweggebruikers zich
voor u bevinden altijd over van
grootlicht naar dimlicht.
Grootlicht kan andere bestuurders
tijdelijk verblinden, met een mogelijke
aanrijding tot gevolg.

LICHTSIGNAAL
Signaleren met het grootlicht doet u door de
combischakelaar naar u toe te trekken en los
te laten. De schakelaar keert terug naar diens
oorspronkelijke stand zodra u de schakelaar
loslaat.
Het grootlicht blijft ingeschakeld zolang u de
schakelaar naar u toe getrokken houdt.
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SCHAKELAAR MISTLAMPEN VOOR
De mistlampen voor:
• Zorgen voor extra verlichting aan
weerszijden van de rijbaan.
• Zorgen voor een beter zicht bij mist en
sneeuw.
Inschakelen van de mistlampen voor:
• Zorg ervoor dat de lichtschakelaar in de
standen k of L lstaat.
• Draai de ring in het midden van de
lichtschakelaarhendel in de stand F. De ring
keert automatisch terug naar zijn
oorspronkelijke stand wanneer hij wordt
losgelaten.

Het controlelampje van de mistlampen voor
in het instrumentenpaneel gaat branden als
de mistlampen ingeschakeld zijn.
Om de mistlampen uit te schakelen, draait u
de ring weer in de stand F . Het
controlelampje van de mistlampen gaat uit.
Wanneer uw auto beschikt over de
automatische verlichtingsregeling, gaan
parkeerverlichting en dimlichten gelijktijdig
branden wanneer u de mistlampen voor
inschakelt.

SCHAKEL
AAR MIST
ACHTERLICHT
SCHAKELA
MISTA
Om de mistachterlichten in te schakelen,
draait u de ring in het midden van de
lichtschakelaarhendel in de stand f wanneer
de dimlichten ingeschakeld zijn, of wanneer
de parkeerverlichting en de mistlampen voor
ingeschakeld zijn. De ring keert automatisch
terug naar zijn ruststand.
Het controlelampje van de mistachterlichten
in het instrumentenpaneel gaat branden als
de mistlampen ingeschakeld zijn.
Om de mistlampen uit te schakelen, draait u
de ring weer in de stand f . Het
controlelampje van de mistachterlichten gaat
uit.
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Wanneer uw auto beschikt over de
automatische verlichtingsregeling, gaan
parkeerverlichting en dimlichten gelijktijdig
branden wanneer u de mistachterlichten
inschakelt.

RUITENWISSERS

Z OPMERKING
• Een verminderd zicht verhoogt de
kans op ongevallen en kan zodoende
persoonlijk letsel en schade aan de
auto of andere goederen tot gevolg
hebben.
• Zet de ruitenwissers niet aan als de
ruit droog is of als de ruitenwissers
geblokkeerd zijn door sneeuw of ijs.
Het gebruik van de ruitenwissers
onder deze omstandigheden kan
schade aan de wisserbladen, het
ruitenwissermechanisme,
de
ruitenwissermotor of de voorruit
veroorzaken.
• Controleer of de wisserbladen niet aan
de voorruit zijn vastgevroren, voordat
u ze bij koud weer inschakelt. De
wissermotor kan defect raken als de
ruitenwissers worden ingeschakeld
terwijl de wisserbladen vastgevroren
zijn.

Zet het contact in de stand ACC of ON en
beweeg de ruitenwisser/sproeierschakelaar
omhoog om de ruitenwissers in te schakelen.
De schakelaar kent de volgende vier standen:
• OFF
OFF: Systeem uitgeschakeld. Ruststand.
• INT
INT: Intervalstand. (Beweeg de hendel in
deze stand om een vertraagde wissercyclus
te selecteren). Draai de intervalinstelring
om een kortere of langere intervalcyclus
in te stellen. S betekent een langere
intervalcyclus en F betekent dat de
intervalcyclus korter is. In de intervalstand
wordt de vertragingstijd van de cyclus
eveneens beïnvloed door derijsnelheid.
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Wanneer de snelheid van uw auto
toeneemt, neemt de vertragingstijd van de
cyclus af.
• LO
LO: Continu wissen met lage snelheid.
Tweede stand ruitenwisserschakelaar.

Automatische ruitenwissers met
regensensor
De regensensor neemt waar hoe veel water
er op de voorruit is en stelt de snelheid van
de ruitenwissers hier automatisch op af.

• HI
HI: Continu wissen met hoge snelheid.
Derde stand ruitenwisserschakelaar.

De voorruitwissers kunnen automatisch
werken door de hendel voor de
voorruitsproeiers/wissers in de stand AUTO te
zetten.

AANWIJZING

De gevoeligheid van het systeem kan worden
aangepast door de ring van de
voorruitsproeier/-wisserhendel omhoog of
omlaag te draaien.

De ruitenwisserbladen zijn aan slijtage
onderhevig en zullen dan minder
effectief werken, waardoor het zicht in
negatieve zin beïnvloed wordt.
slet
en ruit
enwisserbladen.
verslet
sleten
ruitenwisserbladen.
• Ver
ervvang ver
Mist-functie
Om de ruitenwissers een cyclus te laten
uitvoeren bij lichte regen of mist, beweegt u
de voorruitwisser/-sproeierhendel omlaag en
laat deze los.
De schakelaar keert automatisch terug naar
diens ruststand.
De ruitenwissers zullen één slag maken.

Het systeem wordt uitgeschakeld door de
voorruitsproeier/-wisserhendel in de stand
OFF te zetten.

Z OPMERKING
Bij gebruik van een wasstraat dient u de
voorruitwissers uit te schakelen en ze
niet in de automatische stand te zetten
wanneer de auto beschikt over een
r e ggensensor
ensensor
door kunnen de
ensensor.. Hier
Hierdoor
wisserbladen of het wissersysteem
beschadigd raken.
De ruitenwissers werken eenmaal om het
systeem te controleren wanneer het
contactslot in de stand ACC wordt gedraaid
terwijl de ruitenwisserhendel in de stand
AUTO staat.
De sensor moet schoon zijn (geen stof en vuil)
om goed te kunnen werken. Auto’s met een
regensensor zijn te herkennen aan het
sensorveld bovenaan de voorruit.
De ruitenwissers werken niet als de
selectorhendel van de automatische
transmissie in de stand “N” staat en de auto
minder dan 5 km/h rijdt.
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RUITENWISSERSPROEIER

Z OPMERKING
• Een verminderd zicht verhoogt de
kans op ongevallen en kan zodoende
persoonlijk letsel en schade aan de
auto of andere goederen tot gevolg
hebben.
• Gebruik de ruitensproeier niet bij
temperaturen onder het vriespunt.
• Zorg dat de voorruit ontdooid is,
voordat u de ruitensproeier bedient.
Bij temperaturen onder het vriespunt
kan de ruitensproeiervloeistof op de ruit
bevriezen, waardoor het zicht ernstig
belemmerd kan worden.

Om de ruitensproeier te bedienen:
• Zet het contact in de stand ACC of ON.
• Trek de ruitenwisser-/sproeierschakelaar
naar u toe.
Als u de schakelaar minder dan 0,6 seconden
naar u toe trekt, gebeurt het volgende:
• De ruitensproeier spuit vloeistof op de
voorruit. (De ruitenwissers werken niet)
Als u de schakelaar langer dan 0,6 seconden
naar u toe trekt, gebeurt het volgende:
• De ruitensproeier spuit vloeistof op de
voorruit.
• De ruitenwissers voeren twee cycli uit
nadat de hendel is losgelaten en na
3 seconden nog een cyclus.

Z OPMERKING
• Laat de ruitensproeier niet langer dan
10 seconden achtereen werken en
schakel de ruitensproeier ook niet in
als het ruitensproeierreservoir leeg is.
Anders kan de ruitensproeiermotor
oververhit raken, wat tot dure reparaties
kan leiden.
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Bijvullen van de ruitensproeiervloeistof
Zie voor het bijvullen van de ruitensproeiervloeistof
“RUITENSPROEIERVLOEISTOF” in de index.

ACHTERKLEPWISSER EN -SPROEIER

Z OPMERKING
• Een verminderd zicht verhoogt de
kans op ongevallen en kan zodoende
persoonlijk letsel en schade aan de
auto of andere goederen tot gevolg
hebben.
• Zet de ruitenwisser van de achterruit
niet aan als de ruit droog is of als de
ruitenwisser geblokkeerd is door
sneeuw of ijs.
Het gebruik van de ruitenwisser onder
deze omstandigheden kan schade aan
het wisserblad, het ruitenwissermechanisme, de ruitenwissermotor of
de achterruit veroorzaken.
• Controleer of het wisserblad niet aan
de achterruit is vastgevroren, voordat
u deze bij koud weer inschakelt. De
wissermotor kan defect raken als de
ruitenwissers worden ingeschakeld
terwijl de wisserbladen vastgevroren
zijn.

Zet het contact in de stand ACC of ON en draai
het uiteinde van de ruitenwisser/
sproeierschakelaar omhoog om de
achterruitwisser in te schakelen.
De schakelaar kent de volgende drie standen:
• OFF
OFF: Systeem uitgeschakeld. Ruststand.
• INT
INT: Intervalstand.
• LO
LO: Continu wissen met lage snelheid.
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Om ruitensproeiervloeistof op de achterruit te
sproeien, drukt u op de knop aan het uiteinde
van de hendel tot er vloeistof op de ruit
worden gespoten. Wanneer u de knop loslaat,
stoppen de sproeiers, maar de wisser zal nog
drie volledige bewegingen maken.

Z OPMERKING
• Gebruik de ruitensproeier niet bij
temperaturen onder het vriespunt.
• Zorg dat de achterruit ontdooid is,
voordat u de ruitensproeier bedient.
Bij temperaturen onder het vriespunt
kan de ruitensproeiervloeistof op de ruit
bevriezen, waardoor het zicht ernstig
belemmerd kan worden.

Z OPMERKING
• Laat de ruitensproeier voor de
achterruit niet langer dan 10 seconden
achtereen werken en schakel de
ruitensproeier ook niet in als het
ruitensproeierreservoir leeg is.
Anders kan de ruitensproeiermotor
oververhit raken, wat tot dure reparaties
kan leiden.

Intelligente achterruitwisser
Om een helder zicht in de regen te bereiken,
werkt de achterruitwisser automatisch
wanneer u de achteruitversnelling inschakelt
terwijl de ruitenwissers voor ingeschakeld zijn.
Bijvullen van de ruitensproeiervloeistof
Zie voor het bijvullen van de ruitensproeiervloeistof “RUITENSPROEIERVLOEISTOF” in de
index.
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KOPLAMPSPROEIER

SCHAKELAAR ALARMKNIPPERLICHTEN

Uw auto kan voorzien zijn van koplampsproeiers. De koplampsproeiers verwijderen
vuil van de koplampglazen.

Gebruik de alarmknipperlichten in de volgende
situaties:

Om de koplampen te wassen, drukt u op de
sproeierknop die zich links van het instrumentenpaneel bevindt, nadat de koplampen
ingeschakeld zijn. Ruitensproeiervloeistof
wordt op de koplampen gespoten. Vervolgens
wordt het koplampsproeiersysteem gedurende 2 minuten uitgeschakeld. Wanneer het
peil van de ruitensproeiervloeistof laag is, kan
het sproeiersysteem gedurende 4 minuten na
het spuiten niet worden bediend.

• Om anderen te waarschuwen in
noodgevallen.
• Als uw auto bij pech een gevaar oplevert
voor het overige verkeer.
U kunt ongeacht de stand van het contact de
alarmknipperlichten inschakelen.
Druk op de alarmknipperlichtschakelaar om
de alarmknipperlichten in te schakelen.
Om de alarmknipperlichten uit te schakelen,
drukt u opnieuw op de knop.

ACHTERR
UIT
VER
WARMING EN
CHTERRUIT
UITVER
VERW
BUITEN
GEL
VER
WARMINGSKNOP
BUITEN-- SPIE
SPIEGEL
GELVER
VERW

Z OPMERKING
Gebruik de verwarming niet onder de
volgende omstandigheden:
• Als de motor niet draait.
an de mot
or
• Tijdens het st
ar
motor
or..
star
artten vvan
• Als er veel ijs of sneeuw op de
achterruit of de voorruit aanwezig is.
Als u onder deze omstandigheden de
verwarming wel gebruikt, kan de accu
van uw auto te sterk worden ontladen.
Hierbij kan de accu blijvende schade
oplopen, waardoor vervanging
noodzakelijk wordt.
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Zet de verwarming aan door het contactslot
op ON te zetten en de verwarmingstoets voor
de achterruit/buitenspiegel in te drukken. Het
controlelampje in de schakelaar zal gaan
branden.
De verwarming wordt na circa 15 minuten
automatisch uitgeschakeld.
De verwarming kan met de hand worden
uitgeschakeld door de toets nogmaals in te
drukken.
Schakel de achterruitverwarming uit zodra het
zicht helder is.

Z OPMERKING
Het op een verkeerde manier reinigen
van de binnenzijde van de achterruit kan
het verwarmingselement beschadigen of
krassen op de ruit veroorzaken.
• Gebruik geen scherpe voorwerpen of
reinigingsmiddelen met schurende
bestanddelen om de achterruit van
uw auto te reinigen.
• Let er bij het reinigen van de
achterruit en bij het werken in de
omgeving van de achterruit op dat u
het verwarmingselement niet
beschadigt.
Een verminderd zicht verhoogt de kans
op ongevallen en kan zodoende
persoonlijk letsel en schade aan de auto
of andere goederen tot gevolg hebben.

Voorruitverwarming
Uw auto kan voorzien zijn van een
voorruitverwarming die kan worden gebruikt
om de voorruit te ontdooien. Deze functie
werkt alleen wanneer het contact in de stand
ON staat.
Er bevindt zich een verwarmd element langs
de onderzijde van de voorruit die benut wordt
om de voorruit te verwarmen.
Druk op verwarmingstoets voor de achterruit/
buitenspiegel om de voorruit te verwarmen.
Een controlelampje in de knop gaat branden
om aan te geven dat de functie geactiveerd
is.
De voorruitverwarming wordt na circa
15 minuten uitgeschakeld nadat de toets is
ingedrukt. Deze kan ook worden uitgeschakeld
door opnieuw de knop in te drukken, of door
de motor uit te zetten.

INSTRUMENTEN EN BEDIENINGSORGANEN 2-45

WA ARSCHUWINGSL
AMP
ARSCHUWINGSLAMP
VEILIGHEIDSGORDEL
VOORP
ASS
AGIER
OORPASS
ASSA
Het waarschuwingslampje veiligheidsgordel
passagier gaat gedurende ongeveer enkele
seconden branden wanneer het contactslot
wordt ingeschakeld en gaat vervolgens uit. Dit
betekent dat het systeem een zelfcontrole
uitvoert. Wanneer de rechter voorstoel niet
bezet is, blijft de lamp gedoofd.
Nadat de rechter voorstoel bezet is en de
motor is gestart, knippert de lamp gedurende
ca. 90 seconden - tenzij de veiligheidsgordel
voorpassagier goed bevestigd is - en de lamp
gaat vervolgens continu branden tot de
veiligheidsgordel voorpassagier is bevestigd.

CRUISE CONTROLE
Daarna, wanneer de rijsnelheid hoger wordt
dan circa 22 km/h, knippert de lamp opnieuw
samen met de waarschuwingszoemer
gedurende 90 seconden en brandt dan continu
tot de veiligheidsgordel van de voorpassagier
is vastgemaakt.

Wanneer uw auto beschikt over cruise control,
kunt een snelheid aanhouden van ca. 40 km/h
of meer zonder uw voet op het gaspedaal te
houden. Dit kan erg prettig zijn bij langere
tochten. De cruise control werkt niet bij
snelheden van minder dan circa 40 km/h.

AANWIJZING

Wanneer u de rem intrapt of op de knop Q
drukt, wordt de cruise control uitgeschakeld.

Wanneer u de veiligheidsgordel van de
voorpassagier vastmaakt terwijl het
waarschuwingslampje aan gaat of
knippert nadat het systeem de
zelfcontrole uitvoert, gaat het
waarschuwingslampje veiligheidsgordel
meteen uit.

Indien de cruise control is ingeschakelt
wanneer de aandrijfslipregeling (TCS) het
doorslippen van de wiel begint tegen te gaan,
dan wordt de cruise control automatisch
ontkoppeld. Wanneer het weer veilig is om
cruise control te gebruiken, kunt u dit systeem
weer inschakelen.

Wanneer u de waarschuwingszoemer wilt
uitschakelen in plaats van de veiligheidsgordel
om te doen, gaat u als volgt te werk: Wanneer
het contact ingeschakeld is, steekt u de gesp
in de gordelsluiting en verwijdert deze
vervolgens. Deze handeling dient tweemaal
binnen 10 seconden te worden uitgevoerd.
De waarschuwingszoemer kan opnieuw
klinken enkele minuten nadat het contact is
uitgeschakeld.
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Z OPMERKING
•

•

Cruise control kan gevaarlijk zijn als
u met een constante snelheid niet
veilig kunt rijden. Gebruik cruise
control dus niet op bochtige wegen
of in druk verk
eer
verkeer
eer..
Cruise control kan gevaarlijk zijn op
gladde wegen. Op dergelijke wegen
kunnen de wielen door snelle
veranderingen in de grip op de weg
doorslaan en kunt u de controle over
de auto verliezen. Gebruik cruise
control niet op gladde wegen.

CRUISE CONTROL INSTELLEN
1. Druk op de knop J die zich aan de
rechterkant van het stuurwiel bevindt om
de cruise control in te schakelen.
2. Versnel tot de gewenste snelheid.
3. Druk op de knop SET/- en laat deze los. Een
controlelampje in het instrumentenpaneel
gaat branden om aan te geven dat de cruise
control ingeschakeld is.
4. Haal de voet van het gaspedaal.

Z OPMERKING
Als u de cruise control ingeschakeld laat
wanneer u deze niet gebruikt, dan kan het
zijn dat wanneer u een toets raakt cruise
control wordt ingeschakeld terwijl u dit niet
wilt. U kunt hiervan schrikken en zelfs de
controle over de auto verliezen. Houd de
cruise control uitgeschakeld tot u de cruise
control wilt gebruiken.
EEN INGESTELDE SNELHEID
HER
VATTEN
HERV
Stel dat u uw cruise control op een gewenste
snelheid instelt en u trapt vervolgens op het
rempedaal of drukt op de knop Q. Hierdoor
wordt natuurlijk de cruise control
uitgeschakeld. Maar u hoeft deze niet opnieuw
in te stellen. Zodra u 40 km/h of meer rijdt,
kunt u op de knop RES/+ tikken.
De voertuigsnelheid wordt verhoogd tot de
door u gekozen snelheid en wordt dan
aangehouden.
Wanneer u de knop RES/+ langer ingedrukt
houdt, gaat de auto harder rijden tot u de knop
loslaat, het rempedaal intrapt of op de knop
Q drukt. Dus tenzij u harder wilt rijden, houdt
u de knop RES/+ niet ingedrukt.

ACCELEREREN W
ANNEER CR
UISE
WANNEER
CRUISE
CONTROL IS INGESCHAKELD
De snelheid kan op twee manieren worden
verhoogd:
• Trap het gaspedaal in. Druk op de knop
SET/- en laat vervolgens de knop en het
gaspedaal los. U gaat nu met de hogere
snelheid rijden.
• Druk op de knop RES/+. Houd hem in die
stand tot de gewenste snelheid wordt
bereikt en laat hem los. U kunt de snelheid
in zeer kleine stappen verhogen door de
knop RES/+ even in te drukken en dan los
te laten. Elke keer als u dat doet, gaat uw
auto ongeveer 2 km/h sneller. De
acceleratiefunctie werkt alleen nadat u de
cruise control-snelheid hebt ingesteld door
de knop SET/- in te drukken.
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SLEUTELS
AFREMMEN W
ANNEER CR
UISE
WANNEER
CRUISE
CONTROL IS INGESCHAKELD
U kunt op twee manieren afremmen wanneer
cruise control is ingeschakeld:
• Druk op de knop SET/- tot u de gewenste,
lagere snelheid hebt bereikt, laat de knop
dan los.
• Om in zeer kleine stappen af te remmen,
tikt u op de knop SET/-. Elke keer als u
dat doet, gaat u ongeveer 2 km/h
langzamer.
INHALEN TERWIJL CRUISE CONTROL IS
INGESCHAKELD
Trap het gaspedaal in om te accelereren.
Wanneer u het gaspedaal weer loslaat, keert
de auto terug naar de cruise-controlsnelheid
die u eerder instelde.
CRUISE CONTROL OP HEUVELS
GEBRUIKEN
Hoe goed cruise control op heuvels werkt, is
afhankelijk van uw snelheid, de belasting en
hoe steil de heuvels zijn. Wanneer u een
steile heuvel oprijdt, kan het zijn dat u het

gaspedaal moet intrappen om uw snelheid te
behouden. Bij het afrijden van een heuvel kan
het zijn dat u het rempedaal moet intrappen
of een lagere versnelling moet inschakelen om
de snelheid laag genoeg te houden. Wanneer
u het rempedaal in trapt, wordt de cruise
control uitgeschakeld. Veel bestuurders vinden
dit te lastig en gebruiken cruise control niet
op steile heuvels.
CRUISE CONTROL UITSCHAKELEN

Uw nieuwe auto wordt geleverd met twee
sleutels.
Het sleutelnummer is aangegeven op het
plaatje aan de sleutelring. Voor de veiligheid
van de auto dient u het plaatje met het
sleutelnummer op een veilige plaats buiten
de auto te bewaren. Het is aan te raden ook
het sleutelnummer te noteren en buiten de
auto te bewaren.
Dat maakt het niet-bevoegde personen
moeilijker om een sleutel bij te laten maken.

De cruise control kan op verschillende
manieren worden uitgeschakeld:

Z WA ARSCHUWING

• Trap het rempedaal licht in of druk op de
knop Q of trap het koppelingspedaal in
wanneer u een handgeschakelde
transmissie hebt.

Laat de sleutel niet achter in de auto.
• Sluit de aut
o af
auto
af..
• Houd de sleutel bij u.

• Druk op de knop J op het cruise controlpaneel.
SNELHEIDSGEHEUGEN WISSEN
Wanneer u de cruise control of de ontsteking
uitgeschakelt, dan wordt het snelheidsgeheugen van de cruise control gewist.
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SLEUTEL MET KL
APSLEUTEL
GEDEEL
TE
KLAPSLEUTEL
APSLEUTELGEDEEL
GEDEELTE
Knop indrukken om uit te klappen. Druk op
de knop om in te trekken en sleutelgedeelte
hoorbaar te vergrendelen.

AANWIJZING
Indien u sleutels kwijtraakt, kunt u
vervangingssleutels bij uw erkende
Chevrolet-reparateur bestellen door het
sleutelnummer en het voertuigidentificatienummer (VIN) van de auto
door te geven.
Zie “IDENTIFIC
ATIENUMMERS” in de
“IDENTIFICA
index voor informatie over waar het
chassisnummer te vinden is.
Om uw auto tegen diefstal te
beschermen, is er een elektronische
startonderbreker
in
uw
auto
gemonteerd. Alleen sleutels met de
juiste elektronische code kunnen worden
gebruikt om de auto te starten. Zelfs als
een sleutel over hetzelfde profiel
beschikt, kan de motor niet gestart
worden als de elektronische code onjuist
is. Bestel vervangings- of extra sleutels
altijd bij uw erkende Chevroletrepar
at
eur
eparat
ateur
eur..
Er kunnen maximaal 10 sleutels
tegelijkertijd voor uw auto worden
geprogrammeerd.
Zie ““S
S TAR
T ONDERBREKER
ART
ONDERBREKER”” IN DE
INDEX.

CENTRALE
POR
TIER
VER
GRENDELING
RT
RV
RG
M. AFST
ANDSBEDIENING
TA
Met behulp van de afstandsbediening kunt u
de centrale vergrendeling van de auto
bedienen tot op ongeveer 6 meter van de
auto.
De LED op de afstandsbediening licht op om
aan te geven dat deze in werking is.
1. LOCK-toets: Vergrendelt alle portieren. De
alarmknipperlichten knipperen een keer
en het antidiefstalsysteem wordt
ingeschakeld.
2. UNLOCK-toets: Ontgrendelt alle portieren.
De alarmknipperlichten knipperen twee
keer en het antidiefstalsysteem wordt
uitgeschakeld.
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In sommige landen drukt u een keer op de
knop UNLOCK om het bestuurdersportier te
ontgrendelen. Om alle portieren te
ontgrendelen drukt u binnen 3 seconden weer
op de knop UNLOCK.
3. Knop ACHTERRUIT: Ontgrendelt de
achterruit wanneer deze ongeveer
1 seconde wordt ingedrukt.
AANWIJZING
Het bereik van de afstandsbediening is
afhankelijk van de omstandigheden.
AANWIJZING
De knoppen voor LOCK, UNLOCK en
TAIL
G ATE WINDO
W zijn niet actief
AILG
WINDOW
wanneer de sleutel zich in het
contactslot bevindt.
AANWIJZING
Wanneer u op de knop UNLOCK van de
afstandsbediening drukt, gaat de
instrumentenpaneelverlichting
automatisch branden en blijft gedurende
ca. 30 seconden branden tot het
contactslot in de stand ACC staat.

VER
GRENDELEN EN A
CTIVEREN V
AN
VERGRENDELEN
ACTIVEREN
VAN
ANTIDIEFST
ALSY
STEEM
ANTIDIEFSTALSY
ALSYSTEEM
1. Sluit alle ruiten.
2. Zet het contact in de stand LOCK en
verwijder de sleutel.
3. Laat alle passagiers uitstappen.
4. Sluit alle portieren, motorkap en achterklep.
5. Druk op de knop LOCK op de afstandsbediening en laat deze weer los.
De LED op de afstandsbediening knippert.
• Alle portieren vergrendelen.
• Het alarmknipperlicht knippert eenmaal.
• Het antidiefstalsysteem wordt na circa
30 seconden geactiveerd.
Als de sleutel zich in het contactslot
bevindt, kan het antidiefstalsysteem niet
worden geactiveerd.

AANWIJZING
Wanneer de knop LOCK van de
afstandsbediening wordt ingedrukt terwijl
alle portieren, motorkap en achterklep nog
niet volledig gesloten zijn, bevindt het
antidiefstalsysteem zich in de open-modus
en knippert het controlelampje antidiefstalsysteem snel. Het antidiefstalsysteem
schakelt over naar de vergrendelingsmodus
wanneer alle portieren, motorkap en
achterklep volledig gesloten zijn. Het
controlelampje antidiefstalsysteem brandt
continu in de vergrendelingsmodus.
Wanneer de knop LOCK wordt ingedrukt
nadat alle portieren, motorkap en achterklep
gesloten zijn, wordt de open-modus
overgeslagen en schakelt het systeem
onmiddellijk over naar de vergrendelingsmodus waarbij het controlelampje
antidiefstalsysteem continu brandt.

AANWIJZING

AANWIJZING

Het systeem kan wel worden
geactiveerd wanneer de ruiten geopend
zijn. Sluit alle ruiten en portieren
voordat u de auto verlaat.

Het
antidiefstalsysteem
wordt
geactiveerd wanneer de portieren
handmatig worden vergrendeld of wanneer
de afstandsbediening wordt gebruikt.
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6. Controleer of het controlelampje
antidiefstalsysteem langzaam knippert of
brandt gedurende circa 30 seconden vanaf
het moment dat het systeem zich in de
vergrendelingsmodus bevindt. Wanneer
de knop LOCK op de afstandsbediening
een tweede keer is ingedrukt, wordt
het antidiefstalsysteem onmiddellijk
geactiveerd, waarbij de vertraging van
30 seconden wordt overgeslagen. Het
controlelampje antidiefstalsysteem
bevindt zich rechts onderin de klok.
Zie “CONTROLELAMPJE ANTIDIEFSTALSYSTEEM” in de index.

Z WA ARSCHUWING
• Sluit de auto niet af wanneer er zich
nog iemand in de auto bevindt.
• Laat nooit kinderen of huisdieren
zonder toezicht achter in de auto. De
temperatuur in de auto kan snel
oplopen tot waarden die veel hoger
zijn dan de buit
ent
emper
atuur
buitent
entemper
emperatuur
atuur..
Dit kan resulteren in ernstig of fataal
letsel.

CLAXONGELUID

SIRENEGELUID

Het systeem voorziet in een visuele indicatie
(externe verlichting knippert) en hoorbaar
geluid (claxongeluid) gedurende circa 30
seconden wanneer een van de portieren,
achterklep of motorkap worden geopend
zonder gebruik van de sleutel of het
indrukken van de ontgrendelknop van de
afstandsbediening.

Als uw auto is uitgevoerd met een extra
antidiefstalsysteem voor de Thatchamverzekering, is deze uitgevoerd met een
inbraaksensor, kantelsensor en een
glasbreuksensor.

Het claxongeluid uitschakelen
• Druk op de knop LOCK of UNLOCK van de
afstandsbediening.
• Ontgrendel het bestuurdersportier met een
sleutel. (Bij sommige landspecifieke
uitvoeringen stopt de claxon dan niet. Druk
op de knop LOCK of UNLOCK om het geluid
te stoppen)
Wanneer de ongeautoriseerde toegang nog
steeds bestaat, wordt het alarmsignaal met
een periodieke herhaling geactiveerd.
Wanneer het systeem niet werkt zoals
hierboven beschreven, dient u het door een
garagebedrijf te laten controleren. Wij
adviseren uw erkende Chevrolet-reparateur.

Dit systeem bewaakt het interieur met deze
sensoren en activeert de sirene bij
inbraakregistratie, het stelen van de banden
of ongewenst slepen.
Sirene deactiveren
• Druk op de knop LOCK of UNLOCK van de
afstandsbediening.
Wanneer de ongeautoriseerde toegang nog
steeds bestaat, wordt de sirene met een
periodieke herhaling geactiveerd.
AANWIJZING
Het alarm klinkt bij het openen van een
portier met een sleutel na het activeren
van de antidiefstalmodus.
Open het portier met de knop UNLOCK
van de afstandsbediening.
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AANWIJZING
Tik op het sleutelgat of verwarm de
sleutel wanneer het portier niet open
gaat met een bevroren sleutelgat bij
koud weer
weer..

Z WA ARSCHUWING
V e rrg
g rrendel
endel de aut
o niet met de
auto
afstandsbediening als iemand zich nog
erin bevindt.
Met de afstandsbediening activeert u
de interieurbeveiliging en klinkt de
sirene bij beweging in de auto.
Laat nooit kinderen of huisdieren alleen
achter in de auto.
De temperatuur in de auto kan snel
oplopen tot waarden die veel hoger zijn
atuur
dan de buit
ent
emper
atuur..
buitent
entemper
emperatuur
Dit kan resulteren in ernstig of fataal
letsel.

Druk op de knop op de dakhemel om het extra
antidiefstalsysteem uit te schakelen. Lampje
antidiefstalsysteem uit gaat branden.
Bij het activeren van het extra
antidiefstalsysteem door nogmaals op de
knop te drukken dooft het lampje
antidiefstalsysteem uit.

ONTGRENDELEN EN DEACTIVEREN
VAN ANTIDIEFST
ALSY
STEEM
ANTIDIEFSTALSY
ALSYSTEEM
1. Ontgrendel het bestuurdersportier met een
sleutel. Of
2. Druk op de knop UNLOCK op de
afstandsbediening en laat deze weer los.
• De LED op de afstandsbediening
knippert.
• Alle portieren ontgrendelen.
• De alarmknipperlichten knipperen
tweemaal.
• De antidiefstalsysteem is gedeactiveerd.
Bij sommige landspecifieke uitvoeringen
klinkt er bij het ontgrendelen van het
bestuurdersportier met een sleutel wellicht
een alarm. Ontgrendel de portieren met de
UNLOCK-knop op de afstandsbediening.
Hernieuwde automatische portiervergrendeling
Als er geen portier wordt geopend of de
motor wordt niet gestart binnen 30 seconden
nadat het systeem met de afstandsbediening
gedeactiveerd is, worden alle portieren
automatisch opnieuw vergrendeld en wordt
het antidiefstalsysteem weer ingeschakeld.
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AFST
ANDSBEDIENING
AFSTANDSBEDIENING

Batterij vervangen

Iedere afstandsbediening is voorzien van zijn
eigen unieke elektronische code, waardoor uw
auto niet met een andere afstandsbediening
kan worden ontgrendeld.

Als de LED tijdens het vergrendelen en
ontgrendelen niet meer oplicht, kan de
afstandsbediening nog wel enige tijd worden
gebruikt. Het niet meer oplichten geeft echter
aan dat de batterij van de afstandsbediening
op korte termijn vervangen dient te worden.

Indien een afstandsbediening wordt verloren
of gestolen, kunt u bij uw erkende Chevroletreparateur een vervanging aanschaffen.
Indien u een nieuwe of extra afstandsbediening nodig hebt, neem uw eigen
afstandsbediening dan mee naar uw erkende
Chevrolet-reparateur. Wanneer de erkende
Chevrolet-reparateur de vervangende
afstandsbediening in uw auto programmeert,
moet de oude afstandsbediening ook aan de
nieuwe code worden aangepast.
Zodra de nieuwe afstandsbediening
elektronisch gecodeerd is, kan de oude
afstandsbediening niet meer worden gebruikt
om uw auto te ontgrendelen.
Er kunnen maximaal 4 afstandsbedieningen
tegelijkertijd voor uw auto worden
geprogrammeerd.

3. Plaats de nieuwe batterij. Controleer of de
pluspool (+) naar het voetje wijst.
4. Sluit de behuizingshelft dusdanig dat hij
hoorbaar
vergrendelt
in
het
sleutelgedeelte.
5. Controleer of de afstandsbedieningbij uw
auto werkt.

AANWIJZING

Z OPMERKING

Gebruik een CR2032 (of gelijkwaardige)
reservebatterij.

Raak de platte polen van de batterij niet
aan met uw blote vingers. Het aanraken
verkort de levensduur van de batterij.

1. Open de behuizingshelft met de hand.
2. Verwijder de lege batterij. Voorkom contact
met de printplaat of andere componenten.
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POR
T I E R S LLO
OT E N
RT
AANWIJZING

Z WA ARSCHUWING

Gebruikte lithiumbatterijen zijn
schadelijk voor het milieu.
• Voer ggebruikt
ebruikt
e batt
erijen af als kleinebruikte
batterijen
chemisch afval of lever ze in bij
leverancier van de nieuwe batterij.
• V oer de batt
erij niet af met het
batterij
huisvuil.

De temperatuur in de auto kan oplopen
tot waarden die veel hoger zijn dan de
buit
ent
emper
atuur
buitent
entemper
emperatuur
atuur..
• Laat nooit kinderen of huisdieren
zonder toezicht achter in de auto.
Dit kan resulteren in ernstig of fataal
letsel.
Kinderen kunnen de elektrisch bediende
ruiten bedienen, andere bedieningsorganen of de auto in beweging zetten.
• Laat de sleutel niet achter in een auto
met kinderen.
Het niet opvolgen van deze
aanwijzingen kan resulteren in ernstig
of fataal letsel.

AANWIJZING
Volg onder
st
aande aanwijzing
en op om
onderst
staande
aanwijzingen
de afstandsbediening in optimale
conditie te houden:
• Laat de afstandsbediening niet vallen.
• Plaats geen zware voorwerpen op de
afstandsbediening.
• Houd de afstandsbediening verwijderd
er
rijf
van dir
ect zonlicht en vvan
an w
at
er.. W
Wrijf
direct
wat
ater
de afstandsbediening droog met een
zachte doek als deze nat wordt.

Z OPMERKING
• Ver
gr
endel alle por
tier
en en neem de
ergr
grendel
portier
tieren
sleutel met u als mee u de auto
onbeheerd achterlaat.
Een niet-afgesloten auto vergroot de
kans op diefstal.

Vergrendel of ontgrendel het bestuurdersportier door de sleutel in de sleuf te
draaien.
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Trek aan de vergrendelknop van het portier
om de portieren van binnenuit te vergrendelen.
Duw op de vergrendelknop van het portier om
de portieren van binnenuit te ontgrendelen.

U kunt de portieren ook met de
portierschakelaars op het bekledingspaneel
van het bestuurdersportier vergrendelen of
ontgrendelen.

Trek aan de handgreep om een portier van
binnenuit of van buitenaf te openen.

Druk op het rechtergedeelte van de schakelaar
om de portieren te vergrendelen.

Wanneer er tijdens het openen of
sluiten van het portier of tijdens het
rijden geluiden te horen zijn, moet er vet
worden aangebracht op de portiervangergrendel en de scharnieren.

Ontgrendel de portieren door op het linker
deel van de schakelaar te drukken.

AANWIJZING

Het bestuurdersportier en het rechter
voorportier kunnen worden geopend door aan
de portierhandgrepen aan de binnenzijde te
trekken, zelfs wanneer de portieren zijn
vergrendeld met de portiervergrendelknop.

INSTRUMENTEN EN BEDIENINGSORGANEN 2-55

ALGEHELE VERGRENDELING
Voor verdere bescherming nadat u de auto
verlaat, kunt u de portieren algeheel
vergrendelen. Door het algeheel vergrendelen
worden de elektrische sloten elektronisch
geblokkeerd, zodat er geen portier kan worden
geopend, zelfs niet wanneer er toegang wordt
verkregen door het inslaan van een ruit.

Z WA ARSCHUWING
Gebruik de algehele vergrendeling niet
wanneer er zich mensen in de auto
bevinden. De portieren kunnen niet van
binnenuit worden ontgrendeld.
Om de algehele vergrendeling te activeren,
gaat u als volgt te werk:
• Druk tweemaal achtereen op de knop
LOCK. Druk eenmaal op de knop LOCK
om de auto te vergrendelen en druk
opnieuw (binnen 3 seconden) om de
algehele vergrendeling te activeren.
• Steek de sleutel in het slot van het
bestuurdersportier en draai de sleutel
tweemaal achtereen rechtsom. Dat wil
zeggen, eenmaal om de portieren te
vergrendelen, vervolgens nog een keer om
de algehele vergrendeling te activeren.

Om de algehele vergrendeling uit te
schakelen, drukt u op de knop UNLOCK op de
sleutel. Hiermee worden de portieren
ontgrendeld.
AANWIJZING
De algehele vergrendelingsfunctie werkt
wanneer alle portieren en de achterklep
gesloten zijn.

AANWIJZING
De algehele vergrendeling wordt
uitgeschakeld wanneer de portieren op
de normale wijze worden geopend.

CENTRALE PORTIERVERGRENDELING
U kunt de centrale vergrendeling bedienen via
het bestuurdersportier. U kunt alle portieren
en de achterklep bij het bestuurdersportier
(van buitenaf) vergrendelen en ontgrendelen
met de sleutel en de afstandsbediening en
(van binnenuit) met behulp van de
portiervergrendelknop.
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KINDERSLOTEN

Activeren van het kinderslot:

Beide achterportieren zijn voorzien van een
kinderslot. Hiermee kan worden voorkomen
dat de portieren per ongeluk van binnenuit
worden geopend als er aan de handgreep
wordt getrokken.

1. Open het achterportier waarvan u het
kinderslot wilt activeren.

Z OPMERKING
• Tr ek niet har
d aan de por
tier
gr
eep
hard
portier
tiergr
greep
binnenzijde als het kinderslot in de
vergrendelstand staat.
Dat kan leiden tot schade aan de
portiergreep binnenzijde.

2. Zoek de schakelaar waarmee het
kinderslot wordt geactiveerd, deze bevindt
zich aan de achterzijde van het portier,
ongeveer in het midden.
3. Steek de sleutel in het slot boven het label
van het kinderslot van het achterportier en
draai de sleutel in de horizontale stand.
4. Sluit het portier.
AANWIJZING
Elk achterportier heeft zijn eigen kinderslot.
Elk kinderslot - links en rechts - moet apart
met de hand worden in- en uitgeschakeld.

Een portier waarvan het kinderslot is
ingeschakeld, kan alleen van buitenaf worden
geopend.
Om het kinderslot uit te schakelen, steekt u
de sleutel in het slot en draait u deze in de
verticale stand.
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ELEKTRISCHE
RUITEN

BEDIENDE

U kunt de ruiten bedienen met de
schakelaars op de portieren als het contact
in stand ACC of ON staat.

Z WA ARSCHUWING
Kinderen kunnen elektrisch bediende
ruiten bedienen, waardoor ze bekneld
kunnen raken.
• Laat geen kinderen zonder toezicht
achter in de auto en laat ook niet uw
sleutel in het contactslot zitten.
Verk
eer
d ggebruik
ebruik vvan
an de elektrisch
erkeer
eerd
bediende ruiten kan ernstig of fataal
letsel tot gevolg hebben.

Til de schakelaar op om de ruit omhoog te
laten bewegen.

AANWIJZING

Druk de schakelaar omlaag om de ruit omlaag
te laten bewegen.

De portierruiten kunnen niet volledig
worden geopend.

Laat de schakelaar los als de ruit de gewenste
positie heeft bereikt.

Z WA ARSCHUWING
Lichaamsdelen die buiten de auto
uitsteken, kunnen in aanraking komen
met objecten buiten de auto.
• Steek daarom niets uit een geopend
raam.

Elke ruit kan tot maximaal 10 minuten worden
bediend wanneer het contactsleutel zich in de
stand LOCK bevindt of uit het contactslot is
verwijderd of tot een portier wordt geopend.
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AUTO OMLAAG

AUTO OMHOOG/OMLAAG

Antiklemfunctie

De ruit van het bestuurdersportier beschikt
over een auto-omlaagfunctie.

De ruit van het bestuurdersportier beschikt
over een auto omhoog/omlaagfunctie.

Om de ruit te laten zakken, drukt u de
schakelaar stevig in en laat u hem vervolgens
los. De ruit gaat automatisch open tot het
volledig geopend is. Om de ruit te stoppen
terwijl hij wordt geopend, drukt u opnieuw op
de schakelaar.

Om de ruit volledig automatisch te openen,
drukt u de schakelaar volledig omlaag. Om
de ruit volledig automatisch te sluiten, trekt
u de schakelaar volledig omhoog. In
automatisch bedrijf opent en sluit de ruit zelfs
volledig als u de schakelaar loslaat.

Wanneer er een voorwerp wordt gedetecteerd
terwijl de bestuurdersruit automatisch wordt
gesloten, wordt de ruit automatisch minimaal
11 cm geopend als beveiliging.

Om de ruit te sluiten, trekt u de schakelaar
omhoog en houdt u deze omhoog. Om de ruit
te stoppen, laat u de schakelaar los.

Om de ruit op een gewenste stand te stoppen
terwijl de ruit beweegt, trekt u de schakelaar
omhoog of duwt u hem omlaag in de
tegenovergestelde richting van de beweging.

Z WA ARSCHUWING
Anti-afklemfunctie werkt niet na zes
achtereenvolgende bedieningen. Bedien
de ruitschakelaar niet zonder reden.
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ACHTERKLEP
VERGRENDELKNOP ELEKTRISCHE
BEDIENDE RUITEN
Met behulp van de vergrendelknop kunt u de
bediening van de portierruiten aan
passagierszijde en achter blokkeren. In
geblokkeerde toestand kunnen de ruiten van
deze portieren alleen worden geopend en
gesloten via het bedieningspaneel op het
portier aan bestuurderszijde.

Z WA ARSCHUWING
Kinderen kunnen elektrisch bediende
ruiten bedienen, waardoor ze bekneld
kunnen raken. Dit kan ernstig of fataal
letsel tot gevolg hebben.
• Gebruik de blokkeerknop als er
kinderen op de achterbank zitten.

Om de achterklep te openen, steekt u de
sleutel in het slot en draait deze linksom. Trek
de handgreep boven de nummerplaat omhoog
en til de achterklep omhoog.
De achterklep wordt gesloten door hem aan
te drukken zodat deze goed vergrendelt.
De achterklep kan via de centrale
portiervergrendeling worden vergrendeld of
ontgrendeld. Zie “Centrale portiervergrendeling”
in de index.
Let erop dat uw handen en andere
lichaamsdelen, alsmede die van andere
personen buiten het sluitingsgebied van de
achterklep bevinden.

Z OPMERKING
Tijdens het openen en sluiten van de
achterklep dient u te controleren dat
deze vrij is van obstakels.
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Z WA ARSCHUWING
Wanneer met een geopende achterklep
of achterruit wordt gereden, kunnen er
uitlaatgassen in het passagierscompartiment binnendringen.
• Rijd niet met geopende achterklep.
Wanneer u zo moet rijden, sluit u alle
andere ruiten en stelt u de ventilatie
in op de st
and “FRE
SH AIR
stand
“FRESH
AIR””, opent u
de midden- en zijuitstroomopeningen
en stelt u de aanjager in op een
e snelheid. ((zie
zie ““VENTIL
VENTIL
ATIE
hog
er
VENTILA
TIE”” in
hoger
ere
de index)
Uitlaatgassen zijn giftig en kunnen
ernstig of fataal letsel veroorzaken.

ONTGRENDELKNOP ACHTERRUIT
U kunt de achterruit openen door op de
ontgrendeltoets van de achterruit in het
paneel van het bestuurdersportier te drukken.
De achterruit kan ook worden geopend door
op de achterruittoets van de afstandsbediening te drukken. Zie “CENTRALE PORTIERVERGRENDELING
MET
AFSTANDSBEDIENING” in de index.

Na opening houdt u de handgreep bij de
achterruit vast en tilt deze omhoog.
De achterruit wordt gesloten door hem aan
te drukken zodat deze goed vergrendelt. De
kofferdeksel wordt automatisch vergrendeld.

Z OPMERKING
• Gebruik de ontgrendelingstoets van
de achterruit niet tijdens het rijden.
• Rijd niet met geopende achterruit.
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MOTORKAP
Openen van de motorkap:
1. Trek aan de hendel linksonder in het
dashboard.

2. Duw de ontgrendelingshendel van de
motorkap aan de voorzijde van de motor
omhoog.
3. Til de motorkap voorzichtig op. De
motorkap wordt door twee steunen met
gasveren open gehouden.

Sluiten van de motorkap:
1. Controleer of handen of andere
lichaamsdelen van alle personen zich op
ruime afstand van de motorruimte en de
randen van de motorkap bevinden.
2. Laat de motorkap zakken en laat hem van
een hoogte van ongeveer 30 cm vallen.
3. Controleer of de motorkap goed
vergrendeld is.

Z WA ARSCHUWING
Neem
altijd
de
volgende
voorzorgsmaatregelen in acht:
ork
ap aan de voorzijde
• Tr ek de mot
motork
orkap
omhoog om te controleren of hij goed
vergrendeld is voordat u wegrijdt.
• Tr ek tijdens het rijden niet aan de
ontgrendelhendel.
• Rijd niet met de auto als de motorkap
geopend is. Een geopende motorkap
belemmert het zicht van de
bestuur
der
bestuurder
der..
Rijden met een geopende motorkap kan
leiden tot een aanrijding en daarmee tot
(fataal) letsel en/of materiële schade.
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INTERIEUR
VERLICHTING
RV
Z WA ARSCHUWING
• Rijd als het donker is niet met
ingeschakelde interieurverlichting en
kaartleeslampjes.
Als het passagierscompartiment is
verlicht, wordt het zicht naar buiten
verminderd, wat tot een aanrijding kan
leiden.

INTERIEURVERLICHTING

KAARTLEESLAMP

Druk op de knop om de interieurverlichting in
te schakelen.

Druk op de toets om de voorste kaartleeslamp
in te schakelen.

Druk opnieuw op de knop om de verlichting
uit te schakelen.

Druk hier nogmaals op om het lichtuit te
schakelen.

De interieurverlichting in het midden/achterin
worden automatisch ingeschakeld wanneer u
een portier of achterklep opent. Wanneer u
portieren of achterklep blijft openen, blijft de
verlichting circa 10 minuten branden. Wanneer
de portieren en de achterklep zijn gesloten,
dimt de verlichting geleidelijk na circa
10 seconden in plaats van onmiddellijk te
doven.
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U kunt de interieurverlichting (wanneer de
knop niet ingedrukt is), de instaplampen
voorportier en de sleutelgatlamp uitschakelen
door op de knop te drukken.

INST
APL
AMP V
OORPOR
TIER
INSTAPL
APLAMP
VOORPOR
OORPORTIER

ZONNEBRILHOUDER

De instaplampen van de voorportieren gaan
aan wanneer u een portier opent. Wanneer u
portieren blijft openen, blijft de verlichting
circa 10 minuten branden. Wanneer alle
portieren gesloten zijn, blijft de verlichting
gedurende circa 10 seconden branden en dooft
vervolgens.

Om de zonnebrilhouder achter de
kaartleeslamp te openen, drukt u op het
achterste gedeelte van de deksel.

De instaplamp voorportier kan onmiddellijk
worden uitgeschakeld door de toets in te
drukken die zich in de hemel bevindt.

Sluit het door het op te tillen en erop te
duwen tot het klikt.
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ELEKTRISCH BEDIEND
SCHUIF-/KANTELDAK
U kunt het elektrische bediende schuif-/
kanteldak bedienen als het contact in stand
ACC of ON staat.

Z OPMERKING
Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:
• Steek geen lichaamsdelen of
voorwerpen door de opening van het
schuif-/kanteldak naar buiten.
• Controleer voor het openen of sluiten
van het schuif-/kanteldak of het dak
onbelemmerd kan bewegen.
• Plaats geen zware voorwerpen op of
in de buurt van het schuif-/kanteldak.
• Houd de buitenzijde van het schuif-/
kanteldak schoon.
• Sluit het zonnedak volledig wanneer
u de auto onbeheerd achterlaat.
Ongeacht of het schuif-/kanteldak
geopend of gesloten is, dienen alle
inzittenden hun veiligheidsgordels te
dragen.
Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregelen kan leiden tot
letsel of schade aan uw auto.

SCHUIVEN

KANTELEN

• Om het schuifdak te openen, drukt u de
schakelaar naar achteren. Deze opent
automatisch 350 mm tot u op de knop
vooruit, omhoog of omlaag drukt.
Wanneer u nogmaals op de schakelaar
achteruit drukt, opent het zonnedak
volledig.
• Om het schuifdak te sluiten, drukt u de
schakelaar naar voren, omhoog of omlaag
en houdt u de schakelaar vast.
Laat de schakelaar los als het schuif-/
kanteldak de gewenste stand heeft
bereikt.

• Om het schuifdak omhoog te kantelen,
drukt u de schakelaar omhoog en houdt u
de schakelaar vast. Laat de schakelaar los
als het schuif-/kanteldak de gewenste
stand heeft bereikt.
• Om het schuifdak in diens oorspronkelijke
stand te laten terugkeren, drukt u de
schakelaar omlaag en houdt u hem vast.
Laat de schakelaar los als het schuif-/
kanteldak de gewenste stand heeft
bereikt.
AANWIJZING
Het zonnedak kan tot maximaal
10 minuten worden bediend wanneer het
contactsleutel zich in de stand LOCK
bevindt of uit het contactslot is verwijderd
of tot een portier wordt geopend.

Z OPMERKING
Controleer regelmatig de geleidingsrail op
vuil en verwijder dit wanneer vuil zich
heeft opgehoopt. Als er zich vuil rond
het rubber van het zonnedak bevindt,
kan dit lawaai veroorzaken tijdens het
bedienen van het zonnedak.
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DIGIT
A L E K LLO
OK
TA
Als het contact in de stand ACC of ON staat,
geeft de digitale klok de tijd weer. Er zijn drie
knoppen om de klok in te stellen.

S: Resetknop.

AANSTEKER EN EXTRA
VOEDINGSAANSLUITING

Om de tijd terug te zetten naar het
dichtstbijzijnde hele uur, drukt u op de S-knop.

Z OPMERKING

• Druk op de H-toets om de tijd 1 uur vooruit
te zetten.

• Als u deze toets tussen bijvoorbeeld 8:00
en 8:29 indrukt, wordt het display op 8:00
ingesteld.

• Houd de H-toets ingedrukt om de klok
meer dan 1 uur vooruit te zetten, tot u de
juiste uurtijd hebt bereikt.

• Als u deze toets tussen bijvoorbeeld 8:30
en 8:59 indrukt, wordt het display op 9:00
ingesteld.

Bij gebruik van de aansteker kan de
buitenkant erg heet worden.
• Raak de buitenkant niet aan en laat
kinderen niet met de aansteker spelen.
Het hete element kan persoonlijk letsel
en/of schade aan uw auto of andere
eigendommen veroorzaken.

H: Uren-toets.

M: Minuten-toets.
• Druk op de M-toets om de tijd 1 minuut
vooruit te zetten.
• Houd de M-toets ingedrukt om de klok
meer dan 1 minuut vooruit te zetten, tot u
de juiste minutentijd hebt bereikt.

AANWIJZING
Ver
geet niet dat u de klok ggelijk
elijk moet
erg
zetten nadat de accukabels zijn
losgenomen of als er een zekering is
vervangen.
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Gebruik van de aansteker:
• Zet het contact in de stand ACC of ON.
• Druk de aansteker geheel naar binnen.
De aansteker zal automatisch naar buiten
springen wanneer hij klaar is voor gebruik.

Z OPMERKING
Oververhitting van de aansteker kan de
gloeispiraal en de aansteker zelf
beschadigen.
• Houd de aansteker niet ingedrukt als
hij aan het gloeien is.
Hierdoor zal de aansteker oververhit
raken.

Z OPMERKING
Het gebruik van een defecte aansteker
kan gevaarlijk zijn.
• Indien de aansteker niet binnen
30 seconden naar buiten springt, trek
hem dan naar buiten en vraag een
garagebedrijf om dit te repareren. Wij
adviseren uw erkende Chevroletrepar
at
eur
eparat
ateur
eur..
Een defecte aansteker kan persoonlijk
letsel en schade aan de auto
veroorzaken.
De aansteker kan tot maximaal 10 minuten
worden bediend wanneer het contactsleutel
zich in de stand LOCK bevindt of uit het
contactslot is verwijderd of tot een portier
wordt geopend.

EXTRA VOEDINGSAANSLUITING
De voedingsaansluitingen kunnen worden
gebruikt voor het aansluiten van een mobiele
telefoon, een scheerapparaat, enz.
Een extra voedingsaansluiting bevindt zich
onder de achterste bekerhouders. Een andere
voedingsaansluiting bevindt zich aan de
linkerzijde van de bagageruimte.
Trek de kap los om de aansluiting te kunnen
gebruiken. Plaats de kap weer terug wanneer
de aansluiting niet wordt gebruikt.
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DRAAGBARE ASBAK
Z OPMERKING

Z OPMERKING

U kunt de draagbare asbak in de voorste
bekerhouder gebruiken.

De accu kan worden ontladen.
• Schakel elektrische apparatuur uit als
deze gedurende langere tijd niet wordt
gebruikt.
Op deze wijze wordt schade aan de accu
voorkomen.

Sigaren en andere rookwaren kunnen
deze laten ontbranden.
• Stop geen papier of andere brandbare
voorwerpen in de asbak.
Een asbakbrandje kan leiden tot
persoonlijk letsel of schade aan uw auto
en andere eigendommen.

Om de asbak te openen, tilt u de deksel
voorzichtig omhoog. Na gebruik sluit u de
deksel stevig.

AANWIJZING
De maximale spanning/stroomsterkte
die kan worden afgenomen via de extra
voedingsaansluiting is 12 V
V-- 10 A
A..
Wanneer elektrische apparatuur wordt
en die meer dan 12 V
aang
eslot
V--10 A
aangeslot
esloten
afneemt, wordt de voeding automatisch
onderbroken. Sluit alleen elektrische
apparatuur aan wanneer deze voldoet
aan de specificaties.
Door de automatische uitschakeling
ering door
br
andt de zek
door..
brandt
zekering

Om de asbak te legen, draait u het bovenste
gedeelte van de asbak linksom en verwijdert
u het.
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S C H A K E LA A R
O E LLV
VER
WARMING
TO
RW
ST
De schakelaars van de stoelverwarmingen
bevinden zich onder het middenconsolevak.
De stoel verwarmen:
1. Draai de contactsleutel naar ON.
2. Druk op de schakelaar stoelverwarming
van de stoel die u wilt verwarmen. Het
controlelampje in de toets licht op.
De stoelverwarming wordt uitgeschakeld door
nogmaals op de schakelaar te drukken. Het
controlelampje in de toets dooft.

C LA XO N
Z WA ARSCHUWING
Indien de stoelverwarmingen te lang
worden ingeschakeld, kunnen de
inzittenden brandwonden oplopen en
kunnen delicate kledingstoffen worden
beschadigd.
• Laat de stoelverwarming niet
lang ingeschakeld indien u een dunne
rok of broek draagt.

