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Instrument och Reglage
E08500102108

1. Instrument sid. 5-02
2. Strömställare för varningsblinkers sid. 5-18
3. Strömställare för vindrutetorkare och spolare sid. 5-20

Strömställare för bakrutetorkare och spolare sid. 5-24
4. Strömställare för farthållaren* sid. 6-37
5. Startlås* sid. 6-10
6. Förarkrockkudde (SRS) sid. 4-16

Signalhorn sid. 5-25
7. Fjärrkontroller i ratten* sid. 7-42, 7-49
8. Höjdinställning av ratten sid. 6-06
9. Auto Stop & Go (AS&G) OFF-knapp* sid. 6-23

10. Strömställare för strålkastarinställning sid. 5-17
11. Säkringar sid. 10-14
12. Strömställare för inställning av utvändiga backspeglar sid. 6-07
13. Motorknapp* sid. 6-11
14. Spak för hel- och halvljus sid. 5-14

Spak för blinkers sid. 5-18
Strömställare för främre dimljus* sid. 5-19
Strömställare för dimbakljus sid. 5-19

Instrument och Reglage
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1. Strömställare för varningsblinkers sid. 5-18
2. Instrument sid. 5-02
3. Strömställare för vindrutetorkare och spolare sid. 5-20

Strömställare för bakrutetorkare och spolare sid. 5-24
4. Motorknapp* sid. 6-11
5. Strömställare för strålkastarinställning sid. 5-17
6. Strömställare för inställning av utvändiga backspeglar sid. 6-07
7. Nyckeluttag* sid. 6-19
8. Startlås* sid. 6-10
9. Strömställare för farthållaren* sid. 6-37

10. Förarkrockkudde (SRS) sid. 4-16
Signalhorn sid. 5-25

11. Fjärrkontroller i ratten* sid. 7-42, 7-49
12. Spak för hel- och halvljus sid. 5-14

Spak för blinkers sid. 5-18
Strömställare för främre dimljus* sid. 5-19
Strömställare för dimbakljus sid. 5-19

Instrument och Reglage
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1. Mittluftmunstycken sid. 7-02
2. Krockkudde (SRS) (för framsätespassageraren) sid. 4-16
3. Värmesystem* sid. 7-03

Manuell luftkonditionering* sid. 7-03
4. Strömställare för bakrutedefroster sid. 5-24
5. Automatisk luftkonditionering* sid. 7-08
6. Strömställare för bakrutedefroster sid. 5-24
7. Handskfack sid. 7-75
8. Extra el-uttag sid. 7-74
9. USB-ingång* sid. 7-70

10. Strömställare för uppvärmd stol* sid. 4-02
11. Spak för parkeringsbroms sid. 6-04
12. Mugghållare (för baksätet) sid. 7-76
13. Växelspak* sid. 6-24

Väljarspak* sid. 6-25
14. Mugghållare (för framsätet) sid. 7-76
15. Nyckeluttag* sid. 6-19
16. Spak för öppning av tankluckan sid. 2-03
17. Spak för frikoppling av motorhuven sid. 10-03
18. Sidoluftmunstycken sid. 7-02
19. Audiosystem* sid. 7-15

Digital klocka* sid. 7-27

Instrument och Reglage
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1. Audiosystem* sid. 7-15
Digital klocka* sid. 7-27

2. Mittluftmunstycken sid. 7-02
3. Manuell luftkonditionering* sid. 7-03
4. Strömställare för bakrutedefroster sid. 5-24
5. Automatisk luftkonditionering* sid. 7-08
6. Strömställare för bakrutedefroster sid. 5-24
7. Spak för frikoppling av motorhuven sid. 10-03
8. USB-ingång* sid. 7-70
9. Spak för öppning av tankluckan sid. 2-03

10. Strömställare för uppvärmd stol* sid. 4-02
11. Spak för parkeringsbroms sid. 6-04
12. Mugghållare (för baksätet) sid. 7-76
13. Mugghållare (för framsätet) sid. 7-76
14. Växelspak* sid. 6-24

Väljarspak* sid. 6-25
15. Auto Stop & Go (AS&G) OFF-knapp sid. 6-23
16. Extra el-uttag sid. 7-74
17. Handskfack sid. 7-75
18. Sidoluftmunstycken sid. 7-02
19. Krockkudde (SRS) (för framsätespassageraren) sid. 4-16

Instrument och Reglage
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Insidan
E08500201740

1. Kurvhandtag sid. 7-78
2. Solskydd sid. 7-73

Makeup-spegel* sid. 7-73
Korthållare* sid. 7-73

3. Flaskhållare sid. 7-76
4. Mikrofon* sid. 7-49
5. Taklampa sid. 7-74, 10-21
6. Inre backspegel sid. 6-06
7. Nackskydd sid. 4-04
8. Framsäte sid. 4-02
9. Sidokrockkudde (SRS) (för framsätet) sid. 4-22

10. Domkraft* sid. 8-06
11. Baksätet sid. 4-03
12. Bakre hatthylla* sid. 7-77
13. Bagagerumslampa* sid. 7-75, 10-21
14. Manuella fönsterhissar* sid. 3-19
15. Krockgardin (SRS) sid. 4-23
16. Säkerhetsbälten sid. 4-05

Justerbar övre fästpunkt* sid. 4-07
17. Strömställare för elektriska fönsterhissar* sid. 3-19
18. Låsströmställare för elektriska fönsterhissar* sid. 3-21

Insidan
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1. Solskydd sid. 7-73
Makeup-spegel* sid. 7-73
Korthållare* sid. 7-73

2. Flaskhållare sid. 7-76
3. Kurvhandtag sid. 7-78
4. Låsströmställare för elektriska fönsterhissar* sid. 3-21
5. Strömställare för elektriska fönsterhissar* sid. 3-19
6. Säkerhetsbälten sid. 4-05

Justerbar övre fästpunkt* sid. 4-07
7. Krockgardin (SRS) sid. 4-23
8. Manuella fönsterhissar* sid. 3-19
9. Bakre hatthylla* sid. 7-77

10. Bagagerumslampa* sid. 7-75, 10-21
11. Baksätet sid. 4-03
12. Sidokrockkudde (SRS) (för framsätet) sid. 4-22
13. Framsäte sid. 4-02
14. Säkringar sid. 10-14
15. Nackskydd sid. 4-04
16. Höjdinställning av ratten sid. 6-06
17. Inre backspegel sid. 6-06
18. Taklampa sid. 7-74, 10-21
19. Mikrofon* sid. 7-49

Insidan
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Lastyta
E08500301435

Typ 1 Typ 2
1. Förankringspunkter för barnstolar sid. 4-14
2. Förankringspunkter för barnstolar sid. 4-14
3. Verktyg sid. 8-06
4. Reservhjul sid. 8-14
5. Verktyg sid. 8-06

Lagningssats för däck sid. 8-07

Lastyta
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Utsidan (Fronten)
E08500402417

Strålkastare av halogentyp Bi-xenon-strålkastare av HID-typ

(högintensiv urladdning)

1. Antenn sid. 7-47
2. Strömställare för elektriska fönsterhissar* sid. 3-19
3. Utvändiga backspeglar sid. 6-07

Sidoblinkerslampa* sid. 5-18, 10-20
4. Tanklock sid. 2-03
5. Låsa och låsa upp dörrarna sid. 3-15

Fjärrlåssystem “nyckelfritt”* sid. 3-04
Fjärrstyrt manöversystem* sid. 3-07

6. Sidoblinkerslampa* sid. 5-18, 10-20
7. Strålkastare sid. 5-14, 10-20
8. Främre blinkerslampor sid. 5-18, 10-20, 10-22
9. Positionslampor sid. 5-14, 10-20

10. Positionslampor sid. 5-14, 10-20 10-22
11. Främre blinkerslampor sid. 5-18, 10-20, 10-22
12. Helljus sid. 5-14, 10-20, 10-21
13. Dimljus fram* sid. 5-19, 10-20, 10-23

Halvljuslampor sid. 10-20, 10-23
14. Motorrum sid. 10-02, 11-10

Motorhuv sid. 10-03
15. Vindrutetorkare och spolare sid. 5-20

Utsidan (Fronten)
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Utsidan (Bak)
E08500401784

Broms- och bakljus av glödlampstyp Broms- och bakljus av LED-typ

1. Däck sid. 10-09
Lufttryck i däcken sid. 10-10
Tyre pressure monitoring system (TPMS)* sid. 6-41
Hjulens kondition sid. 10-10
Omflyttning av däcken sid. 10-11
Storlek på däck och fälgar sid. 11-08

2. Backlampor sid. 10-20, 10-24
3. Blinkerslampor bak sid. 5-18, 10-20, 10-24
4. Broms- och baklampor sid. 10-20, 10-24
5. Dimbakljus (förarsidan) sid. 10-20, 10-24
6. Broms- och baklampor sid. 10-20, 10-24
7. Backlampa bak (passagerarsidan) sid. 10-20, 10-24

Dimbakljus (förarsidan) sid. 5-19, 10-20, 10-24
8. Blinkerslampor bak sid. 5-18, 10-20 10-24
9. Nummerskyltslampor sid. 10-20, 10-26

10. Baklucka sid. 3-18
11. Bakrutetorkare och spolare* sid. 5-24
12. Högt monterat bromsljus* sid. 10-20, 10-25
13. Bakspoiler*

Utsidan (Bak)
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Snabbguide
E08500500010

Låsa och låsa upp dörrarna
och bakluckan

E08500601584

Fjärrlåssystem “nyckelfritt”*
Tryck på fjärrkontrollen för att låsa eller låsa
upp alla dörrar och bakluckan.
Fjärrkontrollen fungerar upp till ca 4 m från
bilen.

Fjärrstyrt centrallås Fjärrstyrt manöversystem

1- LOCK-knapp
2- UNLOCK-knapp
3- Indikeringslampa

Se “Fjärrlåssystem “nyckelfritt”*” på sid
3-04.

Fjärrstyrt manöversystem*
Om du har med dig fjärrkontrollen och tryck-
er på knappen (A) på förardörren eller bak-
luckans knapp (B), låses/upplåses alla dörrar-
na och bakluckan, om du befinner dig inom
användningsområdet.
Räckvidden är ca 70 cm från förardörrens
knapp och bakluckans knapp.

Se “Fjärrstyrt manöversystem*” på sid
3-07.

Runt förarsätet
E08500801821

Snabbguide
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1-Strömställare för vindrutetor-
kare och spolare

Utom för bilar med regnsensor

MIST- Enslagsfunktion
Torkarna gör endast ett slag.

OFF- Avstängd

INT- Intermittent (Hastighetsberoen-
de)

LO- Långsam

HI- Snabb

Bilar med regnsensor

MIST- Enslagsfunktion
Torkarna gör endast ett slag.

OFF- Avstängd

AUTO- Automatisk torkarstyrning
Regnsensor
Torkarna fungerar automatiskt
beroende på hur blöt vindrutan
blir.

LO- Långsam

HI- Snabb

Spolarvätska sprutas på vindrutan när du drar
torkar-/spolarspaken mot dig.
Se “Strömställare för vindrutetorkare och
spolare” på sid 5-20.

Snabbguide
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2-Höjdinställning av ratten

A- Låst
B- Frikopplad

1. Frikoppla spaken samtidigt som du hål-
ler upp ratten.

2. Ställ in ratten i önskat läge.
3. Lås fast ratten så den sitter säkert genom

att dra spaken helt upp.

Se “Höjdinställning av ratten” på sid
6-06.

3-Motorknapp*
Om du har den trådlösa manövernyckeln på
dig kan du starta motorn. Om du trycker på
motorknappen utan att samtidigt trampa ned
bromspedalen (CVT-växellåda) eller kopp-
lingspedalen (M/T), kan du ändra funktions-
läget i ordningen OFF, ACC, ON, OFF.

OFF- Indikatorlampan (A) på motork-
nappen slocknar.

ACC- Indikatorlampan på motorknap-
pen lyser med orange sken.

ON- Indikatorlampan på motorknap-
pen lyser med grönt sken.

Se “Motorknapp” på sid 6-11.

4-Kombinationsstrålkastare

Typ 1
Vrid strömställaren i änden av spaken för att
tända lamporna.

OFF Alla lampor släckta.

Positionsljus, bakljus, nummer-
skylts- och instrumentbelysning
tända.

Strålkastare och övriga lampor
tänds.

Snabbguide
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Typ 2
Vrid strömställaren i änden av spaken för att
tända lamporna.

OFF Alla lampor släckta.

AUTO När tändningslåset eller funk-
tionsläget är i läge ON tänds och
släcks strålkastarna, positionsbe-
lysningen, baklysena, nummer-
skyltsbelysningen och instru-
mentpanelen automatiskt utifrån
de yttre ljusförhållandena. Alla
lampor stängs av automatiskt
när tändningslåset eller funk-
tionsläget är i OFF.

Positionsljus, bakljus, nummer-
skylts- och instrumentbelysning
tända.

Strålkastare och övriga lampor
tänds.

Se “Spak för hel- och halvljus” på sid
5-14.

4-Blinkersspak
Körriktningsvisarna blinkar när spaken ma-
növreras

1- Blinkers
2- Signal för körfältsbyte

Se “Spak för blinkers” på sid 5-18.

5-Strömställare för el-inställda
utvändiga backspeglar

Ställ spegeln så här

Gäller inte bilar utrustade med

tangent för infällning av backspegel

Bilar utrustade med tangent för

infällning av backspegel

L- Justering av vänstra, utvändiga back-
spegeln

R- Justering av högra, utvändiga backspe-
geln

1- Upp

2- Ned

3- Höger

4- Vänster

Snabbguide
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5- Strömställare för infällning av back-
speglarna

Se “Ställ spegeln så här” på sid 6-07.

6-Elektriska fönsterhissar*
Tryck ned strömställaren för att öppna och
drag upp för att stänga.

Strömställarna på förardörren

(Typ 1)

Strömställarna på förardörren

(Typ 2)

Strömställarna på förardörren

(Typ 3)

1- Fönstret i förardörren
2- Fönstret i höger framdörr
3- Fönstret i vänster bakdörr
4- Fönstret i höger bakdörr
5- Fönsterlås

Låsknapp (typ 1 och 2)
Om du trycker på knappen (5) kan passage-
rarna strömställare inte användas. Tryck en
gång till för att gå tillbaka.
 
Se “Strömställare för elektrisk fönster-
hiss” på sid 3-19.

7-Spak för öppning av tan-
kluckan
Öppna tankluckan.
Påfyllningsröret sitter på vänster sida av din
bil.

Se “Påfyllning av bränsletanken” på sid
2-03.

Automatisk växellåda IN-
VECS-III CVT (Intelligent &
Innovative Vehicle Electronic
Control System III)*

E08501001123

Växelväljarens olika lägen
CVT-växellådan väljer automatiskt ett opti-
malt utväxlingsförhållande beroende på bi-
lens hastighet och gaspedalens läge.
 

Snabbguide
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Tryck på bromspedalen och flyt-
ta växelväljaren genom spåret.

Flytta växelväjaren i något av
spåren.

Växelväljarens lägen

“P” PARKERING
I detta läge är kraftöverföringen spärrad så att
bilen inte kan röra sig. Motorn kan startas i
detta läge.

“R” BACK
Detta läge är för back.

“N” FRILÄGE
I detta läge är kraftöverföringen frikopplad.

“D” KÖRLÄGE
Det här läget används för vanlig stads- och
landsvägskörning.

“Ds” (DOWNSHIFT & SPORTY DRIV-
ING)
Använd när motorbroms behövs eller kraft-
full sportig körning.

“L” (LÅG)
Detta läge är avsett för körning uppför myck-
et branta backar och för motorbromsning vid
långsam körning utför mycket branta backar.

 
Se “Automatisk växellåda INVECS-III
CVT (Intelligent & Innovative Vehicle
Electronic Control System III)” på sid
6-25.

Instrument
E08501101182

1- Varvräknare
2- Multiinformationsdisplay
3- Hastighetsmätare (km/h eller mph +

km/h)
4- Multiinformationsdisplayomkopplare

Se “Instrument” på sid 5-02.

Multiinformationsdisplay
Stanna alltid bilen på en säker plats innan du
gör ändringen.

Följande information finns på multiinforma-
tionsdisplayen: vägmätare, trippmätare, mä-
tarbelysningskontroll, servicepåminnelse,
återstående bränsle, återstående körsträcka
och genomsnittlig bränsleförbrukning etc.

1- Informationsskärm
2- Varning is på vägbanan
3- Visning av återstående bränsle
4- Visning av växelväljarläge*
5- Växelindikator*

Se “Multiinformationsdisplay” på sid
5-02.

Snabbguide
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Indikerings- och varningslampor
E08501301256

1- Indikeringslampa för helljus
® sid. 5-11

2- Varningslampa för elektrisk servostyr-
ning (EPS) ® sid. 6-34

3- TPMS-varningslampa (Tyre Pressure
Monitoring System)* ® sid. 6-41

4- Indikeringslampor för blinkers/varnings-
blinkers ® sid. 5-11

5- Indikeringslampa för främre dimstrål-
kastare* ® sid. 5-11

6- Indikeringslampa för bakre dimljus
® sid. 5-11

7- Varningslampa för öppen dörr
® sid. 5-14

8- Varningslampa för kompletterande sä-
kerhetssystem (SRS) ® sid. 4-26

9- Varningslampa för hög kylvätsketempe-
ratur (röd) ® sid. 5-14

10- Indikatorlampa för låg kylvätsketempe-
ratur (grön) ® sid. 5-11

11- Indikeringslampa för motorkontroll
® sid. 5-13

12- Varningslampa för lågt oljetryck
® sid. 5-13

13- Varningslampa för dålig laddning
® sid. 5-13

14- Varningslampa för bromssystemet
® sid. 5-12

15- Varningslampa för låsningsfritt broms-
system (ABS) ® sid. 6-33

16- Multiinformationsdisplay ® sid. 5-02
17- Varningslampa för säkerhetsbälten

® sid. 4-07
18- Indikeringslampa för farthållare*

® sid. 4-07
19- Indikatorlampa för aktivt stabiliserings-

system (ASC) ® sid. 6-36
20- Indikatorlampa för avstängt aktivt stabi-

liseringssystem (ASC) ® sid. 6-36
21- Indikeringslampa för positionslampor-

na* ® sid. 5-11
22- ECO-indikeringslampa* ® sid. 5-12

Snabbguide
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23- Indikatorlampa för avstängt Auto Stop &
Go (AS&G)* ® sid. 6-23

24- Indikatorlampa för Auto Stop & Go
(AS&G)* ® sid. 6-20

25- ECO Drive Assist* ® sid. 5-12
26- Mer information finns i Varningsaktiva-

tor ® sid. 3-12.
(i förekommande fall)

27- Mer information finns i Varningsaktiva-
tor ® sid. 3-12.
(i förekommande fall)

 

Snabbguide
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Välj rätt bränsle
E00200105142

Rekommen-
derat bränsle

Blyfri bensin oktantal
(EN228)

95 RON eller högre

VIKTIGT
l Användning av blyad bensin kan allvarligt

skada motorn och katalysatorn. Använd ald-
rig blybensin.

OBSERVERA
l Din bil har ett knackningskontrollsystem så

att du kan använda blyfri 90 RON-bensin
som nödåtgärd i den händelse att blyfri 95
RON-bensin eller högre inte finns tillgänglig
under en resa eller liknande.
Du behöver alltså inte själv göra någon ju-
stering på motorn. Om du använder blyfri
bensin 90 oktan RON, reduceras motorns
prestanda.

OBSERVERA
l Upprepad körning av korta sträckor i låga

hastigheter kan leda till avlagringar i bräns-
lesystemet och motorn, vilket i sin tur kan
leda till sämre startegenskaper och accelera-
tion. Om dessa problem uppstår, rekommen-
derar vi att du häller i ett lösande tillsatsme-
del i bensinen när du fyller tanken. Tillsatsen
kommer att ta bort avlagringarna, och där-
med återställa motorn till normal kondition.
Använd MITSUBISHI MOTORS GENUI-
NE FUEL SYSTEM CLEANER. Använd-
ning av olämpliga tillsatser kan leda till att
motorn fungerar sämre. Kontakta en auktori-
serad MITSUBISHI MOTORS verkstad om
du vill ha mer information.

l Dålig bensinkvalitet kan orsaka problem
som startproblem, tjuvstopp, motorljud och
långsam reaktion. Om du märker sådana
problem, skall du pröva ett annat bränsle-
märke och/eller annat oktantal.
Om varningslampan Kontrollera motorn
blinkar, skall så snart som möjligt låta kon-
trollera systemet hos en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad.

Grafiska uttryck för konsu-
mentinformation

E00203201032

E5: Bensinbränsle innehållande upp till 2,7 %
(m/m)syre, eller upp till 5,0 % (V/V) etanol –
T.ex. EN 228 enhetlig blyfri bensin.
E10: Bensinbränsle innehållande upp till
3,7 % (m/m)syre, eller upp till 10,0 % (V/V)
etanol – T.ex. EN 228 enhetlig blyfri bensin.
Bensinmotorn är kompatibel med E5-bensin
(innehållande 5 % etanol) och E10-bensin
(innehållande 10 % etanol) enligt europeisk
standard EN 228.

VIKTIGT
l Använd inte högre koncentration än 10 %

etanol.
Användning av mer än 10 % koncentration
kan leda till skador på bilens bränslesystem,
motorn, motorsensorer och avgassystem.

Välj rätt bränsle
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Påfyllning av bränsletanken
E00200204061

VARNING
l Vid hantering av bränsle måste du följa

de säkerhetsbestämmelser som anges i ga-
rage och på bensinstationer.

l Bensin är mycket lättantändlig och explo-
siv. Du kan bli bränd eller allvarligt ska-
dad vid hantering av bensin. När du fyller
bränsle skall du alltid stänga av motorn
och hålla öppen låga, gnistor och brinnan-
de cigaretter på avstånd. Hantera alltid
bränsle i väl ventilerade utrymmen utom-
hus.

l Innan du tar av tanklocket skall du leda
bort den statiska elektriciteten som finns i
din egen kropp genom att ta i någon me-
talldel på bilen eller på bensinpumpen.
Statisk elektricitet i din kropp kan orsaka
en gnista som antänder bränsleångorna.

l Gör hela bränslepåfyllningen själv (öppna
tankluckan, ta av tanklocket, etc.). Låt
ingen annan person komma nära påfyll-
ningsröret. Om du låter en annan person
hjälpa dig och den personen bär på sta-
tisk elektricitet, kan bränsleångorna an-
tändas.

l Gå inte bort från tankröret förrän bräns-
lepåfyllningen är klar. Om du går bort
och gör något annan (t.ex. sätter dig i bi-
len) halvvägs genom bränslepåfyllningen,
kan du ta upp en ny laddning statisk
elektricitet.

VARNING
l Om tanklocket måste bytas ut, använd en-

dast MITSUBISHI MOTORS originalde-
lar.

Bränsletankens volym

35 liter

Bränslepåfyllning

1. Stäng av motorn innan du börjar fylla
bränsle.

2. Påfyllningsröret sitter på vänster sida av
din bil.
Öppna bränsletankens lucka med hjälp
av låsspaken bredvid förarsätet.

3. Tag av tanklocket genom att sakta vrida
det moturs.

1
.

Tag av

2
.

Stängd

VIKTIGT
l Eftersom det kan vara övertryck i bränsle-

tanken, skall du ta av tanklocket sakta. Då
försvinner eventuellt över- eller undertryck
som kan ha uppstått i tanken. Om du hör ett
pysande ljud, vänta tills det slutar innan du
tar av tanklocket. I annat fall kan bränsle
spruta ut och skada dig själv eller andra.

Påfyllning av bränsletanken
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4. När du fyller på bränsle hänger du upp
tanklockssnodden på kroken på tan-
kluckans insida.

5. Skjut in det så långt det går i påfyll-
ningshålet.

VIKTIGT
l Håll inte pistolmunstycket snett.

6. När påfyllningen stannar automatiskt bör
du inte toppfylla.

7. Sätt på tanklocket genom att sakta vrida
det medurs tills du hör ett “klick”, tryck
sedan hårt på tankluckan så att den låses.

Montering av extra tillbehör
E00200302664

Vi rekommenderar att du konsulterar en auk-
toriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad.

VIKTIGT
l Ditt fordon är utrustat med diagnostisk

koppling för att kunna kontrollera och un-
derhålla det elektroniska kontrollsystemet.
Anslut inte en enhet, annan än ett diagno-
stiskt verktyg, vid inspektioner och under-
håll av kopplingen. Annars kan batteriet lad-
das ur, elektroniken i fordonet kan bli defekt
eller andra oväntade problem kan uppstå.
Defekter som orsakas av att man anslutit
andra enheter än diagnostiska verktyg täcks
inte av garantin.

l Montering av tillbehör, extra utrustning,
etc., får endast utföras i överensstämmel-
se med gällande lag i landet där bilen an-
vänds, och enligt de riktlinjer och var-
ningar som finns i de dokument som
medföljer bilen.

l Felaktig installation av elektriska kom-
ponenter kan leda till brand. Se Modi-
fiering/ändring av el- eller bränslesys-
temen i denna instruktionsbok.

l Rådfråga en auktoriserad MITSUBISHI
MOTORS serviceverkstad när du instal-
lerar radion om det du behöver informa-
tion om (frekvens, överföringseffekt, in-
stallationsåtgärder). Om frekvensen,
överföringseffekten eller installations-
förhållandena inte är lämpliga kan det
orsaka negativa effekter på elektroniska
enheter, vilket i sin tur kan leda till att
bilen inte kan framföras säkert.

l Användning av en mobiltelefon eller
kommunikationsradio inne i bilen utan
yttre antenn kan orsaka störningar i
elektroniska system, vilket kan riskera
säkerheten i körningen.

l Däck och fälgar som inte överensstäm-
mer med specifikationerna får inte an-
vändas.
Se “Tekniska data” för information om
fälgar och däck.

l Vid montering av tillbehör kontrollerar
du att bilens max.totalvikt och max.axel-
vikt inte överskrids.

Viktiga punkter!

Pga. det stora antalet tillbehör och reservdelar
från olika tillverkare som finns på markna-
den, är det inte möjligt, vare sig för
MITSUBISHI MOTORS eller för en auktori-
serad MITSUBISHI MOTORS verkstad, att
kontrollera huruvida monteringen eller instal-
lationen av sådana delar påverkar den all-
männa säkerheten för din MITSUBISHI-bil.
 

Montering av extra tillbehör
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Även när sådana reservdelar är godkända av
“konsumentorganisation” , till exempel ge-
nom en “allmän rekommendation” (en be-
dömning av delen) eller efter provning av de-
len enligt någon officiellt godkänd metod, el-
ler när en enstaka funktion är möjlig att prova
efter montering eller installation av sådana
delar, kan det ändå inte bara av detta faststäl-
las, att körsäkerheten för din bil inte påver-
kats.
 
Betänk också att det i princip inte existerar
något ansvar för delen från den som bedömt
eller rekommenderat den. Optimal säkerhet
kan endast garanteras vid användning av
komponenter som rekommenderas, tillhanda-
hålls och installeras av en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS-verkstad
(MITSUBISHI MOTORS originalreservdelar
och MITSUBISHI MOTORS originaltillbe-
hör). Det samma gäller också modifieringar
av MITSUBISHI-bilar med hänsyn till speci-
fikationerna från tillverkningen. Av säker-
hetsskäl bör du i sådana fall endast utföra
modifieringar enligt de rekommendationer
som ges av en auktoriserad MITSUBISHI
MOTORS-verkstad.

Modifiering/ändring av el-
eller bränslesystemen

E00200401596

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
har alltid tillverkat säkra fordon av hög kvali-
tet. För att bibehålla denna säkerhet och höga
kvalitet är det viktigt att varje tillbehör som
monteras eller varje modifiering som utförs,
som berör el- eller bränslesystemen genom-
förs i överensstämmelse med anvisningar.

VIKTIGT
l Om kablarna orsakar kontakt med karossen

eller felaktiga installationsmetoder används
(inga skyddande säkringar installeras, etc.)
kan elektronikkomponenter påverkas mycket
allvarligt, med brand eller annan olycka som
följd.

Originaldelar
E00200500499

MITSUBISHI MOTORS har gått mycket
långt för att ge dig en noggrant tillverkad bil
med högsta kvalitet och driftsäkerhet.

Använd alltid MITSUBISHI MOTORS origi-
nalreservdelar, som är konstruerade och till-
verkade så att din MITSUBISHI MOTORS-
bil skall behålla sina topprestanda.
MITSUBISHI MOTORS originalreservdelar
identifieras med detta märke och de finns hos
alla auktoriserade MITSUBISHI MOTORS-
verkstäder.

Säkerhetsinstruktioner och
information om deponering
av gammal motorolja

E00200600243

VARNING
l Långvarig och upprepad kontakt kan ge

allvarliga hudskador, hudsjukdomar och
hudcancer.

l Undvik kontakt med huden så långt möj-
ligt och tvätta noga efter varje kontakt.

l Håll begagnad olja utom räckhåll för
barn.

Modifiering/ändring av el- eller bränslesystemen
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Information om hur man
kastar bort förbrukade
batterier

E00201300032

Bilen innehåller batterier
och/eller ackumulatorer.
Blanda inte med vanligt vat-
ten.
För rätt behandling och åter-
vinning av förbrukade batte-
rier, ta dem till lämpliga upp-
samlingsplatser, enligt gäl-
lande lagstiftning och direkt-
iven 2006/66/EC.
Genom att avyttra dessa bat-
terier på rätt sätt bidrar du till
att spara på värdefulla resur-
ser och förhindrat eventuella
negativa effekter på hälsan
och miljön som annars kan
uppstå av felaktig avfallshan-
tering.

Information om hur man kastar bort förbrukade batterier
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Nycklar
E00300104263

Nyckel

Fjärrstyrt manöversystem

Fjärrstyrt centrallås

1- Huvudnyckel
2- Fjärrstyrt centrallås
3- Fjärrstyrt manöversystem
4- Nödnyckel

VARNING
l Om du tar med dig en fjärrkontrollnyck-

eln ombord på ett flygplan får du inte
trycka på knapparna när du befinner dig
i flygplanet. Om du trycker på en knapp
avges elektromagnetiska vågor som kan
ha en negativ inverkan på flygplanets
funktion.
Om du förvarar fjärrkontrollnyckeln i en
väska måste du vara försiktig så att inga
knappar trycks in av misstag.

OBSERVERA
l Nyckeln är en elektronisk precisionskompo-

nent med en inbyggd sändare. Observera föl-
jande för att undvika försämrad funktion.
• Lämna den inte på platser utsatta för di-

rekt solljus, t.ex. på instrumentbrädan.
• Demontera eller modifiera den inte.
• Böj inte nyckeln hårt eller utsätt den inte

för hårda slag.
• Utsätt den inte för vatten.
• Håll den borta från magnetiska nyckelhål-

lare.
• Håll den borta från ljudanläggningar, da-

torer, TV-apparater och andra apparater
som alstrar magnetfält.

• Undvik enheter som avger kraftiga elekt-
romagnetiska vågor, t.ex. mobiltelefoner,
trådlösa enheter och högfrekvensutrust-
ning (inklusive medicinsk utrustning).

• Tvätta den inte med ultraljudsapparater
eller liknande utrustning.

OBSERVERA
• Lämna inte nyckeln där den kan bli utsatt

för höga temperaturer eller hög fuktighet.
l Motorn kan inte startas om den ID-kod som

är registrerad i immobilierns dator inte över-
ensstämmer med nyckelns ID-kod. Se av-
snittet “Elektronisk startspärr” för mer infor-
mation och beträffande användning av nyck-
eln.

Nyckelnummeretikett

Nyckelns kodnummer är instansat på nyckel-
brickan enligt bilden.
Anteckna numret och förvara nyckeln och
nyckelbrickan på olika platser så att bara du
själv kan beställa en ny nyckel från din auk-
toriserade MITSUBISHI MOTORS-återför-
säljare om originalnyckeln skulle försvinna.
[Bilar utrustade med nyckel för huvudnyckel]

Nycklar
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[Bilar utrustade med nyckel för fjärrstyrt
startsystem]

[Fordon med fjärrstyrt manövernyckel]

Elektronisk immobilizer
(Startsystem med
stöldskydd)

E00300203645

Den elektroniska startspärren minskar stöld-
risken betydligt. Detta system gör det prak-
tiskt taget omöjligt att starta motorn vid ett
stöldförsök. En giltig start kan endast utföras
med en nyckel som är “registrerad” i starts-
pärrsystemet.

VIKTIGT
l Gör inga ändringar i immobilisersystemet;

ändringar eller kompletteringar kan göra att
immobilisern inte fungerar.

OBSERVERA
l [Fordon utan fjärrstyrt manöversystem]

I följande fall kanske inte bilen kan godkän-
na den registrerade ID-koden från nyckeln
och motorn kanske inte startar:

OBSERVERA
• När nyckeln kommer i kontakt med en

nyckelring eller annat metalliskt eller
magnetiskt föremål (Typ A)

• När nyckelgreppet kommer i kontakt med
metallen i en annan nyckel (Typ B)

Elektronisk immobilizer (Startsystem med stöldskydd)
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OBSERVERA
• När nyckeln kommer i kontakt eller kom-

mer nära andra immobilisernycklar (inkl.
nycklar till andra bilar) (Typ C)

 
I ett fall som detta. skall du avlägsna före-
målet eller de extra nycklarna från bilens
nyckel. Försök sedan starta motorn. Om
motorn inte startar, rekommenderar vi att
du kontaktar en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

l [Fordon med fjärrstyrt startsyste]
Om motorn inte startar, rekommenderar vi
att du kontaktar en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS -verkstad.

OBSERVERA
l Om du tappar bort någon av huvudnycklarna

eller någon av fjärrkontrollerna måste du
kontakta en auktoriserad MITSUBISHI
MOTORS-verkstad så snart som möjligt.
Se “Nycklar” på sid 3-02.
För att få en ny nyckel, måste du lämna bilen
och alla nycklar du har kvar, till en auktori-
serad MITSUBISHI MOTORS serviceverk-
stad.
Och om du vill ha en extra nyckel måste du
ta bilen och alla dina nycklar till en auktori-
serad MITSUBISHI MOTORS serviceverk-
stad. Alla nycklarna måste “åter-registreras”
i startspärrsystemets dator.
För ytterligare information, kontakta din
auktoriserade MITSUBISHI MOTORS
verkstad.

Fjärrlåssystem
“nyckelfritt”*

E00300304568

Tryck på fjärrkontrollen för att låsa eller låsa
upp alla dörrar och bakluckan.

Fjärrstyrt centrallås Fjärrstyrt manöversystem

1- LOCK-knapp
2- UNLOCK-knapp
3- Indikeringslampa

Att låsa

Tryck på “LOCK”-knappen (1). Alla dörrar-
na och bakluckan låses. Blinkerslamporna
blinkar en gång. När de låses med taklam-
pans strömställare i mittläge (•), blinkar tak-
lampan en gånger.

Fjärrlåssystem “nyckelfritt”*
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Att låsa upp

Tryck på “UNLOCK”-knappen (2). Alla dör-
rarna och bakluckan låses upp. Om taklam-
pans omkopplare är i mittläget (•) kommer
taklampan att lysa ca 15 sekunder och alla
blinkerslampor att blinka två gånger.

OBSERVERA
l För bilar utrustade med elektriskt infällbara

backspeglar, fälls backspeglarna automatiskt
in eller ut när alla dörrar och bakluckan låses
eller låses upp med fjärrmanöversystemet.
Se “Start och körning: Utvändiga backspeg-
lar” på sid 6-07.

l Om du tryckt på “UNLOCK”-knappen (2)
och ingen av dörrarna eller bakluckan öpp-
nas inom ca 30 sekunder låses åter alla låsen
automatiskt.

l Det går att ändra dessa funktioner på följan-
de sätt:
För ytterligare information, kontakta din
auktoriserade MITSUBISHI MOTORS
verkstad.
• Tiden från att du tryckt på “UNLOCK”-

knappen (2) tills den automatiska låsning-
en sker kan ändras.

• Aktivera funktionsbekräftelsen (blinkande
blinkerslampor) enbart under låsning eller
enbart under upplåsning.

• Funktionen som bekräftar detta (låsning
eller upplåsning av sidodörrarna och bak-
luckan med alla blinkers) kan stängas av.

OBSERVERA
• Antalet blinkningar som bekräftar en åt-

gärd kan ändras.
l Det fjärrstyrda centrallåset fungerar inte i

följande fall:
• Om en nyckel sitter kvar i tändningslåset.

(utom för bilar utrustade med fjärrstyrt
manöversystem)

• Funktionsläget är inte i OFF. (bilar med
fjärrstyrt manöversystem)

• En dörr eller bakluckan är öppen eller på
glänt.

l Fjärrkontrollen fungerar upp till ca 4 meter
från bilen. Avståndet kan emellertid variera
om bilen står nära en kraftstation eller en ra-
dio/TV-sändare.

l Om något av följande problem uppstår kan
batteriet vara urladdat.
• Om fjärrkontrollen används på rätt av-

stånd från bilen, utan att dörrarna låses/
låses upp.

• Indikeringslampan (3) lyser svagt eller
inte alls.
 
För ytterligare information, kontakta din
auktoriserade MITSUBISHI MOTORS
verkstad.
Om du byter batteriet själv, se “Procedur
för byte av fjärrkontrollens batteri” på sid
3-05.

l Om du förlorat fjärrkontrollen eller om den
blivit skadad, skall du kontakta din auktori-
serade MITSUBISHI MOTORS-verkstad
för att köpa en ny.

OBSERVERA
l Om du vill ha ytterligare en nyckel kontaktar

du en auktoriserad MITSUBISHI
MOTORS-återförsäljare.
Följande antal fjärrkontrollbrytare finns till-
gängliga.
• Fjärrstyrt centrallås: upp till 4 fjärrkon-

troller.
• Fjärrstyrt manöversystem: upp till 4 fjärr-

kontroller.

Procedur för byte av fjärrkon-
trollens batteri

E00309501735

Innan du byter batteriet, avlägsna statisk
elektricitet från din kropp genom att vidröra
ett metalliskt, jordat föremål.

VARNING
l Risk för explosion om batteriet byts ut fel-

aktigt.
Byt endast till samma batteri eller mot-
svarande.

VIKTIGT
l När fjärrkontrollhöljet öppnas måste du vara

noga så att det inte kommer in vatten, damm
eller liknande i det. Du får heller inte beröra
de interna komponenterna.

Fjärrlåssystem “nyckelfritt”*
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OBSERVERA
l Du kan köpa ett ersättningsbatteri i en elaf-

fär.
l Om du vill kan du låta en auktoriserad

MITSUBISHI MOTORS-återförsäljare byta
batteriet åt dig.

Fjärrstyrt centrallås
1. Tag bort skruven (A) från fjärrkontrol-

len.

2. Ha MITSUBISHI-märket mot dig, sätt
in den tygtäckta spetsen på en rak skruv-

mejsel i skåran i fjärrkontrollens hölje
och använd den för att öppna höljet.

OBSERVERA
l Se till att utföra proceduren med

MITSUBISHI-märket riktat mot dig. Om
MITSUBISHI-märket inte är riktat mot dig
när du öppnar fjärrkontrollens hölje kan kon-
takterna falla ut.

3. Ta bort det gamla batteriet.

4. Sätt in ett nytt batteri med plussidan (B)
nedåt.

Plussida

Minussida

CR1620-batteri 

(knappcellstyp)

5. Stäng fjärrkontrollsändaren ordentligt.
6. Montera skruven (A) som togs bort i

steg 1.
7. Kontrollera att det fjärrstyrda centrallå-

set fungerar.

Fjärrstyrt manöversystem
1. Ha MITSUBISHI-märket mot dig, sätt

in den tygtäckta spetsen på en rak skruv-

Fjärrlåssystem “nyckelfritt”*
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mejsel i skåran i fjärrkontrollens hölje
och använd den för att öppna höljet.

OBSERVERA
l Se till att utföra proceduren med

MITSUBISHI-märket riktat mot dig. Om
MITSUBISHI-märket inte är riktat mot dig
när du öppnar fjärrkontrollens hölje kan sän-
daren falla ut.

2. Ta bort det gamla batteriet.

3. Montera ett nytt batteri med plussidan
(A) uppåt.

Plussida

Minussida

CR2032-batteri 
(mynttyp)

4. Stäng höljet ordentligt.
5. Kontrollera att systemet fungerar.

Fjärrstyrt manöversystem*
E00305601927

Med det fjärrstyrda startsystemet kan du låsa
och låsa upp dörrarna och bakluckan, starta
motorn och ändra funktionsläge genom att
helt enkelt ha fjärrkontrollen med dig.
Fjärrkontrollen kan även användas till det
fjärrstyrda centrallåset.
Se “Starta och stänga av motorn” på sid
6-15.
Se “Fjärrstyrt centrallåssystem” på sid 3-04.

Föraren bör alltid ha manövernyckeln på sig.
Fjärrkontrollen behövs för att låsa och låsa
upp dörrarna och bakluckan, starta motorn
och på andra sätt styra bilen, så innan du lå-
ser och lämnar bilen ska du se till att du har
den med dig.

VARNING
l Personer med pacemaker eller inopererad

defibrillator bör inte vistas i närheten av
de externa sändarna (A) eller de interna
sändarna (B). De radiovågor som används
av det fjärrstyrda manöversystemet kan
ha en negativ inverkan på pacemakers
och inopererade kardiovaskulära defibril-
latorer.

Fjärrstyrt manöversystem*
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VARNING
l Om du använder andra typer av elektro-

medicinska enheter bör du i förväg kon-
takta tillverkaren för att fastställa hur en-
heten påverkas av radiovågorna. Elektro-
medicinska enheter kan påverkas av ra-
diovågor.

Du kan begränsa de möjliga funktionerna i
det fjärrstyrda startsystemet. Rådfråga en
auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verk-
stad.

OBSERVERA
l Den trådlösa manövernyckeln använder en

mycket svag elektromagnetisk våg. I följan-
de fall kan det hända att det fjärrstyrda ma-
növersystemet inte fungerar på rätt sätt eller
blir instabilt.
• När det finns utrustning i närheten som

avger starka radiovågor, t.ex. en kraftsta-
tion, en radio/TV-utsändningsstation eller
en flygplats.

• Det fjärrstyrda manöversystemet transpor-
teras tillsammans med en kommunika-
tionsenhet som en mobiltelefon eller en
radioenhet, eller med en elektronisk enhet
som en dator.

• Den trådlösa manövernyckeln är i kontakt
med eller täckt av ett metallföremål.

• Ett fjärrstyrt manöversystem används i
närheten.

OBSERVERA
• När det fjärrstyrda manöversystemets bat-

teri är slut.
• När den trådlösa manövernyckeln förva-

ras där det är starka radiovågor eller hög
ljudnivå.
I sådana fall använder du nödnyckeln.
Se “Låsa/låsa upp utan att använda fjärr-
manöversystemet” på sid 3-10.

l Eftersom den trådlösa manövernyckeln tar
emot signaler för att kommunicera med sän-
darna i bilen förbrukas batteriet kontinuerligt
oavsett om nyckeln används eller inte. Batte-
rilivslängden är 1 till 2 år, beroende på an-
vändningsförhållanden. När batteriet tar slut
låter du en auktoriserad MITSUBISHI
MOTORS-verkstad byta ut det.
Se “Procedur för byte av fjärrkontrollens
batteri” på sid 3-05.

l Eftersom den trådlösa manövernyckeln stän-
digt tar emot signaler kan kraftig radiovågs-
mottagning påverka batteriets livslängd.
Lämna inte nyckeln nära en TV, dator eller
andra elektroniska enheter.

Räckvidd för det fjärrstyrda
manöversystemet

E00305700543

När du använder fjärrkontrollen inom an-
vändningsområdet för det fjärrstyrda startsys-
temet, för att t.ex. öppna förardörren eller
bakluckan, används fjärrkontrollens ID-kod
som verifiering.

Du kan endast låsa eller låsa upp dörrarna
och bakluckan, starta motorn och ändra funk-
tionsläget om ID-koden för fjärrkontrollen
och bilen stämmer överens.

OBSERVERA
l Om manövernyckelns batteri börjar ta slut,

och det finns kraftiga elektromagnetiska vå-
gor eller brus i närheten, kan räckvidden bli
kortare och funktionen instabil.

Användningsområde för lås-
ning och upplåsning av dörrar-
na och bakluckan

E00306200529

Räckvidden är ca 70 cm från förardörrens
knapp och bakluckans knapp.

* : Riktning framåt

: Räckvidd

Fjärrstyrt manöversystem*
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OBSERVERA
l Det går endast att låsa och låsa upp bilen när

dörren eller bakluckan används samtidigt
som fjärrkontrollen håller på att verifieras.

l Det kan vara problem med att använda fjärr-
kontrollen om du befinner dig för nära fram-
dörren, sidorutan eller bakluckan.

l Även om den trådlösa manövernyckeln är
inom 70 cm från förardörrens handtag eller
bakluckans handtag kan det hända att syste-
met inte kan användas om nyckeln är nära
marken eller för högt upp.

l Om den trådlösa nyckeln är inom använd-
ningsområdet kan någon som inte har en
fjärrkontroll låsa och låsa upp dörrarna och
bakluckan genom att använda förardörrens
eller bakluckans knapp.

Funktionsräckvidd för att star-
ta motorn och ändra funktions-
läge

E00306300272

Räckvidden är begränsad till insidan av bilen.

*: Riktning framåt

: Räckvidd

OBSERVERA
l Även om fjärrkontrollen befinner sig inom

användningsområdet kan det vara omöjligt
att starta motorn eller ändra funktionsläge,
om den förvaras i exempelvis handskfacket,
ovanpå instrumentbrädan, i dörrfickan eller i
bagageutrymmet.

l Om du befinner dig väldigt nära dörren eller
dörrfönstret kan det hända att motorn kan
startas även om den trådlösa manövernyck-
eln är utanför bilen.

Använda fjärrmanöverfunktio-
nen

E00305802551

Strömställare på förardörren

Reglage för bakluckan

Låsa dörrarna och bakluckan
Om du har med dig fjärrkontrollen och tryck-
er på knappen (A) på förardörren (A) eller
bakluckans knapp (B), låses alla dörrarna och
bakluckan, om du befinner dig inom använd-
ningsområdet.

Fjärrstyrt manöversystem*
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Blinkerslamporna kommer att blinka.
Se även “Låsning och upplåsning: Dörrar,
Centrallås, Baklucka” på sidorna 3-15,
3-16 och 3-18.

Låsa upp dörrarna och bak-
luckan
Om du har med dig fjärrkontrollen och tryck-
er på knappen (A) på förardörren (A) eller
bakluckans knapp (B), låses alla dörrarna och
bakluckan, om du befinner dig inom använd-
ningsområdet.
Om taklampans strömställare är i mittläge (•)
tänds taklampan och lyser i 15 sekunder.
Blinkerslamporna blinkar två gånger.
Om du trycker på förardörrens brytare och
inte öppnar någon dörr eller bakluckan inom
30 sekunder låses åter alla låsen automatiskt.
Se “Låsning och upplåsning: Dörrar, Central-
lås, Baklucka” på sidorna 3-15, 3-16 och
3-18.

OBSERVERA
l Det fjärrstyrda manöversystemet fungerar

inte i följande situationer:
• Manövernyckeln är i bilen.
• En dörr eller bakluckan är öppen eller på

glänt.
• Funktionsläget är inte i OFF.

OBSERVERA
l Tiden mellan upplåsning och automatisk lås-

ning kan justeras. Rådfråga en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad.

Funktionsbekräftelse vid låsning och upp-
låsning
Funktionen kan bekräftas enligt nedanståen-
de. Kupélampan lyser dock endast om dess
omkopplare (•) är i mittläget.

Vid låsning: Blinkerslamporna
blinkar en gång.

Vid upplåsning: Taklampan lyser i ca
15 sekunder och
blinkerslamporna
blinkar två gånger.

OBSERVERA
l Funktionerna kan modifieras enligt nedan-

stående. För ytterligare information, kontak-
ta din auktoriserade MITSUBISHI
MOTORS verkstad.
• Aktivera funktionsbekräftelsen (blinkande

blinkerslampor) enbart under låsning eller
enbart under upplåsning.

• Inaktivera funktionsbekräftelsen (blinkan-
de blinkerslampor).

• Ändra antalet blinkningar för funktionsbe-
kräftelsen (blinkande blinkerslampor).

Låsa/låsa upp utan att använda
fjärrmanöversystemet

E00306000165

Nödnyckel
E00307200467

Reservnyckeln (A) kan endast användas för
att låsa och låsa upp den främre passagerar-
dörren. Om du vill använda nödnyckeln låser
du upp låsknappen (B) och tar bort den från
den trådlösa manövernyckeln (C).

OBSERVERA
l Använd bara nödnyckeln i nödsituationer.

Om batteriet i den trådlösa manövernyckel
tar slut måste du byta ut det så fort som möj-
ligt så att du kan använda den trådlösa ma-
növernyckeln.

l Nödnyckeln är inbyggd i den trådlösa manö-
vernyckeln.

l När du har använt nödnyckeln måste du all-
tid sätta tillbaka den i det ursprungliga läget.

Fjärrstyrt manöversystem*
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Låsning och upplåsning av den främre
passagerardörren
Om du vrider nödnyckeln framåt låses dörren
och om du vrider den bakåt låses dörren upp.
Se även “Låsning och upplåsning: dörrar” på
sid 3-15.

1- Spärra
2- Frikoppla

Fjärrstyrt manöversystem*
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Varningsaktivator
E00305902305

För att förhindra stöld av bilen eller oavsiktlig användning av det fjärrstyrda startsystemet används en lampa och en summer för att varna föraren.

Lampa Summer Punkt Orsak Kommentar (lösning)

Blinkar Den yttre summern
ljuder 4 gånger. Den
inre summern ljuder.

System för varning
när den trådlösa ma-
növernyckeln tas ut.

När bilen är parkerad och
funktionsläget är i något an-
nat läge än OFF och du
stänger en dörr efter att ha
öppnat den och sedan tar ut
det fjärrstyrda manöversys-
temets nyckel ur bilen.
Utvändig summer låter då 4
gånger. Och när fordonet
startar låter den inre sum-
mern en gång.

l Om du tar ut fjärrkontrollen från bilen genom
ett fönster utan att öppna en dörr fungerar
inte systemet.

l Det går att ändra inställningen så att systemet
aktiveras om du tar ut fjärrkontrollen genom
ett fönster utan att öppna en dörr. För ytterli-
gare information, kontakta din auktoriserade
MITSUBISHI MOTORS verkstad.

l Om ID-koderna för nyckeln och bilen inte
stämmer överens, t.ex. på grund av den omgi-
vande miljön eller elektromagnetiska radio-
vågor, kan en varning aktiveras, även om
fjärrkontrollen befinner sig inom systemets
användningsområde.

Blinkar Den yttre summern
ljuder i ca. 3 sekun-
der.

System som förhind-
rar inlåsning av nyck-
eln

När funktionsläget är i OFF,
och du stänger alla dörrar
och bakluckan med fjärrkon-
trollen kvar i bilen, och du
samtidigt försöker låsa dör-
rarna och bakluckan genom
att trycka på någon av förar-
eller passagerardörrens låsk-
napp.

Se till att ta med dig den trådlösa manövernyckeln
innan du låser dörrarna. Även om du lämnar den
trådlösa manövernyckeln i bilen är det möjligt att
dörrarna låses beroende om omgivningen och
trådlösa signalförhållanden.

Fjärrstyrt manöversystem*
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Lampa Summer Punkt Orsak Kommentar (lösning)

Blinkar Den yttre summern
ljuder i ca. 3 sekun-
der.

System som förhind-
rar att dörrar står på
glänt.

När funktionsläget är i OFF,
och du stänger alla dörrar
och bakluckan med förardör-
rens låsknapp, eller med bak-
luckans knapp och någon av
dörrarna eller bakluckan inte
är stängd.

—

Blinkar Inga ljud. Fjärrstyrt manöversys-
tem.

Batteriet i den trådlösa ma-
növernyckeln är slut.

Låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-
verkstad byta ut batteriet så snart som möjligt. Om
du byter batteriet själv, se “Procedur för byte av
fjärrkontrollens batteri” på sid 3-05.

Strömtillförseln stängs inte
av ifrån OFF för att fjärrlås-
nyckeln inte kan kännas av i
fordonet.
När en varning lämnas me-
dan man är i fordonet är det
för att batteriet i fjärrnyckel-
systemet har slitits eller mot-
tagningen är dålig.

Vänligen bekräfta att fjärrnyckelsystemet är i for-
donet.
Om nyckeln är i fordonet, sätt i det. Nu bör det gå
att starta motorn och ändra funktionsläge.

Det finns ett fel i det fjärr-
styrda manöversystemet.

Om varningslampan tänds kontaktar du en auktori-
serad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

Tänds Den inre summern
ljuder (intermittent
ljud).

Det finns ett fel i elsystemet.

Fjärrstyrt manöversystem*
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Lampa Summer Punkt Orsak Kommentar (lösning)

Den inre summern
ljuder (kontinuerligt
ljud).

Stanna genast bilen på en säker plats och kontakta
en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verk-
stad.

Blinkar Den yttre summern
ljuder i ca. 3 sekun-
der. Den inre sum-
mern ljuder i ca. 1 mi-
nut.

Påminnelse om fjärr-
styrd manövernyckel.

Om du försöker öppna förar-
dörren när funktionsläget är i
läge OFF och fjärrkontrollen
sitter kvar i uttaget.

Ta ut den trådlösa manövernyckeln från uttaget.
Se “Starta och stänga av motorn” på sid 6-15.

Tänds Den inre summern
ljuder.

Rattlås. Det finns ett fel i rattlåssys-
temet.

Se “Rattlås” på sid 6-13.

Blinkar Den yttre summern
ljuder i ca. 3 sekunder

Påminnelsesystem för
funktionsläge OFF.

När funktionsläget är i något
annat läge än OFF med alla
dörrar och bakluckan stäng-
da, om du försöker låsa med
hjälp av förardörrens låsk-
napp eller bakluckans knapp.

Se “Påminnelsesystem för funktionsläge OFF” på
sid 6-13.

Lampa Summer Punkt Orsak Kommentar (lösning)

Tänds Inga ljud. Startspärrsystem Ett fel har uppstått i den
elektroniska startspärren
(startsystem med stöld-
skydd).

Ställ funktionsläget i OFF och starta sedan motorn
igen. Om varningen inte försvinner, kontakta en
auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

Fjärrstyrt manöversystem*
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Lampa Summer Punkt Orsak Kommentar (lösning)

Blinkar Den inre summern
ljuder.

Rattlås Ratten låses inte upp. Lås upp rattlåset enligt anvisningarna på den hän-
visade sidan.
Se “Rattlås” på sid 6-13.

Tänds Inga ljud. Rattlåset fungerar inte som
det ska.

Se “Rattlås” på sid 6-13.

 
Dörrar

E00300403360

VIKTIGT
l Kontrollera att alla dörrar är stängda: kör-

ning med dåligt stängda dörrar är mycket
farligt.

l Lämna aldrig barn utan tillsyn i bilen.

l Var försiktig så du inte låser dörrarna med
nyckeln kvar inne i bilen.

OBSERVERA
l För att förhindra att nyckeln låses in i bilen

kan varken låsknappen på förardörren eller
nyckeln användas till att låsa förardörren är
den är öppen.

Låsa eller låsa upp med nyck-
eln

1- Spärra
2- Frikoppla

Låsa eller låsa upp från insidan

1- Spärra
2- Frikoppla

OBSERVERA
l Förardörren kan öppnas utan användning av

låsknappen genom att dra i dörrhandtaget på
insidan.

Dörrar
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Låsa utan att använda nyckeln

Sätt låsknappen på insidan (1) i låsläge och
stäng dörren (2).

OBSERVERA
l Förardörren kan inte låsas med låsknappen

på insidan när dörren är öppen.

Varning för glömd startnyck-
el*

E00300500126

Gäller inte bilar utrustade med
fjärrstyrt manöversystem
Om tändningen stängs av och förardörren
öppnas med nyckeln i tändningslåset, ljuder
summern intermittent för att påminna dig om
att ta ut nyckeln.

Centrallås*
E00300803452

OBSERVERA
l Om du växlar gång på gång mellan låst och

upplåst kan skyddskretsen i centrallåset till-
fälligt spärra systemet. Om detta inträffar
väntar du ca. 1 minut innan du försöker an-
vända centrallåssystemet igen.

l För att förhindra att nyckeln låses in i bilen
kan varken låsknappen på förardörren eller
nyckeln användas till att låsa förardörren är
den är öppen.

Alla dörrarna och bakluckan han låsas och lå-
sas upp enligt följande beskrivning.

Förardörren med nyckel (ej bi-
lar med fjärrstyrt manöversys-
tem)

Om du använder nyckeln på förardören låser/
låser du upp.

1- Spärra
2- Frikoppla

Centrallås*
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Med låsspärren på insidan av
förardörren

Om du använder förardörrens låsknapp låser/
låser du upp alla dörrar och bakluckan.

1- Spärra
2- Frikoppla

OBSERVERA
l Var försiktig så du inte låser dörrarna med

nyckeln kvar inne i bilen.

Använda växelväljarens läge
(CVT)
På fordon med fjärrstyrt centrallåssystem el-
ler fjärrstyrt manöversystem är det möjligt att
låsa upp alla dörrar och bakluckan med hjälp
av väljarspaken genom att placera den i läge
“P” (PARKERING) när tändningen eller
funktionsväljaren är i läge “ON”.

OBSERVERA
l Bilen levereras från fabriken inställd så att

dörrarna och bakluckan inte låses upp när
väljarspaken sätts i läge “P” (PARKERING)
med tändningslåset i läge “ON”. Om du vill
ändra inställning så att dörrarna låses upp,
kontakta en auktoriserad MITSUBISHI
MOTORS-verkstad.

“Barnsäkring” av
bakdörren

E00300901039

1- Spärra
2- Frikoppla

Med en barnspärr kan en dörr spärras så att
den inte av misstag kan öppnas inifrån; speci-
ellt viktigt när det sitter barn i baksätet.
Det finns en spärr på vardera bakdörren.
Om spärren är i låsläge kan bakdörren inte
öppnas med handtaget på insidan.
När barnspärrarna är i låsläge kan bakdörrar-
na bara öppnas med handtaget på utsidan.
Om spärren är i “olåst” läge är barnspärren
inte i funktion.

“Barnsäkring” av bakdörren
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VIKTIGT
l När det är barn i baksätet skall du använda

barnspärrarna för att hindra att bakdörrarna
öppnas av misstag med en olycka som följd.

Baklucka
E00301402777

VARNING
l Bagageutrymmet är inte avsett för per-

sontransport. Låt inte personer åka med,
eller barn leka där. Det kan leda till all-
varliga olyckor.

l Det är farligt att köra med bakluckan öp-
pen eftersom kolmonoxid (CO) kan sugas
in i kupén.
Du kan inte se eller känna doften av CO.
Det kan orsaka medvetslöshet och i värsta
fall dödsfall. Om bakluckan även öppnas
under färd kan bagage falla ut från baga-
get. Det kan leda till allvarliga olyckor.

l När du öppnar och stänger bakluckan ska
du kontrollera säkerheten för omgivning-
en och se till att det finns tillräckligt med
utrymme bakom och ovanför bilen och se
till att du inte slår i huvudet eller kläm-
mer händerna, nacken osv.

l När det är snö eller is ska den tas bort in-
nan du öppnar bagageluckan. Om du
öppnar utan att du tar bort detta finns
risken att bakluckan stängs plötsligt av
vikten av snö eller is.

VARNING
l När du öppnar bakluckan, kontrollera att

bakluckan är helt öppen och stannar i det
läget. Om du endast öppnar bagageluckan
halvvägs finns risken att den faller igen
och stängs. Om du öppnar bagageluckan
medan ditt fordon är parkera i en slutt-
ning är det svårare att göra det, än om det
är plan mark, den kan också falla igen.
då.

VIKTIGT
l Stå inte bakom avgasröret vid lastning och

lossning av bagage. De heta avgaserna kan
orsaka brännskador.

l För att undvika skador på bagageutrymmet,
kontrollera att området över och bakom ba-
bageluckan är fritt, innan du öppnar den.

OBSERVERA
l Låsning/upplåsning med den inre låsknap-

pen på förardörren, det fjärrstyrda centrallå-
set eller det fjärrstyrda manöversystemet kan
även låsa/låsa upp bakluckan.

Öppna

Efter upplåsning av bakluckan, dra bakluck-
ans handtag uppåt för att öppna.

1- Frikoppla

VIKTIGT
l Se till att ingen står i vägen när du öppnar

bakluckan.

Baklucka
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Stäng

För att stänga luckan, dra bakluckans handtag
(A) nedåt och släpp den innan bakluckan är
helt stängd, knuffa sedan försiktigt igen bak-
luckan utifrån.

VIKTIGT
l Stäng inte luckan med händerna direkt på

handtaget när du stänger bakluckan. Om
händerna eller huvudet kläms fast kan ska-
dorna bli mycket allvarliga.

OBSERVERA
l Gasdämpare (B) är monterade som stöd för

bakluckan. För att förhindra skada eller fe-
lanvändning.

OBSERVERA

För att förhindra skada eller felanvändning,
• Håll inte i gasfjädrarna när du stänger

bakluckan.
• Du får inte heller trycka eller dra i de gas-

fyllda fjädrarna.
• Sätt inte något plastmaterial, tejp, etc., på

de gasfyllda fjädrarna.
• Bind inte ett snöre, etc., runt de gasfyllda

fjädrarna.
• Häng inte något i de gasfyllda fjädrarna.

Manuella fönsterhissar*
E00302100096

1- Öppna
2- Stäng

Strömställare för elektriska
fönsterhissar*

E00302200576

Elfönsterhissarna kan bara användas på när
tändningslåset eller funktionsläget är i läge
ON.

Manuella fönsterhissar*
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Strömställare för elektriska
fönsterhissar

E00302301893

Dörrfönstren öppnas eller stängs med ströms-
tällaren på resp. dörr.

Strömställarna på förardörren (Typ 1)

Strömställarna på förardörren 

(Typ 2)

Strömställarna på förardörren (Typ 3)

1- Fönstret i förardörren
2- Fönstret i höger framdörr
3- Fönstret i vänster bakdörr
4- Fönstret i höger bakdörr
5- Fönsterlås

VARNING
l Kontrollera alltid före stängning av elfön-

sterhissarna att inget kan komma i kläm
(huvud, händer, fingrar, etc.).

l Lämna aldrig bilen utan att ta med dig
startnyckeln.

l Lämna aldrig barn (eller äldre som inte
kan hantera fönsterhissarna på ett säkert
sätt) ensamma i bilen.

Strömställarna på förardörren

Typ 1
Med resp. strömställare på förardörren kan
alla dörrfönster öppnas eller stängas.
Varje fönster kan öppnas eller stängas med
strömställaren på resp. dörr.

Tryck ned strömställaren för att öppna och
drag upp för att stänga.
Om strömställaren för förarens fönster trycks
ned/dras upp helt kommer fönstret att auto-
matiskt öppnas/stängas helt.
Om du vill avbryta fönstrets rörelse, skall du
bara röra strömställaren lätt i motsatt rikt-
ning.

Typ 2
Med resp. strömställare på förardörren kan
framdörrarnas fönster öppnas eller stängas.
Tryck ned strömställaren för att öppna och
drag upp för att stänga.
Om strömställaren för förarfönstret trycks
ned helt kommer fönstret att automatiskt öpp-
nas helt.
Om du vill avbryta fönstrets rörelse, skall du
bara röra strömställaren lätt i motsatt rikt-
ning.

Typ 3
Tryck ner knappen för att öppna fönstret och
dra upp knappen för att stänga fönstret.

Passagerarnas strömställare*
Passagerarna kan använda strömställaren i
resp. dörr för att öppna eller stänga sitt föns-
ter.

Strömställare för elektriska fönsterhissar*
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Tryck ner knappen för att öppna fönstret och
dra upp knappen för att stänga fönstret.

OBSERVERA
l Upprepad användning av de elektriska fön-

sterhissarna när motorn inte är i gång kan
göra att batteriet blir urladdat. Använd fön-
sterhissarna bara när motorn är i gång.

l Bakdörrarnas fönster kan bara öppnas halv-
vägs.

Låsknapp (typ 1 och 2)
E00303101292

När den här knappen används kan inte
strömställarna på passagerarplatserna använ-
das för att öppna och stänga fönstren.
Strömställaren på förardörren kan inte heller
användas för andra fönster än förardörrens.

Tryck en gång till för att frikoppla fönsterlå-
set.

1- Spärra
2- Frikoppla

VARNING
l Barn som leker med strömställarna kan

lätt klämma huvud eller händer när de
stänger ett fönster. Använd därför alltid
låstangenten för att spärra passagerar-
dörrarnas fönsterhissar när det är barn i
bilen.

Timerfunktion
E00302401041

Fönstren kan öppnas och stängas under en 30
sekunders period även efter att motorn
stängts av.
Däremot kan fönstren inte styras när förar-
dörren eller passagerardörren fram öppnats.

Säkerhetsmekanism (endast
förardörrens fönster i typ 1)

E00302502065

När fönstert i dörren stängs automatiskt ge-
nom att dra upp brytaren helt, om handen el-
ler huvudet fastnar i fönstret som tängs kom-
mer det automatiskt att sänkas.
Se trots detta till att ingen har huvudet eller
händerna i vägen när förardörrens fönster
öppnas eller stängs.
Ett fönster som öppnats av säkerhetsfunktio-
nen kan åter stängas efter några sekunder.

VARNING
l Om batteripolerna kopplas bort eller om

säkringen för elfönsterhissarna byts, av-
bryts säkerhetsmekanismen.
Om en hand eller ett huvud kläms fast
kan skadorna bli mycket allvarliga.

VIKTIGT
l Säkerhetsfunktionen bortkopplas omedelbart

innan fönstret är helt stängt. Detta gör att
fönstret kan stängas fullständigt. Var därför
extra försiktig så att inte några fingrar kom-
mer i kläm just innan fönstret stängs.

l Säkerhetsmekanismen avaktiveras när om-
kopplaren dras upp. Var därför extra försik-
tig så att inte några fingrar kommer i kläm i
fönstret.

Strömställare för elektriska fönsterhissar*
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OBSERVERA
l Säkerhetsfunktionen kan aktiveras om kör-

förhållanden eller andra orsaker gör att för-
ardörrens fönster utsätts för ett slag motsva-
rande det som orsakas av en fastklämd hand
eller ett huvud.

l Om säkerhetsfunktionen aktiveras 5 eller
fler gånger i följd kopplas säkerhetsfunktio-
nen och fönstret kommer inte att stängas
helt.
I så fall skall du göra på följande sätt för att
åtgärda problemet. Om fönstret är öppet ska
du flera gånger i följd dra upp det aktuella
reglaget tills förardörrens fönster är helt
stängt. Efter detta släpper du knappen, lyfter
den igen och håller den i detta läge i minst 1
och släpper den sedan. Nu bör du kunna an-
vända alla dem på normalt sätt igen.

l Om batteripolerna kopplas bort eller om säk-
ringen för elfönsterhissarna byts, avbryts sä-
kerhetsmekanismen och dörrens fönster kan
inte öppnas/stängas helt automatiskt.
Om fönstret är öppet ska du flera gånger i
följd dra upp det aktuella reglaget tills förar-
dörrens fönster är helt stängt. Efter detta
släpper du knappen, lyfter den igen och hål-
ler den i detta läge i minst 1 och släpper den
sedan. Du bör nu kunna använda förardör-
rens fönsterhiss på normalt sätt igen.

Strömställare för elektriska fönsterhissar*
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Inställning av sätet
E00400302145

Ställ in förarstolen så att du sitter bekvämt
och lätt når ratt, pedaler, strömställare, etc.
och samtidigt har god sikt runt om bilen.

VARNING
l Försök inte justera sätet under körning.

Detta kan göra att du förlorar kontrollen
över bilen med en olycka som följd. Kon-
trollera efter en justering, att stolen sitter
fast i sitt nya läge genom försöka att skju-
ta framåt/bakåt utan att röra spärren.

l Låt vaken vuxna eller barn sitta på någon
plats utan säkerhetsbälte resp. riktig bil-
barnstol och se till att alla använder sä-
kerhetsbälte när bilen är i rörelse.

l För att minska risken för personskador
vid en eventuell kollision eller en plötslig
bromsning, skall ryggstöden alltid vara i
närmast upprätt läge när bilen är i rörel-
se. Det skydd som säkerhetsbältet ger
minskar betydligt med ökad lutning av
ryggstödet. Största risken är att man gli-
der ur säkerhetsbältet med allvarliga ska-
dor som följd.

l Placera inte saker under sätena. Det kan
förhindra att sätet låser sig och kan leda
till en olycka. Det kan även orsaka skada
på sätet eller andra delar.

VIKTIGT
l Se till att stolen justeras av en vuxen eller

med hjälp av en vuxen så att det går korrekt
och säkert.

l Lägg aldrig en kudde eller liknande bakom
ryggen vid körning. Nackskyddet blir då
mindre effektivt vid en eventuell olycka.

l När du skjuter stolarna, måste du vara för-
siktig så att du inte klämmer händer eller föt-
ter.

Framsäte
E00400401279

1- Flytta framåt/bakåt
Lyft handtaget och justera sätet till öns-
kat läge och släpp sedan handtaget.

2- Luta ryggstödet
Dra i spaken och justera ryggstödet till
önskat läge och släpp sedan spaken.

3- Justera sittdynans höjd*
Vrid på ratten och justera sätet till öns-
kad höjd.

VIKTIGT
l Ryggstöden är fjäderbelastade vilket innebär

att de går upp till vertikalläge när frikopp-
lingsspaken hålls upp. När du frikopplar
med spaken, skall du luta dig mot ryggstödet
eller hålla fast det med en hand för att kon-
trollera återfjädringen.

Värmestolar*
E00401102469

Stolvärmen kan bara kopplas på när tänd-
ningslåset eller funktionsläget är i läge ON.
Använd strömställaren som pilarna visar. In-
dikeringslampan (A) lyser när värmen är på-
kopplad.

1 (HI) - Hög värme (för snabb upp-
värmning).

2 (Friläge) - Värmen avstängd.

Inställning av sätet
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3 (LO) - Låg värme (för att hålla vär-
men).

VIKTIGT
l Sätt i läge “Hög värme” för snabb uppvärm-

ning. När stolen är varm skall du välja “Låg
värme” för att hålla värmen. En viss varia-
tion i temperaturen kan kännas vid använd-
ning av stolvärmen. Detta orsakas av den in-
byggda termostatens funktion och är inte
tecken på något fel.

l Om någon av nedanstående använder stol-
värmen kan de bli för varma eller få mindre
brännskador (rodnader i huden, brännblåsor,
etc.):
• Barn, gamla eller sjuka personer.
• Personer med ömtålig hud.
• Någon som är mycket trött.
• Någon som är påverkad av alkohol, sover

eller genomgår medicinsk behandling
(med tabletter, etc.).

l Lägg inget tungt föremål på sätet och stick
inte ned en nål eller annat vasst i dynan.

l Lägg aldrig en filt, en kudde eller annat vär-
meisolerande material samtidigt som stolvär-
men används; värmetrådarna kan bli över-
hettade.

l Använd inte bensen, lacknafta, bensin, alko-
hol eller andra organiska lösningsmedel när
du rengör sätena. Om du gör det kan du ska-
da inte bara sätets klädsel, utan även värme-
elementet.

VIKTIGT
l Om vatten eller någon annan vätska skulle

råka komma på sätet måste det torka innan
du använder stolvärmen.

l Stäng omedelbart av värmen om du misstän-
ker att den inte fungerar riktigt.

Baksätet
E00401300018

Fälla ryggstödet framåt
E00401600428

Passagerar- och bagageutrymmet kan förenas
genom att fälla ryggstöden framåt. Detta är
praktiskt vid transport av långa föremål.

Fäll in så här
1. Om bilen har nackstöd placera du varje

nackstöd i sitt lägsta läge. (Se “Nack-
skydd” på sid 4-04.)

2. Dra i det vänstra eller högra frikopp-
lingsbandet (A) och fäll de bakre rygg-
stöden framåt.

3. Stoppa undan säkerhetsbältesplattan för
den yttre sittplatsen. (Se “Förvaring av
säkerhetsbältena i baksätet” på sid
4-08.)

Återställ så här
1. Kontrollera att säkerhetsbältesplattan för

den yttre sittplatsen är undanstoppad.
2. Fäll upp ryggstöden tills de låses fast i

upprätt läge.
Tryck lätt på ryggstöden för att kontrol-
lera att de verkligen är fastlåsta.

Baksätet
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Nackskydd
E00403301644

VARNING
l Att köra utan nackskydden på plats kan

leda till att du och och dina passagerare
får allvarliga eller dödliga skador vid en
olycka. För att minska risken för skador
vid en olycka, skall du alltid kontrollera
att nackskydden är installerade och kor-
rekt placerade när ett säte används.

l Lägg aldrig en kudde eller liknande mot
ryggstödet. Detta kan allvarligt försämra
nackskyddets funktion genom att avstån-
det mellan ditt huvud och nackskyddet
ökas.

l När en person sitter i baksätet bör du
höja nackstödet tills det låses fast i rätt
läge. Gör denna inställning innan du bör-
jar köra. I annat fall kan allvarliga ska-
dor bli följden av en påkörning.

Justera höjden

Ställ in nackstödets höjd så att dess mittpunkt
ligger så nära öronhöjd som möjligt. Det ger
minst risk för skada vid en krock. För den
person som är för lång för att nackskyddet
skall sitta i öronhöjd, skall ställa in nackskyd-
det så högt som möjligt.
För att höja nackskyddet, drag det uppåt. För
att sänka nackskyddet skall du trycka ned det
samtidigt som du håller in spärren (A) som
pilen visar. Efter omställning skall du trycka
nackskyddet nedåt för att kontrollera att det
är fastlåst.

Tag bort

Drag nackskyddet uppåt samtidigt som du
håller in spärren för höjdinställning (A).

Montera

Kontrollera först att nackskyddet är vänt åt
rätt håll och skjut sedan ned det i ryggstödet
samtidigt som du håller in spärren för höjdin-
ställning (A) som pilen visar.
Nackskyddets stång med justeringsskåror (B)
måste monteras i hålet med justerratten (A).

VIKTIGT
l Kontrollera att spärrarna för höjdinställning

(A) sitter rätt som bilden visar, och drag
uppåt i nackskydden för att kontrollera att de
inte kan lossna ur ryggstödet.

Nackskydd
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VIKTIGT
l Formen och storleken på nackskyddet skiljer

sig beroende på säte. Använd alltid det nack-
skydd som är avsett för sätet och montera
det aldrig i fel riktning.

Säkerhetsbälten
E00404800883

För att skydda dig själv och dina passagerare
vid en olycka, är det av största vikt att säker-
hetsbältena används på rätt sätt under kör-
ning.
De främre säkerhetsbältena är utrustade med
bältessträckare.
Dessa säkerhetsbälten används på samma sätt
som vanliga bälten utan bältessträckare.
Se “Bältessträckare och belastningsbegränsa-
re” på sid 4-08.

VARNING
l Säkerhetsbälten ska användas av alla

vuxna som åker i bilen, inklusive föraren,
samt alla barn som är tillräckligt stora för
att använda bälte på rätt sätt.
Mindre barn skall alltid sitta i lämpliga
bilbarnstolar.

l Lägg alltid axelremmen över axeln och
snett över bröstet. Lägg det aldrig bakom
ryggen eller under armen.

l Ett säkerhetsbälte får bara användas av
en person. Att göra på annat sätt kan
vara farligt.

VARNING
l Säkerhetsbältet ger maximalt skydd för

den åkande om ryggstödet är i upprätt
läge. Om ryggstödet är mycket bakåtlutat
är risken större att passageraren glider
under bältet, speciellt vid en frontalkolli-
sion och skadas av bältet eller genom att
kastas mot instrumentbrädan eller rygg-
stöden.

l Ett säkerhetsbälte får inte vara snott vid
användning.

l Inga ändringar eller tillägg får göras av
användaren vilket antingen kan hindra
funktionen att ta upp eventuellt slack, el-
ler göra att säkerhetsbältet inte kan juste-
ras för att ta upp slack.

l Låt aldrig ett barn sitta i knät på en vux-
en även om den vuxne själv använder sä-
kerhetsbälte. Att göra så kan leda till död-
liga eller allvarliga skador på barnet vid
en kollision eller ett plötsligt stopp.

l Justera alltid säkerhetsbältet så att det
sitter väl spänt över kroppen.

l Midjedelen av säkerhetsbältet skall alltid
ligga över höfterna.

Säkerhetsbälten
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3-punkts säkerhetsbälte (med
mekanism med nödfallslås-
ning)

E00404903205

Bilar för Sverige är utrustade med rullbälten
med dubbel låsfunktion i både fram- och bak-
säte. Du får inte ändra säkerhetsbältena eller
bältenas montering på något sätt. Om det
skulle uppstå problem, rekommenderar vi att
låter kontrollera säkerhetsbältena hos en auk-
toriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad
snarast möjligt.

OBSERVERA
l Du kan kontrollera att bältet låses genom att

snabbt dra det framåt.

Sätt fast
1. Håll i låstungan och drag ut säkerhets-

bältet sakta.

OBSERVERA
l Om ett säkerhetsbälte inte kan dras ut för att

de sitter fast, skall du göra ett kraftigt ryck
och sedan låta det rullas in. Därefter skall du
dra ut det sakta.

2. Stick in låstungan i låset tills det hörs ett
tydligt “klick”.

VARNING
l Låt aldrig säkerhetsbältet ligga över ma-

gen. I annat fall kan det trycka hårt mot
buken om en olycka inträffar.

l Säkerhetsbältet får inte vara snott vid an-
vändning.

3. Drag till bältet så att det inte sitter löst.

Lossa
Håll i låstungan och tryck på knappen på lå-
set.

OBSERVERA
l Håll i låstungan medan bältet dras tillbaka

och släpp den inte förrän bältet har rullats
upp helt. Om du inte gör så kan det orsaka
skador inne i bilen.

l Om säkerhetsbältet (A) eller ringen (B) blir
smutsigt kanske inte bältet smidigt rullas
upp. Om säkerhetsbältet och ringen är
smutsiga, rengör dem med mild tvål, eller
rengöringsmedel.

Typ 1

Säkerhetsbälten
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OBSERVERA

Typ 2

Påminnelse för säkerhetsbälten
E00409802172

Om tändningslåset vrids till läge “ON” eller
funktionsläget ställs i ON och inget säker-
hetsbälte används, tänds varningslampan och
en ljudsignal hörs i ungefär 6 sekunder för att
påminna föraren och framsätespassageraren
om säkerhetsbältet.
Om bilen körs utan fastspänt bälte blinkar
varningslampan och en varningssignal ljuder
med jämna mellanrum tills bältet späns fast.

OBSERVERA
l Om säkerhetsbältet sedan förblir oanvänt,

kommer lampan och tonen att varna varje
gång bilen börjar körs efter ett stopp.

l För frampassagerarens säte fungerar var-
ningen bara om det sitter någon person i sä-
tet.

OBSERVERA
l När bagage placeras i framsätet kan en sen-

sor, beroende på vikt och placering av baga-
get, göra att varningstonen hörs och var-
ningslampan börjar blinka.

Justerbar övre fästpunkt (en-
dast framsätet)*

E00405000563

Höjden på den övre fästpunkten för säker-
hetsbältena kan ändras.
För att flytta fästpunkten, dra i låsratten (A)
och skjut fästpunkten till önskat läge. Lossa
på låsratten för att låsa fästpunkten på plats.

VARNING
l Det övre fästet för säkerhetsbältet skall

placeras så att säkerhetsbältet ligger i god
kontakt med axeln men utan att gå mot
halsen.

Säkerhetsbälten
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Förvaring av säkerhetsbältena
i baksätet

E00405400059

När baksätets ryggstöd fälls framåt stoppar
du undan säkerhetsbältena enligt bilden.

Havande kvinnor
E00405600064

VARNING
l Säkerhetsbälten skall använda av alla.

Havande kvinnor skall använda befintliga
säkerhetsbälten. Detta minskar sannolik-
heten att både kvinnan och det ofödda
barnet skadas. Midjedelen av bältet skall
sitta så långt ned över höfterna som möj-
ligt och inte över magen. Konsultera din
läkare om du har ytterligare frågor eller
funderingar.

Bältessträckare och
belastningsbegränsare

E00405701378

Förarstolen och passagerarstolen i framsätet
är utrustade med bältessträckare och belas-
tningsbegränsare.

Bältessträckare
E00405801249

När tändningslåset eller funktionsläget i föl-
jande lägen, om det skett en frontalkrock till-
räckligt allvarlig för att skada föraren och/
eller framsätespassageraren, drar försträck-
ningssystemet tillbaka deras säkerhetsbälten
omedelbart, vilket maximerar säkerhetsbäl-
tets effektivitet.
[Utom bilar utrustade med fjärrstyrt manö-
versystem]
Tändningslåset är i läge “ON” eller
“START”.
[Fordon med fjärrstyrt manöversystem]
Funktionsläget är i ON.

VARNING
l För att säkerhetsbältet med bältessträcka-

re skall fungera på bästa sätt, skall du se
till att stolen är rätt inställd och att ditt
säkerhetsbälte sitter korrekt.

VIKTIGT
l Varje installation av radiosystem eller repa-

rationsarbete in närheten av bältessträckarna
eller mittkonsolen måste utföras enligt
MITSUBISHI MOTORS anvisningar. Detta
är viktigt därför att arbetet kan påverka bäl-
tessträckarsystemen.

l Om du skall lämna bilen till skrotning, skall
du kontakta en auktoriserad MITSUBISHI
MOTORS verkstad. Detta är viktigt därför
att en oväntad utlösning av en bältessträcka-
re kan orsaka skador.

OBSERVERA
l Bältessträckarna utlöses om bilen utsätts för

en kraftig frontalkollision även om inget sä-
kerhetsbälte används.

l En bältessträckare är konstruerad för bara en
enda aktivering. När ett säkerhetsbälte med
bältessträckare har aktiverats rekommende-
rar vi att du låter en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS verkstad byta ut
det.

Varningslampa för krockkud-
desystemet “SRS”

E00405900083

Det är samma varningslampa för krockkud-
desystemet och bältessträckarsystemet.
Se “Varningslampa för krockkuddesystemet
“SRS”” på sid 4-26.

Havande kvinnor
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Belastningsbegränsare
E00406000153

Vid en kollision kommer respektive belas-
tningsbegränsare att effektivt ta upp belas-
tningen i säkerhetsbältet för att därmed mins-
ka belastningen på kroppen.

Barnsäkerhet
E00406401835

När det är barn i bilen måste alltid någon
form av säkerhetsanordning användas be-
roende på barnets storlek och vikt. Detta
krävs enligt lag i de flesta länder.
Reglerna för körning med barn i framsätet
kan variera mellan olika länder. Men följ all-
tid gällande lagar och förordningar.

VARNING
l När så är möjligt, placera alltid barn i

baksätet. Olycksstatistik visar att barn av
alla storlekar och åldrar är säkrare när
de sitter riktigt fastspända i baksätet än i
framsätet.

l Att bara hålla ett barn i famnen är abso-
lut ingen ersättning för en riktig barnstol.
Om du inte använder en riktig bilbarnstol
kan barnet få mycket allvarliga eller död-
liga skador.

l Varje bilbarnstol eller bälteskudde får
bara användas av ett barn.

VARNING
l Vid monteringen av en bilbarnstol i bak-

sätet skall ryggstödet framför vara i upp-
rätt läge och inte vidröra stolen.
I annat fall kan barnet bli allvarligt ska-
dat vid en hård bromsning eller en kolli-
sion.

Varning för montering av en
bilbarnstol i framsätet på bilar
med krockkudde på passage-
rarsidan

E00406501849

Etiketten som visas här finns i alla bilar med
krockkudde på passagerarsidan.

VARNING
l Mycket farligt!

Använd ALDRIG en bakåtvänd bilbarn-
stol på ett säte med AKTIV KROCK-
KUDDE. BARNET kan riskera ALL-
VARLIGA SKADOR eller utsättas för
LIVSFARA.

Placera en bakåtvänd bilbarnstol i baksätet
eller koppla bort frampassagerarens krock-
kudde med ON-OFF strömställaren. (Se
“Koppla bort en krockkudde så här” på sid
4-19)

Frampassagerarens 
krockkudde “ON” 
(tillkopplad)

Barnsäkerhet
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VARNING
l EN BAKÅTVÄND BILBARNSTOL får

INTE användas i framsätet, om inte
krockkudden på passagerarsidan är bort-
kopplad. Kraften vid uppblåsningen av en
krockkudde kan döda eller allvarligt ska-
da barnet. En bakåtvänd bilbarnstol skall
användas i baksätet.

l EN FRAMÅTVÄND BILBARNSTOL
ska användas i baksätet när så är möjligt.
Om den måste användas i framsätet mås-
te krockkudden på passagerarsidan
stängas av. Om stolen sitter längre fram
kan barnet dödas eller allvarligt skadas
när krockkudden blåses upp.

Småbarn och babybarn
E00406602108

När du har småbarn eller barn i bilen måste
du följa instruktionerna nedan.

Instruktioner:
l För riktigt små barn skall ett babyskydd

användas. Större barn, som använder bi-
lens vanliga säkerhetsbälte men är så
korta, att bältet ligger över ansiktet eller
halsen, skall sitta på en bälteskudde.

l Barnstolen ska vara anpassad för barnets
vikt och längd och vara rätt monterad i
bilen. För största möjliga säkerhet: PLA-
CERA ALLTID BARNSTOLAR I
BAKSÄTET.

l Innan du köper en bilbarnstol skall pröva
att montera den i baksätet för att kontrol-
lera om den passar. Beroende på placer-
ingen av låsen på säkerhetsbältena och
utförandet på sätesdynan kan det ibland
vara svårt att sätta fast vissas tillverkares
bilbarnstol riktigt.
Om bilbarnstolen kan röras framåt eller
åt någon sida efter att du spänt säker-
hetsbältet, skall du välja en annan bil-
barnstol.

VARNING
l Följ alltid tillverkarens instruktioner vid

montering av en bilbarnstol eller bältes-
kudde. Om du inte sätter fast barnstolen
riktigt kan följden bli att barnet får
mycket allvarliga eller dödliga skador.

VARNING
l När barnstolen har monteras ska du

rucka den framåt/bakåt och i sidled för
att vara säker på att den sitter säkert. En
bilbarnstol som inte sitter riktigt fast kan
skada både barnet och andra i bilen vid
en olycka eller en hård bromsning.

l Även om bilbarnstolen inte används, skall
den ändå sitta fastspänd med säkerhets-
bältet eller också skall du ta bort den ur
bilen för att undvika att den kastas runt
inne i bilen vid en olycka.

OBSERVERA
Beroende på platsen i bilen och typ av bil-
barnstol som du har, kan den sättas fast på
någon av följande två sätt:
• På de nedre fästpunkterna i baksätet EN-

DAST om bilbarnstolen har ISOFIX-fäs-
ten (Se sid. 4-14).

• Använda säkerhetsbältet (se 4-15).

Större barn
E00406700310

Barn som vuxit ur barnstolen skall sitta i bak-
sätet och använda 3-punktsbälte.
Midjedelen av bältet skall vara väl spänd och
sitta så lågt över magen att det är lägre än
överkanten på höftbenen. Om bältet sitter
över magen kan barnet få allvarliga, inre ska-
dor vid en eventuell olycka.

Barnsäkerhet
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Lämplig för olika ISOFIX-lägen.
E00411402263

Viktklass Storleksklass Fäste
Bilens ISOFIX-lägen Rekommenderade bilbarnstolar*1 UN-R44 god-

kännandenr.Bak (vänster sida/höger
sida)

Babyskydd F ISO/L1 X — —

G ISO/L2 X — —

0 - Upp till 10 kg E ISO/R1 X — —
0+ - Upp till 13 kg E ISO/R1 IL BABY-SAFE plus: MZ314393

BABY-SAFE ISOFIX-BAS: MZ314394
E1-04301146

D ISO/R2 IL G 0/1 S (barnstol för östra området):
MZ314390E

G 0/1 S (barnstol för centrala södra områ-
det): MZ314390CS

0/1 S (barnstol för norra området):
MZ314390N

RWF ISOFIX-BAS (bakåtriktad ISOFIX-
bas för ALLA områden): MZ314417

E4-04443718

C ISO/R3 IL
I - 9 till 18 kg D ISO/R2 IL

C ISO/R3 IL

B ISO/F2 IUF — —

B1 ISO/F2X IUF, IL DUO plus: MZ313045 E1-04301133

A ISO/F3 IUF — —

II - 15 till 25 kg   X — —

III - 22 till 36 kg   X — —

*1: MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande.
Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad för mer information.

Barnsäkerhet
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VIKTIGT
l När du monterar en barnstol, ta bort nackstödet från sätet.

Definition av tecken som kan sättas in i tabellen ovan:
l IUF- Lämplig för ISOFIX framåtvänd bilbarnstol av universaltyp och godkänd för följande viktklass.
l IL = Lämplig för vissa ISOFIX-barnstolar av kategorierna för ”specifika fordon”,”begränsade” eller ”semi-universella”, godkända för den

här typen av fordon.
l X- Olämplig ISOFIX-placering av ISOFIX-stolen för barn i denna viktklass.

 

Lämplig för olika placering
E00406803064

Viktklass

Placering Rekommenderad
bilbarnstol*2

UN-R44 godkännan-
denr.Höger framstol Bak

Inkopplad
krockkudde

Avstängd krock-
kudde*1

Vänster sida/
höger sida

Mitten

0 - Upp till 10 kg X U U X — —

0+ - Upp till
13 kg

X U, L U, L X BABY-SAFE plus:
MZ314393

E1-04301146

I - 9 till 18 kg X U, L U, L X DUO plus:
MZ313045

E1-04301133

Barnsäkerhet
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Viktklass

Placering Rekommenderad
bilbarnstol*2

UN-R44 godkännan-
denr.Höger framstol Bak

Inkopplad
krockkudde

Avstängd krock-
kudde*1

Vänster sida/
höger sida

Mitten

G 0/1 S (barnstol för
östra området):
MZ314390E

G 0/1 S (barnstol för
centrala södra områ-
det): MZ314390CS
G 0/1 S (barnstol för

norra området):
MZ314390N

E4-03443416

II - 15 till 25 kg X U, L U, L#1 X KIDFIX XP:
MZ315025 E1-04301169

III - 22 till 36 kg X U, L U, L#1 X

*1: Med frampassagerarens krockkudde avaktiverad med PÅ/AV-strömställaren för frampassagerarens krockkudde
*2: MITSUBISHI MOTORS Europe B.V. förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelande.
Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad för mer information.
#1: När nackstödet ska justeras för bilbarnstolen ska den bakre pelaren förhindras ifrån att komma emot nackstödet.

VIKTIGT
l När du monterar en barnstol, ta bort nackstödet från sätet.

l När du monterar en bilbarnstol i det främre passagerarsätet ska ryggstödet vinklas 2 steg bakåt från det första låsläget.

Barnsäkerhet
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Definition av tecken som kan sättas in i tabellen ovan:
l U- Lämplig, “universal”, för användning i denna viktklass.
l L- Lämplig för speciella bilbarnstolar Se ovanstående tabell för “Rekommenderade bilbarnstolar”.
l X- Olämplig placering av stolen för barn i denna viktklass.

 
Montering av en bilbarnstol på
de nedre fästpunkterna (ISO-
FIX-barnstolsfästen) och de
bakre fästpunkterna.

E00408900882

Placering av de nedre fästpunk-
terna.
I baksätet i din bil finns nedre fästpunkter för
montering av en bilbarnstol enligt ISOFIX-
systemet.

Placering av de bakre fästpunk-
terna
Det finns två fästpunkter för barnstolar i bak-
sätets ryggstöd. Dessa är avsedda för fasthåll-
ning av säkerhetsbältena för var och en av de
2 platserna i baksätet i din bil.

VARNING
l Barnstolsfästena är endast dimensionera-

de för belastningen av rätt monterade bil-
barnstolar. Under inga förhållanden får
barnstolsfästena användas för säkerhets-
bälten för vuxna, annan fasthållning, eller
för fäste av komponenter och utrustning i
bilen.

Bilbarnstol avsedd för ISOFIX-
system
Bilbarnstol konstruerad för användning på sä-
ten utrustade med nedre fästpunkter. Sätt fast
bilbarnstolen på de nedre fästpunkterna.
Det är inte nödvändigt att hålla fast bilbarn-
stolen med bilens säkerhetsbälte.

A- Koppling för bilbarnstol

Montering:
1. Tag bort eventuellt främmande material i

och runt kopplingarna och kontrollera att
bilens säkerhetsbälten är i det normala
viloläget.

Barnsäkerhet

4-14 OA0W18E1Säten och säkerhetsbälten

4



2. Tag bort nackskyddet från platsen där du
avser att montera en bilbarnstol.
Se “Nackskydd” på sid 4-04.

3. Öppna springan mellan sittdynan (A)
och ryggstödet (B) för att med en hand
hitta fästena (C).

4. Skjut in barnstolens kopplingar (D) i de
undre fästpunkterna (C) enligt anvis-
ningarna från barnsitsens tillverkare.

A- Sittdyna
B- Ryggstöd
C- Nedre fästpunkt
D- Koppling

Om din bilbarnstol kräver ett spännband,
skall du sätta fast bandet enligt steg 5.

5. Koppla haken (E) på spännbandet på bil-
barnstolen i fästet (F) och spänn den
övre delen av bandet så att allt sitter sä-
kert fast.

6. Drag i bilbarnstolen åt alla håll för att
kontrollera att den sitter riktigt fast.

Montering av en bilbarnstol
med ett 3-punkts säkerhetsbäl-
te (med mekanism med nöd-
fallslåsning)

E00407101855

Montering:
1. Placera en barnstol på önskad plats och

ta bort nackskyddet från sätet. Se “Nack-
skydd” på sid 4-04.

2. När du monterar en barnstol i det främre
passagerarsätet justerar du sätet till det
bakersta läget.

3. Drag bältet genom bilbarnstolen enligt
anvisningar från tillverkaren av barnsto-
len och stick sedan in låstungan i låset.

4. Tag bort allt slack i midjebältet genom
att dra det genom spännet.
Ett 3-punktsbälte kräver ingen längdjus-
tering men tag bort allt slack med ett lå-
sklips.

5. Innan du sätter barnet i bilbarnstolen
skall du dra hårt åt alla håll för att kon-
trollera att den sitter riktigt fast. Gör det-
ta varje gång du använder bilbarnstolen.

VARNING
l För vissa typer av bilbarnstolar bör lås-

clips (A) användas för att bidra till att
undvika personskador vid krock eller
plötsliga manövrar.
Det måste monteras och användas enligt
tillverkarens instruktioner.
Låsclipset måste tas bort när bilbarnsto-
len är borttagen.

Barnsäkerhet
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Kontroll av
säkerhetsbältena

E00406302004

Kontrollera om säkerhetsbältena har skärska-
dor, är nötta eller fransiga eller om metallde-
larna är deformerade. Byt hela bältesmodulen
om den är skadad.

VARNING
l Vi rekommenderar att du låter kontrolle-

ra alla säkerhetsbälten, inklusive upprull-
ningssystem och fästanordningar efter en
kollision. Vi rekommenderar att det kom-
pletta säkerhetsbältet byts om det använts
vid en kollision, om inte kollisionen varit
obetydlig och bältena inte har några teck-
en på skador och fungerar riktigt.

l Försök inte själv reparera eller byta nå-
gon del av ett säkerhetsbälte; vi rekom-
menderar att detta arbete utförs hos en
auktoriserad MITSUBISHI MOTORS
serviceverkstad. Felaktig reparation eller
ett felaktigt byte kan försämra bältenas
effektivitet och resultera i allvarliga ska-
dor vid en eventuell kollision.

l Efter att en bältessträckare löst ut, kan
den inte återanvändas.
Det måste bytas tillsammans med upp-
rullningsautomaten.

VARNING
l För inte in några främmande objekt

(plastbitar, gem, knappar m.m.) i fästet
eller upprullningsmekaniken. Förändra
inte, ta inte bort eller installera säkerhets-
bältet. Säkerhetsbältet kanske inte kan ge
rätt skydd vid en kollision, eller annan si-
tuation.

l Ett smutsigt säkerhetsbälte skall rengöras
med ett neutralt (milt) tvättmedel och
varmt vatten. Efter sköljning i rent vatten
bör det inte torka i direkt solsken. Försök
aldrig bleka eller färga ett säkerhetsbälte,
detta skulle påverka dess egenskaper.

Krockkuddar/airbags (SRS)
E00407203339

Här följer viktig information om krockkuddar
(Airbags - “SRS” - Supplemental Restraint
System) för både förare och frampassagerare
och om sidokrockkuddar.

En krockkudde för föraren och frampassage-
raren är bara konstruerat som ett komplement
till det primära skydd som ett säkerhetsbälte
ger både förare och frampassagerare mot hu-
vud och bröstskador vid en måttlig till hård
frontalkollision.
 
Sidokrockkuddarna är ett komplement till sä-
kerhetsbältena och skall skydda föraren och
frampassageraren mot skador i bröstkorg vid
måttliga till hårda påkörningar från sidan.
 
Sidokrockgardinerna är ett komplement till
säkerhetsbältena och ska skydda förare och
framsätespassagerare och passagerare på de
bakre ytterplatserna mot huvudskador vid
måttliga till hårda påkörningar från sidan.
 
En krockkudde är INTE en ersättning för ett
säkerhetsbälte; för att få maximalt skydd vid
alla typer av olyckor skall säkerhetsbälte
ALLTID användas av alla i bilen under kör-
ning.

Kontroll av säkerhetsbältena
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Hur krockkuddesystemet fun-
gerar

E00407301785

Krockkuddesystemet består av följande hu-
vuddelar:

1- Sidoskyddsgardin
2- Indikeringslampa passagerarsidans

krockkudde bortkopplad
3- Krockkudde (för föraren)
4- Krockkudde (för passageraren)
5- Sidokrockkudde
6- På-av strömställare (ON-OFF) för

krockkudden på passagerarsidan

Krockkuddarna är bara aktiverade när tänd-
ningslåset eller funktionsläget är i följande
lägen.
[Gäller inte bilar utrustade med fjärrstyrt ma-
növersystem]
Tändningslåset är i läge “ON” eller
“START”.
[Fordon med fjärrstyrt manöversystem]

Funktionsläget är i ON.
Vid uppblåsningen hörs en kraftig knall och
samtidigt bildas liter rök och ett fint damm,
men detta är ofarligt och inte tecken på att det
brinner i bilen. Den som har andningspro-
blem kan tillfälligt känna viss irritation av ke-
mikalierna som frigörs vid uppblåsningen.
Öppna fönstren för att vädra ut röken och
dammet (om det kan ske utan risk).
Efter uppblåsningen sjunker krockkuddarna
ihop mycket snabbt så det är liten risk att de
skymmer sikten för föraren.

VIKTIGT
l Krockkuddarna blåses upp med extremt hög

hastighet. I vissa fall kan kontakten med en
krockkudde under uppblåsning orsaka mind-
re sårskador, blåmärken och liknande.

VARNING
l DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT

ALLTID SITTA RÄTT I BILEN.
En förare som sitter för nära ratten eller
en frampassagerare som sitter för nära
instrumentbrädan kan skadas mycket all-
varligt eller dödas av krockkudden om
den blåses upp.
En krockkudde blåses upp som en explo-
sion och med våldsam kraft.
Om föraren eller passagerarna inte är
rätt fastsatta finns det risk för att krock-
kuddarna inte skyddar dig på rätt sätt
och kan orsaka allvarliga eller dödliga
skador när de blåses upp.

l Sitt inte på framkanten av sätet och luta
inte huvud och kropp mot ratten eller in-
strumentbrädan. Sitt inte med fötterna el-
ler benen mot instrumentbrädan.

l Sätt alltid barn i baksätet och de skall sit-
ta väl fastspända i lämpliga bilbarnstolar.
Baksätet är den säkraste platsen för barn.

Krockkuddar/airbags (SRS)
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VARNING
l Småbarn och spädbarn får aldrig vara

oskyddade under färd, de får aldrig stå
upp eller luta sig mot instrumentbrädan
och de får inte heller sitta i knäet på en
vuxen person. Barnet kan skadas allvar-
ligt eller dödas av krockkudden när den
blåses upp vid en kollision. Barn skall sit-
ta i baksätet och vara väl fastspända i
lämpliga babyskydd eller bilbarnstolar.
“Barnsäkerhet” i denna skötselanvisning.

VARNING
l Större barn skall sitta i baksätet och an-

vända bilens säkerhetsbälten och om nöd-
vändigt sitta på en bälteskudde för att
komma litet högre.

Varning för montering av en
bilbarnstol i framsätet på bilar
med krockkudde på passage-
rarsidan

E00408802407

Etiketten som visas här finns i alla bilar med
krockkudde på passagerarsidan.

VARNING
l Mycket farligt!

Använd ALDRIG en bakåtvänd bilbarn-
stol på ett säte med AKTIV KROCK-
KUDDE. BARNET kan riskera ALL-
VARLIGA SKADOR eller utsättas för
LIVSFARA.

På-av strömställare (ON-OFF)
för krockkudden på passage-
rarsidan

E00410100399

På-av strömställaren (“ON-OFF”) för fram-
passagerarens krockkudde används för att
koppla bort krockkudden. Om du har en bil-
barnstol som inte kan monteras på annan
plats än på passagerarplatsen i framsätet,
måste du absolut koppla bort (“OFF”) krock-
kudden på passagerarsidan med “ON-OFF”-
strömställaren för krockkudden innan du an-
vänder den platsen. (Se “Koppla bort en
krockkudde så här” på sid 4-19.)
På-av strömställaren (“ON-OFF”) för fram-
passagerarens krockkudde sitter så som visas
på bilden.

Krockkuddar/airbags (SRS)
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Indikeringslampa passagerarsi-
dans krockkudde bortkopplad

E00411500198

OFF-indikeringslampan för den främre pas-
sagerarens krockkudde sitter så som visas på
bilden.

Indikatorlampan tänds vanligen när du vrider
tändningslåset till “ON” eller ställer funk-
tionsläget i ON och slocknar efter några få
sekunder.
När på-av strömställaren (ON-OFF) för
krockkudden på passagerarsidan är i läge av
(OFF) lyser indikeringslampan kontinuerligt
för att visa att krockkudden på passagerarsi-
dan i framsätet inte fungerar.
När på-av strömställaren (ON-OFF) för
krockkudden på passagerarsidan är i läge på
(ON) är indikeringslampan släckt för att visa
att krockkudden på passagerarsidan i framsä-
tet är funktionsduglig.

VARNING
l Montera inga tillbehör som gör det omöj-

ligt att se indikeringslampan och täck inte
lampan med en dekal. Du kan då inte veta
vilken status som gäller för krockkudden
på passagerarsidan fram.

Koppla bort en krockkudde så
här

E00410600495

VARNING
l Gör så här för att minska risken för all-

varliga eller dödliga olyckor:
• Tag alltid ur startnyckeln innan du rör

på-av strömställaren (ON-OFF) för
passagerarkrockkudden. Om du inte
gör så kan det allvarligt inverka på
krockkuddens funktion.

• Vänta minst 60 sekunder innan du an-
vänder på-av strömställaren ON-OFF
för passagerarkrockkudden efter att du
vridit tändningslåset till “LOCK” eller
ställt funktionsläget i OFF.
Krockkuddesystemet är konstruerat så
att det kvarhåller tillräcklig spänning
för utlösning av en krockkudde.

VARNING
• Tag alltid ur nyckeln från passagerark-

rockkuddens strömställare (ON-OFF)
efter att ha manövrerat strömställaren.
Om du inte gör så kan det leda till ett
felaktigt läge för på-av strömställaren
(ON-OFF) för passagerarkrockkudden.

• Koppla inte “av” (“OFF”) på-av
strömställaren för krockkudden på
passagerarsidan i framsätet utom i det
fall då en bilbarnstol måste placeras
där.

l Gör så här för att minska risken för all-
varliga eller dödliga olyckor:
• Om indikeringslampan inte tänds när

du vrider ON-OFF-strömställaren till
OFF, får du inte montera en bilbarn-
stol på passagerarplatsen i framsätet.
Vi rekommenderar att du låter en auk-
toriserad MITSUBISHI MOTORS
verkstad inspektera systemet.

• Om indikeringslampan fortsätter att
lysa när på-av strömställaren (ON-
OFF) för krockkudden på passagerar-
sidan i framsätet vrids till på (ON),
skall du inte låta någon sitta på passa-
gerarplatsen i framsätet. Vi rekommen-
derar att du låter en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS serviceverk-
stad inspektera systemet.

Gör så här för att koppla bort en krockkudde:
1. Sätt i nyckeln i ON/OFF-reglaget (på/av)

för krockkudden och vrid den till läget
“OFF” (av).

Krockkuddar/airbags (SRS)
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2. Tag ur nyckeln ur passagerarkrockkud-
dens strömställare.

3. Vrid tändningslåset till läge “ON” eller
ställ funktionsläget i ON. Indikering-
slampan för avstängd krockkudde på
passagerarplatsen fram fortsätter att lysa.

Krockkuden på passagerarplatsen fram är nu
bortkopplad och kommer inte att kunna utlös-
as förrän den kopplas på igen.

Krockkuddesystem för förare
och frampassagerare

E00407400864

Förarens krockkudde ligger under en mjuk
kåpa i centrum av ratten. Frampassagerarens
krockkudde ligger i instrumentbrädan över
handskfacket.

Den främre passagerarkrockkudden utlöses
samtidigt som krockkudden på förarsidan,
även om ingen sitter i passagerarsätet.

Uppblåsning av krockkuddar-
na

E00412500313

De främre krockkuddarna ÄR
KONSTRUERADE SÅ ATT
DE BLÅSES UPP om...
Krockkuddarna blåses upp om bilen utsätts
för en medelhård till hård stöt i fronten. Ett
typiskt fall visas i bilden.

1- Frontalkrock mot en fast vägg vid en
hastighet på ca. 25 km/h eller mer

2- Måttlig till allvarlig stöt från framsidan
inom det skuggade fältet mellan pilarna

Krockkuddar/airbags (SRS)
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Krockkuddarna utlöses om kollisionskraften
överstiger det inställda gränsvärdet, vilket
motsvarar en kollision i ca 25 km/tm rakt mot
en fast vägg som inte flyttas eller deformeras
vid kollisionen. Om krockkraften understiger
gränsvärdet sker eventuellt ej någon utlös-
ning av krockkuddarna. Hastigheten vid ut-
lösning av krockkuddarna kan emellertid vara
betydligt högre om bilen träffar något som
dämpar stöten genom att ta upp kraften eller
genom att flytta sig (t.ex. en parkerad bil, en
skyltstolpe, ett skyddsräck).
Vid en frontalkollision kan du lätt kastas ur
ditt rätta läge; därför är det mycket viktigt att
du alltid använder säkerhetsbältet och har det
väl spänt. Säkerhetsbältet håller dig fast på
säkert avstånd från ratten resp. instrument-
brädan under den första fasen av uppblås-
ningen av krockkudden. Uppblåsningen av en
krockkudde börjar som en explosion och sker
med våldsam kraft som kan orsaka allvarliga
eller livsfarliga skador. Säkerhetsbältet är
dessutom det primära skyddet vid en kolli-
sion. Krockkuddar ger bara ett kompletteran-
de skydd. För din egen säkerhet och för alla
övriga i bilen skall säkerhetsbälte alltid an-
vändas och de skall sitta rätt och vara väl
spända.

De främre krockkuddarna
BLÅSES EVENTUELLT INTE
UPP om...
Vid visa typer av frontalkollisioner tar bilens
kaross upp krockkrafterna för att skydda de
åkande mot skador. (Bilens front kan defor-
meras mycket kraftigt utan att passagerarut-
rymmet påverkas.) Under sådana omständig-
heter kanske krockkuddarna inte blåses upp
trots att skadorna på karossen blir mycket
stora.
Exempel på några typiska situationer visas i
bilden

1- Kollision med en skyltstolpe, ett träd el-
ler annat smalt föremål

2- Om bilen glider in under flaket på en
lastbil

3- Vid kollisioner i sned vinkel

Eftersom krockkuddarna inte blåses upp vid
alla typer av kollisioner måste säkerhetsbälte
alltid användas; i många fall är säkerhetsbäl-
tet det enda skyddet.

De främre krockkuddarna ÄR
KONSTRUERADE SÅ ATT
DE INTE BLÅSES UPP om...
Krockkuddarna är konstruerade så att de inte
blåsas upp i de fall då de inte kan ge något
skydd för föraren eller frampassageraren. Nå-
gra sådana fall visas i bilden.

1- Påkörning bakifrån
2- Påkörning från sidan
3- Om bilen välter eller rullar runt

Eftersom krockkuddarna inte blåses upp vid
alla typer av kollisioner måste säkerhetsbälte
alltid användas; i många fall är säkerhetsbäl-
tet det enda skyddet.
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De främre krockkuddarna
BLÅSES EVENTUELLT UPP
om...
Krockkuddarna blåses eventuellt inte upp om
bilens undersida, golv, axlar etc. utsätts för
en medelhård till hård stöt (som bara skadar
underredet).
Exempel på några typiska situationer visas i
bilden

1- Vid påkörning av en refug eller trottoar-
kant

2- Vid körning ned i ett hål eller en djup
grop i vägbanan

3- Vid körning nedför en brant utfart då bi-
len träffar plan mark

Eftersom krockkuddarna eventuellt inte blå-
ses upp vid vissa oväntade typer av stötar kan
du lätt kastas ur ditt rätta läge; därför är det
mycket viktigt att alltid använda säkerhets-
bälte och ha det väl spänt. Säkerhetsbältet
håller dig fast på säkert avstånd från ratten
resp. instrumentbrädan under den första fasen
av uppblåsningen av krockkudden. Uppblås-
ningen av en krockkudde börjar som en ex-
plosion och sker med våldsam kraft som kan
orsaka allvarliga eller livsfarliga skador.

VARNING
l Sätt inte fast något på den mjuka rattkå-

pan såsom märken, dekaler, etc. De kan
orsaka personskador om krockkudden
blåses upp.

l Lägg inget på och sätt inte fast något på
instrumentbrädan över handskfacket.
Eventuella föremål kan kastas mot och
skada frampassageraren om krockkud-
den blåses upp.

VARNING
l Montera inga tillbehör på vindrutan, och

lägg inget framför vindrutan. Det finns
risk att de hindrar uppblåsningen av
krockkudden eller skadar frampassagera-
ren vid uppblåsningen.

l Lägg inte paket, hundar, katter eller nå-
got annat framför föraren eller frampas-
sageraren som kan orsaka skador vid
uppblåsning av en krockkudde. Det finns
risk att uppblåsningen hindras eller att de
orsakar personskador vid uppblåsningen.

l Omedelbart efter uppblåsningen är
många komponenter i systemet heta. Tag
inte på dem; du kan bränna fingrarna.

l Krockkuddesystemet kan bara användas
vid en kollision. Efter att krockkuddarna
blivit uppblåsta kan de inte användas
igen. De måste omedelbart bytas och vi
rekommenderar att hela krockkuddesys-
temet inspekteras hos en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad.

Sidokrockkuddar
E00407600635

Sidokrockkuddarna (A) sitter i ytterkant av
förarens och frampassagerarens ryggstöd.

Krockkuddar/airbags (SRS)

4-22 OA0W18E1Säten och säkerhetsbälten

4



En sidokrockkudde är konstruerad så att den
bara blåses upp på den påkörda sidan av bi-
len, även om det inte sitter någon passagerare
i framsätet.

Etiketten som visas här sitter på varje rygg-
stöd som innehåller en sidokrockkudde.

Sidoskyddsgardin
E00409100676

Sidoskyddsgardinerna sitter i vindrute- och
sidostolparna och i takkanterna. Sidoskydds-
gardinerna är konstruerade så att de endast
blåses upp på den sidan av bilen som blir på-
körd, även om det inte sitter någon passage-
rare i fram- eller baksätet.

Uppblåsning av en sidokrock-
kuddar och sidoskyddsgardi-
ner

E00407701503

Sidokrockkuddarna och sidos-
kyddsgardinerna är KON-
STRUERADE SÅ ATT DE
BLÅSES UPP om ...
Sidkrockkuddarna och sidoskyddsgardinerna
är konstruerade så att de blåses upp vid en
måttlig till kraftig stöt mitt på sidan av passa-
gerarutrymmet.
Några typiska fall visas i bilden.

Krockkuddar/airbags (SRS)
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Säkerhetsbältet är det primära skyddet vid en
kollision. Sidokrockkuddarna och sidos-
kyddsgardinerna är konstruerade för att ge ett
kompletterande skydd. För din egen säkerhet
och för alla övriga i bilen skall säkerhetsbälte
alltid användas och de skall sitta rätt och vara
väl spända.

Sidokrockkuddarna och sidos-
kyddsgardinerna KANSKE
INTE BLÅSES UPP...
Vid visa typer av påkörningar från sidan tar
bilens kaross upp krockkrafterna för att skyd-
da de åkande mot skador. (Bilen kan defor-
meras kraftigt utan att passagerarutrymmet
påverkas.) Under sådana omständigheter kan-
ske sidokrockkuddarna och sidoskyddsgardi-
nerna inte blåses upp trots att skadorna på ka-
rossen blir mycket stora. Exempel på några
typiska situationer visas i bilden

1- Påkörning framför eller bakom passage-
rarutrymmet

2- Motorcyklar eller mindre fordon som
kör in i sidan på bilen

3- Kollision med en skyltstolpe, en lykt-
stolpe, ett träd eller annat smalt föremål

4- Påkörning i sned vinkel
5- Om bilen välter eller rullar runt

Eftersom sidokrockkuddarna och sidoskydds-
gardinerna inte blåses upp vid alla typer av
kollisioner måste du alltid använda säkerhets-
bältet på rätt sätt.

Sidokrockkuddarna och sidos-
kyddsgardinerna är KON-
STRUERADE SÅ ATT DE
INTE BLÅSES UPP om...
Sidokrockkuddarna och sidoskyddsgardiner-
na är konstruerade så att de inte blåsas upp i
de fall då de inte kan ge något skydd för för-
aren eller frampassageraren. Några typiska
fall visas i bilden.

1- Frontalkollisioner
2- Påkörning bakifrån

Eftersom sidokrockkuddarna och sidoskydds-
gardinerna inte skyddar de åkande vid alla ty-
per av kollisioner måste säkerhetsbälte alltid
använda på rätt sätt.

Krockkuddar/airbags (SRS)
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VARNING
l Sidokrockkuddarna och sidoskyddsgardi-

nerna är konstruerade för att komplette-
ra säkerhetsbältena för föraren och fram-
passageraren vid vissa typer av påkör-
ningar från sidan. Säkerhetsbältena skall
alltid användas och föraren och frampas-
sageraren skall alltid vara väl fastspända
och sitta upprätt, väl lutade mot ryggstö-
det och utan att luta sig mot dörrfönstret
eller dörren.

l Sidokrockkuddarna och sidoskyddsgardi-
nerna blåses upp med stor kraft. Föraren
och framsätespassageraren ska inte
sträcka ut armarna genom fönstren eller
luta sig mot dörren. I annat fall finns risk
för allvarliga personskador eller dödsfall
på grund av sidokrockkuddar och sidok-
rockgardiner som blåses upp.

VARNING
l Låt inte någon som sitter i baksätet hålla i

något av de främre ryggstöden för att
minska risken för skador om en sidok-
rockkudde skulle blåsas upp. Var speciellt
uppmärksam om det finns barn i bilen.

l Placera inget nära eller mot något av de
främre ryggstöden. Risk att uppblåsning-
en av sidokrockkuddarna hindras eller
också kan något kastas åt sidan och orsa-
ka personskador.

l Sätt inte märken, etiketter eller extra ty-
göverdrag på ryggstöden i framsätet. Risk
att uppblåsningen av sidokrockkuddarna
hindras.

l Sätt inte överdrag på ryggstöd där det
finns sidokrockkuddar.
Sätt inte ny klädsel på ryggstöd där det
finns sidokrockkuddar. Risk att uppblås-
ningen av sidokrockkuddarna hindras.

l Sätt inte en mikrofon (A) eller annan ap-
parat eller annat föremål i det område
där en sidoskyddsgardin blåses upp så-
som på vindrutan, sidodörrarnas fönster,
vindrute- och sidostolparna, i kanten av
taket eller i kurvhandtagen. När en sidos-
kyddsgardin blåses upp kan mikrofonen
eller annan apparat eller annat föremål
kastas iväg med stor kraft eller också
kanske sidoskyddsgardinen inte blåses
upp korrekt, resulterande i dödliga eller
allvarliga skador.

VARNING
l Placera aldrig en bakåtvänd bilbarnstol

på passagerarplatsen i framsätet. En
framåtvänd bilbarnstol skall alltid place-
ras i baksätet när så är möjligt. Om en
framåtvänd bilbarnstol måste placeras i
frampassagerarens säte, ska detta ställas i
sitt bakersta läge. Var också noga med att
barnet håller sig kvar i bilbarnstolen och
undan från dörren.

l Låt inte barnet luta sig mot eller sitta
nära dörren även om barnet sitter i en bil-
barnstol.
Barnets huvud får inte luta mot eller vara
nära området där sidokrockkudden och
sidoskyddsgardinen sitter. Det är farligt
om sidokrockkudden och sidoskyddsgar-
dinen blåses upp.
Följ noga alla dessa råd för att undvika
att barnet får allvarliga eller dödliga ska-
dor.

Krockkuddar/airbags (SRS)
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VARNING
l Vi rekommenderar att arbete intill eller

med komponenter i sidokrocksystemet
och sidoskyddsgardinerna utförs hos en
auktoriserad MITSUBISHI MOTORS
serviceverkstad.

Varningslampa för krockkud-
desystemet “SRS”

E00407802774

Det finns en varningslampa för krockkudde-
systemet (“SRS”) på instrumentpanelen. Sy-
stemet kontrollerar sig själv när tändningslå-
set ställts i läge “ON” eller funktionsläget
ställts i ON. SRS-varningslampan tänds i nå-
gra sekunder och slocknar sedan.
Detta är normalt och innebär att systemet
fungerar som det ska.

Om det är problem med en eller flera SRS-
komponenter, tänds varningslampan och för-
blir tänd.
Det är samma varningslampa för krockkud-
desystemet och bältessträckarsystemet.

VARNING
l Om något av följande inträffar, kan det

vara problem med SRS-krockkuddarna
och/eller bältessträckarna och de funge-
rar kanske inte i en kollision eller kan ak-
tiveras plötsligt utan kollision:
• När tändningslåset eller funktionsläget

ställs i ON kan det hända att SRS-var-
ningslampan inte tänds eller att den
inte slocknar.

• SRS-varningslampan tänds under kör-
ning.

SRS-krockkuddarna och bältessträckarna
är utformade för att hjälpa till att minska
risken för allvarlig skada eller dödsfall i
vissa kollisioner.
Om något av ovanstående förhållanden
uppstår måste du omedelbart låta en auk-
toriserad MITSUBISHI MOTORS-servi-
ceverkstad kontrollera bilen.

Service av krockkuddesystemet
E00407901648

VARNING
l Vi rekommenderar att allt underhåll på

eller nära komponenter i krockkuddesys-
temet utförs hos en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS verkstad.
Felaktigt utfört arbete med krockkudde-
systemet kan resultera i en plötslig utlös-
ning av krockkuddarna eller att de inte
fungerar när de behövs; båda fallen är
lika farliga och kan leda till allvarliga
personskador.

l Modifiera inte ratten, upprullningsmeka-
nismen för säkerhetsbältena eller andra
komponenter i krockkuddesystemet. Som
exempel, byt inte ratt, ändra inte främre
stötfångaren och bygg inte om karossen,
vilket kan allvarligt inverka på systemets
funktion och leda till personskador.

l Om din bil utsatts för någon skada, re-
kommenderar vi att du låter inspektera
krockkuddesystemet, så att du är säker
på att det är i funktionsdugligt skick.

l Modifiera inte framsäten, mittstolpar och
mittkonsolen.
Det kan allvarligt inverka på systemets
funktion med personskador som följd.

l Om du har hittat något slitage, repor,
sprickor eller skador på den som innehål-
ler krockkudden, bör du låta SRS-syste-
met kontrolleras av en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS-verkstad.
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OBSERVERA
l Om bilen måste skrotas måste det ske enligt

lokala föreskrifter. Du bör även kontakta en
auktoriserad MITSUBISHI MOTORS servi-
ceverkstad för säker demontering av krock-
kuddssystemet.
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Instrument
E00500102779

1- Varvräknare
Varvräknaren visar motorns varvtal
(varv/min). Varvräknaren kan hjälpa dig
att köra mer ekonomiskt och den varnar
också om motorvarvtalet skulle bli för
högt (den röda zonen).