Z OPMERKING
Het verwarmingselement in de
voorstoelen kan beschadigd raken.
• Stel de voorstoelen niet bloot aan
zware stoten.

Z OPMERKING
Wanneer de temperatuur blijft stijgen,
schakelt u het systeem uit en laat u het
contr
oler
en door een ggar
ar
ag
ebedrijf
ontroler
oleren
arag
agebedrijf
ebedrijf.. Wij
adviseren uw erkende Chevroletat
eur
repar
eur..
eparat
ateur

Druk op een van de claxonsymbolen aan beide
zijden van het stuurwiel om de claxon te laten
klinken.
De claxon werkt ongeacht de stand van de
sleutel in het contactslot.
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BEKERHOUDERS
De bekerhouders bevinden zich in de
middenconsole en in de armsteun van de
tweede zitrij.
Om de achterste bekerhouder te gebruiken,
duwt U op de toets boven de bekerhouder.
Hierdoor zal de achterste bekerhouder
automatisch naar buiten schuiven.

DASHBOARDKASTJE
Z OPMERKING

De interne verdeling kan worden verwijderd
wanneer u grotere voorwerpen wilt opbergen.

Bij een aanrijding of een noodstop kan
een geopend dashboardkastje gevaar
opleveren.
• Rijd niet met een geopend dashboardkastje.
Het rijden met een geopend dashboardkastje kan bij een ongeval persoonlijk
letsel en schade aan de auto tot gevolg
hebben.

Nadat u de interne verdeling hebt verwijderd,
bergt u deze op in de sleuf aan de linkerzijde
van het dashboardkastje.

Open het dashboardkastje door de onderzijde
van het handvat omhoog te trekken, hierbij
zal de verlichting in het dashboardkastje gaan
branden. Sluit het dashboardkastje door deze
stevig dicht te drukken, hierbij gaat de
verlichting van het dashboardkastje uit.
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C O N S O L EVA K
VOORSTE C
ONSOLE
VAK
CONSOLE
ONSOLEV
Open het consolevak door de hendel op te
tillen en vervolgens de deksel.
Sluit het consolevak door het deksel naar
beneden te duwen totdat het vastklikt.

KAA R
THOUDER
RT
U vindt een ander opbergvak op de hendel op
de bekerhouders te drukken en te duwen.

U kunt de kaarthouder gebruiken door een
kaart in de sleuf te steken.
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MUNTENV
AK
VA

BAGAGERUIMTESCHERM

Om het muntenvak te openen, trekt u de
handgreep van het muntenvak naar u toe.

Bagage of andere lading die in de
bagageruimte wordt geplaatst, kan uit het
zicht worden verborgen door de
bagageruimteafdekking.

Om het muntenvak te sluiten, duwt u het
muntenvak stevig dicht.

Om de afdekking te gebruiken, trekt u de
handgreep van de afdekking naar u toe en
plaatst u de borgpennen in de sleuven die zich
aan beide zijden van de achterklepopening
bevinden.
Om de afdekking te verwijderen, ontgrendelt
u de handgreep door deze iets naar u toe te
trekken. De afdekking wordt automatisch
opgerold.

OPBER
G LLA
ADE ONDER
RG
AGIERSST
OEL
TO
P A S SSA
Om de lade onder de voorpassagiersstoel te
gebruiken, tilt u het uiteinde van de lade op
en trekt u het naar het dashboard. Duw de
lade naar de stoel om hem in zijn
oorspronkelijke positie terug te plaatsen.
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BAGAGEVLOERNET

BAGAGENET

Het bagagevloernet zorgt ervoor dat kleine
ladingen niet gaan schuiven bij scherpe
bochten of snel optrekken of afremmen.

U kunt kleine voorwerpen met uw optionele
bagagenet vervoeren.

Bevestig de vier nethaken in de metalen
ringen in elke hoek van de vloer.

Om het net aan te brengen, hangt u elke lus
in de bovenste hoek van het net aan beide
verankeringen van het achterpaneel en twee
nethaken in de metalen ringen in de beide
onderste hoeken van de vloer.

Z OPMERKING
Het bagagenet is bedoeld voor lasten
van geringe omvang.
werpen in het
voer ggeen
een zw
ar
e voor
• Ver
ervoer
zwar
are
voorwerpen
bagagenet.

BER
GV
AK ONDER
RG
VA
L A A D V LLO
OER
Er bevindt zich een bergvak onder de vloer van
de bagageruimte. Om dit bergvak te openen,
trekt u het handvat van de vloermat omhoog.

Z OPMERKING
Er mogen geen voorwerpen in het
bergvak worden opgeborgen die boven de
bovenkant uitsteken. Anders kan het
opbergvak of de laadvloer beschadigd
raken.
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ZONNEKLEPPEN

HANDGREEP MET JASHAAK

In beide zijden van de vloer van de
bagageruimte bevinden zich zijbergvakken.

Om verblinding te voorkomen, is uw auto
voorzien van beklede zonnekleppen voor de
bestuurder en de voorpassagier.

Uw auto is voorzien van handgrepen voor de
passagiers voor en achter. De handgreep
boven elk achterportier is voorzien van een
jashaak.

De zonnekleppen kunnen omhoog, omlaag en
opzij worden geklapt.
De make-upspiegel (aan beide zijden) en de
parkeerkaarthouder (bestuurderszijde)
bevinden zich aan de achterzijde van de
zonneklep.
Wanneer de afdekking van de make-upspiegel
wordt geopend, gaat de zonnekleplamp
branden.
Wanneer uw auto uitgerust is met de
zonneklepverlenging voor de bestuurder, kunt
u de zonneklep bij de middenbevestiging
losmaken en langs de stang van zijkant naar
zijkant schuiven.

Om de handgrepen te kunnen gebruiken, trekt
u deze omlaag en houdt ze vast. De
handgrepen klappen automatisch dicht
wanneer ze worden losgelaten.
De handgrepen kunnen worden gebruikt bij
het in- en uitstappen en voor extra steun
tijdens het rijden.
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ROOFRACK
Z OPMERKING
Als u dingen aan de handgrepen hangt,
kan het zicht van de bestuurder worden
belemmerd.
• Hang niets aan de handgrepen tenzij
de handgreep voorzien is van een
jashaak.
Een verminderd zicht verhoogt de kans
op ongevallen en kan zodoende
persoonlijk letsel en schade aan auto of
andere goederen tot gevolg hebben.

De roofrack kan worden gebruikt om extra
lading of omvangrijke voorwerpen, zoals
fietsen die beter buiten dan binnen kunnen
worden vervoerd, op een gemakkelijke wijze
te transporteren. Het roofrack beschikt over
langsliggers die aan het dak zijn bevestigd.
Neem contact op met uw erkende reparateur
voor details en richtlijnen over het rijden met
een beladen roofrack.
Zorg ervoor dat de lading gelijkmatig verdeeld
is over de langs- of dwarsliggers. Het
dakoppervlak mag niet worden belast.
Een beladen imperiaal verandert het
zwaartepunt van de auto. Rij voorzichtig bij
zijwind en rij niet met hoge snelheid.
Om schade of verlies van lading tijdens het
rijden te vermijden, dient u regelmatig te
controleren of uw lading nog goed vast zit.

Z WA ARSCHUWING
• Wanneer u probeert iets te
vervoeren op uw auto dat langer en
breder is dan het roofrack, kan de
wind eronder slaan tijdens het rijden.
Hierdoor kunt u de controle over het
stuur verliezen. Wat u vervoert kan
van het dak worden gerukt, wat bij u
of andere bestuurders een aanrijding
kan veroorzaken en natuurlijk
schade aan uw aut
o. V
er
voer nooit
auto
Ver
ervoer
voorwerpen die langer of breder zijn
dan het roofrack op uw auto.
• Een beladen roofrack verandert het
zwaartepunt van de auto. Rij niet
met hoge snelheden. Neem
voorzorgsmaatregelen wanneer u
rijdt met zijwinden. Wanneer u deze
waarschuwing veronachtzaamt, kan
dat resulteren in schade aan de auto
en persoonlijk letsel.
• De maximale belasting voor het
roofrack bedraagt 100 kg. Overschrijdt
niet de maximum voertuigcapaciteit
wanneer u uw auto belaadt.
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ANTENNE
Uw antenne bevindt zich in de achterste zijruit
en de achterruit. Let erop dat het
binnenoppervlak van de ruit niet wordt gekrast
en dat de lijnen op de ruit niet worden
beschadigd. Indien het binnenoppervlak is
beschadigd, kan dit een negatieve invloed
hebben op de radio-ontvangst.

Z OPMERKING
Het gebruik van een scheermes of een
scherp voorwerp om de binnenkant van
de ruit schoon te maken, kan de radioontvangst verstoren. Reparaties worden
niet gedekt door uw garantie. Reinig de
binnenkant van de ruit niet met scherpe
voorwerpen.
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INRIJDEN

VOORZ
OR
G S M A A T R EEG
GELEN
ZO
RG

Gebruik de volgende voorzorgsmaatregelen
voor de eerste paar honderd kilometer om
prestaties en verbruik van uw auto te
verbeteren en de lange levensduur te
bevorderen:

VOOR HET INST
APPEN
INSTAPPEN

• Accelereer niet met volgas.
• Laat de motor op bedrijfstemperatuur
komen voordat u de motor gaat belasten.
• Laat de motor niet te veel toeren maken.
• Probeer hard remmen te voorkomen,
uitgezonderd in noodgevallen. De remmen
kunnen zich zo beter zetten.
• Rijd rustig, accelereer niet te sterk en rijd
niet gedurende lange tijd met hoge
snelheid om schade aan de motor te
voorkomen en brandstof te besparen.
• Accelereer niet met volgas in een lage
versnelling.
• Trek geen caravan, aanhanger of andere
voertuigen.

VOOR HET RIJDEN

Z WA ARSCHUWING

Z WA ARSCHUWING

• Controleer of de verlichting werkt en
schoon is en of de waarschuwingsen controlelampjes werken.
Deze controle draagt bij tot het
voorkomen van ongevallen die
persoonlijk letsel en schade aan de auto
tot gevolg kunnen hebben.

Losse voorwerpen op het dashboard of
op de hoedenplank kunnen het zicht
belemmeren.
• Haal losse voorwerpen van het
dashboard of de hoedenplank.
Deze voorwerpen kunnen bij sterk
remmen of bij een aanrijding door de
auto worden geslingerd, waardoor
persoonlijk letsel of schade aan de auto
kan worden veroorzaakt.

• Controleer of alle ruiten, alle spiegels
(binnen en buiten), gloeilampen en lampen
schoon zijn en correct werken.
• Controleer onder de auto op lekkages.
• Controleer het peil van de motorolie en
andere vloeistoffen in de motorruimte.
• Voer een visuele inspectie van de banden
uit op schade of onvoldoende
bandenspanning en op vreemde
voorwerpen in het profiel.
• Herstel waar nodig.

• Zorg ervoor dat u goed op de hoogte bent
van de werking en de functie van de
uitrusting van de auto en dat u vertrouwd
bent met de veilige bediening ervan.
• Stel uw stoel af op een comfortabele
positie.
• Stel de binnen- en buitenspiegels af.
• Controleer of alle inzittenden hun
veiligheidsgordel dragen.
• Controleer de werking van de
waarschuwingslampjes zodra u het contact
in de stand ON zet.
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• Controleer alle meters.

TIJDENS HET RIJDEN

• Ontgrendel de parkeerrem en controleer of
het lampje status handrem uitgaat.

Als bestuurder van uw auto bent u
verantwoordelijk voor de veiligheid van uzelf,
uw passagiers en uw medeweggebruikers.
Om die verantwoordelijkheid te kunnen
dragen, dient u uw volledige aandacht te
richten op het rijden van een auto. De meeste
aanrijdingen waarbij auto’s betrokken zijn,
worden veroorzaakt wanneer de aandacht van
de bestuurder verslapt of wanneer de
bestuurder wordt afgeleid. U dient als
bestuurder uw aandacht altijd volledig op de
weg en op andere voertuigen en voorwerpen
te richten.

Z WA ARSCHUWING
• Controleer voordat u wegrijdt of alle
inzittenden hun veiligheidsgordel
dragen.
• Controleer of alle ruiten, de spiegels
en de verlichting schoon zijn en goed
functioneren.

Z OPMERKING
Zorg ervoor dat passagiers en lading
gelijkmatig verdeeld zijn over de
rechtervoorstoel, de 2e en de 3e zitrij.

Een van de meest voorkomende oorzaken van
afleiding van de bestuurder is tegenwoordig
het niet-handsfree bellen tijdens het rijden.
Onderzoek heeft aangetoond dat niethandsfree bellen de kans op een ongeval
aanzienlijk vergroot. Tenminste een
wetenschappelijk
onderzoek
heeft
aangetoond dat het gebruik van een
telefoonsysteem - hetzij niet-handsfree of wel
handsfree - het risico op een aanrijding met
400% verhoogt.
Het gebruik van telefoons en het gebruik van
zend- en ontvangstapparatuur of andere
elektronische apparatuur, zoals computers,
organizers, spelletjes, video en GPS- en

andere navigatiesystemen vergroten de kans
op een aanrijding op een vergelijkbare manier.
Wij adviseren u geen apparatuur te bedienen
tijdens het autorijden.
In de meeste Europese landen is het niethandsfree bellen tijdens het rijden inmiddels
verboden of is een dergelijk verbod ophanden.

Z WA ARSCHUWING
Om veilig te kunnen rijden, dient uw
volledige aandacht geconcentreerd te zijn
op het autorijden en zijn weloverwogen
beslissingen en gezond verstand van het
grootste belang. Zorg ervoor dat u tijdens
het rijden zo min mogelijk wordt afgeleid.
De volgende situaties kunnen voor u een
afleidende factor zijn:
• Het overgaan en opnemen van uw GSM
of autotelefoon;
• Het bellen met uw GSM of
autotelefoon;
• Het verstellen van uw stoel, stuurwiel
of spiegels;
• het gebruik van andere elektronische
apparatuur;
• Het raadplegen van kaarten of ander
geschreven materiaal;
volg
(Ver
ervolg
volg))
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BRANDSTOF
Z WA ARSCHUWING
( Ver
volg
ervolg
volg))
• Afdoen of omdoen van uw
veiligheidsgordel;
• Het zoeken naar geld bij het naderen
van een tolstation; of
• Andere activiteiten die u van de
aandacht op de weg kunnen afleiden.
Deze handelingen vergroten de kans op
een aanrijding met ernstig letsel als
gevolg aanzienlijk.
Probeer deze handelingen tijdens het
rijden zoveel mogelijk te voorkomen door
ze eventueel voor aanvang van de reis
uit te voeren of door een parkeerplaats
op te zoeken.

AANBEVOLEN BRANDSTOF

Gebruik geen methanol

Gebruik uitsluitend ongelode brandstof
met een octaangetal van 95.

Gebruik in uw auto geen brandstof die
methanol bevat.

De brandstofkwaliteit en de additieven in de
brandstof hebben een grote invloed op het
vermogen dat de motor levert, op het
rijgedrag en op de levensduur van de motor.

Een dergelijke brandstof kan de prestaties van
uw Chevrolet verlagen en schade aan
onderdelen van het brandstofsysteem
veroorzaken.

Brandstof met een te laag octaangetal kan
pingelen van de motor veroorzaken.

Z OPMERKING
• Gebruik van brandstof met een
octaangetal dat lager is dan 95 kan de
motor beschadigen. (In sommige landen
kunt u ongelode brandstof met een
ank
en. V
oor det
ails
oct
aang
et
al vvan
an 91 ttank
Voor
details
octaang
aanget
etal
anken.
reedpleegt u uw erkende reparateur).
• Gebruik van loodhoudende benzine kan
het uitlaatsysteem beschadigen en leidt
tot het vervallen van de garantie.
AANWIJZING
Om te voorkomen dat er per ongeluk
loodhoudende benzine wordt getankt,
heeft uw auto een vulopening waarin de
grotere vulpistolen voor loodhoudende
benzine niet passen.

Z OPMERKING
Gebruik van methanol bevattende
brandstof kan schade aan het
brandstofsysteem veroorzaken. Een
dergelijke schade wordt niet gedekt door
de garantie.
Rijden in het buitenland
Als u van plan bent met uw auto naar het
buitenland te gaan:
• Zorg er dan voor dat uw auto voldoet aan
alle in dat land geldende voorschriften met
betrekking tot registratie en verzekering.
• Informeer of de juiste brandstof
verkrijgbaar is.
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BRANDSTOF VOOR DIESELMOTOREN
Dieselmotoren mogen alleen worden gebruikt
in combinatie met in de handel verkrijgbare
dieselbrandstof die voldoet aan de
specificaties DIN EN 590. Gebruik geen
scheepsdieselolie, stookolie of geheel of
gedeeltelijke plantaardige dieselbrandstoffen,
zoals raapzaadolie of biodiesel, Aquazole en
soortgelijke diesel-wateremulsies.
De vloeibaarheid en het filtervermogen van
dieselbrandstoffen is afhankelijk van de
temperatuur.
Dieselbrandstoffen met verbeterde lagetemperatuureigenschappen zijn daarom
beschikbaar op de markt tijdens de
wintermaanden. Zorg ervoor dat u
winterbrandstof tankt voor het koude seizoen
begint.

Z OPMERKING
Wanneer brandstof van de verkeerde
klasse wordt getankt of de verkeerde
brandstofadditieven wordt toegevoegd,
kunnen motor en katalysator ernstig
worden beschadigd.

Z OPMERKING
Zorg ervoor dat u de juiste brandstof
(benzine of diesel) tankt die geschikt is
voor uw auto.
Wanneer u benzine tankt met uw auto
met dieselmot
or
an uw aut
o ernstig
or,, kkan
auto
dieselmotor
beschadigd raken.
Wanneer uw auto uitgerust is met een
dieselmotor kunt u het juiste
brandstoftype terugvinden op de tankdop.

TANKEN
1. Schakel de motor uit.
2. Ontgrendel de portieren door de
portierslotschakelaar op het bekledingspaneel van het bestuurdersportier in te drukken.
Zie “PORTIERSLOTEN” in de index voor meer
informatie. Het tankdopklepje kan eenvoudig
met de hand worden geopend. Het
tankdopklepje bevindt zich aan de linkerkant
achter bij de auto.
AANWIJZING
Tik zachtjes op het tankdopklepje als het
tankdopklepje bij temperaturen onder
het vriespunt niet opengaat. Probeer
vervolgens nogmaals het tankdopklepje
te openen.
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3. Draai de tankdop langzaam linksom.
Wacht met het volledig losdraaien van de
tankdop als er een sissend geluid hoorbaar
is, totdat dit geluid verdwenen is.
4. Verwijder de dop. De tankdop is met een
bandje aan de vulpijp bevestigd. Plaats de
tankdop in de daarvoor bestemde houder
aan de binnenzijde van het tankdopklepje.

Z WA ARSCHUWING

Z OPMERKING

Br
andst
of
dampen zijn uit
er
st br
andbaar
Brandst
andstof
ofdampen
uiter
erst
brandbaar
andbaar..
• Houd open vuur
en en ander
e
vuur,, vonk
vonken
andere
brandende materialen uit de buurt
van de benzine.
• Zet de motor uit.
Indien de brandstofdampen vlam vatten
kunt u ernstig letsel oplopen en kan er
aanzienlijke schade ontstaan aan uw
auto.

Voork
om het mor
sen vvan
an benzine op de
oorkom
morsen
lak van uw auto.
• Spoel eventueel gemorste benzine zo
elijk weg met veel kkoud
oud w
at
er
snel mog
wat
ater
er..
mogelijk
Benzine kan de lak aantasten.

5. Plaats de tankdop terug na het tanken.
Draai de tankdop rechtsom totdat u enkele
klikken hoort.
6. Sluit het tankdopklepje.
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SPIEGELS AFSTELLEN
Bijvullen van brandstof uit vaten of
jerrycans

Z WA ARSCHUWING
Uit veiligheidsoverwegingen moeten
vaten, pompen en slangen goed geaard
zijn. Statische elektriciteit kan
ontbranding van de brandstofdampen
veroorzaken. Hierdoor kunt u ernstige
brandwonden oplopen en kan er
aanzienlijke schade aan uw auto
ontstaan.
Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht:
• Gebruik altijd geaarde pompen en
geaarde slangen en jerrycans bij het
vullen van de brandstoftank.
• Zorg ervoor dat de jerrycan die u vult
op de grond staat en niet in de auto.
• Laat het vulpistool eerst contact
maken met de vulopening alvorens
het vulpistool te openen. Tijdens het
tanken moet het contact in stand
blijven.
• Houd open vuur
en en
vuur,, vonk
vonken
brandende materialen uit de buurt
van de benzine(-damp).

ELEKTRISCHE BUITENSPIEGELS
Stel de spiegels zo af dat de zijkant van de
auto nog net in de spiegel te zien is.
U kunt de buitenspiegels omhoog, omlaag en
naar links en rechts verstellen met de
spiegelschakelaar in het instrumentenpaneel
aan de bestuurderszijde, onder de
zijuitstroomopening. Om de spiegels te
kunnen verstellen, moet het contact in de
stand ACC of ON staan. Tevens kunnen de
spiegels worden ingesteld tot maximaal
10 minuten wanneer de contactsleutel zich in
de stand LOCK bevindt of uit het contactslot
is verwijderd, tenzij een portier wordt
geopend.

1. Selecteer de gewenste spiegel door de
selectieschakelaar op “L” te zetten voor de
linker spiegel en op “R” voor de rechter
spiegel.
2. Stel de spiegel af door de schakelaar in te
drukken op de plaats die overeenkomt met
de gewenste verstelinrichting.
De buitenspiegels zijn verkleinend en voorzien
van een label met het volgende opschrift:
OBJECTS IN MIRROR ARE CLOSER THAN
THEY APPEAR
(Objecten in de spiegel zijn dichterbij dan u
denkt).
Gebruik de buitenspiegel voor een beter zicht
op de weg achter uw auto.
Gebruik de binnenspiegel om de afmetingen
en de afstand tot de objecten die in de
buitenspiegel te zien zijn, in te schatten.
Als u alleen in de verkleinende buitenspiegels
kijkt, kan het gebeuren dat u de afmetingen
en de afstand verkeerd inschat.
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Z WA ARSCHUWING

Z WA ARSCHUWING

• Zorg ervoor dat alle spiegels goed
staan afgesteld om zo tijdens het
rijden een goed zicht te houden op
alles wat zich rondom uw auto
bevindt.
Een verkeerde inschatting kan leiden
tot een aanrijding en daarmee tot
persoonlijk letsel en/of materiële
schade.

• Ga niet rijden als een van de
buitenspiegels ingeklapt is.
Anders is het zicht zodanig beperkt dat
een aanrijding kan ontstaan.

Z OPMERKING
Een onjuiste behandeling van de
buitenspiegels kan leiden tot
beschadiging.
• Gebruik geen ijskrabber om ijs van de
spiegel te verwijderen.
• Probeer een buitenspiegel niet te
verstellen als deze is vastgevroren.
• Ver
wijder ijs met een ruit
ont
dooier of
erwijder
ruitont
ontdooier
een hand warme föhn.
Beschadigde spiegels beperken het zicht
naar achteren, waardoor gevaarlijke
situaties kunnen ontstaan.

HANDMA
TIG INKL
APBARE SPIE
GEL
HANDMATIG
INKLAPBARE
SPIEGEL
Omwille van de veiligheid van de voetgangers
zwenken de buitenspiegels uit hun reguliere
montagepositie als ze hard tegen iets slaan.
Zet de spiegel weer terug door voorzichtig
tegen het spiegelhuis te drukken.
AANWIJZING
Ga niet rijden als een van de
buitenspiegels ingeklapt is. Anders is
het zicht zodanig beperkt dat een
aanrijding kan ontstaan.

ELEKTRISCH OPKLAPBARE SPIEGEL
Druk op de toets voor de elektrisch opklapbare
spiegel om de buitenspiegels plat tegen de
zijkant van het voertuig te zetten. Om de
spiegels te kunnen invouwen, moet het
contact in de stand ACC of ON staan. Tevens
kunnen de spiegels worden ingeklapt tot
maximaal 10 minuten wanneer de
contactsleutel zich in de stand LOCK bevindt
of uit het contactslot is verwijderd, tenzij een
portier wordt geopend.
Druk nogmaals op de toets om de spiegels in
de oorspronkelijke stand terug te zetten.
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Z WA ARSCHUWING
• Druk tijdens het rijden niet op de
opklaptoets voor de spiegels.
• Ga niet rijden als een van de
buitenspiegels ingeklapt is.
Anders is het zicht zodanig beperkt dat
een aanrijding kan ontstaan.

BINNENSPIEGEL
De binnenspiegel kan handmatig omhoog/
omlaag en naar links/rechts worden versteld.
Met het hendeltje aan de onderzijde van de
binnenspiegel kan worden gekozen tussen
dag- en nachtstand.
Hiermee kan de verblinding door de
koplampen van achteropkomend verkeer
worden voorkomen.

Z WA ARSCHUWING
De binnenspiegel biedt in de nachtstand
een wat minder helder zicht.
• Wees extra alert als de spiegel in de
anti-verblindingsstand staat.
Een verkeerde inschatting kan leiden
tot een aanrijding en daarmee tot
persoonlijk letsel en/of materiële
schade.
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AUT
OMA
TISCHE
UTOMA
OMATISCHE
ANTI-VERBLINDINGSSPIEGEL
Uw auto kan met een automatische antiverblindingsspiegel zijn uitgerust, die
automatisch het verblindende licht van de
voertuigen achter u vermindert.
Druk op de toets op de spiegelafdekking om
de anti-verblindingsspiegel in te schakelen.
Het controlelampje licht op. Het contactslot
moet in de stand ON staan.
Druk nogmaals op de toets om de antiverblinding uit te schakelen.

Z OPMERKING
Er zijn twee lichtsensors die het
omgevingslichtniveau
en
het
verblindende licht van voertuigen achter
u registreren.
• Bedek de sensors niet en hang
geen voorwerpen aan de antiverblindingsspiegel.
Hierdoor kan de antiverblindingsfunctie
worden verminderd, zodat u er geen
voordeel van heeft.

HET STUURWIEL
AFSTELLEN
Z WA ARSCHUWING
Tijdens het rijden dient de bestuurder
te allen tijde volledige controle over de
auto te behouden.
st
el het stuur
wiel niet tijdens het
• Ver
stel
stuurwiel
erst
rijden.
Het verstellen van het stuurwiel tijdens
het rijden kan ertoe leiden dat de
bestuurder de controle over de auto
verliest.
Het stuurwiel mag alleen worden versteld
wanneer de auto stilstaat en de
stuurkolomvergrendeling ontgrendeld is
U kunt het stuurwiel verstellen met behulp
van de hendel die zich aan de linkerkant van
de stuurkolom bevindt.
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Om het stuurwiel te kantelen, houdt u het
stuurwiel vast en duwt u de hendel omlaag.
Vervolgens beweegt u het stuurwiel in een
comfortabele stand en duwt u de hendel weer
stevig omhoog om de kolom in de stand te
vergrendelen.

Z OPMERKING
• Rijd niet met het stuurwiel in de
hoogste stand.
Deze stand dient uitsluitend om het inen uitstappen te vergemakkelijken.

SNELHEIDSAFHANKELIJKE
STUURBEKRACHTIGING
De snelheidsafhankelijke stuurbekrachtiging
(SSPS) varieert de kracht die de bestuurder
voor het sturen moet uitoefenen afhankelijk
van de rijsnelheid.
Bij lage snelheden biedt het systeem de
maximale stuurbekrachtiging, zodat er
gemakkelijk kan worden gemanoeuvreerd. Bij
hogere snelheden wordt de stuurbekrachtiging
verminderd, zodat het sturen steviger en
stabieler aanvoelt.
De SSPS doet dit door de hoeveelheid
stuurbekrachtigingsvloeistof van de
stuurbekrachtigingspomp
naar
de
bekrachtigde stuurinrichting te reduceren
naarmate de rijsnelheid van de auto
toeneemt. Wanneer de auto stilstaat voert de
SSPS de maximale hoeveelheid vloeistof naar
de stuurinrichting. Naarmate de rijsnelheid
toeneemt, wordt de hoeveelheid vloeistof naar
de stuurinrichting verminderd.
Wanneer het systeem uitvalt, wordt het sturen
zwaarder bij lagere snelheden en licht het
SSPS-waarschuwingslampje op.
Zie “SSPS-WAARSCHUWINGSLAMPJE” in de
index.

CO N T
AC T
S LLO
OT
TA
TS
Het contactslot, aan de rechterzijde van de
stuurkolom, heeft de volgende standen: LOCK,
ACC, ON en START.
• LOCK
Om het stuurwiel te blokkeren, moet de
sleutel worden verwijderd en moet het
stuurwiel worden verdraaid totdat het in het
stuurslot valt.
Om het stuurwiel gemakkelijker van het
stuurslot te krijgen, moet het stuurwiel
lichtjes van links naar rechts worden bewogen
terwijl de sleutel naar stand ACC wordt
gedraaid.
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• ACC

• ON

• S TAR
T
ART

De motor kan worden uitgezet zonder het
stuurslot in te schakelen, door het contact in
de stand ACC te zetten. Om het stuurslot in
te schakelen, moet de sleutel iets worden
ingedrukt en vervolgens van stand ACC naar
stand LOCK worden gedraaid.

In deze stand worden het ontstekingssysteem
en de elektrische accessoires van spanning
voorzien.

Voor het starten van de motor. Laat de sleutel
los als de motor aangeslagen is; de sleutel
keert automatisch terug naar de stand ON.

Z OPMERKING

Controleer voor u het contact in de stand
START draait of de motor niet draait.

Sommige elektrische accessoires, zoals radio,
aansteker, elektrische ruiten en zonnedak
kunnen worden bediend in de ACC-stand.

Z OPMERKING
• Laat het contact niet gedurende lange
tijd in de stand ACC staan.
Hierdoor zal de accu ontladen worden.

• Laat het contact bij stilstaande motor
niet gedurende lange tijd in de stand
ON staan.
Hierdoor zal de accu ontladen worden.

Z WA ARSCHUWING
• Zet het contact tijdens het rijden
niet in de st
and OFF
stand
OFF..
Hierdoor kan de bestuurder de controle
over de auto verliezen waardoor schade
en/of persoonlijk letsel kan ontstaan.

Z WA ARSCHUWING
• Probeer de contactsleutel niet door
het stuurwiel heen te pakken.
Het stuurwiel kan plotseling gaan
draaien, waardoor de bestuurder de
controle over de auto kan verliezen en
letsel kan oplopen aan vingers, handen
en armen.
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DE MO
TOR ST
AR
TEN
OT
TA
RT
ST
AR
TONDERBREKER
STAR
ART
De startonderbreker biedt, voor de auto
waarin het ingebouwd is, een extra
bescherming tegen diefstal; het voorkomt dat
de auto door onbevoegde personen kan
worden gestart.
De geautoriseerde sleutel voor een auto met
een startonderbreker is een conventionele
sleutel met een geïntegreerde transponder
die voorzien is van een elektronische code. De
transponder is onzichtbaar in de sleutel
opgenomen.
Alleen met sleutels met een geldige
transpondercode kan de motor worden
gestart. Met ongeldige sleutels kunnen alleen
de portieren worden geopend. De
startonderbreker stelt de ontsteking,
brandstofpomp en inspuitventielen buiten
werking.
De startonderbreker treedt automatisch in
werking als het contact in stand LOCK wordt
gezet en de sleutel uit het contactslot wordt
verwijderd.
Zie “SLEUTELS” in de index.
Wanneer de startonderbreker de elektronische
code niet herkent wanneer u de contactsleutel
in de stand START draait, zal de motor niet
starten.

Als er een storing is in de startonderbreker
gaat het waarschuwingslampje van de
startonderbreker branden. Wanneer dit
optreedt, dient u zo snel mogelijk contact op
te nemen met een garagebedrijf. Wij
adviseren uw erkende Chevrolet-reparateur.

AL
VORENS DE MO
TOR TE ST
AR
TEN
ALV
MOT
STAR
ARTEN
• Controleer of de omgeving rond de auto
vrij is.
• Controleer of de ruiten en de verlichting
schoon zijn.
• Controleer de conditie van de banden,
inclusief de correcte bandenspanning en of
er vreemd materiaal aanwezig is.
• Stel de stoelen en de hoofdsteunen af.
• Stel de binnen- en buitenspiegels af.
• Doe uw veiligheidsgordel om en vraag de
passagiers hetzelfde te doen.
• Controleer of de waarschuwings- en
controlelampjes branden als het contact in
de stand ON wordt gezet.
• Controleer periodiek, bijvoorbeeld bij het
tanken, de onderhoudspunten die in deze
handleiding worden genoemd.
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Z OPMERKING
• Laat de startmotor niet langer dan
15 seconden achter elkaar draaien.
• Als de motor niet start, wacht u
10 seconden totdat u het opnieuw
probeert.
Op deze manier wordt schade aan de
startmotor voorkomen.
AANWIJZING
Wanneer de motor verzuipt tijdens het
starten, drukt u het gaspedaal volledig
in en houdt u deze ingedrukt terwijl u
de motor start.

De dieselmotor starten

HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE

Steek de contactsleutel in het slotcilinder en
draai de sleutel in de stand “ON” zonder het
gaspedaal in te trappen. Het controlelampje
gloeibougies (g) gaat branden en gaat uit
wanneer de gloeibougies voldoende
opgewarmd zijn voor een koude start. Zodra
het controlelampje gloeibougies dooft, start
de motor.

1. Controleer of alle inzittenden hun
veiligheidsgordels op de juiste manier
dragen.
2. Trek de parkeerrem aan als dat nog niet
gebeurd is.
3. Controleer of de stoelen, hoofdsteunen en
spiegels goed afgesteld zijn en stel ze zo
nodig af.
4. Controleer of de versnellingspook in de
neutraalstand staat en trap het
koppelingspedaal geheel in.
5. Trap het gaspedaal niet in, zet het contact
in de stand START en laat de sleutel los
zodra de motor aanslaat. Als de motor niet
binnen 15 seconden aanslaat, wacht dan
10 seconden voordat u het opnieuw
probeert.
6. Laat de motor minimaal 30 seconden
stationair draaien.
7. Zet de parkeerrem vrij.
8. Rijd gedurende de eerste kilometers met
een gematigde snelheid en motortoerental, vooral bij lage buitentemperaturen,
totdat de motor op bedrijfstemperatuur is.
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AUT
OMA
TISCHE TR
ANSMISSIE
UTOMA
OMATISCHE
TRANSMISSIE
1. Controleer of alle inzittenden hun
veiligheidsgordels op de juiste manier
dragen.
2. Trek de parkeerrem aan als dat nog niet
gebeurd is.
3. Controleer of de stoelen, hoofdsteunen en
spiegels correct afgesteld zijn en stel ze
zo nodig af.
4. Controleer of de selectiehendel in de stand
P (parkeren) staat.
AANWIJZING
De motor kan uitsluitend worden gestart
wanneer de selectiehendel zich in de
stand “P” of “N” staat.

5. Trap het gaspedaal niet in, zet het contact
in de stand START en laat de sleutel los
zodra de motor aanslaat. Als de motor niet
binnen 15 seconden aanslaat, wacht dan
10 seconden voordat u het opnieuw
probeert.
6. Laat de motor minimaal 30 seconden
stationair draaien.
7. Zet de parkeerrem vrij.
8. Rijd gedurende de eerste kilometers met
een
gematigde
snelheid
en
motortoerental, vooral bij lage
buitentemperaturen, totdat de motor op
bedrijfstemperatuur is.

Z WA ARSCHUWING
Start de motor alleen in de stand N,
wanneer starten in de stand P niet
mogelijk is.
TIUT
OMA
Zie ““SCHAKELPR
SCHAKELPR
OCEDURE A
UTOMA
OMATISCHAKELPROCEDURE
AUT
SCHE TRANSMISSIE VOOR NOODGEVALLEN” in de inde
indexx voor meer
informatie.

HANDGESCHAKELDE TRANSMISSIE
Trap het koppelingspedaal geheel in, schakel
de gewenste versnelling in en laat het
koppelingspedaal geleidelijk opkomen.
Schakel de achteruitversnelling in door op de
knop achter op de schakelknop te drukken
terwijl u de versnellingspook in de
achteruitstand zet.
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Z OPMERKING
• Breng de auto eerst geheel tot
stilstand alvorens de achteruit in te
schakelen.
Schakelen tussen vooruitversnellingen
en de achteruit bij een niet-stilstaande
auto kan schade aan de transmissie
veroorzaken.

Z OPMERKING
• Laat uw voet tijdens het rijden niet
op het koppelingspedaal rusten.
Hierdoor zullen de onderdelen van de
koppeling onnodig snel slijten.

AUT
OMA
TISCHE TR
ANSMISSIE
UTOMA
OMATISCHE
TRANSMISSIE
De automatische transmissie in uw auto is een
elektronisch geregelde transmissie met zes
versnellingen vooruit.

Standen selectiehendel
• P (PARKEREN):
In deze stand zijn de voorwielen
geblokkeerd. Selecteer P uitsluitend
wanneer de auto stilstaat en de
parkeerrem is aangetrokken.
• R (ACHTERUIT):
Selecteer R uitsluitend wanneer de auto
stilstaat.
• N (NEUTRAAL):
De vrijstand van de transmissie.
• D (RIJDEN):
Dit is de stand voor het rijden onder normale
omstandigheden. Hiermee kan de
transmissie alle vijf versnelling vooruit
inschakelen.

Z OPMERKING
• Gebruik de stand P (Parkeren) niet in
plaats van de parkeerrem.
• Zet de motor uit, trek de parkeerrem
aan en verwijder de sleutel als u de
auto verlaat.
• Laat de auto nooit onbeheerd achter
met dr
aaiende mot
or
draaiende
motor
or..
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Selectiehendel met handschakelmodus
Schakelen tussen standen van de
automatische transmissie gaat als volgt:
O : Trap het rempedaal in en druk de
ontgrendelknop in om te schakelen.
Schakelhandelingen waarbij u de
ontgrendelknop moet indrukken, zijn
aangegeven met zwarte pijlen.
6: Druk de ontgrendelknop in om te
schakelen.
Witte pijlen geven schakelhandelingen aan
waarbij u de ontgrendelknop niet hoeft in te
drukken.
3: Vrij schakelen.

Ongeacht of uw auto stilstaat of rijdt, wordt
de handgeschakelde modus geselecteerd door
het verplaatsen van de selectiehendel van de
stand “D” naar links in de handschakelsleuf.
Om terug te keren naar de rijstand “D”, duwt
u de selectiehendel terug naar rechts in de
hoofdsleuf.
In de handschakelmodus kunt u gemakkelijk
snel schakelen door de selectiehendel
achterwaarts en voorwaarts te bewegen. In
tegenstelling tot een handgeschakelde
transmissie, kan in de handschakelmodus
worden geschakeld met ingetrapt gaspedaal.
OMHOOG (+)
(+): Duw de hendel eenmaal naar
voren om een versnelling omhoog te
schakelen.
OMLAAG (-)
(-): Duw de hendel eenmaal naar
achteren om een versnelling terug te
schakelen.
AANWIJZING
In de handschakelmodus kunnen alleen
de vijf versnellingen voorwaarts worden
geselecteerd.
Om met de auto achteruit te rijden of deze
te parkeren, moet de selectiehendel in de
standen “R” of “P” worden geplaatst.

AANWIJZING
• In de handschakelmodus wordt
automatisch omlaag geschakeld
wanneer de auto vertraagt. Wanneer
de auto tot stilstand komt, wordt
de 1e versnelling automatisch
geselecteerd.
• Om aan de benodigde prestatie- en
veiligheidsnormen te voldoen, mag het
systeem bepaalde schakelhandelingen niet uitvoeren wanneer de
selectiehendel wordt bediend.
• Voor
dat u vvanuit
anuit stilst
and wegrijdt op
oordat
stilstand
een gladde weg, duwt u de
selectiehendel naar voren in de stand
+ (omhoog). Hierdoor schakelt de
transmissie naar de 2e versnelling
wat het soepel wegrijden op een
gladde weg vergemakkelijkt. Duw de
selectiehendel terug naar de stand (OMLAAG) om terug te schakelen naar
de 1e versnelling.
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Z OPMERKING
• In de handschakelmodus moet de
bestuurder omhoog schakelen
conform de heersende wegomstandigheden, waarbij erop moet worden
gelet dat de motortoerentallen
beneden de rode zone blijven.
• Omdat plotsklaps remmen op de
motor en/of versnelde acceleratie een
verlies aan tractie kan veroorzaken,
moeten het omlaag schakelen echter
voorzichtig gebeuren overeenkomstig
de snelheid van de auto.

De motor starten

Het schakelen vanuit de parkeerstand (P)

1. Nadat de motor is opgewarmd, houdt u het
rempedaal ingedrukt, terwijl u de
selectiehendel in de stand R of D zet.

Uw auto is uitgerust met een schakelblokkeersysteem (BTSI - Brake-Transaxle Shift
Interlock). Voordat u naar een andere stand
vanuit de parkeerstand (P) kunt schakelen,
moet het contact in de stand ON staan en
moet u het rempedaal volledig ingetrapt
houden. Als u vanuit de parkeerstand (P) niet
naar een andere stand kunt schakelen terwijl
het contact in de stand ON en het rempedaal
ingedrukt is:

Z OPMERKING
• Schakel niet tussen D (rijden) en R
(achteruit) of P (parkeren) tijdens het
rijden.
Dit kan schade aan de transmissie
veroorzaken en leiden tot persoonlijk
letsel.
2. Zet de parkeerrem vrij en laat het
rempedaal los.
3. Trap het gaspedaal voorzichtig in om de
auto in beweging te zetten.

1. Schakel het contact uit en verwijder de
sleutel.
2. Trap het rempedaal in en houd het
ingedrukt.
3. Verwijder de rubberen mat.
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4. Druk de contactsleutel in de gleuf.
5. Zet de selectiehendel in neutraal (N).
6. Trek de sleutel uit de gleuf.
7. Start de motor en schakel in de gewenste
versnelling.
8. Plaats de rubberen mat weer.
9. Laat uw auto zo spoedig mogelijk
repareren.

Z WA ARSCHUWING

Z WA ARSCHUWING

Om schade aan de automatische
transmissie te voorkomen, dient u de
volgende voorzorgsmaatregelen in acht
te nemen:
aspedaal niet in w
anneer
• Trap het ggaspedaal
wanneer
u van P of N naar R of D schakelt.
Hierdoor kunt u niet alleen de
transmissie beschadigen, maar kunt
u ook de controle over het voertuig
verliezen.
• Gebruik zo veel mogelijk D.
• Schakel nooit naar P of R terwijl de
auto nog in beweging is.
• Houd bij stilstaan op een helling de
auto niet op zijn plaats door gas te
geven. Gebruik hiervoor het
rempedaal.
((V
Ver
volg
ervolg
volg))

(Ver
volg
ervolg
volg))
• Trap het rrempedaal
empedaal in w
anneer u vvan
an
wanneer
P of N naar R of een voorwaartse
versnelling schakelt.
Anders kan de transmissie beschadigd
raken of kan de auto zich onverwacht
in beweging zetten, waardoor
persoonlijk letsel en/of materiële
schade kan ontstaan.
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REMSYSTEEM
Brandstofverbruikmodus
De auto kan een brandstofverbruikmodus
hebben. Na het activeren van de
brandstofverbruikmodus rijdt de auto wellicht
zuiniger.
Met de eco-knop bij de versnellingspook
schakelt u de brandstofverbruikmodus in. Na
het activeren gaat het eco-lampje op de
instrumentengroep branden.
Zie “LAMPJE BRANDSTOFVERBRUIK” in de
index. Schakel de brandstofverbruikmodus uit
door nogmaals op de knop te drukken.

Na het inschakelen van de brandstofverbruikmodus:
• Schakelt de transmissie eerder op en later
terug.
• Vergrendelt de koppelomvormer sneller en
blijft deze langer ingeschakeld.
• Is het gaspedaal minder gevoelig.
• Sluiten de boordcomputers de
brandstoftoevoer naar de motor bij het
vertragen agressiever af. Schakel de
brandstofverbruikmodus niet in bij slepen.

Het remsysteem is ontworpen voor het
leveren van optimale prestaties onder
uiteenlopende omstandigheden.
Uw auto is voorzien van schijfremmen voor
en schijfremmen achter en een in twee
circuits gescheiden remsysteem.
Indien er in een van beide circuits een defect
optreedt, kan de auto tot stilstand worden
gebracht met behulp van de remdruk die
wordt opgebouwd in het overblijvende circuit,
al zal de remweg langer worden en de
benodigde pedaalkracht groter zijn.

Z WA ARSCHUWING
Bij het uitvallen van een van de circuits
moet het pedaal met meer kracht
worden ingetrapt en zal de remweg
langer worden.
• Laat het remsysteem onmiddellijk
door een garage controleren en
repareren. Wij adviseren uw erkende
-r
epar
at
eur
Che
vr
olet
-repar
eparat
ateur
eur..
Chevr
vrolet
olet-r
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Z WA ARSCHUWING
Als het rempedaal verder dan normaal
kan worden ingetrapt, kan er een
reparatie aan het remsysteem nodig
zijn.
• Neem direct contact op met een
garage. Wij adviseren uw erkende
Che
vr
olet
-r
epar
at
eur
Chevr
vrolet
olet-r
-repar
eparat
ateur
eur..

Z OPMERKING
• Laat uw voet tijdens het rijden niet
rusten op het rempedaal.
Anders zullen de onderdelen van het
remsysteem onnodig snel slijten. Het
remsysteem kan ook oververhit raken,
waardoor de remweg toeneemt. Dit kan
leiden tot onveilige situaties.

Derde remlicht (of met de remlichten erbij)
knippert enkele malen om achterliggers voor
het volgende te waarschuwen;
- Ondanks dat het remsysteem werkt,
overschrijdt de auto toch een bepaalde
snelheid.
- Als het ABS op dat moment werkt.

NA
TTE REMMEN
NATTE
Bij het rijden door water of bij het wassen van
uw auto worden de onderdelen van het
remsysteem nat.
Drogen van de remmen:
1. Controleer of de weg achter u vrij is.
2. Rijd met een veilige snelheid met
voldoende ruimte achter u en opzij.
3. Trap het rempedaal lichtjes in totdat
de normale remwerking weer teruggekeerd is.
OVERVERHITTE REMMEN
Constant remmen bij een lange afdaling kan
leiden tot een tijdelijke oververhitting van
onderdelen van het remsysteem. Schakel bij
het afdalen van een helling terug naar een
lagere versnelling. Houd het rempedaal niet
constant ingetrapt.
Zie “MOTORREMWERKING” verderop in dit
hoofdstuk of in de index.
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Z WA ARSCHUWING

Z WA ARSCHUWING

Na het rijden door diepe plassen, het
wassen van de auto of het overmatig
gebruik van de remmen bij het afdalen
van een lange helling, kan de
remwerking tijdelijk sterk teruglopen.
Dat kan worden veroorzaakt doordat
componenten van het remsysteem nat
of oververhit zijn.
Als de remwerking door oververhitting
teruggelopen is:
• Schakel bij het afdalen van een
helling terug naar een lagere
versnelling. Houd het rempedaal
niet constant ingetrapt. Zie
“MOTORREMWERKING” in de index.
Als de remwerking is teruggelopen
omdat de onderdelen van het
remsysteem nat zijn geworden, kan de
volgende procedure uitkomst bieden:
1. Controleer of de weg achter u vrij is.
2. Rijd met een veilige snelheid met
voldoende ruimte achter u en opzij.
empedaal lichtjes in ttot
ot
dat
3. Trap het rrempedaal
otdat
de normale remwerking weer
teruggekeerd is.

• Wanneer u remgeluiden hoort, rijd
dan niet ver
der
verder
der..
Dit geluid kan aangeven dat de
remblokken moeten worden gerepareerd
of vervangen. Wanneer met versleten
remblokken wordt gereden, kan dit een
aanrijding en persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.

PARKEERREM
De auto heeft een elektrische handrem (EPB).
De schakelaar voor de EPB bevindt zich in de
middenconsole. De EPB kan altijd worden
geactiveerd, zelf als het contact UIT is.
Schakel de EPB bij uitgeschakelde motor niet
steeds uit en in, om te voorkomen dat de accu
wordt ontladen.
Het systeem heeft een statuslampje handrem
en een waarschuwingslampje handrem. Zie
“LAMPJE ELEKTRISCHE HANDREM” in de
index. Bij onvoldoende accucapaciteit kunt u
de EPB niet aantrekken of loszetten.
Controleer vóór het uitstappen het
statuslampje van de handrem ter controle of
de handrem aangetrokken is.
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EPB aantrekken
De EPB kan bij een stilstaande auto altijd
worden aangetrokken. Trek de EPB aan door
de EPB-schakelaar even omhoog te trekken.
Na het volledig aantrekken brandt het
statuslampje handrem. Tijdens het
aantrekken van de rem knippert het
statuslampje totdat de rem volledig
aangetrokken is. Als het lampje niet oplicht
of blijft knipperen, moet de auto worden
onderhouden. Rijd niet met de auto als het
statuslampje handrem knippert. Neem
contact op met een garage. we adviseren uw
Chevrolet erkende reparateur. Zie “LAMPJE
ELEKTRISCHE HANDREM” in de index voor
meer informatie.
Als u de EPB onderweg aantrekt, klinkt er een
zoemtoon. Zolang als de schakelaar omhoog
staat, vertraagt de auto. Als u de EPBschakelaar tijdens het vertragen loslaat, wordt
de handrem losgezet. Als u de schakelaar
vasthoudt totdat de auto stopt, blijft de EPB
aangetrokken.

Als het statuslampje handrem voortdurend
knippert, is de EPB slechts deels
aangetrokken of losgezet of is er een
probleem met de EPB. Als dit lampje
voortdurend knippert, zet u de EPB los en
probeert u deze weer aan te trekken. Als dit
lampje alsnog blijft knipperen, moet u niet
rijden. Neem contact op met een garage. we
adviseren uw Chevrolet erkende reparateur.
Als het waarschuwingslampje handrem aan is,
heeft de EPB een fout in een ander systeem
geregistreerd en werkt het met beperkte
functionaliteit. Als u de EPB met dit lampje
aan wilt inschakelen, trekt u de EPBschakelaar omhoog en houdt u deze vast. Als
dit lampje brandt, kan het langer dan normaal
duren voordat de handrem met het EPBsysteem geheel aangetrokken is.
Blijf de schakelaar vasthouden totdat het
statuslampje handrem blijft branden. Neem
contact op met een garage als het
waarschuwingslampje handrem blijft branden.
we adviseren uw Chevrolet erkende
reparateur.
Als de EPB niet werkt, moeten de
achterwielen worden geblokkeerd om
wegrollen te voorkomen.

EPB loszetten
Zet de EPB los door het contact in de stand
ON/RUN te zetten, het rempedaal ingetrapt
te houden en kort op de EPB-schakelaar te
drukken. Als u de EPB wilt loszetten zonder
het rempedaal in te trappen, klinkt er een
zoemer en gaat het lampje rempedaal
intrappen branden.
Als het statuslampje handrem dooft, is de
EPB losgezet.
Als het waarschuwingslampje handrem aan is,
heeft de EPB een fout in een ander systeem
geregistreerd en werkt het met beperkte
functionaliteit. Als u de EPB met dit lampje
aan wilt loszetten, drukt u de EPB-schakelaar
omlaag en houdt u deze vast.
Als dit lampje brandt, kan het langer dan
normaal duren voordat de handrem met het
EPB-systeem losgezet is. Blijf de schakelaar
vasthouden totdat het statuslampje handrem
uit is. Neem contact op met een garage als
het lampje brandt. we adviseren uw Chevrolet
erkende reparateur.
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AANWIJZING
Bij het rijden met aangetrokken
handrem kan het remsysteem oververhit
raken en voortijdige slijtage of schade
aan onderdelen van het remsysteem
veroorzaken. Controleer voor vertrek of
de handrem geheel losgezet is en het
remwaarschuwingslampje uit is.

EPB automatisch loszetten
De EPB wordt automatisch losgezet als de
motor draait,u een versnelling hebt
ingeschakeld en wilt wegrijden. Trek bij een
aangetrokken EPB niet te snel op, zodat de
remvoering langer meegaat.

Z WA ARSCHUWING
Als de parkeerrem niet goed
aangetrokken is, kan de auto plotseling
in beweging komen. Ga naar een garage
indien de parkeerrem moet worden
afgesteld. Wij adviseren uw erkende
vr
olet
-r
epar
at
eur
Che
olet-r
-repar
eparat
ateur
eur..
Chevr
vrolet

Z OPMERKING
• Rijd niet met een aangetrokken
parkeerrem.
Hierdoor kunnen de parkeerremmen
oververhit raken en onnodig snel slijten.
Dat maakt vervanging noodzakelijk,
bovendien
kunnen
er
andere
componenten beschadigd worden.

Z OPMERKING
• Parkeer of rijd niet over materiaal dat
licht ontvlambaar is.
Dergelijk materiaal kan in brand vliegen
als het in aanraking komt met de hete
delen van het uitlaatsysteem.
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Parkeren in de winter

ANTI-BLOKKEERREMSYSTEEM (ABS)

Onder koude weersomstandigheden kan de
parkeerrem in de ingeschakelde stand
vastvriezen. De kans hierop is het grootst als
de componenten van het remsysteem nat zijn.
Als het risico op vastvriezen van de
parkeerrem bestaat omdat de componenten
nat zijn:
1. Trek de parkeerrem tijdelijk aan terwijl u
de selectiehendel in stand P (automatische
transmissie) of de versnellingspook in de
1e versnelling of de achteruit
(handgeschakelde transmissie) zet.
2. Plaats blokken voor de achterwielen.
3. Ontgrendel dan weer de parkeerrem.

Het antiblokkeersysteem is een geavanceerd,
elektronisch geregeld systeem dat een
bijdrage levert aan het voorkomen van slip en
verlies van controle over de auto. Het systeem
maakt het mogelijk om tijdens het remmen
om obstakels heen te sturen en zorgt voor een
zo kort mogelijke remweg op een gladde
ondergrond.

Z WA ARSCHUWING
• Gebruik de parkeerrem niet tijdens
het rijden, ook niet als alternatief
voor het rempedaal.
Anders kunt u de controle over de auto
verliezen, waardoor een aanrijding kan
ontstaan, met materiële schade en
persoonlijk letsel als gevolg.

Als het contact in de stand ON wordt gezet,
gaat het waarschuwingslampje “ABS”
gedurende 3 seconden branden. Als het
lampje niet dooft, of wanneer het gaat
branden tijdens het rijden, is er een storing
in de ABS. Neem onmiddellijk contact op met
een garage. Wij adviseren uw erkende
Chevrolet-reparateur. Zie “WAARSCHUWINGSLAMPJE ABS” in de index.
Wanneer u de auto start of wanneer u
wegrijdt, voert het ABS-systeem en
zelfcontrole uit. U kunt een klikkend geluid
horen tijdens deze controle en u kunt ook
merken dat uw rempedaal iets beweegt of
trilt. Dat is normaal.

Wanneer uw auto uitgerust is met ESC kunt
u ook een ander geluid horen wanneer u het
rempedaal intrapt na ongeveer 7 seconden na
ABS-werking. Dit is een geluid waarmee de
voorbereiding voor ESC-werking is voltooid en
is ook normaal.
Het principe van ABS is dat het systeem het
toerental van ieder wiel meet tijdens het
remmen. Als een van de wielen de neiging
heeft om te gaan blokkeren, zal de
elektronische regeleenheid van het systeem
ervoor zorgen dat beide voorwielen en de
achterwielen afzonderlijk worden afgeremd.
Als het ABS in werking is, kan er een lichte
trilling in het rempedaal voelbaar zijn en
kunnen er wat bijgeluiden hoorbaar zijn.
AANWIJZING
Het ABS vermindert de reactietijd die u
nodig heeft om het rempedaal in te
trappen niet en zorgt niet altijd voor een
kortere remweg.
• Bewaar daarom altijd voldoende
gang
er
af
st
and ttot
ot uw voor
anger
er,, ook al is
afst
stand
voorg
uw auto uitgerust met ABS.
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Remmen met ABS
Ga bij een auto met ABS nooit pompend
remmen, ook niet op een glad wegdek. Trap
het rempedaal stevig in en laat het
antiblokkeersysteem voor u werken.

Z WA ARSCHUWING
Als het waarschuwingslampje voor het
remsysteem en het waarschuwingslampje ABS tegelijkertijd gaan
branden, is er een storing aanwezig in
het remsysteem.
• Laat het systeem onmiddellijk door
een garage controleren. Wij adviseren
uw erk
ende Che
vr
olet
-r
epar
at
eur
erkende
Chevr
vrolet
olet-r
-repar
eparat
ateur
eur..