2- Multiinformationsdisplay ® sid. 5-02
3- Hastighetsmätare (km/h eller mph +

km/h)
4- Multiinformationsdisplayomkopplare

VIKTIGT
l Under körning skall du titta på varvräknaren

för att vara säker på att visaren för motor-
varvtalet inte går in i det röda området (för
högt varv/min).

Multiinformationsdisplay
E00519902601

Stanna alltid bilen på en säker plats innan du
gör ändringen.

Följande information finns på multiinforma-
tionsdisplayen: vägmätare, trippmätare, mä-
tarbelysningskontroll, servicepåminnelse,
återstående bränsle, återstående körsträcka
och genomsnittlig bränsleförbrukning etc.

1- Informationsskärm ® sid. 5-03
2- Varning is på vägbanan ® sid. 5-06
3- Visning av återstående bränsle

® sid. 5-06
4- Visning av växelväljarläge*

® sid. 6-27
5- Växelindikator* ® sid. 6-24

OBSERVERA
l När tändningslåset eller funktionsläget är i

läge OFF, visas inte växelväljarens läge,
växelindikator, återstående bränslemängd el-
ler varning för halka.

Instrument
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Informationsskärm
E00528201430

Varje gång du trycker lätt på multiinformationsdisplayens omkopplare (A) växlar skärmen i följande ordning.

1- Vägmätare ® sid. 5-04
2- Trippmätare  ® sid. 5-04
3- Trippmätare  ® sid. 5-04
4- Instrumentbelysningen ® sid. 5-04
5- Visning av återstående körsträcka

® sid. 5-04

6- Visning av medelbränsleförbrukning
® sid. 5-05

7- Auto Stop & Go (AS&G)-övervakning*
® sid. 5-05

8- Utetemperatur ® sid. 5-05

9- Servicepåminnelse (sträcka)
® sid. 5-07

10- Servicepåminnelse (månad)
® sid. 5-07

11- Display för TPMS (Tyre pressure moni-
toring system)* ® sid. 6-44, 6-45

Multiinformationsdisplay
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OBSERVERA
l När tändningslåset eller drifsläget är i läge OFF, visas inte körsträckan, medelförbrukningen och utomhustemperaturen och TPMS (om det finns).

l Under körning visas inte servicepåminnelsen även om du försöker få fram den med multiinformationsknappen.

l När positionslamporna inte är tända visas inte belysningskontrollen även om du använder knappen för multiinformationsdisplayen.

 
Vägmätare

E00527800067

Vägmätaren anger den körda sträckan.

Trippmätare
E00527900071

Trippmätaren anger den sträcka som körts
mellan två punkter.
 
Exempel på användning av trippmätaren 
och trippmätaren 

Det går att mäta två nyligen körda
sträckor, hemifrån med trippmätaren 
och från en viss punkt på vägen med
trippmätaren .

Nollställ trippmätaren så här
Nollställ visningen genom att trycka ned
multiinformationsdisplayens knapp i cirka 1
sekund. Endast den trippmätare som visas
kommer att nollställas.
 
Exempel
Om trippmätare  visas återställs bara
trippmätare .

OBSERVERA
l Om batteriet kopplas loss, nollställs trippmä-

tarna  och  och displayen återgår att
visa “0” .

Instrumentbelysningen
E00537901143

Tänd positionsljusen och tryck på multiinfor-
mationsdisplayens knapp (2). Ett ljud hörs
och ljusstyrkan ändras.

Ljust Nedtonat

1- Ljusstyrkenivå
2- Multiinformationsdisplayomkopplare

OBSERVERA
l När positionsljusen är tända kan du ändra in-

ställningen i 8 nivåer.
l Varje gång du minskar två ljusstyrkenivåer,

minskar segmentvisningen av ljusstyrkan en
och en.

l Instrumentens ljusstyrka lagras när tänd-
ningslåset vrids till läge “LOCK” eller funk-
tionsläget ställs i läge “OFF”.

l Om du håller knappen intryckt längre än 1
sekund rullar ljusstyrkan automatiskt genom
de olika nivåerna och stannar när du släpper
knappen. Välj önskad ljusstyrka.

l På fordon som är utrustade med automatisk
lampkontroll visas inte belysningskontrol-
lskärmen när det är ljust ute och när tänd-
ningslåset eller körläget är PÅ.

Visning av återstående kör-
sträcka

E00538000014

Här visas den beräknade återstående kör-
sträckan (hur många fler kilometer eller mile
du kan köra). När körsträckan faller under ca.
50 km, visas “---”.

Multiinformationsdisplay
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OBSERVERA
l Körsträckan i displayen är baserad på före-

gående data om bränsleförbrukningen. Den
kan variera beroende på körförhållanden och
vanor. Se den visade sträckan som en grov
vägledning.

l När du tankar uppdateras denna information.
Om du däremot bara fyller på en liten mängd
bränsle, kan det hända att rätt värde inte vi-
sas. Fyll på tills tanken är full om möjligt.

l I sällsynta fall kan det visade värdet för åter-
stående körsträcka ändras om du parkerar i
en brant backe. Detta beror på att bränslet
förflyttas i tanken och är inget fel.

l Visningen kan ändras till önskade enheter
(km eller miles).
Se “Ändra funktionsinställningarna” på sid
5-08.

Visning av medelbränsleför-
brukning

E00531200017

Här visas medelbränsleförbrukningen från
den senaste återställningen till nuvarande tid-
punkt.
Lägesförhållandet för visning av medelbräns-
leförbrukningen kan växlas mellan automa-
tisk återställning och manuell återställning.
Anvisningar för hur du ändrar visning av me-
delbränsleförbrukning finns i “Ändra funk-
tionsinställningarna” på sid 5-08.

OBSERVERA
l Visningen av medelbränsleförbrukningen

kan nollställas separat i både automatiskt
nollställningsläge och i manuellt nollställ-
ningsläge.

l “---” visas när medelbränsleförbrukningen
inte kan mätas.

l Grundinställningen (standard) är “Auto-åter-
ställningsläge”.

l Medelförbrukningen varierar beroende på
körförhållanden (vägens beskaffenhet, kör-
sätt, etc.). Den visade bränsleförbrukningen
kan skilja sig från den faktiska förbrukning-
en. Se den visade förbrukningen som en
grov vägledning.

l Om batteriet kopplas bort raderas metoden
för nollställning av den genomsnittliga
bränsleförbrukningen från minnet.

l Displayinställningen kan ändras till önskad
enhet {km/L, L/100 km, mpg}.
Se “Ändra funktionsinställningarna” på sid
5-08.

Auto Stop & Go (AS&G)-över-
vakning*

E00531101068

Den totala tiden då motorn har varit avstängd
pga. Auto Stop & Go-systemet (AS&G) vi-
sas.
Se “Auto Stop & Go (AS&G)-system” på sid
6-20.

OBSERVERA
l När tändningen slås på eller funktionsläget

är ON igen, nollställs den ackumulerade ti-
den återställs.

Utetemperatur
E00533501095

Detta värde visar temperaturen utanför bilen.

OBSERVERA
l Displayinställningen kan ändras till önskad

enhet (°C eller °F).
Se “Ändra funktionsinställningarna” på sid
5-08.

l Beroende på faktorer som bl.a. körförhållan-
den, kan den visade yttertemperaturen avvi-
ka från den verkliga temperaturen.

Multiinformationsdisplay

5-05OA0W18E1 Instrument och Reglage

5



Varning is på vägbanan
E00533401078

Om yttertemperaturen sjunker under ca 3°C,
hörs en varningssignal och varningssymbolen
för låg yttertemperatur (A) blinkar under ca
10 sekunder.

VIKTIGT
l Det finns risk att det är is på vägbanan även

när denna symbol inte blinkar, så kör försik-
tigt.

Visning av återstående bränsle
E00522200545

Den återstående bränslenivån i tanken visas
när startnyckeln eller funktionsläget är i läge
ON.

1- Full
0- Tom

OBSERVERA
l Det kan ta flera sekunder att stabilisera dis-

playen efter tankning.
l Om bränsle fylls på när tändningslåset eller

funktionsläget är i läge ON kan bränslemäta-
ren ange fel bränslenivå.

l Markeringen för bränsleluckan (A) visar at
bränsleluckan sitter på vänster sida av bilen.

Varningsdisplay för återstående
bränsle

E00522402020

Om det bara finns ungefär 6 liter bränsle kvar
(ett segment visas) när tändningslåset eller
funktionsläget ställs i läge “ON”, blinkar det
sista segmentet i bränslemätaren. Om den
kvarvarande bränslenivån minskar ytterligare
kan det sista segmentet av bränsle ta slut,
“ “och stoplen på grafen blinkar.

VIKTIGT
l Kör inte med litet bränsle i tanken; om

bränslet tar slut kan katalysatorn skadas.

OBSERVERA
l I sluttningar och kurvor kan visningen bli

felaktig beroende på hur bränslet rör sig i
bränsletanken.

Multiinformationsdisplay
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Serviceindikator
E00522501011

Visar den beräknade kvarvarande tiden till
nästa regelbundna service som MITSUBISHI
MOTORS rekommenderar. “---” visas när
det är dags för service.
Skiftnyckeln anger regelbunden service.

OBSERVERA
l Beroende på bilens specifikationer kan det

visade värdet skilja sig från det som
MITSUBISHI MOTORS rekommenderar.
Dessutom kan du ändra displayinställningar-
na för nästa servicetidpunkt.
Om du vill ändra displayinställningarna kon-
taktar du en auktoriserad MITSUBISHI
MOTORS-återförsäljare.
För information, kontakta en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad.

Avstånd

Månad

1. Visar återstående tid till nästa regelbund-
na service.

OBSERVERA
l Avståndet visas i enheter om 100 km. Tiden

visas i månader.

2. Detta informerar dig om att en service
måste bokas in. Kontakta en auktorise-
rad MITSUBISHI MOTORS verkstad.

3. När bilen har varit på service hos en
auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-
verkstad visas den återstående tiden till
nästa regelbundna service.

Återställa
Visningen av “---” kan nollställas när tänd-
ningslåset eller funktionsläget är i läge OFF.

1. När du trycker lätt på multiinformations-
displayens knapp några gånger växlar
displayen till att visa servicepåminnel-
sen.

2. Håll multiinformationsdisplayens knapp
intryckt i minst 1 sekund för att få skift-
nyckeln att börja blinka. (Om du inte ut-
för någon åtgärd under ca 10 sekunders
blinkande återgår displayen till före-
gående skärm.)

3. Tryck lätt på multiinformationsdisp-
layens knapp medan symbolen blinkar
om du vill ändra displayen från “---” till
“cLEAr”. Efter detta visas den återståen-
de tiden till nästa regelbundna service.

VIKTIGT
l Kunden ansvarar för att regelbunden service

och annat underhåll utförs. Service och un-
derhåll måste utföras för att förhindra olyck-
or och felfunktion.

Multiinformationsdisplay
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OBSERVERA
l Visningen av “---” kan inte nollställas när

tändningslåset eller funktionsläget är i läge
ON.

l När “---” visas, efter en viss sträcka och en
viss tid, återställs displayen och tiden till
nästa regelbundna service visas.

l Om du av misstag nollställer displayen skall
du kontakta en auktoriserad MITSUBISHI
MOTORS verkstad.

Ändra funktionsinställningar-
na

E00522700726

Inställningarna för nollställning av medel-
bränsleförbrukning, bränsleförbrukningsen-
het och temperaturenhet kan ändras efter eget
önskemål när tändningslåset eller funktions-
läget är i läge ON.

VIKTIGT
l Föraren skall inte göra någon inställning på

displayen när bilen är i rörelse.
l När du skall använda systemet skall du stan-

na bilen på en säker plats.

Ändra återställningsläget för
medelbränsleförbrukning

E00522901044

Lägesförhållandet för visning av medelbräns-
leförbrukningen kan växlas mellan automa-
tisk återställning och manuell återställning.

1. När du trycker lätt på multiinformations-
displayens knapp några gånger växlar
displayen till att visa återstående kör-
sträcka.
Se “Informationsskärm” på sid 5-03.

2. Varje gång du trycker på multiinforma-
tionsdisplayens knapp i 1 sekunder eller
mer medan återstående körsträcka visas,
kan du växla mellan olika nollställnings-
lägen för medelbränsleförbrukning.
(A: Automatisk nollställning, B: manu-
ellt nollställningsläge)

Automatisk nollställning Manuell nollställning

Manuell nollställning
l När medelbränsleförbrukningen visas

kan du återställa mätaren genom att hålla
ned multiinformationsdisplayens knapp.

l När följande åtgärd utförs växlar läge-
sinställningen automatiskt från manuellt
till automatiskt.
[Gäller inte bilar utrustade med fjärrstyrt
manöversystem]
Vrid tändningslåset från “ACC” eller
“LOCK” till “ON”.
[Bilar utrustade med fjärrstyrt startsys-
tem]
Ändra funktionsläget från ACC eller
OFF till ON.
 
Växling till auto sker automatiskt. Om
växling till manuellt läge sker återställs
däremot informationen från den senaste
nollställningen.

Automatisk nollställning
l När medelbränsleförbrukningen visas

kan du återställa mätaren genom att hålla
ned multiinformationsdisplayens knapp.

l När motorknappen eller funktionsläget
är i följande lägen, återställs visningen
av snittförbrukning automatiskt.
[Gäller inte bilar utrustade med fjärrstyrt
manöversystem]
Tändningslåset är i läge “ACC” eller
“LOCK” i minst 4 timmar.
[Bilar utrustade med fjärrstyrt startsys-
tem]
Funktionsläget är i ACC eller OFF i
minst 4 timmar.

Multiinformationsdisplay
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OBSERVERA
l Medelförbrukningen kan nollställas separat

både i läget automatisk nollställning och i lä-
get manuell nollställning.

l Om batteriet kopplas bort raderas metoden
för nollställning av den genomsnittliga
bränsleförbrukningen från minnet.

l Grundinställningen (standard) är “Auto-åter-
ställningsläge”.

Ändra visningsenhet för bräns-
leförbrukning

E00523000768

Visningsenheten för bränsleförbrukning kan
växlas. Enheterna för körsträcka och bränsle-
mängd ändras också för att stämma överens
med den enhet som väljs för bränsleförbruk-
ningen.

1. När du trycker lätt på multiinformations-
displayens knapp några gånger växlar
displayen till att visa snittförbrukningen.
Se “Informationsskärm” på sid 5-03.

2. Håll multiinformationsdisplayens knapp
intryckt i minst 5 sekunder tills summern
ljudit två gånger.

3. Håll ned multiinformationsdisplayens
knapp för att växla mellan “km/L” →
“L/100 km” → “mpg” → “km/L”.

OBSERVERA
l Visningsenheterna för återstående kör-

sträcka, medelbränsleförbrukning växlas,
medan enheterna för hastighetsmätare, väg-
mätare, trippmätare och servicepåminnelse
är oförändrade.

l Minnet raderas om batteriet kopplas loss och
återgår automatiskt till fabriksinställningar-
na.

Enheterna för avstånd växlas också i följande
kombinationer för att matcha den valda
bränsleförbrukningsenheten.

Bränsleförbrukning Körsträcka

km/L km

L/100 km km

Bränsleförbrukning Körsträcka

mpg mile (s)

Ändra temperaturenheten
E00523101883

Visningsenheten för utomhustemperatur kan
växlas.

1. När du trycker lätt på multiinformations-
displayens knapp några gånger växlar
displayen till att visa utomhustemperatu-
ren.
Se “Informationsskärm” på sid 5-03.

2. Varje gång du trycker på multiinforma-
tionsdisplayens knapp under cirka 1 se-
kund på temperaturdisplayen växlar du
från °C till °F eller från °F till °C för ut-
omhustemperaturvisningen.

OBSERVERA
l I bilar med automatisk luftkonditionering

ändras temperaturvärdet på luftkonditioner-
ingspanelen i takt med utetemperaturen som
visas på multiinformationsdisplayen.
"°C" eller "°F" visas dock inte på klimatan-
läggningens temperaturdisplay.

Multiinformationsdisplay
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Indikerings- och varningslampor
E00501504224

1- Indikeringslampa för helljus
® sid. 5-11

2- Varningslampa för elektrisk servostyr-
ning (EPS) ® sid. 6-34

3- TPMS-varningslampa (Tyre Pressure
Monitoring System)* ® sid. 6-42

4- Indikeringslampor för blinkers/varnings-
blinkers ® sid. 5-11

5- Indikeringslampa för främre dimstrål-
kastare* ® sid. 5-11

6- Indikeringslampa för bakre dimljus
® sid. 5-11

7- Varningslampa för öppen dörr
® sid. 5-14

8- Varningslampa för kompletterande sä-
kerhetssystem (SRS) ® sid. 4-26

9- Varningslampa för hög kylvätsketempe-
ratur (röd) ® sid. 5-14

10- Indikatorlampa för låg kylvätsketempe-
ratur (grön) ® sid. 5-11

11- Indikeringslampa för motorkontroll
® sid. 5-13

12- Varningslampa för lågt oljetryck
® sid. 5-13

13- Varningslampa för dålig laddning
® sid. 5-13

14- Varningslampa för bromssystemet
® sid. 5-12

15- Varningslampa för låsningsfritt broms-
system (ABS) ® sid. 6-33

16- Multiinformationsdisplay ® sid. 5-02
17- Varningslampa för säkerhetsbälten

® sid. 4-07
18- Indikeringslampa för farthållare*

® sid. 6-37
19- Indikatorlampa för aktivt stabiliserings-

system (ASC) ® sid. 6-36
20- Indikatorlampa för avstängt aktivt stabi-

liseringssystem (ASC) ® sid. 6-36
21- Indikeringslampa för positionslampor-

na* ® sid. 5-11
22- ECO-indikeringslampa* ® sid. 5-12

Indikerings- och varningslampor
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23- Indikatorlampa för avstängt Auto Stop &
Go (AS&G)* ® sid. 6-23

24- Indikatorlampa för Auto Stop & Go
(AS&G)* ® sid. 6-20

25- ECO Drive Assist* ® sid. 5-12
26- Mer information finns i “Varningsakti-

vator” på sid 3-12.
(i förekommande fall)

27- Mer information finns i “Varningsakti-
vator” på sid 3-12.
(i förekommande fall)

 
Indikeringslampor

E00501600139

Indikeringslampor för blin-
kers/varningsblinkers

E00501700420

Dessa indikatorlampor blin-
kar i följande situationer.
l När blinkersspaken flyt-

tas för att aktivera en
blinkers.
Se “Spak för blinkers”
på sid 5-18.

l När varningsblinkersomkopplaren trycks
in.
Se “Strömställare för varningsblinkers”
på sid 5-18.

l När varningsblinkerserna aktiveras auto-
matiskt pga. en plötslig inbromsning.
Se “Nödstoppsignalsystem” på sid
6-32.

Indikeringslampa för helljus
E00501800186

Indikatorlampan lyser när
helljuset är tänt.

Indikeringslampa för främre
dimstrålkastare*

E00501900480

Denna indikeringslampa ly-
ser när dimljuset fram är
tänt.

Indikeringslampa för bakre
dimljus

E00502000215

Denna indikeringslampa ly-
ser när dimbakljuset är tänt.

Indikeringslampa för posi-
tionslamporna*

E00508901268

Denna kontrollampa tänds
när parkeringsljuset används.

Indikatorlampa för låg kylväts-
ketemperatur

E00502200060

Den här lampan lyser med
grönt sken när kylvätsketem-
peraturen är låg.

OBSERVERA
l När lampan slocknar ska det tas som en grov

indikation på när värmen börjar fungera.

Indikeringslampor
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ECO-indikeringslampa*
E00529800117

Den här indikeringslampan
lyser när du kör på ett bräns-
leeffektivt sätt.

ECO Drive Assist*
E00531701110

Denna funktion visar hur bränsleeffektivt du
kör under olika körförhållanden.
ECO Drive Assist-displayen ändras enligt
följande om du kör bränslesnålt med hjälp av
gaspedalen på ett sätt som överensstämmer
väl med bilens hastighet.

ECO-driving nivå

Låg High (Hög)

OBSERVERA
l På forodn med CVT visas endast ECO-dri-

veassistenten när foronet körs med växelväl-
jaren i läge D (KÖR).

Varningslampor
E00502400479

Varningslampa för bromssyste-
met

E00502502676

Denna lampa tänds när du
vrider tändningslåset till
“ON” eller ställer funktions-
läget i ON och slocknar efter
några få sekunder.
Kontrollera alltid att lampan

slocknar innan du kör iväg.
När tändningslåset eller funktionsläget är i
läge ON tänds bromsvarningslampan i följan-
de fall:
l När parkeringsbromsen är tilldragen.
l När bromsvätskenivån är för låg.
l När bromskraftfördelningen inte funge-

rar korrekt.

När tändningslåset eller funktionsläget är i
läge ON ljuder en summer i följande fall:
l Bilen rör sig snabbare än 8 km/h med

parkeringsbromsen ansatt.

VIKTIGT
l I följande situationer kan bromsförmågan

vara sämre och därför skall du inte köra med
hög hastighet och undvika att bromsa hårt.
Dessutom bör bilen stannas på en säker plats
och sedan kontrolleras.
• Om bromsvarningslampan inte tänds när

du drar till parkeringsbromsen eller om
den inte slocknar när parkeringsbromsen
lossas.

• Om ABS-varningslampan och varnings-
lampan för bromssystemet lyser samti-
digt.
Mer information finns i “ABS-varnings-
lampa” på sid 6-33.

• Om bromsvarningslampan fortsätter att
lysa under körning.

l Bilen skall stannas på följande sätt när
bromsförmågan är nedsatt.
• Trampa ned bromspedalen hårdare än

vanligt.
Även om bromspedalen går ned till sitt
absoluta bottenläge, skall du fortsätta att
hålla den nedtryckt.

• Om bromsförmågan helt uteblir skall du
bromsa med motorn för att minska hastig-
heten och bromsa med parkeringsbrom-
sen.
Trampa på bromspedalen för att tända
bromslamporna och varna bakomvarande
trafikanter.

Varningslampor
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Indikeringslampa för motor-
kontroll

E00502603296

Denna lampa ingår i bilens
diagnossystem som överva-
kar avgasemissionerna samt
styrsystemen för motorn och
CVT-växellådan.
Om det skulle uppstå ett fel i

något av dessa system, lyser eller blinkar
denna lampa.
Även om bilen normalt kan köras och inte
kräver omedelbar bogsering, rekommenderar
vi att du låter kontrollera systemet omgående.
Denna lampa tänds även när du vrider tänd-
ningslåset till “ON” eller ställer funktionslä-
get i ON och slocknar när motorn har startat.
Om den inte slocknar när motorn har startat
rekommenderar vi att du låter kontrollera bi-
len.

VIKTIGT
l Om du fortsätter att köra länge när denna

lampa lyser kan det bli ytterligare skador i
systemet för avgaskontroll. Även bränsleför-
brukning och körbarhet kan försämras.

l Om lampan inte tänds när du vrider tänd-
ningslåset till “ON” eller ställer funktionslä-
get i ON, rekommenderar vi att du låter kon-
trollera systemet.

VIKTIGT
l Om lampan tänds medan motorn går ska du

undvika att köra i hög hastighet och låt en
auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verk-
stad kontrollera systemet omgående.
Responsen från gaspedal och bromspedal
kanske påverkas negativt under dessa förhål-
landen.

OBSERVERA
l Motorns elektroniska styrmodul innehåller

också ett diagnossystem där data om eventu-
ella felfunktioner lagras (gäller speciellt fel i
avgassystemet).
Dessa data raderas ur minnet om batteriet
kopplas bort och därmed blir det svårt att
ställa en snabb diagnos. Koppla inte bort
batterikablarna när varningslampan för mo-
torkontroll lyser.

Varningslampa för dålig ladd-
ning

E00502701280

Denna lampa tänds när du
vrider tändningslåset till
“ON” eller ställer funktions-
läget i ON och slocknar när
motorn har startat.

VIKTIGT
l Om den tänds när motorn är i gång är det nå-

got fel i motorns laddningssystem. Parkera
bilen omedelbart på en säker plats och vi re-
kommenderar att du låter kontrollera bilen.

Varningslampa för lågt olje-
tryck

E00502800718

Denna lampa tänds när du
vrider tändningslåset till
“ON” eller ställer funktions-
läget i ON och slocknar när
motorn har startat. Om den
tänds när motorn går är olje-

trycket för lågt.
Stäng av motorn och låt kontrollera den.

VIKTIGT
l Denna varningslampa indikerar inte oljeni-

vån i motorn. Kontroll av oljenivån skall gö-
ras med mätstickan när motorn är avstängd.

l Om denna lampa tänds när oljenivån i mo-
torn är låg, skall du kontrollera nivån.

l Om du fortsätter att köra med för låg oljeni-
vå eller när denna lampa lyser kan motorn
skadas mycket allvarligt.

Varningslampor
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Varningslampa för hög kyl-
vätsketemperatur

E00503000049

Denna lampa tänds med rött
sken om kylvätsketempera-
turen blir för hög.

VIKTIGT
l Om lampan tänds under körning indikerar

det att motorn kan vara på väg att överhettas.
Att fortsätta att köra kan orsaka motorska-
dor. Stanna bilen omedelbart på en säker
plats och vidta nödvändiga åtgärder. (Se
“Överhettad motor” på sid 8-04.)

OBSERVERA
l Varningslampan för hög kylvätsketempera-

tur kan tändas när bilen har körts i höga has-
tigheter eller på branta vägar. Lampan kan
lysa utan att det måste föreligga ett fel. Det
bör upphöra om du håller motorn igång en
stund eller fortsätter att köra bilen.

Varningslampa för öppen dörr
E00503300895

Denna lampa lyser när någon
dörr eller bakluckan är öp-
pen eller inte är helt stängd.
Om bilens hastighet ökar till
ca 8 km/tim med en dörr el-
ler bakluckan öppen eller då-

ligt stängd, kommer en summer att avge 4
signaler som varning.

VIKTIGT
l Innan du börjar köra skall du kontrollera att

varningslampan är släckt.

Spak för hel- och halvljus
E00506004569

Strålkastare

OBSERVERA
l Lämna inte belysningen tänd under någon

längre stund när motorn inte är igång. Risk
att batteriet blir urladdat.

l När det regnar eller när bilen har tvättats,
kan linsens insida ibland bli immig, men det-
ta är inget funktionsproblem.
När lampan tänds, gör värmen att imman
försvinner. Om emellertid vatten samlas inne
i lampan, rekommenderar vi att du låter kon-
trollera den.

OBSERVERA
l HID-strålkastarna Bi-xenon (i förekomman-

de fall) har följande egenskaper.
• Ljuset ifrån Bi-xenon HID-strålkastare

kan gradvis förändras till blått när det an-
vänds.

• Glödlampans livslängd förkortas beroen-
de på hur frekvent den används. Om glöd-
lampan minskar i ljusstyrka, blinkar eller
blir rött, rekommenderar vi att du konsul-
terar en auktoriserad MITSUBISHI
MOTORS serviceverkstad.

Spak för hel- och halvljus
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Typ 1
Vrid strömställaren i änden av spaken för att
tända lamporna.

OFF Alla lampor släckta

Positionsljus, bakljus, nummer-
skylts- och instrumentbelysning
tända

Strålkastare och övriga lampor
tänds

Typ 2
Vrid strömställaren i änden av spaken för att
tända lamporna.

OFF Alla lampor släckta

AUTO

När tändningslåset eller funk-
tionsläget är i läge ON tänds och
släcks strålkastarna, positionsbe-
lysningen, baklysena, nummer-
skyltsbelysningen och instru-
mentpanelen automatiskt utifrån
de yttre ljusförhållandena. Alla
lampor stängs av automatiskt när
tändningslåset eller funktionslä-
get är i OFF.

Positionsljus, bakljus, nummer-
skylts- och instrumentbelysning
tända

Strålkastare och övriga lampor
tänds

OBSERVERA
l Känsligheten för den automatiska påslag-

ningen/avstängningen kan justeras. För yt-
terligare information, kontakta din auktorise-
rade MITSUBISHI MOTORS-återförsäljare.

l När strålkastarna släcks av av den automatis-
ka styrningen och startnyckeln är i läge
“ON” eller lägesväljaren är i ON, släcks
även de främre dimljusen (om bilen är utrus-
tad med sådana) och de bakre dimljusen. När
strålkastarna sedan slås på igen av den auto-
matiskt styrningen slås även de främre diml-
jusen på, men de bakre förblir släckta. Om
du vill slå på de bakre dimljusen igen trycker
du på strömställaren igen.

l Täck inte över givaren (A) för den automa-
tiska styrningen med ett klistermärker eller
liknande på vindrutan.

Spak för hel- och halvljus

5-15OA0W18E1 Instrument och Reglage

5



OBSERVERA
l Om lamporna inte tänds eller släcks när

strömställaren är i läge “AUTO”, trycker du
på strömställaren och rekommenderas sedan
lämna in bilen på kontroll.

Auto-släckning (av strålkasta-
re, dimljus, etc.)

l Om följande åtgärd utförs när lampom-
kopplaren är i läge “ ”, släcks lampor-
na automatiskt när förardörren öppnas.
[Utom bilar utrustade med fjärrstyrt ma-
növersystem]
Tändningslåset vrids till “LOCK” eller
“ACC” eller nyckeln tas ur.
[Bilar utrustade med fjärrstyrt startsys-
tem]
Funktionsläget är i OFF eller ACC.

l Om följande åtgärd utförs när lampom-
kopplaren är i läge “ ”, förblir lampor-
na tända i ca. 3 minuter när förardörren
stängs och släcks därefter.
[Utom bilar utrustade med fjärrstyrt ma-
növersystem]
Tändningslåset vrids till “LOCK” eller
“ACC” eller nyckeln tas ur.
[Bilar utrustade med fjärrstyrt startsys-
tem]
Funktionsläget är i OFF eller ACC.

OBSERVERA
l Funktionen auto-släckning fungerar ej när

strömställaren för lamporna är i läge “ ”.
l Funktionen för autosläckning av lampor kan

även inaktiveras.
Mer information kan du få av en auktorise-
rad MITSUBISHI MOTORS verkstad.

Om du vill ha lamporna tända:
1. I följande fall vrider du lampomkoppla-

ren till läge “OFF”.
[Utom bilar utrustade med fjärrstyrt ma-
növersystem]
Tändningslåset är i läge “LOCK” eller
“ACC”.
[Bilar utrustade med fjärrstyrt startsys-
tem]
Funktionsläget är i OFF eller ACC.

2. Slå på lamporna med strömställaren i
läge " " eller " " igen, så förblir
lamporna påslagna.

Varningssummer för lamporna
E00506100621

Om följande moment utförs ljuder en sum-
mer för att påminna föraren om att stänga av
lamporna.
[Gäller inte bilar utrustade med fjärrstyrt ma-
növersystem]
Om förardörren öppnas när nyckeln är i läge
"LOCK" eller "ACC" eller tas ut ur tänd-
ningslåset när lamporna är tända.

 
[Bilar utrustade med fjärrstyrt startsystem]
Om förardörren öppnas när funktionsläget är
ACC eller OFF när strålkastarna är tända.
 
I båda fallen stängs summern automatisk av
om auto-släckningen av lampor aktiveras,
lampströmställaren ställs i avstängt läge eller
dörren stängs.

Halvljuslampor
E00530601486

Halvljusautomatiken tänds när redoindikatorn
tänds och lampans strömställare är i läget
“OFF” eller “AUTO” och bakljusen är släck-
ta.

Spak för hel- och halvljus

5-16 OA0W18E1Instrument och Reglage

5



Avbländning (Hel-/Halvljus)
E00506200329

När lampströmställaren är i läge “ ”, växlar
strålkastarna från hel- till halvljus (eller från
halv- till helljus) varje gång du drar spaken
till (1). När helljuset är tänt, lyser också indi-
keringslampan för helljus i instrumentpane-
len.

Helljusblink
E00506300199

Du kan blinka med helljuset när du drar lätt i
spaken (2) tills du släpper spaken.
När helljuset är tänt, lyser också indikering-
slampan i instrumentpanelen.

OBSERVERA
l Det går att blinka med helljuset även när

lampströmställaren är i läge “OFF”.

OBSERVERA
l Om du stänger av belysningen med strålkas-

tarna inställda på helljus kommer de automa-
tiskt att tändas på halvljus nästa gång du vri-
der lampströmställaren till “ ”.

Strömställare för
strålkastarinställning

E00506401982

Strålkastarnas vinkel varierar beroende på
den last som finns i bilen.
Strömställaren för strålkastarinställningen
kan användas till att justera strålkastarkäglans
avstånd (vid halvljus) så att strålkastarskenet
inte bländar andra förare.
Ställ in enligt följande tabell.

VIKTIGT
l Utför alltid justeringar innan körning.

Försök aldrig justera under körning eftersom
det kan orsaka olyckor.

OBSERVERA
l Vid justering av strålkastarkäglan ställer du

först ratten i läge “0” (det högsta läget).

Bilens kondition Strömställarens
läge

“0”

“0”

“2”

“3”

Strömställare för strålkastarinställning

5-17OA0W18E1 Instrument och Reglage

5



Bilens kondition Strömställarens
läge

“3”

•: 1 person
: Fullt bagage

 

Strömställarens läge 0-

 Endast föraren/Föraren + 1 passagerare
fram

Strömställarens läge 2-

 5 personer (inkl. föraren)

Strömställarens läge 3-

 5 personer (inkl. föraren) + Fullt i ba-
gageutrymmet/föraren + Fullt i baga-
geutrymmet

Spak för blinkers
E00506502704

1- Blinkers
Vid en normal sväng, använd läge (1).
Spaken återgår då automatiskt efter
svängen.

2- Signal för körfältsbyte
Om du trycker lätt på spaken till (2) vid
filbyte blinkar körriktningsvisarna och
lampan på instrumentpanelen bara me-
dan du håller i spaken.
När du trycker spaken mot (2) och sedan
släpper den, blinkar blinkerserna och in-
dikeringslamporna på instrumentpanelen
3 gånger.

OBSERVERA
l Om lampan blinkar ovanligt snabbt kan

glödlampan i en blinkerslampa ha gått sön-
der. Ve rekommenderar att du låter inspekte-
ra bilen.

l Det går att aktivera följande funktioner.
• Blinkning med blinkerslamporna när

tändningslåset eller funktionsläget är i
läge ACC.

• Inaktivera funktionen med 3 blinkningar
vid filbyte.

• Den tid som krävs för att aktivera 3-blink-
ningsfunktionen med spaken kan justeras.

• Ändra tonen för summern som ljuder till-
sammans med körriktningsvisarna.

Mer information kan du få av en auktorise-
rad MITSUBISHI MOTORS verkstad.

Strömställare för
varningsblinkers

E00506601027

Använd strömställaren för varningsblinkers
om bilen måste parkeras på körbanan i ett
nödfall.
Varningsblinkersen kan alltid användas, oav-
sett vilket läge tändningslåset eller funktions-
läget står i.
 
Tryck på strömställaren för att tända var-
ningsblinkers, alla blinkerslampor kommer
då att blinka kontinuerligt.

Spak för blinkers
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Stäng av genom att trycka på strömställaren
en gång till.

OBSERVERA
l När varningsblinkers har aktiverats manu-

ellt, fungerar inte nödstoppssignalen.
Se “Nödstoppsignalsystem” på sid 6-32.

Strömställare för dimlampa
E00506700034

Strömställare för främre dim-
ljus*

E00508300685

De främre dimljusen kan användas när strål-
kastarna eller bakljusen är på. Vrid knappen i
riktning “ON” för att tända de främre dimlju-
sen. En indikeringslampa i instrumentpanelen
tänds samtidigt. Vrid knappen i riktning
“OFF” för att släcka de främre dimljusen.
Vredet går automatiskt tillbaka till viloläget
när du släpper det.

OBSERVERA
l Dimljusen fram släcks automatiskt när strål-

kastarna och positionslamporna bak släcks.
För att åter tända dimljusen fram skall du
vrida vredet i riktning “ON” efter att du tänt
strålkastarna och positionslamporna bak.

l Använd inte dimstrålkastare utom i dimmiga
förhållanden. Det starka skenet kan annars
blända mötande förare.

Strömställare för dimbakljus
E00508400569

Det bakre dimljuset kan tändas när strålkas-
tarna eller de främre dimstrålkastarna (i före-
kommande fall) är tänt.
En indikeringslampa i instrumentpanelen ly-
ser när dimljuset bak är tänt.
 
[Modeller utan främre dimljus]
Vrid vredet en gång i riktning “ON” för att
tända dimljusen bak. För att släcka dimljusen
bak skall du vrida vredet en gång i riktning
“OFF”. Vredet går automatiskt tillbaka till vi-
loläget när du släpper det.
 
[Modeller med främre dimljus]

Strömställare för dimlampa
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Vrid vredet en gång i riktning “ON” för att
tända dimljusen fram. Vrid vredet en gång i
riktning “ON” för att tända dimljusen bak.
För att släcka dimljusen bak skall du vrida
vredet en gång i riktning “OFF”. Vrid vredet
en gång i riktning “OFF” för att släcka diml-
jusen fram. Vredet går automatiskt tillbaka
till viloläget när du släpper det.

OBSERVERA
l Det bakre dimljuset stängs automatiskt av

när strålkastarna och de främre dimstrålkas-
tarna (i förekommande fall) släcks.

l För att tända dimljusen bak igen, skall du
vrida vredet en gång i riktning “ON” efter att
du tänt strålkastarna. (Bil utan dimljus fram)

l För att tända dimljusen bak igen, skall du
vrida vredet två gånger i riktning “ON” efter
att du tänt strålkastarna. (Bil med dimljus
fram)

Strömställare för
vindrutetorkare och spolare

E00507101739

Vindrutetorkarna, bakrutetorkaren och bakru-
tespolaren kan användas när tändningslåset
eller funktionsläget är i läge ON eller ACC.
Om bladen frusit fast på vindrutan eller bak-
rutan får du inte starta torkarna förrän isen
smält och bladen är fria, i annat fall kan tor-
karmotorerna skadas.

VIKTIGT
l Om vindrutespolaren används när det är kallt

kan spolarvätskan omedelbart frysa på vind-
rutan och blockera sikten. Värm, om möjligt,
först upp vindrutan eller bakrutan med de-
frostern innan du använder spolaren.

Vindrutetorkare
E00516901935

Utom för bilar med regnsensor

MIST- Enslagsfunktion
Torkarna gör endast ett slag.

OFF- Avstängd

INT- Intermittent (Hastighetsberoen-
de)

LO- Långsam

HI- Snabb

Strömställare för vindrutetorkare och spolare
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Ändring av intervallen
Med spaken i läge “INT” (hastighetsberoen-
de) kan du ändra vindrutetorkarnas intervall
mellan slagen genom att vrida vredet (A).

Typ 1

Typ 2

1- Snabb
2- Långsam

OBSERVERA
l Den hastighetsberoende funktionen för vind-

rutetorkarna kan kopplas bort.
Mer information kan du få av en auktorise-
rad MITSUBISHI MOTORS verkstad.

Enslagsfunktion
Tryck spaken i pilens riktning och släpp, om
du vill att torkarna ska slå ett slag.
Använd denna funktion när du kör i dimma
eller dis.

Bilar med regnsensor
E00517000402

MIST- Enslagsfunktion
Torkarna gör endast ett slag.

OFF- Avstängd

AUTO- Automatisk torkarstyrning
Regnsensor
Torkarna fungerar automatiskt
beroende på hur blöt vindrutan
blir.

LO- Långsam

HI- Snabb

Regnsensor
Kan bara använda när tändningslåset eller
funktionsläget är i läge ON.

Strömställare för vindrutetorkare och spolare
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Om spaken ställs i läge “AUTO”, känner
regnsensorn (A) av mängden regn (eller snö,
annan fukt, damm etc.) och aktiverar sedan
torkarna automatiskt.
Ha spaken i läge “OFF” om vindrutan är
smutsig och vädret är torrt.
Användning av torkarna under dessa förhål-
landen kan repa vindrutan och skada torkar-
na.

VIKTIGT
l Om tändningslåset eller funktionsläget är i

läge ON och spaken i läge “AUTO”, kan det
hända att torkarna slår automatiskt i de situa-
tioner som beskrivs nedan.
Om dina händer fastnar kan du skadas eller
torkarna sluta fungera på rätt sätt. Se till att
tändningslåset är i läge “LOCK” eller flytta
funktionsläget till OFF, eller flytta spaken
till läge “OFF” om du vill avaktivera regn-
sensorn.
• Vid rengöring av vindrutans yttersida, om

du rör vid regnsensorn.

VIKTIGT
• Vid rengöring av vindrutans yttersida, om

du torkar av regnsensorn med en trasa.
• Vid användning av en automatisk biltvätt.
• En fysisk stöt på vindrutan.
• En fysisk stöt på regnsensorn.

OBSERVERA
l För att skydda torkarnas gummidelar slår

inte torkarnas när bilen står stilla och utom-
hustemperaturen är runt 0 °C eller lägre.

l Täck inte över sensorn med ett klistermärke
på vindrutan. Behandla heller inte vindrutan
med något vattenavstötande skikt. Regnsen-
sorn kan då inte känna av hur mycket det
regnar och torkarna kan sluta fungera på rätt
sätt.

l I följande fall kan regnsensorn sluta fungera.
Mer information kan du få av en auktorise-
rad MITSUBISHI MOTORS verkstad.
• När torkarna slår med konstant intervall

trots att regnets intensitet ändras.
• När torkarna inte slår trots att det regnar.

OBSERVERA
l Torkarna kan slå automatiskt när saker som

insekter eller främmande föremål hamnar på
vindrutan ovanpå regnsensorn eller när vind-
rutan är frusen. Föremål som fastnar på
vindrutan innebär att torkarna stannar när de
inte lossnar. Om du vill använda torkarna
igen ställer du spaken i läge “LO” eller
“HI”.
Det kan dessutom hända att torkarna slår au-
tomatiskt pga. starkt direkt solljus eller
elektromagnetiska vågor. För att stoppa tor-
karna, ställ spaken i läge “OFF”.

l Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI
MOTORS service när du byter vindruta eller
förstärker glaset runt sensorn.

Justera regnsensorns känslighet
När spaken är i läge “AUTO” (regnsensor)
går det att justera regnsensorns känslighet
med ratten (B).

“+”- Högre känslighet för regn

Strömställare för vindrutetorkare och spolare
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“-”- Lägre känslighet för regn

OBSERVERA
l Det går att aktivera följande funktioner.

• Automatisk funktion (känslighet för
regndropp) kan ändras till intervallfunk-
tion (bilhastighetsberoende).

• Automatisk funktion (känslighet för
regndropp) kan ändras till intervallfunk-
tion (utom bilhastighetsberoende).

Mer information kan du få av en auktorise-
rad MITSUBISHI MOTORS verkstad.

Enslagsfunktion
Tryck spaken i pilens riktning och släpp, om
du vill att torkarna ska slå ett slag.
Använd denna funktion när du kör i dimma
eller dis.

Torkarna fortsätter att slå när spaken höjs till
läget “MIST” och släpps när startnyckeln el-
ler funktionsläget är i läge “ON” eller
“ACC”. Torkarna fortsätter slå när spaken
hålls i läge “MIST”.

Torkarna fortsätter att slå när spaken trycks
till läget “AUTO” och ratt (C) vrids i rikt-
ningen “+” när startnyckeln är i läge “ON”
eller funktionsläget är i ON.

Vindrutespolare
E00507201310

Spolarvätska sprutas på vindrutan när du drar
torkar-/spolarspaken mot dig.
Torkarna gör automatiskt flera slag samtidigt
som spolarvätska sprutas på rutan.

VIKTIGT
l Om vindrutespolaren används när det är kallt

kan spolarvätskan omedelbart frysa på vind-
rutan och blockera sikten. Värm, om möjligt,
först upp vindrutan med defrostern innan du
använder spolaren.

Strömställare för vindrutetorkare och spolare
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Bakrutetorkare och spolare
E00507301379

INT - Torkaren arbetar kontinuerligt
under många sekunder och
övergår sedan till att gå inter-
mittent med 8 sekunders inter-
vall.

OFF - Avstängd

- Spolarvätska sprutas på bak-
rutan när du vrider vredet så
långt det går åt någondera hål-
let.
Torkarna gör automatiskt flera
slag samtidigt som spolarväts-
ka sprutas på rutan.

OBSERVERA
l På bilar med CVT-växellåda, för att säker-

ställa en klar sikt bakåt slår torkaren flera
slag när backväxeln är ilagd så länge som
strömställaren är i läge “INT”.
Efter de kontinuerliga slagen övergår torka-
ren till intervallgång.

l Det går att ändra dessa funktioner på följan-
de sätt:
• Justering av intervallen vid automatisk

funktion.
• Ändring av vindrutetorkarnas gång från

intermittent till kontinuerlig gång.
Mer information kan du få av en auktorise-
rad MITSUBISHI MOTORS verkstad.

Försiktighet vid användning av
torkare och spolare

E00507601431

l Om de rörliga torkarna blockeras mitt i
ett svep, av is eller andra objekt på glaset
kommer torkarbladet att stanna tempo-
rärt för att förhindra att motorn överhet-
tas. I så fall ska du parkera fordonet på
en säker plats, stänga av motorn eller
sätta driftläget på "LOCK" (LÅS). Ta
sedan bort isen eller de hindrande objek-
ten. Torkarna kommer starta så snart tor-
karmotorn har kylts av, kontrollera att
torkarna fungerar innan du använder
dem.

l Använd inte torkarna när glasytan är
torr.
Glasytan kan bli repig och torkarbladen
slits ut i förtid

l Innan du använder torkarna när det är
kallt, skall du kontrollera att de inte är
fastfrusna på glasytan. Torkarmotorn
kan brännas sönder om torkarbladen är
fastfrusna.

l Kör inte spolaren kontinuerligt längre än
20 sekunder. Kör inte spolaren om spo-
lartanken är tom.
Pumpmotorn kan brännas sönder.

l Kontrollera regelbundet nivån i spolar-
tanken och fyll på om nödvändigt.
När det är fryskallt skall du använda en
spolarvätska som inte fryser i spolartan-
ken. I annat fall kan följden bli att spola-
ren inte fungerar och att systemet fryser
sönder.

Strömställare för
bakrutedefroster

E00507902574

Strömställaren för bakrutedefrostern kan an-
vändas när motorn är igång.
Tryck på strömställaren för att koppla på bak-
rutedefrostern. Den stängs av automatiskt ef-
ter ca 20 minuter. Om du vill stänga av bak-
rutedefrostern innan det har gått 20 minuter
trycker du en gång till på strömställaren.

Strömställare för bakrutedefroster
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Indikeringslampan (A) lyser när bakrutede-
frostern är påkopplad.

Typ 1

Typ 2

OBSERVERA
l Om bilen är utrustad med eluppvärmda

backspeglar avfrostas de samtidigt med bak-
rutan. Se “El-värmd spegel” på sid 6-09.

OBSERVERA
l Defrostern skall inte användas för att smälta

snö utan bara för att ta bort imma. Tag bort
snön innan du kopplar på defrostern.

l För att undvika onödig urladdning av batteri-
et skall du inte använda bakrutedefrostern
samtidigt som du startar motorn eller när
motorn inte är i gång. Stäng av defrostern
omedelbart när rutan är klar.

l Vid rengöring av bakrutans insida skall du
använda en mjuk trasa och bara torka längs
med värmetrådarna och vara försiktig så att
du inte skadar dem.

l Låt inte något komma mot insidan av bakru-
tan, följden kan bli skadade eller avbrutna
värmetrådar.

Signalhorn
E00508000640

Tryck på ratten på eller runt markeringen
“ ”.

Signalhorn
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Ekonomisk körning
E00600102510

För att möjliggöra ekonomisk körning måste
vissa tekniska krav vara uppfyllda. Förutsätt-
ningen för låg bränsleförbrukning är att mo-
torn är rätt justerad. För att bilen skall få lång
livslängd och lägsta möjliga driftkostnader,
rekommenderar vi att du låter bilen få service
enligt serviceschemat.
Bränsleekonomi liksom mängden avgaser
och oljudet från bilen är i högsta grad beroen-
de på ditt körsätt och aktuella körförhållan-
den. Följande punkter skall observeras för att
minska förslitningen av bromsar, däck och
motor liksom för att minska föroreningen av
miljön.

Fartökning eller fartminsk-
ning.

Kör efter trafikförhållandena och undvik
plötslig acceleration och plötsliga inbroms-
ningar, då dessa ökar bränsleförbrukningen.

Växling

Växla bara vid lämplig hastighet och lämpligt
motorvarvtal. Använd alltid högsta möjliga
växel.

Stadskörning

Körning med ständiga starter och stopp ökar
medelförbrukningen. Använd vägar där trafi-
ken flyter jämnt när så är möjligt. Om det är
bilköer ska du undvika att använda låg växel
vid högt motorvarvtal.

Tomgång

Bilen förbrukar bränsle även vid tomgång.
Undvik långvarig tomgångskörning när så är
möjligt.

Hastighet

Vid högre hastighet förbrukas mer bränsle.
Undvik att köra med bilens högsta hastighet.
Även en liten minskning av trycket på gaspe-
dalen spar mycket bränsle.

Lufttryck i däcken

Kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.
För lågt lufttryck i däcken ökar rullmotstån-
det och därmed bränsleförbrukningen. Dess-
utom har lågt lufttryck allvarlig inverkan på
däckslitage och bilens stabilitet.

Last

Kör inte med onödig last i bagageutrymmet.
Speciellt i stadstrafik med ständiga starter
och stopp har bilens ökade vikt stor inverkan
på bränsleförbrukningen. Undvik också att
köra med onödig last, etc. på taket; det ökade
luftmotståndet ökar bränsleförbrukningen.

Kallstart

Start med kall motor kräver mer bränsle.
Onödig bränsleförbrukning orsakas också när
en varm motor hålls i gång. När motorn star-
tat skall du börja köra så snart som möjligt.

Luftkonditionering

Vid användning av luftkonditioneringen ökar
bränsleförbrukningen.

Bilkörning, alkohol och
droger

E00600201194

Rattfylleri är en av de vanligaste orsakerna
till bilolyckor.

Ekonomisk körning
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Din förmåga att köra kan vara allvarligt ned-
satt även med en alkoholhalt i blodet långt
under minimun enligt lag. Om du har druckit,
låt bli att köra. Låt en nykterist köra, tag en
taxi, ring en bekant eller åk med allmänna
transportmedel. Att dricka kaffe eller ta en
kall dusch kan inte göra dig nykter.
På motsvarande sätt försämrar både receptbe-
lagda och receptfria läkemedel din uppmärk-
samhet, fattningsförmåga och reaktionstid.
tala med din läkare eller ditt apotek innan du
kör under påverkan av någon av dessa medi-
ciner.

VARNING
l ALDRIG SPRIT VID KÖRNING.

Din uppfattningsförmåga är mindre god,
dina reflexer är långsammare och ditt
omdöme är försämrat.

Råd för säker körning
E00600300619

Absolut säker körning och skydd mot olyckor
kan inte helt garanteras. Men vi rekommen-
derar att du tänker extra noga på följande:

Säkerhetsbälten

Innan du startar skall du själv och alla even-
tuell passagerare, även i baksätet, ta på säker-
hetsbältena.

Golvmattor

VARNING
l Se till att golvmattorna inte hindrar peda-

lerna genom att välja mattor lämpliga för
bilen och lägga dem korrekt.
För att hindra att mattorna glider ur läge,
skall du sätta fast dem med krokarna, etc.
Observera att om en matta ligger över en
pedal eller om en matta ligger uppe på en
annan matta kan det hindra pedalernas
rörelser och leda till en allvarlig olycka.

Körning med barn i bilen

l Lämna aldrig bilen utan tillsyn med
nyckeln i om det sitter barn i bilen. Det
finns risk att barnen leker med reglagen,
startar bilen och orsakar en olycka.

l Småbarn och spädbarn måste enligt lag
sitta väl fastspända i för deras storlek
lämpliga bilbarnstolar eller på bälteskud-
dar för maximalt skydd vi en eventuell
olycka.

l Låt aldrig barn leka i bagageutrymmet.
Det är mycket farligt att låta dem leka
där när bilen är i rörelse.

Lastning av bagage

När du lastar bagage, var noga med att inte
lasta något över höjden på ryggstöden. Detta
är farligt inte bara för att bakåtsikten begrän-
sas, utan också för att bagaget kan kastas in i
passagerarutrymmet vid en hård bromsning.

Inkörning
E00600402597

Vid inkörningen under de första 1.000 km,
bör du köra din nya bil varsamt och följa ned-
anstående anvisningar så ökar bilens livs-
längd liksom att framtida ekonomi och pre-
standa blir bättre.
l Rusa inte motorn på höga varvtal.
l Undvik snabba starter, kraftiga accelera-

tioner, hårda bromsningar och hög has-
tighet utom för något kort moment.

l Överskrid inte de inkörningshastigheter
som anges nedan.
Följ alltid gällande hastighetsbestämmel-
ser.

Råd för säker körning
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l Lasta inte bilen över tillåten max. last.
l Kör inte med hus- eller släpvagn.

Bilar med manuell växellåda

Växlingspunkt Max. hastighet

1a växeln 35 km/h

2a växeln 65 km/h

3e växeln 95 km/h

4e växeln 120 km/h

5e växeln 145 km/h

Bilar med CVT-växellåda

Växlingspunkt Max. hastighet

“D” (KÖRLÄGE) 100 km/h

Parkeringsbroms
E00600501751

Vid parkering av bilen skall du först stanna
den helt och sedan ansätta parkeringsbromsen
tillräckligt hårt för att hålla bilen stilla.

Drag till

1- Trampa ned bromspedalen utan att släp-
pa den och drag sedan spaken uppåt utan
att trycka in knappen i änden av spaken.

VIKTIGT
l När du avser att använda parkeringsbrom-

sen, skall du först trampa hårt på bromspeda-
len för att stanna bilen helt innan du drar i
spaken till parkeringsbromsen. Om du drar i
spaken till parkeringsbromsen medan bilen
är i rörelse kan bakhjulen låsas, och därmed
blir bilen svår att styra. Det kan också leda
till att parkeringsbromsen skadas.

OBSERVERA
l Drag uppåt i bromsspaken med tillräcklig

kraft för att hålla bilen stillastående efter att
du släppt bromspedalen.

OBSERVERA
l Om parkeringsbromsen inte kan hålla bilen

stillastående efter att du släppt bromspeda-
len, skall du låta kontrollera bilen omedel-
bart.

Lossa

1- Håll ned bromspedalen och dra sedan
upp spaken något.

2- Tryck in knappen i änden av spaken.
3- Släpp ned spaken helt.

Parkeringsbroms
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VIKTIGT
l Innan du börjar köra skall du kontrollera att

parkeringsbromsen är helt lossad och att var-
ningslampan för bromsen slocknat.
Om du kör utan att ha lagt ur parkerings-
bromsen helt tänds varningslampan en sum-
mer ljuder när bilens hastighet överskrider
8 km/h.
Om bilen körs utan att lossa parkerings-
bromsen, kommer bromsarna att bli överhet-
tade och därmed blir bromsen mindre effek-
tiv eller slutar fungera.

l Om varningslampan för bromssystemet inte
slocknar när parkeringsbromsen är helt los-
sad, kan det vara något fel i bromssystemet.
Låt kontrollera din bil omedelbart.
Mer information finns i “Varningslampa för
bromssystemet” på sid 5-12.

Parkering
E00600601589

När du parkerar bilen skall du först dra till
parkeringsbromsen helt och sedan flytta väx-
elspaken till 1:an eller “R” (Back) i bilar med
manuell växellåda, eller sätta växelväljaren i
läge “P” (PARKERING) i bilar med CVT-
växellåda.

Parkering i backar

För att hindra bilen att rulla, gör på följande
sätt:

Parkering i nedförsbacke
Vrid framhjulen mot trottoarkanten och låt
bilen rulla framåt tills hjulet på trottoarsidan
går lätt mot kantstenen.
Drag till parkeringsbromsen och sätt växels-
paken i läge “R” (Back) (M/T) eller växelväl-
jaren i läge “P” (PARKERING) (CVT-växel-
låda).
Om nödvändigt – lägg stoppklossar vid hju-
len.

Parkering i uppförsbacke
Vrid framhjulen bort från trottoarkanten och
låt bilen rulla bakåt tills hjulet på trottoarsi-
dan går lätt mot kantstenen.
Drag till parkeringsbromsen och sätt växels-
paken i ettans växel (M/T) eller växelväljaren
i läge “P” (PARKERING) (CVT-växellåda).
Om nödvändigt – lägg stoppklossar vid hju-
len.

OBSERVERA
l Om din bil har CVT-växellåda, skall du först

sätta an parkeringsbromsen innan du för
växelväljaren till “P” (PARKERING). Om
du flyttar växelväljaren till “P” (PARKER-
ING) innan du drar till parkeringsbromsen,
kan det bli svårt att flytta växelväjaren från
“P” (PARKERING) nästa gång du skall köra
bilen, det kommer då att krävas stor kraft för
att flytta växelväljaren från “P” (PARKER-
ING).

Parkering med motorn igång

Låt aldrig motorn vara i gång om du stannar
för att sova/vila. Likaså, låt aldrig motorn gå
i ett stängt eller ett dåligt ventilerat utrymme.

VARNING
l Om du låter motorn gå riskerar du all-

varliga eller livsfarliga skador om du av
misstag skulle flytta växelspaken (M/T)
eller växelväljaren (CVT) eller att giftiga
avgaser samlas inne i bilen.

Parkering
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Var bör du parkera

VARNING
l Parkera inte på platser där det finns

brännbart material såsom torrt gräs eller
torra löv som kan komma i kontakt med
heta avgaser och börja brinna.

Håll inte ratten vriden till ett
ändläge under lång tid

Då kan det krävas mer kraft för att vrida på
ratten.
Se “Elektrisk servostyrning (EPS)” på sid
6-34.

När du går från bilen

Ta alltid med dig nyckeln och lås alla dörrar
och bakluckan när du lämnar bilen utan upp-
sikt.
Försök att alltid parkera på en väl upplyst
plats.

Höjdinställning av ratten
E00600700554

1. Frikoppla spaken samtidigt som du hål-
ler upp ratten.

2. Ställ in ratten i önskat läge.
3. Lås fast ratten så den sitter säkert genom

att dra spaken helt upp.

A- Låst
B- Frikopplad

VARNING
l Försök aldrig justera ratten under kör-

ning.

VIKTIGT
l När du släpper spaken håller du ratten med

handen för att förhindra att den faller ned till
det lägsta läget.

Inre backspegel
E00600800816

Ställ in backspegeln först efter att du gjort
eventuella justeringar av förarsätet så, att du
får bra sikt bakåt.

VARNING
l Försök aldrig justera backspeglarna un-

der körning. Det kan bli farligt.
Justera alltid backspeglarna innan du
börjar köra.

Ställ in backspegeln så att du får maximal
sikt genom bakrutan.

Justera spegelns läge i vertikal-
led

Det går att flytta spegeln upp eller ner för att
justera läget.

Höjdinställning av ratten
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Ställ spegeln så här

Det går att flytta spegeln upp eller ner och
vänster eller höger för att justera läget.

Minska bländningen

Vippan (A) i nederkant av spegeln kan an-
vändas för att ställa om spegeln för att mins-
ka bländning från strålkastarna på bakomva-
rande fordon vid mörkerkörning.

1- Normal
2- Avbländad

Utvändiga backspeglar
E00600900761

VARNING
l Försök aldrig justera backspeglarna un-

der körning. Det kan bli farligt.
Justera alltid backspeglarna innan du
börjar köra.

VARNING
l Din bil är utrustad med backspeglar av

konvex typ. Tänk på följande. Det du ser i
spegeln ser ut att vara mindre och längre
bort jämfört med en plan spegel.
Använd inte denna spegel för att bedöma
avståndet till en bakomvarande bil vid
byte av körfält.

Ställ spegeln så här
E00601001942

De yttre backspeglarna kan justeras när tänd-
ningslåset eller funktionsläget är i läge ON
eller ACC.

Utvändiga backspeglar
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1. Skjut väljaren (A) åt samma sida som
den backspegel du vill justera.

Gäller inte bilar utrustade med 

tangent för infällning av 

backspegel

Bilar utrustade med tangent för 

infällning av backspegel

L- Justering av vänstra, utvändiga back-
spegeln
R- Justering av högra, utvändiga backspe-
geln

2. Tryck på strömställaren (B) till vänster,
till höger, upp eller ned för att justera
backspegeln.

1- Upp
2- Ned
3- Höger
4- Vänster

3. För tillbaka reglaget (A) till mittenläget
(·).

In- och utfällning av de yttre
backspeglarna

E00618201601

De yttre backspeglarna kan fällas in mot si-
dofönstren så att de inte skadas vid parkering
på trånga platser.

VIKTIGT
l Kör inte bilen med speglarna i infällt läge.

Olyckor kan inträffa till följd av bristande
uppsikt bakåt.

[Utom bilar utrustade med infällnings-
knapp]
Tryck backspegeln bakåt med handen för att
dra in den.
När du fäller ut backspegeln drar du den
framåt tills den klickar på plats.

[För bilar utrustade med infällnings-
knapp]

In- och utfällning av speglarna
med strömställaren för infäll-
ning av speglarna
Med tändningslåset eller funktionsläget i läge
ON eller ACC skall du trycka på strömställa-
ren för speglarna för att fälla in speglarna.
Tryck en gång till för att fälla ut speglarna till
normalläget.
Efter att du vridit tändningslåset till “LOCK”
eller ställt funktionsläget i OFF, är det möj-
ligt att fälla in eller ut speglarna med ströms-
tällaren under ca 30 sekunder.

Utvändiga backspeglar
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VIKTIGT
l Det går att fälla in eller ut speglarna för

hand. Efter att du fällt in en spegel med
strömställaren, måste du emellertid också
använda strömställaren för att fälla ut den
igen, inte för hand. Om du fäller ut spegeln
för hand efter att du fällt in den med ströms-
tällaren, kanske den inte låses fast korrekt i
utfällt läge. Följden kan bli, att den rör sig
av fartvinden eller vibrationerna under när
du kör, så att du förlorar bakåtsikten.

OBSERVERA
l Var försiktig så att du inte klämmer händer-

na när speglarna är i rörelse.
l Om du fäller en spegel för hand eller om den

flyttats efter att den slagit mot en person el-
ler något annat, kanske det inte går att åter-
föra den till normalläge med strömställaren.
Om detta händer, skall du trycka på ströms-
tällaren för att fälla in backspeglarna till in-
fällt läge, tryck sedan en gång till på ströms-
tällaren för att fälla ut dem till normalläget.

l Om backspeglarna frusit fast och inte funge-
rar som vanligt, får du absolut inte trycka på
strömställaren upprepade gånger, eftersom
detta kan resultera i att motorerna för back-
speglarna bränns sönder.

In- och utfällning av speglarna
utan att använda strömställaren
för infällning av speglarna
[Utom bilar utrustade med fjärrstyrt manö-
versystem]
Speglarna fälls in och ut automatiskt när alla
dörrar låses eller låses upp med fjärrkontrol-
len för det fjärrstyrda centrallåset.
Se “Fjärrstyrt centrallåssystem” på sid 3-04.
[Fordon med fjärrstyrt manöversystem]
Speglarna fälls in och ut automatiskt när alla
dörrar låses eller låses upp med fjärrkontrol-
len eller den fjärrstyrda manöverfunktionen i
det fjärrstyrda manöversystemet.
Se “Fjärrstyrt centrallåssystem” på sid 3-04.
Se “Fjärrstyrt manöversystem: Använda
fjärrmanöverfunktionen” på sid 3-09.

OBSERVERA
l Funktionerna kan modifieras enligt nedan-

stående. Rådfråga en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad.
• Förläng automatiskt när förardörren är

stängd, och sedan utfölande.
[Utom bilar utrustade med fjärrstyrt ma-
növersystem]
Vrid tändningslåset till läge “ON” eller
“ACC”.
[Fordon med fjärrstyrt manöversystem]
Ställ funktionsläget i ON eller ACC.

OBSERVERA
• Dra tillbaka automatiskt när tändningsom-

kopplaren är vriden i position “LOCK”
(LÅST) eller driftläget är inställt på
“OFF”, och förardörren sedan öppnas.

• Fäll ut automatiskt när bilens hastighet
når 30 km/h.

• Inaktivera den automatiska utfällnings-
funktionen.

l De yttre backspeglarna kan fällas ut eller in
på följande sätt även vid ändring till något
av ovanstående.
De yttre backspeglarna fälls in om du tryck-
er på låsknappen på nyckeln två gånger
inom ca 30 sekunder efter att du har tryckt
på låsknappen för att låsa dörrarna och bak-
luckan.
De yttre backspeglarna fälls ut igen om du
trycker på upplåsningsknappen på nyckeln
två gånger inom ca 30 sekunder efter att du
har tryckt på upplåsningsknappen för att låsa
dörrarna och bakluckan.

El-värmd backspegel*
E00601201670

För att ta bort imma eller frost från de yttre
backspeglarna skall du trycka på strömställa-
ren för bakrutedefrostern.
Indikeringslampan (A) lyser när bakrutede-
frostern är påkopplad.

Utvändiga backspeglar
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Eluppvärmningen stängs av automatiskt efter
ca 20 minuter.

Typ 1

Typ 2

Startlås*
E00601401975

LOCK

Motorn är avstängd och ratten låst. Tänd-
ningsnyckeln kan endast sättas i och tas ur i
detta läge.

ACC

Motorn är avstängd men radion och andra el-
komponenter kan användas.

ON

Alla bilens elektriska apparater kan använ-
das.

START

Startmotorn kopplas in. Släpp nyckeln ome-
delbart när motorn startar, nyckeln återgår då
automatiskt till läge “ON”.

OBSERVERA
l Om bilen är utrustad med en elektronisk

startspärr. För att bilen ska kunna startas
måste koden som sändaren i nyckeln skickar
ut stämma överens med den kod som finns
registrerad i startspärrens dator.
(Se “Elektronisk immobilizer (Startsystem
med stöldskydd)” på sid 3-03.)

Tag bort startnyckeln så här
E00620400502

På fordon med manuell växellåda: avlägsna
nyckeln genom att trycka in den i läget
“ACC”, hålla den intryckt tills den vrids till
läget “LOCK” och ta ut den.

Startlås*
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För bilar utrustade med CVT-växellåda, när
du tar ur nyckeln ställer du först växelvälja-
ren i läge "P" (PARKERING) och trycker se-
dan in nyckeln i läge "ACC" och håller den
intryckt tills den vrids till läge "LOCK" där
den kan tas ut.

VIKTIGT
l Tag aldrig bort startnyckeln ur startlåset/ratt-

låset när bilen är i rörelse. Ratten låses och
bilen kan inte styras.

l Om motorn stannar under körning upphör
servohjälpen till bromsarna och det krävs
hårdare tryck på bromspedalen vid broms-
ning. Även servohjälpen till styrningen upp-
hör att fungera varför det krävs större kraft
än vanligt att vrida ratten.

l Låt inte nyckeln vara kvar i läge “ON” nå-
gon längre stund när motorn inte är i gång -
batteriet urladdas.

l Vrid inte startnyckeln till “START” när mo-
torn är igång. Startmotorn kan skadas.

Motorknapp*
E00631801369

För att förhindra stöld startar inte motorn så-
vida inte en för-registrerad trådlös manöver-
nyckel används. (Motorstartspärr)
Om du har den trådlösa manövernyckeln på
dig kan du starta motorn.

VIKTIGT
l Indikatorlampan (A) blinkar med orange

sken om det föreligger ett problem eller fel
med det fjärrstyrda startsystemet. Kör aldrig
om indikatorlampan på motorknappen blin-
kar med orange sken. Kontakta genast en
auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verk-
stad.

l Om motorknappen inte känns normal, som
om den skulle fastna, får du inte använda
den. Kontakta genast en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

OBSERVERA
l Tryck alltid motorknappen hela vägen in.

Om knappen inte trycks in helt kan det ändra
att motorn inte startar eller att funktionsläget
inte ändras. Om du trycker in motorknappen
på rätt sätt behöver du inte hålla den in-
tryckt.

l När batteriet i fjärrkontrollen är slut eller när
du tar ut fjärrkontrollen från bilen, blinkar en
varningslampa i 5 sekunder.

Användningsläge för motork-
nappen och dess funktion

OFF
Indikatorlampan på motorknappen slocknar.
Funktionsläget kan inte ställas i OFF med
växelväljaren i ett annat läge än “P” (PAR-
KERING) (CVT-växellåda).
 
ACC

Motorknapp*
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Elektriska apparater som ljud och 12 V-uttag
kan användas.
Indikatorlampan på motorknappen lyser med
orange sken.
 
ON
Alla bilens elektriska apparater kan använ-
das.
Indikatorlampan på motorknappen lyser med
grönt sken. Indikatorlampan släcks när mo-
torn är igång.

OBSERVERA
l Din bil är utrustad med en elektronisk starts-

pärr.
För att bilen ska kunna startas måste koden
som sändaren i nyckeln skickar ut stämma
överens med den kod som finns registrerad i
startspärrens dator. Se “Elektronisk immobi-
lizer (Startsystem med stöldskydd)” på sid
3-03.

Ändra funktionsläget
E00631901386

Om du trycker på motorknappen utan att
samtidigt trampa ned bromspedalen (CVT-
växellåda) eller kopplingspedalen (M/T), kan
du ändra funktionsläget i ordningen OFF,
ACC, ON, OFF.

VIKTIGT
l När motorn inte är igång ställer du funk-

tionsläget i OFF. Om du lämnar funktionslä-
get i ON eller ACC under en längre period
när motorn inte är igång, kan batteriet laddas
ur, vilket gör det omöjligt att starta motorn,
låsa och låsa upp ratten.

l När batteriet är bortkopplat behålls det aktu-
ella funktionsläget i minnet. När du har åter-
anslutit batteriet, väljs det lagrade läget auto-
matiskt. Innan du återansluter batteriet, vid
reparation eller byte, måste du ställa funk-
tionsläget i OFF.
Var försiktig om du inte vet vilket funktions-
läge bilen var i när batteriet tog slut.

VIKTIGT
l Funktionsläget kan inte ändras från OFF till

ACC eller ON om den trådlösa manöver-
nyckeln inte känns av att vara i bilen. Se
“Fjärrstyrt manöversystem: Funktionsräck-
vidd för att starta motorn och ändra funk-
tionsläge” på sid 3-09.

l När det finns ett fjärrnyckelsystem i fordonet
och driftsläget inte förändras kan fjärrnyck-
eln ha slitits ut.

OBSERVERA
l Om driftsläget inte kan ändras till OFF (av),

utför följande.
1
.

Sätt växelväljaren i läge “P” (PAR-
KERING) och byt läge till OFF (av).
(För fordon med CVT-växellåda)

2
.

En av de andra orsakerna kan vara
låg batterispänning. Om detta sker
kommer nyckelfria systemet, tillsam-
mans med funktionen för nyckelfri
drift och rattlåset, inte att fungera.
Kontakta en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

Motorknapp*
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Funktion för automatisk av-
stängning av ACC-ström

E00632801379

Efter ca. 30 minuter med funktionsläget i
ACC stänger funktionen automatiskt av
strömmen till ljudanläggningen och andra
elektriska funktioner som kan drivas i det lä-
get. (endast när förardörren har stängts och
växelväljaren är i läget “P” (PARKERING)
När du öppnar förardörren eller du startar
tändningsomkopplaren kommer strömtillförs-
eln tillbaka.

OBSERVERA
l När ACC:ns strömtillförsel avstannar auto-

matiskt, kan inte ratten låsas och du kan inte
låsa eller låsa upp dörrarna genom fjärrsys-
temets nyckel och fjärrsystemets driftsnyck-
el.

l Det går att ändra dessa funktioner på följan-
de sätt:
• Tiden tills strömmen stängs av kan ändras

till cirka 60 minuter.
• Funktionen för automatisk avstängning av

ACC-strömmen kan avaktiveras.
Mer information kan du få av en auktori-
serad MITSUBISHI MOTORS verkstad.

Påminnelsesystem för funk-
tionsläge OFF

E00632201272

När funktionsläget är i ett annat läge än OFF,
och om du sedan försöker låsa dörrarna och
bakluckan genom att trycka på förardörrens
låsknapp, eller bakluckans låsknapp, blinkar
en varningslampa och en ljudsignal hörs i
ungefär 3 sekunder, och du kan inte låsa dör-
rarna och bakluckan.

Påminnelsesystem för funk-
tionsläge ON

E00632300016

Om förardörren öppnas när motorn är av-
stängd och funktionsläget är i ett annat läge
än OFF, avges en intermittent summerton
som påminnelse att du bör ställa funktionslä-
get i OFF.

Rattlås
E00601502175

[Utom bilar utrustade med
fjärrstyrt manöversystem]

Att låsa
Tag ur nyckeln i läge “LOCK”.
Vrid ratten tills den låses fast.

Att låsa upp
Vrid nyckeln till “ACC” samtidigt som du
vrider ratten litet fram och tillbaka.

VIKTIGT
l Tag bort nyckeln när du lämnar bilen.

I vissa länder är det förbjudet att lämna kvar
nyckeln i en parkerad bil.

Rattlås
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[Bilar utrustade med fjärrstyrt
startsystem]

Att låsa
När du har tryckt på motorns strömbrytare
och placera funktionsläget i OFF, låses ratten
när förardörren öppnas.

OBSERVERA
l När följande åtgärd utförs med funktionslä-

get i OFF (av) och växelspaken är i läget P
(parkering) (CVT), låses ratten.
• Öppna eller stäng förardörren eller fram-

dörren på passagerarsidan.
• Stäng alla dörrar och bakluckan.
• Öppna en av dörrarna eller bakluckan när

alla dörrar och bakluckan har stängts.
• Lås dörrarna och bakluckan med det fjärr-

styrda centrallåset eller den trådlösa sy-
stemfunktionen.

OBSERVERA
l När förardörren öppnas och ratten inte låses,

visas en varningslampa och summern ljuder
för att uppmärksamma föraren på att ratten
låses upp.
Varningsindikator

Att låsa upp
Du kan låsa upp rattlåset med följande meto-
der.
l Ställ funktionsläget i ACC.
l Starta motorn.

VIKTIGT
l Om motorn stängs av under körning, öppnar

aldrig någon dörr eller tryck på LOCK-knap-
pen på fjärrkontrollen förrän bilen stannats
på en säker plats. Det kan annars leda till att
ratten låses vilket gör det omöjligt att manö-
vrera bilen.

l Ta med dig nyckeln när du lämnar bilen.
Om bilen måste bogseras låser du upp ratten
på följande sätt.
• På bilar med manuell växellåda, ställ

funktionsläget i läge ACC eller ON.

VIKTIGT
• På bilar med CVT-växellåda, ställ funk-

tionsläget i läge ON.

OBSERVERA
l När ratten inte låses upp blinkar varnings-

lampan och den inre summern ljuder. Tryck
på motorns strömställare igen samtidigt som
du vrider ratten litet fram och tillbaka.

l När rattlåset är onormalt tänds varningslam-
pan. Ställ funktionsläget i OFF och tryck se-
dan på låsströmställaren för nyckellös funk-
tion. Tryck sedan på motorns strömställare.
Om varningslampan tänds igen, kontakta en
auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verk-
stad.

Rattlås
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OBSERVERA
l Om det är fel på rattlåset tänds varningslam-

pan och den inre summern ljuder. Stanna ge-
nast bilen på en säker plats och kontakta en
auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verk-
stad.

Starta och stänga av motorn
E00620601367

Tips för start
E00646300033

[Utom bilar utrustade med
fjärrstyrt manöversystem]
Kör inte startmotorn kontinuerligt längre än
10 sekunder; batteriet kan bli urladdat. Om
motorn inte startar, vrid startnyckeln tillbaka
till “LOCK”, vänta några sekunder och för-
sök igen.

Att försöka gång på gång medan startmotorn
fortfarande roterar kommer att skada startme-
kanismen.

VARNING
l Kör aldrig motorn i ett stängt garage eller

ett dåligt ventilerat utrymme längre tid än
det behövs för att köra in eller ut. Kol-
monoxid är en osynlig och luktfri gas som
kan vara livsfarlig.

VIKTIGT
l Försök aldrig starta motorn genom att skjuta

eller bogsera bilen.
l Kör inte motorn med högt varvtal och kör

inte med hög hastighet innan motorn blivit
genomvarm.

l Släpp startnyckeln omedelbart när motorn
startat för att undvika skador på startmotorn.

[Bilar utrustade med fjärrstyrt
startsystem]
l Motorn kan startas i alla funktionslägen.

l Startmotorn körs i högst 15 sekunder om
du släpper upp motorknappen med en
gång. Om du trycker en gång till på mo-
torknappen medan startmotorn körs,
stannar den. Startmotorn körs i högst 30
sekunder om du håller motorknappen
nedtryckt.
Om motorn inte startar väntar du en
stund och försöker sedan på nytt. Att
försöka gång på gång medan startmotorn
fortfarande roterar kommer att skada
startmekanismen.

VARNING
l Kör aldrig motorn i ett stängt garage eller

ett dåligt ventilerat utrymme längre tid än
det behövs för att köra in eller ut. Kol-
monoxid är en osynlig och luktfri gas som
kan vara livsfarlig.

VIKTIGT
l Försök aldrig starta motorn genom att skjuta

eller bogsera bilen.
l Kör inte motorn med högt varvtal och kör

inte med hög hastighet innan motorn blivit
genomvarm.

Starta och stänga av motorn
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Start av motorn
E00620701980

[Utom bilar utrustade med
fjärrstyrt manöversystem]
Starta på följande sätt:

1. Sätt i startnyckeln och tag på säkerhets-
bältet.

2. Kontrollera att parkeringsbromsen är an-
satt.

3. Håll ned bromspedalen.
4. Tryck ned kopplingspedalen helt (M/T).

OBSERVERA
l För bilar med manuell växellåda fungerar

inte startmotorn om inte kopplingspedalen är
helt nedtryckt.

5. I bilar med manuell växellåda skall du
sätta växelspaken i läge “N” (Friläge).
På bilar med CVT-växellåda måste väl-
jarspaken vara i läge “P” (PARKER-
ING).

Bilar med manuell växellåda Bilar med CVT-växellåda

6. När du vridit startnyckeln till “ON” skall
du först kontrollera att alla varningslam-
por fungerar på rätt sätt innan du startar
motorn.

7. Vrid tändningslåset till “START” och
släpp det när motorn startar.

OBSERVERA
l Mindre oljud kan höras när motorn startar.

Dessa försvinner när motorn värms upp.

Vid startsvårigheter
Det kan inträffa att motorn inte startar trots
flera försök.

1. Kontrollera att alla elektriska enheter,
t.ex. lampor, luftkonditionering och bak-
rutans elvärme, är avstängda.

2. Tryck ned bromspedalen på fordon med
CVT, eller kopplingspedalen på fordon
med manuell växellåda, tryck ned gaspe-
dalen halvvägs och försök sedan starta
motorn. Släpp gaspedalen så fort motorn
startar.

3. Om motorn ändå inte vill starta kan den
ha fått för mycket bensin. Tryck ned
bromspedalen på fordon med CVT, eller
kopplingspedalen på fordon med manu-
ell växellåda, tryck ned gaspedalen helt
och försök sedan starta motorn under 5 -
6 sekunder. Vrid tillbaka tändningslåset
till läget “LOCK” och släpp gaspedalen.
Vänta några sekunder och försök sedan
starta motorn igen under 5 - 6 sekunder
medan du håller bromspedalen eller
kopplingspedalen nedtryckt. Rör inte
gaspedalen. Släpp tändningsnyckeln om
motorn startar. Upprepa hela sekvensen
om motorn inte startar. Om den ändå
inte startar bör du låta kontrollera bilen.

Starta och stänga av motorn
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Startbenägenheten för SVT-for-
don med omgivande temperatur
av -20 °C eller lägre
När den omgivande temperaturen är -20 °C
eller lägre kan man kanske inte starta ifrån
stillastående läge trots att växelväljaren är i
läge “D” (KÖR) eller “R” (BACKA).
Det här fenomenet sker på grund av att tran-
smissionen inte har värmts upp ordentligt; det
påvisar inte ett problem. Om detta sker, pla-
cera växelväljaren i läget “P” (PARKERING)
och låt motorn gå på tomgång i minst 10 mi-
nuter.
Transmissionen kommer att värmas upp och
du kommer kunna starta normalt.
Lämna inte fordonet under uppvärmningen.

[Bilar utrustade med fjärrstyrt startsys-
tem]
Starta på följande sätt:

1. Ta på säkerhetsbältet.
2. Kontrollera att parkeringsbromsen är an-

satt.
3. Tryck och håll ned bromspedalen or-

dentligt med höger fot.

OBSERVERA
l Efter att motorn inte har startat på en stund

behöver trycket på bromspedalen vara större,
för att starta motorn.
Om detta sker, tryck då hårdare än vanligt på
bromspedalen.

4. Tryck ned kopplingspedalen helt (M/T).

OBSERVERA
l För bilar med manuell växellåda fungerar

inte startmotorn om inte kopplingspedalen är
helt nedtryckt.

5. I bilar med manuell växellåda skall du
sätta växelspaken i läge “N” (Friläge).
På bilar med CVT-växellåda måste väl-
jarspaken vara i läge “P” (PARKER-
ING).

Bilar med manuell växellåda Bilar med CVT-växellåda

6. Tryck på motorknappen.
7. Kontrollera att alla varningslampor fun-

gerar som de ska.

OBSERVERA
l Mindre oljud kan höras när motorn startar.

Dessa försvinner när motorn värms upp.

Vid startsvårigheter
Det kan inträffa att motorn inte startar trots
flera försök.

1. Kontrollera att alla elektriska enheter,
t.ex. lampor, luftkonditionering och bak-
rutans elvärme, är avstängda.

2. Tryck ned bromspedalen på fordon med
CVT, eller kopplingspedalen på fordon
med manuell växellåda, tryck ned gaspe-
dalen halvvägs och försök sedan starta
motorn. Släpp gaspedalen så fort motorn
startar.

Starta och stänga av motorn
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3. Om motorn ändå inte vill starta kan den
ha fått för mycket bensin. Tryck ned
bromspedalen på fordon med CVT-väx-
ellåda, eller kopplingspedalen på fordon
med manuell växellåda, tryck ned gaspe-
dalen helt och försök sedan starta mo-
torn under 5 - 6 sekunder. Om motorn
inte startar inom 5 - 6 sekunder trycker
du på motorknappen för att stoppa start-
försöket och släpper gaspedalen. Ställ
funktionsläget i OFF. Vänta några se-
kunder och tryck sedan på motorknap-
pen för att starta motorn igen medan du
håller bromspedalen eller kopplingspe-
dalen nedtryckt. Rör inte gaspedalen.
Upprepa hela sekvensen om motorn inte
startar. Om den ändå inte startar bör du
låta kontrollera bilen.

Startbenägenheten för SVT-fordon med
omgivande temperatur av -20 °C eller läg-
re
När den omgivande temperaturen är -20 °C
eller lägre kan man kanske inte starta ifrån
stillastående läge trots att växelväljaren är i
läge “D” (KÖR) eller “R” (BACKA).
Det här fenomenet sker på grund av att tran-
smissionen inte har värmts upp ordentligt; det
påvisar inte ett problem. Om detta sker, pla-
cera växelväljaren i läget “P” (PARKERING)
och låt motorn gå på tomgång i minst 10 mi-
nuter.

Transmissionen kommer att värmas upp och
du kommer kunna starta normalt.
Lämna inte fordonet under uppvärmningen.

Stänga av motorn
E00620801503

[Gäller inte bilar utrustade med
fjärrstyrt manöversystem]

1. Stanna bilen helt.
2. Dra åt parkeringsbromsen ordentligt me-

dan du trampar på bromspedalen.
3. För bilar med manuell växellåda vrider

du tändningslåset till “LOCK” för att
stänga av motorn och flyttar sedan väx-
elspaken till 1:ans växel (i uppförsbacke)
“R” (backen) (i nedförsbacke).

På bilar med CVT-växellåda, flytta växelväl-
jaren till läge “P” (PARKERING) och stäng
av motorn.

[Bilar utrustade med fjärrstyrt startsys-
tem]

VARNING
l Använd inte motorknapen annat än i nöd-

fall. Om motorn stannar under körning
upphör servohjälpen till bromsarna och
det krävs hårdare tryck på bromspedalen
vid bromsning. Även servohjälpen till
styrningen upphör att fungera varför det
krävs större kraft än vanligt att vrida rat-
ten. Det kan leda till allvarliga olyckor.

OBSERVERA
l Om du måste stänga av motorn snabbt under

körning håller du motorknappen nedtryckt i
minst 3 sekunder eller trycker snabbt på den
minst 3 gånger i följd. Motorn stängs av och
funktionsläget ställs i ACC.

l Stäng inte av motorn med växelväljaren i ett
annat läge än “P” (PARKERING) (CVT-
växellåda). Om motorn stängs av med växel-
väljaren i ett annat läge än “P” (PARKER-
ING) ändras funktionsläget till ACC istället
för till OFF.
Ställ funktionsläget i OFF efter att ha flyttat
växelväljaren till läge “P” (PARKERING).

Starta och stänga av motorn
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OBSERVERA
l På fordon med CVT, när motorn har stoppas

automatiskt genom AS&G-systemet, om
växelspaken snabbt flyttas till läge "P"
(PARKERING) samtidigt som bromspeda-
len hålls nedtryckt, förblir motorn avstängd
även om du släpper bromspedalen. Om detta
sker kommer - indikatorn att blinka för att
underrätta föraren.
Tryck på motorknappen utan att trycka ned
bromspedalen om du vill stänga av funk-
tionsläget.

1. Stanna bilen.
2. Dra åt parkeringsbromsen helt medan du

trampar på bromspedalen.
3. För bilar med manuell växellåda, tryck

på motorknappen för att stänga av mo-
torn, flytta sedan växelspaken till ett ans
växel (i uppförsbacke) eller till “R”
(backen) (i nedförsbacke).
För bilar med CVT-växellåda, flytta
växelväljaren till läge “P” (PARKER-
ING) och stäng av motorn genom att
trycka på motorknappen.

Om den trådlösa manöver-
nyckeln inte fungerar på rätt
sätt

E00632901282

Sätt in den trådlösa manövernyckeln i uttaget.
Nu bör det gå att starta motorn och ändra
funktionsläge.
Ta bort den trådlösa manövernyckeln från
nyckeluttaget efter att ha startat motorn eller
ändrat funktionsläge.

LHD

OBSERVERA
l Sätt in inte något annat än nyckeln i nyck-

eluttaget. Detta kan orsaka skada eller fel-
funktion.

l Ta bort föremålet eller extranyckeln från den
trådlösa manövernyckeln innan du sätter in
nyckeln i uttaget. Bilen kan kanske inte ta
emot den registrerade ID-koden från den re-
gistrerade nyckeln. Därför kan det hända att
motorn kanske inte startar och att funktions-
läget inte ändras.

l Den trådlösa manövernyckeln är fäst i utta-
get för nickeln, när den sätts in i riktning en-
ligt bilden. Dra helt enkelt ut nyckeln ur hål-
laren.

Påminnelse om fjärrstyrd ma-
növernyckel

E00633001088

Starta och stänga av motorn
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Om funktionsläget är OFF och förardörren
öppnas med den trådlösa nycken i nyckelutta-
get, blinkar varningslampan och den yttre
summern ljuder i ca. 3 sekunder och den inre
summern ljuder i ca. 1 minut som en påmin-
nelse att ta bort nyckeln.

Auto Stop & Go-system
(AS&G)*

E00627401146

Auto Stop & Go-systemet (AS&G) stänger
av och startar automatiskt motorn när bilen
stannas, t.ex. vid ett trafikljus eller i köer, för
att minska avgaser och förbättra bränsleför-
brukningen.

VIKTIGT
l Om bilen kommer att stå stilla en längre

stund eller om du lämnar fordonet oöverva-
kat, stäng av motorn.

OBSERVERA
l Den totala tiden då motorn har varit av-

stängd pga. Auto Stop & Go-systemet
(AS&G) visas i multiinformationsdisplayen.
Se “Auto Stop & Go (AS&G)-övervakning”
på sid 5-05.

OBSERVERA
l Om Auto Stop & Go-systemet (AS&G) inte

används eller används mindre ofta, kan bat-
terikapaciteten ha minskat. Låt en auktorise-
rad MITSUBISHI MOTORS-verkstad kon-
trollera bilen.

Stäng av motorn automatiskt
E00627501336

Auto Stop & Go-systemet (AS&G) kopplas
automatiskt in när du vrider startnyckeln till
“ON” eller funktionsläget är i läge ON.
Du kan avaktivera systemet genom att trycka
på “Auto Stop & Go (AS&G) OFF”-knap-
pen.
Se “Koppla bort så här” på sid 6-23.
När Auto Stop & Go-systemet (AS&G) är
igång  tänds indikatorlampan för att medde-
la föraren.

[Bilar med manuell växellåda]

1. Stanna bilen.
2. Trampa ned bromspedalen och kopp-

lingspedalen och lägg växelspaken i “N”
(Friläge).

3. Släpp upp kopplingspedalen. Motorn
stängs av automatiskt.

[För bilar med CVT-växellåda]
1. Stanna bilen.

Auto Stop & Go-system (AS&G)*
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2. Trampa på bromspedalen. Motorn stängs
av automatiskt.

OBSERVERA
l När motorn stängs av automatiskt, sker änd-

ringar i körförhållandena. Håll noggrann
kontroll på följande.
• Bromsservon fungerar inte och det krävs

större tryck på pedalen.
Om bilen är i rörelse, trampa ned bromsen
hårdare än vanligt.

• Den elektriska servostyrningen (EPS)
avaktiveras och det blir tyngre att vrida på
ratten.

VIKTIGT
l När motorn har stängts av automatiskt, för-

sök inte att kliva ur fordonet.
Eftersom motorn startar om automatiskt när
förarsätets bälte lösgörs eller när dörren på
förarsidan öppnas, kan en oavsiktlig olycka
ske när fordonet försätts i rörelse.

VIKTIGT
l Tänk på följande när motorn stängts av auto-

matiskt. I annat fall kan en olycka inträffa
när motorn startar igen.
• Trampa inte ned gaspedalen för att varva

motorn när bilen står stilla (oavsett om
motorn är igång eller avstängd).

• På bilar med M/T, flytta inte växelspaken
till ett annat läge än “N” (Friläge).
Om växelväljaren flyttas till ett annat läge
än “N” (Friläge), blinkar -lampan och
summern ljuder.
Om växelväljaren återförs till läge “N”
(Friläge), slutar -lampan blinka och
summern tystnar. Motorn startar inte om
växelväljaren är i ett annat läge än “N”
(Friläge).

OBSERVERA
l I följande fall kommer -indikatorn att blin-

ka för att informera föraren och motorn
kommer inte att stängas av automatiskt:
• Förarens säkerhetsbälte sitter inte fast.
• Förardörren är öppen.
• Motorhuven är öppen.

l I följande fall släcks -indikatorn och mo-
torn stängs inte av automatiskt även om du
stannar bilen:
• Efter att motorn startas om automatiskt

har fordonshastigheten inte överskridit
cirka 5 km/h.

• Efter start av motorn har inte mer än ca 30
sekunder gått.

OBSERVERA
• När motorn startar automatiskt och bilen

stannar igen inom 10 sekunder.
• Kylvätskans temperatur är låg.
• Omgivningstemperaturen är låg.
• VId användning av värmaren är inte for-

donets inre temperatur tillräcklig.
• Luftkonditioneringen är igång och passa-

gerarutrymmet har inte kylts ned tillräck-
ligt.

• När du använder luftkonditioneringen för
att ta bort imma

• När luftkonditioneringen används i
AUTO-läge och temperaturratten är in-
ställd på max.värme eller max.kyla (för
bilar med automatisk luftkonditionering).

• Den elektriska strömförbrukningen är
hög, t.ex. när bakrutans avimningsfunk-
tion eller andra elektriska komponenter är
igång eller när fläkthastigheten är inställd
på hög fart.

• Batteriets spänning eller prestanda är låg.
• Kontrollera om motorvarningslampan ly-

ser eller om -lampan blinkar.
• Växelväljaren är i ett annat läge i “D”

(KÖRLÄGE) (CVT)
• ASC-funktionsindikatorn och ASC OFF-

indikatorn tänds (CVT)
• ABS-varningslampan tänds.
• Växelväljarens lägesindikator blinkar

(CVT).
l I följande fall stängs motorn inte av automa-

tiskt även om -indikatorlampan lyser:
• Trampa ned gaspedalen.

Auto Stop & Go-system (AS&G)*
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OBSERVERA
• Bromsförstärkarens tryck är lågt.
• Vrid på ratten.
• Bromspedalen inte är tillräckligt nedtryckt

(CVT).
• Parkering i sluttning (CVT).
• Parkeringsbromsen fungerar (CVT).

l Vila inte foten på kopplingspedalen när du
kör en bil med manuell växellåda eftersom
det kommer att identifieras som att kopp-
lingskontakten inte fungerar. -indikatorn
blinkar och Auto Stop & Go-systemet
(AS&G) kommer inte att fungera.

l Om Auto Stop & Go-systemet (AS&G) är
igång samtidigt som luftkonditioneringen,
stängs både motorn och luftkonditionering-
ens kompressor av. Därför kommer endast
fläkten fungera, fönsterna kan imma igen.
Om detta inträffar, tryck på defrosterknap-
pen för att starta motorn.
Se “Borttagning av imma från vindruta och
sidofönster: Ta snabbt bort imma så här” på
sidorna 7-06, 7-13.

l Om rutorna immar igen varje gång motorn
stängs rekommenderas det att du avaktiverar
AS&G-systemet genom att trycka på “Auto
Stop & Go (AS&G) OFF”-omkopplaren. Se
“Koppla bort så här” på sid 6-23.

l Om luftkonditioneringen är igång, ställer du
in temperaturratten på ett högre värde för att
förlänga tiden som motorn är avstängd.

Starta motorn automatiskt
E00627601249

På bilar med manuell växellåda, trampa ned
kopplingspedalen när växelväljaren är i läge
“N” (Friläge). Indikatorlampan  slocknar
och motorn startar automatiskt.
På bilar med CVT-växellåda, släpp upp
bromspedalen. Indikatorlampan  slocknar
och motorn startar automatiskt.

OBSERVERA
l Flytta inte växelspaken till någon annan po-

sition annan än “N” (Neutral) på fordon med
M/T, frigör inte heller kopplingen medan
motorn startarom automatiskt. Startmotorn
lkommer stanna och motorn kommer inte
startaom automatiskt.

l Om motorn inte startar automatiskt eller om
den stannar, tänds varningslamporna för
laddning och motorkontroll.
In det hör sker,

[Bilar med manuell växellåda]
Startar inte motorn ens när kopplingen
trampas ned igen. Håll bromspedalen ned-
tryckt, trampa ned kopplingen helt och
vrid tändningslåset till läge “START” el-
ler tryck på motorknappen för att starta
motorn.
[För bilar med CVT-växellåda]
Startar inte motorn ens när bromsen
släpps upp igen. Och,  -indikatorn
blinkar och summern låter.

OBSERVERA
Håll bromspedalen nedtryckt, flytta växel-
väljaren till “P” (PARK) eller “N” (NE-
UTRAL) och vrid tändningslåset till läge
“START” eller tryck på motorknappen
för att starta motorn. Efter att motorn star-
tar slutar summern ljuda.
Men  -indikatorn fortsätter att blinka
tills dess tändlåset är i “LOCK” (LÅS)
låge eller i driftläget “OFF” (AV).

Mer information finns i “Starta och stänga
av motorn” på sid 6-15.

l Fordon som är utrustade med CVT har en
funktion som förhindrar att fordonet startar
oväntat om bilen rullar, m.m. genom att tem-
porärt hålla nere bromsen när motorn startas
automatiskt.
Den här funktionen är avaktiverad om växel-
väljaren inte är inställd på “N” (NEUT-
RAL).
Medan funktionen är aktiverad kan du höra
driftsljud ifrån undersidan av fordonet eller
att uppleva en ryckning i bromspedalen.
Det indikerar att systemet inte fungerar på
rätt sätt. Det indikerar inte något fel.

VIKTIGT
l I följande fall startar motorn automatiskt

även om den stängdes av med Auto Stop &
Go-systemet (AS&G). Var uppmärksam, i
annat fall kan en olycka inträffa när motorn
startar.

Auto Stop & Go-system (AS&G)*
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VIKTIGT
• Fordonshastigheten är 3 km/tim eller hög-

re när fordonet rullar ner för en sluttning
• Bromsservons vakuumtryck är lågt efter-

som bromspedalen trampats ned flera
gånger eller hårdare än vanligt.

• Kylvätskans temperatur är låg.
• När luftkonditioneringen används via luft-

konditioneringsknappen.
• När luftkonditioneringens förinställda

temperatur ändras markant.
• När luftkonditioneringen används i

AUTO-läge och temperaturratten är in-
ställd på max.värme eller max.kyla. (bil
med luftkonditionering)

• När luftkonditioneringen är påslagen sti-
ger passagerarutrymmets temperatur och
luftkonditioneringens kompressor kopplas
in för att sänka temperaturen.

• När luftkonditioneringen ställs om för att
ta bort imma

• Den elektriska strömförbrukningen är
hög, t.ex. när bakrutans avimningsfunk-
tion eller andra elektriska komponenter är
igång eller när fläkthastigheten är inställd
på hög fart.

• Trampa ned gaspedalen (CVT).
• Batteriets spänning eller prestanda är låg.
• Vrid på ratten.
• När motorn har stannat, vänta i 3 minuter

(CVT).
• Flytta växelväljaren till “R” (BACK)

(CVT).
• Flytta växelväljaren från “N” (FRILÄGE)

till “D” (KÖRLÄGE).

VIKTIGT
• Förarens bälte lossas.
• Förardörren öppnas.

OBSERVERA
l I följande fall startar motorn inte igen.

• Motorhuven är öppen.
• För bilar med manuell växellåda, när mo-

torn har stängts av automatiskt trycker du
ned knappen “Auto Stop & Go (AS&G)
OFF” för att avaktivera Auto Stop & Go-
systemet (AS&G).

l När motorn startar automatiskt, kan det hän-
da att ljudvolymen upplevs. Det är inget fel.

l När motorn har stängts av automatiskt, kan
luftkonditioneringen tillfälligt ändra luftvo-
lymen. Det är inget fel.

l På fordon med CVT, när motorn har stoppas
automatiskt, om växelspaken snabbt flyttas
till läge "P" (PARKERING) samtidigt som
bromspedalen hålls nedtryckt, förblir motorn
avstängd även om du släpper bromspedalen.
Om detta sker kommer  -indikatorn att
blinka för att underrätta föraren.
Om du vill starta motorn igen trampar du
ned bromspedalen.
Tryck på motorknappen utan att trycka ned
bromspedalen om du vill stänga av funk-
tionsläget. (Bilar med fjärrstyrt manöversys-
tem)

Koppla bort så här
E00627701181

Auto Stop & Go-systemet (AS&G) kopplas
automatiskt in när du vrider startnyckeln till
“ON” eller funktionsläget är i läge ON. Du
kan avaktivera systemet genom att trycka på
“Auto Stop & Go (AS&G) OFF”-knappen.
När Auto Stop & Go-systemet (AS&G) är
avaktiverat, tänds -indikatorn.
Om du vill återaktivera Auto Stop & Go-sy-
stemet (AS&G) trycker du på “Auto Stop &
Go (AS&G) OFF”-knappen, så slocknar indi-
katorn.

LHD

Auto Stop & Go-system (AS&G)*
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OBSERVERA
l Indikatorn tänds även några sekunder när

tändningslåset vrids till läge “ON” eller
funktionsläget ställs på ON.

Om -lampan blinkar under
körning

E00627800084

Om -indikatorlampan blinkar, är det fel på
Auto Stop & Go-systemet (AS&G) och det
inaktiveras.
Vi rekommenderar att du konsulterar en auk-
toriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad.

Manuell växellåda*
E00602001877

Växlingsschemat visas på växelspaksknop-
pen. För att starta, tryck ner kopplingspeda-
len hela vägen ner och växla till 1:ans växel
eller läge “R” (Back). Släpp sedan kopplings-
pedalen gradvis medan du möter med gaspe-
dalen.

VIKTIGT
l Lägg inte i backväxeln medan bilen rör sig

framåt. Om du gör det kan växellådan ska-
das.

l Vila inte foten på kopplingspedalen medan
du kör. Om du gör det kan kopplingen
snabbt bli utsliten.

l Rulla inte med växelspaken i läge “N” (frilä-
ge).

l Använd inte växelspaken som avlastnings
för armen eftersom det kan slita ut växel-
gafflarna.

OBSERVERA
l I kallt väder kan växling vara litet svårt tills

oljan i växellådan hunnit värmas upp. Detta
är normalt och skadar inte växellådan.

l Om det är svårt att växla till 1:ans växel,
tryck ner kopplingspedalen igen; växlingen
kommer då att bli enklare att utföra.

l För att växla till “R” (Back) från 5:an måste
du först föra växelspaken till “N” (Friläge)
och sedan föra den till “R” (Back).

l Du kan undvika missljud när du lägger i "R"
(backväxeln) genom att vänta tre sekunder
med kopplingen nedtryckt när bilen står stil-
la.

Växling
E00610601348

Var alltid noga med att växla så att bilens
hastighet passar motorns varvtal. Att alltid
köra med rätt växel ger bästa bränsleekonomi
och motorn får ökad livslängd.
Undvik att växla ned vid hög hastighet efter-
som detta kan orsaka för högt motorvarvtal
med motorskador som följd.

Manuell växellåda*
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OBSERVERA
l Växelindikatorn visar de rekommenderade

växlingspunkterna för bränsleekonomisk
körning. Den visar “ ” när uppväxling re-
kommenderas och “ ” när nedväxling re-
kommenderas.

Möjlig hastighet
E00610801555

Undvik att växla ned vid hög hastighet efter-
som detta kan orsaka för högt motorvarvtal
med motorskador som följd.

Växlings-
punkt

Max. hastighet

1a växeln 50 km/h

2a växeln 95 km/h

3e växeln 145 km/h

4e växeln 180 km/h

Använd den 5:e växeln när så är möjligt och
lämpligt för att få bästa möjliga bränslee-
konomi.

Automatisk växellåda
INVECS-III CVT
(Intelligent & Innovative
Vehicle Electronic Control
System III)*

E00602100275

CVT ändrar automatiskt och kontinuerligt ut-
växlingen beroende på väg- och körförhållan-
den. Det bidrar till en mjuk körning med ut-
märkt bränsleekonomi.

Växelväljarens olika lägen
E00602200319

CVT-växellådan väljer automatiskt ett opti-
malt utväxlingsförhållande beroende på bi-
lens hastighet och gaspedalens läge.

LHD RHD

LHD

RHD

Tryck på bromspedalen och flytta
växelväljaren genom spåret.

Flytta växelväjaren i något av spå-
ren.

VARNING
l Trampa alltid ned bromspedalen när du

ändrar väljarspaken till ett annat läge
från läge “P” (PARKERING) eller “N”
(FRILÄGE).
Sätt aldrig foten på gaspedalen när du
flyttar växelväljaren från “P” (PARKER-
ING) till “N” (FRILÄGE).

Automatisk växellåda INVECS-III CVT (Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System III)*
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OBSERVERA
l För att undvika felaktiga växlingar skall du

alltid flytta växelväljaren med en bestämd
rörelse till varje växelläge och stanna där ett
kort moment. Kontrollera alltid läget på väx-
elväljardisplayen efter att ha flyttat väljars-
paken.

l Om du inte håller ned bromspedalen gör ett
växelväljarlås att växelväljaren inte kan flyt-
tas från “P” (PARKERING).

När växelspaken inte kan flyttas
från läge “P” (PARKERING)

E00629000367

När växelväljaren inte kan flyttas från läge
“P” (PARKERING) till ett annat läge, medan
bromspedalen trampas ned och tändningslå-
set eller funktionsläget är i läge ON, kan bat-
teriet vara urladdat eller så kan det vara fel på
växelspärrmekanismen.
Låt genast en auktoriserad MITSUBISHI
MOTORS verkstad kontrollera bilen.
Om du behöver flytta bilen ställer du växel-
väljaren i följande läge.

För vänsterstyrda bilar
1. Kontrollera att parkeringsbromsen är an-

satt.
2. Stäng av motorn om den är igång.

3. Stick in en spårskruvmejsel med spetsen
täckt av en tygbit i spåret (A) på kåpan.
Bänd försiktigt för att ta bort kåpan.

4. Trampa på bromspedalen med högra fo-
ten.

5. Stick in en spårskruvmejsel i växelspär-
rens frigöringshål (B). Sätt växelspaken i
läge “N” (FRILÄGE) och tryck mejseln
nedåt.

För högerstyrda bilar
1. Kontrollera att parkeringsbromsen är an-

satt.
2. Stäng av motorn om den är igång.
3. Trampa på bromspedalen med högra fo-

ten.
4. Stick in en spårskruvmejsel i växelspär-

rens frigöringshål (A). Sätt växelspaken
i läge “N” (FRILÄGE) och tryck mej-
seln nedåt.

Automatisk växellåda INVECS-III CVT (Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System III)*
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Visning av växelväljarläge
E00602300411

När tändningslåset vrids till läge “ON” eller
funktionsläget ställs i ON visas väljarspakens
läge i informationsdisplayen.

Växelväljarens lägen
E00602401464

“P” PARKERING
I detta läge är kraftöverföringen spärrad så att
bilen inte kan röra sig. Motorn kan startas i
detta läge.

“R” BACK
Detta läge är för back.

VIKTIGT
l Växla aldrig till läge “P” (PARKERING) el-

ler “R” (BACK) när bilen är i rörelse för att
undvika skador i växellådan.

“N” FRILÄGE
I detta läge är kraftöverföringen frikopplad.
Det är samma som det neutrala läget på en
manuell växellåda och bör endast användas
när fordonet står stilla under en längre tid un-
der körning, t.ex. i en trafikstockning.

VARNING
l Flytta aldrig växelväljaren till läge “N”

(FRILÄGE) under körning. En allvarlig
olycka kan inträffa om du av misstag rå-
kar flytta växelväljaren till “P” (PAR-
KERING) eller “R” (BACK) eller också
förlorar du möjligheten till motorbroms-
ning.

l I en brant backe skall motorn startas med
växelväljaren i läge “P” (PARKERING)
och inte i läge “N” (FRILÄGE).

l Håll alltid en fot på bromsen för att för-
hindra att fordonet rullar när växelspa-
ken är i läget “N” (FRILÄGE) eller när
du växlar till eller från “N” (FRILÄGE).

“D” KÖRLÄGE
Det här läget används för vanlig stads- och
landsvägskörning. Växellådan ändrar auto-
matiskt och kontinuerligt utväxlingen beroen-
de på väg- och körförhållanden.

VIKTIGT
l Växla aldrig till läge “D” (KÖRLÄGE) eller

från “R” (BACK) när bilen är i rörelse för
att undvika skador i växellådan.

“Ds” (DOWNSHIFT & SPOR-
TY DRIVING)
Använd när motorbroms behövs eller kraft-
full sportig körning.

“L” (LÅG)
Detta läge är avsett för körning uppför myck-
et branta backar och för motorbromsning vid
långsam körning utför mycket branta backar.

VARNING
l Detta läge kan användas för att få maxi-

mal motorbromsning.
Var försiktig så att du inte av misstag
ställer väljaren i “L” (lågväxel).
Plötslig motorbromsning kan göra att
däcken slirar.
Välj detta läge med hänsyn till vägförhål-
landen och bilens hastighet.

Automatisk växellåda INVECS-III CVT (Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System III)*
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När det uppstår något fel i den
automatiska växellådan

E00632000013

Om indikatorn för växelvälja-
rens läge blinkar

E00632101226

Om växelväjarens lägesindikator blinkar un-
der körning, kan det vara något fel i den auto-
matiska eller CVT-växellådan eller så har ol-
jan i den blivit för varm.

OBSERVERA
l “A”-indikatorn på växelväljarens positions-

skärm kommer endast blinka om det är pro-
blem med CVT-positionsväxlaren.
Det syns inte vid normal körning.

VIKTIGT
l Om det uppstår något fel i CVT-växellådan

under körning börjar indikatorlampan blin-
ka.
Om så sker ska du omedelbart parkera bilen
på en säker plats och göra följande:
[Om lampan blinkar snabbt (en gång per se-
kund) har CVT-växellådans olja överhet-
tats.]
Parkera på en säker plats men stäng inte av
motorn. Sätt växelväljaren i läge “P” (PAR-
KERING) och öppna motorhuven. Låt mo-
torn gå på tomgång.
Vänta en stund, flytta växelväljaren till ett
annat läge än “P” (PARKERING) och kon-
trollera att lampan slutar blinka. Det är helt
riskfritt att fortsätta körningen när lampan
slutat blinka.
Om indikatorlampan fortsätter att blinka ska
du kontakta en auktoriserad MITSUBISHI
MOTORS-verkstad omgående.
[Om lampan blinkar långsamt (en gång var-
annan sekund), kan CVT-växellådans säker-
hetsfunktion ha aktiverats på grund av ett
fel.]
Lämna in bilen på kontroll på en auktorise-
rad MITSUBISHI MOTORS-service om-
gående.

Användning av CVT-växellå-
dan

E00602601596

VIKTIGT
l Innan du väljer ett läge med motorn igång

och bilen stillastående ska du trycka ned
bromspedalen helt för att förhindra att bilen
börjar rulla.
Bilen vill omedelbart börja röra sig så snart
CVT-lådan kopplar in, speciellt om motor-
varvtalet är högt, vid snabbtomgång eller
med luftkonditioneringen påkopplad (kyl-
ning eller värmning); bromsen skall inte
släppas förrän du är klar att köra i väg.

l Trampa alltid på bromspedalen med högra
foten.
Användning av den vänstra foten kan fördrö-
ja förarens rörelse i en nödsituation.

l För att förhindra en plötslig acceleration,
skall du aldrig varva upp motorn under väx-
ling från “P” (PARKERING) eller “N”
(FRILÄGE).

l Att trampa på gaspedalen samtidigt som den
andra foten vilar på bromspedalen kommer
att försämra bromsarnas effektivitet och kan
leda till utslitning av bromsplattorna i förtid.

Automatisk växellåda INVECS-III CVT (Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System III)*
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VIKTIGT
l Använd växelväljaren i rätt läge utifrån kör-

förhållandena.
Rulla aldrig baklänges nedför en backe med
växelväljaren i läge “D” (KÖRLÄGE), “Ds”
(NEDVÄXLING OCH SPORTIG KÖR-
NING) eller “L” (LÅG) eller rulla framåt
med växelväljaren i läge “R” (BACK).
Motorn kan stanna och det gör det plötsligt
svårare att trampa ned bromspedalen och att
vrida på ratten vilket kan leda till en olycka.

l Rusa inte motorn med bromspedalen ned-
tryckt när bilen står stilla.
Det kan skada CVT-växellådan.
Om du trampar ned gaspedalen samtidigt
som du håller ned bromspedalen med väl-
jarspaken i läge “D” (KÖRLÄGE) kan det
dessutom hända att motorvarvtalen inte sti-
ger lika högt som när samma procedur utförs
med väljarspaken i läge “N” (FRILÄGE).

Acceleration vid omkörning
E00602700112

För att få extra kraftig acceleration i läge “D”
(KÖRLÄGE) skall du trampa ned gaspedalen
ända till golvet. CVT-växellådan växlar ned
automatiskt.

Körning uppför/nedför
E00603000125

KÖRNING UPPFÖR
Växellådan förhindrar onödiga uppväxlingar,
även om gaspedalen släpps, för att körningen
ska bli smidig.

KÖRNING NEDFÖR
Beroende på förhållanden kan växellådan au-
tomatiskt växla till en lägre växel för att för-
stärka motorbromsen. Det kan minska beho-
vet av att bromsa med bromspedalen.

Stillastående
E00602801181

I korta vänteperioder, såsom vid trafiksigna-
ler, kan bilen lämnas i ett väljarspaksläge och
hållas stilla med fotbromsen.
För längre vänteperioder med motorn igång,
ställer du växelväljaren i läge “N” (FRILÄ-
GE) och drar åt handbromsen, samtidigt som
du håller bilen stilla med färdbromsen.

VIKTIGT
l Låt aldrig bilen stå stilla i CVT-läget i en

backe med gaspedalen i; lägg alltid i parker-
ingsbromsen och/eller fotbromsen.

Parkering
E00602900039

För att parkera bilen skall du först stanna bi-
len helt och dra till parkeringsbromsen hårt
och sedan flytta växelväljaren till “P” (PAR-
KERING).
Om du ska lämna bilen utan uppsyn ska du
alltid stänga av motorn och ta med dig nyck-
eln.

OBSERVERA
l I en backe skall du först dra till parkerings-

bromsen innan du för växelväljaren till “P”
(PARKERING). Om du flyttar växelväljaren
till “P” (PARKERING) innan du drar till
parkeringsbromsen, kan det bli svårt att flyt-
ta växelväjaren från “P” (PARKERING)
nästa gång du skall köra bilen, det kommer
då att krävas stor kraft för att flytta växelväl-
jaren från “P” (PARKERING).

När CVT-växellådan inte än-
drar hastighet

E00603101194

Om växellådan inte växlar under körning el-
ler om bilen inte accelererar tillräckligt
snabbt vid start i en uppförsbacke, kan det
bero på att något ovanligt inträffat i växellå-
dan som gjort att ett säkerhetssystem aktive-
rats. Vi rekommenderar att du låter kontrolle-
ra din bil omgående.

Automatisk växellåda INVECS-III CVT (Intelligent & Innovative Vehicle Electronic Control System III)*
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Bromsning
E00607003209

Alla delar i bromssystemet är viktiga för sä-
kerheten. Vi rekommenderar att du låter kon-
trollera bilen med regelbundna intervaller en-
ligt serviceboken.

VIKTIGT
l Kör inte så att du ofta måste göra häftiga in-

bromsningar och låt aldrig foten vila på
bromspedalen under körning.
Det leder till överhettning av bromsarna med
sämre bromsverkan som följd.

Bromssystemet

Färdbromsen är uppdelad på två separata
bromskretsar. Och din bil har servobromsar.
Om en bromskrets skulle skadas, kan bilen
stannas med den andra bromskretsen. Även
om du av någon anledning skulle förlora ser-
vohjälpen, fungerar alltid bromsarna. Om
detta händer, även om bromspedalen går hela
vägen ned eller inte kan trampas ned, fortsätt
trampa hårdare än vanligt; avbryt körningen
så snart som möjligt och låt reparera broms-
systemet.

VARNING
l Stäng inte av motorn medan bilen rör sig.

Om du stänger av motorn under körning,
slutar bromsservon att fungera och brom-
sarna fungerar inte lika effektivt.

l Om bromsservon inte fungerar eller om
någon av de två bromskretsarna inte fun-
gerar riktigt, skall du omedelbart låta
kontrollera din bil.

Varningslampa

Bromsvarningslampan tänds om det är något
fel i bromssystemet. Se “Varningslampa för
bromssystemet” på sid 5-12.

När bromsarna blivit våta

Kontrollera vid låg hastighet omedelbart efter
start att bromsarna fungerar, speciellt om det
finns risk att de blivit våta.
Ett tunt skikt av vatten kan samlas på broms-
skivorna eller i bromstrummorna med för-
sämrad bromsverkan som följd efter körning
i kraftigt regn, efter körning genom vatten-
samlingar eller efter att bilen tvättats. Om
detta inträffar, skall du torka bromsarna ge-
nom att köra sakta samtidigt som du trycker
lätt tryck på bromspedalen.

Körning i nedförsbackar

Det är viktigt att utnyttja motorns bromsför-
måga genom att växla till en lägre växel vid
körning utför branta backar för att skydda
bromsarna mot överhettning.

VARNING
l Låt inte något ligga på golvet nära broms-

pedalen och låt inte en tjock matta glida
in under pedalen; detta kan begränsa pe-
dalens slaglängd vilken kan behövs i en
nödsituation. Kontrollera att bromspeda-
len alltid kan röra sig fritt. Kontrollera
att golvmattan ligger säkert fast.

Bromsbelägg

l Nya bromsar måste slitas in genom för-
siktig användning under de första
200 km.
Undvik hårda bromsningar.

l Skivbromsarna är försedda med en var-
ningsdetalj som avger ett gnisslande me-
talliskt ljud vid bromsning om brom-
sklossarna är nedslitna till förslitnings-
gränsen.
Om du hör detta ljud skall du byta brom-
sklossarna omedelbart.

Bromsning
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VARNING
l Körning med slitna bromsplattor gör det

svårare att stanna och kan leda till en
olycka.

Hjälp för start i backe
E00628001354

Den här funktionen gör det lätt att starta i
branta uppfartsbackar då den förhindrar att
bilen rullar bakåt. Den håller bromsen ansatt i
ca 2 sekunder när du flyttar foten från broms-
pedalen till gaspedalen.

VIKTIGT
l Du bär inte förlita dig för mycket på den här

funktionen utan vara beredd på att bilen kan
börja röra sig baklänges. Under vissa förhål-
landen, även när funktionen är aktiverad,
kan det hända att bilen kan börja röra sig ba-
kåt om bromspedalen inte är tillräckligt ned-
trampad, om bilen är tungt lastad eller om
vägen är väldigt brant eller hal.

l Den här funktionen är inte avsedd att hålla
bilen stilla i branta uppfartsbackar under mer
än 2 sekunder.

l När bilen står i en uppförsbacke får du inte
använda den här funktionen istället för att
trampa på bromspedalen.
Det kan leda till en olycka.

VIKTIGT
l Utför inte följande åtgärd när backstarthjäl-

pen är igång.
[Utom bilar utrustade med fjärrstyrt manö-
versystem]
Vrid tändningslåset till läge “LOCK” eller
“ACC”.
[Fordon med fjärrstyrt manöversystem]
Ställ funktionsläget i OFF eller ACC.
Bromsen kan släppa vilket kan leda till en
olycka.

Användning
E00628101560

1. Stanna bilen helt med bromspedalen.
2. Om bilen har manuell växellåda lägger

du i 1:ans växel.
Om bilen har CVT-växellåda ställer du
växelväljaren i läge “D” (kör).

OBSERVERA
l Om du backar uppför en backe lägger du i

backväxeln.

3. Släpp upp bromspedalen så bibehåller
backstarthjälpen bromsen anlagd i ca. 2
sekunder.

4. Tryck ned gaspedalen så släpper back-
starthjälpen bromsen gradvis när bilen
börjar röra på sig.

OBSERVERA
l Backstarthjälpen aktiveras när alla följande

villkor uppfylls.
• Motorn är igång.

(Backstarthjälpen aktiveras inte när mo-
torn startar eller omedelbart efter att mo-
torn startat.)

• Om bilen har manuell växellåda ställer du
växelspaken på följande läge.
[Om du startar i en uppförsbacke för att
köra framåt.]
Växelväljaren är i ett annat läge än “R”
(back).
(Backstarthjälpen aktiveras, även om väx-
elspaken är i läge “N” (friläge).)
[Om du startar i en uppförsbacke och ska
backa.]
Växelväljaren är i läget “R” (back).
(Backstarthjälpen aktiveras inte när väx-
elspaken är i läget “N” (friläge).)

• Om bilen har CVT-växellåda och växel-
väljaren är i ett annat läge än “P” (parker-
ing) eller “N” (friläge).

• Bilen står helt stilla medan du trampar på
bromspedalen.

• Parkeringsbromsen släpps.
l Backstarthjälpen aktiveras inte om gaspeda-

len trycks ned innan bromspedalen släpps.
l Backstarthjälpen aktiveras även när du back-

ar uppför en backe.
l När backstarthjälpen är aktiverad kan du

höra funktionsljud eller känna vibrationer
under karossen.
Det är normalt och utgör inget fel.