ALL WHEEL
AANDRIJVINGSSYSTEEM
( AW D)
Wanneer uw auto voorzien is van een
automatisch geregelde all wheel aandrijving
(AWD), werkt het AWD-systeem automatisch
zonder dat er een handeling van de bestuurder
noodzakelijk is. Wanneer de voorwielen
beginnen te slippen, nemen de achterwielen
zo nodig automatisch de aandrijving van de
auto over. Er kan een licht inschakelgeluid
hoorbaar zijn tijdens zwaar gebruik maar dat
is normaal.
Het waarschuwingslampje AWD knippert
wanneer het AWD-systeem tijdelijk
uitgeschakeld is. Wanneer het lampje
kortstondig knippert en vervolgens dooft, is
dit normaal en duidt dit niet op een
systeemstoring. Wanneer de lamp echter
continu knippert, dient u contact op te nemen
met een garagebedrijf om het probleem zo
spoedig mogelijk te laten verhelpen. Wij
adviseren uw erkende Chevrolet-reparateur.
Het lampje gaat branden om aan te geven dat
er een storing is in het AWD-systeem.
Wanneer dat gebeurt, moet uw auto worden
gerepareerd door een garagebedrijf. Wij
adviseren uw erkende Chevrolet-reparateur.

ELEKTRONISCH
ST
ABILITEIT
S R EEG
GELSY
STEEM
YS
TA
TS
(ESC)
Z OPMERKING
Wanneer u winterbanden onder uw auto
monteert, dient u ervoor te zorgen dat u
winterbanden gebruikt die door een
werkplaats zijn aanbevolen. Wij adviseren
at
eur
uw erk
ende Che
vr
olet
-r
epar
ateur
eur..
erkende
Chevr
vrolet
olet-r
-repar
eparat
Het gebruik van de verkeerde winterbanden kan van negatieve invloed zijn op
de prestaties van het stabiliteitssysteem.
Raadpleeg uw erkende Chevroletreparateur voor details met betrekking tot
de beschikbaarheid van winterbanden en
de juiste bandenkeuze.
Het ESC-systeem is een elektronisch
voertuigstabiliteitregelsysteem en een
aanvullend rijveiligheidsysteem dat gevaarlijke
situaties helpt voorkomen door de remmen
van de wielen in te schakelen of het
motorkoppel toe te passen om de
voertuigstabiliteit te compenseren wanneer
deze zeer onstabiel is onder omstandigheden
zoals scherpe bochten of een snelle
verandering van rijstrook. De ESC-functie
werkt automatisch wanneer uw auto zich in
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een zeer onstabiele toestand bevindt. Het
ESC-systeem werkt niet onder normale
rijomstandigheden.
Wanneer het contact in de stand ON staat,
gaan het ESC actief- en waarschuwingslampje
en het controlelampje ESC UIT aan en doven
na circa 4 seconden.
Het ESC actief- en waarschuwingslampje
knippert wanneer ESC ingeschakeld is en
brandt om aan te geven dat er een storing in
het systeem. Wanneer deze situatie zich
voordoet, dient u zo snel mogelijk contact op
te nemen met een garagebedrijf. Wij
adviseren uw erkende Chevrolet-reparateur.
Zie “CONTROLELAMPJE ESC UIT” en “ESC
ACTIEF- EN WAARSCHUWINGSLAMPJE” in de
index.

Z OPMERKING
Wanneer het ESC actief- en
waarschuwingslampje gaat branden, is
het E
SC
-syst
eem def
ect
or
g er
voor dat
ESC
SC-syst
-systeem
defect
ect.. Z
Zor
org
ervoor
u zo spoedig mogelijk contact opneemt
en uw
met een ggar
ar
ag
ebedrijf
arag
agebedrijf
ebedrijf.. Wij adviser
adviseren
ende Che
vr
olet
-r
epar
at
eur
erk
Chevr
vrolet
olet-r
-repar
eparat
ateur
eur..
erkende

FUNCTIE HYDRAULISCHE
REMONDERSTEUNING (HBA)

A ANHANGERST
ABILITEIT
SONDER
ANHANGERSTABILITEIT
ABILITEITSONDER
SONDER-STEUNINGSFUNCTIE (TSA)

Wanneer het ESC-systeem een noodsituatie
herkent waarvoor hard remmen noodzakelijk
is, zorgt het automatisch voor een extra hoge
remdruk naar de wielen.

Scharende combinaties zijn heel moeilijk
onder controle te houden. Deze functie
detecteert het scharen en verlaagt de snelheid
van de combinatie tot de schaarbeweging
stopt. De vertraging wordt bereikt door het
verlagen van het motorkoppel en het
verhogen van de druk in alle wielremmen.

FUNCTIE ACTIEVE
ROLLOVERBEVEILIGING (ARP)
Deze functie is een onderdeel van het ESCsysteem. Wanneer uw auto op een zeer
onstabiele manier beweegt, helpt deze functie
de normale stabiliteit van de auto te
behouden.
FUNCTIE AANDRIJFSLIPREGELING
(TCS)
TCS voorkomt dat de aangedreven wielen
doorslippen, ongeacht de toestand van het
wegdek en de grip van de banden. Zodra
tenminste een wiel begint te slippen, wordt
het motorvermogen verlaagd en het
doorslippende wiel afgeremd. Dit verbetert de
richtingscontrole en het aandrijfvermogen van
de auto, met name op sneeuw en ijs, alsmede
op nat of glad wegdek.
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TOETS ESC OFF
ESC kan worden uitgeschakeld door op de
knop ESC OFF te drukken in het midden van
het dashboard.
Wanneer u de toets ESC OFF opnieuw indrukt
terwijl de ESC-functie uitgeschakeld is
(controlelampje ESC uit brandt), wordt het
systeem weer ingeschakeld en het controlelampje ESC uit in het instrumentenpaneel
dooft wanneer het ESC-systeem weer wordt
geactiveerd.

Z OPMERKING
• W anneer het E
SC
-syst
eem wor
dt
ESC
SC-syst
-systeem
word
ingeschakeld om de voertuigstabiliteit
te corrigeren, verlaagt u de snelheid en
richt u uw aandacht in het bijzonder
op de weg.
S CC-syst
-syst
eem is alleen een
• Het E
-systeem
ES
aanvullend systeem voor de auto.
Wanneer de auto zijn fysieke grenzen
overschrijdt, kan hij niet meer worden
gec
ontr
oleer
d. V
er
tr
ouw niet op het
econtr
ontroleer
oleerd.
Ver
ertr
trouw
systeem. Blijf veilig rijden.
• Wanneer ESC wordt ingeschakeld,
kunt u geluiden horen of een trilling
voelen van het rempedaal of andere
relevante systemen. Deze worden
veroorzaakt door drukveranderingen in
de relevante systemen.

DESCENT CONTROL SYSTEM
(DCS)
Wanneer u steile hellingen afrijdt, biedt deze
functie u de mogelijkheid om met lage
snelheid te rijden zonder het rempedaal in te
trappen, zodat u zich kunt concentreren op het
sturen. Deze comfortfunctie is alleen bedoeld
voor het rijden op steile hellingen.
Om DCS in te schakelen, drukt u op de toets
DCS in het midden van het dashboard.
Wanneer de toets ingedrukt is, is DCS gereed
voor gebruik. Het groene controlelampje DCS
actief gaat branden. Terwijl DCS in bedrijf is,
knippert het controlelampje DCS actief.
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Om DCS uit te schakelen, drukt u de toets DCS
opnieuw in. Het controlelampje DCS actief
dooft.
Het amberkleurige DCS niet gereed- en
waarschuwingslampje knippert om aan te
geven dat DCS niet gereed is voor de
omstandigheden om te worden gebruikt en
gaat branden om aan te geven dat er een
storing is in het systeem.
Zie “DCS ACTIEF EN NIET GEREED/
WAARSCHUWINGSLAMPJE” in de index voor
meer informatie.

Z OPMERKING
Wanneer het amberkleurige DCS niet
gereed- en waarschuwingslampje gaat
branden, is er een storing in het DCSsysteem. Zorg ervoor dat u zo spoedig
mogelijk contact opneemt met een
gar
ag
ebedrijf
en uw erk
ende
arag
agebedrijf
ebedrijf.. Wij adviser
adviseren
erkende
Che
vr
olet
-r
epar
at
eur
Chevr
vrolet
olet-r
-repar
eparat
ateur
eur..

WERKINGSOMST
ANDIGHEDEN DC
S
WERKINGSOMSTANDIGHEDEN
DCS
1. De toets DCS moet worden ingedrukt (het
groene controlelampje DCS actief gaat
branden).
2. Een helling van een bepaalde steilheid.
3. Langzamer dan circa 50 km/h rijden.
(DCS wordt niet ingeschakeld wanneer de
voertuigsnelheid hoger is dan 50 km/h
ongeacht het indrukken van de DCS-knop.
DCS werkt weer wanneer de
voertuigsnelheid verlaagd is tot minder
dan 30 km/h nadat het meer dan
50 km/h is geweest). 4. het gaspedaal of
rempedaal is niet ingetrapt.
(DCS wordt niet gebruikt wanneer alleen
het gas- of het rempedaal wordt
ingetrapt.)

Z OPMERKING
• DCS is ontwikkeld voor het rijden op
steile hellingen in het terrein.
• Onnodig gebruik van de DCS kan
storingen in het remsysteem of ESC
veroorzaken. Gebruik DCS niet voor het
rijden op normale wegen.
• Het is normaal dat sterke trillingen en
geluiden merkbaar zijn van het
remsysteem wanneer DCS wordt
gebruikt.
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TURBOLADERSYSTEEM
(alleen diesel)
Turboladers zorgen ervoor dat motoren
soepeler en efficiënter draaien.

• Na het starten van de motor laat u deze 1
tot 2 minuten met stationair toerental
draaien (voorkom verhoging van het
toerental of wegrijden met de auto).

De turbolader bestaat uit twee turboelementen, een turbine en een compressor,
die beide worden aangedreven door de
centrale hoofdas. De turbine gebruikt de
energie van het uitlaatgas om de compressor
aan te drijven. De compressor, op zijn beurt,
zuigt verse lucht aan die het naar de cilinder
voert in de vorm van samengeperste lucht.

• Zet de motor niet onmiddellijk stil nadat
u terugkomt van een rit met hoge
belasting (zoals rijden met hoge snelheid
of het afdalen van een lange helling). Laat
de motor 1 tot 2 minuten draaien met
stationair toerental om deze te laten
afkoelen.

De intercooler koelt de temperatuur van de
samengeperste lucht om het motorvermogen
te verhogen door de luchtdichtheid te
verhogen.

• Na het verversen van motorolie en oliefilter
start u de motor en laat u deze gedurende
1 tot 2 minuten met stationair toerental
draaien (voorkom verhogen van het
toerental of wegrijden met de auto).

De elementen van de turbolader draaien zeer
snel. Wanneer de olietoevoer naar de
draaiende onderdelen stopt, kan het
turboladersysteem ernstig beschadigd raken.
De eigenaar moet er nadrukkelijk op worden
gewezen de volgende voorzorgsmaatregelen
in acht te nemen, om de maximale levensduur
van de turbolader te waarborgen.

• Laat de motor alleen met toerentallen
boven stationair draaien nadat een
normale motoroliedruk is bereikt. Het
gebruik van de turbolader voordat de
lagers voldoende gesmeerd zijn, zorgt voor
onnodige wrijving.
• Gebruik alleen de opgegeven motorolie en
neem de onderhouds- en vervangingsintervallen in acht.

• Bij lage omgevingstemperaturen of
wanneer de auto gedurende een lange
periode niet is gebruikt, worden normale
motoroliedruk en doorstroming beïnvloed.
Onder deze omstandigheden moet de
motor worden gestart en een aantal
minuten stationair draaien voordat hogere
toerentallen zijn toegestaan.
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RIJTIPS
KICKDOWN
(AUT
OMA
TISCHE TR
ANSMISSIE
UTOMA
OMATISCHE
TRANSMISSIE
ANSMISSIE))
Voor een optimale acceleratie kunt u het
gaspedaal geheel intrappen en ingetrapt
houden. De transmissie zal dan terugschakelen
naar een lagere versnelling, waardoor er meer
trekkracht wordt ontwikkeld. Zodra de
gewenste snelheid bereikt is, kunt u het
gaspedaal op laten komen, waarna de
transmissie op zal schakelen naar een hogere
versnelling.

MOTORREMWERKING
Om optimaal te profiteren van de
motorremwerking bij het afdalen van een
lange helling:
• Voor de automatische transmissie
selecteert u de stand “2”.
De motorremwerking is het grootst in
stand “2”. Als stand “2” wordt geselecteerd
bij een te hoge snelheid, blijft de huidige
stand van de transmissie geselecteerd
totdat de snelheid voldoende is
afgenomen.
• Schakel bij een handgeschakelde
transmissie terug naar de eerstvolgende
lagere versnelling.

Z WA ARSCHUWING
• Schakel bij een handgeschakelde
transmissie niet in een keer twee of
meer versnellingen terug.
Hierdoor kan schade aan de transmissie
ontstaan en kunt u de controle over de
auto verliezen met alle gevolgen
vandien.

AANWIJZING
Door af te remmen op de motor bij het
afdalen van lange hellingen kunt u de
levensduur van de componenten van het
remsysteem van uw auto aanzienlijk
verlengen.
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STOPPEN

PARKEREN

Bij een automatische transmissie kan de
selectiehendel bij draaiende motor in de
gekozen stand blijven staan. Trek bij stilstaan
op een helling de parkeerrem aan of trap het
rempedaal in. Houd de auto niet op zijn plaats
door gas te geven.

Trap het rempedaal in en trek de parkeerrem
goed aan.

Zet de motor uit indien u gedurende langere
tijd stilstaat, bijvoorbeeld in files of bij het
wachten voor een spoorwegovergang.
Wanneer u parkeert, plaatst u de
selectorhendel in de stand P (automaat) of
neutraal (handgeschakeld), trekt u de
parkeerrem aan en neemt u de sleutel uit het
contactslot.

Voor auto’s met een handgeschakelde
transmissie:
1. Parkeer de auto op een vlakke ondergrond
en zet de versnellingspook in de
neutraalstand.
2. Zet de versnellingspook bij het parkeren
op een helling met de voorzijde van de
auto hellingafwaarts gericht in de achteruit.
3. Zet de versnellingspook bij het parkeren
op een helling met de voorzijde van de
auto hellingopwaarts gericht in de eerste
versnelling.
Voor auto’s met een automatische
transmissie:
1. Zet de selectiehendel in de stand P.
2. Zet het contact in de stand LOCK en
verwijder de sleutel.
Zie “PARKEERREM” in de index.

Z WA ARSCHUWING
Zet, om te voorkomen dat uw auto per
ongeluk in beweging komt, de wielen
niet rechtuit bij het parkeren op een
helling.
• Draai de wielen met de voorzijde naar
de stoeprand toe en trek de
parkeerrem stevig aan als u de auto
op een helling parkeert met de
voorzijde naar beneden gericht.
• Draai de wielen met de voorzijde van
de stoeprand af en trek de parkeer
rem stevig aan als u de auto op een
helling parkeert met de voorzijde naar
boven gericht.
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PARKEERHULPSY
STEEM
ARKEERHULPSYSTEEM
Het parkeerhulpsysteem helpt de bestuurder
tijdens het achteruit rijden van de auto door
alarmsignalen weer te geven wanneer een
voorwerp achter de auto wordt
waargenomen.
Het systeem kan automatisch worden
ingeschakeld wanneer het contactslot in de
stand ON staat en de selectiehendel van de
automatische transmissie in de stand “R”
staat.
Het systeem wordt uitgeschakeld wanneer de
snelheid van de auto hoger is dan circa. 5 km/h.
Wanneer het alarmsignaal klinkt terwijl u naar
de stand “R” schakelt, geeft dat geluid aan
dat het systeem normaal functioneert.

Vervolgens kunt u de afstand tussen uw auto
en obstakels bepalen op basis van de
alarmtoon.

Z OPMERKING
Wanneer het volgende gebeurt, geeft dit
aan dat er een storing is in het
parkeerhulpsysteem. Neem zo snel
mogelijk contact op met een garage. Wij
adviseren uw erkende Chevroletat
eur
repar
ateur
eur..
eparat
• Het waarschuwingslampje parkeerhulpsysteem gaat aan tijdens rijden.
• Het alarm klinkt 3 keer continu
wanneer er geen obstakels zijn rond
de acht
erbumper
achterbumper
erbumper..
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Waarschuwingsbereik

Toon A
AN
AAN

Toon UIT

Z OPMERKING

0 ~ 40 cm

Ononderbroken

-

41 ~ 80 cm

40 ms

280 ms

81 ~120 cm

40 ms

480 ms

Wanneer het volgende gebeurt, geeft dit
aan dat er een storing is in het
parkeerhulpsysteem. Neem zo snel
mogelijk contact op met een garage. Wij
adviseren uw erkende Chevroletat
eur
repar
ateur
eur..
eparat
• Het waarschuwingslampje parkeerhulpsysteem gaat aan tijdens rijden.
• Het alarm klinkt 3 keer continu
wanneer er geen obstakels zijn rond
de acht
erbumper
achterbumper
erbumper..
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Z OPMERKING

Z OPMERKING

• Het parkeerhulpsysteem mag alleen
worden beschouwd als een aanvullend
systeem. De bestuurder moet zelf
ook kijken.
• Het hoorbare waarschuwingssignaal
kan verschillen afhankelijk van de
voorwerpen.
• Het hoorbare waarschuwingssignaal
wordt niet geactiveerd wanneer de
sensor bevroren of vervuild is met vuil
of modder
modder..
• Het
is
mogelijk
dat
het
parkeerhulpsysteem gestoord wordt
wanneer op oneffen ondergrond wordt
gereden, zoals in bossen, op
gravelwegen, slecht wegdek of
hellingen.
• Het oppervlak van de sensor niet
indrukken of bekrassen. Hierdoor
wordt de afdekking beschadigd.
• Het parkeerhulpsysteem herkent
wellicht geen scherpe voorwerpen,
dikke winterkleding of sponsachtige
voorwerpen die de frequentie kunnen
absorberen.

• Wanneer andere ultrasone geluiden
worden ontvangen (metaalgeluiden of
luchtremgeluiden
van
zware
bedrijfsvoertuigen)
kan
het
parkeerhulpsysteem niet correct
functioneren.
• Reinig vervuilde sensoren met een
zacht
e spons en schoon w
at
er
achte
wat
ater
er..
• U dient de spiegels te blijven gebruiken
of uw hoofd om te draaien. U dient
de normale voorzorgsmaatregelen te
treffen wanneer u achteruit rijdt.
• De sensoren niet indrukken of stoten
door erop te slaan of er rechtstreeks
een hogedrukreiniger op te richten
tijdens het wassen, omdat hierdoor de
sensoren worden beschadigd.
• In de parkeergarage kan het bovenste
gedeelte van de auto geraakt worden
voordat de sensor wordt geactiveerd,
daarom dient u tijdens in het
inparkeren altijd te controleren via de
achteruitkijkspiegels of door uw hoofd
te draaien.

TIPS VOOR ZUINIG RIJDEN
Het brandstofverbruik is sterk afhankelijk van
uw rijstijl.
Hoe u rijdt, waar u rijdt en wanneer u rijdt, is
van invloed op het aantal kilometers dat u op
een liter brandstof kunt rijden.
Volg onderstaande aanwijzingen voor een zo
laag mogelijk brandstofverbruik:
• Accelereer geleidelijk
• Voorkom onnodig stationair draaien.
• Laat de motorafstellingen regelmatig
controleren.
• Laat de motor niet te veel toeren maken.
• Gebruik de airco alleen als dat nodig is.
• Verminder snelheid op slechte wegen.
• Houd de banden op de voorgeschreven
spanning.
• Bewaar een veilige afstand tot voorliggers
om te voorkomen dat u plotseling sterk
moet afremmen. Hierdoor wordt tevens de
slijtage van de remblokken en -voeringen
gereduceerd.
• Voer geen onnodige lading in uw auto
mee.
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• Laat uw voet tijdens het rijden niet op het
rempedaal rusten.
• Volg het onderhoudsschema van de auto in
de servicehandleiding en de specificaties in
dit instructieboekje.

RIJDEN ONDER MOEILIJKE
OMST
ANDIGHEDEN
OMSTANDIGHEDEN
Als het rijden bemoeilijkt wordt door water,
sneeuw, ijs, modder, zand enz.:
• Rem voorzichtig af en bewaar extra
afstand tot uw voorligger om uw auto op
een veilige manier tot stilstand te brengen.
• Voorkom plotselinge manoeuvres bij het
remmen, sturen of accelereren.
• Zet de auto, indien deze niet is voorzien
van ABS, bij een noodstop met een licht
pompende beweging op het rempedaal stil.
Als uw auto voorzien is van ABS, trap het
rempedaal stevig in en stuur om het
obstakel heen.
• Rijd in de tweede versnelling als de auto
vastzit in de sneeuw, modder of zand om
te voorkomen dat de voorwielen
doorslippen.
• Gebruik zand, sneeuwkettingen of andere
tractiebevorderende materialen onder de
voorwielen als de auto vastzit in sneeuw,
ijs of modder. Zie “LOSKOMEN VAN DE
AUTO” in de index voor meer informatie.

AQUAPLANING
Bij aquaplaning op een nat wegdek wordt de
auto onbestuurbaar omdat er geen of te
weinig contact is tussen de banden van de auto
en het wegdek.
Of aquaplaning optreedt, is afhankelijk van de
conditie van de weg, de profieldiepte van uw
banden, de bandenspanning en de rijsnelheid.
Aquaplaning is zeer gevaarlijk.
De beste manier om aquaplaning te
voorkomen, is om bij nat wegdek extra
voorzichtig te zijn en uw snelheid aan de
omstandigheden aan te passen.
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EEN AANHANGER TREKKEN
RIJDEN DOOR DIEP W
ATER
WA
Als u door water moet rijden, moet u eerst
controleren of het water niet te diep is.
Als u te snel door diep water rijd, kan
er via het inlaatsysteem water in de
motor terechtkomen, waardoor ernstige
motorschade kan ontstaan.

Z OPMERKING
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen
in acht voordat u door diep water gaat
rijden:
• Rijd niet door plassen die zo diep zijn
dat het water de bodemplaat van uw
auto raakt.
• Rijd zo langzaam mogelijk met een
hoog motortoerental in de eerste
versnelling.

Z OPMERKING
Wanneer u niet het juiste materieel
gebruikt en niet correct rijdt, kunt u de
controle verliezen wanneer u met een
aanhanger rijdt. Wanneer de aanhanger
bijvoorbeeld te zwaar is, werken de
remmen niet te goed - of helemaal niet.
U en uw passagier kunnen ernstig
gewond raken. Rij alleen met een
aanhanger wanneer u alle stappen in dit
hoofdstuk hebt opgevolgd. Vraag uw
erkende Chevrolet-reparateur voor advies
en informatie over het rijden met een
aanhanger met uw auto.
Uw veiligheid en comfort hangen af van het
gebruik van de juiste uitrusting. Voorkom
verdere overbelasting en ander verkeerd
gebruik.
Het maximale gewicht dat uw auto kan
trekken,
is
afhankelijk
van
de
omstandigheden waaronder u dat wilt doen
en van andere aspecten. Controleer voordat u
met een aanhanger gaat rijden of uw auto van
de juiste uitrusting voorzien is.
Uw erkende Chevrolet-reparateur levert en
installeert de benodigde trekuitrusting.

GE
OMETRISCHE LLOC
OC
ATIE
GEOMETRISCHE
OCA
TREKHAAKKOGEL EN
BEVESTIGINGSPUNTEN TREKHAAK
(eenheid: mm)

3-38 RIJDEN MET UW AUTO

TREKUITRUSTING MET AFNEEMBARE
TREKHAAK

• Steek de vergrendelsleutel van de
trekhaak (4) in het trekhaakslot (3).

Tr ekhaak inbouwen

• Draai de sleutel omlaag in de
ontgrendelstand. De indicator op de
trekhaak moet rood (1) zijn.

1. Neem het kapje van de trekhaak weg en
berg het goed op.
2. Controleer of de trekhaak kan worden
ingebouwd.

• Er is speling tussen de knop en de
trekhaak (2).

3. Schuif de trekhaak (3) omhoog in de
bevestiging (1) totdat de pennen (2) op de
trekhaak in de houder van de
trekhaakbevestiging vallen.
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4. Druk de trekhaak naar voren omlaag (3)
totdat de trekhaak op zijn plaats vastklikt.
De indicator op de trekhaak wordt groen
(2) en de pennen op de trekhaak (4) vallen
in de houder van de bevestiging (1).

5. Draai de vergrendelsleutel omhoog om de
trekhaak op zijn plaats te vergrendelen en
trek de vergrendelsleutel van de trekhaak
eruit.

Trekhaak uitbouwen

Controleer of de trekhaak goed ingebouwd is:

2. Draai de sleutel omlaag in de ontgrendelstand.

• De indicator op de trekhaak is groen
• Er is geen speling tussen de pennen op de
trekhaak en de houder op de bevestiging.
• De trekhaak zit stevig in de bevestiging.
• De sleutel is omhoog vergrendeld.
• Sleutel is uit de trekhaak getrokken.

1. Steek de vergrendelsleutel van de
trekhaak in het trekhaakslot.

3. Druk op de vergrendelhendel van de
trekhaak.
4. Draai de hendel een kwartslag vooruit.
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5. Til de trekhaak op en trek deze van de
bevestiging naar buiten.

Z OPMERKING

6. Steek het kapje van de trekhaak in de
behuizing van de bevestiging.

• De trekhaak moet stevig in de
koppelingsbehuizing zitten.
• De trekhaak moet vergrendeld en de
sleutel moet eruit getrokken zijn.
• Het trekken van een caravan/
aanhanger is alleen toegestaan met
een goed gemonteerde trekhaak.
Wanneer de trekhaak niet goed kan
worden gemonteerd, neemt u contact
op met een garage. Wij adviseren u
contact op te nemen met uw erkende
at
eur
Che
vr
olet
-r
epar
ateur
eur..
Chevr
vrolet
olet-r
-repar
eparat

AANHANGER BELADEN
Om uw aanhanger of caravan op de juiste
manier te beladen, moet u weten hoe u het
gewicht van de aanhanger of caravan en de
kogeldruk kunt meten. Het totaal
aanhangergewicht is het gewicht van de
aanhanger inclusief de belading. Meet het
totaal aanhangergewicht door de aanhanger
op een weegbrug te zetten.
De kogeldruk is de neerwaarts gerichte druk
die de aanhanger of caravan uitoefent op de
trekhaak als de aanhangerkoppeling zich op
dezelfde hoogte bevindt als de trekhaakkogel.
De kogeldruk kan worden gemeten met een
personenweegschaal.
Het totaalaanhangergewicht mag nooit de
opgegeven waarden overschrijden.
Het maximaal toelaatbare aanhangergewicht
geldt bij een maximaal hellingspercentage
van 12%.
Met de aanhanger aangekoppeld en de auto
beladen (inclusief inzittenden) mag de
maximale achterasbelasting niet worden
overschreden.
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Z WA ARSCHUWING
Het totale gewicht van de auto met
aanhanger mag niet groter zijn dan het
maximaal toelaatbare gewicht.
Het totale gewicht is het gewicht van
der
s, bag
ag
e
de aut
o, bestuur
passagiers,
bagag
age
auto
bestuurder
der,, passagier
of lading plus het gewicht van de
trekhaak en de kogeldruk.

Z OPMERKING
Wanneer u met een aanhanger rijdt,
mogen er geen passagiers op de 3e zitrij
zitten.

Maximaal toelaatbaar aanhangergewicht
(eenheid: kg)
2.4D
M/T
A/T

geremd

1.500

ongeremd

750

geremd
ongeremd

1.500
750

3.0D Diesel
-

2.000

-

750

1.700 1.700
750

750

Z WA ARSCHUWING
De opgegeven gewichten zijn van
toepassing voor een hoogte tot 1.000 m
boven de zeespiegel.
Op grotere hoogte neemt het vermogen
van de motor af en daarmee ook het
gewicht dat de auto kan trekken.
• Trek boven een hoogt
e vvan
an 1.000 m
hoogte
voor iedere 1.000 m extra 10% van het
gewicht af
toelaatbar
e aanhang
er
af..
oelaatbare
aanhanger
erg
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Z WA ARSCHUWING
Onjuiste belading, sterke zijwind,
inhalende vrachtwagens en een slecht
wegdek kunnen ertoe leiden dat de
caravan of aanhanger gaat slingeren.
• Stel de kogeldruk in door de last in
de aanhanger te verdelen.
• Beladen aanhanger en kogeldruk
apart meten.
• Houd u aan de wettelijke voorschriften
met betrekking tot het maximaal
toegestane aanhangergewicht.

REMMEN V
AN DE A
ANHANGER
VAN
AANHANGER
Als uw aanhanger met remmen uitgerust is,
dient u alle instructies van de fabrikant van
de aanhanger op te volgen. Breng in geen
geval wijzigingen aan het remsysteem van de
aanhanger aan.
VERLICHTING V
AN DE A
ANHANGER
VAN
AANHANGER
Zorg ervoor dat de verlichting van uw
aanhanger voldoet aan de wettelijke
voorschriften. Controleer altijd voordat u met
een aanhanger gaat rijden of de
aanhangerverlichting correct functioneert.
BANDEN
Wanneer u met een aanhanger rijdt, dienen
de banden de juiste bandenspanning te
hebben zoals die staat vermeld in
hoofdstuk 8.

VEILIGHEIDSKOPPELING
Gebruik altijd een veiligheidskoppeling en/of
een losbreekinrichting tussen uw auto en de
aanhanger. Laat de veiligheidskoppeling onder
de aanhangerkoppeling door lopen, zodat de
aanhangerkoppeling niet op het wegdek
terechtkomt als de aanhanger losbreekt. Volg
voor de montage en het gebruik ervan de
instructies van de fabrikant op. Houdt
voldoende speling om de kleinste draaicirkel
te kunnen halen. Laat de veiligheidskoppeling
nooit over de grond slepen.
REMVLOEISTOF
Laat de remvloeistof onder de volgende
omstandigheden elk jaar verversen.
• Regelmatig rijden met een aanhanger.
• Rijden in bergachtige gebieden.
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AUT
OMA
TISCHE
UTOMA
OMATISCHE
TISCHE-TRANSMISSIEVLOEISTOF
De transmissievloeistof hoeft niet te worden
ververst. Ook een routinecontrole van de
vloeistof is niet noodzakelijk. Een controle van
de transmissievloeistof is alleen noodzakelijk
wanneer er een symptoom is dat duidt op een
probleem met de vloeistof.
TIPS VOOR HET RIJDEN MET EEN
AANHANGER
Bij het trekken van een aanhanger gedraagt
uw auto zich anders dan onder normale
omstandigheden.
Neem voor alle veiligheid de volgende
voorzorgsmaatregelen:
• Oefen het nemen van bochten, het
afremmen en achteruitrijden van tevoren
op een rustige plaats. Rijd niet met een
aanhanger in druk verkeer als u nog niet
goed overweg kunt met de aanhanger.
• Controleer voordat u met de aanhanger
gaat rijden of de verlichting van de
aanhanger goed werkt.
• Rijd niet harder dan 80 km/h of de
wettelijk toegestane snelheden,
afhankelijk van welke het laagst is.

• Wanneer u heuvelop rijdt, dient u niet
harder te rijden dan 30 km/h in de eerste
versnelling of 50 km/h in de tweede
versnelling.
• Neem bochten ruim voldoende en voorkom
plotselinge manoeuvres.
• Voorkomt abrupt wegrijden, snel accelereren
en sterk remmen.
• Neem bochten niet te scherp en wissel rustig
van rijstrook.
• Rijd altijd met een matige snelheid.
• Laat iemand meekijken tijdens het
achteruitrijden.
• Houd voldoende afstand.
Bij het rijden met een aanhanger wordt de
remweg langer.
• Minder vaart en schakel terug in een lagere
versnelling voordat u een steile helling of
afdaling neemt.
• Trap het rempedaal niet te lang of te vaak
achter elkaar in, omdat anders de remmen
oververhit kunnen raken en minder goed
werken.
• Blokkeer, als u parkeert, altijd de wielen van
zowel de auto als de aanhanger. Trek de
parkeerrem stevig aan.

• Parkeren op een steile helling wordt
afgeraden.
Parkeer de auto met aanhanger niet op een
helling.
• Als er iets niet goed gaat en de aanhanger
losraakt, kunnen personen gewond raken of
de auto en de aanhanger beschadigd raken.
• Als iemand die vlak achter de aanhanger
staat de wielblokken verwijdert, kan hij letsel
oplopen. Als de remmen slippen of de
aanhanger van de trekhaakkogel schiet, kan
de aanhanger naar achteren gaan rollen.
Verwijder de blokken altijd vanaf de zijkant.
• Houd u aan de instructies van de fabrikant
van de aanhanger.
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Z WA ARSCHUWING
Wanneer u de achterruit geopend hebt
en u rijdt met een aanhang
e rr,, kkan
an
aanhange
koolmonoxide
(CO)
uw
auto
binnendringen. CO is onzichtbaar en
reukloos. Het kan bewusteloosheid of
fataal letsel veroorzaken.
• Rij niet met geopende achterruit.
Wanneer u zo moet rijden, sluit u alle
andere ruiten en stelt u de ventilatie
in op de st
and “FRE
SH AIR
stand
“FRESH
AIR””, opent u
de midden- en zijuitstroomopeningen
en stelt u de aanjager in op een
hog
er
e snelheid. ((zie
zie ““VENTIL
VENTIL
ATIE
hoger
ere
VENTILA
TIE”” in
de index)

RIJDEN OP HELLINGEN

PARKEREN OP HELLINGEN

Minder vaart en schakel terug in een lagere
versnelling alvorens een steile afdaling te
nemen. Als u niet terugschakelt, moet u
misschien zo vaak remmen dat de remmen te
heet worden, waardoor de remwerking achteruit
gaat.

Parkeer de auto met aanhanger niet op een
helling. Als er iets niet goed gaat, kan de hele
combinatie gaan bewegen. Personen kunnen
gewond raken of de auto en de aanhanger
kunnen beschadigd raken.

Schakel terug en minder vaart tot ongeveer
70 km/h bij het oprijden van een lange helling,
om te voorkomen dat de motor en de
transmissie oververhit raken.

In noodgevallen kan op de volgende manier
op een helling worden geparkeerd:
1. Trap het rempedaal in maar schakel nog
niet naar de stand PARK (P) bij een
automatische transmissie of naar een
versnelling bij de handgeschakelde
transmissie.
2. Laat iemand blokken achter de wielen van
de aanhanger plaatsen.
3. Laat, als de blokken geplaatst zijn, de
aanhanger voorzichtig tegen de
wielblokken aan rollen door het rempedaal
geleidelijk te laten opkomen.
4. Trap het rempedaal opnieuw in. Trek de
parkeerrem aan en schakel naar de stand
PARK (P) bij een automatische transmissie
of de eerste versnelling of achteruit bij een
handgeschakelde transmissie.
5. Laat het rempedaal los.
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WE
GRIJDEN NA P
ARKEREN OP EEN
WEGRIJDEN
PARKEREN
HELLING

ONDERHOUD BIJ HET RIJDEN MET EEN
AANHANGER

1. Trap het rempedaal in en houd het
ingetrapt en:

Bij regelmatig rijden met een aanhanger
heeft de auto vaker onderhoud nodig. Zie het
onderhoudsschema in de servicehandleiding
voor meer informatie hierover. Punten die
extra aandacht nodig hebben, zijn:
automatische-transmissievloeistof (niet
overvullen), motorolie, distributieriem,
remvloeistof en afstelling van de remmen. Elk
van deze punten is beschreven in dit
instructieboekje en kan eenvoudig via de
index worden gevonden. Als u gaat rijden met
een aanhanger, is het aan te raden deze
onderwerpen van tevoren een keer door te
lezen.

• Start de motor
• Schakel een versnelling in en
• Ontgrendel de parkeerrem.
2. Laat het rempedaal opkomen.
3. Rij voorzichtig weg tot de blokken
vrijliggen.
4. Stop en laat iemand de blokken oprapen.

Controleer regelmatig of de moeren en bouten
van de trekhaak nog goed vast zitten.

U I T L A AT G A S S E N
OOLMONO
X I D E)
KO
OX
(K
Uitlaatgassen bevatten koolmonoxide (CO),
een kleurloos en reukloos gas. Een te lange
blootstelling aan CO kan bewusteloosheid
veroorzaken en zelfs de dood tot gevolg
hebben.
Wanneer u vermoedt dat uitlaatgassen in het
interieur komen, dient u uw auto onmiddellijk
naar een garage te brengen. Wij adviseren uw
erkende Chevrolet-reparateur.

Z WA ARSCHUWING
Controleer het uitlaatsysteem en de
carrosserie en volg onderstaande
aanwijzingen om te voorkomen dat
koolmonoxide in het interieur
terechtkomt:
• Controleer het uitlaatsysteem bij iedere
olieverversing.
• Controleer het uitlaatsysteem als u
merkt dat het geluid van de uitlaat
verandert.
• Controleer of het uitlaatsysteem, de
onderzijde van de auto of de achterzijde
beschadigd of gecorrodeerd is.
volg
(Ver
ervolg
volg))
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MILIEUBESCHERMING
Z WA ARSCHUWING
(Ver
volg
ervolg
volg))
• Laat de motor niet draaien in een
afgesloten ruimte als bijvoorbeeld een
garage. Rijd met de auto naar een
open plek.
• Blijf niet gedurende langere tijd in
een geparkeerde auto zitten met
dr
aaiende mot
or
draaiende
motor
or..
• Als u bij uw stilstaande auto op open
terrein in de auto moet blijven, zet
dan het ventilatiesysteem in de
stand buitenlucht om buitenlucht
naar het interieur te voeren. (Zie
“RE
CIR
CUL
ATIE
indexx).
“RECIR
CIRC
ULA
TIE”” in de inde
• Rijd niet met geopende achterklep.
Als het echt niet anders kan, sluit
dan de ruiten, kies de stand
buitenlucht en laat de aanjager met
de hoogste snelheid draaien. (Zie
“RE
CIR
CUL
ATIE
TIE”” in de inde
indexx)
“RECIR
CIRC
ULA

TRENDSETTENDE TECHNOLOGIE

RE
CY
CLING V
AN DE A
UT
O
RECY
CYCLING
VAN
AUT
UTO

Tijdens de ontwikkeling en fabricage van uw
auto hebben wij gebruik gemaakt van
milieuvriendelijke
en
hoofdzakelijk
recyclebare materialen. De productiemethoden die gebruikt zijn voor de productie van
uw auto zijn eveneens milieuvriendelijk.

Informatie over het recyclen van sloopauto’s is
beschikbaar op http://www.chevroleteurope.com.

Het recyclen van productieafval zorgt voor een
gesloten kringloop van het materiaal.
Vermindering van energie- en water-verbruik
helpt eveneens de natuurlijke bronnen te
sparen.
Een zeer geavanceerd ontwerp betekent dat
uw auto gemakkelijk kan worden
gedemonteerd aan het einde van diens
levenscyclus en dat de afzonderlijke,
gescheiden materialen weer opnieuw kunnen
worden gebruikt.
Materialen zoals asbest en cadmium worden
niet gebruikt. Het koudemiddel in het
aircosysteem is CFC-vrij.
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UITSTROOMOPENINGEN
Zijuitstroomopeningen

Uitstroomopeningen voorruitontwaseming

Onderste uitstroomopeningen

U kunt de luchtstroom met behulp van de
verstelbare uitstroomopeningen richten naar
de inzittenden of naar de zijruiten.

De uitstroomopeningen voor de voorruitontwaseming richten de lucht rechtstreeks op de
voorruit.

De onderste uitstroomopeningen voeren de
lucht naar de voetenruimte.

Centrale uitstroomopeningen
U kunt de luchtstroom richten met behulp van
de verstelbare middelste uitstroomopeningen.

Uitstroomopeningen - ontwaseming
voorportierruiten
De
uitstroomopeningen
voor
de
voorportierruiten voeren lucht naar de
portierruiten vooral naar dat gedeelte dat zich
ter hoogte van de buitenspiegels bevindt.
Achterste uitstroomopeningen
Gekoelde of verwarmde lucht wordt via
kanalen onder de voorstoelen naar de
voetenruimte van de achterpassagiers
gevoerd.
Het afsluiten van de centrale en de
zijuitstroomopeningen
Draai het wieltje onder of naast elke
uitstroomopening om de luchtstroom door de
uitstroomopeningen te blokkeren.
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BEDIENINGSP
ANEEL
PA
1. Temperatuurregelknop.

5. Recirculatieknop.

TEMPER
ATUURRE
GELKNOP
TEMPERA
TUURREGELKNOP

2. Aanjagerschakelaar.

6. Verwarmingstoets voor de achterruit/
buitenspiegel.

Met behulp van de temperatuurregelknop kan
de temperatuur van de lucht die uit de
uitstroomopeningen komt, worden geregeld.

3. Luchtcirculatieknop.
4. Airconditioningstoets (A/C).

Draai de knop naar het blauwe gedeelte om
koele lucht uit de uitstroomopening te laten
komen en naar het rode gedeelte voor warme
lucht.
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AANJAGERSCHAKELAAR

LUCHT
CIR
CUL
ATIEKNOP
UCHTCIR
CIRCUL
CULA

Front ((W
W)

U kunt de luchtopbrengst regelen door de
aanjagerschakelaar te verdraaien. Draai de
knop rechtsom om de aanjagersnelheid te
verhogen en linksom om de aanjagersnelheid
te verlagen.

Met behulp van de luchtcirculatieknop kunt u
kiezen op welke manier u de lucht naar het
interieur wilt voeren.

In deze stand komt er lucht uit de middelste
uitstroomopeningen en de zijuitstroomopeningen.

De aanjagerschakelaar is instelbaar vanuit de
uit-stand tot en met stand 4.

De luchtcirculatieknop heeft vijf standen:
Bi-level ((E
E)
In deze stand wordt de lucht op twee
manieren aangevoerd. De helft van de lucht
gaat naar de onderste uitstroomopeningen, de
andere helft naar de middelste uitstroomopeningen en de zijuitstroomopeningen.
Floor ((Q
Q)
In deze stand wordt het merendeel van de
lucht naar de onderste uitstroomopeningen
gevoerd. Een deel van de lucht wordt ook naar
de uitstroomopeningen voorruitontwaseming,
de zijuitstroomopeningen en de achterste
uitstroomopeningen geleid. Houd de ruimte
onder de voorstoelen vrij zodat de luchtstroom
naar achteren niet wordt geblokkeerd.
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Floor/Defrost ((S
S)

RE
CIR
CUL
ATIEKNOP
RECIR
CIRCUL
CULA

In deze stand wordt de meeste lucht naar de
uitstroomopeningen voor de voorruitontwaseming, de uitstroomopeningen voor de
voorportierruiten en de onderste
uitstroomopeningen gevoerd. Een kleine
hoeveelheid lucht wordt ook naar de
zijuitstroomopeningen geleid.

Druk deze knop in bij het rijden in een stoffige
omgeving, om te voorkomen dat
uitlaatgassen of andere onaangename
geuren in het interieur terechtkomen en om
de lucht in het interieur snel op te warmen of
af te laten koelen. Het controlelampje zal
gaan branden en de lucht in het interieur zal
worden gerecirculeerd.

Defrost ((N
N)
In deze stand wordt de meeste lucht naar de
uitstroomopeningen voor de voorruitontwaseming en de uitstroomopeningen voor de
voorruitportieren gevoerd. Een kleine
hoeveelheid lucht wordt ook naar de
zijuitstroomopeningen geleid.
.

Als de knop nogmaals wordt ingedrukt, wordt
er weer buitenlucht naar het interieur gevoerd.
Het controlelampje zal uitgaan.
Als gedurende lange tijd wordt gereden met
de recirculatiestand ingedrukt, kunnen de
ruiten beslaan. Druk in dat geval de
recirculatieknop nogmaals in om buitenlucht
naar het interieur te voeren.

Z OPMERKING
Als u lange tijd rijdt met de hercirculatiefunctie ingeschakeld, kunt u
slaperig worden.
• Schakel regelmatig over op buitenlucht.
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AIRCONDITIONING
De koeleenheid van de airco (A/C) koelt en
droogt de lucht en zuivert de lucht in uw auto
van stof en pollen.
Ook bij ingeschakelde airco zal warme lucht
naar het interieur worden gevoerd als de
temperatuurregelknop op warm staat.
AANWIJZING
Na het rijden met ingeschakelde airco
kunt u soms water onder de
motorruimte zien druppelen. Dat is
normaal omdat de airco vocht onttrekt
aan de lucht die naar het interieur wordt
gevoerd.

AANWIJZING
Omdat de compressor van de airco wordt
aangedreven door de motor kan er bij
ingeschakelde compressor soms enig
vermogensverlies merkbaar zijn.

AIRCO-KNOP

Z OPMERKING
Het gebruik van de airco (A/C) bij het
oprijden van lange hellingen of in druk
verkeer kan leiden tot oververhitting van
de mot
or
Zie ““O
VERHITTING
OVER
or.. ((Zie
motor
VERVERHITTING
VERHITTING”” in de
index)
• Houd de koelvloeistoftemperatuurmeter in de gaten.
• Zet de airco uit als de motor
oververhit dreigt te raken.
De auto kan beschadigd raken.

Inschakelen van de airco (A/C):
1. Start de motor.
2. Druk op de airco-knop. (Het controlelampje
zal gaan branden om aan te geven dat de
airco werkt)
3. Stel de gewenste aanjagersnelheid in.
AANWIJZING
De airco werkt niet wanneer de aanjager
UIT staat.
Uitschakelen van de airco:
Druk nogmaals op de A/C-toets. (Het
controlelampje zal uitgaan om aan te geven
dat de airco niet in werking is)
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V E RW A R M I N G
KOELEN

Normaal koelen

Maximaal verwarmen

Maximaal koelen

1. Druk op de A/C-toets. (Controlelampje
brandt)

Gebruik de stand maximaal verwarmen om
het interieur snel op temperatuur te brengen.
Gebruik deze stand niet langer dan nodig is,
omdat de lucht bedompt kan worden en de
ruiten kunnen beslaan als deze stand te lang
ingeschakeld is. Ontwasem de ruiten door de
recirculatiestand uit te schakelen en frisse lucht
naar het interieur toe te voeren.

Voor een maximale koeling bij hoge
buitentemperaturen en als de auto gedurende
lange tijd in de volle zon heeft gestaan:

2. Druk op de luchtrecirculatieknop.
(Controlelampje brandt)

1. Zet de ruiten iets open om de warme
lucht uit het interieur af te voeren.

3. Zet de luchtcirculatieknop op FRONT (w)
of BI-LEVEL (e).

2. Druk op de A/C-toets. (Controlelampje
brandt)

4. Draai de temperatuurregelknop naar het
blauwe gebied om te koelen.

3. Druk op de luchtrecirculatieknop.
(Controlelampje brandt)

5. Zet de aanjagerknop op de gewenste
snelheid.

Maximaal verwarmen:
1. Schakel de airco (A/C) uit. (Controlelampje
dooft)

4. Zet de luchtcirculatieknop op de stand
FRONT (w).

2. Druk op de luchtrecirculatieknop.
(Controlelampje brandt)

5. Draai de temperatuurregelknop helemaal
naar het blauwe gebied om te koelen.

3. Zet de luchtcirculatieknop op BI-LEVEL
(e) of FLOOR (q).

6. Zet de aanjagerknop op de maximale
snelheid.

4. Draai de temperatuurregelknop helemaal
naar het rode gebied om te verwarmen.
5. Zet de aanjagerknop op de maximale
snelheid.
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V E N T I L AT I E
Normaal verwarmen

Bi-level

Ventilatie

1. Schakel de airco (A/C) uit. (Controlelampje
dooft)

Gebruik deze stand op koele, maar zonnige
dagen. In deze stand wordt warmere lucht
naar de voetenruimte gevoerd en koelere lucht
naar uw bovenlichaam.

Om lucht naar de middelste uitstroomopeningen en de zijuitstroomopeningen te
voeren.

2. Schakel de recirculatiestand
(Controlelampje gaat uit)

uit.

3. Zet de luchtcirculatieknop op FLOOR (q)
of BI-LEVEL (e).
4. Draai de temperatuurregelknop naar het
rode gebied om te verwarmen.
5. Zet de aanjagerknop op de gewenste
snelheid.

Inschakelen van deze stand:
1. Schakel de recirculatiestand
(Controlelampje gaat uit)

uit.

1. Schakel de airco (A/C) uit. (Controlelampje
dooft)
2. Schakel de recirculatiestand
(Controlelampje gaat uit)

uit.

2. Zet de luchtcirculatieknop op BI-LEVEL
(e).

3. Zet de luchtcirculatieknop op FRONT (w)
of BI-LEVEL (e).

3. Stel de temperatuurregelknop in op de
gewenste temperatuur.

4. Draai de temperatuurregelknop naar het
blauwe gebied om te koelen.

4. Zet de aanjagerknop op de gewenste
snelheid.

5. Zet de aanjagerknop op de gewenste
snelheid.

KLIMAATREGELING EN AUDIOSYSTEEM 4-9

VER
WA R M E N E N
RW
O N TWA S E M E N
Ontwasemen van de voorruit:
1. Draai de luchtcirculatieknop in de stand
n ).
DEFROST (n
2. Draai de temperatuurregelknop naar het
rode gebied voor warme lucht.
3. Zet de aanjagerknop op de hoogste
snelheid voor snelle ontwaseming.
AANWIJZING
De airco en de buitenluchtstand
worden automatisch ingeschakeld om
de prestatie van de ontwaseming te
verbeteren wanneer u de stand
DEFROST ((n
n ) of FLOOR/DEFROST
(S) selecteert.

Zet de luchtcirculatieknop in de stand FLOOR/
DEFROST (s ) om de voorruit schoon te
houden en warme lucht naar de voetenruimte
te voeren.

Z OPMERKING
Het temperatuurverschil tussen de
buitenlucht en de voorruit kan
veroorzaken dat de voorruit beslaat,
waardoor uw zicht wordt belemmerd.
• Gebruik de standen FLOOR/DEFROST
( s ) of DEFROST ((n
n ) niet bij een
extreem hoge luchtvochtigheid als de
temperatuurregelknop in het blauwe
gedeelte staat.
Dit kan leiden tot verminderd zicht
waardoor de kans op ongevallen groter
wordt en persoonlijk letsel en schade aan
de auto kan ontstaan.

HULPVER
WARMING
RW
(Alleen Diesel)
Deze hulpverwarming is een elektrische
luchtverwarming en is gemonteerd in de
airconditionermodule. Dit apparaat verbetert
het verwarmingseffect door de temperatuur
van de doorstromende lucht in het
passagierscompartiment te verhogen.
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AU T
OMA
TISCHE
TO
AT
GELING
K L I M A A T R EEG
ALGEMENE BESCHRIJVING
Het volledig automatische temperatuurregelsysteem (FATC) regelt de interieurtemperatuur in uw auto automatisch en biedt het
meeste comfort in het interieur ongeacht het
weer, de buitentemperatuur of het seizoen.
De gewenste temperatuur wordt bereikt
wanneer u de functie AUTO selecteert.
De gewenste temperatuur wordt geregeld
door een signaal van een sensor in het
interieur, de koelvloeistoftemperatuur, een
zonnesensorsignaal en een signaal van de
omgevingstemperatuursensor.

Zonlichtsensor

Temper
atuur
sensor
emperatuur
atuursensor

De zonlichtsensor bevindt zich voor de
ontwasemingsopeningen voor de voorruit.
Deze sensor neemt zonlicht waar in de stand
AUTO.

De temperatuurinformatie over het interieur
wordt gebruikt bij het bepalen van de
ventilatiesysteemvereisten wanneer de functie
AUTO is ingeschakeld.

Z OPMERKING

Z OPMERKING

Breng geen stickers of andere
voor
werpen aan op de sensor
door
voorwerpen
sensor.. Hier
Hierdoor
kan de sensor niet meer correct
functioneren.

Plak geen stickers over de
temper
atuur
sensor
euk
emperatuur
atuursensor
sensor,, omdat dit afbr
afbreuk
doet aan de werking ervan.
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AUT
OMA
TISCHE
UTOMA
OMATISCHE
ATUURRE
GELING
TUURREGELING
TEMPERA
TEMPER
Wanneer u de FATC in de functie AUTO
gebruikt, hoeft u alleen de door u gewenste
temperatuur in te stellen.

ANEEL
DISPL
AYP
DISPLA
YPANEEL
1. Ingestelde temperatuur
2. Indicator ontwaseming
3. indicator luchtverdelingsfunctie
4. Indicator airconditioning
5. Buitentemperatuur
6. Indicator AUTO-functie

7. Indicator buitenluchtfunctie
8. Indicator hercirculatiefunctie
9. Indicator ventilatorwerking
10. Indicator ventilatorsnelheid

AUTO-toets
Wanneer de AUTO-toets wordt ingedrukt,
wordt de interieurtemperatuur automatisch
geregeld zodat de gewenste temperatuur
wordt bereikt. Het systeem regelt de
luchtverdeling, de ventilatorsnelheid, de
airconditioning en de hercirculatiefuncties
automatisch.
Indicator AUTO-functie wordt weergegeven in
het bestuurdersinformatiecentrum (DIC) dat
zich in het midden van het dashboard bevindt.

C7E4019B
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De gewenste temperatuur instellen
Draai de temperatuurregelknop tot de
gewenste temperatuur wordt aangegeven.
Rechtsom: De gewenste temperatuur neemt
toe met 0,5 °C.
Linksom: De gewenste temperatuur neemt af
met 0,5 °C.
U kunt een temperatuur instellen tussen 18 °C
en 32 °C.

AANWIJZING
Wanneer de gewenste temperatuur op
“HI” (maximum) of “Lo” (minimum)
wordt ingesteld, draait de ventilator met
de hoogste snelheid, zelfs nadat de
interieurtemperatuur de vooringestelde
temperatuur heeft bereikt.
Druk op de toets OFF om het systeem uit te
schakelen.

HANDMA
TIGE BEDIENING
HANDMATIGE
A /C-knop
Hiermee wordt de airconditioning in of
uitgeschakeld. De AUTO-functie wordt
geannuleerd en het controlelampje gaat uit
wanneer deze knop wordt ingedrukt.
De airco-indicator (A) licht op wanneer de
airconditioning is ingeschakeld.
Druk nogmaals op de A/C-knop om de airco
uit te schakelen, of druk op de OFF-knop om
het hele systeem uit te schakelen.
Raadpleeg “AIRCO-KNOP” eerder in dit
hoofdstuk.
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Wijziging luchtverdeling

Recirculatieknop

Regelknop aanjagersnelheid

Als de MODE-knop wordt ingedrukt, wordt de
AUTO-functie geannuleerd en wordt de
luchtverdelingsfunctie in de onderstaande
volgorde gewijzigd.

Hiermee wordt buitenlucht of gehercirculeerde
interieurlucht geselecteerd.

Stel de aanjagersnelheid in door deze knop
te draaien.

Zie “RECIRCULATIEKNOP” eerder in dit
hoofdstuk.

De AUTO-functie wordt geannuleerd wanneer
deze knop wordt gedraaid.

FRONT(w)oBI-LEVEL(e)o
FLOOR(q)oFLOOR/DEFROST(s)
Zie “LUCHTCIRCULATIEKNOP” eerder in dit
hoofdstuk voor meer informatie.
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ONT
WASEMEN
ONTW

APS

n ) om de voorruit
Druk op de knop DEFROST (n
te ontwasemen. De airco en de buitenluchtstand worden automatisch ingeschakeld.

APS (antivervuilingssensor) zuigt automatisch
buitenlucht aan in het passagierscompartiment of schakelt de luchtmodus over
naar de recirculatiestand om het
binnendringen van uitlaatgassen te blokkeren
en te voorkomen dat de lucht in het
passagierscompartiment wordt vervuild.

Stel de ventilatorsnelheid af met de
regelknop ventilatorsnelheid.
Deze functie kan worden geannuleerd door
nogmaals op de ontwasemingsknop, de
luchtcirculatieknop of de AUTO-knop te
drukken.
Zie “ONTDOOIEN EN ONTWASEMEN” eerder in
dit hoofdstuk.

Druk op de toets APS om de APS-stand in te
schakelen. Het controlelampje in de toets gaat
branden.
Om de APS-stand uit te schakelen, drukt u
opnieuw op de knop. Het controlelampje dooft
om te bevestigen dat de APS niet
ingeschakeld is.

Als gedurende lange tijd wordt gereden met
ingeschakelde APS-stand, kunnen de ruiten
beslaan. Wanneer dat gebeurt, schakelt u de
APS-stand uit en schakelt u de buitenluchtstand in.
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DISPL
AY BUITENTEMPER
ATUUR
DISPLA
BUITENTEMPERA
De buitentemperatuur wordt altijd
weergegeven in het bestuurdersinformatiecentrum. Raadpleeg “BESTUURDERSINFORMATIECENTRUM” in de index.
De temperatuursensor bevindt zich in het
voorste bumpergebied.
Door de locatie ervan kan de getoonde
temperatuur worden beïnvloed door warmte
vanaf de weg of de motor tijdens langzaam
rijden of stationair draaien.

L7D2092A

WIJZIGEN V
AN DE
VAN
TEMPER
ATUUREENHEID
TEMPERA

KNOPPEN
KLIMA
A T R EEG
GELING OP
AA
STUURWIEL

Om de temperatuureenheid te wijzigen, gaat
u als volgt te werk:

) : indrukken om de richting van de
luchtstroom te veranderen.

1. Druk langer dan 2 seconden op de knop
SET op het bestuurdersinformatiecentrum.
De temperatuureenheid gaat knipperen.

w9x: indrukken voor een hogere of lagere
aanjagersnelheid.

2. Druk op de knop R of C om de temperatuureenheid te wijzigen (°C Q °F).
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AANWIJZINGEN VOOR
HET GEBR
UIK V
AN HET
RU
VA
V E N T I L AT I E S Y
STEEM
YS
Open de ruiten even voordat u de airco (A/C) op
koelen zet, als de auto in de volle zon heeft
gestaan.
Om beslaan van de ruiten op een regenachtige
dag of bij een hoge luchtvochtigheid tegen te
gaan, kunt u de luchtvochtigheidsgraad
verminderen door de airco in te schakelen.
Zet de airco minimaal eenmaal per week enkele
minuten aan, ook in de winter of als u de airco
niet regelmatig gebruikt. Hierdoor blijven de
compressor en de afdichtingen goed gesmeerd,
hetgeen de levensduur van het systeem ten
goede komt.
Het rijden onder omstandigheden waarbij
veelvuldig gestopt wordt, kan het rendement van
de airco in negatieve zin beïnvloeden.
De aircocompressor wordt niet in werking gezet
als de aanjagerknop in de stand OFF staat.
Als uw auto is uitgerust met een filter voor de
airco, moet dit filter op de voorgeschreven
tijdstippen worden vervangen. Zie “INTERIEURFILTER” in de index. Dit filter verwijdert stof, pollen
en andere irriterende stoffen in de lucht die naar
het interieur worden gevoerd.
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RDS-RADIO EN CD-SPELER
Lees voordat u het systeem voor de eerste
keer gebruikt zorgvuldig deze instructies.

Z OPMERKING
De verkeersveiligheid heeft altijd de
hoogste prioriteit. Bedien uw
audiosysteem daarom alleen als de wegen verkeerssituatie dit toestaan. Zorg
ervoor dat u vertrouwd bent met het
systeem voordat u de weg opgaat.
U dient in uw auto altijd in staat te zijn
om de sirene van de politie, brandweer
of ambulance te horen. Zet om die reden
het geluidsvolume niet te hoog.

Z OPMERKING
Het audiosysteem kan beschadigd raken
als de auto wordt gestart met behulp
van startkabels. Schakel het systeem
uit.

<Zonder navigatie.>
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<Met navigatie>

1. Aan/uitAan/uit-knop
Na het INschakelen:
Kort indrukken: Schakelt de
dempingsfunctie in en
uit.
Lang indrukken: Zet het apparaat uit.
Wanneer het systeem uitgeschakeld is:
Indrukken van de aan/uit-knop
schakelt het apparaat in.
2. Volume
olume-knop
Volume-instelling en tooninstelling in de
toonregelmodus.
3. BLUETOOTH -knop
Wordt gebruikt om de BLUETOOTHfuncties te selecteren die in het display
worden weergegeven
/INF
O-knop
4. TP
TP/INF
/INFO
Kort indrukken: Ontvangstinstelling
verkeersinformatie.
Lang indrukken: Toont de noodzakelijke
informatie voor handelingen in elke
modus en functie, programma’s die
worden uitgezonden en CD-informatie
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5. CD
CD//AUX
UX-knop
Verandert de audiomodus tussen CD en
AUX.

10. DIR
DIR-knop
Wordt gebruikt om een CD in het apparaat
te laden.

6. <<TUNE
<<TUNE-knop
Wanneer de radio ingeschakeld is, wordt
het
radiostation
geselecteerd
(afstemmen omlaag).
In de CD-functie wordt het gebruikt om
versneld achterwaarts door de nummers
te zoeken die worden afgespeeld.

11. |<SEEK
|<SEEK-knop
Kort indrukken: Om naar het volgende,
hogere te ontvangen radiostation te gaan.
Lang indrukken: Om automatisch op te
slaan.

7. >>TUNE
>>TUNE-knop
Wanneer de radio ingeschakeld is, wordt
het
radiostation
geselecteerd
(afstemmen omhoog).
In de CD-functie wordt het gebruikt om
versneld voorwaarts door de nummers te
zoeken die worden afgespeeld.
CT
8. EJE
EJECT
CT-knop
Wordt gebruikt om een CD uit het
apparaat te werpen.
9. Functie
Functie-toetsen
Wordt gebruikt om de functies te
selecteren die in het display worden
weergegeven.

12. >|SEEK
>|SEEK-knop
Kort indrukken: Om naar het vorige,
lagere te ontvangen radiostation te gaan.
Lang indrukken: Om automatisch op te
slaan.
13. BAND
BAND-knop (zonder navigatie)
Verandert de golflengte tussen AM en FM
BAND/MEDIA-knop (met navigatie)
Kort indrukken: Verandert de golflengte
tussen AM en FM.
Lang indrukken: Schakelt de A-NAVIfuncties.
14. FAV-toets
Schakelt tussen
voorkeuzekanalen.

pagina’s

met

15. MENU SOUND
SOUND-toets
Ingedrukt om de toon geluidsverdelingsmodi te selecteren voor toon voor/
achter en links/rechts.

IN/UITSCHAKELEN
Inschakelen
Druk op [POWER] om de radio in te
schakelen wanneer deze uitgeschakeld is.
Uitschakelen
Houd [POWER] langer dan 1 seconde
ingedrukt om de radio uit te schakelen
wanneer deze ingeschakeld is.
AUDIO DEMPEN
Druk op [POWER] om het geluid te dempen
wanneer de radio ingeschakeld is.
VOLUME-INSTELLING
Draai het volume rechtsom om het volume
te verhogen.
Draai het volume linksom om het volume te
lager te zetten.
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RADIO
AUDIO-INSTELLING

Faderregeling

RADIOSELECTIE

Bastooninstelling

Druk op [MENU SOUND] en het audiomenu
wordt weergegeven.

Druk op [BAND] om naar een andere
golflengte te luisteren.

Druk op [MENU SOUND] en het audiomenu
wordt weergegeven.
Druk op de functietoets onder “Bass” en draai
[VOLUME] rechts- of linksom.

Druk op de functietoets onder “Fad” en draai
[VOLUME] rechts- of linksom.
Selectie EQ-voorkeuze

Middentooninstelling
Druk op [MENU SOUND] en het audiomenu
wordt weergegeven.
Druk op de functietoets onder “Mid” en draai
[VOLUME] rechts- of linksom.
Hogetoneninstelling
Druk op [MENU SOUND] en het audiomenu
wordt weergegeven.
Druk op de functietoets onder “ Treb” en draai
[VOLUME] rechts- of linksom.

Druk op [MENU SOUND] en het audiomenu
wordt weergegeven.
Q” , waarna
Druk op de functietoets onder “P E
EQ
het EQ-voorkeuzemenu wordt weergegeven.
Druk op de functietoets onder de gewenste
EQ-voorkeuzestand.
Om de geselecteerde EQ-voorkeuze te
annuleren, drukt u nogmaals op [P-EQ] volgens
dezelfde procedure.

GOLFLENGTE WIJZIGEN
De golflengte verandert van AM naar FM of
van FM naar AM elke keer wanneer op
[BAND] (of BAND/MEDIA) wordt gedrukt.
HANDMA
TIG OMHOOG
A AG
HANDMATIG
OMHOOG//OML
OMLA
AFSTEMMEN
Druk op [<<TUNE]/[>>TUNE] om de
frequentie omhoog/omlaag te wijzigen.
De frequentie gaat elke keer dat [<<TUNE]/
[>>TUNE] wordt ingedrukt 1 stap omhoog of
omlaag.

De EQ-voorkeuzestanden zijn POP, Rock,
Country, Voice, Jazz, Classic.
OMHOOG/OMLAAG
Druk op [|<SEEK]/[>|SEEK] om het volgende/
vorige radiostation automatisch te vinden.

KLIMAATREGELING EN AUDIOSYSTEEM 4-21

GEHEUGEN V
OOR F
AVORIETE
VOOR
FA
VOORKEUZES
Deze beschikt over 6 favorietenpagina’s en
kan maximaal 48 radiostations opslaan,
ongeacht of het AM- of FM-golflengte is.
Een radiostation kan op de volgende wijze
worden opgeslagen
Stap 1: Zoek het radiostation of stem
handmatig op uw gewenste radiostation af.
Stap 2: Selecteer de favorietenpagina door
op [FAV] te drukken.
Stap 3: Houd de functietoets langer dan
1 seconde ingedrukt onder het nummer
waaronder u dit radiostation wilt opslaan.
Volgens bovenstaande procedure worden de
48 radiostations in het geheugen voor
favoriete voorkeuzes opgeslagen.

FAVORIETE V
OORKEUZE OPR
OEPEN
VOORKEUZE
OPROEPEN

RDS-BEDIENING

Met behulp van de onderstaande procedure
kunt u luisteren naar een radiostation dat als
favoriete voorkeuze is opslagen.

AF On/Off

Stap 1: Selecteer de favorietenpagina door
op [FAV] te drukken.
Stap 2: druk op de functietoets onder het
voorkeuzenummer waaronder de favoriete
radiozender is opgeslagen waarnaar u wilt
luisteren.
AUTO-OPSLAGFUNCTIE
Auto-opslag
Druk lang op de knop [|<SEEK] of [>|SEEK]
en de radio begint met de automatische
opslagprocedure en slaat automatische
12 radiostations op.

Met de AF-functie stemt de radio altijd af op
het beste station.
Druk op Menu bij ingeschakelde radio, waarna
de radio het radiomenu toont.
En druk op de functietoets onder “RDS”,
waarna de radio het RDS-menu weergeeft.
Druk op de functietoets onder “AF
AF””.
De AF-functie wordt elke dat u op de knop
drukt, in- of uitgeschakeld.
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CD(‘S) AFSPELEN
Regional On/Off
De Regional-functie zorgt ervoor dat de radio
overschakelt naar regionale radiostations
(Regional off).
Druk op Menu bij ingeschakelde radio, waarna
de radio het radiomenu toont.
En druk op de functietoets onder “RDS”
“RDS”,
waarna de radio het RDS-menu weergeeft.
G ”.
Druk op de functietoets onder “RE
“REG
De Regional-opties worden elke dat u op de
knop drukt, in- of uitgeschakeld.
Ontvangst verkeersinformatie
Druk op [TP/INFO] om naar de verkeersinformatie te luisteren, de radiozender schakelt
de verkeersinformatie in.
Druk op [TP/INFO] om de ontvangst van
verkeersinformatie te annuleren, wanneer de
verkeersinformatiefunctie van de radio
ingeschakeld is.

Radiostation met verkeersinformatie
zoeken
Wanneer u op [TP/INFO] drukt bij een
radiozender die geen verkeersinformatie
uitzendt, dan zoekt de radio naar de volgende
radiozender die verkeersinformatie uitzendt.

Bij elke CD die wordt geplaatst, wordt de radio
weergegeven op het display en terwijl elke CD
wordt geladen, verschijnt File check op het
display.
Zodra het afspelen begint, worden het
muziekstuk en het nummer ervan op het
display weergegeven.
Wanneer het contact of de radio wordt
uitgeschakeld, terwijl er zich een CD in de CDspeler bevindt, blijft deze in de CD-speler.
Wanneer een CD zich in de CD-speler bevindt
en het contact wordt ingeschakeld, moet de
radio worden ingeschakeld om het afspelen
van de huidige CD te starten. Wanneer het
contact en de radio worden ingeschakeld,
begint de CD op het punt met afspelen waar
het gestopt was, wanneer het de laatst
geselecteerde audiobron was.
De CD-speler kan met behulp van een
adapterring kleinere CD’s van 8 cm afspelen.
Normale en kleinere CD’s worden op dezelfde
wijze geladen.
Wanneer een CD-R wordt afgespeeld, kan de
geluidskwaliteit slechter zijn als gevolg van de
CD-R-kwaliteit, de opnamemethode, de
kwaliteit van de muziek die is opgenomen en
de manier waarop met de CD is omgegaan.
Het kan zijn dat de CD vaker overslaat, dat
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nummers moeilijker te vinden zijn en/of er
kunnen problemen zijn bij het laden en
uitwerpen. Wanneer deze problemen
optreden, controleert u het afspeeloppervlak
van de CD. Wanneer het oppervlak van de CD
beschadigd is, bijv. breuken, beschadigingen
of krassen, kan de CD niet correct worden
afgespeeld. Wanneer het oppervlak van de CD
vervuild is, raadpleegt u Onderhoud van uw
CD’s voor meer informatie.
Als er geen duidelijke beschadiging is,
probeert u een CD waarvan u weet dat die
goed is.
Plak geen labels op een CD, deze kunnen
vastlopen in de CD-speler. Wanneer een CD is
opgenomen op een pc en u wilt de inhoud
ervan vermelden, probeert u dan de CD te
beschrijven met een CD-marker.

Z OPMERKING
Wanneer u een CD van een label
voorziet, meer dan een CD tegelijkertijd
in de sleuf plaatst of probeert gekraste
of beschadigde CD’s af te spelen, kunt
u de CD-speler beschadigen. Wanneer u
an de CD-speler
ebruik
gebruik maakt vvan
CD-speler,, ggebruik
dan alleen CD’s in goede staat zonder
labels, plaats één CD tegelijk en houd de
CD-speler en de CD-sleuf vrij van
vreemde materialen, vloeistoffen en
vuil.
Als er een fout wordt weergegeven op het
en” verderop
display, raadpleegt u “CD-bericht
CD-berichten”
in dit hoofdstuk.
SELE
CTIE V
AN CD
VAN
CD--AFSPEELMODUS
SELECTIE

CD UITWERPEN
Druk op [EJECT] en de CD wordt uit de lade
van de radio geworpen.
Neem de CD uit de lade.
PAUZE
Druk op [CD/AUX] om het afspelen te
onderbreken terwijl een CD wordt afgespeeld.
USE” knippert in het display.
“P
PAUSE
Druk opnieuw op [CD/AUX] om het afspelen
van de CD opnieuw te starten.
Wanneer de radio is aangesloten op een
extern apparaat, is de pauzefunctie
uitgeschakeld.
VOLGENDE/VORIGE NUMMER

Druk op [CD/AUX] om de CD in een andere
modus af te spelen.

Druk op [<<TUNE]/[>>TUNE] waarna de radio
begint met het afspelen van het volgende/
vorige nummer.

CD LADEN

VOLGENDE/VORIGE MAP

Plaatst u een CD in een CD-sleuf met het CDlabel omhoog, dan trekt de radio de CD
automatisch in de sleuf en speelt de CD af.

Druk op [|<SEEK]/[>|SEEK] waarna de radio
begint met het afspelen van het volgende/
vorige nummer.
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M P 33// W M A
A-- C D
VERSNELD V
OOR
UIT
VOOR
OORUIT
UIT// VERSNELD
ACHTERUIT
Houd [<<TUNE]/[>>TUNE] ingedrukt, waarna de
radio versneld vooruit/versneld achteruit afspeelt.

INT (SCANNEN):

MP3
-F
ORMA
AT
MP3// WMA
WMA-F
-FORMA
ORMAA

“INT””, waarna de
Druk op de functietoets onder “INT
radio de eerste paar seconden van alle nummers
achtereenvolgens afspeelt.

Wanneer u uw eigen MP3/WMA-CD op een pc
brandt.
• Zorg ervoor dat de MP3/WMA-bestanden op
een CD-R-schijf worden gebrand.
• Mix geen standaard audio- en MP3/WMAbestanden op een CD.
• Zorg ervoor dat elk mp3/wma-bestand
voorzien is van een “mp3”- of een “wma”extensie, andere bestandsextensies werken
wellicht niet.
• Bestanden kunnen worden opgenomen met
een verscheidenheid aan vaste of variabele
bitrates. Titel van het nummer, naam van de
artiest en album zijn beschikbaar voor
weergave door de radio wanneer ze zijn
opgenomen met behulp van ID3-tags versie
1 en 2.
• Maak een mappenstructuur waarin de
nummers gemakkelijk kunnen worden
gevonden tijdens het rijden. Rangschik
nummers op album waarbij voor elk album
een map wordt gebruikt. Elke map of elk
album moet 18 nummers of minder bevatten.
• Zorg ervoor dat de CD wordt afgesloten
wanneer een MP3/WMA-CD wordt gebrand,
met behulp van meervoudige sessies. Het is
gewoonlijk beter om de CD in zijn geheel in
een keer te branden.

Om deze functie te annuleren, drukt u opnieuw
op de functietoets onder “INT
“INT””.
RPT (HERHALEN)
Druk op de functietoets onder “RPT
“RPT””, waarna de
radio het huidige nummer eindeloos afspeelt.
Om deze functie te annuleren, drukt u opnieuw
op de functietoets onder “RPT
“RPT””.
RDM (WILLEKEURIG):
Druk op de functietoets onder “RDM”
“RDM”, waarna
de radio de nummers willekeurig afspeelt.
Om deze functie te annuleren, drukt u opnieuw
“RDM”.
op de functietoets onder “RDM”

GEBR
UIKEN
RU
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De CD-speler kan maximaal 50 mappen,
5 sessies en 999 bestanden lezen. Lange
bestandsnamen, mapnamen verbruiken meer
schijfruimte dan nodig. Om ruimte op een
schijf te besparen, houdt u de lengte van de
bestands- en mapnamen zo kort mogelijk. U
kunt ook een MP3/WMA-CD afspelen die is
opgenomen zonder bestandsmappen. Het
systeem kan maximaal 8 mappen in een
boomstructuur ondersteunen, maar houdt de
boomstructuur van de mappen tot een
minimum beperkt om de complexiteit en de
mogelijke verwarring zo gering mogelijk te
houden wanneer een bepaalde map tijdens
het afspelen wordt gezocht. Wanneer een CD
meer dan 50 mappen, 5 sessies en
999 bestanden bevat, kunt u met de CD-speler
het maximale aantal openen en daar
doorheen navigeren, maar alle items buiten
dit maximum worden genegeerd.

HOOFDDIRE
CT
OR
Y
HOOFDDIRECT
CTOR
ORY
De hoofddirectory wordt als een map
beschouwd. Wanneer de hoofddirectory
gecomprimeerde audiobestanden bevat,
wordt de directory weergegeven als ROOT. Alle
bestanden die zich in deze hoofddirectory
bevinden, worden eerst geopend voor enige
andere directory.

Wanneer de naam wordt weergegeven van de
map, geeft de radio ROOT weer.
Wanneer de CD alleen gecomprimeerde
audiobestanden bevat maar geen mappen,
worden alle bestanden onder de hoofdmap
geplaatst. Wanneer de naam wordt
weergegeven van de map, geeft de radio
ROOT weer.

LE
GE DIRE
CT
OR
Y OF MAP
LEGE
DIRECT
CTOR
ORY

GORDE
AFSPEEL
VOL
AFSPEELV
OLGORDE

Wanneer er zich in de bestandsstructuur een
hoofddirectory of een map bevindt die alleen
mappen/submappen bevat en geen
gecomprimeerde bestanden in de map zelf,
zal de speler doorgaan naar de volgende map
in de bestandsstructuur die gecomprimeerde
audiobestanden bevat en de lege map wordt
niet weergegeven of genummerd.

Nummers worden in de volgende volgorde
afgespeeld:

Geen map
Wanneer de CD alleen gecomprimeerde
bestanden bevat, worden de bestanden onder
de hoofdmap geplaatst. De functies volgende
en vorige map hebben dan geen functie op
een CD die is opgenomen zonder mappen.

• Het afspelen begint vanaf het eerste
nummer in de hoofddirectory.
• Wanneer alle nummer in de hoofddirectory
zijn afgespeeld, gaat het afspelen verder
met de bestanden op basis van hun
numerieke vermelding.
• Nadat het laatste nummer in de laatste
map is afgespeeld, begint de CD-speler
weer met het afspelen van het eerste
nummer uit de eerste map of de
hoofddirectory.
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ANDSY
STEEM EN -NAMEN
BEST
BESTANDSY
ANDSYSTEEM
De titel van het nummer in de ID3-tag wordt
weergegeven. Wanneer de titel van het
nummer niet aanwezig is in de ID3-tag, toont
de radio in plaats daarvan de bestandsnaam
zonder de extensie (zoals MP3/WMA).
Titels van nummers die langer zijn dan
32 tekens of 4 pagina’s worden afgekort. Het
display toont geen delen van woorden op de
laatste pagina met tekst en de extensie van
de bestandsnaam wordt niet weergegeven.
EEN MP3/WMA AFSPELEN
Met ingeschakeld contact plaatst u een CD
gedeeltelijk in de sleuf, met het label
omhoog. De CD-speler trekt de CD naar
binnen, waarna vervolgens Loading, File check
en dan MP3 of WMA wordt weergegeven op
het display. Vervolgens moet de CD worden
afgespeeld. U kunt geen CD plaatsen als het
contact niet minimaal in de stand ACC staat.
Zodra een nieuw nummer begint met
afspelen, wordt het nummer van het
muziekstuk en de titel weergegeven in het
display.

Wanneer het contact of de radio wordt
uitgeschakeld, terwijl er zich een CD in de CDspeler bevindt, blijft deze in de CD-speler.
Wanneer een CD zich in de CD-speler bevindt
en het contact wordt ingeschakeld, moet de
radio worden ingeschakeld om het afspelen
van de CD te starten. Wanneer het contact
en de radio worden ingeschakeld, begint de
CD op het punt met afspelen waar het gestopt
was, wanneer het de laatst geselecteerde
audiobron was.
De CD-speler kan met behulp van een
adapterring kleinere CD’s van 8 cm afspelen.
Normale en kleinere CD’s worden op dezelfde
wijze geladen.
Wanneer een CD-R wordt afgespeeld, kan de
geluidskwaliteit slechter zijn als gevolg van de
CD-R-kwaliteit, de opnamemethode, de
kwaliteit van de muziek die is opgenomen en
de manier waarop met de CD is omgegaan.
Het kan zijn dat de CD vaker overslaat, dat
nummers moeilijker te vinden zijn en/of er
kunnen problemen zijn bij het laden en
uitwerpen. Wanneer deze problemen
optreden, controleert u het afspeeloppervlak
van de CD. Wanneer het oppervlak van de CD
beschadigd is, bijv. breuken, beschadigingen
of krassen, kan de CD niet correct worden

afgespeeld. Wanneer het oppervlak van de CD
vervuild is, raadpleegt u Onderhoud van uw
CD’s voor meer informatie.
Als er geen duidelijke beschadiging is,
probeert u een CD waarvan u weet dat die
goed is.
Plak geen labels op een CD, deze kunnen
vastlopen in de CD-speler. Wanneer een CD is
opgenomen op een pc en u wilt de inhoud
ervan vermelden, probeert u dan de CD te
beschrijven met een CD-marker.

Z OPMERKING
Wanneer u een CD van een label
voorziet, meer dan een CD tegelijkertijd
in de sleuf plaatst of probeert gekraste
of beschadigde CD’s af te spelen, kunt
u de CD-speler beschadigen. Wanneer u
an de CD-speler
ebruik
gebruik maakt vvan
CD-speler,, ggebruik
dan alleen CD’s in goede staat zonder
labels, plaats één CD tegelijk en houd de
CD-speler en de CD-sleuf vrij van
vreemde materialen, vloeistoffen en
vuil.
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CD-BERICHTEN
Als er een fout wordt weergegeven op het
en” verderop
display, raadpleegt u “CD-bericht
CD-berichten”
in dit hoofdstuk.
Alle CD-functies werken op dezelfde wijze
wanneer mp3/wma-bestanden worden
afgespeeld, met uitzondering van de hier
genoemde functies. Zie “Een CD afspelen”
voorheen voor meer informatie.

ALL
/DIRE
CT
OR
Y-MODUS
ALL/DIRE
/DIRECT
CTOR
ORY
De functies herhalen, introscan en willekeurig
werken in deze map wanneer de All-modus
actief is.
ALL”” , waarna
Druk op de functietoets onder “ALL
“All” verandert in “DIR
“DIR””.

CHECK CD
CD: Wanneer dit bericht op het display
wordt getoond, en/of de CD wordt
uitgeworpen, kan dat een van de volgende
redenen hebben:
• De CD is erg warm. Wanneer de
temperatuur tot een normale waarde is
gedaald, kan de CD worden afgespeeld.

Om deze DIR-modus te annuleren, drukt u
opnieuw op de functietoets onder “DIR
“DIR””.

• U rijdt op een zeer slechte weg. Wanneer
de weg vlakker wordt, zou de CD
afgespeeld moeten worden.

TAG -INF
ORMA
TIE
ID3-T
-INFORMA
ORMATIE
WEERG
GAVE ID3WEER

• De CD is vuil, gekrast, nat of ondersteboven
geplaatst.

Druk op [TP/INFO], de radio geeft de id3-taginformatie van de huidige bestanden weer.

• De lucht is zeer vochtig. Indien dat het
geval is, wacht u ongeveer een uur en
probeert u het opnieuw.
• Het formaat van de CD is wellicht niet
compatibel. Zie “MP3-formaat” eerder in
dit hoofdstuk.
• Er kan een probleem zijn geweest tijdens
het branden van de CD.
• Het label is wellicht vastgelopen in de CDspeler.
Wanneer de CD niet correct wordt afgespeeld
vanwege een andere reden, probeert u een
CD waarvan u weet dat deze goed is.

4-28 KLIMAATREGELING EN AUDIOSYSTEEM

Als storingen herhaald optreden of als een
storing niet kan worden verholpen, neemt u
contact op met uw dealer. Wanneer de radio
een foutmelding weergeeft, schrijft u deze op
en meldt u deze aan uw dealer wanneer u het
probleem meldt.

AU X
X-- M O D U S

BEVEILIGINGSSYSTEEM

De radio beschikt over een AUX-stekkeringang
(diameter 3,5 mm) die zich rechts onderin het
voorpaneel bevindt.

Het beveiligingssysteem beschermt tegen
diefstal van de radio.

Dit is geen audio-uitgang, sluit de
hoofdtelefoon niet aan op de voorste AUXstekkeringang.
U kunt echter een extern audioapparaat, zoals
een iPod, laptop, mp3-speler, cd-wisselaar, of
XM™-ontvanger enz., aansluiten op de auxstekkeringang voor gebruik als alternatieve
geluidsbron.

Wanneer een ID-code is geregistreerd in de
beveiligingsvergrendelingsfunctie, zal het
apparaat, indien gestolen en ergens anders
ingebouwd, niet kunnen worden gebruikt,
tenzij de geregistreerde ID-code wordt
ingevoerd.
Het veiligheidsslot instellen (de ID-code
registreren)
Schakel de radio uit.

 Druk op [POWER] terwijl u tegelijkertijd
SELECTIE AUX IN-MODUS
Druk op [CD/AUX] in de andere afspeelmodus.
Wanneer de AUX-ingang de aanwezigheid van
een ingangstekker niet kan detecteren, zal de
AUX-modus niet worden ingeschakeld.

[TP/INFO] en de meest linkse functietoets
ingedrukt houdt.
De registratiemodus voor de ID-code wordt
ingeschakeld en de cijfers 1 tot 6 worden
weergegeven op het display.

Druk op de functietoetsen onder “1 tot 6”
op het display om de viercijferige code in
te voeren.

 Druk op [POWER].
De ID-code wordt geregistreerd en de radio
wordt uitgeschakeld.

KLIMAATREGELING EN AUDIOSYSTEEM 4-29

BLUETOOTH-MODUS
BEVEILIGINGSVERGRENDELING
ONTGRENDELEN
Schakel de radio uit.

 Druk op [POWER] terwijl u tegelijkertijd
[TP/INFO] en de meest linkse functietoets
ingedrukt houdt.
De registratiemodus voor de ID-code wordt
ingeschakeld en de cijfers 1 tot 6 worden
weergegeven op het display.

Druk op de functietoetsen onder “1 tot 6”
op het display om de viercijferige code in
te voeren.

 Druk op [POWER].
Wanneer de ingevoerde code overeenkomt
met de geregistreerde code, wordt de
beveiligingsvergrendeling gedeactiveerd en
wordt de radio uitgeschakeld.

AANWIJZING
Zodra een ID-code geregistreerd is, is
deze ID-code noodzakelijk om de
beveiligingsvergrendeling uit te
schakelen. Zorg ervoor dat u de
beveiligingscode nooit vergeet.
Wanneer een onjuiste code tienmaal
achtereenvolgens wordt ingevoerd om de
beveiligingsvergrendeling te deactiveren,
kunnen er gedurende circa een uur geen
nieuwe pogingen worden gedaan.

BLUETOOTH
Druk op [BLUETOOTH]. De radio schakelt over
naar de koppelingsprocedure.
Koppelingsprocedure
Stap 1: druk op de toets onder “PAIRING” op
het display.
Stap 2: Zoek en selecteer de apparaatnaam
“CAR AUDIO” in de telefoon voor de Bluetoothverbinding.
De radio toont de naam van het aangesloten
apparaat gedurende 3 seconden.
Na de aansluitprocedure keert de radio terug
naar de “modusselectie” en “BT” wordt
weergegeven.
Een gesprek voeren.
Stap 1: druk op de toets onder “Call” op het
display.
Stap 2: druk op de toets onder “Last Call” op
het display.
De audio toont “Dialing...” en “Connected”.
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Inkomend gesprek

A2DP-MODUS

Automatische verbinding

De audio toont gedurende 3 seconden
“Incoming Call...”, vervolgens zal de audio
“Incoming call number” weergeven, tenzij de
gebruiker op de toets “ANSWER” of de toets
“DECLINE” drukt.

Druk op de toets onder “AUDIO PLAY” op het
display.

Geval 1: de audio probeert automatisch een
verbinding met het vorige BT-apparaat tot
stand te brengen wanneer de radio wordt
ingeschakeld.

1) Door op de toets “ANSWER” te drukken
wordt het gesprek via de geluidsinstallatie
weergegeven.
2) Druk op de toets “DECLINE” om de laatste
modus van de radio opnieuw in te
schakelen.
Weergave via geluidsinstallatie
Wanneer u tijdens een telefoongesprek op de
toets onder “MIC MUTE” drukt, wordt de
microfoon gedempt.
Wanneer u tijdens een telefoongesprek op de
toets onder “PRIVATE” of op de aan/uit-toets
drukt, schakelt u over naar de “privémodus”.
Wanneer u tijdens een telefoongesprek op de
toets onder “HANG UP” drukt, wordt de laatste
modus weer geactiveerd.

 AFSPELEN
Druk op de toets onder [9] om MP3bestanden op de aangesloten telefoon
af te spelen.

 Pauze
Druk op de toets onder [j] om het
afspelen van een mp3-bestand te
onderbreken.
 Volgende/vorige nummer
Druk op de toets onder [R/C] om het
volgende of het vorige MP3-bestand af
te spelen.

Geval 2: het BT-apparaat dat gekoppeld is aan
de audio komt opnieuw terug bij de audio
nadat het eerst op 10 m verwijderd was. De
audio probeert automatisch een verbinding
met het BT-apparaat tot stand te brengen.
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AFST
ANDSBEDIENING OP
TANDSBEDIENING
HET STUUR
1. Aan/uit
Aan/uit-knop
Inschakelen: Druk op deze knop.
Uitschakelen: Houd deze knop langer dan 1
seconde ingedrukt.
Audio dempen: Druk op deze knop wanneer
de radio ingeschakeld is.
er
hoger
er-toets 1 stap verhoging: Druk
2. Volume hog
minder dan 1 seconde op deze toets en de
radio verhoogt het volumeniveau.
Automatische volumeverhoging: Druk langer
dan 1 seconde op deze knop en de radio
verhoogt het volumeniveau stap voor stap.
3. Volume omlaag
omlaag-toets
Druk op de Volume omlaag-knop om het
volumeniveau te verlagen.
1 stap verlaging: Druk minder dan 1 seconde
op deze toets en de radio verlaagt het
volumeniveau.
Continu verlagen: Druk langer dan 1 seconde
op deze knop en de radio verlaagt het
volumeniveau stap voor stap.

4. SEEK
SEEK-knop
1) RADIO MODE: druk minder dan 1 seconde
op deze knop om naar de
voorkeuzeradiozender te gaan. (Favorietvoorkeuze-nr. 1o#2o#3o#4...)
Druk langer dan 1 seconde op deze toets
om naar het volgende radiostation te
zoeken.
2) CDP MODE: Druk korter dan 1 seconde op
deze toets om naar het volgende nummer
te gaan. (Nummer01o Nummer02o...)
Druk langer dan 1 seconde op deze toets
om het nummer versneld af te spelen.
5.. MODE
MODE-toets
Elke keer wanneer op deze toets wordt
gedrukt, verandert de weergavemodus als
volgt.
FMoAMoCD(MP3/WMA)o(AUX)oFM...

6. GESPREK
Kort indrukken: Een gesprek voeren
(eenmaal indrukken), nummer kiezen
(tweemaal indrukken)
Lang indrukken: Hetvoeren van een
telefoongesprek annuleren.
Bij een inkomend telefoongesprek, kort
indrukken: Het telefoongesprek beantwoorden.
Lang indrukken: Het telefoongesprek
annuleren. Wanneer het telefoongesprek
via de geluidsinstallatie wordt weergegeven,
lang indrukken: gesprek beëindigen.
* Bedrijfstemperaturen
ALLE functies moeten binnen een
temperauurbereik van -20 °C tot +70 °C gewoon
werken.
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RDS-RADIO EN
D-- W I S S E L A A R
CD
Lees voordat u het systeem voor de eerste
keer gebruikt zorgvuldig deze instructies.

Z OPMERKING
De verkeersveiligheid heeft altijd de
hoogste prioriteit. Bedien uw
audiosysteem daarom alleen als de wegen verkeerssituatie dit toestaan. Zorg
ervoor dat u vertrouwd bent met het
systeem voordat u de weg opgaat.
U dient in uw auto altijd in staat te zijn
om de sirene van de politie, brandweer
of ambulance te horen. Zet om die reden
het geluidsvolume niet te hoog.

Z OPMERKING
Het audiosysteem kan beschadigd raken
als de auto wordt gestart met behulp
van startkabels. Schakel het systeem
uit.
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1. Aan/uitAan/uit-knop
Na het INschakelen:
Kort indrukken: Schakelt de
dempingsfunctie in en
uit.
Lang indrukken: Zet het apparaat uit.
Wanneer het systeem uitgeschakeld is:
Indrukken van de aan/uit-knop schakelt
het apparaat in.
2. Volume
olume-knop
Volume-instelling en tooninstelling in de
toonregelmodus.
3. BLUETOOTH -knop
Wordt gebruikt om de BLUETOOTHfuncties te selecteren die in het display
worden weergegeven
/INF
O-knop
4. TP
TP/INF
/INFO
Kort indrukken: Ontvangstinstelling
verkeersinformatie.
Lang indrukken: Toont de noodzakelijke
informatie voor handelingen in elke
modus en functie, programma’s die
worden uitgezonden en CD-informatie.

5. CD
CD//AUX
UX-knop
Verandert de audiomodus tussen CD en
AUX.
6. <<TUNE
<<TUNE-knop
Wanneer de radio ingeschakeld is, wordt
het
radiostation
geselecteerd
(afstemmen omlaag).
In de CD-functie wordt het gebruikt om
versneld achterwaarts door de nummers
te zoeken die worden afgespeeld.
>>TUNE-knop
7. >>TUNE
Wanneer de radio ingeschakeld is, wordt
het
radiostation
geselecteerd
(afstemmen omhoog).
In de CD-functie wordt het gebruikt om
versneld voorwaarts door de nummers te
zoeken die worden afgespeeld.
CT
8. EJE
EJECT
CT-knop
Wordt gebruikt om een CD uit het
apparaat te werpen.
9. Functie
Functie-toetsen
Wordt gebruikt om de functies te
selecteren die in het display worden
weergegeven.
10. LOAD
LOAD-toets
Wordt gebruikt om een CD in het apparaat
te laden.

11. |<SEEK
|<SEEK-knop
Kort indrukken: Om naar het volgende,
hogere te ontvangen radiostation te gaan.
Lang indrukken: Om automatisch op te
slaan.
>|SEEK-knop
12. >|SEEK
Kort indrukken: Om naar het vorige,
lagere te ontvangen radiostation te gaan.
Lang indrukken: Om automatisch op te
slaan.
13. BAND
BAND-toets
Verandert de golflengte tussen AM en
FM.
14. FAV-toets
Schakelt tussen
voorkeuzekanalen.

pagina’s

met

15. MENU SOUND
SOUND-toets
Ingedrukt om de toon geluidsverdelingsmodi te selecteren voor toon
voor/achter en links/rechts.

4-34 KLIMAATREGELING EN AUDIOSYSTEEM

IN/UITSCHAKELEN

AUDIO-INSTELLING

Balansregeling

Inschakelen
Druk op [POWER] om de radio in te
schakelen wanneer deze uitgeschakeld is.

Bastooninstelling

Druk op [MENU SOUND] en het audiomenu
wordt weergegeven.

Uitschakelen
Houd [POWER] langer dan 1 seconde
ingedrukt om de radio uit te schakelen
wanneer deze ingeschakeld is.

Druk op [MENU SOUND] en het audiomenu
wordt weergegeven.
Druk op de functietoets onder “Bass” en draai
[VOLUME] rechts- of linksom.

Faderregeling
Middentooninstelling

AUDIO DEMPEN
Druk op de [POWER]-knop om het geluid te
onderdrukken de voeding ingeschakeld is.

Druk op [MENU SOUND] en het audiomenu
wordt weergegeven.
Druk op de functietoets onder “Mid” en draai
[VOLUME] rechts- of linksom.

VOLUME-INSTELLING
Draai het volume rechtsom om het volume
te verhogen.
Draai het volume linksom om het volume te
lager te zetten.

Druk op de functietoets onder “Bal” en draai
[VOLUME] rechts- of linksom.

Hogetoneninstelling
Druk op [MENU SOUND] en het audiomenu
wordt weergegeven.
Druk op de functietoets onder “ Treb” en draai
[VOLUME] rechts- of linksom.

Druk op [MENU SOUND] en het audiomenu
wordt weergegeven.
Druk op de functietoets onder “Fad” en draai
[VOLUME] rechts- of linksom.
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RADIO
Selectie EQ-voorkeuze

RADIOSELECTIE

Druk op [MENU SOUND] en het audiomenu
wordt weergegeven.

Druk op [Band] om naar een andere golflengte
te luisteren.

Q” , waarna
Druk op de functietoets onder “P E
EQ
het EQ-voorkeuzemenu wordt weergegeven.
Druk op de functietoets onder de gewenste
EQ-voorkeuzestand.
Om de geselecteerde EQ-voorkeuze te
annuleren, drukt u nogmaals op [P-EQ] volgens
dezelfde procedure.
De EQ-voorkeuzestanden zijn POP, Rock,
Country, Voice, Jazz, Classic.

GOLFLENGTE WIJZIGEN
De golflengte verandert van AM naar FM of
van FM naar AM elke keer wanneer op
[BAND] wordt gedrukt.
HANDMA
TIG OMHOOG
A AG
HANDMATIG
OMHOOG//OML
OMLA
AFSTEMMEN

GEHEUGEN V
OOR F
AVORIETE
VOOR
FA
VOORKEUZES
Deze beschikt over 6 favorietenpagina’s en
kan maximaal 48 radiostations opslaan,
ongeacht of het AM- of FM-golflengte is.
Een radiostation kan op de volgende wijze
worden opgeslagen
Stap 1: Zoek het radiostation of stem
handmatig op uw gewenste radiostation af.
Stap 2: Selecteer de favorietenpagina door
op [FAV] te drukken.

Druk op [<<TUNE]/[>>TUNE] om de
frequentie omhoog/omlaag te wijzigen.

Stap 3: Houd de functietoets langer dan 1
seconde ingedrukt onder het nummer
waaronder u dit radiostation wilt opslaan.

De frequentie gaat elke keer dat [<<TUNE]/
[>>TUNE] wordt ingedrukt 1 stap omhoog of
omlaag.

Volgens bovenstaande procedure worden de
48 radiostations in het geheugen voor
favoriete voorkeuzes opgeslagen.

OMHOOG/OMLAAG
Druk op [|<SEEK]/[>|SEEK] om het volgende/
vorige radiostation automatisch te vinden.
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FAVORIETE V
OORKEUZE OPR
OEPEN
VOORKEUZE
OPROEPEN

RDS-BEDIENING

Met behulp van de onderstaande procedure
kunt u luisteren naar een radiozender die als
favoriete voorkeuze is opslagen.

AF ON/OFF

Stap 1: Selecteer de favorietenpagina door
op [FAV] te drukken.
Stap 2: druk op de functietoets onder het
voorkeuzenummer waaronder de favoriete
radiozender is opgeslagen waarnaar u wilt
luisteren.
AUTO-OPSLAGFUNCTIE
Auto-opslag
Druk lang op de knop [|<SEEK] of [>|SEEK]
en de radio begint met de automatische
opslagprocedure en slaat automatische
12 radiostations op.

De Regional-opties worden elke dat u op de
knop drukt, in- of uitgeschakeld.

Met de AF-functie stemt de radio altijd af op
het beste station.

Ontvangst verkeersinformatie

Druk op Menu bij ingeschakelde radio, waarna
de radio het radiomenu toont.

Druk op [TP/INFO] om naar de verkeersinformatie te luisteren, de radiozender schakelt
de verkeersinformatie in.

En druk op de functietoets onder “RDS”,
waarna de radio het RDS-menu weergeeft.
Druk op de functietoets onder “AF
AF””.
De AF-functie wordt elke dat u op de knop
drukt, in- of uitgeschakeld.
Regional On/Off
De Regional-functie zorgt ervoor dat de radio
overschakelt naar regionale radiostations
(Regional off).
Druk op Menu bij ingeschakelde radio, waarna
de radio het radiomenu toont.
En druk op de functietoets onder “RDS”
“RDS”,
waarna de radio het RDS-menu weergeeft.
G” .
Druk op de functietoets onder “RE
“REG

Druk op [TP/INFO] om de ontvangst van
verkeersinformatie te annuleren, wanneer de
verkeersinformatiefunctie van de radio
ingeschakeld is.
Radiostation met verkeersinformatie
zoeken
Wanneer u op [TP/INFO] drukt bij een
radiozender die geen verkeersinformatie
uitzendt, dan zoekt de radio naar de volgende
radiozender die verkeersinformatie uitzendt.
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CD(‘S) AFSPELEN
Bij elke CD die wordt geplaatst, wordt de radio
weergegeven op het display en terwijl elke CD
wordt geladen, verschijnt File check op het
display.
Zodra het afspelen begint, worden het
muziekstuk en het nummer ervan op het
display weergegeven.
Wanneer het contact of de radio wordt
uitgeschakeld, terwijl er zich een CD in de CDspeler bevindt, blijft deze in de CD-speler.
Wanneer een CD zich in de CD-speler bevindt
en het contact wordt ingeschakeld, moet de
radio worden ingeschakeld om het afspelen
van de huidige CD te starten. Wanneer het
contact en de radio worden ingeschakeld,
begint de CD op het punt met afspelen waar
het gestopt was, wanneer het de laatst
geselecteerde audiobron was.
De CD-speler kan met behulp van een
adapterring kleinere CD’s van 8 cm afspelen.
Normale en kleinere CD’s worden op dezelfde
wijze geladen.
Wanneer een CD-R wordt afgespeeld, kan de
geluidskwaliteit slechter zijn als gevolg van de
CD-R-kwaliteit, de opnamemethode, de
kwaliteit van de muziek die is opgenomen en
de manier waarop met de CD is omgegaan.

Het kan zijn dat de CD vaker overslaat, dat
nummers moeilijker te vinden zijn en/of er
kunnen problemen zijn bij het laden en
uitwerpen. Wanneer deze problemen
optreden, controleert u het afspeeloppervlak
van de CD. Wanneer het oppervlak van de CD
beschadigd is, bijv. breuken, beschadigingen
of krassen, kan de CD niet correct worden
afgespeeld. Wanneer het oppervlak van de CD
vervuild is, raadpleegt u Onderhoud van uw
CD’s voor meer informatie.
Als er geen duidelijke beschadiging is,
probeert u een CD waarvan u weet dat die
goed is.
Plak geen labels op een CD, deze kunnen
vastlopen in de CD-speler. Wanneer een CD is
opgenomen op een pc en u wilt de inhoud
ervan vermelden, probeert u dan de CD te
beschrijven met een CD-marker.

Z OPMERKING
Wanneer u een CD van een label
voorziet, meer dan een CD tegelijkertijd
in de sleuf plaatst of probeert gekraste
of beschadigde CD’s af te spelen, kunt
u de CD-speler beschadigen. Wanneer u
an de CD-speler
ebruik
gebruik maakt vvan
CD-speler,, ggebruik
dan alleen CD’s in goede staat zonder
labels, plaats één CD tegelijk en houd de
CD-speler en de CD-sleuf vrij van
vreemde materialen, vloeistoffen en
vuil.
Als er een fout wordt weergegeven op het
en” verderop
display, raadpleegt u “CD-bericht
CD-berichten”
in dit hoofdstuk.
SELE
CTIE V
AN CD
SELECTIE
VAN
CD--AFSPEELMODUS
Druk op [CD/AUX] om de CD in een andere
modus af te spelen.
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CD LADEN

CD UITWERPEN

VOLGENDE/VORIGE CD

Deze radio is geschikt voor 6 CD’s.

Druk op [EJECT] en de radio toont het
schijfnummer dat in de radio is geplaatst.

Druk op de functietoets onder “DISC+/DISC
“DISC+/DISC--”
om de cd te wisselen. vervolgens speelt de
radio het eerste nummer van de volgende/
vorige cd.

Stap 1: Druk op [LOAD] en de radio toont
het aantal lege CD-plaatsen.
Stap 2: Druk op de functietoets onder het
schijfnummer dat u wilt plaatsen.
Stap 3: Plaats een CD in een CD-sleuf met
het CD-label omhoog, dan trekt de radio
de CD automatisch in de sleuf en speelt
de CD af.
Om meerdere CD’s te plaatsen, gaat u als
volgt te werk:
Stap 1: houd de Load-toets een seconde
ingedrukt. U hoort een pieptoon en er
wordt een bericht weergegeven om
meerdere CD’s te plaatsen.
Stap 2: Volg de getoonde instructies
wanneer u de CD’s moet plaatsen.
De CD-speler biedt plaats aan maximaal
6 CD’s.
AANWIJZING
Druk opnieuw op de LOAD-toets om het
laden van meer CD’s te annuleren.

Druk op de functietoets onder het nummer,
de CD wordt uit de lade van de radio
geworpen.
Neem de CD uit de lade.

VOLGENDE/VORIGE NUMMER

Druk langer dan 1 seconde op [EJECT] en de
radio werpt de CD’s in volgorde uit.

Druk op [<<TUNE]/[>>TUNE] waarna de radio
begint met het afspelen van het volgende/
vorige nummer.

PAUZE
Druk op [CD/AUX] om het afspelen te
onderbreken terwijl een CD wordt afgespeeld.
“P
AUSE
“PA
USE”” knippert in het display.
Druk opnieuw op [CD/AUX] om het afspelen
van de CD opnieuw te starten.
Wanneer de radio is aangesloten op een
extern apparaat, is de pauzefunctie
gedeactiveerd.

VOLGENDE/VORIGE MAP
Druk op [|<SEEK]/[>|SEEK] waarna de radio
begint met het afspelen van het volgende/
vorige nummer.
VERSNELD V
OOR
UIT
VOOR
OORUIT
UIT// VERSNELD
ACHTERUIT
Houd [<<TUNE]/[>>TUNE] ingedrukt, waarna
de radio versneld vooruit/versneld achteruit
afspeelt.
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M P 33// W M A
A-- C D
RPT (HERHALEN)

INT (SCANNEN):

Druk op de functietoets onder “RPT
“RPT”” , waarna
de radio het huidige nummer eindeloos
afspeelt.

Druk op de functietoets onder “INT
“INT”” , waarna
de radio de eerste paar seconden van alle
nummers achtereenvolgens afspeelt.

Om deze functie te annuleren, drukt u
opnieuw op de functietoets onder “RPT
“RPT””.

Om deze functie te annuleren, drukt u
opnieuw op de functietoets onder “INT
“INT””.

RDM (WILLEKEURIG):
Druk op de functietoets onder “RDM”
“RDM”, waarna
de radio de nummers willekeurig afspeelt.
Om deze functie te annuleren, drukt u
opnieuw op de functietoets onder “RDM”
“RDM”.

GEBR
UIKEN
RU

MP3
-F
ORMA
AT
MP3// WMA
WMA-F
-FORMA
ORMAA
Wanneer u uw eigen MP3/WMA-CD op een pc
brandt.
• Zorg ervoor dat de MP3/WMA-bestanden op
een CD-R-schijf worden gebrand.
• Mix geen standaard audio- en MP3/WMAbestanden op een CD.
• Zorg ervoor dat elk mp3/wma-bestand
voorzien is van een “mp3”- of een “wma”extensie, andere bestandsextensies werken
wellicht niet.
• Bestanden kunnen worden opgenomen met
een verscheidenheid aan vaste of variabele
bitrates. Titel van het nummer, naam van de
artiest en album zijn beschikbaar voor
weergave door de radio wanneer ze zijn
opgenomen met behulp van ID3-tags versie
1 en 2.
• Maak een mappenstructuur waarin de
nummers gemakkelijk kunnen worden
gevonden tijdens het rijden. Rangschik
nummers op album waarbij voor elk album
een map wordt gebruikt. Elke map of elk
album moet 18 nummers of minder bevatten.
• Zorg ervoor dat de CD wordt afgesloten
wanneer een MP3/WMA-CD wordt gebrand,
met behulp van meervoudige sessies. Het is
gewoonlijk beter om de CD in zijn geheel in
een keer te branden.
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De CD-speler kan maximaal 50 mappen,
5 sessies en 999 bestanden lezen. Lange
bestandsnamen, mapnamen verbruiken meer
schijfruimte dan nodig. Om ruimte op een
schijf te besparen, houdt u de lengte van de
bestands- en mapnamen zo kort mogelijk. U
kunt ook een MP3/WMA-CD afspelen die is
opgenomen zonder bestandsmappen. Het
systeem kan maximaal 8 mappen in een
boomstructuur ondersteunen, maar houdt de
boomstructuur van de mappen tot een
minimum beperkt om de complexiteit en de
mogelijke verwarring zo gering mogelijk te
houden wanneer een bepaalde map tijdens
het afspelen wordt gezocht. Wanneer een CD
meer dan 50 mappen, 5 sessies en
999 bestanden bevat, kunt u met de CD-speler
het maximale aantal openen en daar
doorheen navigeren, maar alle items buiten
dit maximum worden genegeerd.

HOOFDDIRE
CT
OR
Y
HOOFDDIRECT
CTOR
ORY
De hoofddirectory wordt als een map
beschouwd. Wanneer de hoofddirectory
gecomprimeerde audiobestanden bevat,
wordt de directory weergegeven als ROOT. Alle
bestanden die zich in deze hoofddirectory
bevinden, worden eerst geopend voor enige
andere directory.

Wanneer de naam wordt weergegeven van de
map, geeft de radio ROOT weer.
Wanneer de CD alleen gecomprimeerde
audiobestanden bevat maar geen mappen,
worden alle bestanden onder de hoofdmap
geplaatst. Wanneer de naam wordt
weergegeven van de map, geeft de radio
ROOT weer.

LE
GE DIRE
CT
OR
Y OF MAP
LEGE
DIRECT
CTOR
ORY

GORDE
AFSPEEL
VOL
AFSPEELV
OLGORDE

Wanneer er zich in de bestandsstructuur een
hoofddirectory of een map bevindt die alleen
mappen/submappen bevat en geen
gecomprimeerde bestanden in de map zelf,
zal de speler doorgaan naar de volgende map
in de bestandsstructuur die gecomprimeerde
audiobestanden bevat en de lege map wordt
niet weergegeven of genummerd.

Nummers worden in de volgende volgorde
afgespeeld:

Geen map
Wanneer de CD alleen gecomprimeerde
bestanden bevat, worden de bestanden onder
de hoofdmap geplaatst. De functies volgende
en vorige map hebben dan geen functie op
een CD die is opgenomen zonder mappen.

• Het afspelen begint vanaf het eerste
nummer in de hoofddirectory.
• Wanneer alle nummer in de hoofddirectory
zijn afgespeeld, gaat het afspelen verder
met de bestanden op basis van hun
numerieke vermelding.
• Nadat het laatste nummer in de laatste
map is afgespeeld, begint de CD-speler
weer met het afspelen van het eerste
nummer uit de eerste map of de
hoofddirectory.
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BEST
ANDSY
STEEM EN -NAMEN
BESTANDSY
ANDSYSTEEM
De titel van het nummer in de ID3-tag wordt
weergegeven. Wanneer de titel van het
nummer niet aanwezig is in de ID3-tag, toont
de radio in plaats daarvan de bestandsnaam
zonder de extensie (zoals MP3/WMA).
Titels van nummers die langer zijn dan
32 tekens of 4 pagina’s worden afgekort. Het
display toont geen delen van woorden op de
laatste pagina met tekst en de extensie van
de bestandsnaam wordt niet weergegeven.
EEN MP3/WMA AFSPELEN
Met ingeschakeld contact plaatst u een CD
gedeeltelijk in de sleuf, met het label
omhoog. De CD-speler trekt de CD naar
binnen, waarna vervolgens Loading, File check
en dan MP3 of WMA wordt weergegeven op
het display. Vervolgens moet de CD worden
afgespeeld. U kunt geen CD plaatsen als het
contact niet minimaal in de stand ACC staat.
Zodra een nieuw nummer begint met
afspelen, wordt het nummer van het
muziekstuk en de titel weergegeven in het
display.

Wanneer het contact of de radio wordt
uitgeschakeld, terwijl er zich een CD in de CDspeler bevindt, blijft deze in de CD-speler.
Wanneer een CD zich in de CD-speler bevindt
en het contact wordt ingeschakeld, moet de
radio worden ingeschakeld om het afspelen
van de CD te starten. Wanneer het contact
en de radio worden ingeschakeld, begint de
CD op het punt met afspelen waar het gestopt
was, wanneer het de laatst geselecteerde
audiobron was.
De CD-speler kan met behulp van een
adapterring kleinere CD’s van 8 cm afspelen.
Normale en kleinere CD’s worden op dezelfde
wijze geladen.
Wanneer een CD-R wordt afgespeeld, kan de
geluidskwaliteit slechter zijn als gevolg van de
CD-R-kwaliteit, de opnamemethode, de
kwaliteit van de muziek die is opgenomen en
de manier waarop met de CD is omgegaan.
Het kan zijn dat de CD vaker overslaat, dat
nummers moeilijker te vinden zijn en/of er
kunnen problemen zijn bij het laden en
uitwerpen. Wanneer deze problemen
optreden, controleert u het afspeeloppervlak
van de CD. Wanneer het oppervlak van de CD
beschadigd is, bijv. breuken, beschadigingen
of krassen, kan de CD niet correct worden
afgespeeld. Wanneer het oppervlak van de CD

vervuild is, raadpleegt u Onderhoud van uw
CD’s voor meer informatie.
Als er geen duidelijke beschadiging is,
probeert u een CD waarvan u weet dat die
goed is.
Plak geen labels op een CD, deze kunnen
vastlopen in de CD-speler. Wanneer een CD is
opgenomen op een pc en u wilt de inhoud
ervan vermelden, probeert u dan de CD te
beschrijven met een CD-marker.