Hjälp för start i backe
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Varningsindikator
E00628200359

Om ett onormalt tillstånd uppstår i systemet
tänds följande indikator.

 -
ASC-indikator

VIKTIGT
l Om varningen visas kan det hända att back-

starthjälpen inte kan användas. Starta försik-
tigt.

l Parkera bilen på en säker plats och stäng av
motorn.
Starta om motorn och kontrollera om var-
ningen slocknar, i så fall fungerar backstart-
hjälpen som den ska.
Om varningen fortsätter att visas eller dyker
upp ofta, är det inte nödvändigt att stanna bi-
len genast, men vi rekommenderar att du lå-
ter kontrollera bilen hos en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

Bromsassistanssystem
E00627001748

Bromsassistanssystemet är en enhet som hjäl-
per förare som inte kan trycka ned bromspe-
dalen ordentligt när det behövs (t.ex. i nöd-
bromssituationer) och ger större bromskraft.
 
Om bromspedalen trampas ned plötsligt an-
sätts bromsarna med mer kraft än vanligt.

VIKTIGT
l Bromsassistanssystemet är inte avsedd att ge

mer bromskraft än bromssystemets kapaci-
tet. Ha alltid tillräckligt avstånd mellan din
bil och bilen framför dig och förlita dig inte
för mycket på bromsassistanssystemet.

OBSERVERA
l När bromsassistanssystemet är i drift, be-

hålls bromskraften även när bromspedalen
släpps upp något.
För att avbryta dess funktion släpper du upp
pedalen helt.

l När bromsassistanssystemet är aktivt kan det
upplevas som att den nedtrampade bromspe-
dalen är mjuk, att pedalen rör sig i små rörel-
ser och att ABS-systemets funktion hörs el-
ler att karossen eller ratten vibrerar. Detta in-
träffar när bromsassistanssystemet fungerar
på vanligt sätt och är inte ett tecken på fel.
Fortsätt trampa ned bromspedalen hårt.

l När ABS-varningslampan tänds är bromsas-
sistanssystemet inte aktivt.

Nödstoppsignalsystem
E00626000050

Det här är en funktions som minskar risken
för kollisioner bakifrån genom att varnings-
lamporna automatiskt blinkar snabbt för att
varna ankommande bilar för din plötsliga in-
bromsning. När systemet aktiveras blinkar
varningsblinkerslampan i instrumentpanelen
snabbt samtidigt.

VIKTIGT
l Om ABS-varningen eller ASC-varningen vi-

sas, kan det hända att nödstoppsignalsyste-
met inte fungerar.
Se “ABS-varningslampa” på sid 6-33.
Se “ASC-varningsindikator” på sid 6-36.

OBSERVERA
l [Aktiveringsförhållande för nödstoppsignal-

systemet]
Det aktiveras när alla följande villkor upp-
fylls.
• Bilens hastighet är 55 km/tim eller högre.
• Bromspedalen har trampats ned och syste-

met upptäcker en plötslig inbromsning ba-
serat på bilens fartminskning och funk-
tionsförhållanden för ABS-systemet.

[Avaktiveringsförhållande för nödstoppsig-
nalsystemet]
Det avaktiveras när något av följande villkor
uppfylls.

Bromsassistanssystem
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OBSERVERA
• Bromspedalen släpps.
• Varningsblinkersomkopplaren trycks in.
• Systemet känner av att detta inte var nå-

gon plötslig inbromsning baserat på bilens
fartminskning och funktionsförhållanden
för ABS-systemet.

Låsningsfritt bromssystem
(ABS)

E00607101482

ABS-bromsarna bidrar till att förhindra att
hjulen låses vid bromsning. Detta bidrar till
bilens körbarhet och styrhjulens väggrepp.

Tips för körning

l Håll alltid ett säkert avstånd till bilen
framför dig. Även om bilen är utrustad
med ABS bör du ha ett längre bromsav-
stånd när:
• Vid körning grus eller snötäckta vä-

gar.
• Du kör på vägar med ojämn vägbana.

l ABS-funktionen är inte bara begränsad
till plötslig och hård bromsning. Det här
systemet kan även förhindra att hjulen
låses när du kör över brunnar, körplåtar,
vägmarkeringar eller andra ojämnheter i
vägbanan.

l När ABS-bromsarna aktiveras kan det
hända att du känner att bromspedalen
pulserar och att karossen och ratten vib-
rerar. Det kan också kännas som ett mot-
stånd i pedalen.
I den här situationen trycker du bara
ned bromspedalen hårt. Pumpbromsa
inte. Det leder till sämre bromspres-
tanda.

l Ett ljud avges från motorrummet eller så
kan du känna en stöt från bromspedalen
när du börjar köra omedelbart efter att
du startat motorn. Detta är normala ljud
och funktioner för ABS-systemet som
utför ett självtest. Det indikerar inte nå-
got fel.

l ABS-systemet kan användas när bilen
nått en hastighet om ca. 10 km/h. Det
slutar fungera när bilen går långsammare
än ca. 5 km/h.

VIKTIGT
l ABS-systemet kan inte förhindra olyckor.

Det är ditt ansvar att vidta säkerhetsåtgärder
och köra försiktigt.

l För att förhindra fel i ABS-systemet måste
du se till att alla 4 hjul och däck är av sam-
ma storlek och samma typ.

l Montera inte differentialbroms (LSD) på bi-
len som eftermarknadsutrustning. ABS-sy-
stemet kan sluta fungera på rätt sätt.

ABS varningslampa
E00607201308

Om det är fel på systemet tänds ABS-var-
ningslampan.
Under normala omständigheter tänds ABS-
varningslampan när tändningslåset vrids till
läge “ON” eller funktionsläget ställs i ON
och slocknar igen efter några sekunder.

VIKTIGT
l Något av följande indikerar att ABS-syste-

met inte fungerar och att det bara är stan-
dardbromssystemet som fungerar. (Standard-
bromssystemet fungerar normalt.) Vi rekom-
menderar i så fall att du låter kontrollera bi-
len så snart som möjligt.
• När tändningslåset vrids till läge “ON” el-

ler funktionsläget ställs i ON, tänds inte
varningslampan, eller den förblir tänd och
släcks inte.

Låsningsfritt bromssystem (ABS)

6-33OA0W18E1 Start och körning

6



VIKTIGT
• Varningslampan tänds under körning.

Om varningslampan tänds un-
der körning

E00607302540

Om bara ABS varningslampa
lyser
Undvik hårda bromsningar och körning med
hög hastighet. Parkera på en lämplig plats.
Starta sedan åter motorn och kontrollera om
lampan slocknar efter några minuters kör-
ning; om lampan då slocknar är det inget fel.
Om varningslampan däremot inte slocknar,
eller om de tänds igen när bilen körs, rekom-
menderar vi att du låter kontrollera bilen.

Om ABS varningslampa och
varningslampan för bromssys-
temet lyser samtidigt
ABS och bromskraftsfördelningen kanske då
inte fungerar, varvid bilen kan bli instabil vid
en hård bromsning.
Undvik hårda bromsningar och körning med
hög hastighet. Stanna bilen på en säker plats.
Vi rekommenderar att du lämnar in bilen på
kontroll.

Efter körning på isiga vägar
E00618800206

När du har kört på snöiga eller isiga vägar tar
du bort ev. snö och is som ansamlats runt
hjulen. På bilar med ABS gör du detta försik-
tigt, så att varvtalsgivarna (A) och kablarna
vid hjulen inte skadas.

Fram Bak

Elektrisk servostyrning
(EPS)

E00629201366

Servostyrningssystemet fungerar när motorn
är igång.
Det bidrar till att minska den kraft som åtgår
för att vrida på ratten.
Om servokraften går förlorad kommer du att
märka det krävs mycket större ansträngning
för att styra.
Om detta inträffar bör du vända dig till en
auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verk-
stad.

VARNING
l Stäng inte av motorn medan bilen rör sig.

Om du stänger av motorn blir styrningen
väldigt tung att hantera vilket kan leda
till en olycka.

OBSERVERA
l Vid upprepad vridning fram och tillbaka av

ratten (t.ex. när du fickparkerar) kan det hän-
da att en skyddsfunktion aktiveras för att
förhindra överhettning av servostyrningssys-
temet. Den här funktionen gör att det stegvis
blir tyngre att vrida på ratten. I så fall be-
gränsar du rattvridandet en stund. När syste-
met svalnar minskar blir styrningen normal
igen.

l Om du vrider ratten medan bilen står stilla
och strålkastarna är tända kan strålkastarnas
ljusstyrka minska. Detta beteende är inget
fel. Strålkastarna återfår sin vanliga ljusstyr-
ka efter en kort stund.

Elektrisk servostyrning (EPS)
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Varningslampa för elektrisk
servostyrning

Om det är fel på systemet tänds varningslam-
pan.
Under normala omständigheter tänds var-
ningslampan endast när tändningslåset vrids
till läge “ON” eller funktionsläget ställs i ON
och slocknar igen när motorn har startat.

VIKTIGT
l Lämna in bilen till en auktoriserad

MITSUBISHI MOTORS-verkstad så snart
som möjligt om varningslampan tänds me-
dan motorn är igång.
Det kan bli trögare att vrida på ratten.

Aktiv stabilitetskontroll
(ASC)

E00616700445

Den aktiva stabilitetskontrollen (ASC) tar
över den totala kontrollen av det låsningsfria
bromssystemet, antispinnsystemet och stabi-
litetskontrollsystemet för att hjälpea till att
behålla bilens stabilitet och dragkraft. Läs
denna sektion parallellt med sidan om lås-
ningsfritt bromssystem, antispinnkontroll och
stabilitetskontroll.
 
Låsningsfritt bromssystem (ABS)
® sid. 6-33
Antispinnsystemets funktion ® sid. 6-36
Stabilitetskontroll ® sid. 6-36

VIKTIGT
l Lita inte för mycket på ASC. Inte ens ASC

kan förhindra att fysikens lagar påverkar for-
donet.
Detta system, liksom alla andra system, har
sina begränsningar och kan inte hjälpa dig
att bibehåll dragkraft och kontroll över bilen
under alla förhållanden. Oförsiktig körning
kan leda till olyckor. Det är förarens ansvar
att köra försiktigt. Det innebär att tänka på
trafikens, vägens och omgivningens förhål-
landen.

l Använd alltid samma däck av specificerad
typ och dimension på alla 4 hjulen. I annat
fall fungerar inte ASC som det ska.

VIKTIGT
l Montera inte differentialbroms (LSD) på bi-

len som eftermarknadsutrustning. ASC-sy-
stemet kan sluta fungera på rätt sätt.

OBSERVERA
l Ett driftsljud kan avges från motorrummet i

följande situationer. Ljudet är kopplat till
kontrollen av ASC-systemets funktion. Det
kan hända att du känner en stöt från broms-
pedalen om du trycker på den då. Detta är
inte tecken på något fel.
• När tändningslåset ställts i läge “ON” el-

ler funktionsläget ställts i ON.
• När bilen körs en stund efter att motorn

startats.
l När den aktiva stabilitetskontrollen är akti-

verad kan du eventuellt känna en vibration i
karossen eller höra ett vinande ljud från mo-
torrummet.
Det indikerar att systemet inte fungerar på
rätt sätt. Det indikerar inte något fel.

l När ABS-systemets varningslampa lyser är
ASC inte aktivt.

Aktiv stabilitetskontroll (ASC)
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Antispinnsystemets funktion
E00619000133

På halt underlag förhindrar väggreppskon-
trollfunktionen att drivhjulen spinner onödigt
mycket, vilket underlättar när bilen ska köras
iväg från stillastående läge. Funktionen bi-
drar även med tillräcklig drivkraft och styr-
funktion när du svänger samtidigt som du
trycker på gaspedalen.

VIKTIGT
l Vid körning på snö eller istäckta vägar skall

du använda vinterdäck och köra med måttlig
hastighet.

Stabilitetskontroll
E00619100017

Stabilitetskontrollfunktionen är utformad för
att hjälpa föraren att behålla kontrollen över
bilen på hala vägar och under snabba undan-
manövrer. Den fungerar genom att kontrolle-
ra motoreffekten och separat bromsa varje
hjul.

OBSERVERA
l Stabilitetskontrollen fungerar vid 15 km/tim

eller högre hastighet.

ASC-funktionsindikator
E00619300615

 -
ASC-indikator
Indikatorn blinkar när ASC är i
funktion.

VIKTIGT
l När -indikatorn blinkar är den aktiva stabi-

litetskontrollen i drift, vilket innebär att väg-
banan är hal eller att hjulen börjar spinna.
Om detta inträffar skall du köra långsamma-
re och med mindre gaspådrag.

OBSERVERA
l -indikatorn kan tändas när du startar mo-

torn. Det betyder att batterispänningen föll
tillfälligt när motorn startades. Det betyder
inte att det är något fel, förutsatt att den
slocknar genast.

l När ett nödhjul har monterats på bilen blir
däckets greppförmåga sämre, vilket gör det
mer sannolikt att -indikatorn blinkar.

ASC-varningsindikator
E00619400632

Om ett onormalt tillstånd uppstår i systemet
tänds indikatorerna.

 -
ASC-indikator

 -
ASC OFF-indikator

VIKTIGT
l Det kan vara fel på systemet.

Parkera bilen på en säker plats och stäng av
motorn.
Starta om motorn och kontrollera om indika-
torn slocknar. Om de slocknar finns det inget
onormalt tillstånd. Om de inte försvinner el-
ler om de visas ofta är det inte nödvändigt
att stanna bilen genast, men vi rekommende-
rar att du låter kontrollera bilen.

Bogsering
E00624400076

VIKTIGT
l När du bogserar bilen med enbart fram- eller

bakhjulen lyfta från marken, får du inte stäl-
la tändningsnyckeln i “ON” eller funktions-
läget i ON. Om du ställer tändningsnyckeln i
“ON” eller funktionsläget i ON, kan ASC-
systemet träda in vilket kan leda till en
olycka.
Lägg märke till att rätt bogseringsmetod be-
ror på transmissionstypen och bilens körkon-
figuration.
Mer information finns i “Bogsering” på sid
8-19.

Aktiv stabilitetskontroll (ASC)
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Farthållare*
E00609101109

Farthållaren är en funktion som håller bilen i
en inställd hastighet. Den kan aktiveras i 40
km/h eller högre hastighet.

VIKTIGT
l När du inte vill köra i den inställda hastighe-

ten bör du stänga av farthållaren av säker-
hets skäl.

l Använd inte farthållaren när förhållandena
inte medger att du kan hålla samma hastig-
het, t.ex. i tät trafik eller på vägar där det
blåser mycket, är halt eller i branta backar.

l På bilar med manuell växellåda får du inte
flytta växelväljaren till läge “N” (Friläge)
medan du kör i en inställd hastighet utan att
trycka ned kopplingen. Motorn kan övervar-
va och skadas.

OBSERVERA
l Farthållaren kanske inte kan hålla din hastig-

het i uppförs- och nedförsbackar.
l Din hastighet kan minska i branta uppförs-

backar. Du kan använda gaspedalen om du
vill behålla den inställda hastigheten.

l Bilens hastighet kan öka över den inställda
hastigheten i en brant nedförsbacke. Du
måste använd bromspedalen för att kontrol-
lera hastigheten. Det kan leda till att den in-
ställda hastigheten avaktiveras.

Strömställare för farthållaren

A- CRUISE CONTROL ON/OFF-om-
kopplare
Används för att aktivera och avaktivera
farthållaren.

B- Knappen SET -
Används för att minska den inställda
hastigheten och ställa in önskad hastig-
het.

C- Knappen RES +
Används för att öka den inställda hastig-
heten och återgå till den ursprungliga in-
ställda hastigheten.

D- CANCEL-knapp
Används för att avaktivera den inställda
hastigheten.

OBSERVERA
l Vid användning av farthållarens strömställa-

re måste du trycka på dem på rätt sätt. Den
inställda hastigheten kan avaktiveras auto-
matisk om två eller flera av farthållarens
strömställare trycks in samtidigt.

Aktivera
E00609302283

1. När tändningslåset eller funktionsläget
är i läge "ON" trycker du på CRUISE
CONTROL ON/OFF (A) för att aktivera
farthållaren. Indikeringslampan i instru-
mentpanelen tänds.

Indikeringslampa

Farthållare*
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2. Kör i önskad hastighet. Tryck knappen
SET - (B) nedåt och släpp sedan medan
kontrollampan lyser. Bilen behåller nu
den önskade hastigheten.

OBSERVERA
l När du släpper SET - (B) ställs bilens hastig-

het in.

Öka inställd hastighet så här
E00609400668

Det finns 2 sätt att öka den inställda hastighe-
ten.

Knappen RES +
Håll knappen RES + (C) tryckt uppåt medan
du kör i den inställda hastigheten för att grad-
vis öka hastigheten.

Släpp spaken när bilen kommit till önskad
hastighet. Den nya hastigheten ställs nu in.

Om du vill öka hastigheten i små steg trycker
du knappen RES + (C) uppåt i mindre än 1
sekund och släpper den sedan.
Varje gång du trycker på RES + (C) går din
bil cirka 1,6 km/tim fortare.

Gaspedal
När du kör i inställd hastighet och vill öka
den inställda hastigheten trycker du ned gas-
pedalen. Tryck sedan knappen SET - (B)
nedåt och släpp den för att ställa in den nya
hastigheten.

Minska inställd hastighet så
här

E00609500584

Du kan sänka den inställda hastigheten på 2
sätt.

Knappen SET -
Håll knappen SET - (B) nedtryckt när du kör
vid inställd hastighet för att gradvis sänka
hastigheten.

Farthållare*
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Släpp spaken när bilen kommit till önskad
hastighet. Den nya hastigheten ställs nu in.

Om du vill sänka hastigheten i små steg
trycker du in SET - (B) i mindre än 1 sekund
och släpper den sedan.
Varje gång du trycker knappen SET - (B)
nedåt minskas hastigheten med ca 1,6 km/
tim.

Bromspedal
När du kör med den inställda hastigheten an-
vänder du bromspedalen för att koppla ur far-
thållaren, trycker sedan knappen SET - (B)
nedåt och släpper den när du vill ställa in en
ny hastighet.

Öka eller minska hastigheten
tillfälligt

E00609600194

Så här ökar du hastigheten till-
fälligt
Trampa på gaspedalen så som du skulle göra
normalt. När du släpper gaspedalen, återgår
bilen till den inställda hastigheten.

OBSERVERA
l I vissa körförhållanden kan den inställda

hastigheten avaktiveras. Om detta händer, se
“Aktivera” på sid 6-37 och upprepa procedu-
ren för att ställa in hastigheten.

Farthållare*
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Så här minskar du hastigheten
tillfälligt
Trampa på bromspedalen för att ta ned farten.
Om du vill återgå till den föregående inställ-
da hastigheten trycker du knappen RES + (C)
uppåt.
Se “Återgå till inställd hastighet så här” på
sid 6-41.

Koppla bort så här
E00609702463

Du kan avaktivera körning i den inställda
hastigheten på följande sätt:
l Tryck på knappen CRUISE CONTROL

ON/OFF (A) (farthållaren stängs av).
l Tryck på knappen CANCEL (D).

l Trampa på bromspedalen.

Körning i den inställda hastigheten avaktive-
ras automatiskt på något av följande sätt.
l När du trampar ned kopplingen (på bilar

med manuell växellåda).
l När din hastighet minskar till cirka 15

km/tim eller mer under den inställda
hastigheten på grund av en uppförs-
backe.

l När bilens hastighet minskat till 40
km/tim eller lägre.

l När det aktiva stabilitetssystemet (ASC)
griper in.
Se “Aktiv stabilitetskontroll (ASC)” på
sid 6-35.

VARNING
l På bilar med CVT-växellåda avaktiveras

den inställda hastigheten om du skulle
flytta växelväljaren till läge “N” (FRILÄ-
GE), men du bör ändå aldrig göra det un-
der körning.
Du kan inte få någon motorbromsning vil-
ket kan orsaka en allvarlig olycka.

Du kan även avaktivera körning i den inställ-
da hastigheten på följande sätt:
l När motorvarvtalet ökar och närmar sig

varvräknarens röda område (den röda
zonen i varvräknaren).

VIKTIGT
l När den inställda hastigheten avaktiveras au-

tomatiskt i andra situationer än de som anges
ovan kan det bero på fel i systemet.
Tryck på knappen CRUISE CONTROL
ON/OFF för att stänga av farthållaren och låt
kontrollera bilen hos en auktoriserad
MITSUBISHI-återförsäljare.

Farthållare*
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Återgå till inställd hastighet så
här

E00609802044

Om den inställda hastigheten avaktiveras i
den situation som beskrivs i “Koppla bort så
här” på sid 6-40 kan du återta den tidigare in-
ställda hastigheten genom att trycka på knap-
pen RES + (C) när du kör i ca 40 km/h eller
mer.

Under något av följande förhållanden går det
emellertid inte att använda knappen för att
återgå till tidigare inställd hastighet. I dessa
situationer måste du repetera hela proceduren
för inställning av hastigheten:
l Du har tryckt på knappen CRUISE

CONTROL ON/OFF.
l Tändningslåset stängs av eller funktions-

läget ställs i OFF.
l Indikatorlampan släcks.

Tyre pressure monitoring
system (TPMS)*

E00637100152

TPM-Systemet (Tyre Pressure Monitoring
System) använder lufttrycksmätare (A) på
hjulen för att övervaka lufttrycket i däcket.
Systemet indikerar endast när ett däck har ett
märkbart dåligt lufttryck.
Baslufttrycket för däcken kan ställas in enligt
önskade värden, av föraren, via återställ-
ningsfunktionen. (varningströskeln för lågt
lufttryck baseras på återställningen.)
Man kan registerera däck-ID för två par luft-
trycksmätare hos en av MITSUBISHI
MOTORS auktoriserad serviceverkstad, och
de giltiga ID-numren kan växlas via multiin-
formationsdisplayknappen. (Det är fördelak-
tigt, när man byter mellan sommardäck och
vinterdäck.)

OBSERVERA
l TPM-Systemet är inte ett substitut för att re-

gelbundet kontrollera lufttrycket i däcken.
Kontrollera lufttrycket i däcken enligt be-
skrivningen i “Däck” på sid 10-09.

l Lufttrycksmätaren (A) är installerad på en-
ligt bilden.
Byt ut gummiventilen (D) mot en nya när
däcket byts ut.
För ytterligare information, kontakta en auk-
toriserad MITSUBISHI MOTORS service-
verkstad.

Tyre pressure monitoring system (TPMS)*
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TPMS-varningslampa (Tyre
Pressure Monitoring System)

E00637200081

När tändningslåset är i “ON”-läge eller drift-
läget är satt på ON, tänds och släcks var-
ningslampan för TPM-Systemet några sekun-
der senare.
 
Om ett eller fler av fordonets däck saknar
lufttryck, kommer varningslampan fortfaran-
de att lysa medan tändningen eller driftläget
är på ON.
Se “Om varningslampan tänds under kör-
ning” på sid 6-43 och vidta nödvändiga åt-
gärder.

VIKTIGT
l Om varningslampan inte tänds när tänd-

ningslåset vrids till “ON”-läget eller driftslä-
get är satt till ON, betyder att TPM-Systemet
inte fungerar ordentligt. Låt en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS verkstad kontrolle-
ra systemet.
I en sådan situation, när ett fel i systemet
förhindrar övervakningen av däcktrycket.
Undvik hastiga inbromsningar, skarpa rattrö-
relser och höga hastigheter.

l Om ett fel upptäcks i TPM-Systemet kom-
mer varningslampan blinka i ungefär 1 mi-
nut och sedan fortsätta att vara tänd.
Varningslampan kommer att ge ytterligare
varningar varje gång motorn starta, så länge
felet inte är åtgärdat.
Se om varningslampan släcks efter några mi-
nuters körning.
Om den släcks under körning är det inga
problem.
Men, om varningslampan inte slutar lysa, el-
ler om den blinkar igen när motorn startas
om, ta då fordonet till en av MITSUBISHI
MOTORS auktoriserad serviceverkstäder.
I en sådan situation finns det ett fel i syste-
met som kan förhindra övervakningen av
lufttrycket i däcken. Av säkerhetsskäl, när
varningslampan visas vid körning, undvik
hastiga inbromsningar, hastiga rattrörelser
och att köra i höga hastigheter.

Alla däck, inklusive reservhjulet, ska kontrol-
leras månatligen när det är kallt och att däck-
en är fyllda till det, av fordonstillverkaren, re-
kommenderade lufttrycket enligt lufttrycks-
märkningen på däcket. (Om ditt fordon har
däck av en annan dimension än den dimen-
sion som anges på lufttrycksmärkningen, ska
du använda det korrekta trycket anpassat för
dessa däck.)
Som ytterligare en säkerhetsfunktion har ditt
fordon utrustats med ett TPM-System (Tyre
Pressure Monitoring System), det ger en be-
lyst varning när ett eller flera av dina däck
har lågt luft tryck.
Och, när varningen om lågt lufttryck i däcken
visas ska du stanna och kontrollera dina däck
så snart som möjligt, och pumpa upp dem till
ett korrekt tryck. Att köra med däck som har
ett lågt lufttryck kan göra däcket överhettat
och kan leda till att däcket förstörs.
Dåligt tryck i däcken reducerar bränsleeffek-
tiviteten och däckets liv, och kan påverka for-
donets hantering och dess förmåga att stanna.
Vänligen notera att TPM-Systemet inte är ett
substitut för ordentligt däckunderhåll, och att
det är förarens ansvar att kan rätt lufttryck
finns i däcken, även om det dåliga lufttrycket
inte har nått nivåer som utlöser TPM-Syste-
met och varningslampan.
Ditt fordon har också utrustats med en var-
ningslampa för att visa när systemet inte fun-
gerar ordentligt.

Tyre pressure monitoring system (TPMS)*
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Varningslampan är kombinerad med lampan
för varning om lågt lufttryck.
När systemet upptäcker en felaktighet kom-
mer varningslampan att blinka i ungefär en
minut och sedan hållas tänd. Sekvensen kom-
mer att fortsätta så snart fordonet startas och
så länge inte felaktigheten åtgärdas.
När varningslampan är tänd kan systemet
kanske inte upptäcka eller signalera om ett
lågt lufttryck, såsom avses.
TPM-Systemets felaktigheter kan uppkomma
av olika anledningar, inklusive installation,
byte eller alternativa däck/hjul på fordonet,
som förhindrar att TPM-Systemet fungerar
normalt. Kontrollera alltid TPM-Systemets
felvarning efter att du bytt ut ett eller flera
däck eller hjul på ditt fordon, för att säker-
ställa att bytet eller de alternativa hjulen tillå-
ter TPM-Systemet fungera normalt.

Om varningslampan tänds un-
der körning

E00637300053

1. Om varningslampan lyser upp, undvik
hårda inbromsningar, hastiga rattrörelser
och höga hastigheter. Du ska stanna och
justera däckens tryck så snart som möj-
ligt. Se “Däck” på sid 10-09.

OBSERVERA
l Var försiktig vid inspektion eller justering av

luft trycket i däcken, för att undvika att ven-
tilskaftet skadas.

l Sätt alltid fast ventilhatten på ventilskaftet
efter att du inspekterat eller justerat luft-
trycket i däcken.
Utan ventilhatten kan smuts och fukt komma
in i ventilen och resultera i skador på luft-
trycksmätaren för däcken.

l Använd inte ventilhattar i metall, de kan ska-
pa en metallreaktion som resulterar i rost,
samt skador på lufttrycksmätaren för däcken.

l När justeringen har utförts kommer var-
ningslampan att stängas av efter några minu-
ters körning.

2. Om varningslampan förblir tänd när du
har kört i cirka 10 minuter efter att du ju-
sterat lufttrycket i däcket, då kan ytterli-
gare ett eller flera av däcken ha punkter-
ing. Inspektera däcket och om det har en
punktering, reparerade hos en auktorise-
rad MITSUBISHI MOTORS-service-
verkstad så snart som möjligt.

VARNING
l Om varningslampan tänds när du kör,

undvik hårda inbromsningar, hastiga
rattrörelser och höga hastigheter.
Att köra med ett däck med lågt lufttryck
har en negativ effekt på fordonets pre-
standa och kan resultera i en olycka.

VIKTIGT
l Varningslampan kanske inte tänds direkt vid

en däckexplosion eller snabbt läckage.

OBSERVERA
l För att undvika risker för skador på senso-

rerna för däcktrycket ska du låta en av
MITSUBISHI MOTORS auktoriserade ser-
viceverkstäder utföra reparationen. Om
däckreparationen inte utförs hos en av
MITSUBISHI MOTORS auktoriserade ser-
viceverkstäder täcks inte skador på luft-
trycksmätaren för däcken av din garanti.

l Använd inte tätningsspray på något däck.
Sådan spray kan orsaka skador på lufttrycks-
mätare för däcken.
Alla punkteringar ska repareras av en MIT-
SUBUSHI MOTORS auktoriserade service-
verkstad.

Tyre pressure monitoring system (TPMS)*
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OBSERVERA
l Att använda lagningssatsen kan skada luft-

trycksmätaren för däcken. Fordonet måste
omgående inspekteras och repareras av en
MITSUBISHI MOTORS auktoriserad servi-
ceverkstad efter att kittet för däckreparation
har använts.

TPM-Systemet (Tyre Pressure Monitoring
System) kanske inte fungerar normalt under
följande omständigheter:
l En trådlös tjänst eller enhet använder

samma frekvens i närheten av fordonet.
l Snö eller is har byggts upp på insidan av

stötfångaren och/eller på hjulen.
l Batteriet för lufttrycksmätaren för däck-

en är utbränt.
l Andra än MITSUBISHI MOTORS ORI-

GINAL-däck används.
l Hjul som inte är utrustade med luft-

trycksmätare för däcken används.
l Hjul vars ID-kod inte kan läsas av fordo-

net används.
l En fönstertoning som påverkar radiosig-

nalerna har installerats.

OBSERVERA
l Lufttrycket i däcken varierar med omgivan-

de temperatur. Om fordonet är utsatt för sto-
ra variationer i omgivande temperatur kan
lufttrycket i däcken vara lågt (orsaka att var-
ningslampan startar) när den omgivande
temperaturen är relativt låg. Om varnings-
lampan startar, justera lufttrycket i däcken.

När helst däcken och hjulen
byt ut

E00637400025

Om de nya hjulen med de nya lufttrycksmä-
tarna för däck installeras, måste deras ID-ko-
der programmeras in i TPM-systemet (Tyre
Pressure Monitoring System). Låt en av
MITSUBISHI MOTOS auktoriserade servi-
ceverkstäder göra hjulbytet, för att undvika
risken att skada lufttrycksmätarna. Om hjul-
bytet inte utförs av en MITSUBISHI
MOTORS auktoriserade serviceverkstäder,
täcks det inte av din garanti.

VIKTIGT
l Användande av hjul, andra än originaldäck,

kommer att förhindra att lufttrycksmätarna
för däck fästs ordentligt och resultera i luft-
läckage eller skada på mätarna.

Återställning av varningströs-
keln för dåligt lufttryck i däck-
en

E00637500026

Tröskeln är inställd, baserat på lufttrycket i
däcket, vid vilket återställningsfunktionen ut-
förs genom följande förfarande.

1. Gå igenom displayen via multiinforma-
tionssdisplaylknappen till dess "TPMS
SET"- (the tyre pressure monitoring sy-
stem inställt) indikatorn visas.

2. Håll multiinformationsdysplayknappen
intryckt i minst 3 sekunder. (Ett ljud
hörs.)

3. Varningslampan börjar blinka långsamt.
4. Kör en stund. Återställningen är genom-

förd när varningslampan slocknar.

Tyre pressure monitoring system (TPMS)*
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OBSERVERA
l Återställningsfunktionen ska genomföras

varje gång lufttrycket i däcken, eller däckro-
tationen justeras.

l Återställningsfunktionen ska genomföras när
däcket är kallt. Om den utförs när däcket är
varmt (d.v.s. efter körning), kan varningen
om dåligt lufttryck i däcken uppkomma tidi-
gare än vanligt.

Inställningsbyte för däck-id
E00637600027

I fall då 2 par lufttrycksensorers ID är regi-
strerade i mottagaren, kan de giltiga däck-id-
inställningarna bytas genom följande förfa-
rande.

1. Gå igenom displayen via multiinforma-
tionssdisplaylknappen till dess "TPMS
SET"- (the tyre pressure monitoring sy-
stem inställt) indikatorn visas.

2. Håll multiinformationsdisplayknappen
intryckt i minst 10 sekunder. (Ett ljud
hörs.)
(Trots att utförandet av återställningen
startar när du håller nere knappen i 3 se-

kunder, fortsätt att hela tiden hålla nere
knappen.)

3. Inställningen för det giltiga däck-idt för-
ändras och numret på indikatorn för
"TPMS-SET" har ändrats.

OBSERVERA
l Varje gång proceduren utförs förändras

däck-id-inställningarna. (1 - 2 - 1 - 2 …)
l Däck-id har INTE förändrats, om endast 1

par id är registrerade.
l Vid byte av däck-id-inställningar kommer

varningströskeln för trycket automatiskt att
starta. (Varningslampan börjar blinka lång-
samt.) Om däcket är varmt när detta sker ska
återställningsfunktionen genomföras igen
när däcket är kallt.

Lastning
E00609902801

Att tänka på vid lastning

VIKTIGT
l Lägg varken last eller bagage högre än över-

kant på ryggstödet. Se till att last eller baga-
ge inte kan röra sig när du börjar köra.
Om bakåtsikten är hindrad och lasten kastas
runt i kupén om du tvingas bromsa, kan en
allvarlig olycka inträffa.

l Lägg stor och/eller tung last långt fram i bi-
len. Om lasten långt bak i bilen är mycket
tung, kan styrningen bli försämrad.

Lastning på taket

VIKTIGT
l Använd en lasthållare som exakt passar din

bil.
Lägg ingen last direkt på taket.
Beträffande montering, se den monterings-
anvisning som medföljer lastbäraren.

l När du sätter på/tar bort lastbäraren och läg-
ger på/ta bort bagage, får du inte trycka hårt
på ett och samma ställe.
Beroende på hur och var kraften anläggs kan
bucklor på bilen uppstå.

Lastning
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Varning vid användning av
lastbärare

VIKTIGT
l Kontrollera att vikten av taklasten inte över-

stiger tillåten belastning på taket.
Om tillåten taklast överskrids, kan det orsa-
ka skador på bilen.
Taklast är den totalt tillåtna belastningen på
taket (dvs. vikten av lastbäraren plus vikten
av lasten på lastbäraren).
För specifika värden, se “Max taklast” på sid
11-05.

l När det ligger last på biltaket bör du köra
sakta och undvika häftiga manövrer såsom
hårda bromsningar och snabba svängar.
Dessutom - placera lasten på lastbäraren så
att belastningen fördelas jämnt och med de
tyngsta sakerna underst. Lasta inte något på
taket som är bredare än lastbäraren.
Den extra vikten på taket kan göra att bilens
tyngdpunkt höjs och därmed påverkas bilens
köregenskaper.
Det kan leda till att förarfel eller manövrer i
nödsituationer leder till förlorad kontroll och
kanske olyckor.

l Både före körningen och efter att du bara
kört ett kort stycke måste du kontrollera att
lasten ligger säkert fast på lastbäraren.
Kontrollera regelbundet under körningen att
lasten fortfarande ligger säkert fast.

OBSERVERA
l För att minska vindbruset och minska bräns-

leförbrukningen skall du ta av lastbäraren
när den inte används.

l Innan du kör in i en automatisk biltvätt skall
du ta bort takräcket.

l Kontrollera att det finns tillräcklig plats för
att öppna bakluckan vid montering av en
lastbärare.

Släpvagnskörning (1200-
modeller)

E00610001951

Om du avser att köra med släp måste bilen ha
ett släpvagnsdrag, som uppfyller gällande la-
gar och förordningar; låt en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS verkstad göra mon-
teringen.
Lagar och förordningar för körning med släp
varierar mellan olika länder. Kontrollera
noga före en eventuell utlandsresa.

VIKTIGT
l Risk för olyckor!

En dragkrok skall monteras enligt
MITSUBISHI MOTORS:s anvisningar.

Max. vikt för släpvagn med
bromsar och max. kultryck

Kör aldrig med högre släpvagnsvikt än max
tillåten vikt för släpvagn med bromsar och
aldrig med högre kultryck än tillåtet.
(Se sidan 11-05.)
Om du kör med släpvagn på en höjd av över
1.000 m över havet måste den högsta sam-
manlagda bruttovikten minskas med 10 för
var 1000:e meter över havsnivån. Det beror
på att motoreffekten sjunker då atmosfä-
rtrycket minskar.

Släpvagnskörning (1200-modeller)
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Specifikation för montering av
släpvagnsdrag

Se följande tabell över fästpunkter (A) för
montering av släpvagnsdrag.

1 671,5 mm

2 140,5 mm

3 154,5 mm

4 75 mm

5 Vänster sida: 183 mm
Höger sida: 140 mm

6 Vänster sida: 42,5 mm
Höger sid: 0,5 mm

7 Vänster sida: 112 mm
Höger sid: 155 mm

8 46,5 mm

9 49,5 mm (14-tums däck)
497 mm (15-tums däck)

(i körklart skick)

9 378 till 384 mm (vid last)

10 467 mm

11 505 mm

Tips för körning med släp

l Slira inte på kopplingen (endast med
manuell växellåda) och öka inte motorns
varvtal mer än nödvändigt vid start.

l Kör inte fortare än 100 km/h med släp-
eller husvagn. Du måste naturligtvis all-
tid följa de lokala hastighetsbegräns-
ningar som gäller för körning med hus-
eller släpvagn om de är lägre än
100 km/h.

l Börja med att trampa ned bromspedalen
lätt och sedan allt hårdare för att undvika
stötar från påskjutsbromsen vid broms-
ning.

l För maximal användning av motor-
bromsningen bör du växla ned före en
nedförsbacke.

Släpvagnskörning (1200-modeller)
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Överhettning
Detta inträffar normalt p.g.a. något mekaniskt
fel. Om bilen blir överhettad stannar du den
genast och kontrollerar om vattenpumpen el-
ler drivremmen lossnat eller gått sönder, om
kylarens luftintag blockerats eller om det är
låg kylvätskenivå. Om du inte finner några
problem med dessa, kan överhettningen bero
på flera mekaniska saker, som måste kontrol-
leras på en serviceverkstad.

VIKTIGT
l Om motorn överhettas bör du läsa avsnittet

“Överhettad motor” i “I nödfall” innan du
vidtar några åtgärder.

l I bilar med CVT-växellåda är temperaturen
på CVT-vätskan hög om växelväljarindika-
torn blinkar.
Läs referenssidan och vidta nödvändiga åt-
gärder.
Se “Om indikatorn för växelväljarens läge
blinkar” på sid 6-28.

Släpvagnskörning (1200-modeller)
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Luftmunstycken
E00700102029

1- Mittluftmunstycken
2- Sidoluftmunstycken

OBSERVERA
l Ställ inga dryckesbägare uppe på instru-

mentbrädan. Om något spills in i munstyck-
ena för luftkonditioneringen, kan det skada
systemet.

Knopp för justering av luftflö-
de och riktning

E00700202307

Mittluftmunstycken
Flytta knapparna (A) för att göra justeringar.

Sidoluftmunstycken
När gropen (A) trycks in, öppnas ventila-
tionsutsläppen.

För att stänga ventilationsutsläppen, tryck på
gropen på motstående sida. Ändra riktningen
på luftströmmen genom att vrida hela venti-
len.

1- Öppen
2- Stängd

OBSERVERA
l I bilar med luftkonditionering kan kyld luft

som strömmar ut genom munstyckena ibland
se ut som dimma.
Detta beror på att fuktig luft snabbt kyls av i
luftkonditioneringen Luften blir emellertid
klar efter några få minuter.

Inställning
E00726501675

För att ändra riktning och luftmängd som
strömmar ut ur ventilerna skall du vrida funk-
tionsväljaren.

Luftmunstycken
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På bilar med automatisk luftkonditionering,
tryck på MODE-knappen eller defrosterknap-
pen. (Se “MODE-knapp” på sid 7-12,
“Strömställaren för defroster” på sid 7-13.)

 Huvudhöjd
Luften strömmar bara mot övre delen av ku-
pén.
 

 Golv/Huvudhöjd
Luften strömmar både mot den övre delen av
kupén och mot golvet.
 

 Golv
Luften strömmar huvudsakligen mot golvet.
 

 Golv/Defroster
Luften strömmar mot golvet, vindrutan och
de främre sidofönstren.
 

 Defroster

Luften strömmar huvudsakligen mot vindru-
tan och de främre sidofönstren.

VIKTIGT
l På bilar med temperaturreglage eller manu-

ell luftkonditionering kan du, när lägesväl-
jarreglaget står på ett läge mellan “ ” och
“ ”, motverka imbildning genom att ställa
luftintagsväljaren på friskluft.
(Se “Reglage för friskluft/återcirkulation” på
sid 7-04.)

OBSERVERA
l För bilar med AS&G-system (Auto Stop &

Go) kan det hända att rutorna immar igen
medan AS&G-systemet är igång.
Om detta inträffar, tryck på defrosterknap-
pen för att ta bort dimma från rutorna.

l Om lägesväljaren står mellan markeringarna
“ ” och “ ”, strömmar luften huvudsakli-
gen mot kupéns övre del. Om lägesväljaren
står mellan markeringarna “ ” och “ ”,
strömmar luften huvudsakligen mot området
kring benen.

l Om lägesväljaren står i läge “ ” strömmar
lite luft mot vindrutan och sidorutorna.

l Om lägesväljaren står mellan markeringarna
“ ” och “ ”, strömmar luften huvudsakli-
gen mot området kring benen. Om lägesväl-
jaren står mellan markeringarna “ ” och
“ ”, strömmar luften huvudsakligen mot
vindrutan och sidorutorna.

Värmesystem*/Manuell
luftkonditionering*

E00700501794

Luftkonditionering kan bara användas när
motorn är i gång.

VIKTIGT
l Motorhastigheten kan öka när AC:n är

igång.
Med ökad motorhastighet kommer ett CVT-
fordon att krypa mer än med lägre motorhas-
tighet. Håll ned bromspedalen för att hindra
att bilen kryper framåt.

Kontrollpanel
E00700601812

1- Temperaturreglage
2- Strömställare för luftkonditionering*

Värmesystem*/Manuell luftkonditionering*
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3- Fläktratt
4- Strömställare för bakrutedefroster

® sid. 5-24
5- Strömställare för luftintag
6- Reglage för friskluft/återcirkulation

Fläktratt
E00700701334

Välj hastighet på fläkten genom att vrida
fläktratten medurs eller moturs.
Fläktens hastighet ökar gradvis medan du vri-
der ratten åt höger.

Temperaturratt
E00700901743

Temperaturväljaren används till att ställa in
lufttemperaturen.

1- Kallare
2- Varmare

OBSERVERA
l När temperaturen på motorns kylarvätska är

låg, kommer luften från värmesystemet att
vara kall tills motorn börjar bli varm, även
om du ställt in temperaturratten mot varm
luft.

Reglage för friskluft/återcirku-
lation

E00701301845

Ändra luftintaget med reglaget friskluft/åter-
cirkulation.
l “ ” friskluft

Friskluft utifrån förs in i kupén.

l “ ” återcirkulation
Luften återcirkuleras inne i passagerarut-
rymmet.

LHD

RHD

VIKTIGT
l Om du använder läge återcirkulation någon

längre stund kommer vindrutan och sidofön-
stren att bli mycket immiga.

Värmesystem*/Manuell luftkonditionering*
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OBSERVERA
l Normalt skall läge “friskluft” användas för

att hålla vindruta och sidofönster fria från
imma och snabbt få bort imma eller frost
från vindrutan.
Om du vill ha snabbast möjliga avkylning,
eller om ytterluften är mycket dammig eller
förorenad, kan du tillfälligt använda läge
återcirkulation. Men sätt med jämna mellan-
rum luftintagsväljaren i läge “friskluft” för
att öka ventilationen och motverka imbild-
ning.

Strömställare för luftkonditio-
neringen*

E00701502176

Tryck för att slå på luftkonditioneringen. In-
dikeringslampan (A) tänds.

Tryck på strömställaren en gång till för att
stänga av.

Använd luftkonditioneringen
så här

E00701801693

Välj rattar och spak som på bilden enligt dina
ändamål.

Uppvärmning
LHD

RHD

OBSERVERA
l För maximal värme, ställ fläkten i läge 3.

Kylning (manuell luftkonditio-
nering)

E00701902037

LHD

RHD

VIKTIGT
l Om uteluften är dammig eller förorenad, el-

ler om du vill ha en hög kyleffekt, ska du
ställa luftintagsväljaren på återcirkulation
och vrida temperaturväljaren så långt åt hö-
ger som möjligt.
Men sätt med jämna mellanrum luftintags-
väljaren i läge “friskluft” för att öka ventila-
tionen och motverka imbildning.

Värmesystem*/Manuell luftkonditionering*
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Både kall och varm luft
E00702001647

RHD

LHD

Borttagning av imma från vind-
ruta och sidofönster

E00702102049

VIKTIGT
l Det är viktigt för säkerheten att du alltid har

god sikt genom alla fönster.

Håll imman borta

LHD

RHD

*: Tillvalsutrustning

Tag snabbt bort imma så här

LHD

RHD

*: Tillvalsutrustning

OBSERVERA
l Rikta sidoventilerna mot sidofönstren för att

snabbt få bort imma.
l Sätt inte temperaturreglaget på maximal

kyla. Kall luft kommer då att blåsa mot gla-
sytorna och förhindra imbildning.

Värmesystem*/Manuell luftkonditionering*
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Friskluft utifrån kommer in
E00702201564

LHD

RHD

Värmesystem*/Manuell luftkonditionering*
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Automatisk luftkonditionering*
E00702401856

Luftkonditionering kan bara användas när motorn är i gång.

VIKTIGT
l Motorhastigheten kan öka när AC:n är igång.

Med ökad motorhastighet kommer ett CVT-fordon att krypa mer än med lägre motorhastighet. Håll ned bromspedalen för att hindra att bilen kryper framåt.

 
Kontrollpanel

E00702502593

1- Strömställare för temperatur
2- Strömställare för luftkonditioneringen
3- Strömställare för MODE (funktion)

4- Luftintagsväljare
5- Strömställare för fläkthastighet
6- Strömställaren för defroster

7- AUTO-omkopplare
8- Strömställare för bakrutedefroster

® sid. 5-24

Automatisk luftkonditionering*
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9- Strömställare OFF (av)
10- Temperatur ® sid. 7-10
11- Display för funktionsval

12- Luftintagsindikator
13- Indikator för luftkonditioneringen
14- AUTO-indikering

15- Visning av fläkthastighet

OBSERVERA
l Det sitter en temperaturgivare för kupéluften (A) på den visade platsen.

Ställ aldrig något på givaren eftersom det förhindrar att det fungerar på rätt sätt.

l Ett ljud hörs varje gång du trycker på en knapp.

 
Strömställare för fläkthastighet

E00702801544

Tryck på  på fläkthastighetens väljarknapp
för att öka fläkthastigheten.
Tryck på  på fläkthastighetens väljarknapp
för att sänka fläkthastigheten.

Automatisk luftkonditionering*
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Den valda fläkthastigheten (A) fläkten visas.

1- Öka
2- Minska

Strömställare för temperatur
E00703002003

Tryck på  eller  för temperaturströms-
tällaren till önskad temperatur.
Den valda temperaturen (A) visas i displayen.

OBSERVERA
l Temperaturen på klimatanläggningens panel

ändras samtidigt som enheten för utomhus-
temperatur på multiinformationsdisplayen.
Se “Ändra temperaturenhet” på sid 5-09.

l När temperaturen på motorns kylarvätska är
låg, kommer luften från värmesystemet att
vara kall tills motorn börjar bli varm, även
om du ställt in temperaturreglaget mot varm
luft.
För att förhindra att vindrutan och sidofön-
stren blir immiga kommer funktionsväljaren
att ändras till “ ” och fläkthastighen att
minskas.

l När temperaturen är inställd på högsta eller
lägsta, kommer luftintagsväljaren och luft-
konditioneringen att automatiskt ändras på
följande sätt:
• Snabb uppvärmning (När temperaturen är

inställd på maximum)
Friskluft utifrån går in i systemet och luft-
konditioneringen stängs av.

• Snabb kylning (När temperaturen är in-
ställd på lägsta värde)
Luften i kupén återcirkuleras och luftkon-
ditioneringen kopplas på.

 
Inställningarna som beskrivs ovan är fabrik-
sinställningarna.
Luftväljar- och luftkonditioneringsknapparna
kan anpassas (ändrad funktionsinställning
krävs) och den automatiska växlingen mellan
friskluft och luftkonditionering kan ändras ef-
ter önskemål enligt aktuella förhållanden.

Mer information kan du få av en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS verkstad.
Se “Anpassa luftkonditioneringsknappen” på
sid 7-11.
Se “Anpassa luftvalet” på sid 7-10.

Luftintagsväljare
E00703402007

Ändra luftintaget genom att bara trycka på
tangenten återcirkulation.
Det valda läget (A) visas i displayen.
l Utomhusluft: “ ”-indikatorn lyser

Friskluft utifrån förs in i kupén.
l Luftåtercirkulation: “ ”-indikatorn ly-

ser
Luften återcirkuleras inne i passagerarut-
rymmet.

Automatisk luftkonditionering*
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VIKTIGT
l Om du använder läge återcirkulation någon

längre stund kommer vindrutan och sidofön-
stren att bli mycket immiga.

OBSERVERA
l Normalt skall läge “friskluft” användas för

att hålla vindruta och sidofönster fria från
imma och snabbt få bort imma eller frost
från vindrutan.
Om du vill ha snabbast möjliga avkylning,
eller om ytterluften är mycket dammig eller
förorenad, kan du tillfälligt använda läge
återcirkulation.
Men sätt med jämna mellanrum luftintags-
väljaren i läge “friskluft” för att öka ventila-
tionen och motverka imbildning.

l Om du trycker på strömställaren AUTO för
att välja automatisk kontroll efter att du ma-
nuellt växlat mellan friskluft och återcirkula-
tion, kommer luftintagsväljaren åter att kon-
trolleras automatiskt.

Anpassa luftvalet
Funktionerna kan ändras enligt nedanstående.
l Aktivera automatisk luftreglering

När AUTO-knappen trycks in styrs luft-
flödet automatiskt.

l Inaktivera automatisk luftreglering
Även om AUTO-knappen trycks in,
styrs inte luftflödet automatiskt.

l Ställa in ändringsmetod

Håll luftintagsströmställaren intryckt i
minst 10 sekunder.
• När den här inställningen ändras från

aktiverad till inaktiverad hörs 3 ljud-
signaler och " "-indikatorn blinkar 3
gånger.

• När den här inställningen ändras från
inaktiverad till aktiverad hörs 2 ljud-
signaler och " "-indikatorn blinkar 3
gånger.

OBSERVERA
l Fabriksinställningen är “Enable automatic

air control”.
l När defrosterknappen trycks in slår luftinta-

get automatiskt om till utvändig luft för att
undvika imma på rutorna även om den är in-
ställd på “Inaktivera automatisk luftstyr-
ning”.

AUTO-omkopplare
E00702601164

När du trycker på AUTO-knappen styrs funk-
tionsväljaren, fläkthastigheten, val av återcir-
kulation/friskluft, temperatur och luftkondi-
tionering PÅ/AV automatiskt.

“AUTO”-indikatorn (A) visas i displayen.

Strömställare för luftkonditio-
neringen

E00703502718

Tryck på knappen för att slå på luftkonditio-
neringen, " "-indikatorn visas i displayen
(A).

Tryck på strömställaren en gång till för att
stänga av.

Automatisk luftkonditionering*
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Anpassa luftkonditioneringsknappen
Funktionerna kan ändras enligt nedanstående.
l Aktivera automatisk luftkonditionerings-

reglering:
När AUTO-knappen är intryckt eller
temperaturreglaget inställt på lägsta tem-
peratur, styrs luftkonditioneringsknap-
pen automatiskt.

l Inaktivera automatisk luftkonditioner-
ingsreglering:
Luftkonditioneringsströmställaren styrs
inte automatiskt så länge luftkonditio-
neringsströmställaren inte används.

l Ställa in ändringsmetod
Håll luftkonditioneringsströmställaren
intryckt i minst 10 sekunder.
• När den här inställningen ändras från

aktiverad till inaktiverad hörs 3 ljud-
signaler och “ ”-indikatorn blinkar 3
gånger.

• När den här inställningen ändras från
inaktiverad till aktiverad hörs 2 ljud-
signaler och “ ”-indikatorn blinkar 3
gånger.

OBSERVERA
l Fabriksinställningen är “Enable automatic

air conditioning control”.

OBSERVERA
l När du trycker på defrosterströmställaren ak-

tiveras luftkonditioneringen automatiskt för
att undvika imma på rutorna även om den är
inställd på “Inaktivera automatisk luftkondi-
tioneringsstyrning”.

Strömställare OFF (av)
E00702701165

Tryck på OFF (AV) på strömställaren för att
stänga av luftkonditioneringen.

Strömställare för MODE (funk-
tion)

E00703301168

Varje gång MODE-strömställaren trycks in
ändras läget till nästa, i följande ordning:
“ ” → “ ” → “ ” → “ ” → “ ”.
Det valda läget (A) visas i displayen. (Se “In-
ställning” på sid 7-02.)

Automatisk luftkonditionering*
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Strömställaren för defroster
E00703901281

När du trycker på denna knapp ändras funk-
tionen till “ ". Indikeringslampan (A)
tänds. Det valda läget (B) visas i displayen.
(Se “Inställning” på sid 7-02.)

OBSERVERA
l När du trycker på strömställaren defrost

kommer luftkonditioneringssystemet att fun-
gera automatiskt och läget friskluft väljs (till
skillnad mot återcirkulerad luft).
(Se “Borttagning av imma från vindruta och
sidofönster” på sid 7-13.)

Användning av systemet i auto-
matläge

E00704102665

Under normala förhållanden skall systemet
användas i läge AUTO och på följande sätt:

1. Tryck på strömställaren AUTO.
2. Ställ in temperaturväljaren på önskad

temperatur.
 
Funktionsväljaren, fläkthastighet, val av
återcirkulation/friskluft, temperatur och
luftkonditionering PÅ/AV kontrolleras
alla automatiskt.

OBSERVERA
l Om du rör fläkthastighetsratten, strömställa-

ren för luftkonditioneringen, funktionsväljar-
ratten eller strömställaren för luftintag när
systemet är i AUTO-läge, kommer inställ-
ningen du själv valt, att ta över motsvarande
funktion från den automatiska kontrollen.
Alla övriga funktioner kvarstår under auto-
matisk kontroll.

Användning av systemet i ma-
nuellt läge

E00704201324

Fläkthastighet och luftfördelning kan kontrol-
leras manuellt genom att sätta fläkthastighets-
knappen och luftfördelningsknappen i önska-
de lägen.
För att återgå till automatisk funktion, välj
AUTO.

Borttagning av imma från vind-
ruta och sidofönster

E00704300940

VIKTIGT
l Det är viktigt för säkerheten att du alltid har

god sikt genom alla fönster.

Automatisk luftkonditionering*
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Håll imman borta

1. Sätt luftväljaren i läge friskluft.
2. Sätt lägesväljaren i läge “ ”.
3. Välj önskad hastighet på fläkten genom

att trycka på fläkthastighetsknappen.
4. Välj önskad temperatur genom att trycka

på temperaturknappen.
5. Tryck på knappen för luftkonditionering

Tag snabbt bort imma så här

1. Tryck på defrosterströmställaren för att
växla till läge “ ”.

2. Sätt fläkten på maximal hastighet.
3. Sätt temperaturen på högsta värme.

OBSERVERA
l Rikta sidoventilerna mot sidofönstren för att

snabbt få bort imma.
l Ställ in temperaturen på maximal kyla. Kall

luft kommer då att blåsa mot glasytorna och
förhindra imbildning.

Goda råd för användning av
luftkonditioneringen

E00708301091

l Parkera om möjligt i skugga.
Vid parkering i starkt solsken kan det bli
extremt varmt inne i bilen och då krävs
det naturligtvis längre tid för att kyla ned
interiören.
När du börjar köra bör du då köra med
alla fönster öppna några minuter samti-
digt med luftkonditioneringen för att
vädra ut den värsta varmluften.

l Stäng fönstren när luftkonditioneringen
är i gång. Om ytterluft tränger in genom
ett öppet fönster minskar kyleffekten.

l Alltför kraftig avkylning är inte bra för
hälsan. Lufttemperaturen inne i kupén
bör inte vara mer än 5 till 6 °C under ut-
omhustemperaturen.

l När du använder systemet skall du kon-
trollera att luftintaget, som sitter framför
vindrutan, är fritt från löv, snö och lik-
nande. Löv som samlats i luftintaget kan
minska luftflödet och täppa till dräner-
ingshålen för regnvatten.

Goda råd för användning av luftkonditioneringen
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Rekommenderat kylmedium
och smörjmedel för luftkondi-
tioneringssystemet

Om luftkonditioneringssystemet verkar mind-
re effektivt än vanligt, kan det bero på att
kylmediet läcker ut. Vi rekommenderar att du
låter inspektera systemet.
Luftkonditioneringen i din bil måste laddas
med kylmediet HFO-1234yf och smörjmedlet
VC 200YF.
Användning av annat kylmedium eller andra
smörjmedel kommer att orsaka så allvarliga
skador att hela systemet måste bytas ut. Att
släppa ut kylmediet direkt i luften skall und-
vikas.
Vi rekommenderar att du lämnar kylmedlet
för återvinning och återanvändning.

Om systemet inte används un-
der en längre period

Luftkonditioneringen skall köras minst fem
minuter varje vecka även under den kalla års-
tiden. Detta för att förhindra att kompressorn
skär ihop och hålla luftkonditioneringssyste-
met i bästa skick.

Luftrenare*
E00708400675

Ett luftfilter har monterats i denna luftkondi-
tionering så att smuts och damm filtreras bort
ur luften.
Byt luftfiltret regelbundet eftersom förmågan
att rena luften försämras varefter det samlar
upp polen och smuts. Serviceintervallen finns
angivna i bilens servicebok.

OBSERVERA
l Körning under speciella förhållanden såsom

på dammiga vägar och frekvent användning
av luftkonditioneringen kan leda till kortare
livslängd på luftfiltret. Om du känner att
luftflödet är lägre än normalt, eller om vind-
rutan eller sidorutorna börjar imma igen all-
tför lätt, bör du byta ut luftfiltret.
Vi rekommenderar att du låter kontrollera
den.

LV/MV/FM-radio med
elektronisk stationssökning
och CD-spelare*

E00708503505

Ljudanläggningen kan bara användas när
tändningslåset eller funktionsläget startnyck-
eln är i läge ON eller ACC.

OBSERVERA
l För att lyssna på ljudanläggningen med mo-

torn avstängd vrider du tändningslåset till
läge “ACC” eller ställer funktionsläget i
ACC.
För fordon utrustade med fjärrkontrollsys-
tem och om tändningslåset eller funktionslä-
get lämnas i läge ACC, stängs strömmen av
automatiskt efter en viss tid och du kan inte
längre använda ljudanläggningen. Strömmen
slås på igen om du trycker på motorknappen
i läge “ACC”.
Se “Funktion för automatisk avstängning av
ACC-ström” på sid 6-13.

l Vid användning av en mobiltelefon inne i bi-
len kan det höras störningar från audiosyste-
met. Detta tyder inte på något fel i audiosys-
temet. Håll då telefonen så långt från ljudan-
läggningen som möjligt.

l Om något främmande föremål eller vatten
kommer in i audiosystemet, eller om rök el-
ler ovanlig lukt tränger ut, skall du omedel-
bart stänga av audiosystemet. Vi rekommen-
derar att du låter kontrollera den. Försök inte
själv reparera systemet. Fortsätt inte att an-
vända audiosystemet utan att först låta en
kvalificerad person kontrollera det.

Luftrenare*
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Volym och tonkontroll
E00708602219

1- PWR/VOL/SEL-knapp (på-av/volymins-
tällning/välj)

2- Display
3- /MENU-knapp (lägesändring)
4- SEL-indikator (välj)
5-  -knapp (tillbaka)

Justera volymen så här
E00708701718

VOL (Volymkontroll)
Vrid VOL-knappen medurs för att höja voly-
men och moturs för att sänka den.

Justera tonen så här
E00708802383

1. Tryck på /MENU-knappen för att väl-
ja BASS → TREBLE → FADER →
BALANCE → Ljudkontrolläge av.

2. Vrid SEL-knappen medurs eller moturs
för att ändra inställningen för ton/balans.
Statusen visas på skärmen.

BASS (Baskontroll)
Välj basnivå.

TREBLE (Diskantkontroll)
Välj diskantnivå.

FADER (Balanskontroll fram/
bak)
Om du vill balansera volymen från F (front)
och R (rear) högtalarna.

BALANCE (Balanskontroll
vänster/höger)
Balansera volymen mellan högtalarna L
(vänster) och R (höger).

OBSERVERA
l När det är möjligt att vrida SEL-knappen vi-

sas SEL-indikatorn på displayen.
l Vid inställningen “0” avges en pipsignal.

OBSERVERA
l När följande funktion används avbryts det

här läget.
• Om du trycker på -knappen.
• Ett annat läge har valts.
• Ingen funktion utförs under minst 10 se-

kunder.
l I en bil med bara två högtalare ska FADER-

inställningen vara i mittläget. Eftersom det
inte finns några bakre högtalare kan en FA-
DER-inställning mot R-sidan resultera i för-
svagad ljudeffekt.

Radiopanel och display
E00708902300

1- RADIO-knapp (FM/MW/LW-val)
2- PWR (på-av) strömställare
3- Skärm
4-  -knapp (sök nedåt)
5-  -knapp (sök uppåt)

LV/MV/FM-radio med elektronisk stationssökning och CD-spelare*

7-16 OA0W18E1För bekväm körning

7



6- Snabbvalsknappar

Lyssna på radio
E00709001949

1. Tryck på PWR-knappen eller RADIO-
knappen för att slå på radion.
Håll ned PWR-knappen i minst 2 sekun-
der för att stänga av radion.

2. Tryck på RADIO-knappen för att välja
band.

3. Tryck på - eller -knappen alterna-
tivt en snabbvalsknapp för att ställa in en
radiostation.

Frekvens-/stationsinställning
E00709101676

Manuell inställning
Frekvensen ändras varje gång du trycker på

- eller -knappen. Tryck på knappen tills
du kommer till önskad station.

Automatisk inställning
Tryck på - eller -knappen tills en pip-
signal hörs, släpp knappen och mottagningen
av den valda stationen börjar.

Lagra frekvenser i snabbvals-
minnet så här

E00716102242

Manuell inställning
Du kan under snabbvalsknapparna lägga in
max 18 stationer på FM-bandet (6 FM1, 6
FM2 och 6 FM3-stationer) och 6 stationer på
MV-bandet, och 6 stationer på LV-bandet.
(Stationer som redan finns lagrade under
snabbvalsknapparna ersätts med de nya sta-
tioner du väljer att lägga in.)
Gör så här.

1. Tryck på - eller -knappen för att
finjustera frekvensen du vill spara i min-
net.

2. Tryck på en av snabbvalsknapparna tills
du hör en pipsignal.
Ljudet avbryts momentant när frekven-
sen lagras i minnet. Numret på tangenten
som motsvarar posten i minnet såväl
som frekvensen visas.

3. Den lagrade programtypen återhämtas
om du trycker på tangenten och släpper
den inom 1 sekund.

Automatisk inställning
Med denna metod kommer alla manuellt in-
ställda stationer på det valda bandet att ersät-
tas med stationer på samma band, som väljs
automatiskt i ordningsföljd efter signalstyr-
kan. Radion väljer automatiskt 6 stationer på
FM-bandet (endast FM3-stationer) och 6 sta-
tioner vardera på MV- och LV-banden.
 
Gör så här.

1. När du har valt radioläget, håll RADIO-
knappen intryckt i minst 2 sekunder. De
6 stationer som har den bästa signalstyr-
kan kommer att automatiskt lagras under
snabbvalsknapparna, med den lägsta
frekvensen under knappen med det lägs-
ta numret.

2. När du sedan trycker på en snabbvalsk-
napp för att välja en station, börjar ra-
dion omedelbart mottaga den station
som lagrats under det numret.

OBSERVERA
l Om du håller RADIO-knappen intryckt i

minst 2 sekunder samtidigt som du ställer in
FM1- eller FM2-bandet, växlar radion auto-
matiskt till FM3-bandet där den automatiska
sökningen/lagringen aktiveras.
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Radio Data System (RDS)
E00709201491

1- RADIO-knapp (FM/MW/LW-val)
2- PWR-knapp (på-av)/SEL-knapp (välj)
3- RDS (Indikering för Radio Data System)
4- Display
5- TP-indikator (trafikprogramsidentifier-

ing)
6- PTY-indikator (programtyp)
7- CT (Indikering för tidvisning)
8- REG-indikator (regional/lokalprogram)
9- SEL-indikator (välj)

10- /MENU-knapp
11- Knappen TP (trafikprogram)/PTY (pro-

gramtyp)
12-  -knapp (sök nedåt)
13-  -knapp (sök uppåt)
14- Snabbvalsknappar

OBSERVERA
l När det är möjligt att vrida SEL-knappen vi-

sas SEL-indikatorn på displayen.

RDS utnyttjar PI-signaler (Program Identifi-
ering) och AF-listor (Alternativa Frekvenser)
som sänds utöver de vanliga FM-program-
men och tar in de FM-stationer som sänder
samma program med ledning av AF-listan
och sedan automatiskt väljer den sändare som
har den starkaste signalen.
Detta innebär att du kan fortsätta att lyssna på
ett speciellt program t.ex. under en långkör-
ning utan att du behöver ställa in andra sän-
dare när du lämnar den ursprungliga statio-
nens täckningsområde.
RDS-radion har också möjlighet att begränsa
mottagningen till vissa programtyper, inbryt-
ning av trafikinformation från EON (Enhan-
ced Other Network) och varningsmeddelan-
den samt begränsad/obegränsad mottagning
av lokalradioprogram.

AF (Indikering för Alternativa
Frekvenser)

E00720900162

AF-funktionen söker automatiskt upp statio-
ner som sänder samma program och sändaren
med den starkaste signalen väljs automatiskt.
AF-funktionen ställs alltid in, om du inte för
hand stängt av den.
 

AF-funktionen kan kopplas på och av.
Se “Funktionsväljaren” på sid 7-21.

CT (Clock Time) funktionen
E00721000173

Klockan kan ställas automatiskt med ledning
av signaler från de lokala RDS-stationerna.
Se “Ställa klockan” på sid 7-27.

REG (Lokalradio-funktion)
E00721100116

REG-funktionen begränsar mottagningen till
stationer som sänder lokalradioprogram.
Lokala radiosändningar och lokala nätverk är
organiserade på olika sätt i olika länder och i
olika områden (de kan också variera med ti-
den på dygnet, i lokala distrikt och med vari-
erande täckningsområden), så om du inte vill
mottaga lokalradioprogrammen automatiskt,
kan du välja att REG ON inte tar in lokalra-
diosändningar.
 
REG-funktionen kan kopplas på och av.
Se “Funktionsväljaren” på sid 7-21.

PI-sökfunktion (programidenti-
fiering)

E00721200292

Under körning långa sträckor då den valda
stationen blir svag, söker radion en annan
frekvens som sänder samma program, med
samma PI-kod, i AF-listan.
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Om det inte finns någon frekvens som sänder
samma program, kommer radion att söka en
frekvens som sänder lokalradio. Om radion
hittar en frekvens som sänder ett lokalradio-
program, visas indikeringen REG i displayen.
Om radion inte lyckas hitta någon lokal sän-
dare, återgår radion till den ursprungliga sta-
tionen.
 
PI-funktionen kan kopplas på och av.
Se “Funktionsväljaren” på sid 7-21.

OBSERVERA
l Under sökning kommer det inget ljud ur

ljudanläggningen. Displayen visar "PI-
SEARCH".

PTY (Programtyp)
E00721301362

RDS-sändningar kan klassificeras efter pro-
gramtyp (PTY) enligt följande. Använd SEL-
knappen för att välja önskad programtyp.

1. NEWS (Nyheter)
2. AFFAIRS (Ekonominyheter)
3. INFO (Information)
4. SPORT
5. EDUCATE (Utbildning)
6. DRAMA (Teater)
7. CULTURE (Kultur)
8. SCIENCE (Vetenskap)
9. VARIED (Underhållning)

10. POP M (Pop-musik)

11. ROCK M (Rock-musik)
12. EASY M (Underhållningsmusik)
13. LIGHT M (Lätt klassisk)
14. CLASSICS (Klassisk)
15. OTHER M (Övrig musik)
16. WEATHER (Väderleksrapporter)
17. FINANCE (Ekonomi)
18. CHILDREN (Barnprogram)
19. SOCIAL (Samhällsinfo)
20. RELIGION
21. PHONE IN (Telefon in)
22. TRAVEL (Resor)
23. LEISURE (Fritid)
24. JAZZ
25. COUNTRY
26. NATION M (Nationell musik)
27. OLDIES (Gamla favoriter)
28. FOLK M (Folk-musik)
29. DOCUMENT (Myndighetsinfo)

Sök en station med den programtyp du öns-
kar:

1. Tryck på PTY-knappen.
2. Vrid på SEL-knappen eller tryck på en

snabbvalsknapp för att välja önskad
PTY.

3. Två sekunder efter att du valt PTY kom-
mer radion att börja söka efter den öns-
kade programtypen. Under sökningen
blinkar den sökta PTY i displayen.

4. När radion hittat en station som sänder
den önskade programtypen visas namnet
på stationen i displayen.

OBSERVERA
l Om du trycker på - eller -knappen

försöker radion hitta en annan utsändning av
samma typ som det aktuella programmet.

l Om radion inte hittar någon station som sän-
der den PTY du önskar, visas “EMPTY” un-
der 5 sekunder i displayen, och radion åter-
går till den station du senaste lyssnade på.

Lagring av programtyper
(PTY)

E00721400177

Upp till 6 PTY kan lagras i minnet.
Gör så här.

1. Vrid på SEL-omkopplaren för att ställa
in den programtyp som ska lagras i min-
net.

2. Tryck på en av snabbvalstangenterna i 2
sekunder eller längre. Ljudet tystnar mo-
mentant när PTY läggs in i minnet.
Numret på knappen för lagringen i min-
net och aktuell PTY visas.

3. Den lagrade programtypen kopplas in
om du trycker på motsvarande knapp
och släpper den inom 2 sekunder.
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Ändra språk på PTY så här
E00721501250

Du kan välja favoritspråk mellan ENGLISH
(engelska), FRANCAIS (franska),
DEUTSCH (tyska), SVENSK (svenska), ES-
PANOL (spanska) och ITALIANO (italiens-
ka).
Mer information finns i “Funktionsinställ-
ningsläge” på sid 7-21.

Trafikinformation
E00721601277

Radion bryter automatiskt in trafikinforma-
tion när du lyssnar på FM-radio eller CD-ski-
vor.
För att välja denna funktion skall du göra så
här.

1. Tryck på TP-knappen. I displayen visas
“TP”.
Om RDS kan mottagas, visas “RDS” i
displayen. Om inte, visas “NO RDS” un-
der ca 5 sekunder.

2. Om radion uppfångar trafikinformation
på stationen du lyssnar på, eller på en
annan station, visas “TRAF INF” i 5 se-
kunder på skärmen och därefter den ak-
tuella frekvensen i 2 sekunder. Sedan vi-
sas namnet på den station som sänder
den trafikinformation du just hör. Voly-
men ställs in separat för vanliga radio-
program och för trafikinformation. Voly-
men kommer därför att automatiskt änd-
ras till den nivå då du senast hörde tra-
fikinformation. När trafikmeddelandet är
slut återgår radion till det program du ti-
digare lyssnade på och till motsvarande
volym.

3. Tryck på TP-tangenten för att återgå till
närmast föregående funktion.

OBSERVERA
l När “TP” lyser, stannar radion bara på TP-

stationer även om du trycker på - eller
-knappen.

TP-sökfunktion (Trafikinfor-
mationsprogram)

E00721800197

Trafikinformationsprogrammets standby-
funktion är påslagen (med TP-indikatorn som
visas på displayen) och ca 45 sekunder efter
att RDS-indikatorn slagit av på grund av svag
signal eller att den inställda stationen ändrats
från en TP-station till en station utan trafikin-
formation hörs en ljudsignal 5 gånger och en
automatisk sökning efter en TP-station sker
på alla frekvenser.
 
TP sökfunktionen kan kopplas på och av.
Se “Funktionsväljaren” på sid 7-21.

Varningsmeddelande
E00721700268

Om ett varningsmeddelande uppfångas under
tiden som du lyssnar på FM eller en CD-ski-
va med tändningslåset eller funktionsläget i
läge ON eller ACC visas “ALARM” i dis-
playen och pågående radioprogram eller CD
avbryts. Volymen ställs in separat för vanliga
radioprogram och för varningsmeddelanden.
Volymen kommer därför att automatiskt änd-
ras till den nivå då du senast mottog ett var-
ningsmeddelande eller trafikmeddelande. När
varningsmeddelandet är slut återgår radion
till det program du tidigare lyssnade på och
till motsvarande volym.
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Funktionsväljaren
E00722501488

Det går att ändra följande funktioner:
l AF
l REG*
l TP-S
l PI-S*
l Språk i displayen för PTY

1. Välj inställningsläget genom att hålla /
MENU-knappen intryckt i minst 2 se-
kunder.

2. Vrid på SEL-knappen och tryck uppre-
pade gånger på /MENU-knappen för
att välja “RDS SET” (RDS-inställning).
Tryck sedan på SEL-knappen.

3. Vrid SEL-knappen till det läge du vill
ändra. Ordningen är: AF → REG* →
TP-S → PI-S* → Språk för PTY (språk
på PTY-displayen) → Tillbaka.
Tryck sedan på SEL-knappen.

4. Vrid på SEL-knappen för att välja öns-
kad inställning. Tryck sedan på SEL-
knappen.

Den valda inställningen visas i dis-
playen.

Exempel

OBSERVERA
l När följande funktion används avbryts det

här läget.
• /MENU-knappen trycks ned under

minst 2 sekunder.
• Om du trycker på -knappen.
• Ingen funktion utförs under minst 10 se-

kunder.
• EXIT “MENU” har valts.

Lyssna på DAB (Digital Audio
Broadcast)*

E00776500022

1. RADIO-knapp
2. DISP/>-knapp (display/titel-bläddring)
3. PWR-knapp (på-av)/SEL-knapp (välj)
4. Skärm
5. TP/PTY-knapp (trafik-/programinforma-

tion)
6. SEL-indikator (välj)
7.  knapp
8.  knapp
9. Snabbvalsknappar

OBSERVERA
l När det är möjligt att vrida SEL-knappen vi-

sas SEL-indikatorn på displayen.
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Lyssna på DAB
1. Tryck på PWR-knappen eller RADIO-

knappen för att slå på radion.
Håll ned PWR-knappen i minst 2 sekun-
der för att stänga av radion.

2. Tryck på RADIO-knappen för att välja
band.
Du växlar mellan DAB1, DAB2 och
DAB3.
Det valda bandet visas på displayen.
Banden visas i ordningen FM1, FM2,
FM3, DAB1, DAB2, DAB3, MW och
LW.

Välja en tjänst
Tryck på knappen  eller  för att välja
tjänst.

(håll ned-
tryckt)

: De tjänster som ligger på
högre nivå i ensemblen tas
emot automatiskt.

(håll ned-
tryckt)

: De tjänster som ligger på
lägre nivå i ensemblen tas
emot automatiskt.

: Byter till tjänster som ligger
på högre nivå.

: Byter till tjänster som ligger
på lägre nivå.

Om du flyttar till den första eller sista tjäns-
ten i en ensemble byter du till nästa ensemb-
le.

Lagra tjänster i minnet
Du kan tilldela minnets snabbvalsknappar till
maximalt 18 tjänster (6 tjänster i respektive
DAB1, DAB2 och DAB3).

1. Tryck på - eller -knappen för att
ställa in den tjänst du vill spara i minnet.

2. Tryck på en av snabbvalsknapparna tills
du hör en pipsignal.
Ljudet tystnar en kort stund när tjänsten
sparas i minnet. Numret på knappen som
motsvarar den sparade posten i minnet
såväl som tjänsten visas.

3. Den lagrade programtypen återhämtas
om du trycker på tangenten och släpper
den inom 1 sekund.

OBSERVERA
l Om det redan finns en tjänst registrerad på

snabbvalsknappen skrivs den över med det
nya snabbvalet.

Växla displayen
Displayen ändras på följande sätt varje gång
du trycker på DISP/>-knappen: tjänstens
namn  ensemblens namn  förinställd ka-
nal.

OBSERVERA
l Displayen kan visa upp till 11 bokstäver.

Om namnet på tjänsten eller ensemblen har
mer än 11 bokstäver trycker du på DISP/>-
knappen för att se de följande 11 bokstäver-
na.
Om det inte finns någon titelinformation att
visa så visas inget på displayen.

Söka efter en tjänst
Sök efter ensembler och tjänster som kan tas
emot.

1. Tryck på SEL-knappen.
2. Vrid på SEL-knappen för att välja en-

semble.
3. Tryck på SEL-knappen. Tjänstens namn

inom den valda ensemblen visas.
4. Vrid på SEL-knappen för att välja tjänst.
5. Tryck på SEL-knappen. Ta emot den

valda tjänsten.

OBSERVERA
l Om textinformation inte kan hämtas för

tjänstnamnet visas ingenting.
l Om ingen funktion används inom 10 sekun-

der avbryts läget för sökning.

Söka efter PTY (programtyp)
Välj PTY (programinnehåll) och sök automa-
tiskt efter tjänster.
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1. Tryck på PTY/SCAN-knappen.
Läget för PTY-val aktiveras.

2. Vrid på SEL-knappen för att välja PTY.
3. Tryck på - eller -knappen.

PTY-sökningen startar.

Knappen 
: Byter till tjänster som ligger
på högre nivå.

Knappen 
: Byter till tjänster som ligger
på lägre nivå.

OBSERVERA
l Tryck på någon av snabbvalsknapparna för

att välja den PTY som har registrerats som
snabbval.

l När du vill registrera en PTY som snabbval
väljer du PTY och håller någon av snabb-
valsknapparna nedtryckt.

l Om ingen funktion används inom 2 sekunder
efter att du har valt PTY-valstatus börjar en
sökning uppåt inom den valda PTY:n.

Ändra DAB-inställning
E00776600023

Det går att ändra följande inställningar:

LINK (DAB-DAB-länkfunktion)
Byt till en annan tjänst om mottagningen är
svag.
Den här funktionen kan kopplas på och av.

BAND (DAB-band)
DAB-bandet BAND III, L-BAND eller
BOTH kan väljas.

Inställningsvärde Inställningsalterna-
tiv

BAND III Frekvensbandet 174 -
239 MHz används.

L-BAND Frekvensbandet
1.452 - 1.490 MHz
används.

BOTH Både frekvensbandet
BAND III och L-
BAND används.

1. Välj inställningsläget genom att hålla /
MENU-knappen intryckt i minst 2 se-
kunder.

2. Vrid på SEL-knappen eller tryck uppre-
pade gånger på /MENU-knappen för
att välja “DAB SET” (DAB-inställning).
Tryck sedan på SEL-knappen.

3. Vrid på SEL-knappen för att välja de in-
ställningar du vill ändra. Ordningen är:
LINK  BAND  Tillbaka.
Tryck sedan på SEL-knappen.

4. Vrid på SEL-knappen för att välja öns-
kad inställning. Tryck sedan på SEL-
knappen. Den valda inställningen visas i
displayen.

Exempel

OBSERVERA
l När följande funktion används avbryts det

här läget.
• /MENU-knappen trycks ned under

minst 2 sekunder.
• Om du trycker på -knappen.
• Ingen funktion utförs under minst 10 se-

kunder.
• EXIT “MENU” har valts.
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CD-panel och display
E00709502260

1- MEDIA-knapp
2- RADIO-knapp
3- DISP/>-knapp (display/titel-bläddring)
4- CD utmatningsknapp
5- CD-indikering
6- Skivfack
7- FOLDER-indikator (mappnummer)
8- TRACK-indikator (spårnummer)
9- Skärm

10- RPT/F-RPT-indikator (upprepa/upprepa
mapp)

11- RDM- (slumpläge)/F-RDM-indikator
(mappslumpläge)

12- SEL-indikator (välj)
13-  -knapp (snabbspolning bakåt/spår

ned)
14-  -knapp (snabbspolning framåt/spår

upp)

15- Return-knapp
16- PWR-knapp (på-av)/SEL-knapp (välj)
17- RPT-knapp (Repetera)
18- RDM-knapp (Slumpval)

Att lyssna på CD-skivor
E00709603385

Lägg in en CD-skiva så här
1. Skjut in skivan med etiketten uppåt.

När en skiva skjuts in, tänds CD-indika-
torn och CD-spelaren börjar spela skivan
även om du lyssnar på radio. CD-spela-
ren börjar även spela upp en skiva när du
trycker på MEDIA-knappen, om det
finns en skiva i CD-spelaren eller en ski-
va i CD-inmatningsfacket, även om ra-
dion är igång.

2. Avbryt CD-uppspelning genom att
trycka på PWR-knappen i minst 2 se-
kunder eller genom att gå över till att
lyssna på radion genom att trycka på
RADIO-knappen eller genom att trycka
på utmatningsknappen för att mata ut
skivan.

OBSERVERA
l Information om hur du ställer in volym och

tonläge finns i “Justera volymen så här” på
sid 7-16 och “Justera tonen så här” på sid
7-16.

OBSERVERA
l 8 cm CD-skivor kan inte spelas upp i den

här CD-spelaren.
l Information om hur du hanterar CD-skivor

finns i “Hantering av CD-skivor” på sid
7-45.

Mata ut en CD-skiva så här
När du trycker på utmatningsknappen stannar
skivan automatiskt och matas ut.

OBSERVERA
l Om du inte tar bort skivan inom 15 sekun-

der, kommer CD-spelaren att automatiskt
mata in skivan och stängas av.

Lyssna på musik-CD
Tryck på MEDIA-knappen om en skiva re-
dan sitter i CD-spelaren. CD-spelaren går
över till CD-läget och börjar avspelningen.
Spårnumret och speltiden visas på skärmen.
Spåren på skivan spelas upp löpande.
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Lyssna på MP3 CD
Med denna CD-spelare kan du lyssna på MP3
filer (MPEG Audio Layer 3) som är inspela-
de på CD-ROM, CD-R (recordable CD) och
CD-RW (rewritable CD) enligt formaten
ISO9660 Level 1/Level 2, Joilet och Romeo.
Varje skiva kan rymma upp till 255 filer i
upp till 100 mappar, i högst 16 nivåer. ID3-
etikettinformation kan visas under MP3-upp-
spelning. Information om ID3-taggar finns i
“CD text och MP3 titel display” på sid 7-27.

1. Sätt in en skiva som innehåller MP3-fi-
ler i skivfacket.

2. Tryck på MEDIA-knappen om en skiva
redan sitter i CD-spelaren.
I displayen visas “READING”, sedan
börjar avspelningen.

OBSERVERA
l Om du lyssnar på en skiva som innehåller

både CD-DA-filer (CD-Digital Audio) och
MP3-filer kan du växla mellan läsning av
CD-DA- och MP3-filerna och det externa
ljudingångsläget genom att trycka på ME-
DIA-knappen i 2 sekunder eller längre (tills
du hör en ljudsignal).
För information om det externa ljudinmat-
ningsläget, se “Så här använder du den ex-
terna ljudingången” på sid 7-31.

l Om en skiva innehåller både CD-DA-filer
och MP3-filer, avspelas automatiskt CD-
DA-filerna först.

OBSERVERA
l Uppspelningens ljudkvalitet skiljer sig åt be-

roende på kodningsprogramvaran och bit-
frekvensen. Mer information finns i kod-
ningsprogramvarans bruksanvisning.

l Beroende på layouten av filerna och mappar-
na på skivan kan det ta en stund innan upp-
spelningen startar.

l MP3-konverteringsprogramvara och bränn-
programvara medföljer inte denna enhet.

l Du kan få problem vid avspelning av en
MP3-fil eller visning i displayen av informa-
tion om MP3-filer som är inspelade med vis-
sa program eller med CD-brännare (CD-RW
enheter).

l Om du skriver många mappar eller filer utö-
ver MP3-filer kan det ta en stund innan upp-
spelningen påbörjas.

l Denna enhet kan inte spela in MP3-filer.

l Information om CD-R/RW-skivor finns i
“Varning beträffande CD-R/RW” på sid
7-46.

VIKTIGT
l Försök att spela en fil som inte är i MP3-for-

mat med filnamnet “.mp3” kan orsaka starkt
oljud och skada högtalarna samt leda till
hörselskador.

Val av ordningsföljd vid avspelning av
mappar/MP3-filer (Exempel)

Rotmapp (rotkatalog)

Niv� 1 Niv� 2 Niv� 3 Niv� 4

Val av mapp
I följande ordning

Val av fil
I följande ordning

Snabbspelning framåt/bakåt

Snabbt framåt
Skivan snabbspelas framåt så länge -knap-
pen hålls intryckt. Uppspelningen påbörjas så
snart knappen släpps.
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Snabbt bakåt
Skivan snabbspelas bakåt så länge -knap-
pen hålls intryckt. Uppspelningen påbörjas så
snart knappen släpps.

Välj melodi så här

Stega uppåt
Skivan hoppar över lika många låtar som du
trycker på knappen .
På displayen visas spårnumret för det valda
spåret.

Stega neråt
Skivan hoppar över lika många låtar som du
trycker på knappen .
På displayen visas spårnumret för det valda
spåret.

Söka efter en fil (endast CD-ski-
vor med MP3-spår)
Använd SEL-knappen för att välja önskad fil.
När det här läget aktiveras genom att trycka
på SEL-knappen visas SEL-indikatorn på
skärmen.

Tryck på
SEL-knap-
pen.

: För att starta det här läget
eller för att välja mappen el-
ler filen.

Vrid på SEL-
knappen.

: För att visa mappen eller fi-
len.

OBSERVERA
l Om du vill avbryta åtgärden trycker du på

-knappen för att återgå till föregående
steg.

l Om ingen åtgärd utförs eller knapp trycks in
på 10 sekunder eller mer efter att du vred på
SELECT-knappen, avbryts sökningen efter
önskad fil.

l Om ingen åtgärd utförs på 5 sekunder eller
mer efter att filen visas, startar uppspelning-
en.

l Om SEL-indikatorn inte visas på skärmen
och SEL-knappen manövreras, aktiveras vo-
lyminställningen.

Repetera spår

Repetering av en melodi
Tryck på RPT-knappen för att repetera sam-
ma spår.
När du trycker på knappen RPT tänds RPT-
indikatorn på displayen.
Tryck på knappen igen för att stänga av läget.

Upprepa låtar i samma mapp (endast
MP3-skivor)
När en låt spelas upp håller du RPT-knappen
intryckt i minst 2 sekunder (tills du hör en
pipsignal). F-RPT-indikatorn tänds och ski-
van repeterar alla låtar i mappen som innehål-
ler den låt som spelas upp.
Tryck på knappen igen för att stänga av läget.

OBSERVERA
l Med en skiva som innehåller både CD-DA-

och MP3-filer, kommer endast filer med
samma format (endast CD-DA- eller MP3-
filer) att repeteras.

Ändra uppspelningsordning för
spår

Spelning av melodierna på en skiva i
slumpmässig ordning (endast CD-skivor
med musik)
Om du trycker på RDM-knappen tänds
RDM-indikatorn och de spår som spelas upp
väljs slumpvist.
Tryck på knappen igen för att stänga av läget.

Slumpmässig avspelning av en mapp (en-
dast MP3 CD)
Om du trycker på RDM-knappen tänds F-
RDM-indikatorn och de spår som spelas upp
väljs slumpvis från den aktuella mappen.
Tryck på knappen igen för att stänga av läget.

Slumpmässig spelning av alla mappar på
en skiva (endast MP3 CD)
Tryck på RDM-knappen under 2 sekunder el-
ler längre (tills du hör ett pip). RDM-indika-
torn tänds och de spår som spelas upp väljs
slumpvis från alla mappar på den aktuella
skivan.
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Tryck på knappen igen för att stänga av läget.

OBSERVERA
l Med en skiva som innehåller både CD-DA-

och MP3-filer kan slumpmässig avspelning
endast ske av filer med samma inspelnings-
format (endast CD-DA- eller endast MP3-fi-
ler).

CD text och MP3 titel display
E00725001729

Denna CD-spelare kan visa CD-text och
MP3-titlar inklusive ID3-tag information.

CD-text
CD-spelaren kan visa skiv- och spårtitlar för
skivor som kodats med sådan information.
Tryck upprepade gånger på DISP/>-knappen
för att välja i följande ordning: skivans namn
→ melodins namn → normalt visningsläge.

OBSERVERA
l Displayen kan visa upp till 11 bokstäver.

Om namnet på en skiva eller en melodi har
mer än 11 bokstäver, tryck på DISP/>-knap-
pen under minst 2 sekunder för att se de föl-
jande 11 bokstäverna.

l Om det inte finns någon information att visa,
står det “NO TITLE” i displayen.

l Tecken som CD-spelaren inte kan visas, vi-
sas som “•”.

MP3-titlar/ID3-taginformation
CD-spelaren kan visa mapp- och filtitlar för
skivor med konverterad information om map-
par och filer. Tryck upprepade gånger på
DISP/>-knappen för att välja i följande ord-
ning: mappnamn → filnamn → album TAG
→ spår TAG → artist TAG → normalt vis-
ningsläge.

OBSERVERA
l Om det inte finns någon information att visa,

står det “NO TITLE” i displayen.
l Displayen kan visa upp till 11 bokstäver.

Om namnet på en mapp, en melodi eller en
punkt i en ID3-tag har mer än 11 bokstäver
trycker du på knappen DISP/> under minst 2
sekunder för att se följande 11 bokstäver.

l Tecken som CD-spelaren inte kan visas, vi-
sas som “•”.

Visa klockan
E00766500029

Tryck på -knappen för att växla klockläget.
Lämna klockläget genom att trycka på -
knappen.

Exempel

CD-spelarläge Klockläge

A-  -knapp (klocka)

OBSERVERA
l När klockläget är valt, växlar displayen till

motsvarande visningsläge när CD-spelaren,
det externa ljudingångläget eller radion etc.
används. Om ingen inmatning sedan sker
inom 7 sekunder, återgår displayen automa-
tiskt till klockläget.

Ställa klockan
E00766201094

Automatiskt läge och manuellt läge är till-
gängligt för inställning av digital klocka.
Välj automatisk eller manuell inställning ge-
nom att göra på följande sätt:

1. Tryck på PWR-knappen för att slå på
ljudanläggningen.
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2. Välj inställningsläget genom att hålla
-knappen intryckt minst 2 sekunder.

A-  -knapp (klocka)
B- PWR-knapp (på-av)/SEL-knapp

(välj)
C- CT-indikator (klocka)
D- SEL-indikator (välj)
E-  -knapp (tillbaka)

3. Välj önskad inställning på eller av för
varje funktion som visas nedan.
Den valda inställningen visas i dis-
playen.

CT ON- Automatisk funktion

CT OFF- Manuell inställning

OBSERVERA
l Efter val av funktion, kan du lämna inställ-

ningen på något av följande sätt:
• Håll -knappen intryckt i minst 2 sekun-

der.
• Tryck på -knappen.
• Gör ingen inmatning under 7 sekunder.

Automatisk funktion
Vid automatisk inställning av klockan sker
inställningen av lokal tid med signaler från
den lokala RDS-sändaren. I detta läge visas
CT-indikatorn i displayen. Se “Radio Data
System (RDS)” på sid 7-18.

Manuell inställning
Manuell inställning kan också göras i det fall
den automatiska inställningen visar fel tid om
den närmaste RDS-sändaren ligger i en an-
gränsande tidszon. Se “Radio Data System
(RDS)” på sid 7-18.

A-  -knapp (klocka)
B- SEL-knapp (välj)
C- SEL-indikator (välj)
D-  -knapp (tillbaka)
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1. Håll -knappen intryckt i minst två se-
kunder.

2. Vrid SEL-knappen till läget “CT OFF”
(klocka av) och tryck sedan på -knap-
pen.

3. Vrid på SEL-knappen för att välja tids-
format: 12- eller 24-tim.

4. När timangivelsen har ställts in, tryck på
-knappen tills "timangivelsen" blinkar.

Vrid på SEL-knappen för att ställa in
"timmar".

5. När timangivelsen har ställts in, tryck på
-knappen tills minutangivelsen blin-

kar.
Vrid på SEL-knappen för att ställa in
"minuter".

6. När klockan är inställd, tryck på -
knappen igen för att få klockan att sluta
blinka.

OBSERVERA
l När du ställer klockan i manuellt läge ställer

du in “CT”-funktionen på “OFF”. Om “CT”-
funktionen är inställd på “ON”, korrigeras ti-
den automatiskt med hjälp av signalerna från
de lokala RDS-stationerna även om den
ställts in manuellt.

l När följande funktion används avbryts det
här läget.
• Håll -knappen intryckt tills du hör en

ljudsignal.
• Om du trycker på -knappen.

OBSERVERA
• Ett annat läge har valts.

l Ställ in klockan på nytt om batteriet har kop-
plats ur och sedan kopplats in igen.

l Sekunder visas inte på skärmen, men när du
har ställt in minuterna startar klockan på 0
sekunder.

För att bekräfta versionsnum-
ret på Gracenote DB (fordon
med ett Bluetooth® 2.0-gräns-
snitt)

E00739301042

A- /MENU-knapp
B- SEL-knapp (välj)
C- SEL-indikator (välj)
D-  -knapp (tillbaka)

 

1. Håll knappen /MENU intryckt i minst
2 sekunder.

2. Vrid på SEL-knappen eller tryck uppre-
pade gånger på /MENU-knappen för
att välja “Gracenote DB”. Tryck sedan
på SEL-knappen.

3. Vrid SEL-knappen till läget “DB Ver-
sion” (DB-version). Tryck sedan på
SEL-knappen. Gracebote DB-verionen
visas.

OBSERVERA
l När det är möjligt att vrida SEL-knappen vi-

sas SEL-indikatorn på displayen.
l När följande funktion används avbryts det

här läget.
• Om du trycker på -knappen.
• Ingen funktion utförs under minst 10 se-

kunder.
• EXIT “MENU” har valts.
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För att byta språk (fordon med
Bluetooth® 2.0-gränssnitt).

E00767001073

Det är möjligt att ställa in språket som an-
vänds för röstkontroll.

A- /MENU-knapp
B- SEL-knapp (välj)
C- SEL-indikator (välj)
D-  -knapp (tillbaka)

1. Håll knappen /MENU intryckt i minst
2 sekunder.

2. Vrid på SEL-knappen och tryck uppre-
pade gånger på /MENU-knappen för
att välja “PHONE SET” (TELEFON-in-
ställning). Tryck sedan på SEL-knappen.

3. Vrid SEL-knappen till läget “LANGUA-
GE” (språk). Tryck sedan på SEL-knap-
pen.

4. Vrid SEL-knappen till läget “LangChg
YES” (byt språk JA). Tryck sedan på
SEL-knappen.

5. Vrid på SEL-knappen för att välja öns-
kat språk. Tryck sedan på SEL-knappen.

6. Vrid SEL-knappen till läget “LangSet
YES” (ange språk JA). Tryck sedan på
SEL-knappen.

OBSERVERA
l När det är möjligt att vrida SEL-knappen vi-

sas SEL-indikatorn på displayen.
l När följande funktion används avbryts det

här läget.
• Om du trycker på -knappen.
• Ingen funktion utförs under minst 10 se-

kunder.
• EXIT “MENU” har valts.

Att byta högtalarljudets utgång
(fordon med Bluetooth® 2.0-
gränssnitt) 

E00767001086

Det är möjligt att byta högtalarljudets utgång
under inkommande mobiltelefonsamtal.

A- /MENU-knapp
B- SEL-knapp (välj)
C- SEL-indikator (välj)
D-  -knapp (tillbaka)

1. Håll knappen /MENU intryckt i minst
2 sekunder.

2. Vrid på SEL-knappen och tryck uppre-
pade gånger på /MENU-knappen för
att välja “PHONE SET” (TELEFON-in-
ställning). Tryck sedan på SEL-knappen.

3. Vrid SEL-knappen till läget “PHONE IN
” (Tel IN). Tryck sedan på SEL-knap-
pen.
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4. Vrid på SEL-knappen för att välja "IN-
L" (ljud från vänster högtalare) eller
"IN-R" (ljud från höger högtalare).
Tryck sedan på SEL-knappen.

OBSERVERA
l När det är möjligt att vrida SEL-knappen vi-

sas SEL-indikatorn på displayen.
l När följande funktion används avbryts det

här läget.
• Om du trycker på -knappen.
• Ingen funktion utförs under minst 10 se-

kunder.
• EXIT “MENU” har valts.

Så här använder du den exter-
na ljudingången

E00766301053

A- AUX-ljudingång (minijack)
B- MEDIA-knapp

C- Skärm

Du kan lyssna på vanlig ljudutrustning, t.ex.
bärbara musikspelare, ur bilens högtalare ge-
nom att ansluta utrustningen till AUX-
ingången.

OBSERVERA
l Använd en stereo minijack-kontakt för an-

slutning av ljudutrustningen till AUX-
ingången.

Så här aktiverar du ingångslä-
get för externt ljud

E00766401054

1. Anslut hörlursutgången på den bärbara
ljudutrustningen till AUX-ingången med
en vanlig anslutningssladd.

2. Tryck upprepade gånger på MEDIA-
knappen för att byta till AUX-läget. Dis-
playen visar “AUX”, därefter aktiveras
det externa ljudingångsläget.

3. Om du vill koppla bort läget för extern
ljudingång trycker du på MEDIA-knap-
pen för att byta till ett annat läge.

VIKTIGT
l Hantera inte den anslutna ljudutrustningen

samtidigt som du kör.
Det kan distrahera dig och en olycka kan in-
träffa.

OBSERVERA
l Den anslutna ljudutrustningen kan inte styr-

as från bilens ljudsystem.
l En del ljudutrustningar förorsakar brus ur

högtalarna.
l Använd den anslutna ljudutrustningens egen

strömkälla, t.ex. dess batterier.
Brus kan komma ur högtalarna om den an-
slutna ljudutrustningen används och laddas
genom bilens 12 V-uttag.

l Aktivera inte läget för externt ljud om det
inte finns någon ljudutrustning ansluten.
I annat fall kan det komma brus ur högtalar-
na.

l Anslut ljudutrustningen när läget för externt
ljud är inaktiverat eller skruva ned volymen
innan du ansluter den.
Det kan komma brus ur högtalarna om ljud-
utrustningen ansluts efter att läget för externt
ljud har aktiverats.

l Jämfört med CD-spelarläget och radioläget
blir bilens högtalarvolym lägre i det externa
ljudingångsläget. Var därför försiktig när du
växlar mellan det externa ljudingångsläget
till CD-spelarläget eller radioläget eftersom
högtalarvolymen blir högre.
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OBSERVERA
l Använd inte våld på anslutningssladden. I

annat fall kan sladden och kontakterna ska-
das.

l Om anslutningssladden ensam lämnas anslu-
ten till AUX-ingången, kan det höras oljud
ur högtalarna.

l Information om hur du ansluter och använ-
der ljudutrustningen finns i dess bruksanvis-
ning.

Spela upp spår från USB-
enheten*

E00756100266

Om din bil är utrustad med USB-ingång kan
du koppla in din iPod eller USB-minne i
USB-ingången och spela upp musikfiler som
lagrats i din iPod eller USB-minnet.
Följande avsnitt innehåller information om de
typer av enheter som kan anslutas och vilka
filer som hanteras.
Se “Typer av anslutningsbara enheter och
filspecifikationer som hanteras” på sid 7-71.
Följande avsnitt innehåller information om
anslutningsmetoder: “Ansluta en iPod” på sid
7-71 och “Ansluta en USB-minnesenhet” på
sid 7-71.
Om bilen är utrustad med ett Bluetooth® 2.0-
gränssnitt kan du spela upp musikfiler i din
iPod eller USB-minnesenhet via röststyrning.

Se “Spela upp iPod-spår via röststyrning” på
sid 7-34 och “Spela upp USB-minnesenhe-
tens spår via röststyrning” på sid 7-40.

OBSERVERA
l En upphovsrättsskyddad fil kan eventuellt

inte spelas upp.
l Vi rekommenderar att du justerar equalizern

för ansluten enhet till 0 db eller neutral.

iPod-panel och display
E00756201293

1- MEDIA-knapp
2- RADIO-knapp
3- DISP/>-knapp (display/titel-bläddring)
4- -indikator (aktiv USB-enhet)
5- iPod-indikator
6- Display
7- TRACK-indikator (spårnummer)
8- RPT (Indikering av Repetitionsläge)

9- RDM- (slumpläge)/F-RDM-indikator
(mappslumpläge)

10- SEL-indikator (välj)
11-  -knapp (snabbspolning bakåt/spår

ned)
12-  -knapp (snabbspolning framåt/spår

upp)
13- Return-knapp
14- PWR-knapp (på-av)/SEL-knapp (välj)
15- RPT-knapp (Repetera)
16- RDM-knapp (Slumpval)

Spela upp från en iPod
E00756301454

1. Tryck på PWR-knappen för att slå på
ljudanläggningen. Systemet startar i den
senast använda funktionen.

2. Anslut din iPod till USB-ingången.
Se “Ansluta en iPod” på sid 7-71.

3. Tryck upprepade gånger på MEDIA-
knappen för att byta till iPod-läget. In-
matningsläget ändras enligt följande var-
je gång du trycker på MEDIA-knappen:
CD-läge → iPod-läge → Bluetooth®-
läge* → AUX-läge → CD-läge.
iPod-indikatorn tänds och därefter akti-
veras iPod-läget.

4. När enheten har valts startar uppspel-
ningen och -indikatorn tänds på skär-
men.

Spela upp spår från USB-enheten*
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OBSERVERA
l Beroende på din iPods läge kan det ta lång

tid innan uppspelningen startar.

5. Om du vill stoppa uppspelningen trycker
du på RADIO-knappen eller MEDIA-
knappen för att byta till ett annat läge.

OBSERVERA
l Knapparna på iPod-enheten avaktiveras när

iPod-enheten är ansluten till ljudanläggning-
en.

l Vid inställning av volym och tonläge, se
“Justera volymen så här” på sid 7-16 och
“Justera tonen så här” på sid 7-16.

Snabbspola spåret framåt/
bakåt

E00756400139

Om du vill snabbspola det aktuella spåret
framåt eller bakåt trycker du på -knappen
eller -knappen.

Snabbt framåt
Om du vill snabbspola det aktuella spåret
framåt trycker du på -knappen. Under ti-
den som du håller in knappen, går du snabbt
framåt i spåret.

Snabbt bakåt
Om du vill snabbspola det aktuella spåret ba-
kåt trycker du på -knappen. Under tiden
som du håller in knappen, går du snabbt ba-
kåt i spåret.

Välj melodi så här
E00756500130

Stega uppåt
Tryck på -knappen upprepade gånger tills
numret på den önskade melodin visas i dis-
playen.

Stega neråt
Tryck på -knappen upprepade gånger tills
numret på den önskade melodin visas i dis-
playen.

OBSERVERA
l Om du trycker på -knappen en gång vid

uppspelning av en låt, startar systemet om
uppspelningen från låtens början.

Söka efter ett spår från iPod-
menyn

E00756601242

Du kan välja önskade spår från menyerna
“Spellistor”, “Artister”, “Album”, “Låtar”
och “Genre” (bilar med Bluetooth® 2.0-
gränssnitt) på din iPod.

Använd SEL-knappen för att välja önskade
spår.
Den valda menyn eller kategorin eller spåret
visas på displayen.
När det här läget aktiveras med SEL-knappen
visas SEL-indikatorn på skärmen.

Tryck på
SEL-knap-
pen.

:För att starta det här läget
eller för att välja menyn el-
ler kategorin eller spåret.

Vrid på SEL-
knappen.

:Visa menyn eller kategorin
eller spåret.

OBSERVERA
l Om du vill avbryta åtgärden trycker du på

-knappen för att återgå till föregående
steg.

l Om ingen åtgärd utförs på 10 sekunder eller
mer eller någon annan knapp trycks in efter
att du vridit på SEL-knappen, avbryts sök-
ningen efter önskade spår.

l Om ingen åtgärd utförs på 5 sekunder eller
mer efter att spåret visas, startar uppspel-
ningen.

l Om SEL-indikatorn inte visas på skärmen
och SEL-knappen manövreras ändras voly-
men.

Spela upp samma spår flera
gånger

E00756700044

Tryck på RPT-knappen under uppspelning så
att “RPT” visas i displayen.
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Tryck på knappen igen för att stänga av läget.

Spela melodier i slumpmässig
ordning

E00756900046

Tryck på RDM-knappen så att “RDM” visas i
displayen.
iPod-spelaren väljer slumpartat spår från den
aktuella kategorin och spelar sedan upp dem.
Tryck på knappen igen för att stänga av läget.

Spela upp spår i varje album i
slumpvald ordning

E00757000103

Håll ned RDM-knappen tills du hör en pip-
signal och “F-RDM” visas i displayen.
iPod-spelaren väljer slumpmässigt ut spår i
albumet från den aktuella kategorin och spe-
lar sedan upp dem.
Tryck på knappen igen för att stänga av läget.

Växla displayen
E00757101169

Du kan visa spårtitlar, artistnamn, genres och
albumtitlar som spelats in i iPod-enheten.
Displayen ändras på följande sätt när du
trycker på DISP/>-knappen under uppspel-
ning: Albumtitel → Spårnamn → Artistnamn
→ Genre (bilar med Bluetooth® 2.0-gräns-
snitt) → Normal visning

OBSERVERA
l Upp till 11 tecken visas i displayen samti-

digt. Om titeln klipps av på mitten trycker
du på DISP/>-knappen. Nästa tecken visas
varje gång du trycker på knappen under
minst 2 sekunder.

l Om ingen titel finns lagrad, visas “NO TIT-
LE” i displayen.

l Tecken som inte kan visas ersätts med “•”.

Spela upp iPod-spår via röst-
styrning (bilar med Bluetooth®

2.0-gränssnitt)
E00757200059

Du kan välja önskade spår och spela upp dem
från iPoden efter “Artist”, “Album”, “Spellis-
ta” och “Genre” med röstkommandon.
Mer information om röstigenkänningsfunk-
tionen eller röstinlärningsfunktionen finns i
“Bluetooth® 2.0-gränssnitt” på sid 7-47.
Nedan beskrivs hur du förbereder för röst-
styrning och spelar upp spåren.

Förberedelse för röststyrning
E00757300164

Om du vill använda röststyrning trycker du
först på SPEECH-knappen (A).

Söka efter artistnamn
E00757400019

1. Säg “Play” (Spela upp) på huvudmenyn.

OBSERVERA
l Bluetooth® 2.0-gränssnittet börjar upptäck-

ten av den anslutna enheten.
Om den anslutna enheten inte kan kännas
igen eller om ett anslutningsfel uppstår star-
tar Bluetooth® 2.0-gränssnittet en lämplig
röstguide. Följ röstguiden.

2. När röstguiden säger “Would you like to
play by Artist, Album, Playlist or Gen-
re?” (Vill du spela upp efter artist, al-
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bum, spellista eller genre?), säger du
“Artist” (Artist).

OBSERVERA
l Om du säger “Artist <namn>”, kan du hoppa

över steg 3.

3. När röstguiden säger “What Artist would
you like to play?” (Vilken artist vill du
spela upp?), säger du artistnamnet.

4. Om det bara finns en träff, fortsätter sy-
stemet till steg 6.

5. Om det finns två eller fler träffar säger
röstguiden “More than one match was
found, would you like to play <artist-
namn>?” (Det finns flera träffar, vill du
spela upp <artistnamn>?). Om du säger
“Yes” (Ja), fortsätter systemet till steg 6.
Om du säger “No” (Nej), uttalas nästa
matchande artist av systemet.

OBSERVERA
l Om du säger “No” till tre eller alla artist-

namn som uttalas av systemet, säger röstgui-
den “Artist not found, please try again” och
systemet återgår till steg 2.

l Söktiden beror på antalet låtar på den anslut-
na enheten. Enheter som innehåller ett stort
antal låtar kan ta längre tid på sig att returne-
ra sökresultat.

6. När röstguiden säger “Playing <artist
name>” (Spelar upp <artistnamn>), ska-
par systemet ett spellistindex för artisten.

OBSERVERA
l Om bekräftelsefunktionen är aktiv, bekräftar

röstguiden att artistnamnet är rätt. Om artist-
namnet är rätt, säg “Yes”. I annat fall, säg
“No”. När röstguiden säger “Artist not
found, please try again”, återgår systemet till
steg 2.

7. Systemet avslutar röstigenkänningsläget
och startar uppspelningen.

Söka efter albumtitel
E00757500010

1. Säg “Play” (Spela upp) i huvudmenyn.

OBSERVERA
l Bluetooth® 2.0-gränssnittet börjar upptäck-

ten av den anslutna enheten.
Om den anslutna enheten inte kan kännas
igen eller om ett anslutningsfel uppstår star-
tar Bluetooth® 2.0-gränssnittet en lämplig
röstguide. Följ röstguiden.

2. När röstguiden säger “Would you like to
play by Artist, Album, Playlist or Gen-
re?” (Vill du spela upp efter artist, al-
bum, spellista eller genre?), säger du
“Album” (Album).

OBSERVERA
l Om du säger “Album <titel>”, kan du hoppa

över steg 3.

3. När röstguiden säger “What Album
would you like to play?” (Vilken album
vill du spela upp?), säger du albumtiteln.

4. Om det bara finns en träff, fortsätter sy-
stemet till steg 6.

5. Om det finns två eller fler träffar säger
röstguiden “More than one match was
found, would you like to play <album
title>?” (Flera träffar hittades, vill du
spela upp <albumtitel?>). Om du säger
“Yes” (Ja), fortsätter systemet till steg 6.
Om du säger “No” (Nej), uttalas nästa
matchande album av systemet.

OBSERVERA
l Om du säger “No” till tre eller alla albumtit-

lar som uttalas av systemet, säger röstguiden
“Album not found, please try again” och sy-
stemet återgår till steg 2.

6. När röstguiden säger “Playing <albumti-
tel>”, skapar systemet ett spellistindex
för albumtiteln.
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OBSERVERA
l Om bekräftelsefunktionen är aktiv, bekräftar

röstguiden att albumtiteln är rätt. Om album-
titeln är rätt, säg “Yes”. I annat fall, säg
“No”. När röstguiden säger “Album not
found, please try again”, återgår systemet till
steg 2.

7. Systemet avslutar röstigenkänningsläget
och startar uppspelningen.

Söka efter spellista
E00757600011

1. Säg “Play” (Spela upp) på huvudmenyn.

OBSERVERA
l Bluetooth® 2.0-gränssnittet börjar upptäck-

ten av den anslutna enheten.
Om den anslutna enheten inte kan kännas
igen eller om ett anslutningsfel uppstår star-
tar Bluetooth® 2.0-gränssnittet en lämplig
röstguide. Följ röstguiden.

2. När röstguiden säger “Would you like to
play by Artist, Album, Playlist or Gen-
re?” (Vill du spela upp efter artist, al-
bum, spellista eller genre?), säger du
“Playlist” (Spellista).

OBSERVERA
l Om du säger “Playlist <playlist>” (Spellista

<spellista>), kan du hoppa över steg 3.
Om enheten saknar spellista, säger röstgui-
den “There are no playlists stored on device”
(Det finns inga spellistor på enheter) och sy-
stemet återgår till steg 2.

3. När röstguiden säger “What Playlist
would you like to play?” (Vilken spellis-
ta vill du spela upp), säger du spellistans
namn.

4. Om det bara finns en träff, fortsätter sy-
stemet till steg 6.

5. Om det finns två eller fler träffar säger
röstguiden “More than one match was
found, would you like to play <play-
list>?” (Flera träffar hittades, vill du spe-
la upp <spellista>?). Om du säger “Yes”
(Ja), fortsätter systemet till steg 6.
Om du säger “No” (Nej), uttalas namnet
på nästa matchande spellista av syste-
met.

OBSERVERA
l Om du säger “No” till tre eller alla namn på

spellista som uttalas av systemet, säger röst-
guiden “Playlist not found, please try again”
och systemet återgår till steg 2.

6. När röstguiden säger “Playing <play-
list>” (Spelar upp <spellista>), skapar
systemet ett index för spellistan.

OBSERVERA
l Om bekräftelsefunktionen är aktiv, bekräftar

röstguiden att spellistenamnet är rätt. Om
spellistenamnet är rätt, säg “Yes” (Ja). I an-
nat fall, säg “No” (Nej). När röstguiden sä-
ger “Playlist not found, please try again”
(Spellista hittades inte, försök igen), återgår
systemet till steg 2. Se “Bekräftelsefunk-
tionsinställning” på sid 7-51.

7. Systemet avslutar röstigenkänningsläget
och startar uppspelningen.

Söka efter genre
E00757700012

1. Säg “Play” (Spela upp) i huvudmenyn.

OBSERVERA
l Bluetooth® 2.0-gränssnittet börjar upptäck-

ten av den anslutna enheten.
Om den anslutna enheten inte kan kännas
igen eller om ett anslutningsfel uppstår star-
tar Bluetooth® 2.0-gränssnittet en lämplig
röstguide. Följ röstguiden.

2. När röstguiden säger “Would you like to
play by Artist, Album, Playlist or Gen-
re?” (Vill du spela upp efter artist, al-
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bum, spellista eller genre?), säger du
“Genre” (Genre).

OBSERVERA
l Om du säger “Genre <typ>”, kan du hoppa

över steg 3.

3. När röstguiden säger “What Genre
would you like to play?” Vilken genre
vill du spela upp?), säger du musiktypen.

4. Om det bara finns en träff, fortsätter sy-
stemet till steg 6.

5. Om det finns två eller fler träffar säger
röstguiden “More than one match was
found, would you like to play <genre>?”
(Flera träffar hittades, vill du spela upp
<genre>?). Om du säger “Yes” (Ja), fort-
sätter systemet till steg 6.
Om du säger “No” (Nej), uttalas nästa
matchande genre av systemet.

OBSERVERA
l Om du säger “No” till tre eller alla genrer

som uttalas av systemet, säger röstguiden
“Genre not found, please try again” och sy-
stemet återgår till steg 2.

6. När röstguiden säger “Playing <genre>”
(Spelar upp <genre>), skapar systemet
ett spellistindex för genren.

OBSERVERA
l Om bekräftelsefunktionen är aktiv, bekräftar

röstguiden att genren är rätt. Om genren är
rätt, säg “Yes” (Ja). I annat fall, säg “No”
(Nej). När röstguiden säger “Genre not
found, please try again”, återgår systemet till
steg 2. Se “Bekräftelsefunktionsinställning”
på sid 7-51.

7. Systemet avslutar röstigenkänningsläget
och startar uppspelningen.

USB-panel och display
E00758101326

1- MEDIA-knapp
2- RADIO-knapp
3- DISP/>-knapp (display/titel-bläddring)
4- -indikator (aktiv USB-enhet)
5- USB-indikator
6- Display

7- TRACK-indikator (spårnummer)
8- RPT-knapp (upprepa)/F-RPT-indiaktor

(upprepa mapp)
9- RDM- (slumpläge)/F-RDM-indikator

(mappslumpläge)
10- SEL-indikator (välj)
11-  -knapp (snabbspolning bakåt/spår

ned)
12-  -knapp (snabbspolning framåt/spår

upp)
13- Return-knapp
14- PWR-knapp (på-av)/SEL-knapp (välj)
15- RPT-knapp (Repetera)
16- RDM-knapp (Slumpval)

Spela upp från en USB-min-
nesenhet

E00762501435

1. Tryck på PWR-knappen för att slå på
ljudanläggningen. Systemet startar i den
senast använda funktionen.

2. Anslut din USB-minnesenhet till USB-
ingången.
Se “Ansluta en USB-minnesenhet” på
sid 7-71.
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3. Tryck upprepade gånger på MEDIA-
knappen för att byta till USB-läget. In-
matningsläget ändras enligt följande var-
je gång CD-knappen trycks ned: ME-
DIA-läge → USB-läge → Bluetooth®-
läge* → AUX-läge → CD-läge.
USB-indikatorn tänds och därefter akti-
veras USB-läget.

4. När enheten har valts startar uppspel-
ningen och -indikatorn tänds på skär-
men.

OBSERVERA
l Beroende på din USB-enhets läge kan det ta

lång tid innan uppspelningen startar.

5. Om du vill stoppa uppspelningen trycker
du på RADIO-knappen eller MEDIA-
knappen för att byta till ett annat läge.

OBSERVERA
l Vid inställning av volym och tonläge, se

“Justera volymen så här” på sid 7-16 och
“Justera tonen så här” på sid 7-16.

Kompatibla komprimerade mu-
sikfiler

E00758300389

Den här enheten kan spela upp MP3-, WMA-
och AAC-filer lagrade på en USB-minnesen-
het. Den här enheten hanterar upp till 65.535
filer i 700 mappar på 8 nivåer.

Val av ordningsföljd vid avspelning av
mappar/filer (Exempel)
Nedan visas mapp- och filhierarkin i USB-
minnesenheten.

Rotmapp (rotkatalog)

Nivå 4Nivå 3Nivå 2Nivå 1

Val av mapp
I följande ordning

Val av fil
I följande ordning

OBSERVERA
l Om du försöker spela upp en copyrightskyd-

dad fil hoppas den över.

Snabbspola spåret framåt/
bakåt

E00758400117

Om du vill snabbspola det aktuella spåret
framåt eller bakåt trycker du på -knappen
eller -knappen.

Snabbt framåt
Om du vill snabbspola det aktuella spåret
framåt trycker du på -knappen. Under ti-
den som du håller in knappen, går du snabbt
framåt i spåret.

Snabbt bakåt
Om du vill snabbspola det aktuella spåret ba-
kåt trycker du på -knappen. Under tiden
som du håller in knappen, går du snabbt ba-
kåt i spåret.
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Välja en fil
E00758500134

Stega uppåt
Tryck på -knappen upprepade gånger tills
numret på den önskade filen visas i dis-
playen.

Stega neråt
Tryck på -knappen upprepade gånger tills
numret på den önskade filen visas i dis-
playen.

OBSERVERA
l Om du trycker på -knappen en gång vid

uppspelning av en låt, startar systemet om
uppspelningen från filens början.

Hitta en fil
E00758601350

Använd SEL-knappen för att välja önskad fil.
När det här läget aktiveras genom att trycka
på SEL-knappen visas SEL-indikatorn på
skärmen.

Tryck på
SEL-knap-
pen.

:
För att starta det här läget
eller för att välja mappen
eller filen.

Vrid på SEL-
knappen.

: Visa mappen eller filen.

OBSERVERA
l Om du vill avbryta åtgärden trycker du på

-knappen för att återgå till föregående
steg.

l Om ingen åtgärd utförs eller knapp trycks in
på 10 sekunder eller mer efter att du vred på
SELECT-knappen, avbryts sökningen efter
önskad fil.

l Om ingen åtgärd utförs på 5 sekunder eller
mer efter att filen visas, startar uppspelning-
en.

l Om SEL-indikatorn inte visas på skärmen
och SEL-knappen manövreras ändras voly-
men.

Spela upp samma fil flera gång-
er

E00758700048

Tryck på RPT-knappen så att “RPT” visas i
displayen. Tryck på knappen igen för att av-
bryta läget.

Spela upp filerna i samma
mapp flera gånger

E00758800108

Håll ned RPT-knappen tills du hör en pipsig-
nal och “F-RDT” visas i displayen.
Alla spår i den aktuella mappen spelas upp
repeterat.
Tryck på knappen igen för att stänga av läget.

Spela upp en mapp i slumpmäs-
sig ordning

E00758900109

Tryck på RDM-knappen så att “F-RDM” vi-
sas i displayen.
Ljudanläggningen väljer slumpartat spår från
den aktuella mappen och spelar sedan upp
dem.
Tryck på knappen igen för att stänga av läget.

Spela alla mappar i slumpmäs-
sig ordning

E00759000107

Håll ned RDM-knappen tills du hör en pip-
signal och “RDM” visas i displayen.
Ljudanläggningen väljer slumpartat spår från
alla mappar och spelar sedan upp dem.
Tryck på knappen igen för att stänga av läget.