Z OPMERKING
Wanneer u een CD van een label
voorziet, meer dan een CD tegelijkertijd
in de sleuf plaatst of probeert gekraste
of beschadigde CD’s af te spelen, kunt
u de CD-speler beschadigen. Wanneer u
gebruik maakt vvan
an de CD-speler
ebruik
CD-speler,, ggebruik
dan alleen CD’s in goede staat zonder
labels, plaats één CD tegelijk en houd de
CD-speler en de CD-sleuf vrij van
vreemde materialen, vloeistoffen en
vuil.
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CD-BERICHTEN
Als er een fout wordt weergegeven op het
en” verderop
display, raadpleegt u “CD-bericht
CD-berichten”
in dit hoofdstuk.
Alle CD-functies werken op dezelfde wijze
wanneer MP3/WMA-bestanden worden
afgespeeld, met uitzondering van de hier
genoemde functies. Zie “Een CD afspelen”
voorheen voor meer informatie.

CT
OR
Y-MODUS
/DIRE
ALL
CTOR
ORY
/DIRECT
ALL/DIRE
De functies herhalen, introscan en willekeurig
werken in deze map wanneer de All-modus
actief is.
Druk op de functietoets onder “ALL
ALL”” , waarna
“All” verandert in “DIR
“DIR””.

CHECK CD
CD: Wanneer dit bericht op het display
wordt getoond, en/of de CD wordt
uitgeworpen, kan dat een van de volgende
redenen hebben:
• De CD is erg warm. Wanneer de
temperatuur tot een normale waarde is
gedaald, kan de CD worden afgespeeld.

Om deze DIR-modus te annuleren, drukt u
opnieuw op de functietoets onder “DIR
“DIR”” .

• U rijdt op een zeer slechte weg. Wanneer
de weg vlakker wordt, zou de CD
afgespeeld moeten worden.

TAG -INF
ORMA
TIE
WEER
GAVE ID3-INFORMA
ORMATIE
ID3-T
WEERG

• De CD is vuil, gekrast, nat of ondersteboven
geplaatst.

Druk op [TP/INFO], waarna de radio de
ID3-tag-informatie van de huidige bestanden
weergeeft.

• De lucht is zeer vochtig. Indien dat het
geval is, wacht u ongeveer een uur en
probeert u het opnieuw.
• Het formaat van de CD is wellicht niet
compatibel. Zie “MP3-formaat” eerder in
dit hoofdstuk.
• Er kan een probleem zijn geweest tijdens
het branden van de CD.
• Het label is wellicht vastgelopen in de CDspeler.
Wanneer de cd niet goed wordt afgespeeld
vanwege een andere reden, probeert u een
cd waarvan u weet dat deze goed is.
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Als storingen herhaald optreden of als een
storing niet kan worden verholpen, neemt u
contact op met uw dealer. Wanneer de radio
een foutmelding weergeeft, schrijft u deze op
en meldt u deze aan uw dealer wanneer u het
probleem meldt.

AU X
X-- M O D U S

BEVEILIGINGSSYSTEEM

De radio beschikt over een AUX-stekkeringang
(diameter 3,5 mm) die zich rechts onderin het
voorpaneel bevindt.

Het beveiligingssysteem beschermt tegen
diefstal van de radio.

Dit is geen audio-uitgang, sluit de
hoofdtelefoon niet aan op de voorste AUXstekkeringang.
U kunt echter een extern audioapparaat, zoals
een iPod, laptop, mp3-speler, cd-wisselaar, of
XM™-ontvanger enz., aansluiten op de auxstekkeringang voor gebruik als alternatieve
geluidsbron.

Wanneer een ID-code is geregistreerd in de
beveiligingsvergrendelingsfunctie, zal het
apparaat, indien gestolen en ergens anders
ingebouwd, niet kunnen worden gebruikt,
tenzij de geregistreerde ID-code wordt
ingevoerd.
Het veiligheidsslot instellen (de ID-code
registreren)
Schakel de radio uit.

 Druk op [POWER] terwijl u tegelijkertijd
SELECTIE AUX IN-MODUS
Druk op [CD/AUX] in de andere afspeelmodus.
Wanneer de AUX-ingang de aanwezigheid van
een ingangstekker niet kan detecteren, zal de
AUX-modus niet worden ingeschakeld.

[TP/INFO] en de meest linkse functietoets
ingedrukt houdt.
De registratiemodus voor de ID-code wordt
ingeschakeld en de cijfers 1 tot 6 worden
weergegeven op het display.

Druk op de functietoetsen onder “1 tot 6”
op het display om de viercijferige code in
te voeren.

 Druk op [POWER].
De ID-code wordt geregistreerd en de radio
wordt uitgeschakeld.
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BLUETOOTH-MODUS
BEVEILIGINGSVERGRENDELING
ONTGRENDELEN
Schakel de radio uit.

 Druk op [POWER] terwijl u tegelijkertijd
[TP/INFO] en de meest linkse functietoets
ingedrukt houdt.
De registratiemodus voor de ID-code wordt
ingeschakeld en de cijfers 1 tot 6 worden
weergegeven op het display.

Druk op de functietoetsen onder “1 tot 6”
op het display om de viercijferige code in
te voeren.

 Druk op [POWER].
Wanneer de ingevoerde code overeenkomt
met de geregistreerde code, wordt de
beveiligingsvergrendeling gedeactiveerd en
wordt de radio uitgeschakeld.

AANWIJZING
Zodra een ID-code geregistreerd is, is
deze ID-code noodzakelijk om de
beveiligingsvergrendeling uit te
schakelen. Zorg ervoor dat u de
beveiligingscode nooit vergeet.
Wanneer een onjuiste code tienmaal
achtereenvolgens wordt ingevoerd om de
beveiligingsvergrendeling te deactiveren,
kunnen er gedurende circa een uur geen
nieuwe pogingen worden gedaan.

BLUETOOTH
Druk op [BLUETOOTH]. De radio schakelt over
naar de koppelingsprocedure.
Koppelingsprocedure
Stap 1: druk op de toets onder “PAIRING” op
het display.
Stap 2: Zoek en selecteer de apparaatnaam
“CAR AUDIO” in de telefoon voor de Bluetoothverbinding.
De radio toont de naam van het aangesloten
apparaat gedurende 3 seconden.
Na de aansluitprocedure keert de radio terug
naar de “modusselectie” en “BT” wordt
weergegeven.
Een gesprek voeren
Stap 1: druk op de toets onder “Call” op het
display.
Stap 2: druk op de toets onder “Last Call” op
het display.
De audio toont “Dialing...” en “Connected”.
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Inkomend gesprek

A2DP-MODUS

Automatische verbinding

De audio toont gedurende 3 seconden
“Incoming Call...”, vervolgens zal de audio
“Incoming call number” weergeven, tenzij de
gebruiker op de toets “ANSWER” of de toets
“DECLINE” drukt.

Druk op de toets onder “AUDIO PLAY” op het
display.

Geval 1: de audio probeert automatisch een
verbinding met het vorige BT-apparaat tot
stand te brengen wanneer de radio wordt
ingeschakeld.

1) Door op de toets “ANSWER” te drukken
wordt het gesprek via de geluidsinstallatie
weergegeven.
2) Druk op de toets “DECLINE” om de laatste
modus van de radio opnieuw in te
schakelen.
Weergave via geluidsinstallatie
Wanneer u tijdens een telefoongesprek op de
toets onder “MIC MUTE” drukt, wordt de
microfoon gedempt.
Wanneer u tijdens een telefoongesprek op de
toets onder “PRIVATE” of op de aan/uit-toets
drukt, schakelt u over naar de “privémodus”.
Wanneer u tijdens een telefoongesprek op de
toets onder “HANG UP” drukt, wordt de laatste
modus weer geactiveerd.

 AFSPELEN
Druk op de toets onder [9] om MP3bestanden op de aangesloten telefoon
af te spelen.

 Pauze
Druk op de toets onder [j] om het
afspelen van een mp3-bestand te
onderbreken.
 Volgende/vorige nummer
Druk op de toets onder [R/C] om het
volgende of het vorige MP3-bestand af
te spelen.

Geval 2: het BT-apparaat dat gekoppeld is aan
de audio komt opnieuw terug bij de audio
nadat het eerst op 10 m verwijderd was. De
audio probeert automatisch een verbinding
met het BT-apparaat tot stand te brengen.
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AFST
ANDSBEDIENING OP
TANDSBEDIENING
HET STUUR
1. Aan/uitAan/uit-knop
Inschakelen: Druk op deze knop.
Uitschakelen: Houd deze knop langer dan
1 seconde ingedrukt.
Audio dempen: Druk op deze knop wanneer
de radio ingeschakeld is.
er
hoger
er-toets
2. Volume hog
1 stap verhoging: Druk minder dan 1 seconde
op deze toets en de radio verhoogt het
volumeniveau.
Automatische volumeverhoging: Druk langer
dan 1 seconde op deze knop en de radio
verhoogt het volumeniveau stap voor stap.
3. Volume omlaag
omlaag-toets
Druk op de Volume omlaag-knop om het
volumeniveau te verlagen.
1 stap verlaging: Druk minder dan 1 seconde
op deze toets en de radio verhoogt het
volumeniveau.
Continu verlagen: Druk langer dan 1 seconde
op deze knop en de radio verlaagt het
volumeniveau stap voor stap.

4. SEEK
SEEK-knop
1) RADIO MODE: druk minder dan
1 seconde op deze knop om naar de
voorkeuzeradiozender te gaan. (Favorietvoorkeuze-nr. 1o#2o#3o#4...)

6. GESPREK
Kort indrukken: Een gesprek voeren
(eenmaal indrukken), nummer kiezen
(tweemaal indrukken)

Druk langer dan 1 seconde op deze toets
om naar de volgende radiozender te
zoeken.

Bij een inkomend telefoongesprek, kort
indrukken: Het telefoongesprek beantwoorden.

2) CDP MODE: Druk korter dan
1 seconde op deze toets om naar
het volgende nummer te gaan. (Nummer01oNummer02o...)

Lang indrukken: Het telefoongesprek
annuleren.

Druk langer dan 1 seconde op deze toets
om het nummer versneld af te spelen.
5. MODE
MODE-toets
Elke keer wanneer op deze toets wordt
gedrukt, verandert de weergavemodus als
volgt.
FMoAMoCD(MP3/WMA)o(AUX) oFM...

Lang indrukken: Hetvoeren van een
telefoongesprek annuleren.

Wanneer het telefoongesprek via de
geluidsinstallatie wordt weergegeven, lang
indrukken: gesprek beëindigen.
* Bedrijfstemperaturen
ALLE functies moeten binnen een
temperauurbereik van -20 °C tot +70 °C gewoon
werken.
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RESER
V EEW
W I E LL,, K R I K E N
RV
GEREEDSCHAP
Uw reservewiel, krik en gereedschap zijn
veilig opgeborgen in de bagageruimte en
onder de achterbumper.
Bij sommige modellen heeft de krik een
hendel.
Het feitelijke instrumentengroep in de auto
kan afwijken van de beschrijving.

Z WA ARSCHUWING
Berg de krik, het reservewiel en andere
gereedschappen altijd op hun juiste
plaats op.
• Bewaar de krik, het reservewiel en
andere gereedschappen niet in het
passagierscompartiment.
Bij een noodstop of een aanrijding
kunnen losliggende voorwerpen door
het interieur geslingerd worden,
waardoor persoonlijk letsel kan
ontstaan.

Krik en gereedschap uitnemen
1. Open de achterklep.
2. Trek de vloermat omhoog en zoek de
vleugelmoer.
3. Verwijder de vleugelmoer van de krik door
deze linksom te draaien.
4. Verwijder de krik en de gereedschapstas.
5. Verwijder de riemen waarmee de zak is
bevestigd die het gereedschap bevat.
Neem vervolgens de wielsleutel en
krikhendel uit de zak.

NOODGEVALLEN 5-3

Het reservewiel verwijderen
1. Gebruik een platte schroevendraaier om de
gatafdekking boven de achterbumper los
te wrikken.
2. Gebruik de meegeleverde wielsleutel om
de bout los te draaien waarmee het
reservewiel is bevestigd.
3. Maak de haak van de bandensteun los die
zich onder de achterbumper bevindt.
4. Verwijder het reservewiel uit de
bandensteun.
AANWIJZING

Specificatie krik
Maximale belasting: 900 kg

Z WA ARSCHUWING
De krik is uitsluitend bedoeld voor uw
auto.
• Gebruik de krik niet voor andere
auto’s.
• Overschrijd
het
maximum
draagvermogen van de krik niet.
Bij gebruik van deze krik voor een ander
type auto kan schade aan de auto of aan
de krik of persoonlijk letsel ontstaan.

BANDENAFDICHT
M I D D E LL-TM
EN COMPRESSORSET
BANDENAFDICHT
MIDDEL
BANDENAFDICHTMIDDEL
MIDDEL-- EN
COMPRESSORSET OPBERGEN
Neem de bandenafdichtmiddelcompressorset als volgt uit:
1. Open de achterklep.
2. Til het deksel op.

Berg de krik en het gereedschap goed op
onder de vloermat om bijgeluiden tijdens
het rijden te voorkomen.

<7-zitter>

en
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3. Verwijder de bandenafdichtmiddel- en
compressorset.

Z WA ARSCHUWING

Z WA ARSCHUWING

Ga voor het opbergen van de bandenafdichtmiddel- en compressorset in omgekeerde
volgorde te werk.

Stationair laten draaien van de motor in
een afgesloten ruimte met een slechte
ventilatie is gevaarlijk. Er kunnen
uitlaatgassen in de auto komen.
Uitlaatgassen bevatten koolmonoxide
(CO), deze is onzichtbaar en geurloos.
Het kan bewusteloosheid en zelfs de
dood tot gevolg hebben. Laat de motor
nooit draaien in een afgesloten ruimte
zonder een goede ventilatie.

Opbergen van de bandenafdichtmiddelen compressorset of andere uitrusting
in het interieur van de auto kan letsel
veroorzaken. Bij een noodstop of
botsing kan rondslingerende uitrusting
iemand raken. Berg de bandenafdichtmiddel- en compressorset op de
oorspronkelijke plek op.

Z WA ARSCHUWING
Bij een te hoge bandenspanning kan
deze scheuren en is er een kans op
letsel. Lees altijd de instructies bij de
bandenafdichtmiddel- en compressorset
goed door en breng de band op de
aanbevolen spanning. Overschrijd de
aanbevolen spanning niet.

<5-zitter>

Als dit model is uitgevoerd met een
bandenafdichtmiddel- en compressorset is er
wellicht geen reserveband, bandomwisselset
en bij sommige modellen is er wellicht geen
plaats voor het opslaan van een band.
Met de bandenafdichtmiddel- en
compressorset kunt u provisorisch gaatjes tot
een diameter van 6 mm in het loopvlak van
de band repareren. Hiermee kunt u ook een
band met een te lage spanning opblazen.
Als de band is losgekomen van het wiel, de
wangen ervan beschadigd zijn of een groot gat
vertoont, is de band te beschadigd voor de
bandenafdichtmiddel- en compressorset.
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Lees alle instructies bij de bandenafdichtmiddel- en compressorset en leef deze na.

(7). Afdichtmiddel-/luchtslang (transparante
slang/oranje uiteinde)

De set omvat:

(8). Voedingsstekker

(1). Manometer
(2). Knop spanning verlagen (wit)
(3). Selectorschakelaar
(4). Aan/uit-knop (oranje)
(5). Fles bandenafdichtmiddel
(6). Luchtslang (zwarte slang/wit uiteinde)

BANDENAFDICHTMIDDEL
Lees de instructies voor het veilig omgaan met
de fles afdichtmiddel op het aangehechte
label.
Controleer de uiterste gebruiksdatum van het
bandenafdichtmiddel op de fles afdichtmiddel.
Vervang de fles afdichtmiddel vóór de uiterste
gebruiksdatum.
Nieuwe flessen afdichtmiddel zijn verkrijgbaar
bij uw plaatselijke dealer. Zie “Fles
afdichtmiddel uit- en inbouwen” onderstaand.
De hoeveelheid afdichtmiddel volstaat voor
slechts één band. Na gebruik moeten de fles
afdichtmiddel en de afdichtmiddel-/luchtslang
compleet worden vervangen. Zie “Fles
afdichtmiddel uit- en inbouwen” onderstaand.
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BANDENAFDICHT
MIDDEL
BANDENAFDICHTMIDDEL
MIDDEL-- EN
COMPRESSORSET GEBRUIKEN VOOR
PROVISORISCH PLAKKEN EN OP
SP
ANNING BRENGEN V
AN EEN LEKKE
SPANNING
VAN
BAND
Bij gebruik van de bandenafdichtmiddel- en
compressorset moet u de set eerst gedurende
vijf minuten opwarmen.
Zo kunt u de band sneller op spanning
brengen.
Als u een lekke band krijgt, vermijdt u verdere
schade aan de band en het wiel door langzaam
naar een effen plek te rijden. Schakel de
alarmknipperlichten in.

Verwijder geen objecten die in de band zijn
gedrongen.

4. Draai de ventieldop van de lekke band
linksom los.

1. Haal de bandenafdichtmiddel- en
compressorset uit de plek waar deze
opgeborgen is.

5. Bevestig de afdichtmiddel-/luchtslang (7)
op het ventiel. Draai deze rechtsom stevig
vast.

2. Wikkel de afdichtmiddel-/luchtslang (7)
en de voedingsstekker (8) los.

6. Sluit de stekker (8) aan op de extra
voedingsaansluiting in de auto. Koppel
alle accessoires los van andere extra
voedingsaansluitingen.

3. Zet de set op de grond.
Zorg ervoor dat het ventiel vlak bij
de grond staat, zodat de slang lang
genoeg is.
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Gebruik niet de aansteker als de auto met een
extra voedingsaansluiting uitgevoerd is.

9. Schakel de afdichtmiddel- en compressorset met de aan/uit (4)-knop in.

Gebruik de aansteker als de auto alleen met
een aansteker uitgevoerd is.

De compressor vult de band met
afdichtmiddel en lucht.

Voorkom dat de voedingskabel in het portier
of de ruit bekneld raakt.

De manometer (1) geeft bij het vullen van
de band met afdichtmiddel door de
compressor een hoge spanning aan. Als
het afdichtmiddel goed over de band
verdeeld is, daalt de spanning snel en
neemt deze weer toe als er alleen lucht
in de band stroomt.

7. Start de motor. Bij gebruik van de
luchtcompressor moet de motor draaien.
8. Draai de selectorschakelaar (3) linksom
in de stand Afdichtmiddel + Lucht.

10. Breng de band met de manometer op de
aanbevolen spanning (1). Voor de
aanbevolen bandenspanning verwijzen wij
u naar het label Informatie over banden
en belasting.
Bij een ingeschakelde compressor is de
meetwaarde op de manometer (1) wellicht
hoger dan de werkelijke bandenspanning.
Schakel de compressor uit voor een juiste
meetwaarde. De compressor kan worden
in-/uitgeschakeld totdat de juiste spanning
bereikt is.

Z OPMERKING
Als de aanbevolen spanning na ongeveer
25 minuten nog niet is bereikt, moet u
niet meer rijden. De band is te zeer
beschadigd en op spanning brengen met
de afdichtmiddel- en compressorset is
ekk
niet mog
elijk. T
er
mogelijk.
Trrek de voedingsst
voedingsstekk
ekker
uit de extra voedingsaansluiting en
schroef de luchtslang van het ventiel.
11. Schakel de afdichtmiddel- en compressorset
met de aan/uit-knop (4) uit.
De band is niet afgedicht en blijft leeglopen
totdat de auto gaat rijden en het
afdichtmiddel in de band verdeeld is.
Doorloop daarom de stappen 12 t/m
18 onmiddellijk na het afronden van stap 11.
Wees voorzichtig met de afdichtmiddel- en
compressorset, omdat deze na gebruik nogal
warm kan zijn.
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12. Ontkoppel de stekker (8) van de extra
voedingsaansluiting in de auto.
13. Draai de afdichtmiddel-/luchtslang (7)
linksom van het ventiel.
14. Breng de ventieldop weer aan.
15. Berg de afdichtmiddel-/luchtslang (7) en
de voedingstekker (8) weer op hun
oorspronkelijke plaats op.
16. Als u de lekke band op de aanbevolen
spanning hebt kunnen brengen, haalt u
het etiket met de maximumsnelheid van
de fles afdichtmiddel (5) en brengt u het
op een goed zichtbare locatie aan.

Overschrijd de snelheid op dit etiket niet
totdat de beschadigde band gerepareerd
of vervangen is.
17. Berg de uitrusting weer op de
oorspronkelijke plek in de auto op.
18. Rijd meteen 8 km om het afdichtmiddel
goed in de band te verdelen.
19. Stop op een veilige plek en controleer de
bandenspanning. Zie de stappen 1 t/m
11 onder “Band (niet lek) met
afdichtmiddel- en compressorset zonder
afdichtmiddel op spanning brengen.”
Rijd niet meer verder als de
bandenspanning meer dan 68 kPa onder
de aanbevolen bandenspanning gedaald
is. De band is te zeer beschadigd en
afdichten van de band met het
afdichtmiddel is niet mogelijk.
Breng de band op de aanbevolen spanning
als de bandenspanning niet meer
dan 68 kPa onder de aanbevolen
bandenspanning gedaald is.

20. Veeg eventuele resten afdichtmiddel van
het wiel, de band of de auto.
21. Bied de lege fles afdichtmiddel (5) en de
afdichtmiddel-/luchtslang (7) compleet
aan bij een plaatselijke dealer of volgens
plaatselijke regelingen.
22. Vervang deze door een nieuwe fles die bij
uw dealer verkrijgbaar is.
23. Laat de band na het provisorisch plakken
met de afdichtmiddel- en compressorset
binnen maximaal 161 km bij een erkende
dealer repareren of vervangen.
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BAND (NIET LEK) MET
AFDICHT
MIDDEL
OMPRESSORSET
COMPRESSORSET
AFDICHTMIDDEL
MIDDEL-- EN C
ZONDER AFDICHTMIDDEL OP
SP
ANNING BRENGEN
SPANNING
Gebruik de luchtcompressor als volgt om de
band alleen met lucht en niet met
afdichtmiddel te vullen:

Als u een lekke band krijgt, vermijdt u verdere
schade aan de band en het wiel door langzaam
naar een effen plek te rijden. Schakel de
alarmknipperlichten in.
1. Haal de bandenafdichtmiddel- en
compressorset uit de plek waar deze
opgeborgen is.
2. Wikkel de luchtslang (6) en de
voedingsstekker (8) los.
3. Zet de set op de grond.
Zorg ervoor dat het ventiel vlak bij
de grond staat, zodat de slang lang
genoeg is.

4. Draai de ventieldop linksom los.
5. Bevestig de luchtslang (6) op het ventiel
en draai deze rechtsom stevig vast.
6. Sluit de stekker (8) aan op de extra
voedingsaansluiting in de auto. Koppel
alle accessoires los van andere extra
voedingsaansluitingen.
Gebruik niet de aansteker als de auto met
een extra voedingsaansluiting uitgevoerd
is.
Gebruik de aansteker als de auto alleen
met een aansteker uitgevoerd is.
Voorkom dat de voedingskabel in het
portier of de ruit bekneld raakt.
7. Start de motor. Bij gebruik van de
luchtcompressor moet de motor draaien.
8. Draai de selectorschakelaar (3) rechtsom
in de stand Alleen lucht.
9. Druk op de aan/uit-knop (4) om de
compressor in te schakelen.
De compressor vult de band alleen met
lucht.
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10. Breng de band met de manometer op de
aanbevolen spanning (1). Voor de
aanbevolen bandenspanning verwijzen wij
u naar het label Informatie over banden
en belasting.
Bij een ingeschakelde compressor is de
meetwaarde op de manometer (1) wellicht
hoger dan de werkelijke bandenspanning.
Schakel de compressor uit voor een juiste
meetwaarde. De compressor kan worden
in-/uitgeschakeld totdat de juiste spanning
bereikt is.
Als de bandenspanning de aanbevolen
waarde overschrijdt kunt u de overdruk
afbouwen door op de verlagingsknop (4)
te drukken totdat de band op de juiste
spanning is.

Deze optie werkt alleen als de luchtslang
(6) aangesloten is.
11. Schakel de afdichtmiddel- en
compressorset met de aan/uit-knop (4)
uit.
Wees voorzichtig met de afdichtmiddelen compressorset, omdat deze na gebruik
nogal warm kan zijn.
12. Ontkoppel de stekker (8) van de extra
voedingsaansluiting in de auto.
13. Draai de luchtslang (6) linksom van het
ventiel en breng de ventieldop weer aan.
14. Berg de luchtslang (6) en de
voedingstekker (8) weer op hun
oorspronkelijke plaats op.
15. Berg de uitrusting op de oorspronkelijke
plek in de auto op.

De bandenafdichtmiddel- en compressorset
heeft een accessoireadapter in een vak
onderin de behuizing waarmee u o.a.
luchtbedden en ballen kunt opblazen.
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FLES AFDICHT
MIDDEL UIT
AFDICHTMIDDEL
UIT-- EN
INBOUWEN
Bouw de fles afdichtmiddel als volgt uit:
1. Wikkel beide slangen los.
2. Schuif de fles van de compressorbehuizing.
3. Schroef de slang op de fles los.
4. Vervang deze door een nieuwe fles die bij
uw dealer verkrijgbaar is.
5. Bevestig de slang aan de fles en draai deze
vast.

6. Schuif de nieuwe fles op zijn plaats.
Controleer of deze goed in de aansluiting
van de compressorbehuizing zit.
7. Breng beide slangen weer op hun
oorspronkelijke plek aan.

VER
WISSELEN V
AN EEN
RW
VA
LEKKE BAND
Lees onderstaande veiligheidsaanwijzingen
door voordat u een lekke band gaat
verwisselen.
Voorzor
gsmaatr
eg
elen bij het ver
wisselen
oorzorgsmaatr
gsmaatreg
egelen
verwisselen
van een lekke band
1. Schakel de alarmknipperlichten in.
2. Rijd de auto naar een veilige plek van de
weg, zover mogelijk van het verkeer.
3. Parkeer de auto op een stevige, vlakke
ondergrond. Zie “PARKEREN VAN UW
AUTO” in de index.
4. Zet de motor uit en verwijder de
contactsleutel.
5. Trek de parkeerrem aan.
6. Laat alle passagiers uit de auto stappen
en laat ze op een veilige plaats gaan staan.
7. Gebruik een wig, een blok hout of een stuk
steen voor en achter het wiel dat diagonaal
staat tegenover het wiel dat u van plant
bent te gaan wisselen.
Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan
ertoe leiden dat de auto van de krik afglijdt,
waardoor ernstig letsel kan ontstaan.
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Ver
wisselen vvan
an een lekk
e band
erwisselen
lekke
1. Verwijder de krik, wielsleutel, krikhendel
en het reservewiel uit het bergvak in de
bagageruimte en onder de achterbumper.

Z OPMERKING

3. Steek de krikslinger en de wielsleutel in
de krik.

Verwijder de wielmoeren niet voordat het
wiel geheel vrijgekomen is van de grond.

4. Draai de wielsleutel rechtsom om de kop
van de krik omhoog te bewegen.
5. Plaats de krik op de positie die in
onderstaande afbeelding is aangegeven.
Onder de portieren voor en achter bevindt
zich in de dorpel een uitsparing.

2. Gebruik de wielsleutel om de wielmoeren
elk één slag los te draaien.

6. Plaats de krik onder het kriksteunpunt dat
zich het dichtst bij het te verwisselen wiel
bevindt.

Z OPMERKING
Zorg ervoor dat de krik stevig op de grond
en onder de auto staat voordat u de auto
opkrikt.

<Krik met hendel>
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7. Krik de auto op door de wielsleutel of
krikhendel rechtsom te draaien totdat de
kop van de krik stevig in de daarvoor
bestemde uitsparing past en de band
ongeveer 2,5 cm van de grond is.

Z OPMERKING
Contr
oleer
a de krik de aut
o rraakt
aakt en
ontroleer
oleer,, zodr
zodra
auto
deze omhoog komt, of de krik goed
geplaatst is en niet wegglijdt.
AANWIJZING
Krik de auto niet hoger op dan voor het
verwijderen van het wiel noodzakelijk is.

<Krik met hendel>

Z WA ARSCHUWING
• Ga niet onder de auto liggen, start de
motor niet en laat de motor ook niet
draaien als de auto op een krik staat.
De auto kan van de krik glijden waardoor
ernstig of fataal letsel kan ontstaan.

8. Verwijder de wielmoeren geheel door
deze linksom te draaien.
9. Verwijder het wiel.
10. Monteer het reservewiel op de wielnaaf.

Z OPMERKING
• Gebruik nooit olie of vet op wielmoeren.
• Gebruik altijd de juiste wielmoeren.
• Breng uw auto zo snel mogelijk naar
een garage om de wielmoeren
conform de specificaties te laten
vastdraaien. Wij adviseren uw
erk
ende Che
vr
olet
-r
epar
at
eur
erkende
Chevr
vrolet
olet-r
-repar
eparat
ateur
eur..
De moeren kunnen losraken als ze niet
goed zijn vastgedraaid.
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11. Breng de wielmoeren opnieuw aan. Draai
elke moer met de hand vast tot het wiel
tegen de naaf wordt gedrukt.
12. Draai de wielsleutel of krikhendel linksom
en laat de auto op de grond zakken.
13. Draai de wielmoeren in een kruislings
patroon stevig vast met 125 Nm.
1o2o3o4o5 (zie onderstaande afb.)

Z WA ARSCHUWING
Zorg dat de juiste wielmoeren of bouten met het juiste aanhaalmoment
worden vastgezet.
eer
de wielmoer
en of -bout
en of
Verk
wielmoeren
-bouten
erkeer
eerde
verkeerd vastgedraaide wielmoeren of
bouten kunnen ertoe leiden dat het wiel
losraakt en zelfs loskomt. Dat
resulteren in een ongeluk.

14. Hang de bandensteun aan de
ondersteuningsstang en draai de bout
vast in het gat boven de achterbumper
met 6 Nm om de bandensteun omhoog
te brengen.
15. Haak de kabel vast en plaats de afdekking
van het gat terug in zijn oorspronkelijke
positie.
16. Bevestig de krik en het gereedschap in
hun oorspronkelijke posities en de lekke
band in de bagageruimte.

Z OPMERKING
Berg de lekke band niet op de plaats
onder achterbumper op waar het
reservewiel zich bevond. De lekke band
kan losraken.

Z WA ARSCHUWING
Berg de krik en het gereedschap niet op
in het passagierscompartiment.
Bij een noodstop of een aanrijding
kunnen losliggende voorwerpen door
het interieur geslingerd worden,
waardoor persoonlijk letsel kan
ontstaan.
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AANWIJZING

Z OPMERKING

Z OPMERKING

De thuisbrenger is alleen bedoeld voor
kortstondig gebruik.
Neem contact op met een garagebedrijf
om de reserveband zo spoedig mogelijk
te laten vervangen door een normale
band. Wij adviseren uw erkende
Che
vr
olet
-r
epar
at
eur
Chevr
vrolet
olet-r
-repar
eparat
ateur
eur..

Een opgekrikte auto is niet stabiel en
kan gemakkelijk bewegen en beschadiging van de auto of persoonlijk letsel
veroorzaken.
• Plaats de krik alleen in het
kriksteunpunt.
• Zorg ervoor dat de krik niet scheef
staat.
• Kruip nooit onder een opgekrikte auto.
• Start de motor nooit wanneer de auto
op de krik staat.
• Er mag zich tijdens het opkrikken
niemand in de auto bevinden.
• Gebruik de krik alleen voor het
verwisselen van wielen.
• Krik de auto niet op een helling of op
een gladde ondergrond op.
• Gebruik het kriksteunpunt dat zich
het dichtst bij het te verwisselen wiel
bevindt.
• Blokkeer het wiel diagonaal tegenover
het wiel dat verwisseld moet worden.
(Ver
volg
ervolg
volg))

(Ver
volg
ervolg
volg))
• Controleer voor het opkrikken of de
parkeerrem aangetrokken is en de
transmissie in de 1e versnelling
of achteruit (handgeschakelde transmissie) of stand P (automatische
transmissie) staat.
• Krik de auto niet op en vervang het
wiel niet wanneer het verkeer te
dichtbij is.

Z OPMERKING
Bel een garage of hulpdienst als het
verwisselen niet veilig kan worden
uitgevoerd of als u niet zeker weet of
het verwisselen goed is gegaan.
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ST
AR
TEN MET
TA
RT
ST
AR
T KA B E L S
TA
RT
Z OPMERKING
• Probeer de motor niet te starten door
middel van duwen of slepen.
Hierdoor kan de katalysator en de
automatische transmissie beschadigd
worden en kan persoonlijk letsel
ontstaan.

Een auto met een lege accu kan worden
gestart met behulp van de accu van een
andere auto en startkabels.

Z WA ARSCHUWING
Accu’s kunnen exploderen. Accuzuur
kan brandwonden veroorzaken en
kortsluiting kan letsel veroorzaken of
leiden tot schade aan uw auto.
• Houd de accu uit de buurt van open
vuur en vonken.
• Kom tijdens het hulpstarten niet te
dicht in de nabijheid van de accu.
(Ver
volg
ervolg
volg))

Z WA ARSCHUWING
(Ver
volg
ervolg
volg))
• Laat de uiteinden van de startkabels
niet tegen elkaar komen.
• Gebruik een veiligheidsbril als u bij de
accu bezig bent.
• Zorg ervoor dat de elektrolyt niet in
aanraking komt met de ogen, de huid,
stof en gelakte oppervlakken.
• Controleer of de accu waarmee de
hulpstart wordt uitgevoerd dezelfde
spanning levert als de accu van uw
eigen auto.
• Koppel de lege accu niet los.
Het
niet
opvolgen
van
de
voorzorgsmaatregelen bij het starten
met startkabels kan leiden tot een
exploderende accu, brandwonden door
accuzuur of kortsluiting.
Hierdoor kan schade ontstaan aan de
elektrische systemen van beide auto’s
en kan ernstig letsel ontstaan.
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Voor de hulpst
ar
tpr
oc
edur
e
hulpstar
artpr
tproc
ocedur
edure

Aansluiten van de startkabels

1. Trek de parkeerrem aan.

Sluit de startkabels aan in de onderstaande
volgorde:

2. Schakel bij een auto met automatische
transmissie stand P in en zet een auto met
een handgeschakelde transmissie in de
neutraalstand.
3. Schakel alle elektrische verbruikers uit.

Z OPMERKING
• Zet het audiosysteem uit voordat u
de auto start. Anders kan het audiosysteem schade oplopen.

Z WA ARSCHUWING
• Leg de startkabels dusdanig neer dat
deze niet in contact kunnen komen
met draaiende onderdelen.
Anders kunt u schade aan de auto
veroorzaken en ernstig letsel oplopen.

1. Sluit een klem van de eerste startkabel
aan op de positieve pool van de accu
waarmee de auto gestart gaat worden.
(Herkenbaar aan de “+” op het accuhuis of
de accupool.)
2. Sluit vervolgens de andere klem van deze
kabel aan op de pluspool van de lege accu.
(merkteken “+”)
3. Sluit eerst de ene klem van de andere
startkabel aan op de negatieve pool van
de accu waarmee de auto gestart gaat
worden (aangegeven met het merkteken
“-” op het accuhuis of op de accupool).

Z WA ARSCHUWING
Sluit de laatste klem NIET aan op de
minpool (–) van de ontladen accu.
• Sluit deze laatste klem aan op een
niet-gelakt, metalen deel van het
motorblok.
• Het massapunt waarop de tweede
startkabel wordt aangesloten, dient
zo ver mogelijk van de lege accu
verwijderd te zijn.
Het aansluiten van de startkabel op de
minpool van de lege accu kan leiden tot
vonkvorming en daarmee tot een
explosie van de accu.
Hierdoor kan schade aan de auto en
ernstig letsel ontstaan.
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DE AUTO SLEPEN
4. Sluit het andere uiteinde van de tweede
startkabel aan op de massa van de andere
auto, zoals een stalen beugel die aan het
motorblok is bevestigd.

Als de motor van de auto met een lege accu
is aangeslagen:

5. Laat de motor van de auto met de geladen
accu tijdens de hulpstart draaien.

1. Neem voorzichtig de massa-aansluiting
(–) los. Begin bij de auto met de ontladen
accu. Laat de motor van de auto met de
ontladen accu draaien.

AANWIJZING

2. Neem de minkabel van de auto met de
geladen accu los.

Laat de startpoging niet langer duren dan
15 seconden en wacht minstens een
minuut tot iedere volgende startpoging.

3. Neem de “+” kabel van beide accu’s los.
Berg de startkabels op bij het reservewiel.
4. Laat de auto met de ontladen accu
ongeveer 20 minuten draaien. Op deze
manier kan het laadsysteem van de auto
de ontladen accu weer enigszins opladen.
5. Wanneer de accu opnieuw uitgeput raakt,
dient u contact op te nemen met een
garage. Wij adviseren uw erkende
Chevrolet-reparateur.

Als uw auto moet worden gesleept, neem
dan contact op met een garagebedrijf of een
sleepdienst. Wij adviseren uw erkende
Chevrolet-reparateur.

Z WA ARSCHUWING
• Laat nooit passagiers meerijden in
een auto die wordt gesleept.
• Sleep een auto nooit met een hoge
snelheid of met een hogere snelheid
dan toegestaan is.
• Sleep een auto nooit als het risico op
loslaten van beschadigde onderdelen
bestaat.
Het niet in acht nemen van deze
voorzorgsmaatregelen kan leiden tot
ernstig letsel.
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Slepen met een bril
1. Schakel de alarmknipperlichten in.
2. Zet het contact in de stand ACC.
3. Schakel zowel een automatische
transmissie als een handgeschakelde
transmissie in de neutraalstand.
4. Zet de parkeerrem vrij.

Z OPMERKING
Als uw auto gesleept moet worden met de
achterwielen van de weg, moet er een dolly
onder de voorwielen worden gebruikt.
• Laat uw auto nooit slepen met de
voorwielen op de weg.
Slepen van de auto met de voorwielen
op de weg kan ernstige schade aan de
transmissie veroorzaken.

5. Sleep de auto met de voorwielen van de
grond.

Z OPMERKING
• Gebruik geen takel om de auto te
slepen.
• Gebruik een auto-ambulance of sleep
met een “bril”
“bril”..

Een auto met all wheel aandrijving slepen
De beste methode om schade te voorkomen
tijdens het slepen van een auto die voorzien
is van all wheel aandrijving (AWD) is flatbedmaterieel.
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Als er geen flatbedmaterieel beschikbaar is,
gebruikt u een dolly om de auto, zoals
hieronder afgebeeld, te slepen.

Z OPMERKING
Wanneer u de auto die voorzien is van
all wheel aandrijving (AWD) sleept met
voor- of achterwielen rollend op de
grond, kan de aandrijving in de auto
ernstig beschadigd worden.
• Sleep nooit uw auto met de voor- en
achterwielen op de grond.

SLEPEN IN EEN NOODGE
VAL
NOODGEV
Wanneer er geen sleepdienst beschikbaar is
tijdens een noodgeval, kan uw auto tijdelijk
wordt gesleept met een kabel die bevestigd
is aan het sleepoog.
Voor
st
e sleepoog
oorst
ste
Het voorste sleepoog bevindt zich onder de
voorbumper. Haal de voorspoiler aan
bestuurderskant weg en bevestig het
sleepoog. Er moet een bestuurder in de auto
zitten om te sturen en te remmen.
Uw auto mag op deze manier alleen op een
verharde weg en met lage snelheid over een
korte afstand worden gesleept.

Ook dienen de wielen, de assen, de
aandrijflijn, de stuurinrichting en de remmen
in een goede conditie te zijn.

Z OPMERKING
Ook dienen de wielen, de assen, de
aandrijflijn, de stuurinrichting en de
remmen in goede conditie te zijn.
Om beschadigingen te voorkomen:
• Gebruik het sleepoog alleen wanneer
er geen andere methode mogelijk is.
• Sleep de auto alleen aan de voorkant.
• Houd de sleepk
abel vrij vvan
an de bumper
sleepkabel
bumper..
• Maak de sleepkabel aan beide zijden
goed vast. Controleer dit door aan de
sleepkabel te trekken.
• Slepen van de auto met een sleepkabel
kan ernstige schade aan de
automatische transmissie veroorzaken. Sleep auto’s met een
automatische transmissie alleen met
een auto-ambulance of met behulp
van een “bril”
“bril”..
• Rijd langzaam en voorkom schokkende
bewegingen.
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Z WA ARSCHUWING
Bij slepen met een sleepkabel kan de
controle over de gesleepte auto verloren
gaan.
• Sleep niet als de wielen, transmissie,
assen, stuurinrichting of remmen
beschadigd zijn.
• Ver
wijder de ccont
ont
actsleut
el niet uit
erwijder
ontactsleut
actsleutel
het contactslot maar zet het contact
in de stand “ON” omdat het
stuurslot anders inschakelt,
waardoor de auto onbestuurbaar
wordt.

Z OPMERKING
• Gebruik de transporthaak niet om uw
auto te slepen.
De auto kan beschadigd raken.

Het achterste sleepoog
Gebruik het achterste sleepoog alleen om
andere auto’s te slepen. Deze mag alleen in
noodgevallen worden gebruikt. (bijvoorbeeld
om de auto uit een greppel te trekken, een
sneeuwbank of modder.) Om het achterste
sleepoog te gebruiken, gaat u als volgt te
werk:
1. Zoek het achterste sleepoog onder de
vloermat in de bagageruimte.
2. Open de afdekking in de achterbumper en
schroef het sleepoog stevig vast.

Zorg er bij het gebruik van het achterste
sleepoog voor dat de sleepkabel precies in het
verlengde van het oog ligt. Er mogen geen
zijdelingse krachten op het sleepoog worden
uitgeoefend. Trek de sleepkabel niet te snel
strak om schade te voorkomen.

Z OPMERKING
• Gebruik de transporthaak niet om een
andere auto te slepen.
De auto kan beschadigd raken.
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DE AUTO HEEN EN WEER
SCHOMMELEN
Als de auto vastzit in de sneeuw, modder of
ander los materiaal, kunt u met onderstaande
procedure proberen los te komen met uw
auto.
1. Draai het stuurwiel geheel naar links en
daarna naar rechts. Hiermee maakt u
ruimte vrij rond de voorwielen.
2. Schakel heen en weer tussen de achteruit
en een vooruitversnelling.
3. Laat de wielen zo min mogelijk doorslippen.
4. Laat tijdens het schakelen het gaspedaal
opkomen.
5. Druk licht op het gaspedaal als de
versnelling ingeschakeld is.
Als na enkele pogingen blijkt dat u uw auto
op deze manier niet vrij kunt krijgen, moet u
uw auto laten slepen. Zie “SLEPEN VAN DE
AUTO” eerder in dit hoofdstuk.

Z WA ARSCHUWING

AANWIJZING

Als u op deze manier probeert uw auto
los te krijgen:
• Controleer eerst of er geen objecten
of mensen in de buurt van de auto
aanwezig zijn.
Tijdens het schommelen kan de auto
ineens naar voren of naar achteren
bewegen, waardoor schade of letsel kan
ontstaan als er zich voorwerpen of
mensen dicht bij de auto bevinden.

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen
in acht voordat u uw auto probeert vrij
te maken door te schommelen om
schade aan de transmissie en andere
onderdelen te voorkomen:
aspedaal niet in tijdens het
• Trap het ggaspedaal
schakelen of als de versnelling nog
niet geheel ingeschakeld is.
• Laat de motor niet met te veel toeren
draaien en voorkom dat de wielen
doorslippen.
• Laat uw auto wegslepen als deze na
een aantal pogingen nog niet vrij is.
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OVER
VERHITTING
RV
Als de naald van de koelvloeistoftemperatuurmeter in het rode gebied staat of als u
een andere reden heeft om oververhitting te
vermoeden, stop dan en parkeer de auto.
1. Breng de auto tot stilstand.
2. Schakel de airco uit.
3. Laat de motor een paar minuten stationair
draaien.
4. Controleer of de koelventilator werkt.

Z WA ARSCHUWING
Neem voldoende afstand tot de auto als
er stoom onder de motorkap vandaan
komt en wacht totdat de motor is
afgekoeld. Stoom kan ernstige
brandwonden veroorzaken.

AANWIJZING
Het gebruik van de airco bij het oprijden
van lange hellingen of in druk verkeer
kan leiden tot oververhitting van de
mot
or
motor
or..

Als de koelventilator niet werkt en er stoom
zichtbaar is, neem dan de volgende
maatregelen:
1. Zet de motor uit.
2. Open de motorkap niet en neem voldoende
afstand tot de auto.
3. Laat de motor afkoelen.
4. Open de motorkap voorzichtig wanneer er
geen stoom meer te zien is.
5. Neem zo snel mogelijk contact op met een
garage. Wij adviseren uw erkende
Chevrolet-reparateur.
Als de koelventilator werkt en er is geen
stoom zichtbaar, neem dan de volgende
maatregelen:
1. Open voorzichtig de motorkap.
2. Laat de motor stationair draaien totdat de
motortemperatuur gedaald is.
3. Controleer het koelvloeistofpeil.
Als de ventilator werkt, maar de temperatuur
daalt niet, neem dan de volgende
maatregelen:
1. Schakel de motor uit.
2. Open voorzichtig de motorkap.
3. Laat de motor afkoelen.
4. Controleer het koelvloeistofpeil.

Controleer de volgende onderdelen op lekkage
als het koelvloeistofpeil laag is:
1. Radiateur.
2. Radiateurslangen.
3. Radiateuraansluitingen.
4. Verwarmingsslangen.
5. Verwarmingsslangaansluitingen.
6. Waterpomp.
Wanneer u een lek of andere schade vindt,
of wanneer de koelvloeistof nog steeds lekt,
dient u onmiddellijk contact op te nemen met
een garage. Wij adviseren uw erkende
Chevrolet-reparateur. Rijd niet met de auto
voordat het probleem is opgelost.
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Z WA ARSCHUWING
Door overdruk kan er kokende vloeistof
en stoom ontsnappen; hierdoor kan er
ernstig letsel ontstaan.
wijder nooit de dop vvan
an het
• Ve rrwijder
koelvloeistofreservoir als de motor en
de radiateur warm zijn.
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VOORZ
OR
G S M A A T R EEG
GELEN
ZO
RG
Neem bij het uitvoeren van controles en
onderhoudswerkzaamheden voldoende
voorzichtigheid in acht om de kans op
lichamelijk letsel of schade zo klein mogelijk
te houden.
Algemene voorzorgsmaatregelen bij het
uitvoeren van onderhoud:
• Werk niet aan de motor als deze heet is.

Z WA ARSCHUWING
De katalysator en andere uitlaatonderdelen
kunnen zeer heet worden wanneer de
motor draait.
Het aanraken van dergelijke onderdelen
terwijl de motor draait, kan resulteren
in ernstige brandwonden.
• Kruip nooit onder de auto als deze alleen
door een krik wordt ondersteund. Als er
onder de auto moet worden gewerkt,
plaats de auto dan op bokken.
• Houd brandende rookwaren, lucifers en
ander open vuur uit de buurt van de accu,
de brandstof en alle onderdelen waarin
zich brandstof bevindt.

• Sluit de accu of elektronische onderdelen
niet aan en neem deze niet los als het
contact in de stand ON staat.
• Let er bij het aansluiten van de accu op
om de accukabels op de juiste polen aan
te sluiten. Sluit nooit de pluskabel aan op
de negatieve pool of een minkabel op een
positieve pool.
• De accu, bougiekabels en de bedrading
staan onder (hoge) spanning of geleiden
een grote stroom. Pas daarom op dat u
geen kortsluiting maakt.

Z WA ARSCHUWING
• Zet het contact in de stand OFF en
neem de sleutel uit het contactslot
voor
dat u ccontr
ontr
ole
epar
atiewerk
voordat
ontrole
ole-- of rrepar
eparatiewerk
atiewerk-zaamheden onder de motorkap
uitvoert.
Het aanraken van onderdelen die onder
spanning staan wanneer het contact in
stand ON staat, kan schokken of
brandwonden tot gevolg hebben.

Z WA ARSCHUWING
Ve rrwijder
wijder
loszitt
ende
kleding
loszittende
kleding,,
(strop)dassen en sieraden die verstrikt
kunnen raken in draaiende delen en zo
letsel kunnen veroorzaken wanneer de
procedure vereist dat u werkzaamheden
in de motorruimte verricht bij draaiende
mot
or
motor
or..
• Zorg voor goede ventilatie als u controles
uitvoert in een gesloten ruimte zoals in een
garage, terwijl de motor draait.
• Houd afgewerkte olie, koelvloeistof en
andere vloeistoffen buiten het bereik van
kinderen en huisdieren.
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• Gooi lege en gebruikte olie-/vloeistofverpakkingen niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng deze naar een
inzamelpunt voor chemisch afval.
• Wanneer het noodzakelijk is controles
onder de motorkap bij draaiende motor uit
te voeren, zorg er dan voor dat plotselinge
en onverwachte bewegingen van de auto
worden voorkomen. Zet bij een automatische transmissie de selectiehendel in
stand P of N en trek de parkeerrem aan.
Zet bij een handgeschakelde transmissie
de versnellingspook in neutraal en trek de
parkeerrem stevig aan.
• Zet het contact altijd in de stand LOCK en
neem de sleutel uit het contactslot om
letsel te voorkomen wanneer u onder de
motorkap werkzaamheden gaat verrichten,
tenzij de procedure nadrukkelijk anders
vereist. Verwijder loszittende kleding,
(strop)dassen en sieraden die verstrikt
kunnen raken in draaiende delen en zo
letsel kunnen veroorzaken wanneer de
procedure vereist dat u werkzaamheden
onder de motorkap verricht bij draaiende
motor.

Koelventilator

Z OPMERKING
De elektrische koelventilators (in de
motorruimte) worden aangestuurd door
sensors. De ventilators kunnen
onverwachts beginnen te draaien.
• Houd daarom handen, vingers, losse
kledingstukken enz. uit de buurt van
de ventilat
or
ventilator
or..

Z WA ARSCHUWING
Het aanraken van onderdelen die onder
spanning staan wanneer het contact in
stand ON staat, is zeer gevaarlijk.
• Zorg ervoor dat u het contact in stand
LOCK zet en de sleutel verwijdert
ole
epar
atiewerk
voor
dat u ccontr
ontr
eparatiewerk
atiewerk-voordat
ontrole
ole-- of rrepar
zaamheden onder de motorkap gaat
uitvoeren
Anders kan het brandwonden, schokken
of ander persoonlijk letsel tot gevolg
hebben.

Voer alle controles in de motorruimte alleen
uit als het contact uit staat, om te voorkomen
dat de koelventilator gaat draaien en letsel
veroorzaakt.
Let er daarnaast op dat elektronische
ontstekingssystemen een veel groter
vermogen hebben dan conventionele
systemen. Daarom is het zeer gevaarlijk om
onderdelen die onder spanning staan aan te
raken wanneer het contact in de stand ON
staat.
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CONTROLELIJST VOOR
DE BESTUURDER
Controleer periodiek de buitenkant, het
interieur en de motorruimte van uw auto om
een veilige en betrouwbare werking te
garanderen.
EXTERIEUR

Ruitenwissers

INTERIEUR

• Inspecteer de staat van de ruitenwisserarmen en -rubbers (inclusief de
achterruitenwisser).

Stuurinrichting
• Controleer of het stuurwiel loszit
(abnormale speling).
Parkeerrem

Banden

• Controleer of de slag van de parkeerremhendel juist is.

• Juiste spanning. (Zie “VELGEN EN
BANDEN” in de index)

Instrumentenpaneel

• Geen scheuren in de wangen of in het
loopvlak.

• Controleer of alle meters, tellers,
bedieningsorganen en waarschuwingslampjes juist werken.

• Geen vreemde voorwerpen in het loopvlak.

Spiegels

Wielen

• Zorg ervoor dat alle spiegeloppervlakken
heel en schoon zijn.

• Moeren en bouten moeten worden
vastgedraaid
met
het
juiste
aanhaalmoment. (Zie “VERWISSELEN
VAN EEN LEKKE BAND” in de index)
Lampen
• Werking van alle lampen zoals
koplampen, achterlichten, richtingaanwijzers, remlichten en mistlampen.
Vloeistoffen
• Controleer het correcte peil van alle
reservoirs onder de motorkap.

• Controleer of alle spiegels goed afgesteld
kunnen worden.
Bediening
• Controleer of de speling van het rempedaal
correct is.
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MOTORRUIMTE
2.4 DOHC-MODEL

1. Motorluchtfilter(element)

5. Vloeistofreservoir stuurbekrachtiging

8. Zekeringenkastje motorruimte

2. Peilstok motorolie

6. Expansievat motorkoelvloeistof

9. Ruitensproeierreservoir

3. Motorolievuldop

7. Reservoir koppelingsvloeistof

4. Remvloeistofreservoir
* De motorruimte in de auto kan afwijken van de afbeelding.

10. Accu
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3.0 DOHC-MODEL

1. Motorluchtfilter(element)

4. Remvloeistofreservoir

7. Zekeringenkastje motorruimte

2. Motorolievuldop

5. Vloeistofreservoir stuurbekrachtiging

8. Ruitensproeierreservoir

3. Peilstok motorolie

6. Expansievat motorkoelvloeistof

9. Accu

* De motorruimte in de auto kan afwijken van de afbeelding.
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2.2 DIESELMODEL

1. Motorluchtfilter(element)

5. Expansievat motorkoelvloeistof

8. Accu

2. Vloeistofreservoir stuurbekrachtiging

6. Reservoir koppelingsvloeistof

9. Ruitensproeierreservoir

3. Motorolievuldop

7. Zekeringenkastje motorruimte

4. Remvloeistofreservoir
* De motorruimte in de auto kan afwijken van de afbeelding.

10. Peilstok motorolie
11. Hulpzekeringenkastje
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MOTOROLIE
Zorg ervoor dat uw motor voldoende smering
krijgt door de motorolie op het correcte peil
te houden.
Het is normaal dat een motor wat olie
gebruikt.
Controleer het oliepeil regelmatig,
bijvoorbeeld iedere keer dat u tankt.
Voor een juiste uitlezing moet de olie warm
zijn en moet de auto op een vlakke
ondergrond staan.

CONTROLE MOTOROLIEPEIL
1. Parkeer de auto op een vlakke ondergrond.
2. Schakel de motor uit en laat de olie 10
minuten terug in het oliecarter stromen.
Als u dit niet doet, is het oliepeil op de
peilstok wellicht niet juist.
3. Verwijder de peilstok en veeg deze schoon.
Zie “MOTORRUIMTE” op een van de vorige
pagina’s in dit hoofdstuk voor meer
informatie over de juiste plaats.
4. Plaats de peilstok volledig in de houder.
5. Verwijder de peilstok opnieuw.

6. Controleer de olie aan de peilstok op
vervuiling.
7. Controleer het oliepeil aangegeven op de
peilstok. Het peil moet tussen MIN en
MAX staan.
Bij twijfel over het oliepeil leest u de andere
kant van de peilstok af.
Afhankelijk van de motorvariant worden er
verschillende peilstokken gebruikt.
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8. Vul olie van dezelfde soort bij tot aan het
merkteken MAX wanneer het oliepeil
beneden het merkteken MIN is.
U vult de motorolie bij via de
motorolievuldop. Zie “MOTORRUIMTE” op
een van de vorige pagina’s in dit hoofdstuk
voor meer informatie over de juiste plaats.
Zie “TABEL SMEERMIDDELEN EN
VLOEISTOFFEN” in de index voor de
oliespecificaties.

Z WA ARSCHUWING
Motorolie is irriterend en kan bij
inslikken ziekte of overlijden
veroorzaken
• Houd het buiten het bereik van
kinderen.
• Vermijd herhaaldelijk of lang
durig
langdurig
contact met de huid.
• Was blootgestelde delen met zeep en
er
wat
er of een handr
einig
er..
ater
handreinig
einiger

Z WA ARSCHUWING
Het bijvullen van te veel olie kan de
werking van de motor nadelig
beïnvloeden.
• Het oliepeil mag niet boven het
merkteken MAX op de peilstok
uitkomen.
Overmatig bijvullen kan de motor
beschadigen door:
• Toenemen vvan
an het olie
verbruik.
olieverbruik.
• Vuil worden van de bougies.
e kkoolafzetting
oolafzetting in de mot
or
• Overmatig
Overmatige
motor
or..