Växla displayen
E00759301240

Du kan visa titlar med etikettinformation.

Mapptitel
Displayen ändras på följande sätt när du
trycker på DISP/>-knappen under uppspel-
ning: Mappnamn → Filnamn → Normal vis-
ning.

Etikettinformation
1. Håll DISP/>-knappen nedtryckt tills du

hör en ljudsignal.
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2. Displayen ändras på följande sätt när du
trycker på DISP/>-knappen: Album
TAG → Spår TAG → Artist TAG →
Genre TAG (bilar med Bluetooth® 2.0-
gränssnitt) → Normal visning

OBSERVERA
l Håll DISP/>-knappen nedtryckt tills en ljud-

signal hörs så återgår visningen av taginfor-
mation till visning av mapptitel.

l Upp till 11 tecken visas i displayen samti-
digt. Om titeln klipps av på mitten trycker
du på DISP/>-knappen. Nästa tecken visas
varje gång du trycker på knappen under
minst 2 sekunder.

l Om ingen titel finns lagrad, visas “NO TIT-
LE” i displayen.

l Tecken som inte kan visas ersätts med “•”.

Spela upp USB-minnesenhe-
tens spår via röststyrning (bilar
med Bluetooth® 2.0-gränssnitt)

E00759400169

Du kan välja önskade spår och spela upp dem
från USB-minnet efter “Artist”, “Album”,
“Spellista” och “Genre” med röstkomman-
don.
Mer information om röstigenkänningsfunk-
tionen eller röstinlärningsfunktionen finns i
“Bluetooth® 2.0-gränssnitt*” på sid 7-47.
 

Uppspelningsordningen för spår är densam-
ma som när en iPod är ansluten. Se “, för att
spela iPod-spår visa röststyrning” på sid
7-34.

Förberedelse för röststyrning
Om du vill använda röststyrning trycker du
först på SPEECH-knappen (A).

Spela upp spår från en
Bluetooth®-enhet (bilar med
Bluetooth® 2.0-gränssnitt)

E00759700188

Du kan trådlöst ansluta en digital ljudspelare
eller mobiltelefon som hanterar Bluetooth®

och lyssna på spår på den anslutna enheten.
 
Se “Bluetooth® 2.0-gränssnitt” på sid 7-47
för anslutningsmetoden etc.

 
Nedan beskrivs den grundläggande uppspel-
ningsmetoden.

OBSERVERA
l Den anslutna Bluetooth® 2.0-eheten kanske

inte fungerar korrekt eller är funktionen be-
gränsad.

l En upphovsrättsskyddad fil kan eventuellt
inte spelas upp.

l Vi rekommenderar att du justerar ljudutjäm-
naren för ansluten enhet till 0 db eller neut-
ral.

l Röststyrningen är inte tillgänglig för åtkomst
av musikfiler på den anslutna Bluetooth®-
enheten.

Bluetooth®-enhetens kontroll-
panele och display

E00762601221
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1- MEDIA-knapp
2- PWR (på-av) strömställare
3- BT-indikator (Bluetooth®)
4- TRACK-indikator (spårnummer)
5- Skärm
6-  -knapp (snabbspolning bakåt/spår

ned)
7-  -knapp (snabbspolning framåt/spår

upp)
8- DISP/>-knapp (skärm/visning av titel)
9- Play/Pause-knapp (spela/paus)

10- STOP-knapp
11- RPT-knapp (Repetera)
12- RDM-knapp (Slumpval)

Lyssna på spår från en enhet
ansluten via Bluetooth®

E00762701280

1. Tryck på PWR-knappen för att slå på
ljudanläggningen. Systemet startar i den
senast använda funktionen.

2. Tryck upprepade gånger på MEDIA-
knappen för att växla till BT-A-läge
(Bluetooth®). Inmatningsläget ändras
enligt följande varje gång du trycker på
MEDIA-knappen: CD-läge → iPod-läge
→ Bluetooth®-läge* → AUX-läge →
CD-läge.
BT-indikatorn tänds och därefter aktive-
ras BT-A-läget.

3. Anslut din Bluetooth®enhet.
Se “Ansluta Bluetooth® 2.0-gränssnittet
och Bluetooth®-enhet” på sid 7-54

4. Uppspelningen startar automatiskt.

OBSERVERA
l Beroende på den anslutna enheten kan det

hända att uppspelningen inte startar automa-
tiskt.
I så fall startar du uppspelningen från den
anslutna enheten.

Stoppa uppspelningen (om det
stöds av enheten)

E00762800082

Om du vill stoppa uppspelningen trycker du
på Stop-knappen.
Om du vill återuppta uppspelningen, tryck på
Play/Pause (Spela/Pausa)-knappen.

Om du vill pausa uppspelning-
en (om det stöds av enheten)

E00762900096

För att pausa uppspelningen, håll ned Play/
Pause-knappen (Spela/Pausa) tills du hör ett
pip.
Om du vill återuppta uppspelningen, tryck på
Play/Pause (Spela/Pausa)-knappen.

Snabbspola spåret framåt/
bakåt (om det stöds av enheten)

E00765600023

Om du vill snabbspola det aktuella spåret
framåt eller bakåt trycker du på -knappen
eller -knappen.

Snabbt framåt
Om du vill snabbspola det aktuella spåret
framåt trycker du på -knappen. Under ti-
den som du håller in knappen, går du snabbt
framåt i spåret.

Snabbt bakåt
Om du vill snabbspola det aktuella spåret ba-
kåt trycker du på -knappen. Under tiden
som du håller in knappen, går du snabbt ba-
kåt i spåret.

Välja ett spår (om det stöds av
enheten)

E00763000108

Stega uppåt
Tryck på -knappen upprepade gånger tills
numret på den önskade filen visas i dis-
playen.

Stega neråt
Tryck på -knappen upprepade gånger tills
numret på den önskade filen visas i dis-
playen.

Spela upp spår från en Bluetooth®-enhet (bilar med Bluetooth® 2.0-gränssnitt)
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OBSERVERA
l Om du trycker på -knappen en gång vid

uppspelning av en låt, startar systemet om
uppspelningen från filens början.

Spela upp samma spår flera
gånger (om det stöds av enhe-
ten)

E00766900010

Tryck på RPT-knappen flera gånger så att
“RPT” visas i displayen.
Läget växlar på följande sätt varje gång du
trycker på RPT-knappen:
Inget visas (ingen upprepning) → RPT (upp-
repa alla spår) → F-RPT (upprepa alla spår)
→ Inget visas
Tryck på knappen igen för att stänga av läget.

Spela upp samma spår eller alla
spår flera gånger (om det stöds
av enheten)

E00766800019

Tryck på RPT-knappen flera gånger så att “F-
RPT” visas i displayen.
Läget växlar på följande sätt varje gång du
trycker på RPT-knappen:
Inget visas (ingen upprepning) → RPT (upp-
repa samma spår) → F-RPT (upprepa alla
spår) → Inget visas
Alla spår i Bluetooth®-enheten spelas upp re-
peterat.

Tryck på knappen igen för att stänga av läget.

Spela upp spår i slumpmässig
ordning (om det stöds av enhe-
ten)

E00763200083

Tryck på RDM-knappen så att “RDM” visas i
displayen.
Systemet väljer slumpmässigt ut och spelar
upp spår från alla spår på Bluetooth®-enhe-
ten.
Tryck på knappen igen för att stänga av läget.

Om du vill växla displayen (om
det stöds av enheten)

E00763401109

Systemet kan visa etikettinformation.
1. Tryck på DISP/>-knappen.
2. Displayen ändras på följande sätt när du

trycker på DISP/>-knappen:
Albumtitel → Titelnamn → Artistnamn
→ Genre → Normal visning

OBSERVERA
l Upp till 11 tecken visas i displayen samti-

digt. Om titeln klipps av på mitten trycker
du på DISP/>-knappen. Nästa tecken visas
varje gång du trycker på knappen under
minst 2 sekunder.

l Om ingen titel finns lagrad, visas “NO TIT-
LE” i displayen.

OBSERVERA
l Tecken som inte kan visas ersätts med “•”.

Fjärrkontrollreglage för
ljudanläggningen på ratten*

E00710002148

Fjärrkontrollerna sitter på vänster sida i rat-
ten.
Kan bara användas när tändningslåset eller
funktionsläget är i läge ON eller ACC.

1- -knapp, -knapp
Ställa in volymen för ljud- och mobilte-
lefonfunktioner.

2-  knapp,  knapp
Välja spår på CD-skivor och andra ljud-
källor samt radiostationer.
Håll nedtryckt för att flytta snabbt mel-
lan spåren.

Fjärrkontrollreglage för ljudanläggningen på ratten*
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3- LÄGES-knapp
Håll nedtryckt för att stänga av och slå
på ljudfunktionen. Dessutom byter du
ljudkälla varje gång du trycker på knap-
pen.
Ordningen visas nedan.

FM1, 2, 3 → DAB1, 2, 3*1 → MW → LW
→ CD eller MP3 → iPod*2 eller USB-enhet
→ Bluetooth Audio*3 → AUX → FM1, 2, 3

*1: Bilar med DAB-mottagare.

*2: En iPod-kabel (säljs separat) krävs.

*3: Kräver en separat inköpt Bluetooth-
förberedd ljudenhet (fordon med
Bluetooth® 2.0-gränssnitt).

Fjärrkontrollreglage för ljudanläggningen på ratten*
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Felkoder
E00710102439

Om en felkod visas i displayen vidtar du åtgärd enligt tabellen nedan.
Audiosystem

Fel Punkt Åtgärd

CHECK DISC Skivan är inte inlagd korrekt eller så är det kondens på ski-
van.

Skjut in skivan med etiketten uppåt.
Torka av fukten från skivan.

DISC ERROR Skivan är smutsig, repad eller deformerad; eller så skakar
bilen extremt mycket.

Rengör eller byt skiva. Försök igen när vibrationerna upp-
hört.

INTERNAL E Inmatnings- eller utmatningsfel. Pick-up sitter fel. Mata ut skivan och lägg in den. Om skivan inte kommer
ut, låt kontrollera enheten.

HEAT ERROR Invändigt skydd mot hög temperatur. Låt radion svalna genom att vänta ca 30 minuter.

ERROR DC Det finns främmande materia inuti radion eller förstärka-
ren.

Lämna in bilen på en auktoriserad MITSUBISHI
MOTORS-verkstad.

iPod*

Fel Punkt Åtgärd

NO SONG Det finns inga spelbara musikfiler. Spela in musikfiler i iPoden.

VER ERROR iPoden eller dess programvara känns inte igen. Anslut en kompatibel iPod.

USB-minnesenhet*

Fel Punkt Åtgärd

FILE ERROR Filen kan inte spelas upp.
Filen är copyrightskyddad etc. Ett felmeddelande visas i
några sekunder och nästa spelbara fil spelas sedan upp au-
tomatiskt.

Felkoder
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Fel Punkt Åtgärd

UNSUPPORTED (först) → DE-
VICE (efter) USB-minnesenheten känns inte igen. Ta bort USB-minnesenheten.

UNSUPPORTED (först) →
FORMAT (efter) USB-minnesenhetens format känns inte igen. Ta bort USB-minnesenheten.

USB BUS PWR En för hög ström eller något annat strömförsörj-
ningsproblem har uppstått.

Ta bort USB-minnesenheten.
Låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad
kontrollera bilen.

LSI ERROR Internt enhetsfel Låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS verkstad
kontrollera bilen.

 
Hantering av CD-skivor

E00723001480

l Spela endast CD-skivor som är märkta
som i bilden nedan. (Spelning av CD-R
och CD-RW skivor kan orsaka pro-
blem.)

l Användning av CD-skivor med speciell
form, skadade skivor (t.ex. spruckna ski-
vor) eller skivor av låg kvalitet (skeva
eller repiga) eller sådana som visas här,
kan skada CD-spelaren.

Hantering av CD-skivor
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l I följande fall kan fukt samlas på skivor-
na inne i audiosystemet, vilket därmed
hindrar normal funktion
• När det är mycket fuktigt (t.ex. när det

regnar).
• När temperaturen plötsligt stiger, så-

som efter att värmesystemet kopplats
på i kallt väder.
 
I detta fall skall du vänta tills fukten
torkat bort.

l Om CD-spelaren utsätts för våldsamma
vibrationer, t.ex. vid terrängkörning,
kanske spårföljningen inte fungerar.

l Förvara alltid varje CD-skiva i sitt eget
fodral. Låt aldrig CD-skivor ligga i di-
rekt solljus eller på annan plats där det är
varmt eller fuktigt.

l Tag aldrig med fingrarna på den sida av
skivan som inte har någon etikett. Detta
skadar skivans yta och kan inverka på
ljudkvaliteten. Vid hantering av CD-ski-
vor, håll alltid i ytterkanten och i cen-
trumhålet.

l Rengör CD-skivor med en mjuk, torr
tygbit. Torka rakt från centrumhålet mot
ytterkanten. Torka inte i cirkel. Använd
inte kemiska rengöringsmedel, t.ex. ben-
sin, thinner, skivspray eller antistatmedel
vid rengöring av CD-skivor.

l Använd inte kulspetspenna, filtpenna,
blyertspenna, etc. för att skriva på etiket-
ten på CD-skivor.

l Klistra inte extra etiketter eller dekaler
på CD-skivor. Likaså, använd inte en
CD-skiva på vilken en etikett eller dekal
börjat lossna eller en CD-skiva har klis-
ter eller andra föroreningar kvar efter
bortrivna etiketter eller dekaler. Om du
använder en sådan CD-skiva, kanske
CD-spelaren slutar fungera på rätt sätt
och du kanske inte kan mata ut CD-ski-
van.

Varning beträffande CD-
R/RW 

E00725100055

l Du kan få problem vid spelning av vissa
CD-R/RW-skivor inspelade på en CD-
spelare (CD-R/RW-system), antingen
beroende på inspelningskaraktäristiken
eller på smuts, fingeravtryck, repor, etc.
på avspelningssidan.

l CD-R/RW-skivor tål inte höga tempera-
turer och hög luftfuktighet lika bra som
vanliga musik-CD-skivor och kan därför
skadas eller bli ospelbara om de ligger
kvar i bilen under en längre tid.

l Kombinationen av inspelningsprogram,
CD-inspelningsenhet (CD-R/RW-enhet)
och vilken skiva som har använts för att
skapa en CD-R/RW kan göra att inte ski-
van fungerar ordentligt.

l En sådan CD-spelare kan inte avspela
CD-R/RW-skivor om inspelningen inte
är avslutad.

l En sådan CD-spelare kan inte heller av-
spela CD-R/RW-skivor som innehåller
annat än CD-DA eller MP3-data (Video
CD, etc.).

l Observera instruktionerna för hantering
av CD-R/RW-skivor.

VARNING
l Om du använder CD-spelaren på annat

sätt än vad som här beskrivits kan följden
bli att du utsätts för farlig radioaktiv
strålning. Tag aldrig av kåpan och försök
aldrig själv reparera en CD-spelare. Det
finns inga delar inne i en CD-spelare du
kan byta själv. Om CD-spelaren inte fun-
gerar ordentligt rekommenderar vi att du
lämnar in den för service.

Hantering av CD-skivor
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Antenn
E00710501830

Ta bort

Vrid antennen (A) moturs.

Typ 1 Typ 2

Montera

Skruva fast antennen (A) medurs i fästet (B)
tills den sitter säkert fast.

OBSERVERA
l Kom ihåg att ta bort antennen i följande fall:

• Vid användning av en automatisk biltvätt.
• När du lägger ett regnskydd över bilen.
• Vid körning i utrymmen med lågt i tak.

Link System*
E00764501673

Link System tar övergripande kontroll över
enheter anslutna via USB-ingången eller the
Bluetooth® 2.0-gränssnittet så att de anslutna
enheterna kan styras via bilens reglage eller
med röstkommandon.
Mer information om hur du använder det
finns i följande avsnitt.
 
Se “Bluetooth® 2.0-gränssnitt” på sid 7-47.
Se “USB-ingång” på sid 7-70.
Se “Spela upp spår från USB-enheten” på sid
7-32.
Se “Spela upp iPod-spår via röststyrning” på
sid 7-34.
Se “Spela upp spår från en Bluetooth®-enhet”
på sid 7-40.
 
Bluetooth® är ett registrerat varumärke som
tillhör BLUETOOTH SIG, INC.

Link System - licensavtal för
slutanvändare

E00764601111

Du har köpt en enhet som innehåller pro-
gramvara som licensieras av MITSUBISHI
MOTORS CORPORATION från Visteon
corporation och deras 3e-partsleverantörer.
För en fullständig lista över dessa 3e-part-
sprodukter och deras licensavtal för slutan-
vändare, gå till följande webbplats.
http://www.jciblueconnect.com/faq/fulldis-
closure.pdf

Bluetooth® 2.0-gränssnitt*
E00726002576

Med Bluetooth® 2.0-gränssnittet kan du
ringa/ta emot handsfree-samtal i bilen med en
Bluetooth®-kompatibel mobiltelefon baserat
på den trådlösa kommunikationsteknik som
är känd under namnet Bluetooth®. Med det
kan du även spela upp musik, sparat i en
Bluetooth®-musikspelare, ur bilens högtalare.
Systemet är utrustat med en röstidentifier-
ingsfunktion som gör att du kan ringa hands-
freesamtal genom enkla knapptryckningar
och röstkommandon med hjälp av en defini-
erad röstmeny.
 
Bluetooth® 2.0-gränssnittet kan användas när
tändningslåset eller funktionsläget startnyck-
eln är i läge ON eller ACC.

Antenn
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Innan du kan använda Bluetooth® 2.0-gräns-
snittet måste du para ihop Bluetooth®-enhe-
ten och Bluetooth® 2.0-gränssnittet. Se “An-
sluta Bluetooth® 2.0-gränssnittet och Blue-
tooth®-enhet” på sid 7-54
 
Bluetooth® är ett registrerat varumärke som
tillhör BLUETOOTH SIG, INC.

VARNING
l Även om Bluetooth® 2.0-gränssnittet gör

det möjligt för dig att ringa handsfree-
samtal måste du se till att du inte distra-
heras från säkert handhavande av bilen
under samtal. Allt, inklusive mobiltelefo-
nanvändning, som distraherar dig från
säkert handhavande av bilen ökar risken
för en olycka.

l Du måste alltid följa alla gällande regler
och förordningar för ditt land rörande
mobiltelefonanvändning i bilen.

OBSERVERA
l För fordon utrustade med fjärrkontrollsys-

tem och om tändningslåset eller funktionslä-
get lämnas i läge ACC, stängs strömmen av
automatiskt efter en viss tid och du kan inte
längre använda Bluetooth® 2.0-gränssnittet.
Tillbehörsströmmen slår på igen när tänd-
ningen manövreras.
Se “Funktion för automatisk avstängning av
ACC-ström” på sid 6-13.

l Bluetooth® 2.0-gränssnittet kan inte använ-
das om Bluetooth®-enhetens batteri är slut
eller om enheten är avstängd.

l Handsfree-samtal är inte möjliga om telefo-
nen inte har kontakt med nätet.

l Om du ställer Bluetooth®-enheten i baga-
geutrymmet kan det hända att det inte går att
använda Bluetooth® 2.0-gränssnittet.

l Vissa Bluetooth®-enheter är inte kompatibla
med Bluetooth® 2.0-gränssnittet.

l Du kan bekräfta Link System-programva-
rans version genom att trycka på knappen
HANG-UP 3 gånger (håll nedtryckt 2 gånger
och tryck sedan kort) inom 10 sekunder.

l Du finner mer information om Bluetooth®

2.0-gränssnittet (“hands-free”/länksystem)
finns på MITSUBISHI MOTORS webb-
plats.
Läs och godkänn “Warning about Links to
the Web Sites of Other Companies” (Var-
ning om länkar till andra företags webbplat-
ser) vid anslutning till externa webbplatser.
http://www.mitsubishi-motors.com/en/
products/index.html

OBSERVERA
l Programvaruuppdateringar via tillverkare av

mobiltelefoner/digitala ljudenheter kan änd-
ra enhetens anslutningsfunktioner.

Rattkontrollomkopplare och mikrofon
® sid. 7-49
Röstigenkänningsfunktion ® sid. 7-50
Användbara röstkommandon ® sid. 7-50
Röstregistreringsfunktion ® sid. 7-52
Ansluta Bluetooth® 2.0-gränssnittet och
Bluetooth®-enhet ® sid. 7-54
Styra en musikspelare ansluten via Blue-
tooth® ® sid. 7-59
Hur du ringer eller tar emot handsfree-samtal
® sid. 7-60
Telefonboksfunktionen ® sid. 7-62

Bluetooth® 2.0-gränssnitt*
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Rattkontrollomkopplare och
mikrofon

E00727200337

1- Knapp för att höja volymen
2- Knapp för att sänka volymen
3- SPEECH-knapp
4- PICK-UP-knapp
5- HANG-UP-knapp
6- Mikrofon

Knapp för att höja volymen
Tryck på den här knappen för att höja voly-
men.

Knapp för att sänka volymen
Tryck på den här knappen för att sänka voly-
men.

SPEECH-knapp
l Tryck på den här knappen för att växla

till röststyrningsläge.
När systemet är i röststyrningsläge “Lis-
tening” (Lyssnar) på ljuddisplayen.

l Om du trycker kort på knappen i röst-
styrningsläge avbryts uppmaningen och
inmatning av röstkommandon blir möj-
lig.
Om du trycker längre på knappen avakti-
veras röststyrningsläget.

l Om dy trycker kort på knappen under ett
samtal aktiveras röststyrningen och röst-
kommandon kan talas in.

PICK-UP-knapp
l Tryck på den här knappen när ett inkom-

mande samtal tas emot för att svara på
telefonen.

l När ett annat samtal tas emot under ett
pågående samtal, trycker du på den här
knappen för att parkera det första samta-
let och tala med den nya uppringaren.
• I sådana fall kan du trycka kort på

knappen för att växla mellan samtalen.
Du växlar till det första samtalet och
det andra samtalet parkeras.

• Om du vill upprätta ett trepartssamtal i
dessa situationer trycker du på knap-
pen SPEECH för att starta röststyr-
ningsläget och säger sedan “Join
calls” (Integrera samtal).

HANG-UP-knapp
l Tryck på den här knappen när ett inkom-

mande samtal tas emot för att avvisa
samtalet.

l Tryck på den här knappen under ett sam-
tal om du vill avsluta det.
Om ett annat samtal är parkerat, överförs
du till det samtalet.

l Om du trycker på den här knappen i
röststyrningsläge, avaktiveras röststyr-
ningsläget.

OBSERVERA
l När du trycker på knappen SPEECH för att

starta röststyrningsläget med en mobiltelefon
ihopkopplad till systemet, visas aktuella in-
formation på mobiltelefonen, t.ex. “återstå-
ende batteritid,“signalstyrka” eller “roa-
minginformation”, på ljudanläggningens dis-
play.*
*: Vissa mobiltelefoner skickar inte denna
information till Bluetooth® 2.0-gränssnittet.

l Samtal väntar och trepartssamtal kan använ-
das av Bluetooth® 2.0-gränssnittet endast
om det är möjligt att använda de tjänsterna
med mobiltelefonen.

Bluetooth® 2.0-gränssnitt*
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Mikrofon
Din röst tas upp av en mikrofon i takkonsolen
så att du kan ringa handsfreesamtal via röst-
kommandon.

OBSERVERA
l Om en mobiltelefon förs nära nikrofonen

kan den skapa oljud i rösten i telefonen. I så
fall skall du hålla mobiltelefonen så långt
från mikrofonen som möjligt.

Röstigenkänningsfunktion
E00727301797

Bluetooth® 2.0-gränssnittet har en röstigen-
känningsfunktion.
Du kan utföra olika funktioner och ringa och
ta emot handsfree-samtal genom att ge röst-
kommandon.
 
Bluetooth® 2.0-gränssnittet hanterar följande
språk: engelska, franska, spanska, italienska,
tyska holländska, portugisiska och ryska.
Fabriksinställningen är engelska eller ryska.

OBSERVERA
l Om ditt röstkommando skulle skilja sig från

det fördefinierade kommandot eller inte kan
uppfattas ordentligt på grund av oljud eller
annat blir du ombedd av Bluetooth® 2.0-
gränssnittet att upprepa röstkommandot upp
till tre gånger.

OBSERVERA
l För bästa prestanda och ytterligare minsk-

ning av omgivningsbuller, stäng fordonets
fönster, sänk fläkthastigheten och undvik att
prata med passagerarna under användning av
röstigenkänningsfunktionen.

l Vissa röstkommandon har alternativa kom-
mandon.

l Beroende på valt språk kan det hända att vis-
sa funktioner inte är tillgängliga.

l Språket kan förändras genom att använda
ljudkontrollpanelen utöver följande förfaran-
de.
För mer information se “Att byta språk (for-
don med Bluetooth® 2.0-gränssnitt)” på sid
7-30.

Välja språk
1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Setup” (Inställningar).
3. Säg “Language” (Språk).
4. Röstguiden säger “Select a language:

English, French, Spanish, Italian, Ger-
man, Dutch, Portuguese or Russian”
(Välj ett språk: engelska, franska, spans-
ka, italienska, tyska, holländska, portugi-
siska eller ryska). Säg önskat språk. (Ex-
empel: Säg “English.”)

5. Röstguiden säger “English (French, Spa-
nish, Italian, German, Dutch, Portuguese
or Russian) selected. (Engelska (franska,
spanska, italienska, tyska, holländska,

portugisiska eller ryska valt). Is this cor-
rect?” (Stämmer det?) Svara “Yes” (Ja).
Om du säger “No” (Nej), återgår syste-
met till steg 4.

OBSERVERA
l Röstguiden upprepar samma meddelande två

gånger. Det första meddelandet är på det ak-
tuella språket och det andra meddelandet på
det valda språket.

l Om många poster är registrerade i bilens te-
lefonbok tar det längre tid att ändra språket.

l Om du ändrar språket tas den telefonbok
bort som importerats från mobiltelefonen till
Bluetooth® 2.0-gränssnittet. Om du vill an-
vända den måste du importera den igen.

6. När röstguiden säger “English (French,
Spanish, Italian, German, Dutch, Portu-
guese or Russian) selected” (Engelska
(franska, spanska, italienska, tyska, hol-
ländska, portugisiska eller ryska) valt)
har språket ändrats och systemet återgår
till huvudmenyn.

Användbara röstkommandon
E00760000019

Hjälpfunktionen
E00760100010

Bluetooth® 2.0-gränssnittet har en hjälpfunk-
tion.

Bluetooth® 2.0-gränssnitt*
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Om du säger “Help” (Hjälp) under tiden som
systemet väntar på ditt röstkommando får du
en lista över kommandon som kan användas i
samband med detta.

Avbryta
E00760201021

Det finns två avbrottsfunktioner.
Om du är i huvudmenyn säger du “Cancel”
(Avbryt) för att gå ur Bluetooth® 2.0-gräns-
snittet.
Om du är någon annanstans inom systemet
säger du “Cancel” (Avbryt) för att återgå till
huvudmenyn.

OBSERVERA
l Du kan återgå till föregående meny genom

att säga "Go Back" (Återgå). (i förekomman-
de fall)

Bekräftelsefunktionsinställning
E00760400013

Bluetooth® 2.0-gränssnittet har en bekräftel-
sefunktion.
Med bekräftelsefunktionen aktiverad får du
fler möjligheter än normalt att bekräfta ett
kommando när du gör olika inställningar
Bluetooth® 2.0-gränssnittet. Det minskar ris-
ken för att du ändrar en inställning av miss-
tag.
Bekräftelsefunktionen kan aktiveras eller
avaktiveras på följande sätt.

 
1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Setup” (Inställningar).
3. Säg “Confirmation prompts” (Bekräftel-

sefunktion).
4. Röstguiden säger “Confirmation

prompts are <on/off>. (Bekräftelsefunk-
tionen är <på/av>). Would you like to
turn confirmation prompts <off/on>
(Vill du ställa bekräftelsefunktionen på
<på/av>)”.
Svara “Yes” (Ja) för att ändra inställ-
ningen eller “No” (Nej) för att behålla
den nuvarande inställningen.

5. Röstguiden säger “Confirmation
prompts are <off/on>” (Bekräftelsefunk-
tionen är <av/på>) och systemet återgår
sedan till huvudmenyn.

Säkerhetsfunktion
E00760501503

Det går att ange ett valfritt lösenord som en
säkerhetsfunktion för Bluetooth® 2.0-gräns-
snittet.
När säkerhetsfunktionen är aktiverad måste
du säga ett fyrsiffrigt lösenord för att kunna
använda alla funktioner i Bluetooth® 2.0-
gränssnittet, förutom för att ta emot samtal.

Ställa in lösenordet
Använd följande procedur för att aktivera sä-
kerhetsfunktionen genom att ange ett lösen-
ord.

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Setup” (Inställningar).
3. Säg “Password” (Lösenord).
4. Röstguiden säger “Password is disabled.

(Lösenordsfunktion är avaktiverad).
Would you like to enable it?” (Vill du
aktivera den?). Svara “Yes” (Ja).
Svara “No” (Nej) för att avbryta löse-
nordsinställningen och återgå till huvud-
menyn.

5. Röstguiden säger “Please say a 4-digit
password. (Ange ett fyrsiffrigt lösenord).
Remember this password. (Glöm inte
detta lösenord). It will be required to use
this system” (Det behövs för att kunna
använda systemet).
Säg ett 4-siffrigt tal som du vill ange
som lösenord.

6. För att bekräfta säger röstguiden
“Password <4-digit password>. (Lösen-
ord <4-siffrigt lösenord>). Is this cor-
rect?” (Stämmer det?). Svara “Yes” (Ja).
Svara “No” (Nej) för att återgå till in-
matning av lösenord i steg 5.

7. När lösenordet har registrerats säger
röstguiden “Password is enabled” (Löse-
nordet är aktiverat) och systemet återgår
till huvudmenyn.
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OBSERVERA
l Lösenord krävs för åtkomst till systemet näs-

ta gång tändningen slås på.
l Det tar en liten stund efter att motorn stängts

av tills det inmatade lösenordet registreras i
systemet.
Om tändningslåset eller funktionsläget ställs
i läge ACC eller ON eller om motorn startas
omedelbart efter att motorn stängts av, finns
det en risk för att det inmatade lösenordet
inte registreras i systemet. Då kan du försöka
mata in lösenordet igen.

Ange lösenordet
Om ett lösenord har angetts och säkerhets-
funktionen är aktiverad, säger röstguiden
“Hands-free system is locked. (Handsfreesys-
temet är låst). State the password to conti-
nue” (Ange lösenord för att fortsätta) när du
trycker på SPEECH-knappen för att aktivera
röstigenkänningsläget. Säg det 4-siffriga lö-
senordet för att ange lösenordet.
Om det angivna lösenordet är fel säger röst-
guiden “<4-digit password> Incorrect Passw-
ord. (<4-siffrigt lösenord> Ogiltigt lösenord).
Please try again” (Försök igen). Ange rätt lö-
senord.

OBSERVERA
l Du kan ange lösenordet igen så många gång-

er du vill.

OBSERVERA
l Om du har glömt ditt lösenord, säg “Cancel”

(Avbryt) för att avbryta röstinmatningsläget
och kontakta sedan en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

Avaktivera lösenordet
Använd följande procedur för att avaktivera
säkerhetsfunktionen.

OBSERVERA
l Systemet måste vara upplåst om du ska kun-

na avaktivera lösenordet.

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Setup” (Inställningar).
3. Säg “Password” (Lösenord).
4. Röstguiden säger “Password is enabled”

(Lösenordet är aktiverat). Would you
like to disable it?” (Vill du avaktivera
den?). Svara “Yes” (Ja).
Svara “No” (Nej) för att avbryta avakti-
veringen av lösenordet och återgå till hu-
vudmenyn.

5. När lösenordet har avaktiverats säger
röstguiden “Password is disabled” (Lö-
senordsfunktion är avaktiverad) och sy-
stemet återgår till huvudmenyn.

Röstregistreringsfunktion
E00727400209

Bluetooth® 2.0-gränssnittet kan använda röst-
registreringsfunktionen för att skapa en röst-
modell för en person per språk.
Det gör det lätt för Bluetooth® 2.0-gränssnit-
tet att känna igen röstkommandon som du sä-
ger.
Du kan aktivera eller inaktivera en röstmo-
dell när som helst.

Röstregistrering
E00727500271

Det tar ca 2 till 3 minuter att slutföra röstre-
gistreringen.
För att säkerställa bästa resultat utför du pro-
cessen sittandes i förarsätet, i en miljö som är
så tyst som möjlig (det bör inte regna eller
blåsa kraftigt och bilens fönster bör vara
stängda). Stäng av telefonen under röstregist-
reringen så att du inte störs.
Använd följande procedur för röstregistrer-
ing.

1. Stanna bilen på en säker plats, lägg väx-
elspaken i “N” (M/T) eller växelväljaren
i “P” (PARKERING) (CVT-växellåda)
och dra åt handbromsen.
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OBSERVERA
l Bilen måste vara parkerad för att röstregist-

rering ska kunna utföras. Se till att du par-
kerar bilen på en säker plats innan du försö-
ker utföra röstregistreringen.

2. Tryck på SPEECH-knappen.
3. Säg “Voice training” (Röstträning).
4. Röstguiden säger “This operation must

be performed in a quiet environment
while the vehicle is stopped. (Den här
processen måste utföras i en tyst miljö
när bilen står stilla). See the owner’s ma-
nual for the list of required training phra-
ses. (Se bruksanvisningen för lista över
nödvändiga utbildningsfraser). Press and
release the SPEECH button when you
are ready to begin. (Tryck på och släpp
knappen SPEECH när du är redo att bör-
ja). Press the HANG-UP button to can-
cel at any time” (Tryck på knappen
HANG-UP när du vill avbryta).
Tryck på SPEECH-knappen för att starta
röstregistreringsprocessen.

OBSERVERA
l Om du inte påbörjar röstregistreringsproces-

sen inom 3 minuter efter att du har tryckt på
SPEECH-knappen avbryts funktionen.
Röstguiden säger “Speaker enrollment has
timed out” (Tidsgränsen för röstinlärning
överskreds). Systemet piper och röstigen-
känningsläget inaktiveras.

5. Röstguiden kommer fråga efter fras 1.
Repetera den motsvarande frasen som
anges i tabell “Registreringskomman-
don” på sid 7-70.
Systemet registrerar din röst och fortsät-
ter sedan med registreringen av nästa
kommando. Fortsätt tills alla fraser har
registrerats.

OBSERVERA
l För att upprepa det senaste röstinlärnings-

kommandot trycker du på SPEECH-knap-
pen.

l Om du trycker på HANG-UP-knappen under
processen, avger systemet en pipsignal och
processen avbryts.

6. När alla registreringskommandon har
lästs upp säger systemet “Speaker enroll-
ment is complete” (Talaridentifieringen
har avslutats). Systemet avbryter sedan
registreringsprocessen och återgår till
huvudmenyn.

OBSERVERA
l När du slutför registreringsprocessen aktive-

ras röstmodellen automatiskt.
l Kommandona “Help” (Hjälp) och “Cancel”

(Avbryt) fungerar inte i detta läge.

Aktivera och inaktivera röstmo-
dellen och upprepa inlärningen

E00727600096

Du kan aktivera eller inaktivera en röstmo-
dell när som helst.
Du kan också upprepa inlärningen.
Använd följande procedur för att utföra dessa
åtgärder.

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Voice training” (Röstträning).
3. Om du har slutfört en registreringspro-

cess en gång tidigare säger röstguiden
antingen “Enrollment is enabled. (Inlär-
ning är aktiverat). Would you like to dis-
able or retrain?” (Vill du avaktivera eller
öva igen?) eller “Enrollment is disabled.
(Inlärning är avaktiverat). Would you
like to enable or retrain?” (Vill du akti-
vera eller öva igen?).
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4. När identifieringen är “enabled” är röst-
modellen aktiverad, och när den är “dis-
abled” är röstmodellen avaktiverad. Säg
det kommando som passar dina behov.
Säg “Retrain” (Omdefiniera) för att star-
ta talaridentifieringen och skapa en ny
röstmodell. (Se “Röstregistrering” på sid
7-52.)

Ansluta Bluetooth® 2.0-gräns-
snittet och Bluetooth®-enhet

E00760601751

Innan du kan ringa eller ta emot handsfree-
samtal eller spela upp musik med Bluetooth®

2.0-gränssnittet, måste du para ihop Blue-
tooth®-enheten med Bluetooth® 2.0-gräns-
snittet.

OBSERVERA
l Hopparning krävs bara när enheten används

för första gången. När enheten har parats
ihop med Bluetooth® 2.0-gränssnittet är allt
du behöver göra att ta med enheten till bilen
nästa gång så ansluts den automatiskt till
Bluetooth® 2.0-gränssnittet (om det hanteras
av enheten). Enheten måste ha Bluetooth®

aktiverat för att kunna ansluta.

Upp till 7 Bluetooth® -enheter kan paras ihop
med Bluetooth® 2.0-gränssnittet.

Om flera hopparade Bluetooth®-enheter finns
tillgängliga i bilen, är det den mobiltelefon
eller musikspelare som senast var ansluten
som nu ansluts till Bluetooth® 2.0-gränssnit-
tet.
 
Du kan också ändra en Bluetooth® -enhet
som ska anslutas.

Para ihop
För att para Bluetooth®-enheten med Blue-
tooth® 2.0-gränssnittet, använd en av följande
2 metoder (Typ 1 eller Typ 2).

Parningsförfarande - typ 1*
1. Stanna bilen på en säker plats, lägg väx-

elspaken i “N” (M/T) eller växelväljaren
i “P” (PARKERING) (CVT-växellåda)
och dra åt handbromsen.

OBSERVERA
l Du kan bara para ihop en Bluetooth®-enhet

med Bluetooth® 2.0-gränssnittet när bilen
står stilla. Innan du parar ihop en Blue-
tooth®-enhet med Bluetooth® 2.0-gränssnit-
tet måste du se till att bilen står stilla på en
säker plats.

2. Tryck på SPEECH-knappen.
3. Säg “Setup” (Inställningar).

4. Säg “Pairing options” (Anslutningsalter-
nativ).

5. Röstguiden säger “Select one of the fol-
lowing: pair, edit, delete, or list” (Välj
något av följande: anslut, redigera, ta
bort eller lista). Säg “Pair” (Anslut).

OBSERVERA
l Om 7 enheter redan har parats ihop, säger

röstguiden “Maximum devices paired” och
därefter avbryter systemet hopparningspro-
cessen. Om du vill registrera en ny enhet tar
du bort en enhet och upprepar sedan hoppar-
ningsprocessen.
(Se “Välja en enhet: Ta bort en enhet” på sid
7-57.)

6. Röstguiden säger “Please say a 4-digit
pairing code” (Ange en fyrsiffrig anslut-
ningskod). Säg ett 4-siffrigt nummer.
När bekräftelsefunktionen är aktiverad
bekräftar systemet att numret är godkänt.
Svara “Yes” (Ja).
Svara “No” (Nej) för att återgå till val av
hopparningskod.

OBSERVERA
l Vissa Bluetooth®-enheter kräver en specifik

hopparningskod. Se enhetens handbok för
krav på hopparningskod.
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OBSERVERA
l Den hopparningskod som anges här används

bara för certifiering av Bluetooth®-anslut-
ningen. Det är ett valfritt 4-siffrigt tal som
användaren väljer.
Kom ihåg koden eftersom du behöver ange
den senare i Bluetooth®-enheten under hop-
parningsprocessen.
Beroende på anslutningsinställningarna i
Bluetooth®-enheten måste denna kod ev.
anges varje gång du ansluter Bluetooth®-en-
heten till Bluetooth® 2.0-gränssnittet. För
standardanslutningsinställningar, se enhetens
instruktioner.

7. Röstguiden säger “Start pairing procedu-
re on the device. (Starta anslutningspro-
cessen för telefonen). See the device ma-
nual for instructions” (Instruktioner
finns i telefonens bruksanvisning). Ange
i Bluetooth® -enheten det 4-siffriga
nummer du registrerade i steg 6.

OBSERVERA
l Enligt motsvarande enhet till Bluetooth®,

kan det ta några minuter att para ihop Blue-
tooth®-enheten med Bluetooth® 2.0-gräns-
snittet.

OBSERVERA
l Om Bluetooth® 2.0-gränssnittet inte känner

igen Bluetooth®-enheten, säger röstguiden
“Pairing has timed out” och hopparningspro-
cessen avbryts.
Kontrollera att den enhet du parar ihop stö-
der Bluetooth® och försök sedan para ihop
den igen.

l Om du anger fel nummer säger röstguiden
“Pairing failed” och hopparningsprocessen
avbryts.
Kontrollera att numret är rätt och försök se-
dan para ihop igen.

8. Röstguiden säger “Please say the name
of the phone after the beep” (Ange tele-
fonens namn efter signalen). Du kan
ange ett önskat namn för Bluetooth®-en-
heten och registrera den som en enhets-
etikett. Säg det namn du vill registrera
efter pipsignalen.

OBSERVERA
l När bekräftelsefunktionen är aktiverad säger

röstguiden “Is this correct?” (Stämmer det?),
när du har upprepat enhetsetiketten. Svara
“Yes” (Ja).
Om du vill ändra enhetsetiketten svarar du
“No” (Nej) och säger sedan enhetsetiketten
igen.

9. Röstguiden kommer säga “Pairing
complete” och parningsprocessen kom-
mer att avslutas.

Parningsförfarande - typ 2*
1. Stanna bilen på en säker plats, lägg väx-

elspaken i “N” (M/T) eller växelväljaren
i “P” (PARKERING) (CVT-växellåda)
och dra åt handbromsen.

OBSERVERA
l Du kan bara para ihop en Bluetooth®-enhet

med Bluetooth® 2.0-gränssnittet när bilen
står stilla. Innan du parar ihop en Blue-
tooth®-enhet med Bluetooth® 2.0-gränssnit-
tet måste du se till att bilen står stilla på en
säker plats.

2. Tryck på SPEECH-knappen.
3. Säg “Pair Device” (Anslut enhet).
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OBSERVERA
l Följande förfarande (  för ) kan också

användas istället för att säga “Pair Device”
(Anslut enhet). Byt ut det här steg 3 med föl-
jande förfarande om du vill.

 Säg “Setup” (Inställningar).
 Säg “Pairing options” (Anslutningsalter-

nativ).
 Röstguiden säger “Select one of the fol-

lowing: pair, edit, delete, list or set code”
(Välj något av följande: anslut, redigera, ta
bort, lista eller välja kod).
Säg “Pair” (Anslut).

l Om 7 enheter redan har parats ihop, säger
röstguiden “Maximum devices paired” och
därefter avbryter systemet hopparningspro-
cessen. Om du vill registrera en ny enhet tar
du bort en enhet och upprepar sedan hoppar-
ningsprocessen.
(Se “Välja en enhet: Ta bort en enhet” på sid
7-57.)

4. Röstguiden säger “Start pairing procedu-
re on the device. (Starta anslutningspro-
cessen för telefonen). Se enhetens manu-
al för instruktioner, och säg sedan "The
pairing code is <anslutningskod>" (An-
slutningskoden).

OBSERVERA
l Vissa Bluetooth®-enheter kräver en specifik

hopparningskod. Vänligen se enhetens ma-
nual för information om kraven för anslut-
ningskoden och läs följande avsnitt “ Om
din enhet kräver särskild anslutningskod” på
sid 7-54 för att ställa in anslutningskoden.

l Den hopparningskod som anges här används
bara för certifiering av Bluetooth®-anslut-
ningen.
Beroende på anslutningsinställningarna i
Bluetooth®-enheten måste denna kod ev.
anges varje gång du ansluter Bluetooth®-en-
heten till Bluetooth® 2.0-gränssnittet. För
standardanslutningsinställningar, se enhetens
instruktioner.

5. Ange i Bluetooth® -enheten det 4-siffri-
ga nummer som lästes upp i steg 4.

OBSERVERA
l Enligt motsvarande enhet till Bluetooth®,

kan det ta några minuter att para ihop Blue-
tooth®-enheten med Bluetooth® 2.0-gräns-
snittet.

l Om Bluetooth® 2.0-gränssnittet inte känner
igen Bluetooth®-enheten, säger röstguiden
“Pairing has timed out” och hopparningspro-
cessen avbryts.
Kontrollera att den enhet du parar ihop stö-
der Bluetooth® och försök sedan para ihop
den igen.

OBSERVERA
l Om du anger fel nummer säger röstguiden

“Pairing failed” och hopparningsprocessen
avbryts.
Kontrollera att numret är rätt och försök se-
dan para ihop igen.
Om din enhet kräver en särskild anslutnings-
kod måste du ställa in anslutningskoden.
Vänligen se enhetens manual för informa-
tion om kraven för anslutningskoden och läs
följande avsnitt “ Om din enhet kräver sär-
skild anslutningskod” på sid 7-54.

6. Röstguiden säger “Please say the name
of the phone after the beep” (Ange tele-
fonens namn efter signalen). Du kan
ange ett valfritt namn för Bluetooth®-en-
heten och registrera det som en enhets-
etikett. Säg det namn du vill registrera
efter pipsignalen.

OBSERVERA
l När bekräftelsefunktionen är aktiverad säger

röstguiden “Is this correct?” (Stämmer det?),
när du har upprepat enhetsetiketten. Svara
“Yes” (Ja).
Om du vill ändra enhetsetiketten svarar du
“No” (Nej) och säger sedan enhetsetiketten
igen.
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7. Röstguiden säger “Pariring Complete”
(Genomförd anslutning). Would you like
to import the contacts from your mobile
device now?” (Vill du importera kontak-
terna ifrån din mobilenhet nu?) Svara
“Yes” (Ja), röstguiden kommer då säga
“Please wait while the contacts are im-
ported. This may take several minutes to
complete”. (Vänligen vänta medan kon-
takterna importeras. Detta kan ta flera
minuter att slutföra). Svara “No” för att
avsluta anslutningsprocessen.

Om din enhet kräver en särskild anslut-
ningskod
Om din enhet kräver en särskild anslutnings-
kod måste du ställa in anslutningskoden. Följ
nedanstående procedurer.

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Setup” (Inställningar).
3. Säg “Pairing options” (Anslutningsalter-

nativ).
4. Säg “Set Codes” (Ställ in kod).
5. Röstguiden kommer säga “Do you want

the pairing code to be random or fixed?"
(Vill du att anslutningskoden ska vara
slumpmässigt utvald eller bestämd). Säg
"Fixed” (Bestämd).

6. Röstguiden säger “Please say a 4-digit
pairing code” (Ange en fyrsiffrig anslut-
ningskod)." Säg ett 4-siffrigt nummer.

7. Röstguiden säger “Ansultningskoden är
inställd på <anslutningskod>".
När bekräftelsefunktionen är aktiverad
bekräftar systemet att numret är godkänt.
Svara “Yes” (Ja).
Svara “No” (Nej) för att återgå till steg
6.

8. Röstguiden kommer säga " Do you want
to pair a device now?" (Vill du ansluta
en enhet nu?) Svara “Yes” (Ja), systemet
fortsätter då till steg 3 i anslutningspro-
cessen. Se “Anslutningsförfarande - typ
2”.

Välja en enhet
E00760700104

Om flera hopparade Bluetooth®-enheter finns
tillgängliga i bilen, är det den mobiltelefon
eller musikspelare som senast var ansluten
som nu ansluts till Bluetooth® 2.0-gränssnit-
tet.
Du kan ansluta till den andra mobiltelefonen
eller musikspelaren genom att följa dessa
ändringsprocedurer.

Välja en mobiltelefon
1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Setup” (Inställningar).
3. Säg “Select phone” (Välj telefon).
4. När röstguiden säger “Please say” (Säg),

läses mobiltelefonernas nummer och en-
hetsetiketterna för motsvarande mobilte-

lefoner upp i ordning, med början med
den mobiltelefon som senast var anslu-
ten.
Säg numret för den mobiltelefon som du
vill ansluta till.
När bekräftelsefunktionen är aktiverad,
frågar systemet dig igen om det är rätt
telefon du vill ansluta till. Svara “Yes”
(Ja) om du vill fortsätta att ansluta till
mobiltelefonen.
Svara “No” (Nej), så säger röstguiden
“Please say” (Säg). Säg numret för den
telefon som du vill ansluta till.

OBSERVERA
l Du kan när som helst ansluta en telefon ge-

nom att trycka på SPEECH-knappen, och
säga numret, även innan alla hopparade
nummer och enhetsetiketter för motsvarande
mobiltelefoner läses upp.

5. Den valda telefonen ansluts till Blue-
tooth® 2.0-gränssnittet. Röstguiden sä-
ger “<device tag> selected” (<enhetseti-
kett> valgt) och systemet återgår sedan
till huvudmenyn.

Välja en musikspelare
1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Setup” (Inställningar).
3. Säg “Select music player” (Välj musiks-

pelare).
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4. När röstguiden säger “Please say” (Säg),
läses musikspelarnas nummer och en-
hetsetiketterna för motsvarande musiks-
pelare upp i ordning, med början med
den musikspelare som senast var anslu-
ten.
Säg numret för den musikspelare som du
vill ansluta till.
När bekräftelsefunktionen är aktiverad,
frågar systemet dig igen om det är rätt
musikspelare du vill ansluta till. Svara
“Yes” (Ja) om du vill fortsätta att ansluta
till musikspelare.
Svara “No” (Nej), så säger röstguiden
“Please say” (Säg). Säg numret för den
musikspelare som du vill ansluta till.

OBSERVERA
l Du kan när som helst ansluta en musikspela-

re genom att trycka på SPEECH-knappen,
och säga numret, även innan alla hopparade
nummer och enhetsetiketter för motsvarande
musikspelare läses upp.

5. Den valda musikspelaren ansluts till
Bluetooth® 2.0-gränssnittet.
Röstguiden säger “<device tag> selec-
ted” (<enhetsetikett> valgt) och systemet
återgår sedan till huvudmenyn.

Ta bort en enhet
Med följande procedur tar du bort en hoppa-
rad Bluetooth®-enhet från Bluetooth® 2.0-
gränssnittet.

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Setup” (Inställningar).
3. Säg “Pairing options” (Anslutningsalter-

nativ).
4. Röstguiden säger “Select one of the fol-

lowing: pair, edit, delete, or list” (Välj
något av följande: anslut, redigera, ta
bort eller lista.). Säg “Delete” (Radera).

5. När röstguiden säger “Please say” (Säg),
läses enheternas nummer och enhetseti-
ketterna för motsvarande enheter upp i
ordning, med början med den enhet som
senast var ansluten. När den har läst upp
alla par säger röstguiden “or all” (eller
alla).
Säg numret för den enhet som du vill ta
bort från systemet.
Om du vill ta bort alla hopparade telefo-
ner från systemet säger du “All” .

6. För att bekräfta säger röstguiden “Dele-
ting <device tag> <number>. (Radera
<enhetsetikett> <nummer>). Is this cor-
rect?” (Stämmer det?) eller “Deleting all
devices. (Radera alla enheter). Is this
correct?” (Stämmer det?).
Svara “Yes” (Ja) för att radera telefo-
nen(erna).
Svara “No” (Nej) för att återgå till steg
4.

7. Röstguiden säger “Deleted” (Raderat),
och systemet avslutar enhetsborttagning-
en.

OBSERVERA
l Om enhetsborttagningen inte kan slutföras

av någon anledning, säger röstguiden “Dele-
te failed” och systemet avbryter borttagning-
en.

Kontrollera en hopparad Blue-
tooth®-enhet

E00760800017

Du kan kontrollera en hopparad Bluetooth®-
enhet på nedanstående sätt.

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Setup” (Inställningar).
3. Säg “Pairing options” (Anslutningsalter-

nativ).
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4. Röstguiden säger “Select one of the fol-
lowing: pair, edit, delete, or list” (Välj
något av följande: anslut, redigera, ta
bort eller lista.). Säg “List” (Lista).

5. Röstguiden läser ut enhetsetiketterna för
motsvarande enheter i ordning, med bör-
jan med den Bluetooth®-enhet som se-
nast var ansluten.

6. När enhetsetiketterna för alla hopparade
Bluetooth®-enheter har lästs upp säger
systemet “End of list, would you like to
start from the beginning?” (Slut på lis-
tan, vill du starta från början igen?).
Om du vill höra listan igen från början
säger “Yes” (Ja).
När du är klar, svarar du “No” (Nej) för
att återgå till huvudmenyn.

OBSERVERA
l Om du trycker och släpper SPEECH-knap-

pen och säger “Continue” (Fortsätt) eller
“Previous” (Föregående) under tiden som
listan läses upp går systemet framåt resp.
backar i listan.
Säg “Continue” (Fortsätt) för att gå vidare
till enheten med näst högsta prioritetsnivå el-
ler “Previous” (Föregående) för att gå till-
baka till föregående prioritetsnivå.

l Du kan ändra enhetsetiketten genom att
trycka på SPEECH-knappen och sedan säga
“Edit” medan listan läses upp.

OBSERVERA
l Du kan ändra den telefon som ska anslutas

genom att trycka på SPEECH-knappen och
sedan säga “Select phone” medan listan lä-
ses upp.

l Du kan ändra den musikspelaresom ska an-
slutas genom att trycka på SPEECH-knap-
pen och sedan säga “Select music player”
medan listan läses upp.

Ändra en enhetsetikett
E00760900018

Du kan ändra enhetsetiketten för en hopparad
mobiltelefon eller musikspelare.
Följ nedanstående procedur för att ändra en
enhetsetikett.

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Setup” (Inställningar).
3. Säg “Pairing options” (Anslutningsalter-

nativ).
4. Röstguiden säger “Select one of the fol-

lowing: pair, edit, delete, or list” (Välj
något av följande: anslut, redigera, ta
bort eller lista). Säg “Edit” (Redigera).

5. Röstguiden säger “Please say” (Säg) och
läser sedan upp numren för Bluetooth®-
enheterna och enhetsetiketterna för mot-
svarande enheter i ordning, med början
med den Bluetooth®-enhet som senast
var ansluten.
När alla hopparade enhetsetiketter har
lästs upp säger röstguiden “Which devi-

ce, please?” (Vilken enhet?). Säg numret
på den enhetsetikett du vill ändra.

OBSERVERA
l Du kan trycka på och släppa SPEECH-knap-

pen medan listan läses upp och omedelbart
säga numret för den enhetsetikett som du vill
ändra.

6. Röstguiden säger “New name, please”
(Nytt namn tack). Säg det namn som du
vill registrera som en ny enhetsetikett.
När bekräftelsefunktionen är på, säger
röstguiden “<New device tag>. (Ny en-
hetsetikett). Is this correct?” (Stämmer
det?). Svara “Yes” (Ja).
Svara “No” (Nej) och säg sedan den nya
enhetsetikett som du vill registrera igen.

7. Enhetsetiketten ändras.
När ändringen är klar säger röstguiden
“New name saved” (Nytt namn sparat)
och systemet återgår sedan till huvudme-
nyn.

Styra en musikspelare ansluten
via Bluetooth®

E00761000016

Information om hur du styr en musikspelare
ansluten via Bluetooth®, finns i “Spela upp
spår från en Bluetooth®enhet.” på sid 7-40
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Hur du ringer eller tar emot
handsfree-samtal

E00761100059

Du kan ringa eller ta emot handsfree-samtal
med en Bluetooth®-kompatibel mobiltelefon
ansluten till Bluetooth® 2.0-gränssnittet.
Du kan också använda telefonböckerna i
Bluetooth® 2.0-gränssnittet för att ringa sam-
tal utan att slå telefonnumren.
“Att ringa ett samtal” på sid 7-60
“Funktionen SEND” på sid 7-61
“Ta emot samtal” på sid 7-62
“MUTE-funktionen” på sid 7-62
“Växla mellan handsfreeläge och privat läge”
på sid 7-62

OBSERVERA
l Handsfreesamtalen kan kanske inte använ-

das på rätt sätt när du ringer eller tar emot
samtal genom hantering av mobiltelefonen
direkt.

Att ringa ett samtal
E00761200148

Du kan ringa ett samtal på följande 3 sätt
med Bluetooth® 2.0-gränssnittet:
Ringa ett samtal genom att säga ett telefon-
nummer, ringa ett samtal med Bluetooth®

2.0-gränssnittets telefonbok och ringa ett
samtal genom återuppringning.

Ringa ett samtal genom att ange telefon-
numret
Du kan ringa ett samtal genom att säga tele-
fonnumret.

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Dial” (Slå).
3. När röstguiden har sagt “Number plea-

se” (Vilket nummer) säger du telefon-
numret.

4. Röstguiden säger “Dialing <number re-
cognised>” (Ringer upp <igenkänt num-
mer>).
Bluetooth® 2.0-gränssnittet kopplar se-
dan upp samtalet.
Om bekräftelsefunktionen är aktiverad
får du en bekräftelse på det angivna tele-
fonnumret. Om du vill fortsätta med det
numret svarar “Yes” (Ja).
Om du vill ändra i telefonnumret svarar
du “No” (Nej), systemet säger “Number
please” (Vilket nummer) säg sedan tele-
fonnumret igen.

OBSERVERA
l Om du använder engelska känner systemet

både igen “zero” och “oh” (bokstaven “o”)
för numret “0”.

l Bluetooth® 2.0-gränssnittet stöder siffror (0
till 9) och tecken (+, # och*).

l Det längst telefonnummer som kan användas
är följande:

OBSERVERA
• Utlandsnummer: + och telefonnumret (till

18 siffror).
• Ej utlandsnummer: och telefonnumret (till

19 siffror).

Ringa ett samtal med en telefonbok
Du kan ringa samtal med bilens telefonbok
eller mobiltelefonens telefonbok via Blue-
tooth® 2.0-gränssnittet.
Mer information om telefonböcker finns i
“Telefonboksfunktionen” på sid 7-62.

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Call” (Ringa).

OBSERVERA
l Om du säger “Call” (Ringa) när bilens tele-

fonbok och mobiltelefonens telefonbok är
tomma, säger röstguiden “The vehicle phone
book is empty. (Bilens telefonbok är tom).
Would you like to add a new entry now?”
(Vill du lägga till en ny post nu?).
Svara “Yes” (Ja), så säger röstguiden “En-
tering the phone book - new entry menu”
(Öppnar telefonboken – menyn Ny post). Du
kan nu skapa data i bilens telefonbok.
Säg “No” (Nej) om du vill återgå till huvud-
menyn.
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3. När röstguiden har sagt “Name please”
(Vilket namn) säger du namnet på den
som du vill ringa upp och som är regi-
strerad i telefonboken.

4. Om det bara finns en träff, fortsätter sy-
stemet till steg 5.
Om det finns två eller fler träffar säger
röstguiden “More than one match was
found, would you like to call <returned
name>” (Flera träffar hittades, vill du
ringa <returnerat namn>). Om den per-
sonen är den du vill ringa upp, svarar du
“Yes” (Ja).
Svara “No” (Nej), så uttalas namnet på
nästa matchande person av röstguiden.

OBSERVERA
l Om du säger “No” (Nej) till alla namn som

läses upp av systemet säger röstguiden
“Name not found, returning to main menu”
(Namnet hittades inte, återgår till huvudme-
nyn) och systemet återgår till huvudmenyn.

5. Om endast ett telefonnummer har regi-
strerats under det namn du just sa, fort-
sätter röstguiden till steg 6.
Om två eller fler telefonnummer är regi-
strerade som matchar det namn du just
sa, säger röstguiden “Would you like to
call <name> at [home], [work], [mobi-
le], or [other]?” (Vill du ringa <namn>

[hem], [arbete], [mobil] eller [övrigt]?).
Välj den plats du vill ringa.

OBSERVERA
l Om det namn du valde har matchande data i

bilens telefonbok men inget telefonnummer
är registrerat under den valda platsen, säger
röstguiden “{home/work/mobile/other} not
found for <name>. ({hem/arbete/mobil/
övrigt} hittas inte för <namn>). Would you
like to add location or try again?” (Vill du
lägga till plats eller försöka igen?).
Svara “Try again” (Försök igen) så återgår
systemet till steg 3.
Säg “Add location” (Lägg till kontaktställe)
så kan du registrera ett ytterligare telefon-
nummer under den valda platsen.

l Om det namn du valde har matchande data i
mobiltelefonens telefonbok men inget tele-
fonnummer är registrerat under den valda
platsen, säger röstguiden “{home/work/
mobile/other} not found for <name>. ({hem/
arbete/mobil/övrigt} hittas inte för <namn>).
Would you like to try again?” (Vill du försö-
ka igen?).
Svara “Yes” (Ja) så återgår systemet till steg
3.
Svara “No” (Nej) så avbryts uppringningen.
Börja om igen från steg 1.