MO
TOR
OLIE EN FIL
TER VER
VANGEN
MOT
OROLIE
FILTER
VERV

Z WA ARSCHUWING
Zorg ervoor dat u volledig op de hoogte
bent van de procedures voordat u met
de werkzaamheden begint.
• Laat dit door een garagebedrijf doen
als u twijfelt of u de taak veilig kunt
uitvoeren. Wij adviseren uw erkende
Che
vr
olet
-r
epar
at
eur
Chevr
vrolet
olet-r
-repar
eparat
ateur
eur..
Anders kunt u letsel oplopen of kunt u
schade aan de auto toebrengen.
Motorolie verliest zijn smerende werking
wanneer deze vervuild is. Zorg ervoor de
motorolie volgens het onderhoudsschema te
vervangen.
Vervang het motoroliefilter iedere keer
wanneer u de motorolie vervangt.
Vervang onder zware omstandigheden de olie
en het oliefilter vaker dan aangegeven in het
onderhoudsschema.
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Onder zware omstandigheden vallen onder
andere:
• Veel koude starts.
• Langdurig filerijden.
• Veel korte ritten.
• Frequent gebruik bij temperaturen
beneden het vriespunt.
• Langdurig stationair draaien.
• Veelvuldig rijden met lage snelheid.
• Rijden in stoffige gebieden.

Z WA ARSCHUWING

Z OPMERKING

Motorolie en -verpakkingen kunnen
schadelijk voor uw gezondheid zijn.
• Vermijd herhaaldelijk of lang
durig
langdurig
contact met motorolie.
• Reinig uw huid en nagels met zeep
en water of handreiniger na het
contact met motorolie. Houd tevens
deze en andere giftige stoffen buiten
het bereik van kinderen.
Motorolie kan de huid irriteren en kan
bij inslikken ziekte of zelfs overlijden
veroorzaken.

Het gebruik van niet-goedgekeurde
motorolie, olie van onvoldoende kwaliteit
of een chemische motorbehandeling
(additieven) kan schade aan de motor
veroorzaken die uitgesloten is van
garantie.
• Neem contact op met een garage
voordat u probeert additieven toe te
voegen. Wij adviseren u contact op te
nemen met uw erkende Chevroletrepar
at
eur
eparat
ateur
eur..

Z OPMERKING
• Gooi gebruikte motorolie en -filters
niet weg met het huishoudelijk afval.
• Breng deze naar een inzamelpunt voor
chemisch afval.
Gebruikte motorolie en -filters bevatten
elementen die schadelijk zijn voor uw
gezondheid en voor het milieu.
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DE JUISTE MOTOROLIE KIEZEN
Gebruik en vraag naar motoroliën met het
keurmerk dexos™. Uitsluitend oliesoorten met
het dexos-keurmerk op de verpakking zijn
geschikt voor uw auto.
Dit keurmerk geeft aan dat de olie is
goedgekeurd volgens de dexos-specificatie.

Deze auto is af fabriek met dexosgoedgekeurde motorolie geleverd.

Z OPMERKING
Gebruik uitsluitend motorolie die is
goedgekeurd volgens de dexosspecificatie of een gelijkwaardige
motorolie uit de juiste viscositeitsklasse. Motorolie die is goedgekeurd
volgens de dexos-specificatie is op de
verpakking voorzien van een dexossymbool. Als u niet de aanbevolen of
een gelijkwaardige motorolie gebruikt,
leidt dit wellicht tot motorschade die
niet door de autogarantie wordt gedekt.
Raadpleeg uw dealer bij eventuele
twijfel of de olie volgens de dexosspecificatie goedgekeurd is.

SAE 5W-30 is de beste viscositeitsklasse voor
de auto. SAE 0W-30, 0W-40 of 5W-40 zijn
ook bruikbaar. Gebruik geen olie met een
andere viscositeit, bijv. SAE 10W-30, 10W-40
of 20W-50.
In extreem koude gebieden, met temperaturen van minder dan -29 °C, moet u olie met
SAE 0W-30 gebruiken. Met olie uit deze
viscositeitsklasse hebt u minder problemen
met de koude start bij extreem lage
temperaturen. Kies bij het selecteren van een
olie met de juiste viscositeit altijd voor olie
die aan de vereiste specificatie voldoet.
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MOTOROLIELEVENSDUURSYSTEEM
Deze auto is uitgevoerd met een
computersysteem dat aangeeft wanneer de
motorolie en het filter moeten worden
ververst/vervangen. Het werkt op basis van de
motortoerentallen, de motortemperatuur en
de kilometrage. Op basis van de
omstandigheden, kan de kilometrage waarop
de olieverversing wordt aangegeven,
aanzienlijk variëren. Om het olielevensduursysteem juist te laten functioneren, moet het
systeem elke keer worden gereset nadat de
olie ververst is.
Wanneer het systeem heeft berekend dat de
olielevensduur afgenomen is, geeft het aan
dat een olieverversing noodzakelijk is. Het
controlelampje motorolie verversen licht op.
Ververs de olie zo spoedig mogelijk binnen de
eerstvolgende 1000 km. Het is mogelijk dat,
wanneer u onder optimale omstandigheden
rijdt, het olielevensduursysteem aangeeft dat
een olieverversing pas na meer dan een jaar
noodzakelijk is. De motorolie en het filter
moeten eenmaal per jaar worden ververst/
vervangen en op dat moment moet het
systeem worden gereset. Uw dealer beschikt
over getraind personeel dat dit werk uitvoert
en het systeem reset. Controleer gedurende
een olieverversingsinterval regelmatig of de
olie nog op peil is.

Bij eventueel onbedoeld resetten van het
systeem moet de olie binnen 5000 km sinds
de laatste beurt worden ververst.
Na het olie verversen moet het
bewakingsysteem voor de levensduur van de
olie worden gereset. Raadpleeg uw erkende
Chevrolet-reparateur voor onderhoud.
Het motorolielevensduursysteem resetten
Het motorolielevensduursysteem berekent
wanneer u uw motorolie en filter moet
vervangen op basis van het gebruik van de
auto. Elke keer dat uw olie wordt ververst,
reset u het systeem, zodat het kan berekenen
wanneer de volgende olieverversing
noodzakelijk is.
Om het motorolielevensduursysteem te
resetten, voert u een van de onderstaande uit:
• Met behulp van het scanapparaat
Uw erkende reparateur zal het systeem
resetten met behulp van het scanapparaat
na het verversen van de motorolie. Neem
contact op met een garage. we adviseren
uw Chevrolet erkende reparateur.
• Met behulp van het gaspedaal

Benzinemotor
1. Draai de contactsleutel in de stand ON/
START terwijl de motor uitgeschakeld is.
2. Trap het gaspedaal drie maal volledig in
binnen vijf seconden.
3. Draai de sleutel in de stand LOCK.
Wanneer het controlelampje motorolie
verversen opnieuw gaat branden en blijft
branden terwijl u de motor start, is het
motorolielevensduursysteem niet gereset.
Herhaal de procedure.
Dieselmotor
1. Trek en houd de sleutel langer dan een
minuut uit het contactslot. Zet daarna het
contact aan (start de motor niet).
2. Ga als volgt te werk:
1) Trap het gaspedaal geheel in en houd
het gedurende 2 seconden ingetrapt.
2) Laat het gaspedaal opkomen en haal
uw voet gedurende 2 seconden van het
gaspedaal.
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K O E LLV
V LLO
OEIST
OF
TO
3) Herhaal deze stappen (1, 2) twee keer
(dus in totaal drie keer) binnen een
minuut.
Wanneer het controlelampje motorolie
verversen opnieuw gaat branden en blijft
branden terwijl u de motor start, is het
motorolielevensduursysteem niet gereset.
Herhaal de procedure.

Z OPMERKING
V e rrg
g eet niet het mot
or
oliele
vens
motor
oroliele
olielevens
vens-duursysteem te resetten wanneer de
motorolie ververst is.

AANBEVOLEN MOTOROLIE EN
ONDERHOUDSSCHEMA
Aanbevolen motorolie
Zie “TABEL SMEERMIDDELEN EN
VLOEISTOFFEN” in de index voor de
aanbevolen motorolie en de vulhoeveelheden.
Onderhoudsschema
Zie “ONDERHOUDSSCHEMA” in de index.

In de juiste mengverhouding beschermt deze
koelvloeistof het koel- en verwarmingssysteem uitstekend tegen corrosie en vorst.
Als de motor koud is, dient het koelvloeistofpeil in het reservoir tussen de merktekens
MIN en MAX te staan. Het koelvloeistofpeil
stijgt als de motor op temperatuur komt en
zakt weer als de motor weer afkoelt.
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MENGVERHOUDING

Z OPMERKING
Leidingwater of een onjuist mengsel kan
het koelsysteem beschadigen.
• Gebruik geen leidingwater of antivries
op alcohol- of methanolbasis in het
koelsysteem.
• Gebruik alleen een 56:44-mengverhouding van gedeminerali-seerd water
en de juiste antivries in uw auto.
De motor kan oververhit raken of zelfs
in brand vliegen.
Indien het koelvloeistofpeil tot onder de MINmarkering valt, vul de radiateur dan met een
56/44-antivriesmengsel van gedemineraliseerd water en het juiste antivriesmiddel.
Gebruik een mengsel van 48% water en 52%
antivries om uw auto tegen extreem koud
weer te beschermen.

Z OPMERKING

Klimaat

Antivries (%)

Water (%)

Gematigde
temperaturen

44%

56%

Extreem koude
gebieden

52%

48%

Z WA ARSCHUWING
Door overdruk kan er kokende vloeistof
en stoom ontsnappen; hierdoor kan er
ernstig letsel ontstaan.
wijder nooit de dop vvan
an het
• V e rrwijder
koelvloeistofreservoir als de motor en
de radiateur warm zijn.

Koelvloeistof kan gevaarlijk zijn.
• Vermijd herhaaldelijk of lang
durig
langdurig
cont
act met kkoelvloeist
oelvloeist
of
oelvloeistof
of..
ontact
• Reinig uw huid en nagels met zeep en
water of handreiniger na het contact
met kkoelvloeist
oelvloeist
of
oelvloeistof
of..
• Houd het buiten het bereik van
kinderen.
• Koelvloeistof kan de huid irriteren en
kan bij inslikken ziekte of zelfs
overlijden veroorzaken.
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KOEL
VL
OEIST
OFSPE
CIFIC
ATIES EN
OELVL
VLOEIST
OEISTOFSPE
OFSPECIFIC
CIFICA
ONDERHOUDSSCHEMA
Koelvloeistofspecificatie
Zie “TABEL SMEERMIDDELEN EN
VLOEISTOFFEN” in de index voor de
aanbevolen
koelvloeistof
en
de
vulhoeveelheden.
Onderhoudsschema
Zie “ONDERHOUDSSCHEMA” in de index.

Z OPMERKING
Het is niet noodzakelijk vaker dan het
voorgeschreven interval koelvloeistof bij
te vullen. Als u te vaak koelvloeistof
moet bijvullen, kan het er op duiden dat
de motor onderhoud nodig heeft.
Neem contact op met een garage om het
koelsysteem te laten controleren. Wij
adviseren uw erkende Chevroletrepar
at
eur
eparat
ateur
eur..

REM- EN
K O P P E L I N G S V LLO
OEIST
OF
TO
Uw auto beschikt over reservoirs voor de remen de koppelingsvloeistof.
Rem-/koppelingsvloeistof kan water opnemen.
Te veel water in de vloeistof kan de werking van
het hydraulische rem-/koppelingssysteem
verminderen. Ververs de vloeistof volgens het
instructieboekje om corrosie van het
hydraulische systeem te voorkomen.
Gebruik uitsluitend door ons aanbevolen rem-/
koppelingsvloeistof. Houd de vloeistof in het
reservoir op het juiste peil. Laat het peil niet
onder het merkteken MIN zakken of boven het
merkteken MAX uitkomen.
Een laag vloeistofpeil in het remvloeistofreservoir kan een indicatie van lekkage in het
remsysteem zijn of een normale situatie
veroorzaakt door de gebruikelijke slijtage van
de remblokken. Neem contact op met een
garage om na te gaan of het systeem moet
worden gerepareerd en vloeistof moet worden
toegevoegd nadat het werk aan uw hydraulische
remsysteem is uitgevoerd, indien noodzakelijk.
Wij adviseren u contact op te nemen met uw
erkende Chevrolet-reparateur.
Wanneer het remvloeistofpeil te laag wordt,
gaat het waarschuwingslampje remsysteem
(p) branden. Zie “WAARSCHUWINGSLAMPJE
REMSYSTEEM” in de index.

REM-/KOPPELINGSVLOEISTOF
BIJVULLEN
1. Veeg vuil rond de dop van het reservoir
grondig weg.

Z OPMERKING
• Zorg ervoor dat het gebied rond de dop
van het rem-/koppelingsvloeistofreservoir grondig gereinigd wordt
voordat de dop wordt verwijderd.
vuiling vvan
an het rrem-/k
em-/k
oppelings
Ver
em-/koppelings
oppelings-ervuiling
vloeistofsysteem kan de werking van
het systeem beïnvloeden wat tot
kostbare reparaties kan leiden.

<Remvloeistof>
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2. Draai de vuldop los.
3. Gebruik de correcte, voorgeschreven rem/koppelingsvloeistof om het reservoir tot
het merkteken MAX te vullen. Zorg ervoor
dat u geen vloeistof op gelakte
oppervlakken morst. Als dit toch gebeurt,
moet de vloeistof direct met koud water
worden afgespoeld.

Z OPMERKING
Op de motor gemorste rem-/
koppelingsvloeistof kan in de brand
vliegen.
• Vul het reservoir niet te vol.
Als de motor in brand vliegt, kan
persoonlijk letsel of schade aan de auto
en andere zaken ontstaan.

<Koppelingsvloeistof>

4. Plaats de dop van het reservoir.

Z OPMERKING
• Gooi rem-/koppelingsvloeistof niet
weg met het huishoudelijk afval.
• Breng deze naar een inzamelpunt voor
chemisch afval.
Gebruikte rem-/koppelingsvloeistof en verpakkingen zijn gevaarlijk. Ze kunnen
uw gezondheid en het milieu schade
berokkenen.

Z OPMERKING
Rem-/koppelingsvloeistof is gevaarlijk
en kan huid en ogen irriteren.
• Zorg ervoor dat rem-/koppelingsvloeistof nooit in contact met uw huid
of ogen kan komen. Gebeurt dit toch,
was dan het blootgestelde deel
onmiddellijk grondig met zeep, water
of een handr
einig
er
handreinig
einiger
er..

AANBEVOLEN REM-/
KOPPELINGSVLOEISTOF EN
ONDERHOUDSSCHEMA
Aanbevolen rem-/koppelingsvloeistof
Zie “TABEL SMEERMIDDELEN EN
VLOEISTOFFEN” in de index voor de
aanbevolen rem-/koppelingsvloeistof en de
vulhoeveelheden.
Onderhoudsschema
Zie “ONDERHOUDSSCHEMA” in de index.

ONDERHOUD EN VERZORGING 6-17

TRANSMISSIEVLOEISTOF

STUURBEKRACHTIGINGSVLOEISTOF

Het peil van de transmissievloeistof hoeft niet
te worden gecontroleerd. De enige reden voor
verlies van transmissievloeistof is een lek.
Wanneer er een lekkage is, brengt u uw auto
naar de dealer en laat u deze zo snel mogelijk
repareren.

CONTROLE PEIL
STUURBEKRACHTIGINGSVLOEISTOF

Zie “TABEL SMEERMIDDELEN EN
VLOEISTOFFEN” in de index voor de
aanbevolen transmissievloeistof.
AANWIJZING
Gebruik van de verkeerde transmissievloeistof kan de auto beschadigen en
de schade wordt wellicht niet gedekt
door de autogarantie. Gebruik altijd
de transmissievloeistof zoals vermeld
TABEL SMEERMIDDELEN EN
in de ““T
VL
OEIS
TOFFEN”
VLOEIS
OEIST
OFFEN”..

Controleer regelmatig het peil van de
stuurbekrachtigingsvloeistof.
Het reservoir stuurbekrachtigingsvloeistof
bevindt zich naast het zekeringenkastje
motorruimte.

Z OPMERKING
• Rijd niet met de auto zonder de
voorgeschreven hoeveelheid stuurbekr
achtigingsvloeist
of
krachtigingsvloeist
achtigingsvloeistof
of..
Wanneer u dat wel doet, kan de stuurbekrachtiging van uw auto beschadigd
raken, wat tot kostbare reparaties leidt.

1. Zet de motor uit.
2. Controleer het vloeistofpeil. Dit moet zich
tussen de merktekens MIN en MAX op het
reservoir bevinden.
Als het peil zich bij of onder het merkteken
MIN bevindt, vul dan vloeistof bij zoals
aangegeven in dit instructieboekje.
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RUITENSPR
OEIERRESER
VO I R
RO
RV
BIJVULLEN
STUURBEKRACHTIGINGSVLOEISTOF
1. Veeg de dop en de bovenkant van het
reservoir schoon.
2. Draai de dop los.

AANBEVOLEN
STUURBEKRACHTIGINGSVLOEISTOF
EN ONDERHOUDSSCHEMA
Aanbevolen stuurbekrachtigingsvloeistof

3. Vul de stuurbekrachtigingsvloeistof bij.
Zorg ervoor dat het peil tussen de
merktekens MIN en MAX ligt.

Zie “TABEL SMEERMIDDELEN EN
VLOEISTOFFEN” in de index voor de
aanbevolen stuurbekrachtigingsvloeistof en de
vulhoeveelheden.

4. Plaats de dop terug.

Onderhoudsschema
Zie “ONDERHOUDSSCHEMA” in de index.

Z OPMERKING
Het morsen van vloeistof kan brand of
verkleuring van het lakwerk veroorzaken.
• Vul het reservoir niet te vol.
Als de motor in brand vliegt, kan
persoonlijk letsel of schade aan de auto
en andere zaken ontstaan.

Controleer voordat u wegrijdt of het
ruitensproeiersysteem gevuld is met de juiste
hoeveelheid en soort oplossing.
Het waarschuwingslampje laag peil
ruitensproeiervloeistof gaat branden wanneer
het vloeistofpeil in het ruitensproeierreservoir
laag is. Wanneer het lampje gaat branden
dient u de vloeistof zo snel mogelijk bij te
vullen. Zie “WAARSCHUWINGSLAMPJE LAAG
PEIL RUITENSPROEIERVLOEISTOF” in de
index.
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RUITENWISSERS
Vul bij koud weer het ruitensproeierreservoir
niet meer dan driekwart.

AANWIJZING

Sproeiervloeistof bevriest en zet uit bij lage
temperaturen. Wanneer het reservoir te vol
is, kan de vloeistof niet uitzetten, waardoor
het reservoir beschadigd kan raken.

Bijvullen van het ruitensproeierreservoir:
• Gebruik alleen in de handel verkrijgbare
kant
vloeist
of
e spr
oeier
ant--en-klar
of..
en-klare
sproeier
oeiervloeist
vloeistof
w a tte
e rr.. De
• Gebruik ggeen
een leiding
leidingw
mineralen in het leidingwater kunnen
de leidingen van de ruitensproeiers
verstoppen.
• Gebruik sproeiervloeistof met een
voldoende vorstbescherming wanneer
het gaat vriezen.

Z OPMERKING
• Gebruik geen water of antivries voor
het koelsysteem in het ruitenspr
oeierr
eser
voir
sproeierr
oeierreser
eservoir
voir..
Water bevriest. Bevroren vloeistof kan
het ruitensproeiersysteem beschadigen.
De antivries van het koelsysteem kan de
ruitensproeiers en het lakwerk van de
auto beschadigen.

Correct werkende ruitenwissers zijn van
essentieel belang om veilig te kunnen rijden
met een optimaal zicht. Controleer
regelmatig de toestand van de wisserbladen.
Vervang hard geworden, broze of gescheurde
bladen of bladen die vuil op de voorruit
smeren.
Vuil op de voorruit of op de wisserbladen kan
de werking van de ruitenwissers verminderen.
Als de ruitenwissers niet goed functioneren,
reinig dan de voorruit en de bladen met een
goede cleaner of een zacht reinigingsmiddel.
Spoel goed na met water. Herhaal de
procedure indien nodig.
Siliconen kunnen onmogelijk van de ruit
worden verwijderd. Gebruik daarom nooit
poetsmiddel met siliconen op de voorruit van
uw auto, hierdoor krijgt u strepen die het zicht
van de bestuurder verslechteren.
Gebruik geen oplosmiddelen, benzine,
kerosine of verfverdunner om ruitenwissers te
reinigen. Deze zijn agressief en kunnen de
bladen en het lakwerk beschadigen.
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L U C H T F I LLT
TER
Controleer en vervang het luchtfilterelement
regelmatig volgens het onderhoudsschema in
de index.

REINIGEN V
AN HET LLUCHTFIL
UCHTFIL
TER
VAN
UCHTFILTER

2. Trek het wisserblad van de ruitenwisserarm.

Z OPMERKING

1. Schud het luchtfilterelement
oppervlakkig stof te verwijderen.

om

3. Plaats een nieuw wisserblad op de
ruitenwisserarm.

De motor heeft schone lucht nodig om
goed te kunnen werken.
• Laat de motor niet draaien zonder dat
het luchtfilterelement geplaatst is.
Rijden zonder dat het luchtfilterelement
op de juiste manier geplaatst is, kan de
motor beschadigen.

2. Reinig de binnenzijde
luchtfilterhuis.

het

VER
VANGEN V
AN DE WISSERBL
ADEN
VERV
VAN
WISSERBLADEN
1. Druk de clip van het wisserblad in en houd
deze ingedrukt.

Reinig het luchtfilter als volgt wanneer het
vuil is:

van

3. Bedek het open luchtfilterhuis met een
vochtige doek wanneer u het element
reinigt.
4. Reinig het luchtfilterelement door er
perslucht doorheen te blazen in de richting
die tegengesteld is aan die van de
normale luchtstroming.
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ACCU
ONDERHOUDSSCHEMA
Zie “ONDERHOUDSSCHEMA” in de index.

Uw auto is uitgerust met een onderhoudsvrije
accu.

Z WA ARSCHUWING
Accuzuur kan ernstige brandwonden
veroorzaken, exploderen en het lakwerk
beschadigen.
om dat huid en kleding in
• V oork
oorkom
omen met accuzuur
cont
act kkomen
ontact
accuzuur..
en en ander
e
• Houd open vuur
andere
vuur,, vonk
vonken
smeulende materialen uit de buurt
van de accu.

REINIGEN V
AN DE A
CCUPOLEN
VAN
AC
1. Zet het contact in stand LOCK en verwijder
de sleutel uit het contactslot.
2. Draai de accuklemmen los met een
steeksleutel en neem ze los van de polen.
Neem altijd eerst de negatieve (–) pool los.
3. Reinig de polen met een staalborstel of
een accupoolreiniger.
4. Controleer de accupolen op de
aanwezigheid van een wit of blauwachtig
poeder, wat op corrosie duidt.
5. Verwijder deze corrosie met een oplossing
van soda en water. De soda en wateroplossing zal gaan bruisen en bruin
worden.
6. Spoel de oplossing af met water wanneer
het bruisen stopt en droog de accu met
een oude lap of een papieren poetsdoek.
7. Sluit de positieve (+) pool aan en draai de
poolklem vast, daarna de negatieve (–)
pool. Sluit de negatieve (–) pool altijd als
laatste aan.
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Z OPMERKING
• Zorg ervoor dat de klemmen bij het
aansluiten goed op hun plaats zitten,
draai daarna de bevestigingsbouten vast
zodat de klemmen niet los kunnen
trillen.
• Let erop de rode kabel aan te sluiten op
de positieve (+) accupool en de zwarte
kabel op de negatieve (–) accupool.
Door de accukabels van de auto op de
verkeerde polen aan te sluiten, kan
persoonlijk letsel en schade aan uw auto
of andere zaken ontstaan.
8. Breng vaseline of vet aan op de polen om
corrosie in de toekomst te voorkomen.
AANWIJZING
Let erop dat bij het aansluiten de positieve
(+) aansluiting eerst wordt aangesloten en
bij het losnemen eerst de negatieve (–)
aansluiting wordt losgenomen.

ACCU-ONDERHOUD
Voer de volgende punten uit om de levensduur
van uw accu te verlengen:
• Zorg dat de accu altijd goed bevestigd is.
• Houd de bovenkant van de accu schoon en
droog.
• Zorg ervoor dat de polen en de
aansluitingen schoon zijn, goed vastzitten
en bedekt zijn met een laagje vaseline of
vet.
• Spoel gemorst elektrolyt direct weg met
een oplossing van soda en water.
• Neem de negatieve (–) pool los wanneer
u uw auto gedurende langere tijd niet
gebruikt.
• Laad een losgenomen accu iedere zes
weken op.

AANWIJZING
Accu’s bevatten giftige materialen.
Gebruikte accu’s kunnen schadelijk zijn
voor de gezondheid en het milieu.
• De accu mag niet met het huishoudelijk
afval worden weggegooid. Breng deze
naar een inzamelpunt voor chemisch
afval.
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REMPEDAAL
Raadpleeg uw dealer als het rempedaal niet
meer geheel opkomt of als de pedaalslag snel
toeneemt. Dit kan erop duiden dan het
remsysteem onderhoud behoeft.

D I E S E L D E E LLT
T J E S F I LLT
TER
(DPF)
Het dieseldeeltjesfiltersysteem filtert
schadelijke roetdeeltjes uit de uitlaatgassen.
Het systeem heeft een zelfreinigende functie
die onderweg automatisch in werking treedt.
Het filter wordt gereinigd door het afbranden
van de roetdeeltjes bij hoge temperaturen.
Dit proces verloopt onder bepaalde
omstandigheden onderweg automatisch en
kan 10 tot 25 minuten duren. Gedurende deze
periode kan het brandstofverbruik toenemen.
Hierbij zijn eventuele geurtjes en
rookontwikkeling een normaal verschijnsel.
Bij bepaalde ritten, bijv. korte afstanden, kan
het systeem zichzelf niet automatisch
reinigen.
Als het filter moet worden gereinigd of het
vanwege de eerdere omstandigheden niet
automatisch werd gereinigd, gaat het DPFlampje branden of knipperen. Blijf rijden, houd
het motortoerental boven 2000 omw/min.
(eventueel terugschakelen) totdat het lampje
uit gaat. Het lampje gaat uit zodra het
systeem zichzelf heeft gereinigd.

Wij raden u af om tijdens het reinigen een
tussenstop te maken of de motor uit te
schakelen.

Z OPMERKING
Als het reinigingsproces meerdere keren
wordt onderbroken, is er een kans op
ernstige motorschade.
Het systeem wordt het snelst gereinigd bij
hoge motortoerentallen en -belastingen.
Het DPF-lampje gaat uit zodra het systeem
zichzelf heeft gereinigd.
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VELGEN EN BANDEN
Z WA ARSCHUWING
Zorg ervoor dat de volgende voorzorgsmaatregelen worden getroffen, omdat
de uitlaatonderdelen een zeer hoge
temperatuur bereiken tijdens de
atie vvan
an het dieseldeeltjesfilt
er
reg
ener
dieseldeeltjesfilter
er..
egener
eneratie
• Dingen die kunnen branden, kunnen
in contact komen met de hete
uitlaatonderdelen onder uw auto en
in brand vliegen. Plaats uw auto niet
en, dr
oog gr
as of
boven papier
bladeren,
droog
gras
papier,, blader
andere dingen die kunnen branden.
• Zet het contact in de stand OFF zodra
u met uw auto de garage inrijdt.
• Kom niet in de buurt van hete
uitlaatonderdelen, waaronder de
achterste uitlaatpijp.

De door de fabriek gemonteerde banden zijn
afgestemd op uw auto en bieden de meest
ideale combinatie van rijcomfort, levensduur
en prestaties.

Z OPMERKING
Het gebruik van ongeschikte banden en/
of velgen kan tot ongelukken leiden.
• Neem contact op met een garage
voordat u uw originele banden of
wielen gaat vervangen.
Dit kan persoonlijk letsel en schade aan
uw auto of andere zaken veroorzaken. Wij
adviseren u contact op te nemen met uw
erk
ende Che
vr
olet
-r
epar
at
eur
erkende
Chevr
vrolet
olet-r
-repar
eparat
ateur
eur..

ONDERHOUD

Z WA ARSCHUWING
• Plaats nooit te veel lading in uw auto.
• Houd de banden altijd op de juiste
spanning.
• Controleer de bandenspanning altijd
bij koude banden (omgevingstemperatuur).
Door de banden op de in deze handleiding
voorgeschreven spanning te houden, zal de
meest ideale combinatie van rijcomfort,
veiligheid en prestaties gegarandeerd zijn.
Meet de spanning met behulp van een
nauwkeurige bandenspanningmeter als de
banden koud zijn. Draai de ventieldopjes goed
vast na het controleren van bandenspanning.
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AANWIJZING

Zie “SPECIFICATIES” in de index voor de
correcte spanning.

Controleer de spanning wanneer de
banden koud zijn. Warme banden geven
een onjuist beeld. Banden worden warm
nadat u meer dan 1,6 km hebt gereden
en blijven warm gedurende maximaal drie
uur nadat de auto is geparkeerd.

De banden moeten voor het rijden worden
gecontroleerd en de bandenspanning moet
iedere keer wanneer u tankt of ten minste
eenmaal per maand met een bandenspanningmeter worden gecontroleerd.
Door een verkeerde bandenspanning:

Zorg voor uw banden en velgen
Het rijden over scherpe voorwerpen kan de
banden en velgen beschadigen. Rijd indien
mogelijk langzaam en in een rechte hoek over
voorwerpen wanneer deze niet te ontwijken
zijn.
Voorkom contact met de stoeprand tijdens het
parkeren.

• slijten de banden sneller.

Te lage
Correcte
Te hoge
bandenspanning bandenspanning bandenspanning
S3W6401A

• verslechtert de besturing van de auto en
de veilige bediening.

Periodieke bandencontrole

• wordt het rijcomfort negatief beïnvloedt.

• Vreemde voorwerpen.

• neemt het brandstofverbruik toe.

• Gaatjes.

Als de bandenspanning te laag is, kan de band
te warm worden, waardoor de band inwendig
beschadigd kan raken. Dit kan leiden tot het
loslaten van het loopvlak en zelfs tot een
klapband bij hoge snelheid. Zelfs wanneer u
de spanning later aanpast, kan een eerdere
lagere spanning de banden beschadigd
hebben.

• Insnijdingen.

• Zichtbare beschadigingen.

• Scheurtjes.
• Uitstulpingen in de wangen.
Controleer de velgen op beschadigingen.
Bandafwijkingen inclusief de bovenstaande
kunnen ervoor zorgen dat u de controle over
de auto verliest en een ongeluk veroorzaakt.
Neem contact op met een garage wanneer uw
banden of velgen beschadigd zijn of abnormale
slijtage vertonen. Wij adviseren uw erkende
Chevrolet-reparateur.
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Uw auto wordt geleverd met radiaalbanden.
Wij adviseren het gebruik van radiaalbanden
met dezelfde maat, ontwerp, loopvlakpatroon,
temperatuur- en snelheidscategorie tijdens
het vervangen.

Z WA ARSCHUWING
Door verschillende banden door elkaar te
gebruiken, kunt u de controle over de auto
verliezen tijdens het rijden. Wanneer
banden van verschillende maten of typen
door elkaar worden gebruikt, reageert de
auto wellicht anders en kunt u een botsing
veroorzaken. Gebruik van banden van
verschillend formaat kan ook schade aan
uw auto veroorzaken. Zorg ervoor dat u
branden van hetzelfde formaat en type op
alle velgen gebruikt.
AANWIJZING
Bij bepaalde motorvarianten
als u uw
motorvariantenals
banden vervangt door banden met een
andere maat dan de maat die oorspronkelijk
onder uw auto is gemonteerd, moet de
specificatie van de vervangen band in de ECM
worden ingevoerd met een scanapparaat.
Neem contact op met een garagebedrijf
wanneer u uw originele banden vervangt. Wij
adviseren u contact op te nemen met uw
erk
ende Che
vr
olet
-r
epar
at
eur
erkende
Chevr
vrolet
olet-r
-repar
eparat
ateur
eur..

INGEBOUWDE SLIJT
AGE
-INDIC
ATOR
SLIJTA
GE-INDIC
-INDICA
Controleer regelmatig de profieldiepte van het
loopvlak met behulp van de ingebouwde
slijtage-indicators. De merktekens op de
wangen geven de plaats van de slijtageindicators aan.

Z OPMERKING
• Rijd niet met versleten of beschadigde
banden
banden..
Dergelijke banden kunnen ervoor zorgen dat
u de controle over de auto verliest en een
ongeluk veroorzaakt, wat resulteert in
letsel of schade aan uw auto of andere
zaken.
Vervang de banden wanneer de slijtage-indicators
zichtbaar worden. De slijtage-indicators
verschijnen tussen de profielgroepen wanneer de
profieldiepte 1,6 mm of minder is.
AANWIJZING
Ver
slet
en banden dienen volg
ens de
erslet
sleten
volgens
desbetreffende overheidsvoorschriften
verwerkt of vernietigd te worden.
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WISSELEN V
AN WIELEN
VAN
Normaal gesproken zullen de voorbanden
sneller slijten dan de achterbanden. De
levensduur van uw banden verlengen en
ongelijke slijtage voorkomen:
1. Wanneer de banden voor een grotere
slijtage vertonen dan de banden achter,
wisselt u de banden om volgens het
hieronder getoonde rotatiepatroon.
2. Houd de banden op de correcte spanning.
3. Controleer de bevestiging van de
wielmoeren/-bouten.
Zie “VERWISSELEN VAN EEN LEKKE BAND”
in de index.

Z WA ARSCHUWING
• Gebruik alleen de voorgeschreven
wielen en wielmoeren/-bouten.
Anders kunt u de controle over de auto
verliezen en een ongeluk veroorzaken,
wat resulteert in letsel of schade aan
uw auto of andere zaken.
Vanwege veiligheidsredenen moeten banden
worden vervangen wanneer de profieldiepte
is afgesleten tot 2 tot 3 mm (winterbanden:
4 mm).

WINTERBANDEN

Z OPMERKING
Wanneer u winterbanden onder uw auto
monteert, dient u ervoor te zorgen dat u
winterbanden gebruikt die door
een werkplaats zijn aanbevolen.
Wij adviseren uw erkende Chevroletrepar
at
eur
eparat
ateur
eur..
Het gebruik van de verkeerde winterbanden kan van negatieve invloed zijn
op de prestaties van het stabiliteitssysteem.
Raadpleeg uw erkende Chevroletreparateur voor details met betrekking tot
de beschikbaarheid van winterbanden en
de juiste bandenkeuze.
Wanneer u besluit winterbanden te gebruiken:
• Gebruik ze voor alle vier de wielen.
• Overschrijd de door de bandenfabrikant
opgegeven maximumsnelheid niet.
• Gebruik altijd de door de bandenfabrikant
voorgeschreven bandenspanning.
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SNEEUWKETTINGEN
Verwijder wieldoppen (indien aanwezig),
voordat u sneeuwkettingen monteert, om te
voorkomen dat ze worden beschadigd.
• Volg de instructies van de fabrikant van de
kettingen.
• Gebruik alleen sneeuwkettingen op 16"
voorbanden. Gebruik geen kettingen op een
andere bandenmaat.
• Trek de kettingen na 1,0 km opnieuw strak

Z OPMERKING
Het gebruik van sneeuwkettingen kan
een negatieve invloed op de rijeigenschappen hebben.
• Rijd niet harder dan 50 km/h of de
maximumsnelheid die de fabrikant
van de ketting voorschrijft (houd u
aan de laagste maximumsnelheid).
• Vermijd scherpe bocht
en en ont
wijk
bochten
ontwijk
hobbels en kuilen.
eblokk
eer
de
• Voork
om rremmen
emmen met ggeblokk
eblokkeer
eerde
oorkom
wielen.

THUISBRENGER
Alhoewel het tijdelijke reservewiel op de
juiste bandenspanning was toen uw auto
nieuw was, kan deze in de tussentijd spanning
hebben verloren. Controleer de bandenspanning regelmatig.
Zie “SPECIFICATIES” in de index voor de
correcte spanning.
Wanneer u met het tijdelijke reservewiel rijdt,
mag u nooit harder dan 80 km/h rijden.
Het reservewiel is alleen bedoeld voor tijdelijk
noodgebruik. Vervang het reservewiel zo snel
mogelijk door een normale band.

AANWIJZING

Z OPMERKING

• Kettingen met kleine schakels zijn de
juiste voor uw auto.
• Rijd altijd langzaam wanneer u
sneeuwkettingen gebruikt.
• Als u hoort dat de kettingen de auto
raken, dient u onmiddellijk te stoppen
en de kettingen strakker vast te
zetten.
• Als het geluid daarna nog hoorbaar is,
minder dan snelheid tot het geluid
weg is.

Wanneer de thuisbrenger gemonteerd is,
mag u uw auto niet laten wassen in een
wasstraat met geleidingsrails. De
thuisbrenger kan vast komen te zitten
in de rails. Hierdoor kan de band
beschadigd raken en wellicht andere
onderdelen van de auto.

ONDERHOUD EN VERZORGING 6-29

I N T E R I E U R F I LLT
TER
Gebruik het tijdelijke reservewiel niet op
andere auto’s. En wissel het tijdelijke
reservewiel of de velg niet met andere velgen
of banden. Deze passen niet. Houd
reserveband en velg bij elkaar.

Z OPMERKING
• Gebruik geen sneeuwkettingen om de
thuisbr
eng
er
oed.
thuisbreng
enger
er.. Deze passen niet ggoed.
Het gebruik van sneeuwkettingen om de
thuisbrenger veroorzaakt schade aan
auto en kettingen.

Het filter houdt stof, pollen en andere
irriterende stoffen in de lucht tegen die door
het verwarmings- en ventilatiessysteem naar
het interieur worden gevoerd.

Z OPMERKING
Rijden met een verstopt filter kan de
aanjagermotor oververhitten en
beschadigen.
er volg
ens de
• V e rrvv ang het filt
filter
volgens
intervallen die zijn opgegeven in het
hoof
dstuk ““ONDERHOUDSSCHEMA
ONDERHOUDSSCHEMA
hoofdstuk
ONDERHOUDSSCHEMA””.

FIL
TER VER
VANGEN
FILTER
VERV
1. Verwijder de zes schroeven rondom het
dashboardkastje.
2. Verwijder het dashboardkastje door
voorzichtig aan de onderzijde te trekken.
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ZEKERINGEN
3. Verwijder de schroef van het filterdeksel.

4. Vervang het interieurfilter

Z OPMERKING

AANWIJZING

U kunt uw handen openhalen aan de
scherpe onderdelen van het filterhuis.
• Zorg ervoor dat u tijdens het
vervangen van het interieurfilter
werkhandschoenen draagt.

Zorg ervoor dat het nieuwe filter bij het
plaatsen in de juiste richting wordt
geplaatst.

Vervangen van zekeringen:
1. Open het deksel van het zekeringenkastje.
2. Controleer de defecte zekering aan de hand
van het doorgebrande element.
3. Verwijder de doorgebrande zekering met
de zekeringentrekker. De zekeringtrekker
bevindt zich in de zekeringenkast in de
motorruimte.

Z OPMERKING
• Gebruik alleen geïsoleerd gereedschap
voor het verwijderen van een
doorgebrande zekering. Gebruik alleen
de zek
eringtr
ekk
er
zekeringtr
eringtrekk
ekker
er..
Het gebruik van metalen voorwerpen
kan kortsluiting veroorzaken, schade
aan het elektrische systeem of een
brand veroorzaken. Hierdoor kan ernstig
letsel optreden.
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4. Bepaal de oorzaak van de doorgebrande
zekering en repareer het probleem.
5. Plaats een nieuwe zekering met de in dit
instructieboekje voorgeschreven waarde.
(Zie lay-out zekeringenkastje verderop in
dit hoofdstuk)

Z OPMERKING
Het gebruik van andere materialen of
zek
ering
en voor een ander
e str
oomst
erk
zekering
eringen
andere
stroomst
oomsterk
erk-te kan schade aan het elektrische
systeem toebrengen en zelfs de oorzaak
zijn van de brand.
• Gebruik alleen de voorgeschreven
zekeringen en geen zekeringen van
een ander type of stroomsterkte dan
aangegeven in dit instructieboekje.
Dit kan persoonlijk letsel en schade aan
uw auto of andere zaken veroorzaken.

ZEKERINGENKASTJE
• Het zekeringenkastje interieur bevindt zich
aan de linkerkant van de voetruimte van
de voorpassagier.

• Het zekeringenkastje in de motorruimte is
naast het expansietankje voor de
koelvloeistof geplaatst.
• Hulpzekeringenkastje motorruimte (alleen
diesel) bevindt zich in het midden van het
voorpaneel.
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AANWIJZING
Niet alle omschrijvingen van het
zekeringenkastje in dit instructieboekje
hoeven van toepassing te zijn op uw
auto. Het is correct ten tijde van het
drukken. Wanneer u de zekeringenkast
in uw auto controleert, raadpleegt u de
sticker van de zekeringenkast.
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Zekeringenkastje interieur

ELEKTRISCH
BEDIENDE
BESTUURDERSSTOEL
SCHUIFDAK
AANHANGWAGEN

FSCM/LUCHT- VOORPORROOSTERSOL TIERSLOT
EXTRA
VOEDINGSAANSLUITING
(CONSOLE)

BCM
(REMLICHTEN)
BCM
(INSTAPVERLICHTING)

AANSTEKER
RESERVE EXTRAVOEDINGSAANSLUITING
(LAADRUIMTE
ACHTER)

ACC/RAP
RELAIS
RELAIS E
XTRA
VOEDINGSAANSLUITING
SIGARET

SCHUIFDAK
ACCU

DRAAI/
START

PORTIERVERGRENDELING

BCM
VERWARMBARE
VOORSTOEL (PRK/TRN)

ELEKTRISCH
BEDIENDE
PASSAGIERSRUIT
ELEKTRISCH
BEDIENDE
BESTUURDERSRUIT

RESERVE
RESERVE

VERSTERKER

DAGRIJVERBCM(RICHTINGAANWIJZERS) LICHTING
WSR
VOOR

DRAAIRELAIS

ACHTERKLEP

DRAAI-/
STARTRELAIS

VERWARMINGS
MAT SW
DRAAIEN2

FSCM
ACHTERUITKIJKSPIEGEL/RCM

AWD/
VENT

BCM
(DIMFUNCTIE)

GROEP
HVAC
AANJAGER

SSPS
OSRVM

RESERVE
MISTACHTERL.
VOEDINGSDIODE

SDM
(ONTST. 1)

XBCM
SLEUTEL
REGISTRATIE

BCM
(INT.VERLICHTING)
MISTLAMP INSTRUMENAANHANGWAGEN TENGROEP

LOGISTIEKE
MODUS

BCM
(ACCUSPANNING)
AANHANGWAGEN ACCU

XM/ HVAC/
DLC

VOEDINGS/
MODI

SDM
ACCU

CIM

RESERVE
RADIO

STUURWIEL
SW

LET OP: GEBRUIK ALLEEN DE DAARVOOR BESTEMDE ZEKERING
* : OPTIONELE APPARATUUR
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Zekeringenkastje motorruimte

RELAIS
VENTILATOR1

STARTMOTOR

RELAIS
VENTILATOR2

MOTORSENSOR

PBM VENTILATOR

VENTILATOR1

PWR/
TRN
RLY

BOBINE B

BOBINE A

ECM
AANDRIJFLIJN

BRANDSTOF/
VAC.

ACCU3

ABS

STARTMOTORRELAIS

RESERVE

BCM

RELAIS
BRANDSTOF-/
VACUÜMPOMP

RESERVE

TCM

A/C

VOORRUITENWISSER

PARKEERLICHT
RECHTS

KOPLAMPSPROEIER

RELAIS
WISSERREGELING

RELAIS
VENTILATOR3

RESERVE

EPB

REMLICHTRELAIS

ACCU2

WISSERSNELHEID
RLY

ABS

RELAIS
KOPLAMPSPROEIER

VERW.
SPROEIER /MIR
GROOTLICHT
RLY

DIMLICHT
LINKS

LET OP: GEBRUIK ALLEEN DE DAARVOOR BESTEMDE ZEKERING
* : OPTIONELE APPARATUUR

ACHTERRUITVERWARMING

MISTLAMP
VOOR

VENTILATOR3
ECM

PARKEERLICHT
RECHTS

PARKEERLICHT
RECHTS

DIMLICHT
RECHTS

REMLICHT

ACHTERRUITENWISSER
PARKEERLICHT
AANHANGWAGEN

ACCU1

RELAIS
ACHTERRUITVERWARMING

MISTLAMP
VOOR
RLY

GROOTLICHT
LINKS
GROOTLICHT
LINKS

CLAXON
DIMLICHT
RLY
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Hulpzekeringenkastje motorruimte (alleen diesel)

RELAIS
PTC 3

RELAIS
PTC 2

PTC 3
40A

RELAIS
PTC 1

PTC 2
40A

PTC 1
40A

F/F
VERW.
30A

RELAIS
F/F
VERW.

LET OP: GEBRUIK ALLEEN DE DAARVOOR BESTEMDE ZEKERING

GPCU
60A

B+
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LAMPEN
Z WA ARSCHUWING
Halogeenlampen bevatten gas onder
druk. Wees zeer voorzichtig bij het
omgaan met en het afvoeren van
halogeenlampen.
• Draag een veiligheidsbril bij het
omgaan met lampen.
• Bescherm de lamp tegen schuren en
krassen.
• Bescherm de lamp tegen vloeistoffen
wanneer deze geen waterdichte
afdichting heeft.
• Laat de lamp alleen gemonteerd in
een fitting branden.
• Ve rrvv ang een ggescheur
escheur
de of
escheurde
beschadigde koplamp.
• RAAK bij het vervangen van
halogeenlampen het glas NIET met
blote handen AAN.
• Houd de lampen buiten het bereik
van kinderen.
• Neem de nodige voorzichtigheid in
acht bij het weggooien van kapotte
lampen. Anders kunnen de lampen
exploderen.

KOPLAMPEN
Gloeilamp vervangen
1. Open de motorkap.
2. Verwijder de bevestigingspluggen
waarmee de bovenste afdekking van de
radiateur is bevestigd.

8. Plaats de juiste reservegloeilamp. Zie
“GLOEILAMPSPECIFICATIES” in de index.
9. Bevestig de klemveer van de gloeilamp.
10. Plaats de kap van de koplamp terug.
11. Sluit de bedradingsstekker aan.

3. Verwijder de bovenste radiateurafdekking.

Z OPMERKING

4. Verwijder de drie bouten en de koplamp.

• Reinig de halogeenlampen met alcohol
of spiritus en een pluisvrije doek. Zorg
ervoor ze niet met uw blote handen
aan te raken.
Vingerafdrukken kunnen de levensduur
van
halogeenlampen
drastisch
verkorten.

5. Verwijder de kap van de koplamp.
6. Neem de veer los die de gloeilamp
vastklemt.
7. Verwijder de gloeilamp.
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PARKEERLICHT

RICHTINGAANWIJZERS VOOR

Gloeilamp vervangen

Gloeilamp vervangen

1. Open de motorkap.

1. Open de motorkap.

2. Verwijder de complete koplamp.

2. Verwijder de complete koplamp.

3. Verwijder de kap van de koplamp.

3. Neem de bedradingsstekker los van de
lamphouder.

4. Trek de gloeilamphouder naast de
grootlichtlamp van de koplamp naar
buiten.

4. Draai de lamphouder van de richtingaanwijzer voor linksom.

5. Trek de lamphouder van de richtingaanwijzer voor uit het lamphuis.
6. Druk de lamp in en draai deze linksom om
hem uit de lamphouder te verwijderen.
7. Plaats een nieuwe gloeilamp in de houder
door deze in te drukken en rechtsom te
draaien. Zie “GLOEILAMPSPECIFICATIES”
in de index.

5. Trek de gloeilamp uit de lamphouder.

8. Plaats de houder in het lamphuis door
deze rechtsom te draaien.

6. Breng een nieuwe gloeilamp aan. Zie
“GLOEILAMPSPECIFICATIES” in de index.

9. Plaats de koplamp terug en bevestig de
moeren/bouten.

7. Plaats de koplampafdekking in omgekeerde volgorde terug.
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MISTLAMPEN VOOR
Gloeilamp door een werkplaats laten
vervangen.

ACHTERUITRIJLICHTEN,
ACHTERLICHTEN, REMLICHTEN,
RICHTINGAANWIJZERS EN
MISTLAMPEN ACHTER
Gloeilamp vervangen
1. Open de achterklep.
2. Verwijder twee schroeven en de
lampeenheid.
3. Verwijder de lamphouder door deze
linksom te draaien.
4. Verwijder de gloeilamp uit de houder door
deze in te drukken en linksom te draaien.

5. Plaats de correcte reservegloeilamp in de
lamphouder. Zie “GLOEILAMPSPECIFICATIES” in de index.
6. Plaats de lamphouder in het lamphuis.
Draai de lamphouder rechtsom vast.
7. Plaats het lamphuis terug in de auto met
behulp van de twee schroeven die eerder
werden verwijderd.
8. Sluit de achterklep.
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DERDE REMLICHT

KENTEKENPL
AATVERLICHTING
KENTEKENPLA

Gloeilamp door een werkplaats laten
vervangen.

Gloeilamp vervangen
1. Verwijder twee schroeven en de
lampenkap.

INTERIEURVERLICHTING /
KAARTLEESLAMP
Gloeilamp vervangen

2. Draai de lamphouder linksom om hem uit
het lamphuis te verwijderen.

1. Wip het lampglas los van de hemelbekleding met behulp van een platte
schroevendraaier.

3. Trek de gloeilamp uit de lamphouder.

2. Verwijder de gloeilamp.

4. Vervang de gloeilamp. Zie “GLOEILAMPSPECIFICATIES” in de index.

3. Vervang de gloeilamp. Zie “GLOEILAMPSPECIFICATIES” in de index.

5. Plaats de lamphouder in het lamphuis
door deze rechtsom te draaien.

4. Plaats het lampglas.

6. Plaats de afdekkapjes van de lampen.
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VERZORGING
INST
APL
AMP V
OORPOR
TIER
INSTAPL
APLAMP
VOORPOR
OORPORTIER

REINIGINGSMIDDELEN

Gloeilamp vervangen

Volg de instructies van de fabrikant op bij het
gebruik van reinigingsmiddelen of andere
chemicaliën voor het interieur of exterieur van
uw auto.

1. Wrik de lamplens met een platte
schroevendraaier los van de voorportierbekleding.
2. Verwijder de gloeilamp.
3. Vervang de gloeilamp. Zie “GLOEILAMPSPECIFICATIES” in de index.
4. Plaats het lampglas.

Z WA ARSCHUWING
Sommige reinigingsmiddelen kunnen
giftig, corrosief of brandbaar zijn.
• Onjuist gebruik van deze reinigingsmiddelen kan gevaarlijk zijn. Dit kan
persoonlijk letsel of schade aan de auto
veroorzaken.

Gebruik bij het reinigen van het interieur of
het exterieur van uw auto geen van de
volgende reinigingsmiddelen, behalve
wanneer aangegeven in de reinigingsinstructie
voor het verwijderen van vlekken:
• Waspoeders.
• Bleekmiddelen.
• Reduceermiddelen.
Gebruik het volgende nooit voor reinigingsdoeleinden:
• Tetrachloormethaan.
• Benzine
• Benzeen.

Gebruik voor het reinigen van het interieur of
exterieur van uw auto geen gevaarlijke
oplosmiddelen, zoals:
• Aceton.
• Thinner.
• Lakverdunners.
• Nagellakremover.

• Nafta.

Z WA ARSCHUWING
• Voork
om lang
durig
e blootst
elling aan de
oorkom
langdurig
durige
blootstelling
dampen van reinigingsmiddelen en
andere chemicaliën.
Dergelijke dampen kunnen gevaarlijk zijn
en gezondheidsklachten veroorzaken,
vooral wanneer ze in kleine
ongeventileerde ruimtes worden gebruikt.
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Open alle portieren om te ventileren als er
reinigingsmiddelen of andere chemicaliën in het
interieur worden gebruikt.

Z OPMERKING
Laat materialen die niet kleurvast zijn niet
in contact komen met de interieurbekleding van uw auto, tenzij beide volledig droog
zijn.
Laat, om te voorkomen dat de lichtgekleurde
interieurbekleding mogelijk blijvend verkleurd
wordt, materialen met kleuren die afgeven niet
in contact komen met de stoelbekleding, tenzij
ze beide volledig droog zijn. Hieronder volgt een
korte lijst van materialen die mogelijk niet
kleurvast zijn:
• Vrijetijdskleding.
• Gekleurde spijkerstof.
• Corduroy.
• Leer.
• Suède.
• Kranten.
• Decoratieve papieren voorwerpen.

VERZ
OR
GING EN REINIGING V
AN HET
VERZOR
ORGING
VAN
INTERIEUR

Z OPMERKING
• Zorg ervoor dat u de juiste reinigingsmethoden en -materialen gebruikt
wanneer u de bekleding van uw auto
schoonmaakt.
Wanneer dit niet gebeurt, vooral bij de
eerste keer dat u schoonmaakt, kunnen
vochtplekken, vochtkringen en blijvende
vlekken het resultaat zijn.
Deze kunnen uw auto blijvend beschadigen.
Het is erg belangrijk dat u de juiste technieken
en reinigingsmiddelen gebruikt voor het interieur
en het exterieur van uw auto.
Verwijder stof en los vuil dat op het materiaal
van het interieur komt regelmatig met een
stofzuiger of een zachte borstel.
Neem vinyl en leren bekleding regelmatig af met
een schone, vochtige doek.
Verwijder gewoon vuil, plekken of vlekken van
de bekleding met geschikte reinigingsmiddelen.

Z OPMERKING
Als de voorstoelen uitgerust zijn met
zijairbags:
• Reinig de bekleding niet met een te
grote hoeveelheid reinigingsmiddel.
• Gebruik geen chemische oplosmiddelen
of sterke reinigingsmiddelen voor de
bekleding van de stoel.
Wanneer deze voorzorgsmaatregelen niet
worden opgevolgd, kunnen de zijairbags
worden aangetast en kan de werking bij
een aanrijding negatief worden beïnvloed.
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Verzor
ging vvan
an de veiligheidsg
or
dels
erzorging
veiligheidsgor
ordels

Reinigen van de buitenzijde van de voorruit

RUITEN

Z OPMERKING

Z OPMERKING

Houd uw veiligheidsgordels in goede
conditie om de juiste werking te kunnen
garanderen.

Schurende reinigingsmiddelen laten
krassen achter op de ruit en beschadigen
het verwarmingselement van de
achterruitverwarming.
• Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen voor de autoruiten.
Dergelijke beschadigingen kunnen het
zicht van de bestuurder verslechteren.

Houd veiligheidsgordels altijd schoon en droog.
Voorkom dat er was, olie, chemicaliën en in
het bijzonder accuzuur, bleekmiddel of
kleurstof op de veiligheidsgordel komt. Deze
stoffen kunnen het materiaal van de
veiligheidsgordel verzwakken.
Controleer periodiek alle onderdelen van de
veiligheidsgordels. Vervang beschadigde
veiligheidsgordels of onderdelen direct.
Vervang iedere veiligheidsgordel die gedragen
werd bij een ongeluk, zelfs wanneer de schade
niet duidelijk zichtbaar is. De vervangende
veiligheidsgordels moeten nieuw zijn.
Wij adviseren de complete veiligheidsgordel te
vervangen wanneer uw auto betrokken is
geweest bij een aanrijding. Wanneer een
geschoolde specialist constateert dat er geen
schade is ontstaan aan de veiligheidsgordels
bij een ongeluk en dat alles correct werkt,
hoeft u de gordels niet te vervangen. Wij
adviseren u contact op te nemen met uw
erkende Chevrolet-reparateur.

Het schoonhouden van de ruiten vermindert
schittering en verbetert het zicht.

Z OPMERKING
Stickers kunnen de achterruitverwarming beschadigen.
• Plak nooit stickers aan de binnenkant
van de achterruit.
Dergelijke beschadigingen kunnen het
zicht van de bestuurder verslechteren.

Door was of ander materiaal op de voorruit
of op het ruitenwisserblad kan de ruitenwisser
gaan klapperen. Dergelijke materialen kunnen
er ook voor zorgen dat uw voorruit moeilijker
schoon te houden is.
Gebruik periodiek een niet-schurend
reinigingsmiddel voor de buitenzijde van de
voorruit.
Water zal zich niet hechten aan een schone
voorruit.
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VERZ
OR
GING EN REINIGING V
AN HET
VERZOR
ORGING
VAN
EXTERIEUR
Wassen van uw auto
De beste manier om de afwerking van uw
auto in optimale conditie te houden, is de
auto schoon te houden door hem vaak te
wassen.
• Parkeer uw auto niet in direct zonlicht.
• Gebruik een milde autoshampoo en koud
of lauw water.
• Zorg ervoor dat alle shampoo en
reinigingsmiddelen volledig afgespoeld
worden.
AANWIJZING
• Gebruik geen afwasmiddel voor het
wassen van uw auto.
Afwasmiddel wast de autowas van
de lak.

Z OPMERKING
• Maak ggeen
een ggebruik
ebruik vvan
an hog
edruk
hogedruk
edruk-wasinstallaties.
Hierdoor kan water in uw auto dringen
en het interieur beschadigen.

Onze modellen zijn ontworpen om normale
omstandigheden en weersinvloeden te
weerstaan.

Gebruik van cleaner en was
Poets uw auto periodiek om vuilaanslag te
verwijderen. Bescherm de auto na het poetsen
met een hoge kwaliteit autowas.

Z OPMERKING
De antenne kan beschadigd raken in een
automatische wasinstallatie.
• Laat de elektrisch bediende antenne
inschuiven door het audiosysteem uit
te schakelen.
• Ver
wijder uw st
aaf
ant
enne
erwijder
staaf
aaf-- of dak
dakant
antenne
handmatig.

Bescherming van blankmetalen delen van
het exterieur
Reinig blankmetalen sierelementen
regelmatig. Gewoonlijk is wassen met water
voldoende.

Z OPMERKING
• Gebruik nooit auto- of chroompoets,
stoom of agressieve zeep om
aluminium sierlijsten te reinigen of
poetsen.
Dergelijke materialen kunnen te
agressief zijn, waardoor aluminium
onderdelen en velgen beschadigd raken.
Zet bij het in de was zetten van uw auto ook
alle blankmetalen delen in de was.
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Reinigen van aluminium velgen en
wieldoppen
Bescherm het uiterlijk van de velgen of
wieldoppen door ze vrij te houden van
straatvuil en remstof.

Z OPMERKING
Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of borstels om aluminium velgen
of wieldoppen te reinigen.
Reinig de velgen/wieldoppen regelmatig,
vermijd schurende reinigingsmiddelen of
borstels die de laklaag kunnen beschadigen.

CORROSIEBESCHERMING

Ophoping van ongewenste stoffen

Uw auto is corrosiebestendig ontworpen.
Speciale materialen en beschermlagen zijn
gebruikt die ertoe bijdragen dat het uiterlijk
fraai blijft en de auto duurzaam en
betrouwbaar is.

De onderstaande stoffen kunnen gelakte
onderdelen beschadigen:

Roestvorming aan de buitenkant van bepaalde
onderdelen in de motorruimte of onder de
carrosserie treedt op maar beïnvloedt de
betrouwbaarheid of werking van deze
onderdelen niet.

• Olie en teer.

Beschadiging van het plaatwerk
Zorg ervoor dat het juiste roestwerende
materiaal wordt gebruikt wanneer reparaties
of vervangingen aan de carrosserie nodig zijn,
om de bescherming tegen roest te bewaren.
Zie “LAKBESCHADIGING” verderop in dit
hoofdstuk.

• Calciumchloride en andere zouten.
• Strooimiddelen.
• Sap van bomen.
• Vogelpoep.
• Industriële neerslag.
Was schadelijke materialen direct van uw
auto. Gebruik speciale reinigingsmiddelen
wanneer water en zeep de aanslag niet
verwijderen.

Z OPMERKING
• Gebruik alleen reinigingsmiddelen die
veilig zijn voor de lak.
Andere reinigingsmiddelen kunnen de
lak beschadigen.
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Lakbeschadiging
Alle beschadigingen van de lak, zoals
steenslag, lakbarstjes of diepe krassen,
moeten direct worden gerepareerd.
Onbeschermd metaal roest snel.
Kleine plekjes en krassen kunt u met een
lakstift bijwerken.
Een autospuiterij kan grotere reparaties
verrichten.
Onderhoud van de bodemplaat
Corrosieve stoffen die voor het verwijderen
van ijs en sneeuw worden gebruikt, kunnen
zich aan de bodemplaat van de auto ophopen.
Wanneer deze stoffen niet worden verwijderd,
kan corrosie versneld optreden.
Spoel periodiek de bodemplaat van uw auto
af met water om deze stoffen te verwijderen.
Zorg ervoor dat gedeelten waar zich modder
en ander vuil kan ophopen, goed gereinigd
worden. Maak vuilafzetting los voordat u met
water gaat spoelen.
Indien u dit wilt, kan de erkende Chevroletreparateur deze service voor u uitvoeren.

AANWIJZING
Wanneer u de motorruimte afspoelt,
kan br
andst
of
brandst
andstof
of,, vet en olie in het milieu
terechtkomen.
Was de motor bij uw erkende Chevroletreparateur of een andere locatie die
voorzien is van een olieafscheider in de
autowasstraat.
emvloeist
of
Voer af
gewerkt
e mot
or
olie
emvloeistof
of,,
afg
ewerkte
motor
orolie
olie,, rremvloeist
tr
ansmissie
vloeist
of
transmissie
ansmissievloeist
vloeistof
of,, antivries, accu’
accu’ss en
banden af naar een speciaal
inzamelpunt, of naar een bedrijf dat
hiervoor geautoriseerd is, wanneer u
deze materialen vervangt.
Plaats deze stoffen nooit bij het
huishoudelijk afval en giet ze nooit in
het riool.
Het niet op de juiste manier behandelen
van deze gevaarlijke stoffen kan
blijvende schade aan het milieu
veroorzaken.
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A LLG
G E M E N E I N FFO
ORMA
TIE
AT
In dit hoofdstuk treft u de onderhouds-informatie
aan die gevolgd moet worden om u vele jaren
plezierig en veilig autorijden te kunnen
garanderen.
U bent verantwoordelijk voor het op de juiste
wijze bedienen en onderhouden van de auto
zoals beschreven is in dit instructieboekje. Het
niet opvolgen van de bedienings- en
onderhoudsvoorschriften kan leiden tot het
vervallen van de garantie.
Het is uw verantwoordelijkheid uw auto op de
juiste manier te bedienen en te onderhouden.
Zorg ervoor dat u het periodiek vereiste
onderhoudsschema en de algemene
bedieningsinstructies in dit instructieboekje volgt.
Het verdient aanbeveling rekeningen en
kwitanties te bewaren, zodat u kunt aantonen
dat uw auto regelmatig is onderhouden.
Rekeningen en kwitanties moeten samen met
dit instructieboekje worden overgedragen aan de
volgende eigenaar.
U kunt het onderhoud aan uw auto door een
gekwalificeerde monteur of een garage uit laten
voeren. Geadviseerd wordt het onderhoud te
laten uitvoeren door een erkende Chevroletreparateur, die de beschikking heeft over
goedgetrainde technici en originele onderdelen.

Niet-originele onderdelen zijn niet door onze
onderneming onderzocht of goedgekeurd. We
kunnen de geschiktheid noch de veiligheid van
niet-originele onderdelen bevestigen en zijn niet
aansprakelijk voor schade als volg van het
gebruik ervan.

ZW
ARE OMST
ANDIGHEDEN
ZWARE
OMSTANDIGHEDEN

Ondeskundig, incompleet en onvoldoende
onderhoud kan leiden tot problemen tijdens het
gebruik, waardoor schade, een ongeval of
persoonlijk letsel kan ontstaan.

• Herhaald rijden van korte afstanden van
minder dan 10 km.

Als de auto wordt gebruikt onder een of meer
van de volgende omstandigheden, moeten
bepaalde punten vaker gecontroleerd of
vervangen worden.

• Veelvuldig stationair draaien, veelvuldig rijden
met lage snelheden in druk verkeer.
• Rijden op stoffige wegen.
• Rijden in bergachtige gebieden.

ZW
ARE
WA

OMST
ANDIGHEDEN
TA

Geadviseerd
wordt
het
periodieke
onderhoudsschema aan te houden. Zie
“ONDERHOUDSSCHEMA” in het instructieboekje.

• Het trekken van een aanhanger.
• Rijden in druk stadsverkeer waar de
buitentemperatuur regelmatig 32 °C of hoger
zijn.
• Gebruik als taxi, politieauto of koeriersauto.

NORMALE OMST
ANDIGHEDEN
OMSTANDIGHEDEN
Onder normale omstandigheden worden verstaan
de omstandigheden die zich voordoen bij het
normaal, dagelijks gebruik van de auto.
Geadviseerd wordt in dat geval het normale
periodieke onderhoudsschema aan te houden.

• Frequent gebruik bij temperaturen beneden
het vriespunt.
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ONDERHOUDSSCHEMA
Onderhoudsbeurten
Onderhoudsinterval
Elk jaar/15.000 km (wat het eerst bereikt wordt)
Onderhoud I — Gebruik Onderhoud I voor het eerste onderhoud of wanneer Onderhoud II voorheen was uitgevoerd.
Onderhoud II — Gebruik Onderhoud II wanneer de vorige onderhoudsbeurt als Onderhoud I was uitgevoerd.
Bij auto’s met een bewakingsysteem voor de levensduur van de olie - Als het lampje olie verversen oplicht en de vorige onderhoudsbeurt minimaal 10 maanden
geleden plaatsvond, is het ook tijd voor de volgende betreffende onderhoudsbeurt.

Nr
Nr..
1

Onderhoud

Onderhoud I

Onderhoud II

Ververs de motorolie en vervang het filter.

R

R

2
3

Controleer op eventuele lekkages of schade.
Controleer het motorluchtfilter.

I
I

I
I

4
5

Controleer de bandenspanning en de slijtage van de banden.
Controleer het remsysteem.

I
I

I
I

6

Controleer het peil van de motorkoelvloeistof en van de ruitensproeiervloeistof en vul de vloeistoffen zo nodig bij.

I

I

7

I

I

8

Controleer de onderdelen van de ophanging en de stuurinrichting.
Inspecteer de ruitenwisserbladen en de werking van de buitenverlichting.

I

I

9

Controleer de aandrijfriemen.

I

I

10

Voer eventueel extra noodzakelijk onderhoud uit - zie het gedeelte dat van toepassing is.

I

I

11

Controleer of er buitendienstoplossingen zijn.

I

I
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Onderhoud I

Onderhoud II

Nr
Nr..

Onderhoud
Onderhoud 2 - voer alle onderhoudswerkzaamheden uit die beschreven staan in Onderhoud 1, plus de volgende

12

Vervang de remvloeistof.

R

13

Controleer het motorkoelsysteem.

I

14

Controleer de onderdelen van de veiligheidssystemen.

I

15

Controleer de onderdelen van de krachtoverbrenging en de aandrijflijn.

I

16

I

Smeer de carrosserieonderdelen.

I -Controleer deze onderdelen en de bijbehorende delen. Indien nodig, corrigeren, reinigen, aanvullen, afstellen of vervangen.
R -Vervangen of verversen

Nr
Nr..
17

Captiva

Beschrijving
Vervang het interieurfilter
Vervang het luchtfilter

Elke 15.000 km/elk jaar

18
19

Vervang de bougies

Elke 150.000 km/10 jaar

20

Vervang het dieselbrandstoffilter

Elke 60.000 km/2 jaar

21

Vervang de koelvloeistof

Elke 240.000 km/5 jaar

22

Vervang de olie van de automatische
transmissie

Normale omstandigheden: elke 150.000 km
Zware omstandigheden: elke 75.000 km

23

Vervang de distributieketting

Elke 240.000 km/10 jaar

Elke 60.000 km/4 jaar
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Voetnoten
Onderhoudspunt

Aanwijzing

1

Ververs elk jaar of als het lampje “ververs motorolie” brandt.

2

Vloeistoflekkage in elk voertuigsysteem kan op een probleem duiden. Het systeem moet worden onderzocht en
gereparereerd en het vloeistofpeil gecontroleerd. Voeg waar nodig vloeistof toe.

3&17

Wanneer regelmatig onder stoffige omstandigheden wordt gereden, moet het filter vaker worden gecontroleerd.
Wanneer regelmatig onder stoffige omstandigheden wordt gereden, moet het filter vaker dan normaal worden vervangen.

5

7
8

Controleer de remvoeringen en slangen visueel op aanlopen, lekkages, scheurtjes, schuurplekken enz. Controleer de
remschijfblokken op slijtage en de toestand van de remschijfoppervlakken. Controleer de trommelremvoeringen/schoenen op
slijtage en scheurtjes. Controleer andere remonderdelen, waaronder trommels, wielcilinders, remklauwen, handrem enz.
Controleer de voor- en achterwielophanging en de stuurinrichting visueel op schade, losse of ontbrekende onderdelen of tekenen
van slijtage. Controleer de onderdelen van de bekrachtigde stuurinrichting op aanlopen, scheurtjes, schuurplekken enz.
Controleer de wisserbladen op slijtage, scheurtjes of vervuiling. Reinig de voorruit en de wisserbladen wanneer deze
vuil zijn. Vervang de wisserbladen die versleten of beschadigd zijn.
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Aanwijzing

Onderhoudspunt
12

Wanneer de auto onder zware omstandigheden wordt gebruikt: rijden in heuvelachtig of bergachtig terrein of het
regelmatig trekken van een aanhanger, moet de remvloeistof wellicht vaker worden vervangen.

13

Controleer de slangen visueel en laat ze vervangen wanneer ze gebarsten, gezwollen of slecht zijn. Controleer alle
leidingen, fittingen en klemmen; vervang door originele onderdelen waar nodig. Om de juiste werking te kunnen
garanderen, wordt een druktest van het koelsysteem en de drukdop en een reiniging van de buitenkant van de
radiateur en de aircocondensor aanbevolen.

14

16

Algemeen voor
automatische
transmissie

Zorg ervoor het waarschuwingslampje veiligheidsgordel en de veiligheidsgordeleenheden correct functioneren.
Controleer of er andere losse of beschadigde onderdelen van het veiligheidsgordelsysteem zijn. Wanneer u iets
constateert dat voorkomt dat het veiligheidsgordelsysteem zijn taak kan uitvoeren, moet u het laten repareren.
Zorg ervoor dat gescheurde of gerafelde veiligheidsgordels vervangen zijn.
Smeer alle slotcilinders, portierscharnieren en -vergrendelingen, motorkapscharnieren en -vergrendelingen en
kofferdekselscharnieren en -vergrendelingen. Is de auto blootgesteld aan een corrosieve omgeving moet er wellicht
vaker gesmeerd worden. Door siliconenvet met een schone doek aan te brengen op afdichtrubbers, gaan deze
langer mee, sluiten beter en plakken en piepen niet.
Ververs de automatische-transmissieolie en vervang het filter als de auto voornamelijk onder een van deze
omstandigheden wordt gebruikt:
• In druk stadsverkeer waar de buitentemperatuur regelmatig 32°C of hoger zijn.
• In bergachtige gebieden.
• Frequent trekken van een aanhanger.
• Bij gebruik als taxi, politieauto of koeriersauto.
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Onderhoudspunt
Aanwijzing
Algemeen voor riemen Controleer de riem op rafels, extreme scheurtjes of overduidelijke schade. Vervang de riem zo nodig.
Algemeen voor alles
Bandentoestand en
bandenspanning
Wieluitlijning

Controleer alle systemen op storingen, stroefheid en op schade of ontbrekende onderdelen. Vervang onderdelen
waar nodig. Vervang eventuele onderdelen met buitensporige slijtage.
De banden moeten voor het rijden worden gecontroleerd en de bandenspanning moet iedere keer wanneer u tankt
of ten minste eenmaal per maand met een bandenspanningmeter worden gecontroleerd.
Rouleer en balanceer indien nodig de wielen.
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I D E N T I F I C AT I E N U M M E R S
VOER
TUIG
-IDENTIFIC
ATIENUMMER
OERTUIG
TUIG-IDENTIFIC
-IDENTIFICA
(VIN)
Het voertuig-identificatienummer (VIN) is
ingeslagen nabij het midden van het
schutbord.

IDENTIFIC
ATIEL
ABEL
IDENTIFICA
TIELABEL
Het typeplaatje zit in de motorruimte.
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T A B E L S M E E R M I D D E L E N E N V LLO
OEIST
OFFEN
TO
Item
Motorolie
(inclusief oliefilter)

Koelvloeistof

Automatischetransmissievloeistof

Inhoud
2.4D

4,7 l

3.0D

5,7 l

2.2 DSL

5,6 l

2.4D

8,5 l

3.0D

10,9 l

2.2 DSL

9,1 l

2.4D/3.0D

8,465 l

2.2DSL

8,765 l

Versnellingsbakolie

1,8 l

Remvloeistof

0,67 l

Classificatie
dexos2
Voor meer informatie, zie “motorolie” in hoofdstuk 6.

DEX-COOL

DEXRON® VI
BoT402
DOT 4

0,053 l

Koppelingsvloeistof

1,1 l

Stuurbekrachtigingsvloeistof

DEXRON® VI

Tussendifferentieelvloeistof

AWD

0,8 ± 0,1 l

Synthetische hypoïde 75W-90

Differentieelhuisvloeistof

AWD

0,6 ± 0,05 l

Synthetische hypoïde 75W-90
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MOTOROLIE
Motor

Kies een olieviscositeit op basis van de buitentemperatuur. Ga niet over op een andere
viscositeit bij korte temperatuurschommelingen.

SAE 0W-30, 0W-40

SAE 5W-30, 5W-40

°C
°F

-30
-20

-20
0

-10

0
20

10
40

30

20
60

80

40
100
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S P EEC
C I F I CCA
AT I E S V
AN DE A
UT
O
VA
AU
TO
MOTORGEGEVENS
Motor
Aantal cilinders
Cilinderinhoud [cc]

2.
4D
2.4D

3.0D

DSL (163 pk)

DSL (184 pk)

4

4

4

4

2.384

2.997

2.231

2.231

Vermogen [kW] bij omw/min.

123 bij 5.600

190 bij 6.900

120 bij 3.800

135 bij 3.800

Max. koppel [Nm] bij omw/min.

230 bij 4.600

288 bij 5.800

350 bij 2.000

400 bij 2.000

Benzine

Benzine

Diesel

Diesel

2.
4D
2.4D

3.0D

DSL (163 pk)

DSL (184 pk)

Type brandstof

TOPSNELHEID

Handgeschakelde transmissie (km/h)
Automatische transmissie (km/h)

190 (VOORWIEL)
186 (AWD)
175

198

189 (VOORWIEL)
188 (AWD)
184 (VOORWIEL)
182 (AWD)

200
191
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BRANDSTOFVERBRUIK - CO2-UITSTOOT
2.
4D
2.4D
FWD MT

2.
4D
2.4D
AWD MT

2.
4D
2.4D
AWD A
T
AT

3.0D
AWD A
T
AT

DSL(163pk)
FWD MT

DSL(163pk)
FWD A
T
AT

DSL
AWD MT

DSL
AWD A
T
AT

11,7

12,2

12,8

15,5

8,4

9,8

8,5

Provinciale wegen [l/100 km]

7,4

7,6

7,4

8,0

5,3

6,2

5,5

10,0
6,4

Gecombineerd [l/100 km]

8,9

9,3

9,3

10,7

6,4

7,5

6,6

7,7

CO2 [g/km]

210

219

219

252

170

198

174

203

Stadsverkeer [l/100 km]

LEEGGEWICHT MET BESTUURDER (75 KG)

Voorwielaandrijving (kg)
Vierwielaandrijving (kg)

er
DSL 77--zitt
zitter

2.
4D 5zitt
er
2.4D
5-zitt
zitter

2.
4D 77--zitt
er
2.4D
zitter

3.0D 5-zitter

3.0D 77--zitt
er
zitter

MT

1.768~1.848

1.793~1.873

-

-

1.853~1.933

1.878~1.958

AT

-

-

-

-

1.878~1.958

1.903~1.983

MT

1.843~1.923

1.848~1.948

-

AT

1.868~1.948

1.893~1.973

1.890~1.970

1.915~1.995

1.928~2.008
1.953~2.033

1.978~2.058

DSL 5-zitter

1.953~2.033
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AFMETINGEN

INHOUDEN

Lengte [mm]

4.673

Motor

Breedte [mm]

1.849

Brandstoftank [l]

Hoogte (met roofrack) [mm]
Wielbasis [mm]

1.756

Motorolie [l]

Spoorbreedte (voor) [mm]

1.569

Spoorbreedte (achter) [mm]

1.576

Minimale draaicirkel [m]

11,87

2.707

2.
4D
2.4D

3.0D

Diesel

65
4,7

5,7

5,6
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BANDENSP
ANNINGSW
A ARDEN
BANDENSPANNINGSW
ANNINGSWA
Bandenmaat

Spanning (psi/bar/kPa)

Wielafmeting

Achter

Voor

235/60R17

17x7J

Minder dan 4 inzittenden : 35/2,4/240

Minder dan 4 inzittenden : 35/2,4/240

235/55R18

18x7J

(Eco. spanning : 38/2,6/260)

(Eco. spanning : 38/2,6/260)

235/50R19

19x7J

Meer dan 5 inzittenden, met aanhanger:

Meer dan 5 inzittenden, met aanhanger:

35/2,4/240

41/2,8/280

T155/90R16
(tijdelijk)

16X4T

60/4,2/420

60/4,2/420
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0. INLEIDING EN SYSTEEMFUNCTIE
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0.
0.11 INLEIDING
1. AAN DE SLAG
Informatie over de veiligheid
Voordat u het navigatiesysteem gaat
gebruiken, leest u de volgende informatie over
de veiligheid door. Tijdens gebruik van het
systeem moeten deze veiligheidsregels
worden gevolgd om persoonlijk letsel bij u en
anderen te voorkomen en schade aan
eigendommen te vermijden.
Verkeersvoorschriften hebben voorrang boven
elke instructie van het navigatiesysteem.
Neem altijd de opgestelde verkeersborden,
snelheidsbeperkingen en wegversperringen in
acht.

Kijk tijdens het rijden nooit langer dan één
seconde naar het scherm, en alleen nadat u
hebt vastgesteld dat het veilig is.

Voor uw eigen veiligheid dient u het systeem
niet te bedienen tijdens het rijden. Hierdoor
kunt u als bestuurder afgeleid worden, wat
kan leiden tot een ernstig ongeval. Parkeer
de auto in een veilig gebied voordat u het
systeem bedient.

9–4 NAVIGATIEHANDLEIDING

Demonteer of pas het apparaat niet aan.
Wanneer u dat doet, kan dat resulteren in
ongevallen, brand of elektrische schokken.

Giet geen water en steek geen voorwerpen in
het apparaat. Hierdoor kan rook, brand of
schokken ontstaan.

Gebruik het systeem niet wanneer u storingen
vaststelt, zoals een vaststaand scherm of het
ontbreken van geluid. Wordt het systeem
alsnog gebruikt, kan dat leiden tot een
ongeval.
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Parkeer uw auto niet op een plek waar dat
niet is toegestaan om het systeem te
bedienen.

De verschillende volume-instellingen moeten
dusdanig worden geselecteerd dat akoestische
signalen van buiten de auto altijd hoorbaar
zijn.

Controleer het volume voordat u het apparaat
inschakelt. Wanneer u het apparaat
inschakelt, terwijl het volume verhoogd is, zal
er een hard geluid hoorbaar zijn dat uw
gehoor kan beschadigen.
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Laat het systeem niet ingeschakeld wanneer
de motor uitgeschakeld is. Hierdoor kan de
accu van de auto uitgeput worden. Wanneer
u het systeem gebruikt, altijd de motor laten
draaien.

Geen buitensporige kracht op het scherm
uitoefenen. Dit kan een storing in het systeem
veroorzaken.

Uitsluitend reinigen met een doek die licht
bevochtigd is met water. Geen chemische of
andere
huishoudreinigingsmiddelen
gebruiken, omdat deze het scherm kunnen
beschadigen.
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Plaats geen voorwerpen op het dashboard.
Dat is van invloed op de sensor die de
helderheid van de koplampen en het display
regelt.

Plaats geen voorwerpen op het
instrumentenpaneel of de hoedenplank.
Hierdoor kan het GPS-satellietsignaal
gestoord worden, waardoor het systeem
onnauwkeurig kan gaan werken.

Wanneer de voorruit van de auto voorzien is
van een reflecterende folie met metaalcoating, is dat van invloed op de GPSontvangst.

9–8 NAVIGATIEHANDLEIDING

Wanneer het LCD-paneel breekt, de vloeistof
die uit het binnenste van het paneel komt,
niet aanraken. Dit kan onstekingen aan de
huid veroorzaken.
• Wanneer vloeistof per ongeluk ingeslikt
wordt, onmiddellijk een dokter raadplegen.
• Wanneer de vloeistof in ogen of op de huid
komt, uitspoelen met veel water en
onmiddellijk een dokter raadplegen.
Steek in geen geval een SD-kaart met een
onregelmatige vorm in de SD-kaartsleuf.
Deze kaarten kunnen klem komen te zitten
of de sleuf kapot maken. Het apparaat moet
dan op uw kosten worden omgewisseld.
Het apparaat werkt wellicht niet correct in
zeer koude of zeer hete omstandigheden.
Breng de omgevingstemperatuur terug naar
een normaal peil, om de correcte werking te
garanderen.

Apparaatonderdelen
Bedieningspaneel

1
2
3
4

NAVI: Navigatie
MENU: Hoofdmenu
TRIP: Rij-informatie

DIM: schakelt het display van Dag-stand
naar Nacht-stand.
5 SD-kaartsleuf

6 USB-stekker
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Stuurwiel

1 In/uitschakelen
2 Overschakelen naar het volgende
radiostation of nummer
Om het volgende radiostation in de
geselecteerde frequentieband of het
volgende muzieknummer te bereiken

3 Veranderen van modus
Schakel tussen AM, FM, CD, AUX, NAVI
en multimedistand, elke keer als de knop
wordt ingedrukt.

4 Volume instellen

Z OPMERKING
Stuurwielschakelaar is wellicht niet
beschikbaar
elijk vvan
an het ttype
ype
beschikbaar,, afhank
afhankelijk
auto.
• Wanneer u in korte intervallen
herhaalde malen op de knop MODE of
SEEK drukt, kan de CPU overbelast
raken waardoor het systeem crasht.

2. BASISBEDIENINGEN
Het systeem starten
Het navigatiesysteem start wanneer het
contactslot in de stand ACC of ON wordt gezet.
Wanneer het systeem start, toont het scherm
de laatst gebruikte stand.
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De spanning wordt uitgeschakeld wanneer de
motor wordt uitgeschakeld. Nadat de motor is
uitgeschakeld, blijft het systeem nog 30 seconden ingeschakeld om de gegevens op te slaan.

Z OPMERKING
• De laatst gebruikte modus wordt
opgeslagen wanneer de motor wordt
uitgeschakeld.
• Wanneer u het systeem binnen
30 seconden na het verwijderen van de
sleutel start, heeft het systeem geen
opstarttijd nodig.
• Om het systeem te resetten, drukt u
gedurende 10 seconden tegelijkertijd op
de knoppen MENU en TRIP
aat de
TRIP.. LLaat
knoppen los wanneer het systeem
begint met opnieuw starten.

Systeembedieningselementen

Hoofdmenu

De volgende apparaattoetsen bevinden zich op
het navigatiesysteem.

3 TRIP: Rij-informatie

Druk op de apparaattoets MENU om het
scherm Hoofdmenu weer te geven. In dit
scherm kunt u alle functies van het
navigatiesysteem bedienen. Schermknoppen
worden gemarkeerd wanneer een functie
beschikbaar is en uitgeschakeld wanneer ze
niet bereikbaar zijn

4 DIM: helderheid aanpassen

1 Navigatie

1 NAVI: Navigatie
2 MENU: Hoofdmenu

2 MP3
3 Film
4 Reisinformatie
5 ATC-informatie
6 Instellingen
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MP3

! Volgende bestand

Film

1 Bestandsinformatie

@ Hogere map

1 Huidige map

2 Afspeelduur

# Willekeurige volgorde

2 Bestandslijst

3 Afspeelstatus

3 Hogere map

4 Huidige map

4 Lijstbediening

5 Bestandslijst
6 Herhalen
7 Lijstbediening
8 Stop
9 Vorige bestand
- Afspelen/Onderbreken

Filmlijst

9–12 NAVIGATIEHANDLEIDING

5 Stop

Reis

ATC

6 Vorige bestand

1 Gemiddelde reissnelheid resetten

7 Afspelen/Onderbreken

2 Rijtijd resetten

8 Volgende bestand

3 Gemiddeld brandstofverbruik resetten

9 Bestandslijst

4 Gemiddelde reissnelheid

- Herhalen

5 Rijtijd

Behalve door op de ATC-knop in het
hoofdmenu te drukken, wordt de ATCinformatie ook weergegeven aan de onderzijde
van het scherm wanneer de informatie die
betrekking heeft op de airco wordt gewijzigd,
zoals temperatuur, luchtstroom enz. Deze
popupscherm wordt gedurende 5 seconden
weergegeven.

! Volledig scherm aan/uit

6 Gemiddeld brandstofverbruik

@ Afspeelstatus

7 Bereik voor resterende brandstof
8 Kompas weergeven
9 Terug naar hoofdmenu

Film afspelen
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Z OPMERKING
• W anneer u ggedet
edet
ailleer
de A
T Cedetailleer
ailleerde
AT
informatie zoekt, raadpleegt u het
gedeelte over de klimaatregeling.

Instellingen

1 Aanraakschermkalibratie
2 Systeeminformatie
3 Systeemupgrade
4 Navigatie-upgrade
5 Gebruikersvoorkeuren
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Systeem instellen

Scherm

Volume

Wanneer u op de apparaattoets DIM drukt,
dimt het systeem tot 70% van de helderheid.

1. MP3, Film, FM/AM, CD
U kunt het volume instellen door de
volumeknop van het audiosysteem te
draaien of op de schakelaar op het
stuurwiel te drukken.
Wanneer u op de volumeknop drukt, wordt
het volume gedempt. Druk de knop
opnieuw in om het geluid weer in te
schakelen.
Om het geluid uit te schakelen, drukt u
gedurende 3 seconden op de volumeknop.
ATC-informatie wordt weergegeven op het
scherm wanneer het uitgeschakeld is.
2. Navigatie
U kunt de volumeniveaus van de
gesproken begeleiding alleen in de
navigatiemodus veranderen. U kunt de
gesproken begeleiding ook uitschakelen.
U kunt het volume van de navigatieinformatie niet verhogen of verlagen met
betrekking tot andere geluidsbronnen.

De helderheid van het scherm kan in 3 stappen
worden aangepast.
( Aan -> 50% ->70% -> Aan )
Druk gedurende 3 seconden op de
apparaattoets DIM om het display uit te
schakelen. Bij uitgeschakeld scherm bljift de
GPS-plaatsbepalingsfunctie werken. Het
scherm wordt opnieuw ingeschakeld wanneer
op een willekeurige apparaattoets wordt
gedrukt.

Z OPMERKING
• De helderheid van het scherm wordt
automatisch aangepast aan het licht
van buit
enaf
buitenaf
enaf..
Plaats geen voorwerpen op het dashboard.
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Instellingen

Aanraakschermkalibratie

Systeeminformatie

Aanraakschermkalibratie: het aanraakscherm
kalibreren.

U kunt het aanraakscherm kalibreren wanneer
het niet reageert op uw aantikken.

De huidige versie van het systeem wordt
getoond.

Systeeminformatie: toont de informatie over
de software van het navigatiesysteem.

Tik het midden van het kruis aan met de
stylus. Wanneer het kruis naar een andere
positie beweegt, tikt u de nieuwe kruispositie
aan. Herhaal deze procedure tot de kalibratie
voltooid is.

Systeemupgrade
Navigatie-upgrade
Gebruikersvoorkeuren: het systeem optimaal
afstemmen op uw wensen.

H/W: hardware
S/W: software
O/S: besturingssysteem
GPS: GPS-firmware
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Systeemupgrade
Steek een SD-kaart met bijwerkoptie in de
SD-kaartsleuf. (Neem contact op met een
erkende GM dealer voor een SD-kaart met
bijwerkoptie)
Druk op de apparaattoets MENU en raak de
instellingenknop aan.

Druk op de knop System Upgrade.

Druk op de knop UPGRADE voor een
systeemupgrade. Wanneer het systeem niet
hoeft te worden bijgewerkt, drukt u op het
pictogram Terug naar hoofdmenu.
OPMERKING
wijder de SD-k
aar
• V e rrwijder
niet,,
SD-kaar
aartt /USB niet
schakel niet de motor uit en bedien
het systeem niet tijdens het
upgraden om een functiestoring in het
systeem te vermijden.

NAVIGATIEHANDLEIDING 9–17

Navigatie-upgrade
Steek een SD-kaart met bijwerkoptie in de
SD-kaartsleuf. (Neem contact op met een
erkende GM dealer voor de verkoopadressen
voor een navigatie-SD-kaart met bijwerkoptie)
Druk op de apparaattoets MENU en raak de
instellingenknop aan

Druk op de knop Navigation Upgrade.

Druk op de knop UPGRADE voor een navigatieupgrade.
OPMERKING
• Afhankelijk van de grootte van de
bestanden kan het tot 25 minuten
duren om bij te werken.
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Gebruikersvoorkeuren
Het navigatiesysteem kan worden aangepast
zodat het gemakkelijker te gebruiken is.
U kunt Display Unit, Language, Time Zone
instellen.
Bevestig de selectie door de knop Save aan
te raken.
Maateenheid (Display Unit)
Hiermee kunt u maateenheid dat in het
systeem wordt gebruikt, veranderen.
Afstand (Distance): Miles of Kilometers
Temperatuur (Temperature): Celsius of
Fahrenheit
Inhoud : Liter of Gallon

AANWIJZING
Bij de optie Gallon voor de inhoudsmaat,
verandert de afstandsmaat onder
Reisinformatie automatisch in Miles.
Taal (L
anguag
e)
(Languag
anguage
Selecteer de gewenste taal. Dit systeem
ondersteunt 11 talen voor displayteksten in het
hoofdmenu. Het navigatiemenu ondersteunt
11 talen voor displayteksten en spraakbesturing.

Tijdzone (Time Zone)
om de juiste
Gebruik de knop
tijdzone in te stellen. Vink de optie Daylight
Savings aan wanneer zomertijd van kracht is
in uw tijdzone. (De zomertijd wordt niet
automatisch aangepast.)
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• Lijst met tijdzones waaruit u kunt selecteren.

Tijdzone (Time Zone)

Weergave

Romance (standaardtijd)

(GMT+01:00) Brussel

GMT (standaardtijd)

(GMT+00:00) Londen

West-Europa (standaardtijd)

(GMT+01:00) Amsterdam

Centraal-Europa (standaardtijd)

(GMT+01:00) Sarajevo

Centraal-Europa (standaardtijd)

(GMT+01:00) Belgrado

GTB (standaardtijd)

(GMT+02:00) Boekarest
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0.2 SYSTEEMFUNCTIE
1. MUL
TIMEDIA
MULTIMEDIA

• Een vaste bitrate van 96, 128, 192 kbps met
een bemonsteringsfrequentie van 44,1 kHz
wordt aanbevolen voor een stabiele
geluidskwaliteit tijdens het afspelen.

MP3
Afspeelbare MP3-bestand standaard

Compressietype
Bemonsteringskwaliteit
Bitrate
Max. directorylagen
Max. tekens voor map/bestandsnaam
Tekenreeks voor map/bestandsnaam

MPEG-1 Audio Layer III
8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48 (kHz)
8~320 (kbps)
8
64 bytes
A tot Z, 0 tot 9, _ (onderstreping)

Max. aantal mappen

256

Max. aantal bestanden

512

ID3-tag

Ver 1.0, Ver 1.1, Ver 2.2, Ver 2.3, Ver 2.4

• Wanneer de bitrate hoger is dan 192 kbps,
kan het geluid overspringen tijdens het
afspelen van MP3-bestanden. Gebruik
192 kpbs of een lagere bitrate voor MP3.

Z OPMERKING
• Elk bestand dat geen MP3-bestand
is, wordt ook als een bestand geteld.

NAVIGATIEHANDLEIDING 9–21

Gebruik van de MP3-speler
Druk op de apparaattoets MENU en raak de
knop MP3 aan.
Druk op de toets MODE op het stuurwiel tot
MP3-speler wordt weergegeven.
De modus verandert wanneer u de
stuurwielschakelaar indrukt.

1 Bestandsinformatie : toont het bestand
dat wordt afgespeeld.

muziekbestand.

2 Afspeelduur

- Afspelen/Onderbreken.

3 Afspeelstatus

! Volgende bestand: selecteert het volgende

4 Huidige map: toont het niveau van het
bestand dat wordt afgespeeld.

5 Bestandslijst
AM o FM o CD o AUX o NAVI o
Multimedia o terug naar AM

9 Vorige bestand: selecteert het vorige

6 Herhalen: het bestand dat wordt
afgespeeld, wordt herhaald.

7 Lijstbediening: bewegen tussen de
pagina’s.

8 Stop

muziekbestand.

@ Hogere map: toont het volgende, hogere
bestandsniveau.

# Willekeurige volgorde: Nummers afspelen
in willekeurige volgorde.
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Film
Ondersteunde bestandsindelingen

Audio

MP3, WMA, OGG, WAV (bitrate 128~192 kbps)

Video

MPEG1/2/4, DivX3.0/4.0/5.0, XviD, WMV7.0/8.0/9.0

DTS

Niet ondersteund

Max. Resolutie

800 x 480

Z OPMERKING
• Een film met een resolutie van meer
dan 800x480 wordt wellicht niet
correct weergegeven.
• Wanneer een film wordt afgespeeld,
wor
den ander
e functies langz
amer
worden
andere
langzamer
amer..
• Met SD-kaart/USB in gemengde
modus (combinatie van audio, film en
gegevens) worden alleen de audio- of
filmbestanden
herkend
en
afgespeeld, afhankelijk van de
geselecteerde modus.
an de bestuur
der
• Voor de veiligheid vvan
bestuurder
kan de film alleen worden afgespeeld
wanneer de auto stilstaat.
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Gebruik van de filmspeler

1 Huidige map

5 Stop

Druk op de apparaattoets MENU en raak de
knop Movie aan.

2 Bestandslijst

6 Vorige bestand

3 Hogere map

7 Afspelen/Onderbreken

4 Lijstbediening

8 Volgende bestand
9 Bestandslijst
- Herhalen
! Volledig scherm aan/uit
@ Afspeelstatus
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SD-kaart/USB
• Sluit het USB-apparaat aan nadat de
motor gestart is
• Wanneer u het USB-apparaat formatteert,
kiest u Byte/Sector onder 64 Kbyte.
• Ondersteunt FAT 12/16/32-indeling van
USB-apparaat. NTFS-bestandssysteem
wordt niet ondersteund.
• Wanneer het USB-apparaat wordt
verwijderd, kunnen er soms vreemde
geluiden (lawaai) hoorbaar zijn.
• Wanneer het USB-apparaat tijdens het
afspelen eruit getrokken wordt, kan dat
een apparaatstoring veroorzaken.
• Het kan enige tijd in beslag nemen voordat
het apparaat gereed is om af te spelen,
afhankelijk van het type USB-apparaat of
het bestandsformaat.
• Soms kan het systeem geen USB-hub
herkennen, sluit daarom het USBapparaat rechtstreeks aan.
• HDD-type/CF-geheugen wordt niet
ondersteund.
• De bestandsindeling DRM (Digital Rights
Management) werkt niet.

Z OPMERKING
Steek in geen geval een SD-kaart met
een onregelmatige vorm in de SDkaar
tsleuf
aartsleuf
tsleuf..
Deze kaarten kunnen klem komen te
zitten of de sleuf kapot maken. Het
apparaat moet dan op uw kosten worden
omgewisseld.

2. INF
ORMA
TIEKENMERKEN
INFORMA
ORMATIEKENMERKEN
Reis
Reisinformatie toont reisgerelateerde
informatie aan de hand van grafische
weergaven.
Druk op de apparaattoets TRIP of druk op de
apparaattoets MENU en raak de knop Trip
aan.
Knop

indrukken om te sluiten.
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1 Gemiddelde reissnelheid resetten
2 Rijtijd resetten
3 Gemiddeld brandstofverbruik resetten
4 Gemiddelde reissnelheid
5 Rijtijd
6 Gemiddeld brandstofverbruik
7 Bereik voor resterende brandstof
Toont de geschatte afstand die u kunt
afleggen op de resterende brandstof in de
tank. Deze afstand wordt geschat op basis
van het gemiddelde brandstofverbruik
over de laatste paar kilometer en zal dus
variëren afhankelijk van snelheid, verkeer,
enz.

8 Kompas weergeven: Richtingen van de
beweging van de auto

ATC

9 Terug naar hoofdmenu

ATC-informatie toont de toestand van de
airconditioning.

* Raak de reset-knoppen aan wanneer u een
reis of route begint die u wilt vastleggen.

Druk op de apparaattoets MENU en raak de
knop ATC aan.
ATC-informatie wordt ook weergegeven door
3 seconden op de volumeknop van de audio
te drukken.
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1 Ingestelde temperatuur

Achteruitrijcamera

2 Buitentemperatuur

Wanneer u probeert de auto te parkeren,
worden indicatielijnen weergegeven op het
scherm (indicatielijnen worden weergegeven
wanneer u de achteruit inschakelt).

3 Uitblaasrichting aanjager
4 Toestand van de airco (aan/uit)
5 Toestand van AUTO-functie (aan/uit)
6 Aanjagersnelheid

OPMERKING
• De ondersteuning van deze functie is
afhankelijk van het type auto.
• Uitsluitend vertrouwen op de
achteruitrijcamera is gevaarlijk
wanneer een onverwachte situatie
optreedt. Kijk in alle richtingen terwijl
u parkeert.
• Indicatielijnen
zijn
optimaal
afgestemd op de breedte van de auto.
Maar een parkeerlijn komt wellicht
niet overeen met de indicatielijn.
atie
• Verlaag het volume (MP3
atie))
(MP3,, navig
navigatie
zodat u het parkeeralarm kunt horen.
• Wanneer de SD-kaart/USB-apparaat
bij ingeschakelde achteruitrijcamera
wordt verwijderd, kan dat een storing
in het apparaat veroorzaken.
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1. WELKOM BIJ HET
A-NA
VISY
STEEM
-NAVIVI-SY
SYSTEEM
Hartelijk dank dat u gekozen hebt voor het
Advanced Navigation System (“A-Navi-systeem”)
als het navigatiesysteem voor uw auto in Europa.
Deze handleiding is een gedetailleerde
beschrijving van de navigatiesoftware. Het
gebruik ervan kunt u gemakkelijk leren, maar
wij adviseren u toch deze handleiding te lezen
om de schermen en bedieningsstappen van het
A-Navi-systeem te leren.
1.
OR
GSMA
ATRE
GELEN
1.11 VOORZ
VOORZOR
ORGSMA
GSMAA
TREGELEN
i

i

i

Voor uw eigen veiligheid adviseren wij u
het A-Navi-systeem in te stellen voordat
u aan uw reis begint. Bedien het
A-Navi-systeem niet tijdens het rijden,
omdat dit kan leiden tot een aanrijding of
schade. Vraag zo nodig uw passagier om
het systeem te bedienen.
De plaatselijke verkeersvoorschriften en
rijomstandigheden moeten te allen tijde in
acht worden genomen. Zij hebben een
hogere prioriteit dan de rij-instructies die
door A-Navi-systeem worden gegeven.
Hoewel alle veiligheidsmaatregelen zijn
getroffen bij het ontwerp van het
A-Navi-systeem, ontslaat het gebruik van
het navigatiesysteem de bestuurder niet

van zijn verantwoordelijkheden wat betreft
correct en voorzichtig rijgedrag in het
verkeer.
1.2 INLEIDING OVER HET
A-NA
VISY
STEEM
-NAVIVI-SY
SYSTEEM
✓ Snel en gemakkelijk te leren —- Binnen
3 minuten kunt u de bediening ervan
gemakkelijk leren.
✓ Intelligent beheer van meerdere kaarten
—- Bij het A-Navi-systeem hoeft u geen
kaarten te verwisselen wanneer u tussen
kaartsegmenten of landen navigeert. U
kunt het kaartscherm in elke gewenste
richting bewegen en de gegevens van het
interessante punt op de kaart controleren
✓ Snelle visuele plaatsbepaling —- U kunt
heel snel uw huidige positie bepalen en
informatie krijgen over het volgende
afslagpunt.
✓ Vloeiende kaartbeweging —- Tijdens het
rijden zal de kaart omhoog en omlaag
door het scherm bewegen, opdat u een
overzicht van uw locatie (of positie) hebt.
✓ In/uitzoomen —- De kaartschaal past zich
aan de rijsnelheid aan. Daarmee hebt u
een correct overzicht van de kaart.

✓ Omschakelen dag/nacht —- De achtergrondverlichting van de kaart en de kleur
van de positiebepalingsindicator kan
handmatig worden gewijzigd. Daarmee
heeft u ‘s nachts een betere weergave van
de kaart.
en —- Maakt maximaal
tussenpunten
✓ Twee tussenpunt
2 tussenpunten mogelijk en leidt u van
tussenpunt naar tussenpunt naar uw
bestemming.
✓ 23 Categorieën met interessante punten
—- Met het A-Navi-systeem kunt u op een
heel gemakkelijke en eenvoudige manier
zoeken naar restaurants, luchthavens,
benzinestations, enz.
✓ Redelijke routeplanning — deze optie
houdt bij het plannen van een route
rekening met alle verkeersregels ter
plaatse, zoals eenrichtingsverkeer,
afslagverboden enz.; ook kan de
bestuurder de routeopties op aan zijn/haar
voorkeuren of de omstandigheden
aanpassen.
✓ Informatie over afslagpunten —- Dankzij
de gedetailleerde informatie van elk
afslagpunt van een voorgestelde route,
kunt u alle afslagpunten langs uw complete
route bekijken.
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2 . AAN DE SLAG
✓ Schematische kaart van kruisingen —Heldere schematische afbeelding van elke
kruising zorgt ervoor dat u vooraf de
kruising kunt bekijken en u op het juiste
pad blijft voor uw bestemming.

✓ Stuur links/rechts —- U kunt de links/
rechts-lay-out tussen kaart en de navigatieinformatiekolom wijzigen, zodat u de
plaatselijke voorschriften en rijgewoonten
in acht kunt nemen.

✓ Informatie over GPS-satellieten —U kunt de status en het aantal signalen
dat van GPS-satellieten wordt ontvangen,
bekijken.

✓ Weergave reissnelheid aan/uit —Weergeven of verbergen van de huidige
reissnelheid.

✓ Reislogboek —- Het A-Navi-systeem
registreert uw reisgegevens. Deze
informatie kan opnieuw worden
afgespeeld, of opnieuw worden gebruikt
voor toekomstige reizen.
✓ Locaties met meerdere interessante
punt
en —- Toon twee of meer interessante
punten
punten met (bijna) dezelfde locatie.
✓ Navigatie in tunnels en ondergrondse
parkeergarages —- Gyroscooploos
navigatiesysteem met traagheidsprincipe
zorgt ervoor dat u ook zonder GPS-signaal
nooit de weg kwijtraakt.
✓ Offroad-navigatie —- Wanneer u in het
terrein rijdt, zal het systeem automatisch
de huidige positie en de afgelegde route
op de kaart opslaan.

—- Toont de afstand
wijzer
ay weg
wijzer—✓ Highw
Highway
wegwijzer
van uw huidige positie tot de volgende
afslag.
✓ Ondersteuning in meerdere talen —Ondersteunt 11 (gesproken) talen.
✓ Gevaarmelden voor te hard rijden —Gevaarmelden is gebaseerd op wettelijke
maximumsnelheden op verschillende soorten
wegen. Het systeem waarschuwt u via de
gesproken begeleiding wanneer u de
maximumsnelheid voor de betreffende weg
nadert. Daarnaast kunt u de snelheidstolerantie instellen van 0 tot 20%.

A-Navi-systeem is een goede keuze voor
navigatie in de auto. Het is gemakkelijk
gebruiken door met uw vingers op het scherm
te tikken of de kaart te verslepen.
2.
2.11 VERKORTE HANDLEIDING
In dit hoofdstuk krijgt u een korte inleiding
over het gebruik van A-Navi-systeem. Voordat
we alle gedetailleerde functies die deze
toepassing te bieden heeft, gaan ontdekken,
dient aan de volgende punten te worden
voldaan:
• Het A-Navi-systeem zoekt naar
plaatsbepalingsinformatie van minimaal drie satellieten en uw positie is
bepaald zodra de toepassing start.

Wanneer u de GPS-ontvanger voor het eerst
gebruikt, kan het 2-3 minuten duren voordat
satellietinformatie wordt verkregen en de
positie nauwkeurig kan worden bepaald
(koude start). Uw positiebepaling wordt in het
geheugen opgeslagen. Voor het daarop
volgende gebruik van de GPS-ontvanger, duurt
het slechts 1-3 minuten om uw positie te
bepalen (warme start). Zodra uw positie is
bepaald door de GPS-ontvanger, start het
systeem de navigatie onmiddellijk op zonder
enig extra handeling wanneer u de toepassing
start.

NAVIGATIEHANDLEIDING 9–29

2.2 AAN DE SLAG
, Wanneer het A-Navi-systeem voor het
eerst wordt gestart, opent het systeem het
Chevrolet-welkomstscherm.

, Lees de waarschuwing van het A-Navi-

, Raadpleeg hoofdstuk 2.3 voor informatie

systeem zorgvuldig door en klik op

over pictogrammen en details van de vrije
navigatiekaart.

om het scherm met de vrije
navigatiekaart te openen.

Het duurt ongeveer 15 seconden voordat
automatisch van het welkomstscherm wordt
overgeschakeld naar het waarschuwingsscherm.

Afbeelding 2.1 Welkomstscherm

Afbeelding 2.2 Systeemwaarschuwing

In de vrije navigatiekaart kunt u het systeem
zonder verdere handelingen uw rijroute laten
volgen.

Afbeelding 2.3 Vrije navigatiekaart

9–30 NAVIGATIEHANDLEIDING

, Wanneer u meer functies wilt gebruiken,
raakt u Hoofdmenu aan op de vrije
navigatiekaart; het systeem opent vervolgens
Vrij navigatiemenu.

In het Vrij navigatiemenu kunt u de
belangrijkste functies van A-Navi-systeem als
volgt openen:
i

Druk op “Ga naar” om bestemming(en) in
te stellen. (Raadpleeg hoofdstuk 3 voor
details).

i

Raak “Kaartopties” aan om de
mapparameters te wijzigen. (Raadpleeg
hoofdstuk 5.1 voor de details).

i

Raak “Instellingen” aan om alle
instellingsparameters te wijzigen.
(Raadpleeg hoofdstuk 6 voor details).

i

Raak de sneltoets “

” aan en het

systeem keert terug naar de navigatiekaart.
Wanneer u het A-Navi-systeem voor het eerst
gebruikt, wilt u wellicht de taal van het
systeem wijzigen. Raadpleeg hoofdstuk 6.8
voor details.

Afbeelding 2.4 Vrij navigatiemenu

2.3 ROUTENA
VIG
ATIE
ROUTENAVIG
VIGA
TIE-- EN VRIJE
NA
VIG
A
TIEK
A
AR
TEN
NAVIG
VIGATIEKAARTEN
Route-/vrije navigatiekaartscherm is het
meest gebruikte scherm van het
A-Navi-systeem. Het vrije navigatiekaartscherm wordt weergegeven wanneer u
A-Navi-systeem koud start, terwijl de
routenavigatiekaart wordt weergegeven
wanneer de laatste navigatie vervolgt wanneer
u het systeem opnieuw opstart. Wat betreft
het verschil tussen het routenavigatie en vrije
navigatie, raadpleegt u hoofdstuk 4.3.
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Afbeelding 2.5 Routenavigatiekaart
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Afbeelding 2.6 Vrije navigatiekaart
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1. Autopictogram —- geeft de huidige positie
en rijrichting weer.

omsttijd—- Verwachte tijd van
ankomsttijd—10. A ank
aankomst bij de bestemming.

2. Richtingaanwijzer —- de zilverkleurige pijl
geeft aan welke weg u moet volgen bij het
afslagpunt dat u nadert.

aar
schuwing —- Toont u de
11. Snelheidsw
Snelheidswaar
aarschuwing
snelheidscamera’s voor u en de
bijbehorende maximumsnelheid.

3. Huidige weg —- het veld is leeg wanneer
de weg geen naam heeft.

12. GPS-status —- aanraken om de GPSstatus te tonen; grijs betekent dat het
GPS-signaal zwak is of de GPS is nog niet
vastgesteld, terwijl groen betekent dat
GPS is vastgesteld.

ende weg —- is de naam van de
4. Volg
olgende
volgende weg die u nadert
5. Afslagoverzicht—- toont de wegstructuur
bij de volgende afslag; door dit pictogram
aan te raken, noemt het systeem de
volgende
afslaginformatie,
bijv.
“Na ongeveer 900 meter, links afslaan”.
6. Afstand tot volgende afslag —- toont u
virtueel de afstand tot het volgende
afslagpunt. 7.Voortgangsbalk afstand

13. Geluidssterkte —- aanraken om de
geluidssterkte voor de gesproken
begeleiding aan te passen.
14. Kompas —- toont het noorden van de
kaart.
15. Schaalbalk —- geeft de schaal van de
kaart weer.

8. Huidige snelhd —- toont huidige
rijsnelheid.

16. Inzoomknop —- aanraken om in te zomen
op de kaart.

eizen af
st —- Resterende afstand
9. Te rreizen
afst
tussen start en bestemming of volgende
tussenpunt.

17. Uitzoomknop —- aanraken om uit te
zomen van de kaart.
18. Hoofdmenu —- aanraken om het menu
van het routenavigatiemenu te openen
(raadpleeg hoofdstuk 5 voor details).

19. Rijsnelheid —- de huidige rijsnelheid.
20. Lengte /Breedte —- toont de lengte- en
breedtegraad van het midden van de
huidige kaart.
21. Huidige tijd
22.Hoofdmenu
Hoofdmenu —- aanraken om het vrij
navigatiemenu te openen (raadpleeg
hoofdstuk 5 voor details).
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2.4 TOETSENBORDEN
A-Navi-systeem beschikt over een
toetsenbord met alfabetische indeling met het
romeinse alfabet, cijfers, interpunctietekens
en tevens speciale karakters/symbolen in
30 talen.
Het ABC-toetsenbord bevat alleen letters.
: aanraken om cijfers en

: aanraken om over te schakelen naar
toetsenborden met speciale
symbolen in andere talen.

: aanraken om terug te keren naar het
ABC-toetsenbord.
: spatiebalk
: aanraken om de laatste ingevoerde
letter te verwijderen.

interpunctietekens weer te geven.
: aanraken om speciale tekens in het
Duits weer te geven.

Afbeelding 2.7
Toetsenbord in alfabetische indeling

Afbeelding 2.8
Numeriek toetsenbord
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: aanraken om terug te keren naar
het vorige scherm.
: aanraken om de locatie van de
gemarkeerde vermelding weer te
geven op de kaart.
:bevestig de toetsenbordinvoer of
de selectie.

Afbeelding 2.9
Toetsenbord met speciale symbolen

3. EEN BESTEMMING
SELECTEREN - GA NAAR?
Om met het A-Navi-systeem te kunnen
navigeren of een route te kunnen plannen,
moet u eerst een bestemming invoeren en
vervolgens een route berekenen.
In het “Vrije navigatiekaart” (afbeelding 3.1)
raakt u “ Hoofdmenu ” aan om het “ Vrij
navigatiemenu” (afbeelding 3.2) te openen en
vervolgens raakt u “Ga naar” aan om het
“Zoekmenu” (afbeelding 3.3) te openen.

Afbeelding 3.1
Vrije navigatiekaart

Afbeelding 3.2
Vrij navigatiemenu
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In Zoekmenu biedt A-Navi-systeem u zes
verschillende manieren om een adres, plaats,
interessant punt en andere locaties op te
geven, die u kunt selecteren als startpunt of
bestemming. In dit hoofdstuk wordt
gedetailleerd stap voor stap ingegaan op de
bedieningshandelingen.

3.
OEKEN OP ADRES
3.11 BESTEMMING Z
ZOEKEN

2. Selecteer een van de Europese landen;

Bijvoorbeeld: Nr. 25, Senkenberganlage,
Frankfurt, Duitsland

, In scherm “Land” is het standaardland het

1. Raak “Adres zoeken” aan in het scherm
“Zoekmenu”;

U kunt

, In het scherm “Zoekmenu” (afbeelding 3.4)
raakt u “Land” aan om het scherm “Land” te
openen (afbeelding 3.5).

Afbeelding 3.3 Zoekmenu

Afbeelding 3.4 Adres zoeken

huidige zoekland “Germany” (Duitsland).
of

aanraken om door de

landenlijst te bladeren en een van de 41 Europese
landen te selecteren.

Afbeelding 3.5 Landselectie
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3. Om de bestemming te kunnen opgeven,
voert u de eerst de woonplaats in en
selecteert u vervolgens de gewenste
plaats;

, U kunt de naam van de woonplaats

4. Voer nu de straatnaam in en selecteer de
gewenste straat;

, In het scherm “Adres zoeken”, raakt u het
invoerveld Weg aan en opent u het scherm
“Adres zoeken”.

invoeren, of de beginletters, en het systeem
vermeldt automatisch alle woonplaatsen die
aan de ingevoerde letters voldoen.

, In het scherm “Weg zoeken” voert u met
het toetsenbord de straatnaam of de
beginletters in.

, Zodra de straat geselecteerd is, raakt u
“OK” aan en keert u vervolgens terug naar
het scherm “Adres zoeken”.

, Raak de gewenste woonplaats aan en
raakt “ OK ” aan om de keuze van de
woonplaats te bevestigen. Het systeem keert
terug naar het scherm “ Adres zoeken ”
(afbeelding 3.7)

Afbeelding 3.6 Plaats zoeken

Afbeelding 3.7 Adres zoeken

Afbeelding 3.8 Weg zoeken
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5. Voer het huisnummer in;

, Voer met het toetsenbord het huisnummer

, Nadat u de straatnaam hebt opgegeven,

in en raak “OK” aan om terug te keren naar
het scherm “Adres zoeken”.

raakt u het veld “Klik hier en zoek het
huisnummer” om het scherm Huisnummer te
openen.

Wanneer het ingevoerde huisnummer niet
bestaat, zal het systeem het eerste resultaat
als de standaardpositie beschouwen.

6. Tik “Op kaart” om de locatie van het
ingevoerde adres te controleren of tik
meteen op “OK” en ga naar “Routeplan”.

, U kun nu op “Op kaart” aantikken om de
locatie van het opgegeven adres op de kaart
te controleren.

, Raak vervolgens “OK” aan en het systeem
opent het scherm “Routeplan” om het
navigeren te starten.

Afbeelding 3.9 Huisnummer invoeren

Afbeelding 3.10 Huisnummer invoeren

Afbeelding 3.11 Locatie op kaart controleren
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, In het scherm Routeplan kunt u “Naar”
aanraken om het navigeren te starten, of u
kunt het navigeren simuleren door “Simuleer”
aan te raken.

Een alternatieve manier is zoeken op
kruising.
Opties: nadat u de straat hebt opgegeven,
selecteert u meteen de kruising.

Voor meer details over de bediening van
“Routeplan”, raadpleegt u hoofdstuk 4.

, In het scherm “Adres zoeken” raakt u het

Afbeelding 3.12 Routeplan

Afbeelding 3.13 Kruisingen zoeken

invoerveld Kruising aan en opent u het scherm
“Kruising”. Hierin wordt een lijst met straten
weergegeven die de “ Senkenberganlage”
kruisen. Selecteer vervolgens de gewenste
kruisende straat en raak “Op kaart” om de
virtuele straatlocatie te bekijken.

, U kunt de kruising ook zoeken door de
naam of de beginletters in te voeren en het
systeem zal automatisch alle straten
vermelden die aan de zoekcriteria voldoen.
Markeer de naam van de gewenste straat en
raak “OK” aan om terug te keren naar het
scherm “Adres zoeken” (afbeelding 3.14).

Afbeelding 3.14 Adres zoeken
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3.2 EEN BESTEMMING OP
INTERESSANT PUNT ZOEKEN
Een interessant punt is een locatie die de
gebruiker handig en interessant kan vinden.
Locaties van interessante punten worden op
de kaart aangeduid met speciale
pictogrammen.

Met A-Navi-systeem kunt u op drie
verschillende manieren een interessant punt
zoeken: een interessant punt zoeken in de
buurt van de huidige positie, een interessant
punt in een plaats zoeken of een interessant
punt zoeken op basis van een telefoonnummer.

Bijvoorbeeld: Terminal 1, Frankfurt
er
es punt in de st
ady
1. Raak “Int
“Inter
eres
stady
ady”” aan in
het scherm “Menu van interessante
punt
en”
punten”
en”;

, Het systeem opent het scherm “Land”
(afbeelding 3.18);

A-Navi-systeem beschikt over 23 categorieën
met interessante punten, zoals accomodaties,
benzinestations, restaurants, toeristische
plekken enz. Interessante punten in dezelfde
categorie worden met hetzelfde pictogram
aangeduid. Wanneer u uw eigen interessante
punt, favoriet of adres opslaat, kunt een
pictogram van uw keuze selecteren.

Afbeelding 3.15
Zoekmenu

3.2.
en
3.2.11 Interessant punt in de stad zoek
zoeken

, In scherm “Land” is het standaardland het
huidige zoekland “Germany” (Duitsland). U
kunt

of

aanraken om door de landenlijst

te bladeren en een van de 41 Europese landen
te selecteren.

Afbeelding 3.16
Menu van interessante punten

Afbeelding 3.17
Het land opgeven
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2. Voer vervolgens de plaats in en selecteer
een plaats in de resultaten;

3. Selecteer nu de categorie van het
interessante punt;

, U kunt met het toetsenbord de volledige
plaatsnaam invoeren of de beginletters, het
systeem zal automatisch alle overeenkomende resultaten vermelden.

, Zodra u de categorie van het interessante
punt hebt bevestigd, raakt u vervolgens
“Volgende” aan en opent u het scherm
“Interes punt in de stad”.

, Raak “OK” aan en open het scherm “Cat.
interes punt selecteren”.
Wanneer u van plaats wilt veranderen, raakt
u

, In het scherm “Interes punt in de stad”
vermeldt het systeem automatisch de
interessante punten rond de standaardlocatie
van de plaats. U kunt het gewenste
interessante punt selecteren of de naam via
het toetsenbord invoeren.

, Wanneer het interessante punt is

om terug te keren naar het

opgegeven, raakt u “Op kaart” aan om de
locatie van het interessante punt te
controleren.

scherm “Woonplaats”.

Afbeelding 3.18
De plaats opgeven

4. Selecteer een interessant punt in de
resultaten of voer de naam van het
gewenste interessante punt in;

Afbeelding 3.19 Categorie met
interessant punt selecteren

Afbeelding 3.20
Interessant punt in de stad zoeken
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5. Controleer de locatie van het interessante
punt;

, raak

aan om terug te keren naar

het scherm “Interes punt in de stad”.

6. Raak “OK” aan om de selectie van het
interessante punt te bevestigen en open
het scherm “Routeplan”.

, Zodra u het zoeken van interessante
punten hebt beëindigd, raakt u “OK” aan het
systeem zal automatisch het scherm
“Routeplan” openen (afbeelding 3.22) en de
interessante punten wordt weergeven in de
bestemmingslijst.

3.2.2 Interessant punt in omgeving zoeken
“Interes punt in omgeving” toont maximaal
100 interessante punten rond uw huidige
positie van veraf tot dichtbij. Houd er rekening
mee, dat: Wanneer de GPS is vastgesteld, dan
is de “huidige positie” de plaats waar uw auto
zich bevindt. Wanneer de GPS niet is
vastgesteld, dan is de “huidige positie” de
laatste door GPS vastgestelde plek.
1. Selecteer Interes punt in omgeving;

, Selecteer “Interes punt in omgeving” in
het menu Interessant punt en open het
scherm “Cat. interes punt selecteren”,

Afbeelding 3.21 Interessante punten van
de plaats op de kaart.

Afbeelding 3.22
Scherm Routeplan

Afbeelding 3.23
Scherm Menu van interessante punten
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2. Selecteer een categorie met interessante
punt.

, U kunt

of
aanraken om meer
categorieën te bekijken. Wanneer u de
selectie wilt bevestigen, raakt u “Volgende”
aan en het systeem opent “Interes punt in
omgeving”. Wanneer u twijfelt aan de
categorie, kunt u “Alle interessante punten”
selecteren, het systeem toont vervolgens
interessante punten van alle categorieën rond
de huidige positie.

3. Selecteer een interessant in de resultaten
en raak “OK” aan om het scherm “Routeplan” te openen.
In het scherm “Interes punt in omgeving”
kunt u:
a. een interessant punt selecteren
(zie afb. 3.25);
b. het toetsenbord aanraken om de naam
van een interessant punt of de
beginletters ervan in te voeren
(zie afb. 3.26).
c. een locatie van een interessant punt op
de kaart controleren (zie afb. 3.27);

Afbeelding 3.24
Cat. interes punt selecteren

Afbeelding 3.25
Interes punt in omgeving

Afbeelding 3.26
Naam van een interessant punt invoeren

Afbeelding 3.27 Dichtstbijzijnde
interessante punt op de kaart.
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3.2.3 Interessant punt zoeken op
telefoonnummer
1. Raak “Interes pnt zkn telefoon” in het
scherm “Menu van interessante punten”.

2. Selecteer een land;

, In scherm “Land” is het standaardland het
huidige zoekland “Germany” (Duitsland). U
kunt

of

aanraken om door de landenlijst

, Het systeem opent het scherm
“Woonplaats” (afbeelding P 3.29).

te bladeren en een van de 41 Europese landen
te selecteren.

Afbeelding 3.28 Scherm Menu van
interessante punten

Afbeelding 3.29 Scherm Menu van
interessante punten

3. Voer de plaatsnaam in en kies de gewenste
plaats;

, U kunt de plaatsnaam of de beginletters
invoeren en het systeem begint automatisch
met het weergeven van alle overeenkomende
resultaten.

, Selecteer de gewenste plaats en raak
“OK” om het scherm “Interes pnt zkn
telefoon” te openen.

Afbeelding 3.30
Scherm Woonplaats
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4. Voer het telefoonnummer in en selecteer
een interessant punt in de resultaten.

, Het systeem geeft automatisch het
netnummer en de interessante punten weer
rond het standaardcentrum van de plaats.

, Voer het telefoonnummer via het
toetsenbord in en raak “OK” aan om het
scherm “Routeplan” te openen.

Afbeelding 3.31 Telefoonnummer van
interessant punt invoeren

3.3 EEN BESTEMMING IN RECENTE
BESTEMMINGEN SELECTEREN
A-Navi-systeem bewaart maximaal 50 recente bestemmingen, zodat u deze de volgende
keer gemakkelijk kunt openen.
1. Raak “Recente bestemmingen” aan in het
scherm “Zoekmenu”

, In het scherm “Zoekmenu” (afbeelding 3.32)
raakt u “Recente bestemmingen” aan om het
scherm “Recente bestemmingen” te openen
(afbeelding 3.33).

Afbeelding 3.32 Scherm Zoekmenu

2. Selecteer de gewenste bestemming.

,

Selecteer de gewenste, recente
bestemming om deze als bestemming in te
stellen en raak “OK” aan.
Opties: Raak “Op kaart” aan om de locatie
van de bestemming te controleren
3. Raak “OK” aan en open het scherm
“Routeplan”.
Indien correct bediend, zal het systeem
automatisch terugkeren naar het scherm
“Routeplan” en de geselecteerde bestemming
in de bestemmingslijst weergeven.

Afbeelding 3.33 Recente bestemmingen
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: terug naar vorige scherm.
: wis een bestemming.
: raak een gekozen bestemming aan
en geef deze weer op de kaart.
: bevestig de geselecteerde
bestemming.

3.4 EEN PUNT OP DE KAART
SELECTEREN ALS BESTEMMING
A-Navi-systeem ondersteunt het instellen van
een bestemming door naar de gewenste
locatie op de kaart te bewegen.
1. Raak “Kaart” aan in het scherm “Zoekmenu”.

2. Verplaats de kaart en tik op een punt op
de kaart;

, Op het scherm “ Zoeken op kaart ”
(afbeelding 3.35) kunt u de plaatsen vinden
waarin u geïnteresseerd bent door in of uit te
zoomen of de kaart te bewegen;

, Het systeem opent het scherm “Zoeken
op kaart” (afbeelding 3.35).

: aanraken en vorige scherm openen.
Grijze knop betekent dat deze functie
uitgeschakeld is.

: aanraken en volgende scherm openen.

Afbeelding 3.34
Scherm Zoekmenu

Afbeelding 3.35
Bestemming zoeken op kaart
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, Ondertussen kunt u het interessante punt
of de straat aanraken om de informatie
daarvan te bekijken (afbeelding 3.36).
, U kunt

aanraken om de overige

informatie van het interessante punt te
controleren wanneer er zich meer dan een
interessant punt op een locatie bevindt.
3. Raak “OK” aan en open het scherm
“Routeplan”.

, Nadat u uw bestemming hebt gevonden,
raakt “OK” aan om het als een bestemming
toe te voegen.

Afbeelding 3.36 Informatie van
interessant punt op de kaart controleren

3.5. EEN BESTEMMING OP
COÖRDINA
TEN Z
OEKEN
ZOEKEN
OÖRDINATEN

2. Raak “Indeling” aan om het type
coördinaten te wijzigen;

Wanneer u de geografische coördinaten van
uw bestemming weet, kunt u naar de
gewenste locatie navigeren door de de
coördinaten in te voeren.

A-Navi-systeem ondersteunt de invoer van
twee soorten coördinaatindelingen: Gradenindeling (afbeelding 3.38) en digitale indeling
(afbeelding 3.39). U kunt de knop “Indeling”
aanraken wanneer u tussen deze twee
indelingen wilt schakelen.

1. Raak “Coördinaten” aan in het scherm
“Zoekmenu”;

, In het scherm “Zoekmenu” (afbeelding 3.37),

3. Voer de coördinaten in en raak “OK” aan.

selecteert u “Coördinaten om het scherm
“Coördinaten” te openen (afbeelding 3.38).

Afbeelding 3.37 Scherm Zoekmenu

Afbeelding 3.38 Gradenindeling
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In de gradenindeling raakt u het invoergebied
“Lon” (lengte) aan (afbeelding 3.38. U moet
“E” (oosterse lengtegraad) of “W” (westerse
lengtegraad) invoeren voordat u de waarde
voor de lengtegraad invoert. Voordat u de
waarde voor de breedtegraad invoert, moet u
“N” (noordelijke breedtegraad) of “S”
(zuidelijke breedtegraad) invoeren.

3.6 EEN BESTEMMING IN HET
ADRESBOEK SELECTEREN
U kunt uw huisadres en andere favoriete
plaatsen in het adresboek opslaan (raadpleeg
hoofdstuk 6.4).

In de digitale indeling moet u “-” (westerse
lengtegraad/zuidelijke
breedtegraad)
invoeren voordat u de waarde van de
lengtegraad of de breedtegraad in digitale
indeling invoert.

, In het scherm “Zoekmenu” (afbeelding 3.40),
selecteert u “Adresboek om het scherm
“Adresboek” te openen (afbeelding 3.41).

Afbeelding 3.39 Digitale indeling

Afbeelding 3.40 Scherm Zoekmenu

1. Raak “Adresboek” aan in het scherm
“Zoekmenu”;

2. Selecteer een adres of een interessant
punt en raak “OK” aan.

, Selecteer een adres dat u als bestemming
wilt instellen en raak “OK” aan.
Indien correct bediend, zal het systeem
automatisch terugkeren naar het scherm
“Routeplan” en de geselecteerde bestemming
in de bestemmingslijst weergeven.

Afbeelding 3.41 Scherm Adresboek

NAVIGATIEHANDLEIDING 9–49

3.7 POSTCODE
1. Raak “UK Postcode” aan in het scherm
“Zoekmenu”.

2. Voer de postcode in en raak OK aan;

3. Selecteer de gewenste postcode;

, In het scherm “Zoekmenu” (afbeelding 3.42),
selecteert u “UK Postcode om het scherm
“Postcode in UK” te openen (afbeelding 3.43).

Afbeelding 3.42 Scherm Zoekmenu

Afbeelding 3.43 Scherm Postcode-invoer

Afbeelding 3.44 Postcoderesultaat
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4. Controleer de locatie op de kaart.

3.8 NAAR HUIS
Met A-Navi-systeem kunt u op een
gemakkelijke en efficiënte manier
rechtstreeks naar een opgegeven huisadres
navigeren. In het “Hoofdmenu” (afbeelding
3.46) selecteert u “Naar huis” en het systeem
zal automatisch beginnen met het navigeren
naar de locatie van het huisadres.

, Raak “Ja” aan en het systeem opent het
scherm “Zoekmenu” om het huisadres in te
stellen.

, Wanneer de locatie van Huisadres niet is
opgegeven en u drukt op “Naar huis”, dan
zal het systeem reageren zoals afgebeeld
in afbeelding 3.46.

Afbeelding 3.45 Locatie op kaart

Afbeelding 3.46 Scherm Zoekmenu

Afbeelding 3.47 Systeemverzoek
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4. ROUTEPLAN
, Voor bedieningsinstructies raadpleegt u

, Nadat het huisadres is opgegeven, opent

hoofdstuk 3.1.

het systeem het scherm “Routeplan”.
Raadpleeg hoofdstuk 4 voor bedieningdetails
van “Routeplan”.

Met A-Navi-systeem kunt u de gewenste
bestemming (zoals beschreven in hoofdstuk 3)
in voeren en tevens opgeven hoe de route moet
worden berekend.
A-Navi-systeem biedt de mogelijkheid om
twee tussenpunten in te stellen tijdens het
navigeren. Het systeem berekent een
voorgestelde route conform de volgorde van
de tussenpunten die u opgeeft en leidt u naar
de eindbestemming.
Nadat u de tussenpunten/bestemming hebt
ingevoerd, opent het systeem het scherm
“Routeplan”. In dit hoofdstuk worden de
functies van dit scherm beschreven.

Afbeelding 3.48 Huisadres instellen

Afbeelding 3.49 Scherm Routeplan

Afbeelding 4.1 Routeplan
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4.1 BESTEMMINGSBEHEER

4.1.3 Bestemming op de kaart tonen

4.1.
1.11 Bestemming(en) toevoegen of
verwijderen
A-Navi-systeem biedt u de mogelijkheid om
maximaal twee tussenpunten en bestemmingen toe te voegen. Het startpunt is
gewoonlijk de huidige positie die door GPS is
vastgesteld.

, In het scherm “Routeplan” raakt u

: raak het aan en open “Zoekmenu”
om een tussenpunt/bestemming te
zoeken (raadpleeg hoofdstuk 3).

aan en voert u de kaartlocatie van
het gemarkeerde tussenpunt/bestemming in.
Hier is het volgende mogelijk:
a. Vastzetten op kaart en informatie van
tussenpunt/bestemming controleren.
b. Uit- en inzoomen;

4.2 ROUTE-OPTIES
A-Navi-systeem biedt u geoptimaliseerde
navigatie-instellingen. Deze instellingen
vormen de basisparameters voor het
berekenen van de route.

, Raak
op het scherm
“Routeplan” aan en open het scherm “Routeopties” (afbeelding 4.3).

c. De kaart in alle richtingen bewegen

: raak het aan en het geel gemarkeerde tussenpunt/bestemming is
verwijderd.
4.1.2 De volgorde van de bestemming
wijzigen
: raak het aan om het gemarkeerde
tussenpunt/bestemming omhoog te
bewegen.
: raak het aan om het gemarkeerde
tussenpunt/bestemming omlaag te
bewegen.
Een grijze toets betekent dat de functie
uitgeschakeld is.

Afbeelding 4.2 Bestemming op kaart

Afbeelding 4.3 Route-opties
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A-Navi-systeem biedt de gebruiker de
mogelijkheid om het straattype en de
routestijl te kiezen op basis van verschillende
navigatiesituaties. De standaardinstelling is
Snelste route en Gebruik van snelweg, Gebruik
van veerboten en Geen tolwegen. U kunt elke
parameter aanraken om de modus of de stijl
te veranderen.
(1) Straattype:
Gebruik van snelweg: optimaal gebruik

(2) Routestijl:
Snelste tijd: bereken de snelst mogelijke
route, waarbij u op of rond de topsnelheid
kunt reizen. Kortste afstand: leidt u naar uw
bestemming via de meest rechtstreeks route.
Zodoende rijdt u het minst aantal kilometers.
: inschakelen
: uitschakelen

van snelwegen
: aanraken om terug te keren naar
Gebruik van snelweg: minst gebruik van
snelwegen
Gebruik van veerboten: optimaal gebruik
van veerboten
Gebruik van veerboten: minst gebruik
van veerboten
Geen tolwegen
Tolwegen vermijden: tolwegen toestaan

het scherm “Route
(routeplanning).

Plan”

: aanraken om de routeoptieinstellingen te bevestigen en terug
te keren naar het scherm “Route
Plan”.

4.3 NA
VIG
ATIEMODUS SELE
CTEREN
NAVIG
VIGA
SELECTEREN
A-Navi System beschikt als volgt in totaal over
drie navigatiemodi:
Route Navigation (routenavigatie):
realtime-navigatie tussen start, tussenpunt en
bestemming.
Simulate Navigation (navigatie simuleren):
levensechte simulatie van de begeleiding
tussen start, tussenpunt en bestemming.
Hiermee kunt u de informatie van een
interessant punt of de route-informatie langs
de route controleren. Simulatiemodus wordt
voornamelijk gebruikt wanneer er geen GPSpositie aanwezig is.
Free Navigation (navigatie): real-time
navigatie zonder bestemming wanneer de
GPS-positie is vastgesteld.
Route Navigation (routenavigatie): realtime navigatie tussen start en bestemming
wanneer de GPS-positie is vastgesteld.
In het scherm “Route Plan” (routeplanning)
kunt u tussen deze twee modi kiezen:
Routenavigatie (afbeelding 4.4) of Simuleer
(afbeelding 4.5).
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, “Naar ” aanraken betekent dat u de
routenavigatiemodus selecteert. Het systeem
zal automatisch het scherm “Route wordt
berekend” openen en wachten op het GPSsignaal (afbeelding 4.6).

, Raak in het scherm Routeplan “Simuleer”
aan en het systeem vraagt Wilt u het
startpunt veranderen?

Voordat de routeberekening is voltooid, kunt u

Indien nee, zal het systeem het berekenen
van de route starten (afbeelding 4.6).

op elk gewenst moment de knop “
aanraken om de handeling af te breken.

“

Indien ja, zal het systeem het scherm
“Zoekmenu” openen (raadpleeg hoofdstuk 3).

Afbeelding 4.4 Routeplan-Naar

Afbeelding 4.5 Routeplanning-Simuleer

Afbeelding 4.6 Route berekenen

Afbeelding 4.7 Systeemverzoek
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5. NA
VIG
ATIE
NAVIG
VIGA
, Na berekening van de route en wanneer
de GPS-positie is vastgesteld, zal het systeem
beginnen met de navigatie.

, Navigatie starten.

Na het selecteren van de bestemming en het
plannen van de route berekent het systeem
de optimale route en wordt de navigatie
gestart.
Alle informatie die u nodig hebt om te kunnen
rijden wordt helder en begrijpelijk in de
routenavigatiekaart getoond. Raadpleeg
hoofdstuk 2.3. Ondertussen kunt u
aanvullende navigatie-instellingen invoeren of
andere mogelijke navigatiehandelingen
uitvoeren in het routenavigatiemenu.

, In het scherm “Routenavigatiekaart” raakt
u Hoofdmenu aan om het Routenavigatiemenu te openen

Afbeelding 4.8 Start van de navigatie

Afbeelding 5.1 Routenavigatiekaart

Afbeelding 5.2 Routenavigatiemenu
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5.
AR
TOPTIES
5.11 KA
KAAR
ART
U kunt de Kaartopties openen vanuit zowel
Vrij navigatiemenu als Routenavigatiemenu.

1. Automatisch draaien van de kaart
“Rijrichting boven”: draait de kaart op basis
van de rijrichting.

De beschikbare functies van Kaartopties ziet
u hierna):

“Noorden boven”: De kaart staat vast zodat
het noorden altijd boven is en u de
rijomstandigheden voor u kunt zien.

Afbeelding 5.3 Kaartopties

Afbeelding 5.4 Noorden boven

Afbeelding 5.5 Rijrichting boven
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2. 2D/3D: om de weergave van de kaart te
wisselen tussen 2D- en 3D-stijl.

3. Dag/Nacht: om de kaartachtergrond
tussen dag- en nachtmodus te schakelen.

4. Highway wegwijzer: schakel de functie in/
uit om de snelweginformatie op de kaart
te tonen.
5. Gesproken begeleiding
“ Gesproken

begeleiding ”:

GEEN

gesproken begeleiding om u bij elke
afslag aanwijzingen te geven.
“ Gesproken begeleiding ”: gesproken
begeleiding geeft u bij elke afslag
aanwijzingen.
6. Automatisch zoomen

Afbeelding 5.6 2D-kaart

Afbeelding 5.8 Dagmodus
“ Automatisch zoomen ”: past de
kaartschaal automatisch aan de
rijsnelheid aan en biedt u een beter
zicht op de kaart.
“ Automatisch zoomen ”: Handmatig
aanpassen van de kaartschaal.

Afbeelding 5.7 3D-kaart

Afbeelding 5.9 Nachtmodus
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7. Simulatiesnelheid
Hiermee kunt u een rijsnelheid instellen tijdens
de simulatienavigatie. De bereiken van de
simulatiesnelheid zijn 50 km/h (mph),
100 km/h (mph), 150 km/h (mph), 200 km/h
(mph), 250 km/h (mph) en 300 km/h (mph).

5.2 ROUTE-GEGEVENS
, In het scherm “Routenavigatiemenu”
(afbeelding 5.4) raakt u “Route-gegevens”
aan om de complete route in tekst te laten
weergeven (afbeelding 5.10).

5.3 ROUTEPLAN
A-Navi-systeem biedt u de mogelijkheid om
de bestemming te veranderen en meer
bestemmingen tijdens het navigeren toe te
voegen.

, De route-gegevens omvatten: Start,

, Raak “Routeplan” aan in het scherm
“Routenavigatiemenu”.

bestemming, afstand, volgende straatnaam,
afstand tussen twee afslagen, en afslagtype.
Bijvoorbeeld: rij 2 km over de “Kennedyallee”
en sla vervolgens rechtsaf de “ Morfeldr
LandstraBe” in.

Afbeelding 5.10 Route-gegevens

Raadpleeg hoofdstuk 4 voor details.

Afbeelding 5.11 Routeplan
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5.4 OMWEG
, In het scherm “Routenavigatiemenu” raakt
u “Omweg” aan (afbeelding 5.2) om het scherm
“Omweg” te openen (afbeelding 5.12).

, In het geval van een file kunt u de afstand

Afbeelding 5.12 Omweg

Afbeelding 5.12 Omweg

tot de start van de file berekenen en de
gewenste optie selecteren, A-Navi-systeem
berekent een omleidingsroute.

5.5 OPNIEUW BEREKENEN
Wanneer u denkt dat de huidige aanbevolen
route niet aanvaardbaar is of u wilt een
andere route tussen start en bestemmin
bekijken, dan kunt u “Opnieuw berekenen”
aanraken en het systeem opent het
routeberekeningsscherm.

Afbeelding 5.13 Opnieuw berekenen
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6. INSTELLINGEN
5.6 BEËINDIGEN
Door de knop “Beëindigen” aan te raken, stopt
het systeem met de navigatie en wordt de
navigatiekaart weergegeven.

5.
OMA
TISCHE R
OUTEBEP
ALING
5.77 AUT
AUTOMA
OMATISCHE
ROUTEBEP
OUTEBEPALING
Om de veiligheid tijdens het rijden niet in
gevaar te brengen biedt A-Navi-systeem de
automatische routeberekeningsfunctie die
onder de volgende omstandigheden werkt:

, Automatisch starten van de navigatie:

Met Instellingen opent u een aantal opties
waarmee u het A-Navi-systeem kunt
afstemmen op uw voorkeuren.
Er zijn 11 instellingsitems die u vanuit het
scherm “Instellingen” kunt openen in Vrij
navigatiemenu of het Routenavigatiemenu.

Na het instellen van een bestemming, raakt
u “Naar” aan in het scherm “Routeplan” en
A-Navi-systeem zal automatisch de navigatie
starten. Hieronder beschrijven we de
procedure:
1. Ga naar de volgende stap wanneer GPSsignalen worden ontvangen. Wacht
anders tot GPS-signalen worden
ontvangen;
2. Stel de huidige GPS-positie in als
startpunt, gebruik de optimale route en
start de navigatie.

, Automatisch nieuwe route bepalen:
wanneer u per ongeluk een aanbevolen afslag
hebt gemist, als A-Navi-systeem na ongeveer
100 meter een module inschakelen om een
nieuwe route te berekenen. Daarmee hebt u
de garantie dat u nooit de weg kwijtraakt.

Afbeelding 6.1 Vrij navigatiemenu
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6.
UIDSTERKTE
6.11 GEL
GELUIDSTERKTE
, raak “Geluidssterk” aan in het scherm
“Instellingen” (afbeelding 6.3) om het scherm
“Geluidssterk” (afbeelding 6.5) te openen.

, Raak

aan om het volume lager in

te stellen, terwijl u met

het volume

kunt verhogen.

, Raak

aan om het geluid te

onderdrukken.

Afbeelding 6.3 Instellingen_1

Afbeelding 6.2 Routenavigatiemenu

Afbeelding 6.4 Instellingen_2

Afbeelding 6.5 Geluidssterkte
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Zodra u de instellingen hebt geconfigureerd,
raakt u “ OK ” aan het systeem zal uw
instellingen opslaan en terugkeren naar het
scherm “Instellingen”.

6.2 GE
VAARMELDEN
GEV
Snelheidswaarschuwing waarschuwt u
wanneer de plaatselijke maximumsnelheid
overschrijdt. Met deze instelling kunt u tevens
bepalen of u een snelheidswaarschuwing wilt
ontvangen of niet.

, raak “Gevaarmelden” aan in het scherm
“Instellingen” (afbeelding 6.3) om het scherm
“Gevaarmelden” te openen (afbeelding 6.6).

,

: snelheidswaarschuwing uitschakelen.
: snelheidswaarschuwing inschakelen.

Afbeelding 6.6 Gevaarmelden

Wanneer de snelheidswaarschuwing wordt
ingeschakeld, kunt u de tolerantiewaarde voor
de snelheid instellen op 0%, 5%, 10%, 15%
en 20%.
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6.3 SPOOR, OPNEMEN
A-Navi-systeem registreet alle positieinformatie die door de GPS-ontvanger wordt
ontvangen tijdens het navigeren. Het trekt een
spoor van de registratie op de kaart waarmee
u historische volginformatie kunt bekijken
wanneer u het navigatiesysteem de
eerstvolgende keer weer inschakelt. Deze
functie is zeer handig wanneer u in landelijke
gebieden rijdt, zoals verlaten streken of
bossen.

, Door

aan te raken, schakelt
de gebruiker de routeregistratiefunctie in,

door
aan te raken, sluit de
gebruiker deze routeregistratiefunctie.

, Alle opgenomen sporen wordt op het
scherm weergegeven. Wanneer u een
registratie selecteert en u raakt
aan,
wordt de geregistreerde route op de kaart
weergegeven.

6.4 ADRESBOEKBEHEER
A-Navi-systeem kan maximaal 100 adressen/
interessante punten opslaan.

, raak
aan om “Zoekmenu” te
openen om adressen/interessante punten in
het adresboek te zoeken of toe te voegen.
, raak

aan om een vermelding in
het adresboek te verwijderen.

, raak

aan om de adreslocatie op

de kaart te zien.

Afbeelding 6.7 Spoor, opnemen

Afbeelding 6.8 Adresboekbeheer
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, raak

aan om het scherm
“Adresboek” te openen.

, raak het veld aan dat u wilt bewerken en
voer met het toetsenbord de gegevens nadat
de cursor naar het veld is gesprongen.
U kunt

of

aanraken om de

, raak

in afbeelding 6.9 aan om het

scherm “Categorie van interes punten
selecteren” te openen.
Wanneer u het interessante punt in het
adresboek nadert, zal het systeem als
herinnering een pieptoon laten horen.

invoerindeling te veranderen.

6.5 OMSCHAKELEN DAG/NACHT
A-Navi-systeem biedt de mogelijkheid om het
kleurenschema van de kaart handmatig of
automatisch aan te passen op basis van de
verlichtingsomstandigheden overdag of ‘s nachts.

, Wanneer “Handmatig” ingeschakeld is, kunt
u de kaartmodus tussen Dag en Nacht schakelen.
Handmatige schakelfunctie schakelt de
automatische schakelfunctie uit en omgekeerd.
, Wanneer “Automatisch” ingeschakeld is,
moet u de tijd overdag instellen.
De tijd overdag kan worden ingesteld om te
starten tussen “5:00-9:00” en te stoppen tussen
“17:00-21:00”.

Afbeelding 6.9 Adresboek bewerken

Afbeelding 10 Categorie van interes
punten selecteren

Afbeelding 6.10 Omschakelen dag/nacht
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6.6. THUIS INSTELLEN
, Raak “Thuis inst” aan en open het scherm
“Zoekmenu”. Voor verdere bedieningsstappen
dient u hoofdstuk 3 te raadplegen.

6.
AND
6.77 GPS
GPS--TOEST
OESTAND
, In het scherm “Instellingen” (afbeelding 6.3)
raakt u “Gps-toestand” aan om het scherm “Gpstoestand” te laten weergeven (afbeelding 6.12).

In het scherm “Gps-toestand” kunt u de
volgende informatie vinden:

U kunt ook

2. De positie van de satellieten: de relatieve
stand van de satellieten ten opzichte van
de vastgestelde positie;

in het “Routenavigatiekaart”

of “Vrije navigatiekaart” aanraken om de gpstoestand te laten weergeven.

1. GPS is actief: GPS heeft de huidige positie
vastgesteld. De GPS is niet actief: GPS
heeft geen positie vastgesteld.

Plaatsbepalingsinformatie:
1. Datum: de datum van een GPSpositiebepaling, bijb. 13-02;
2. Tijd: de tijd (altijd getoond als GMT) van
een GPS-positiebepaling, bijv. 15:20:34
3. Reissnelheid: de snelheid van een
GPS-positiebepaling.
4. Hoogte: de hoogte van een GPSpositiebepaling.
5. HDOP: horizontale precisienauwkeurigheid
6. Aantal satellieten: 8
7. Lengte: de lengtegraad van een
GPS-positiebepaling, bijv. 8°34’27E
8. Breedte: de breedtegraad van een
GPS-positiebepaling, bijv. 47°24’51N;

Afbeelding 6.11 Instellingen

Afbeelding 6.12 Gps-toestand
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6.8 TAAL
, u kunt de taal van de stem/het
programma
selecteren
door
het
taalpictogram aan te raken.

, raak “OK” aan en keer terug naar
Instellingen.
: blauw gemarkeerde knop betekent
dat de taal geselecteerd is.

6.9 STUUR RECHTS/LINKS
Voor een beter overzicht biedt A-Navi-systeem
verschillende lay-outs voor de gebruikersinterface voor bestuurders die links of rechts
rijden.

, Wanneer u

ziet, is de functie stuur

rechts uitgeschakeld, raak het aan om over
te schakelen naar stuur rechts en omgekeerd.

: grijze knop betekent dat de taal
uitgeschakeld is.

Afbeelding 6.15 Stuur links

Afbeelding 6.13 Taal selecteren

Afbeelding 6.14 Instellingen_2

Afbeelding 6.16 Stuur rechts
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6.
10 MA
ATEENHEID
6.10
MAA
, U kunt de afstandseenheden instellen op
kilometer of mijl.
Wanneer u

ziet, is de maateenheid

miles; raak dit aan om over te schakelen naar
kilometers en omgekeerd.

6.
11 WEER
GAVE RIJSNELHEID A
AN/UIT
6.11
WEERG
AAN/UIT
Gewoonlijk wordt de reissnelheid
weergegeven op de navigatiekaart.
Vanwege de afwijking van het GPS-signaal is
de reissnelheid echter niet altijd correct. Met
deze functie kunt u de weergave van de
snelheid in- en uitschakelen.
Wanneer u

6.
12 INF
O
6.12
INFO
, Info biedt informatie over het
A-Navi-systeem:
a. Productmodel
b. Softwareversie
c. Versie van de kaartgegevens

ziet, wordt de rijsnelheid

niet weergegeven. Raak het aan om de
weergave van de reissnelheid in te schakelen
en omgekeerd.

Afbeelding 6.17 Instellingen_2

Afbeelding 6.18 Instellingen_2

Afbeelding 6.19 Info
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7 AANHANGSEL
7.1 LET OP
Onder de volgende omstandigheden is
er geen sprake van een systeemstoring:
Situaties die van invloed kunnen zijn op de
plaatsbepaling met GPS:
• Het zwevende punt kan soms schommelen
wanneer u op de snelweg/viaduct rijdt.
• Wanneer u op een zeer steile weg rijdt.
• Wanneer u op een spiraalvormige weg
rijdt, zult u vaststellen dat het zwevende
punt schommelt. Dit wordt niet veroorzaakt
door de straal van de weg of de rijsnelheid
van uw auto. Een reden kan zijn dat de
echte wegomstandigheden afwijken van
de informatie op de elektronische kaart.
• Wanneer u rechts of links een weg inslaat
en die weg heeft parallelwegen in de buurt
(minder dan 50 meter afstand), dan kunt
u zien dat het zwevende punt naar een
andere weg kan gaan.

• Wanneer u op een brede weg een
kronkelige lijn volgt, kunt u ervaren dat het
zwevende punt kan schommelen als gevolg
van afwijking in de werkelijke afstand.
• Voordat u weer op een bovengrondse weg
komt, nadat u in een ondergrondse
parkeergarage of een spiraalvormige uitrit
van een parkeergarage met meerdere
verdiepingen hebt gereden, kunt u
vaststellen dat het zwevende punt kan
schommelen. Wanneer uw auto zich op
een draaischijf bevindt, zult u vast kunnen
stellen dat de pijl van de zwevende punt
niet in de juiste richting wijst.
• Stembegeleiding bieden bij een aftakking
voor u.
• De begeleide afstand kan afwijken van de
werkelijk te rijden afstand.
Wanneer een van deze situaties zich voordoet,
zal de GPS-satelliet automatisch de huidige
positiebepaling aanpassen wanneer u blijft
rijden.

Problemen
veroorzaakt
kaartbestanden:

door

• Wanneer u van een weg die nieuw
aangelegd is, terugkeert naar een weg die
in een kaartbestand staat geregistreerd,
zult u vaststellen dat het zwevende punt
schommelt omdat het kaartbestand niet
de werkelijke wegomstandigheden toont.
Als u een tijdje blijft rijden, zal het
systeem de juiste positie aanpassen met
behulp van de GPS-signaalinformatie
• Geen doorgaande weg als gevolg van een
afgesloten weg of een voetgangerspad.
• Opening van een nieuwe weg en sluiting
van de oude;
• Begeleiding naar een doodlopende weg;
• Route opnieuw berekend zonder de
voorgestelde route te wijzigen;
• Begeleiding naar een normale weg in
plaats van een viaduct of omgekeerd;
• Als er alleen smalle paden zijn zonder een
normale weg vlakbij de bestemming, zal
het systeem u slechts begeleiden tot een
plek vlakbij uw bestemming;

NAVIGATIEHANDLEIDING 9–69

• Instrueren u een U-bocht te maken;
• afslaginstructies komen niet overeen met
de werkelijke wegomstandigheden;

GPS wordt beheerd door het Ministerie van
Defensie van de VS. Dat kan de
nauwkeurigheid van de GPS-signalen met
opzet verminderen, zodat het zwevende punt
kan gaan schommelen.

• Geen aanduiding van de richting of een
stemopdracht over oprijden/afrijden tijdens
begeleiding op hoofdweg/snelweg;

Opmerking over het gebruik

• Geen aanduiding van een aftakkende weg;

• Schematische kaart komt niet overeen
met echte wegomstandigheden.

• Het zwevende punt kan gaan schommelen
voordat het GPS-signaal wordt ontvangen
wanneer het systeem inschakelt.

Op bepaalde plekken moeilijkheden met
de ontvangst van GPS-signalen

• Het zwevende punt kan gaan schommelen
wanneer u het systeem voor de eerste
keer na installatie gebruikt.

• In tunnels;
• Tussen hoge gebouwen;
• Onder viaducten;
• Tussen bomen/in bossen;
Bij gebruik van een externe GPS-antenne
adviseren wij u deze op het dak van uw auto
te plaatsen. Wanneer er op het dak van uw
auto een dakdrager is aangebracht, dient u
ervoor te zorgen dat er ruimte is tussen
dakdrager en antenne.

• Het systeem zal automatisch diens positie
en richting aanpassen op basis van GPSsignalen wanneer het zwevende punt niet
overeenkomt met de werkelijke situatie.
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7.2 PICT
OGR
AMMEN V
AN INTERESS
ANTE PUNTEN
PICTOGR
OGRAMMEN
VAN
INTERESSANTE

Pictogram

Naam

Naam

Pictogram

Alle interessante punten

Overheidsgebouw

Vliegveld

Medisch

Motorvoertuigen

Museum

Bedrijven

Muziekcentrum

Onderneming

Restaurants

Centrum van een plaats

Accomodatie

Financieel

Uitgaansleven
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Pictogram

Naam

Naam

Pictogram

Parkeerplaats

Dienstverlening

Tankstation

Bezienswaardigheden

Recreatie

Winkels

Politiebureau

Dierentuin

Spoorwegstation

INDEX 10–1

10

INDEX

10–2 INDEX

A
Aansteker en extra
voedingsaansluiting ............................. 2-65
Aanvullend veiligheidssysteem ............... 1-28
Aanwijzingen voor gebruik
ventilatiesysteem ................................. 4-16
Accu .......................................................... 6-21
Batterij afstandsbediening
vervangen ......................................... 2-52
Ontladingsbeveiliging ....................... 2-34
Startkabels gebruiken ...................... 5-16
Achterbank ............................................... 1-24
De derde zitrij neerklappen .............. 1-28
Neerklappen ...................................... 1-24
Opklapbaar ........................................ 1-26
Rugleuningverstelling ....................... 1-26
Achterklep ............................................... 2-59
Ontgrendeltoets van de achterruit .. 2-60
Waarschuwingslampje open ............ 2-20
Achterklepruitenwisser en -sproeier ...... 2-41
Intelligente achterruitwisser ............ 2-42
Achterpassagiers ....................................... 1-6
Airbag ...................................................... 1-28
Aan/uit-schakelaar ............................ 1-38
Airbag bestuurder ............................. 1-29
Airbag voorpassagier ........................ 1-29
Gordijnairbags ................................... 1-32
Zijairbags ............................................ 1-31
Airconditioning ......................................... 4-6

All wheel aandrijvingssysteem (AWD) .. 3-26
Waarschuwingslampje ....................... 2-8
Antenne ................................................... 2-75
Antiblokkeersysteem .............................. 3-25
Remmen met ABS .......................... 3-26
Waarschuwingslampje ...................... 2-18
Aquaplaning ............................................ 3-36
Asbakken ................................................. 2-67
Audiosysteem
RDS-radio en CD-speler .................... 4-17
RDS-radio en CD-wisselaar .............. 4-32
Automatische anti-verblindingsspiegel ... 3-10
Automatische klimaatregeling ............... 4-10
Automatische transmissie ............ 3-15, 3-16
Automatische-transmissievloeistof .. 6-17
Versnellingsindicator
selectiehendel ................................... 2-14

B
Bagagenet ............................................... 2-72
Bagageruimteafdekking .......................... 2-71
Bagageruimtebergvakken ....................... 2-73
Bagagevloernet ....................................... 2-72
Band
Afdichtmiddel- en compressorset ..... 5-3
Bandenspanning ................................ 8-8
Een lekke band verwisselen .............. 5-11
Kettingen .......................................... 6-28
Slijtage-indicator .............................. 6-26
Thuisbrenger .................................... 6-28

Winterbanden ................................... 6-27
Wisselen ............................................ 6-27
Bekerhouders .......................................... 2-69
Bergvak onder laadvloer ......................... 2-72
Bestuurder en voorpassagier .................... 1-6
Bestuurdersinformatiecentrum (DIC) ..... 2-27
Boordcomputer ................................ 2-28
FATC-paneel ...................................... 2-32
Kompas ............................................ 2-30
Binnenspiegel ........................................... 3-9
Brandstof .................................................. 3-4
Aanbevolen brandstof ........................ 3-4
Bijvullen van brandstof uit vaten of
jerrycans .............................................. 3-7
Brandstof voor dieselmotoren ........... 3-5
Tanken ................................................ 3-5
Brandstofmeter ........................................ 2-6
Brandstofverbruikmodus (ECO) .............. 3-20
Buitenspiegels ........................................... 3-7

C
Centrale portiervergrendeling ................ 2-55
Centrale portiervergrendeling m.
afstandsbediening ............................... 2-48
Afstandsbediening ............................ 2-52
Claxongeluid ..................................... 2-50
Vergrendelen en activeren van
antidiefstalsysteem .......................... 2-49
Vergrendelen en uitschakelen van
antidiefstalsyst. ................................ 2-49

INDEX 10–3

Claxon ..................................................... 2-68
Consolevak ............................................... 2-70
Contactslot ................................................ 3-11
Controle- en waarschuwingslampjes ........ 2-7
Controlelampje antidiefstalsysteem ...... 2-25
Controlelampje gloeibougies ................. 2-22
Controlelampje grootlicht ....................... 2-16
Controlelampje onderhoud spoedig ........ 2-19
Controlelijst voor de bestuurder .............. 6-4
Cruise controle ....................................... 2-45
Controlelampje .................................. 2-21

D
Daalregelsysteem (DCS) ........................ 3-28
DCS actief- en niet gereed/
waarschuwingslampje ....................... 2-17
Dashboardkastje ..................................... 2-69
De auto heen en weer schommelen ..... 5-22
De auto slepen ........................................ 5-18
De derde zitrij neerklappen .................... 1-28
De dieselmotor starten ........................... 3-14
De motor starten .................................... 3-13
Dieseldeeltjesfilter (DPF) ....................... 6-23
Controlelampje ................................. 2-23
Differentieelhuisvloeistof ....................... 6-23
Digitale klok ........................................... 2-65
Dimmerschakelaar ................................. 2-33
Display buitentemperatuur ..................... 4-15
Draag altijd uw veiligheidsgordels ........... 1-2
Driepuntsgordels ....................................... 1-6

E
Een aanhanger trekken ........................... 3-37
Controlelampje aanhanger ............... 2-24
Elektrisch bedienbare stoel .................... 1-23
Hoogteverstelling .............................. 1-23
Rugleuningverstelling ....................... 1-23
Verstellen in lengterichting .............. 1-23
Elektrisch bediend schuif-/kanteldak .... 2-64
Elektrisch bediende ruiten ...................... 2-57
Auto omlaag .................................... 2-58
LOCK-toets ........................................ 2-59
Elektrisch opklapbare spiegel .................. 3-8
Elektrische buitenspiegels ........................ 3-7
Elektronische stabiliteitsregeling (ESC) 3-26
Controlelampje ESC uit .................... 2-17
ESC actief- en
waarschuwingslampje ....................... 2-17
Toets ESC OFF .................................. 3-28
Extra voedingsaansluiting ...................... 2-65

Hoofdsteunen ............................................ 1-19
Hulpverwarming ....................................... 4-9

I

G

Identificatienummers ............................... 8-2
Indicators richtingaanwijzers/
alarmknipperlichten ............................. 2-16
Inrijden ...................................................... 3-2
Instaplamp voorportier ........................... 2-63
Gloeilamp vervangen ....................... 6-39
Instapverlichting ..................................... 2-34
Instrumenten en bedieningsorganen Overzicht ................................................ 2-3
Instrumentenpaneel ................................. 2-4
Interieurfilter .......................................... 6-29
Interieurverlichting ................................. 2-62
Gloeilamp vervangen ....................... 6-40
Interieurverlichting ........................... 2-62
Kaartleeslamp .................................. 2-62
Inzittenden op de derde zitrij ................... 1-6
Neerklappen ...................................... 1-28

Grootlichtschakelaar ............................... 2-36

K

H

Kaarthouder ............................................. 2-70
Kaartleeslamp ........................................ 2-62
Gloeilamp vervangen ....................... 6-38
Kilometerteller / Dagteller ...................... 2-5
Kinderzitjes .............................................. 1-10

Handgeschakelde transmissie ...... 3-14, 3-15
Versnellingsbakolie ........................... 6-17
Handgreep met jashaak ......................... 2-73
Het stuurwiel afstellen ............................ 3-10

10–4 INDEX

Klimaatregeling
Aanjagerschakelaar ............................ 4-4
Bedieningspaneel ............................... 4-3
Luchtcirculatieknop ............................ 4-4
Recirculatieknop ................................ 4-5
Temperatuurregelknop ...................... 4-3
Koelvloeistof ............................................ 6-13
Koplamp ................................................. 2-32
Gloeilamp vervangen ....................... 6-36
Schakelaar koplampverstelling ....... 2-33
Sproeier ............................................ 2-43

L
Lampen ................................................... 6-36
Achteruitrij, achter- en remli.,
ri.aw. en mistach ............................. 6-38
Derde remlicht ................................. 6-39
Instaplamp voorportier .................... 6-40
Interieurverlichting /
kaartleeslamp .................................. 6-39
Kentekenplaatverlichting ................. 6-39
Koplampen ....................................... 6-36
Mistlampen voor .............................. 6-38
Parkeerlicht ....................................... 6-37
Richtingaanwijzers voor .................... 6-37
Lichtschakelaar ...................................... 2-32
Lichtsignaal ............................................. 2-36
Luchtfilter ............................................... 6-20

M

O

Milieubescherming ................................. 3-46
Mistachterlicht ........................................ 2-37
Controlelampje .................................. 2-15
Gloeilamp vervangen ....................... 6-38
Mistlamp voor ......................................... 2-37
Controlelampje .................................. 2-14
Gloeilamp vervangen ....................... 6-39
Motorkap ................................................. 2-61
Motorolie .................................................. 6-8
Controle motoroliepeil ....................... 6-8
Controlelampje motorolie
verversen ........................................... 2-21
Motorolie en filter vervangen ............ 6-9
Motorolielevensduursysteem ............ 6-12
Motoroliespecificatie ......................... 8-4
Waarschuwingslampje oliedruk ....... 2-12
Waarschuwingslampje oliepeil ....... 2-26
Motorolie en filter vervangen .................. 6-9
Motorremwerking ................................... 3-31
Motorruimte ............................................. 6-5
Motorvoertuigverlichting overdag .......... 2-34
Muntenvak ................................................ 2-71

Octaangetal ............................................... 3-4
Omgevingsverlichting ............................. 2-34
Opberglade onder passagiersstoel .......... 2-71
Oververhitting ......................................... 5-23

N
Navigatiesysteem ..................................... 9-3
Neerklappen van rugleuning
achterbank ........................................... 1-24

P
Parkeerhulpsysteem ............................... 3-33
Waarschuwingslampje ...................... 2-21
Parkeerrem ............................................. 3-22
Parkeren in de winter ..................... 3-25
Parkeren ................................................. 3-32
Portiersloten ........................................... 2-53
Algehele vergrendeling .................... 2-55
Centrale portiervergrendeling .......... 2-55
Kindersloten ..................................... 2-56

R
Recirculatie ............................................... 4-5
Regensensor ........................................... 2-39
Rem- en koppelingsvloeistof .................. 6-15
Rem-/koppelingsvloeistof bijvullen .. 6-15
Rem-/koppelingsvloeistof bijvullen ........ 6-15
Rempedaal ............................................. 6-23
Remsysteem ........................................... 3-20
Antiblokkeersysteem ....................... 3-25
Natte remmen .................................. 3-21
Oververhitte remmen ....................... 3-21
Parkeerrem ...................................... 3-22
Waarschuwinglampje remsysteem ... 2-9

INDEX 10–5

Reservewiel, krik en gereedschap ........... 5-2
Richtingaanwijzerhendel ........................ 2-35
Rijden met uw auto ................................ 3-15
Rijtips ....................................................... 3-31
Roofrack .................................................. 2-74
Ruitenwissers ................................ 2-38, 6-19
Automatische ruitenwissers met
regensensor ...................................... 2-39
Ruitenwissers met verlichtingsfunctie ... 2-35
Ruitenwissersproeier .............................. 2-40
Ruitensproeierreservoir ..................... 6-18
Waarschuwingslampje laag peil
ruitensproeiervl. ................................ 2-19

S
Schakelaar alarmknipperlichten ............ 2-43
Schakelaar stoelverwarming ................. 2-68
Schakelaars en bedieningsorganen ....... 2-32
Schakelblokkeersysteem (BTSI) ............. 3-18
Slepen in een noodgeval ....................... 5-20
Sleutels .................................................... 2-47
Snelheidsafhankelijke
stuurbekrachtiging ................................ 3-11
Snelheidsmeter ........................................ 2-5
Specificaties ............................................. 8-5
Specificaties van de auto .................. 8-5
Specificaties van de auto ........................ 8-5
Spiegels ..................................................... 3-7
Spiegels afstellen ...................................... 3-7
SSPS-waarschuwingslampje ................... 2-24

Starten met startkabels ......................... 5-16
Startkabels gebruiken ............................. 5-16
Startonderbreker ..................................... 3-13
Waarschuwingslampje ...................... 2-18
Stuurbekrachtigingsvloeistof .................. 6-17
Bijvullen
stuurbekrachtigingsvloeistof ............. 6-18
Controle peil
stuurbekrachtigingsvloeistof ............. 6-17

T
Tabel Smeermiddelen en vloeistoffen .... 8-3
Tanken ...................................................... 3-5
Temperatuurmeter ................................... 2-6
Temperatuursensor .................................. 4-10
Toerenteller ............................................... 2-5
Transmissie
Automatische transmissie ...... 3-15, 3-16
Handgeschakelde transmissie 3-14, 3-15
Turboladersysteem ................................. 3-30

U
Uitlaatgassen .......................................... 3-45
Uitstroomopeningen ................................. 4-2

V
Veiligheidsgordel
Driepuntsgordels ................................. 1-6
Gordelspanner .................................... 1-8
Hoogteverstelling veiligheidsgordels .. 1-9
Onderhoud uw veiligheidsgordels ...... 1-8
Verzorging ......................................... 6-42
Waarschuwingslampje
veiligheidsgordel bestuurder ............ 2-15
Zwangerschap en
veiligheidsgordels .............................. 1-10
Velgen en banden ................................... 6-24
Ventilatie ................................................... 4-8
Verankeringen onder en tuiverank.
boven kinderz. ....................................... 1-12
Verlichtingsalarm .................................... 2-34
Verwarmen en ontwasemen .......... 2-43, 4-9
Verwarming ................................................ 4-7
Verwarmingstoets voor de achterruit/
buitenspiegel ....................................... 2-43
Verwisselen van een lekke band ............. 5-11
Verzorging ............................................... 6-40
Corrosiebescherming ........................ 6-44
Reinigen van de buitenzijde van
de voorruit ........................................ 6-42
Reinigingsmiddelen .......................... 6-40
Ruiten ............................................... 6-42
Verzorging en reiniging van het
exterieur .................................. 6-41, 6-43

10–6 INDEX

Verzorging van
de veiligheidsgordels ....................... 6-42
Voorruitverwarming ................................ 2-44
Voorstoelen .............................................. 1-20
Hoogteverstelling bestuurdersstoel ... 1-21
Lendensteun bestuurdersstoel .......... 1-21
Passagiersstoel omklappen .............. 1-22
Rugleuningverstelling ....................... 1-20
Verstellen in lengterichting .............. 1-20
Voorzorgsmaatregelen ..................... 3-2, 6-2

W
Waarschuwingslamp veiligheidsgordel
voorpassagier ...................................... 2-45
Waarschuwingslampje ABS ..................... 2-8
Waarschuwingslampje
koelvloeistoftemperatuur .................... 2-20
Waarschuwingslampje laadstroom ......... 2-11
Waarschuwingslampje
laag brandstofpeil .................................. 2-7
Waarschuwingslampje motorsysteem ... 2-13
Waarschuwingslampje open portier ...... 2-20
Waarschuwingslampje
water in brandstof .............................. 2-23

Z
Zekeringen .............................................. 6-30
Hulpzekeringenkastje motorruimte 6-35
Zekeringenkastje .............................. 6-31
Zekeringenkastje interieur .............. 6-33
Zekeringenkastje motorruimte ....... 6-34
Zijairbags .................................................. 1-31
Zonlichtsensor ......................................... 4-10
Zonnebrilhouder ..................................... 2-63
Zonnekleppen .......................................... 2-73
Zwangerschap en veiligheidsgordels ...... 1-10
Zware omstandigheden ............................ 7-2