6. Röstguiden säger “Calling <name> <lo-
cation>” (Ringer <namn> <kontaktstäl-
le>) och systemet slår sedan telefonnum-
ret.

OBSERVERA
l När bekräftelsefunktionen är aktiverad kon-

trollerar systemet om namnet och platsen för
mottagaren är rätt. Om namnet är rätt, säg
“Yes” (Ja).
Om du vill ändra namn eller kontaktställe
svarar du “No” (Nej). Systemet återgår då
till steg 3.

Återuppringning
Du kan ringa upp det senaste numret på nytt
utifrån de senast ringda numren i den anslut-
na mobiltelefonen.
Vid återuppringning gör du så här:

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Redial” (Återuppringning).

Funktionen SEND
E00761300035

Tryck på SPEECH-knappen för att komma
till röstidentifieringsläget och säg sedan
“<numbers> SEND (<nummer> SÄND)” för
att generera DTMF-toner.
Ett exempel: om du under ett samtal behöver
simulera nedtryckning av en telefonknapp
som ett svar på ett automatiskt system trycker
du på SPEECH-knappen och säger sedan “1
2 3 4 pound SEND” så skickas 1234# på mo-
biltelefonen.
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Ta emot samtal
E00761601080

Om du tar emot ett inkommande telefonsam-
tal när tändningslåset eller funktionsläget är i
ON eller ACC, aktiveras ljudsystemet auto-
matiskt för inkommande samtal, även om
ljudsystemet ursprungligen var avstängt.
Röstmeddelandet för inkommande samtal
spelas upp i höger framsäteshögtalare. Du
kan byta inställningen så att röstguidens un-
derrättelser kommer ut ifrån vänstersidans
högtalare. För mer information se “Att byta
position av högtararutgångsljudet” på sid
7-30.
Om CD-spelaren eller radion var på när det
inkommande samtalet kom in, stänger ljud-
systemet av CD-spelarens eller radions ljud
och istället hörs det inkommande samtalet.
För att ta emot ett samtal trycker du på PICK-
UP-knappen på rattens kontrollreglage.
När samtalet är avslutat återgår ljudsystemet
till det föregående läget.

MUTE-funktionen
E00760300041

Du kan när som helst under ett samtal stänga
av bilens mikrofon.
Genom att trycka på SPEECH-knappen och
sedan säga “Mute (tyst läge)” under ett sam-
tal aktiveras MUTE-funktionen och mikrofo-
nen stängs av.

På samma sätt säger du “Mute off (stäng av
tyst läge)” när du vill avaktivera MUTE-
funktionen och sätta på mikrofonen igen.

Växla mellan handsfreeläge och
privat läge

E00761400036

Bluetooth® 2.0-gränssnittet kan växla mellan
handsfree-läge (handsfree-samtal) och privat
läge (samtal med mobiltelefonen).
Om du trycker på SPEECH-knappen och sä-
ger “Transfer call” (Överför samtal) under ett
handsfree-samtal, kan du avbryta handsfree-
funktionen och fortsätta tala i privat läge.
För att återgå till handsfreeläget trycker du på
SPEECH-knappen igen och säger “Transfer
call” (Överför samtal).

Telefonboksfunktionen
E00763700017

Bluetooth® 2.0-gränssnittet har 2 typer av
unika telefonböcker som skiljer sig från den
telefonbok som är lagrad i mobiltelefonen.
De är bilens telefonbok och mobilens telefon-
bok.
Dessa telefonböcker använder du till att lagra
telefonnummer och ringa önskade nummer
via röstigenkänningsfunktionen.

OBSERVERA
l Att dra ur batterikabeln betyder inte att in-

formationen som finns i telefonboken rade-
ras.

Bilens telefonbok
E00763801262

Den här telefonboken används när du vill
ringa med röstidentifieringsfunktionen.
Upp till 32 namn kan registreras i bilens tele-
fonbok per språk.
Dessutom har varje post 4 platser associerade
med sig: hemma, arbete, mobil och övrigt.
Du kan registrera ett telefonnummer på varje
kontaktställe.
 
Du kan registrera ett önskat namn som namn
för varje telefonbokspost registrerad i bilens
telefonbok.
Namn och telefonnummer kan ändras senare.
 
Bilens telefonbok kan användas med alla
hopparade mobiltelefoner.

Registrera ett telefonnummer i bilens tele-
fonbok
Du kan registrera ett telefonnummer i bilens
telefonbok på följande 2 sätt: säga ett telefon-
nummer och välja och överföra 1 telefon-
bokspost från telefonboken för mobiltelefo-
nen.
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Registrera ett telefonnummer genom att
läsa upp det

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Phone book” (Telefonbok).
3. Röstguiden säger “Select one of the fol-

lowing: new entry, edit number, edit
name, list names, delete, erase all, or im-
port contact” (Välj något av följande: ny
post, redigera nummer, redigera namn,
lista namn, ta bort, radera alla eller im-
portera kontakt). Säg “New entry” (Ny
post).

4. Röstguiden säger “Name please” (Vilket
namn). Säg det namn som du vill regi-
strera.

OBSERVERA
l Om det maximala antalet poster redan har

registrerats, säger röstguiden “The phone
book is full. (Telefonboken är full). Would
you like to delete a name?” (Vill du ta bort
ett namn?). Säg “Yes” (Ja) om du vill ta bort
ett registrerat namn.
Säg “No” (Nej) om du vill återgå till huvud-
menyn.

5. När namnet har registrerats säger röst-
guiden: “home, work, mobile, or other?”
(hem, arbete, mobil eller annat?). Säg för
vilken plats du vill registrera ett telefon-
nummer.

OBSERVERA
l När bekräftelsefunktionen är på, säger röst-

guiden “<Location>. (Plats). Is this correct?”
(Stämmer det?). Svara “Yes” (Ja).
Om ett telefonnummer har registrerats för
den valda platsen säger röstguiden “The cur-
rent number is <number>, number please”
(Det aktuella numret är <aktuellt nummer>.
Ange nummer).
Om du inte vill ändra telefonnumret säger du
“cancel” eller originalnumret för att behålla
det registrerat.

6. Röstguiden säger “Number please” (Vil-
ket nummer). Säg telefonnumret för att
registrera det.

OBSERVERA
l Om du använder engelska känner systemet

både igen “zero” och “oh” (bokstaven “o”)
för numret “0”.

7. Röstguiden repeterar telefonnumret som
du just läste upp och registrerar sedan
numret.
När telefonnumret har registrerats säger
röstguiden “Number saved. (Numret
sparat). Would you like to add another
number for this entry?” (Vill du lägga
till ett annat nummer för denna post?).
Om du vill lägga till ytterligare ett tele-
fonnummer för den aktuella posten sva-
rar du “Yes” (Ja). Systemet återgår till
platsval i steg 5.
Svara “No” (Nej) för att avsluta registre-
ringen och återgå till huvudmenyn.

OBSERVERA
l När bekräftelsefunktionen är aktiverad säger

röstguiden “Is this correct?” (Stämmer det?),
när du har upprepat telefonnumret. Svara
“Yes” (Ja).
Säg “No” (Nej) för att återgå till registrering
av telefonnummer i steg 6.

Välja och överföra en telefonbokspost från
telefonboken för mobiltelefonen
Du kan välja en 1 telefonbokspost från tele-
fonboken för mobiltelefonen och registrera
den i bilens telefonbok.
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OBSERVERA
l Överföring tillåts bara när bilen är parkerad.

Innan överföring, se till att bilen är parkerad
på en säker plats.

l Alla eller delar av data överförs kanske inte,
även om mobiltelefonen stöder Bluetooth®,
beroende på enhetens kompatibilitet.

l Det längst telefonnummer som kan användas
är 19 siffror. Alla telefonnummer med 20
siffror eller mer kortas av till de första 19
siffrorna.

l Om ett telefonnummer innehåller andra
tecken än 0 till 9, *, # eller +, tas de tecknen
bort innan överföringen.

l För anslutningsinställningar på mobiltele-
fonsidan, se instruktionerna för mobiltelefo-
nen.

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Phone book” (Telefonbok).
3. Röstguiden säger “Select one of the fol-

lowing: new entry, edit number, edit
name, list names, delete, erase all, or im-
port contact” (Välj något av följande: ny
post, redigera nummer, redigera namn,
lista namn, ta bort, radera alla eller im-
portera kontakt). Säg “Import contact”
(Importera kontakt).

4. Röstguiden säger “Would you like to
import a single entry or all contacts?”
(Vill du importera en post eller andra
kontakter?). Säg “Single entry” (En
post).

Bluetooth® 2.0-gränssnittet blir redo att
ta emot de överförda telefonboksdata.

OBSERVERA
l Om det maximala antalet poster redan har

registrerats, säger röstguiden “The phone
book is full. (Telefonboken är full). Would
you like to delete a name?” (Vill du ta bort
ett namn?). Säg “Yes” (Ja) om du vill ta bort
ett registrerat namn.
Säg “No” (Nej) om du vill återgå till huvud-
menyn.

5. När röstguiden säger “Ready to receive a
contact from the phone. Only a home, a
work, and a mobile number can be im-
ported”, tar Bluetooth® 2.0-gränssnittet
emot telefonboksdata från den Blue-
tooth®-kompatibla mobiltelefonen.

6. Ställ in den Bluetooth®-kompatibla mo-
biltelefonen så att den telefonbokspost
du vill registrera i bilens telefonbok kan
överföras till Bluetooth® 2.0-gränssnit-
tet.

OBSERVERA
l Om Bluetooth® 2.0-gränssnittet inte känner

igen den Bluetooth®-kompatibla mobiltele-
fonen eller om anslutningen tar för lång tid,
säger röstguiden “Import contact has timed
out” och systemet avbryter sedan registre-
ringen. I så fall börjar du om från steg 1.

OBSERVERA
l Om du trycker på HANG-UP-knappen eller

håller ned SPEECH-knappen avbryts regi-
streringen.

7. När mottagningen är klar säger röstgui-
den “<Number of telephone numbers
that had been registered in the import
source> numbers have been imported.
(<Antal telefonnummer som har regi-
strerats i importkällan> numbers have
been imported). What name would you
like to use for these numbers?”
Säg det namn som du vill registrera för
denna telefonbokspost.

OBSERVERA
l Om det angivna namnet redan används för

en annan telefonbokspost eller liknar ett
namn som används för en annan telefon-
bokspost, kan det namnet inte registreras.

8. Röstguiden säger “Adding <namn>”
(Lägger till <namn>).
När bekräftelsefunktionen är aktiverad
frågar systemet om namnet är rätt. Svara
“Yes” (Ja).
Svara “No” (Nej), så säger röstguiden
“Name please” (Vilket namn). Registre-
ra ett annat namn.
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9. Röstguiden säger “Numbers saved”
(Numret sparat).

10. Röstguiden säger “Would you like to
import another contact?” (Vill du impor-
tera en annan kontakt?)
Svara “Yes” (Ja) om du vill fortsätta
med registreringen. Du kan fortsätta re-
gistrera en ny telefonbokspost från steg
5.
Säg “No” (Nej) om du vill återgå till hu-
vudmenyn.

Ändra det innehåll som är regi-
strerat i bilens telefonbok

E00739800024

Du kan ändra eller ta bort ett namn eller tele-
fonnummer som är registrerat i bilens tele-
fonbok.
Du kan också lyssna på listan med namn re-
gistrerad i bilens telefonbok.

OBSERVERA
l Systemet måste ha minst en post.

Redigera ett telefonnummer
1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Phone book” (Telefonbok).

3. Röstguiden säger “Select one of the fol-
lowing: new entry, edit number, edit
name, list names, delete, erase all, or im-
port contact” (Välj något av följande: ny
post, redigera nummer, redigera namn,
lista namn, ta bort, radera alla eller im-
portera kontakt). Säg “Edit number”
(Redigera nummer).

4. Röstguiden säger “Please say the name
of the entry you would like to edit, or
say “list names” (Säg namnet på den
post som du vill redigera, eller “List na-
mes” (Namnlista)). Säg namnet på den
telefonbokspost du vill ta redigera.

OBSERVERA
l Säg “List names” (Namnlista) så läses nam-

nen registrerade i telefonboken upp i ord-
ning. Se “Bilens telefonbok: Lyssna på listan
med registrerade namn” på sid 7-62.

5. Röstguiden säger “Home, work, mobile
or other?” (Hem, arbete, mobil eller an-
nat?). Välj och säg den plats där det tele-
fonnummer som du vill ändra eller lägga
till är registrerat.
När bekräftelsefunktionen är aktiverad
kontrollerar systemet målets namn och
plats igen. Svara “Yes” (Ja) om du vill
fortsätta med redigeringen.
Svara “No” (Nej), systemet återgår till
steg 3.

6. Röstguiden säger “Number please” (Vil-
ket nummer). Säg det telefonnummer du
vill registrera.

OBSERVERA
l Om telefonnumret redan har registrerats för

den valda platsen säger röstguiden “The cur-
rent number is <aktuellt nummer>. (Det ak-
tuella numret är <aktuellt nummer>). New
number, please.” Säg ett nytt telefonnummer
för att ändra det aktuella numret.

7. Röstguiden repeterar telefonnumret.
När bekräftelsefunktionen är aktiverad
frågar systemet om numret är rätt. Svara
“Yes” (Ja).
Svara “No” (Nej) för att återgå till steg
3.

8. När telefonnumret är registrerat säger
röstguiden “Number saved” (Numret
sparat) och systemet återgår sedan till
huvudmenyn.

OBSERVERA
l Om platsen där ett telefonnummer redan är

registrerat har skrivits över med ett nytt
nummer, säger röstguiden “Number chan-
ged” (Numret är ändrat) och systemet åter-
går sedan till huvudmenyn.

Redigera ett namn
1. Tryck på SPEECH-knappen.

Bluetooth® 2.0-gränssnitt*
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2. Säg “Phone book” (Telefonbok).
3. Röstguiden säger “Select one of the fol-

lowing: new entry, edit number, edit
name, list names, delete, erase all, or im-
port contact” (Välj något av följande: ny
post, redigera nummer, redigera namn,
lista namn, ta bort, radera alla eller im-
portera kontakt). Säg “Edit name” (Redi-
gera namn).

4. Röstguiden säger “Please say the name
of the entry you would like to edit, or
say “list names” (Säg namnet på den
post som du vill redigera, eller “List na-
mes” (Namnlista)). Säg det namn du vill
redigera.

OBSERVERA
l Säg “List names” (Namnlista) så läses nam-

nen registrerade i telefonboken upp i ord-
ning. Se “Bilens telefonbok: Lyssna på listan
med registrerade namn” på sid 7-62.

5. Röstguiden säger “Changing <name>”
(Ändrar <namn>).
När bekräftelsefunktionen är aktiverad
frågar systemet om namnet är rätt. Svara
“Yes” (Ja) om du vill fortsätta med redi-
geringen baserat på denna information.
Svara “No” (Nej) för att återgå till steg
4.

6. Röstguiden säger “Name please” (Vilket
namn). Säg det nya namn du vill regi-
strera.

7. Det registrerade namnet ändras.
När ändringen är klar återgår systemet
till huvudmenyn.

Lyssna på listan med registrera-
de namn

E00739900025

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Phone book” (Telefonbok).
3. Röstguiden säger “Select one of the fol-

lowing: new entry, edit number, edit
name, list names, delete, erase all, or im-
port contact” (Välj något av följande: ny
post, redigera nummer, redigera namn,
lista namn, ta bort, radera alla eller im-
portera kontakt). Säg “List names”.

4. Bluetooth® 2.0-gränssnittet läser upp
posterna i telefonboken i ordning.

5. När röstguiden har läst upp hela listan
säger den “End of list, would you like to
start from the beginning?” (Slut på lis-
tan, vill du starta från början igen?). Om
du vill höra listan igen från början säger
“Yes” (Ja).
När du är klar, svarar du “No” (Nej) för
att återgå till föregående meny eller hu-
vudmenyn.

OBSERVERA
l Du kan ringa upp, redigera eller ta bort ett

namn som läses upp.
Tryck på SPEECH-knappen och “Call”
(Ringa) om du vill ringa upp namnet, “Edit
name” (Redigera namn) om du vill redigera
det eller “Delete” (Radera) om du vill ta bort
det.
Systemet piper och utför sedan kommandot.

l Om du trycker på SPEECH-knappen och sä-
ger “Continue” (Fortsätt) eller “Previous
(Föregående) under tiden som listan läses
upp går systemet framåt resp. backar i listan.
Säg “Continue” (Fortsätt) för att gå vidare
till nästa post eller “Previous” (Föregående)
för att gå tillbaka till föregående post.

Ta bort ett telefonnummer
E00740000026

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Phone book” (Telefonbok).
3. Röstguiden säger “Select one of the fol-

lowing: new entry, edit number, edit
name, list names, delete, erase all, or im-
port contact” (Välj något av följande: ny
post, redigera nummer, redigera namn,
lista namn, ta bort, radera alla eller im-
portera kontakt). Säg “Delete” (Radera).

4. Röstguiden säger “Please say the name
of the entry you would like to delete, or
say list names” (Ange namnet på den
post som du vill radera, “List names”
(Namnlista)). Säg namnet på den tele-
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fonbokspost som innehåller det telefon-
nummer du vill ta bort.

OBSERVERA
l Säg “List names” (Namnlista) så läses nam-

nen registrerade i telefonboken upp i ord-
ning. Se “Bilens telefonbok: Lyssna på listan
med registrerade namn” på sid 7-62.

5. Om det bara finns ett telefonnummer re-
gistrerat för den valda telefonboksposten
säger röstguiden “Deleting <name> <lo-
cation>” (Radera <namn> <plats>).
Om det finns flera telefonnummer regi-
strerade för den valda telefonboksposten
säger röstguiden “Would you like to de-
lete [Home], [Work], [Mobile], [Other]
or all” (Vill du radera [Hem], [Arbete],
[Mobil], [Övrig] eller alla).
Välj den plats du vill ta bort så säger
röstguiden “Deleting <name> <loca-
tion>” (Radera <namn> <plats>).

OBSERVERA
l Om du vill ta bort telefonnumren från alla

platser säger du “All”.

6. Systemet frågar dig om du verkligen vill
ta bort valda telefonnummer. Svara
“Yes” (Ja).
Svara “No” (Nej) om du vill avbryta och
återgå till steg 4.

7. När telefonnumret har tagits bort säger
röstguiden “<namn> <plats> deleted”
och systemet återgår till huvudmenyn.
Om alla platser tas bort säger systemet
“<name> and all locations deleted” och
namnet tas bort från telefonboken. Det
fortfarande finns nummer kvar under po-
sten behåller namnet de numren.

Radera telefonboken
E00740100027

Du kan ta bort all registrerad information från
bilens telefonbok.

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Phone book” (Telefonbok).
3. Röstguiden säger “Select one of the fol-

lowing: new entry, edit number, edit
name, list names, delete, erase all, or im-
port contact” (Välj något av följande: ny
post, redigera nummer, redigera namn,
lista namn, ta bort, radera alla eller im-
portera kontakt). Säg “Erase all” (Radera
alla).

4. För att bekräfta frågar röstguiden “Are
you sure you want to erase everything
from your handsfree system phone
book?” (Är du säker på att du vill radera
hela din telefonbok?). Svara “Yes” (Ja).
Svara “No” (Nej) för att avbryta rader-
ingen av all registrerad information i te-
lefonboken och återgå till huvudmenyn.

5. Röstguiden säger “You are about to de-
lete everything from your hands-free sy-
stem phone book. Do you want to conti-
nue?” Svara “Yes” (Ja) för att fortsätta.
Svara “No” (Nej) för att avbryta rader-
ingen av all registrerad information i te-
lefonboken och återgå till huvudmenyn.

6. Röstguiden säger “Please wait, erasing
the handsfree system phone book” och
systemet tar sedan bort alla data i tele-
fonboken.
När borttagningen är klar säger röstgui-
den “Hands-free system phone book era-
sed” och system återgår sedan till hu-
vudmenyn.

Mobiltelefonbok
E00763900080

Alla poster i telefonboken från mobiltelefo-
nen kan överföras i grupp och registreras i
mobiltelefonboken.
Upp till 7 mobiltelefonböcker, med 1.000
namn vardera, kan registreras.
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Bluetooth® 2.0-gränssnittet konverterar auto-
matiskt från text till röst de namn som regi-
streras i de överförda telefonboksposterna
och skapar namn.

OBSERVERA
l Det är bara den mobiltelefonbok som över-

förs från den anslutna mobiltelefonen som
kan användas med den mobiltelefonen.

l Du kan inte ändra namnen och telefonnum-
ren i de telefonboksposter som är registrera-
de i mobiltelefonboken. Du kan inte välja
och ta bort specifika telefonboksposter hel-
ler. Om du vill ändra eller ta bort något av
ovanstående, ändrar du informationen i käll-
telefonboken för mobiltelefonen och överför
sedan telefonboken igen.

Importera en enhets telefonbok
Följ stegen nedan för att överföra den tele-
fonbok som är lagrad i mobiltelefonen till
mobiltelefonboken.

OBSERVERA
l Överföringen ska slutföras medan bilen är

parkerad. Innan överföring, se till att bilen är
parkerad på en säker plats.

l Den redan sparade telefonboken i mobiltele-
fonens telefonbok skrivs över av den sparade
telefonboken i handenheten.

OBSERVERA
l Alla eller delar av data överförs kanske inte,

även om mobiltelefonen stöder Bluetooth®,
beroende på enhetens kompatibilitet.

l Endast ett hem-, arbets- och mobilnummer
kan importeras.

l Det längst telefonnummer som kan användas
är 19 siffror. Alla telefonnummer med 20
siffror eller mer kortas av till de första 19
siffrorna.

l Om ett telefonnummer innehåller andra
tecken än 0 till 9, *, # eller +, tas de tecknen
bort innan överföringen.

l För anslutningsinställningar på mobiltele-
fonsidan, se instruktionerna för mobiltelefo-
nen.

1. Tryck på SPEECH-knappen.
2. Säg “Phone book” (Telefonbok).
3. Röstguiden säger “Select one of the fol-

lowing: new entry, edit number, edit
name, list names, delete, erase all, or im-
port contact” (Välj något av följande: ny
post, redigera nummer, redigera namn,
lista namn, ta bort, radera alla eller im-
portera kontakt). Säg “Import contact”
(Importera kontakt).

4. Röstguiden säger “Would you like to
import a single entry or all contacts?”
(Vill du importera en post eller andra
kontakter?). Säg “All contacts” (Alla
kontakter).

5. Röstguiden säger “Importing the contact
list from the mobile phone book. (Impor-
terar kontaktlistan från mobiltelefonens
telefonbok). This may take several mi-
nutes to complete. (Detta kan ta flera mi-
nuter att slutföra). Would you like to
continue?” (Vill du fortsätta?). Svara
“Yes” (Ja), så startar överföringen till
mobiltelefonboken av den telefonbok
som är lagras i mobiltelefonen.
Säg “No” (Nej) om du vill återgå till hu-
vudmenyn.

OBSERVERA
l Överföringen kan ta lite tid att slutföra be-

roende på antalet kontakter.
l Om Bluetooth® 2.0-gränssnittet inte kan an-

sluta till den Bluetooth®-kompatibla mobil-
telefonen, säger röstguiden “Unable to trans-
fer contact list from phone” och systemet
återgår till huvudmenyn.

l Om du trycker på HANG-UP-knappen eller
håller ned SPEECH-knappen under dataö-
verföringen, avbryts överföringen och syste-
met återgår till huvudmenyn.

l Om ett fel inträffar under dataöverföringen,
avbryts all överföring och röstguiden säger
“Unable to complete the phone book import”
och systemet återgår sedan till huvudmenyn.

l Om det inte finns några kontakter i telefon-
boken, säger röstguiden “There are no con-
tacts on the connected phone.”
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6. När överföringen är klar säger röstgui-
den “Import complete” och system åter-
går sedan till huvudmenyn.

Bluetooth® 2.0-gränssnitt*

7-69OA0W18E1 För bekväm körning

7



Registreringskommandon
E00732401640

 
USB-ingång*

E00761901807

Du kan ansluta din USB-minnesenhet eller
iPod* och spela upp musikfiler lagrade på
USB-minnesenheten eller din iPod.
Nedan beskrivs hur du ansluter och tar bort
en USB-minnesenhet eller en iPod.
Se följande avsnitt för detaljer om hur du
spelar upp musikfiler:
Se “Spela upp spår från USB-enheten*” på
sid 7-32.
Se “Spela upp iPod-spår visa röststyrning” på
sid 7-34.
 

*:“iPod” är ett registrerat varumärke som till-
hör Apple Inc. i USA och andra länder.

VARNING
l Anslut inte/ koppla bort USB-minnesen-

heten eller iPoden medan du kör.
Det kan bli farligt.
Var säker på att du ansluter/kopplar bort
innan körning.
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Ansluta en USB-minnesenhet
E00762001720

Ansluta
1. Anslut en vanlig USB-kontakt (A) till

USB-minnet (B).

2. Öppna locket (C) och anslut motsatta än-
den av SB-anslutningskabeln.

OBSERVERA
l Anslut inte USB-minnesenheten direkt till

USB-ingången.
USB-minnesenheten kan skadas.

3. Om du vill montera bort USB-anslut-
ningskabeln utför du installationsstegen i
omvänd ordning.

Ansluta en iPod
E00762101776

Ansluta
1. Anslut anslutningskabeln till iPod:en.

OBSERVERA
l Använd en originalkabel från Apple Inc.

2. Öppna locket (A) och anslut motsatta
änden av anslutningskabeln.

3. Om du vill montera bort anslutningska-
beln utför du installationsstegen i om-
vänd ordning.

Typer av anslutningsbara en-
heter och filspecifikationer som
hanteras

E00762200015

Enhetstyper
E00762301648

Enheter av följande typer kan anslutas.
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Modellkod Läge

USB-minnesenhet

Lagringskapacitet
om 256 Mbyte el-
ler mer (Filsyste-
met är FAT 16/32)

iPod* femte genera-
tionen

F/W Ver.1.3 eller
senare

iPod clas-
sic*

80GB/180GB F/W Ver.1.1.2 el-
ler senare

120GB F/W Ver.2.0.1 el-
ler senare

160GB (sen
2009)

F/W Ver.2.0.4 el-
ler senare

iPod
nano*

första genera-
tionen

F/W Ver.1.3.1 el-
ler senare

andra genera-
tionen

F/W Ver.1.1.3 el-
ler senare

tredje genera-
tionen

F/W Ver.1.1.3 el-
ler senare

fjärde genera-
tionen

F/W Ver.1.0.4 el-
ler senare

femte genera-
tionen

F/W Ver.1.0.2 el-
ler senare

*: “iPod,” “iPod classic,” “iPod nano,”
“iPod touch” och “iPhone” är registrerade
varumärken som tillhör Apple Inc. i USA
och andra länder.

Modellkod Läge

sjätte genera-
tionen

F/W Ver.1.0 eller
senare

iPod
touch*

första genera-
tionen

F/W Ver.3.1.3 el-
ler senare

andra genera-
tionen

F/W Ver.4.2.1 el-
ler senare

tredje genera-
tionen

F/W Ver.4.3.1 el-
ler senare

fjärde genera-
tionen

F/W Ver.4.3.1 el-
ler senare

iPhone* iPhone F/W Ver.3.1.3 el-
ler senare

iPhone 3G F/W Ver.4.2.1 el-
ler senare

iPhone 3GS F/W Ver.4.3.1 el-
ler senare

iPhone 4 F/W Ver.4.3.1 el-
ler senare

iPhone 4S F/W Ver.5.0.1 el-
ler senare

*: “iPod,” “iPod classic,” “iPod nano,”
“iPod touch” och “iPhone” är registrerade
varumärken som tillhör Apple Inc. i USA
och andra länder.

Modellkod Läge

Andra modeller än
USB-minnesenheter
och iPod

Digital ljudspelare
som hanterar
masslagringsklass

*: “iPod,” “iPod classic,” “iPod nano,”
“iPod touch” och “iPhone” är registrerade
varumärken som tillhör Apple Inc. i USA
och andra länder.

På fordon som är utrustade med Bluetooth®

2.0-gränssnittet, gå in på MITSUBISHI
MOTORS webbplats för information om an-
slutningsbara enhetstyper för "iPod*", "iPod
classic*", "iPod nano*"; "iPod touch*" och
"iPhone*,".
Läs och acceptera “Warning about Links to
the Web Sites of Other Companies” (Varning
om länkar till andra företags webbplatser).
Ovan nämnda webbplatser kan ansluta dig till
webbplatser som inte tillhör MITSUBISHI
MOTORS.
http://www.mitsubishi-motors.com/en/
products/index.html

OBSERVERA
l Beroende på vilken typ av USB-minnesen-

het eller annan enhet som är ansluten, kan
det hända att den anslutna enheten inte fun-
gerar på rätt sätt eller att tillgängliga funktio-
ner är begränsade.
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OBSERVERA
l Det rekommenderas att du använder en iPod

med senast tillgängliga firmware.
l Du kan ladda din iPod genom att ansluta den

till USB-ingången när tändningslåset eller
funktionsläget är i läge ON eller ACC.

l Förvara inte din USB-minnesenhet eller
iPod i bilen.

l Det rekommenderas att du säkerhetskopierar
filerna för den händelse att data skulle ska-
das.

l Anslut inte någon annan enhet (hårddisk,
kortläsare, minnesläsare etc.) till USB-
ingången än de godkända enheter som anges
i föregående avsnitt. Enheten och/eller data
kan skadas. Om någon av dessa enheter an-
sluts av misstag tar du bort den efter att ha
vridit tändningslåset till läge “LOCK” eller
ställa funktionsläget i OFF.

Filspecifikationer
E00762400033

Du kan spela upp musikfiler med följande
specifikationer som har sparats på en USB-
minnesenhet eller annan enhet som stöder
masslagringsklass. Vilka typer av filer som
kan spelas upp när du ansluter din iPod beror
på vilken iPod du har.

Punkt Läge

Filformat MP3, WMA, AAC

Maximalt antal nivå-
er (inklusive roten) Nivå 8

Punkt Läge

Antal mappar 700

Antal filer 65.535

Solskydd
E00711202307

1- För att hindra bländning framifrån
2- För att hindra bländning från sidan

Makeup-spegel*

En makeup-spegel sitter på baksidan av sols-
kyddet.

Korthållare*

Kort kan stickas in i fickan (A) på baksidan
av solskyddet.
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Extra el-uttag
E00711602763

Eluttaget kan användas när tändningslåset el-
ler funktionsläget är i läge ON eller ACC.
Du ansluter ett elektriskt tillbehör genom att
öppna kåpan och sätta in kontakten i uttaget.

VIKTIGT
l Använd endast ett tillbehör av “plug-in”-typ

avsett för 12 V och 120 W eller mindre.
l Långvarig användning av något elektriskt

tillbehör utan att motorn är i gång kan göra
att batteriet blir urladdat.

l När strömuttaget inte används skall du sätta
på skyddskåpan så att smuts inte kommer in
i kontakten och orsakar kortslutning.

Invändiga lampor
E00712001318

1- Bagagerumslampa*
2- Taklampa

OBSERVERA
l Om du låter lamporna lysa när motorn inte

är igång kommer batteriet att urladdas. Kon-
trollera att lamporna är släckta innan du läm-
nar bilen.

Taklampa
E00712601532

1- ( )
Lampan lyser oavsett om en dörr eller bak-
luckan öppnas eller stängs.
2- (•)
Fördröjd avstängningsfunktion
[Bilar utan centrallåssystem för dörrarna]
Lampan tänds när en dörr eller bakluckan
öppnas. Den slocknar ca. 7 sekunder efter att
alla dörrar och bakluckan stängts.
Men lampan släcks omedelbart när tänd-
ningslåset vrids till läge “ON” med alla dör-
rar och bakluckan stängda.
[Bilar med centrallåssystem för dörrarna]
Lampan tänds när en dörr eller bakluckan
öppnas. Den släcks efter cirka 15 sekunder
efter att dörren eller bakluckan stängts.
Däremot släcks lampan omedelbart när alla
dörrar och bakluckan stängts i följande fall:
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l När tändningslåset ställts i läge “ON” el-
ler funktionsläget ställts i ON.

l När bilen låses med centrallåsfunktio-
nen.

l När bilens låses med fjärrkontroll.
l Om bilen är utrustad med fjärrstyrt start-

system och fjärrkontrollen används för
att låsa bilen.

Automatisk släckningsfunktion
Om lampan förblir tänd med tändningslåset i
läge “LOCK” eller “ACC” eller lägesväljaren
i OFF eller ACC och en dörr eller bakluckan
öppnas, släcks den automatiskt efter cirka 30
minuter.
Lampan tänds igen efter att den automatiskt
har släckts i följande fall:
l När tändningslåset ställts i läge “ON” el-

ler funktionsläget ställts i ON.
l När det fjärrstyrda centrallåssystemet el-

ler det fjärrstyrda manöversystemet ma-
növreras.

l När alla dörrar och bakluckan stängs.

OBSERVERA
l Om motorn startats med en nyckel och dör-

rarna eller bakluckan sedan stängs, lyser
lampan i några sekunder efter att nyckeln
har tagits ur.

OBSERVERA
l Om motorn startades med hjälp av det fjärr-

styrda startsystemet tänds lampan under cir-
ka 15 sekunder när dörrarna eller bakluckan
stängs och funktionsläget ställs i läge OFF.
(i förekommande fall)

l Det går att ändra tiden tills lampan slocknar
(fördröjd släckning). Mer information kan
lämnas av auktoriserade MITSUBISHI
MOTORS-verkstad.

l Funktionen för automatisk släckning kan
inte användas när taklampans strömställare
är i läget “ ”.
Den här funktionen kan även inaktiveras.
Mer information kan lämnas av en auktorise-
rad MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

3- ( )
Lampan slocknar oavsett om en dörr eller
bakluckan öppnas eller stängs.

Bagagerumslampa*
E00712700725

Lampan tänds när bakluckan öppnas och
släcks när bakluckan stängs.

Förvaringsutrymmen
E00713101895

VIKTIGT
l Lämna aldrig cigarettändare, läskburkar och

glasögon inne i kupén vid parkering i starkt
solsken. Kupén blir extremt varm så att tän-
dare och andra lättantändligt saker kan ta eld
och oöppnade dryckesburkar kan explodera.
Glasögon med bågar eller linser av plast kan
förlora formen eller spricka.

l Håll locken på förvaringsutrymmena stängda
under körning. Ett lock eller innehållet i för-
varingsutrymmet kan i annat fall orsaka ska-
dor.

Handskfack
E00717603049

Öppna genom att dra i spärren (A).

Förvaringsutrymmen
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Fack under bagagerumsgolvet*
E00718701913

Det finns ett förvaringsfack (A) under golvet
i bagageutrymmet.
Lyft upp golvskivan (B) i bagageutrymmet
för att komma åt facket.

Mugghållare
E00714502503

VARNING
l Spraya inte vatten eller spill dricka inuti

fordonet. Om brytarna, kablarna eller de
elektroniska komponenterna blir våta kan
de sluta att fungera, eller orsaka brand i
fordonet.
Om du av misstag spiller dricka, torka
upp så mycket vätska som går och rådgör
omgående med en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS-serviceverkstad.

VIKTIGT
l Drick inga drycker medan du kör. Det tar

bort uppmärksamheten från körningen och
kan orsaka en olycka.

OBSERVERA
l Plastflaskor kanske inte alltid sitter säkert,

beroende på dess form.
Plastflaskor kan falla under körningen om de
inte är fastsatta ordentligt, kontrollera att
plastflaskor är fastsatta ordentligt eller an-
vänd flaskhållare.

För framsätet

Mugghållaren sitter i framkant av mittkonso-
len.

För baksätet
E00718900152

Mugghållaren finns bredvid handbromsspa-
ken.

Flaskhållare
E00718201673

VARNING
l Spraya inte vatten eller spill dricka inuti

fordonet. Om brytarna, kablarna eller de
elektroniska komponenterna blir våta kan
de sluta att fungera, eller orsaka brand i
fordonet.
Om du av misstag spiller dricka, torka
upp så mycket vätska som går och rådgör
omgående med en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS-serviceverkstad.

Mugghållare
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VIKTIGT
l Drick inga drycker medan du kör. Det tar

bort uppmärksamheten från körningen och
kan orsaka en olycka.

l Drycker kan spillas ut på grund av stötar och
vibrationer under körning. Om du spiller
varma drycker kan du bränna dig.

Det finns flaskhållare i båda framdörrarna.

OBSERVERA
l Förvara inte muggar eller läskburkar i flask-

hållaren.
l Stäng korken ordentligt på flaskorna innan

du ställer dem i flaskhållaren.
l Vissa flaskor är för stora eller har fel form

för att passa i hållaren.

Bakre hatthylla*
E00715400156

VIKTIGT
l Lägg inget bagage eller något annat på hatt-

hyllan. Ev. föremål på hatthyllan kan störa
bakåtsikten och kan flyga framåt och orsaka
skador i händelse av hårda inbromsningar.

Sätt på

1. Sätt in den konkava delen (A) på under-
sidan av hatthyllan i den inre utskjutande
delen (B) av den bakre stolpen.

VIKTIGT
l Tryck försiktigt på hatthyllan så att den kon-

kava delen (A) skjuts in ordentligt i den ut-
skjutande delen (B) av bakluckan. Om hatt-
hyllan inte sitter säkert på plats kan den loss-
na under färd och orsaka olyckor.

2. Häng remmen (C) på kroken (D) på hatt-
hyllan.

Tag bort

Gör proceduren i omvänd ordning för att ta
bort.

Praktisk krok
E00732900169

Lätta saker kan hängas på kroken.

Bakre hatthylla*
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OBSERVERA
l Häng inte något tungt (tyngre än ca 4 kg) på

kroken.
Om du gör det kan kroken gå av.

Kurvhandtag
E00732800302

Handtaget är avsett som stöd när du sitter i
bilen.

VIKTIGT
l Använd det inte för att komma i och ur bi-

len. Handtaget kan lossna och göra att du
ramlar.

Kurvhandtag
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Om bilen får ett allvarligt
fel

E00800101137

Om bilen får ett allvarligt fel under körning,
skall du flytta den till sidan av vägen, tända
varningsblinkers och sätta ut varningstriang-
eln, etc.
Se “Strömställare för varningsblinkers” på
sid 5-18.

Om motorn stannar/inte funge-
rar

Manövrering och kontroll av bilen försvåras
om motorn stannar. Innan du flyttar bilen till
ett säkert område, skall du vara medveten om
följande:
l Bromsservon fungerar inte och det krävs

större tryck på pedalen. Trampa ned
bromspedalen hårdare än vanligt.

l Eftersom styrservon inte längre fungerar
är ratten tyngre att vrida.

Om driftläget inte kan
ändras till OFF (för bilar
utrustade med trådlöst
manöversystem)

E00804900080

Om driftsläget inte kan ändras till OFF (av),
utför följande.

1. Sätt växelväljaren i läge “P” (PARKER-
ING) och byt läge till OFF (av). (För
fordon med CVT-växellåda)

2. En av de andra orsakerna kan vara låg
batterispänning. Om detta sker kommer
nyckelfria systemet, tillsammans med
funktionen för nyckelfri drift och rattlå-
set, inte att fungera.
Kontakta en auktoriserad MITSUBISHI
MOTORS-verkstad.

Start med startkablar
E00800502910

Om det inte går att starta motorn för att batte-
riet är urladdat kan du ta hjälp med startkab-
lar från batteriet i en annan bil.

VARNING
l För att starta motorn med hjälp av start-

kablar kopplade till en annan bil, måste
du koppla exakt rätt enligt instruktionen
nedan. Felaktig koppling kan orsaka
brand, batteriexplosion eller andra ska-
dor på bilarna.

l Orsaka inga gnistor, tänd ingen cigarrett i
närheten av batteriet, det kan explodera.

VIKTIGT
l Försök aldrig starta bilen genom att skjuta

eller bogsera i gång den.
Stor risk att bilen skadas.

l Kontrollera batteriet i den andra bilen. Det
måste vara ett 12-volts batteri.
Om det inte är ett 12-volts batteri kan båda
bilarna skadas.

l Använd felfria kablar med en dimension
lämplig för batteriets kapacitet för att undvi-
ka överhettning av kablarna.

l Kontrollera att startkablarna inte är skadade
eller korroderade innan du använder dem.

l Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar
nära batteriet.

l Håll barn borta från batteriet.

1. Ställ bilen med hjälpbatteriet så nära att
startkablarna räcker väl men utan att bi-
larna står i kontakt med varandra.

2. Släck alla lampor, stäng av värmesyste-
met och övriga strömförbrukare.

Om bilen får ett allvarligt fel
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3. Drag till parkeringsbromsen i båda bilar-
na. Sätt en automatisk eller CVT-växel-
låda i läge “P” (PARKERING) eller en
manuell växellåda i läge “N” (Friläge).
Stäng av motorn.

VARNING
l Startnycklarna i båda bilarna skall vara i

läge “OFF” innan ni börjar. Kontrollera
att varken startkablarna eller dina kläder
kan fastna i fläkten eller drivremmen.
Risk för personskador.

4. Kontrollera att batterielektrolyten har
rätt nivå.
Se “Batteri” på sid 10-08.

VARNING
l Om det inte syns någon elektrolyt eller

om den verkar frusen: Försök INTE star-
ta med startkablar!
Ett batteri kan spricka eller explodera om
temperaturen är under fryspunkten och
det inte är fyllt till rätt nivå.

VARNING
l Elektrolyten innehåller svavelsyra som är

starkt frätande.
Om du får elektrolyt (batterisyra) på hän-
derna, i ögonen eller på bilen skall du
omedelbart spola av med mycket vatten.
Om du skulle få elektrolyt (batterisyra) i
ögonen måste du omedelbar spola med
mycket vatten och sedan åka direkt till
närmaste akutmottagning för vård.

5. Börja med att koppla ena änden på en
startkabel ,  (lämpligen den röda) till
pluspolen (+) på det urladdade batteriet
(A) och den andra änden  till pluspo-
len (+) på hjälpbatteriet (B).
Koppla sedan den ena änden av den and-
ra startkabeln  till minuspolen (-) på
hjälpbatteriet och den andra änden  till
föreskriven plats i bilen med det urlad-
dade batteriet så långt från batteriet som
möjligt.

VARNING
l Kom ihåg att koppling  skall göras på

angivet ställe (som visas i bilden). Om an-
slutningen görs direkt till den negativa si-
dan av batteriet kan de antändliga gaser
som genereras av batteriet ta eld och ex-
plodera.

l Vid koppling av startkablarna, koppla
inte pluskabeln (+) till minuspolen (–) på
batteriet.
Det kan bli gnistor som gör att batteriet
exploderar.

VIKTIGT
l Se till att startkablarna inte kan fastna i kyl-

fläkten eller andra roterande delar i motor-
rummet.

6. Starta motorn i bilen med det laddade
batteriet och låt motorn gå på tomgång
några minuter. Starta sedan motorn i bi-
len med det urladdade batteriet.

VIKTIGT
l Låt motorn i bilen med hjälpbatteriet vara i

gång.

Start med startkablar
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OBSERVERA
l För bilar utrustade med Auto Stop & Go-sy-

stem (AS&G), tryck på “Auto Stop & Go
(AS&G) OFF”-omkopplaren för att avakti-
vera Auto Stop & Go-systemet (AS&G) och
förhindra att motorn stängs av automatiskt
innan batteriet är tillräckligt laddat.
Se “Koppla bort så här” på sid 6-23.

7. Efter att motorn startat skall du koppla
bort kablarna i omvänd ordning och låta
motorn vara i gång under många minu-
ter.

OBSERVERA
l Om du börjar köra innan batteriet är fullad-

dat kan följden bli att motorn går ojämnt och
att varningslampan för ABS-bromsarna
tänds.
Se “Låsningsfritt bromssystem (ABS)” på
sid 6-33.

Överhettad motor
E00800603817

Om varningslampan för hög kylarvätsketem-
peratur tänds medan motorn är igång kan det
betyda att motorn är överhettad.
Om detta skulle inträffa gör då så här:

1. Parkera på en lämplig plats.
2. Kontrollera om det kommer ut ånga ur

motorrummet.

 
[Om det inte kommer ut ånga ur motor-
rummet]
Låt motorn vara i gång och öppna mo-
torhuven för att vädra ut värmen ur mo-
torrummet.

OBSERVERA
l För bilar utrustade med Auto Stop & Go-sy-

stem (AS&G), tryck på “Auto Stop & Go
(AS&G) OFF”-omkopplaren för att avakti-
vera Auto Stop & Go-systemet (AS&G) in-
nan du stannar bilen.
Se “Koppla bort så här” på sid 6-23.

[Om ånga kommer ut ur motorrummet]
Stäng av motorn och när ångan slutat
komma ut, skall du öppna motorhuven
för att ventilera motorrummet. Starta
motorn igen.

VARNING
l Öppna inte motorhuven medan det kom-

mer ut ånga från motorrummet. Det kan
innebära att ånga eller hett vatten sprutar
ut och orsakar brännskador. Hett vatten
kas spruta ut även om det inte kommer ut
någon ånga, och vissa delar kan vara
mycket heta. Var mycket försiktig när du
öppnar motorhuven.

l Var försiktig, het vattenånga kan spruta
ut ur expansionstanken.

VARNING
l Ta inte av kylarlocket när motorn är

mycket varm.

3. Kontrollera att kylarfläkten (A) är igång.
[Om kylarfläkten går]
Stäng av motorn när varningslampan för
hög kylarvätsketemperatur har slocknat.
[Om kylarfläkten inte går]

Överhettad motor
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Stäng omedelbart av motorn och kontak-
ta en MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

*: Bilens front

VARNING
l Var försiktig så att du inte skadar händer

eller fastnar med kläder i kylarfläkten.

4. Kontrollera kylarvätskenivån i expan-
sionstanken (B).

Fyll på kylarvätska i kylaren och/eller i
expansionstanken om nödvändigt. (’”.)

Fullt

Låg

VARNING
l Kontrollera att motorn svalnat innan du

öppnar kylarlocket (C), annars kan het
ånga och hett vatten spruta ut med risk
att du bränner dig.

VIKTIGT
l Fyll inte på kylarvätska när motorn är varm.

Snabb påfyllning av kall kylarvätska kan
skada motorn. Vänta tills motorn kallnat och
fyll sedan på kylarvätska litet åt gången.

5. Kontrollera om kylarslangarna läcker
vätska och om fläktremmen sitter lös el-
ler gått av.
Om det är något fel i kylsystemet eller
om fläktremmen är skadad, rekommen-
derar vi att du låter kontrollera och repa-
rera.

Verktyg och domkraft
E00800901496

Placering

Verktygen ligger under golvskivan i baga-
geutrymmet.

Verktyg och domkraft
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Domkraften (om sådan finns) sitter under det
vänstra framsätet. Du skall lära dig placering-
en av verktyg och domkraft så att du hittar
dem vid en punktering.

Typ 1

Typ 2

1- Verktyg
2- Domkraft*

Verktyg
E00801900627

1- Verktygslåda*
2- Hjulmutternyckel
3- Domkraft
4- Bogserkrok

Domkraft*
E00802000595

Uttaget används endast vid laddning av ett
ljud när ett hjul har punkterats.

OBSERVERA
l Domkraften är underhållsfri.

l Domkraften är överensstämmande med EC-
lagar och i enlighet med Maskindirektivet
2006/42/EC.

l EC-deklarationen av konformitet är bifogad
till sektionen "Deklaration av konformitet" i
slutet på den här användarmanualen.

OBSERVERA
• Företagsnamn, adresser till tillverkare och

hans godkända representanter och utmär-
kandet av uttaget beskrivs i EC-deklara-
tionen om konformitet.

Tag bort och lagra uttaget.
Innan du tar bort eller förvarar domkraften
måste du skjuta vänster framstol så långt
framåt som möjligt för att komma åt domk-
raften från baksätet. (Se “Framsäte” på sid
4-02.)

VIKTIGT
l Försök aldrig komma åt, ta bort eller förvara

domkraften från sätets framsida. Det kan
skada elledningarna under sätet.

Tag bort
Vrid skaftänden av domkraften i riktning (1)
tills domkraften skjuts ut helt och ta sedan
bort den från hållaren (A).

Verktyg och domkraft
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Lägg tillbaka
Sätt in domkraften i hållaren (A) och vrid
skaftänden av domkraften i riktning (2) för
hand tills den sitter ordentligt på plats.

VARNING
l När domkraften är på plats kontrollerar

du att den sitter säkert i hållaren. Om
domkraften inte sitter fast ordentligt kan
den komma i rörelse och träffa en passa-
gerare i en olycka vilket kan leda till all-
varliga skador eller döden.

Lagningssats för däck*
E00804501100

Denna sats gör det möjligt att i nödfall laga
en mindre punktering i slitbanan om däcket
kört över en spik, en skruv eller liknande fö-
remål.

Placering

Däckreparationssatsen ligger under golvski-
van i bagageutrymmet.
Lär dig placeringen av lagningssatsen för
däck så att du hittar den vid en punktering.

Typ 1

Typ 2

1- Däcklagningssats
2- Kompressor för däck
3- Flaska med tätningsvätska för däck

4- Påfyllningsslang
5- Förlängningsslang*

(Denna slang används för att tömma ut
tätningsvätska. Den används inte vid en
nödfallslagning efter en punktering.)

6- Insats för ventil (tillbehör)
7- Demonteringsverktyg för ventil
8- Hastighetsbegränsningsmärke

Använda lagningssatsen för
däck

E00804601156

VARNING
l Att använda kittet för däckreparation

kan skada hjulet och/eller lufttryckssen-
sorn i däcket.
Fordonet måste omgående inspekteras
och repareras av en MITSUBISHI
MOTORS auktoriserad serviceverkstad
efter att kittet för däckreparation har an-
vänts.

VIKTIGT
l Tätningsvätska för däck kan vara hälsovåd-

lig om den skulle sväljas. Om du sväljer lag-
ningsmedel av misstag ska du dricka så
mycket vatten som möjligt och kontakta ge-
nast läkare.

Lagningssats för däck*
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VIKTIGT
l Om du får lagningsvätska i ögonen eller på

huden skall du skölja bort den med rikligt
med vatten. Om du inte känner dig bra, kon-
taktar du läkare.

l Kontakta en läkare omedelbart om någon al-
lergisk reaktion skulle uppstå.

l Se till att barn inte får tag på lagningsmedlet.

l Andas inte in ångorna från tätningsvätska för
däck.

l Använda MITSUBISHI MOTORS GENUI-
NE-däcktätning.

OBSERVERA
l Denna tätningsvätska för däck kan inte an-

vändas i följande fall. Om någon av detta in-
träffar, skall du kontakta en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS-verkstad eller an-
nan specialist.
• Tätningsvätskans sista användningsdatum

har passerat. (Sista användningsdatum
anges på etiketten på flaskan.)

OBSERVERA

• Om mer än ett däck ar punkterat.
• Om hålet har en längd eller bredd av

4 mm eller mer.
• Om däcket är punkterat i skuldran (A), el-

ler inte i slitbanan (B).

• Om bilen körts med däcket nästan helt
tomt.

OBSERVERA
• Om däcket krängts helt över kanten och

lossnat från fälgen.
• Om fälgen är skadad.

l Lagningsvätskan skall bara användas vid
temperaturer från -30 °C till + 60 °C

l Om du gör en nödfallslagning utan att först
dra ut föremålet (en spik, en skruv, etc.) som
fastnat i däcket.

l Använd inte tätningsvätskan om däcket har
skadats genom att det körts med för lågt luft-
tryck (t.ex. svällningar, skärskador, sprickor,
etc. i däcket).

l Torka omedelbart bort eventuell tätnings-
vätska från lacken med en fuktig trasa.

l Tvätta omedelbart av kläder om de kommer
i kontakt med tättningsmedel för däck.

l Kontrollera däcktätningsmedlets utgångsda-
tum regelbundet och var noga med att köpa
ett nytt ifrån en godkänd MITSUBISHI
MOTORS-återförsäljare innan utgångsda-
tum.

Innan du lagar ett däck, skall du parkera på
en säker plats med plan mark.

1. Parkera bilen på plan och fast mark.
2. Ansätt parkeringsbromsen hårt.
3. På bilar med manuell växellåda, stäng av

motorn och dra åt parkeringsbromsen
och lägg i backväxeln (“R”).
På bilar med CVT-växellåda, flytta väx-
elväljaren till läge “P” (PARKERING)
och stäng av motorn.

Lagningssats för däck*

8-08 OA0W18E1I nödfall

8



4. Tänd varningsblinkers och sätt ut en var-
ningstriangel, en blinkande lampa, etc.
på tillräckligt avstånd bakom bilen och
se till att alla passagerare går ut ur bilen.

5. Ta ut lagningssatsen för däck.
6. Tag ventilhatten (C) av däckventilen

(D), tryck sedan ventilnyckeln (E) på
ventilen så som visas. Låt all luft i däck-
et pysa ut.

7. Ta bort ventilsatsen (F) genom att vrida
den moturs, med hjälp av ventilnyckeln
(E). Lägg den uttagna ventilen på en ren
plats så att den inte blir smutsig.

VIKTIGT
l Om det finns luft kvar i däcket när du skru-

var ur ventilen kan den flyga ut och skada
dig. Kontrollera att det inte finns någon luft
kvar i däcket innan du skruvar ur ventilen.

8. Skaka flaskan med tätningsmedel väl.

OBSERVERA
l I kallt väder (när omgivningstemperaturen är

0 °C eller kallare), kan det hända att däcktät-
ningsmassan blir hårdare och därigenom
svårare att klämma ur flaskan. Värm upp
flaskan inuti bilen.

9. Tag av locket på flaskan (G) med tät-
ningsmedel för däck. (H). Ta inte bort
förseglingen (I). Skruva fast påfyllnings-
slangen (J) på flaskan (H). När du skru-
var fast slangen på flaskan bryts förseg-
lingen så att lagningsvätskan kan använ-
das.

VIKTIGT
l Om du skakar flaskan efter att du skruvat

fast slangen, kan tätningsvätska spruta ut ur
slangen.

Lagningssats för däck*
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10. Tag bort pluggen (K) från slangens fria
ände (J). (Endast typ 1)
Tryck fast slangen på ventilen (D).

11. Håll flaskan med tätningsvätska upp och
ned, och krama den gång på gång för att
trycka in all tätningsvätska i däcket.

OBSERVERA
l När du sprutar in tätningsvätskan, skall du

vrida hjulet så att ventilen inte står nedåt,
dvs. bort från den punkt där däcket går mot
marken. Om ventilen är nära den punkt där
däcket står på marken, kanske tätningsväts-
kan inte kommer in i däcket så lätt.

12. Efter att du sprutat in tätningsvätskan,
skall du dra av slangen från ventilen och
ta bort all kvarvarande tätningsvätska
från ventilen, fälgen och/eller däcket.
Fäst ventilnyckeln (F) på ventilen (D),
och skruva fast ventilnyckeln ordentligt
med hjälp av ventilborttagaren (E).

OBSERVERA
l När du skruvar ur och i ventilen, skall du

vrida ventilnyckeln för hand. Om du använ-
der något extra verktyg för att vrida ventil-
nyckeln kan den skadas.

13. Fäst kontakten (K), eller i ventilborttaga-
ren (E) ordentligt på fyllningsslangen för
att förhindra att tätningsmedlet läcker
ifrån den tomma flaskan.

Lagningssats för däck*

8-10 OA0W18E1I nödfall

8



14. Dra ut kompressorslangen (L) ifrån si-
dan av däckkompressorn och sätt sedan
fast slangen på däckventilen (D) ordent-
ligt

15. Placera kompressorn (M) med luft-
trycksmätaren (N) uppåt.
Dra ut kompressorns nätsladd (O) och
sätt in dess kontakt i eluttaget (P) och
vrid tändningslåset till “ACC” eller ställ
funktionsläget i ACC. (Se “Extra el-ut-
tag” på sid 7-74.)

Starta kompressorn med strömställaren
(Q) och fyll däcket till angivet lufttryck.
(Se “Lufttryck i däcken” på sid 10-10.)

VIKTIGT
l Den medföljande kompressorn är avsedd en-

dast för pumpning av dina fordonsdäck.
l Kompressorn är avsedd att drivas från bilens

12 V-uttag. Anslut den inte till något annan
strömkälla.

l Kompressorn är inte vattentät. Om du an-
vänder den i regnväder, skall du se till att det
inte kommer vatten på den.

l Om sand eller damm sugs in i kompressorn
kan den skadas. Placera inte kompressorn di-
rekt på sandig eller dammig mark vid an-
vändning.

VIKTIGT
l Demontera eller modifiera inte kompressorn.

Likaså, utsätt inte lufttrycksmätaren för stö-
tar. Det kan visa fel.

16. Kontrollera och justera lufttrycket i
däcket enligt lufttrycksmätaren på kom-
pressorn. Om du fyller för mycket i
däcket, skall du lossa slangen från kopp-
lingen.
Om det är en springa mellan däcket och
fälgen för att däcket flyttat sig inåt på
fälgen, skall du trycka däcket mot fälgen
för att stänga springan innan du startar
kompressorn. (Om det inte finns några
springor kommer lufttrycket att öka.)

VIKTIGT
l Var försiktig så att du inte fastnar med fing-

rarna mellan däcket och fälgen när däcket
pumpas upp.

l Ytan på kompressorn blir het när kompres-
sorn är i gång. Låt inte kompressorn gå kon-
tinuerligt mer än 10 minuter. Efter använd-
ning av kompressorn, skall du låta den sval-
na innan du använder den igen.

l Om kompressorn börjar gå ojämnt eller blir
mycket varm vid användning, är den över-
hettad. Sätt då omedelbart strömställaren i
läge OFF och låt kompressorn svalna under
minst 30 minuter.

Lagningssats för däck*
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OBSERVERA
l Om lyfttryckt inte stiger till önskat värde

inom 10 minuter, kanske däcket är så skadat
att tätningsvätska inte kan användas för en
nödfallslagning. Kontakta en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS verkstad eller an-
nan specialist i så fall.

17. Stäng av kompressorn med strömställa-
ren, dra sedan ut sladden från eluttaget.

OBSERVERA
l Att bara spruta in tätningsvätska och luft i

däcket med lagningssatsen tätar inte punk-
teringshålet. Luft kommer att läcka ut ge-
nom hålet tills hela lagningsproceduren är
helt genomförd (till och med steg 20 eller 21
i denna instruktion).

18. Sätt fast hastighetsbegränsningmärket
(R) på de tre diamantmarkeringarna på
ratten.

VIKTIGT
l Sätt inte dekalen på något annat ställe än den

angivna platsen på plattan i ratten. Placering
av dekalen i ett felaktigt läge kan hindra
krockkudden att fungera normalt.

19. När du fyllt på däcket till det angivna
trycket stoppar du undan kompressorn,
flaskan och andra föremål i bilen och
börjar köra med bilen så att tätningsmed-
let kan sprida ut sig i däcket. Kör mycket
försiktigt. Överskrid inte en hastighet på
80 km/h. Följ lokala hastighetsbegräns-
ningar.

VIKTIGT
l Om du känner något onormalt under kör-

ningen, stanna bilen och kontakta en auktori-
serad MITSUBISHI MOTORS verkstad el-
ler annan specialist. I annat fall kanske luft-
trycket sjunker innan hela proceduren för
nödfallslagningen är färdig, vilket kan göra
bilen osäker.

OBSERVERA
l Om du kör snabbare än 80 km/h kan fordo-

net börja vibrera.

20. Efter att du kört 10 minuter eller 5 km
skall du kontrollera lufttrycket med mä-
taren på kompressorn. Om lufttrycket
inte märkbart har minskat så är procedu-
ren för nödfallslagning färdig. Fortsätt
processen från steg 22.
Om lufttrycket inte är tillräckligt, skall
du öka trycket till specificerat värde och
köra försiktigt och utan att överskrida
80 km/h.

VIKTIGT
l Om lufttrycket är lägre än lägsta möjliga

tryck (1,3 bar {130 kPa}) kan däcket inte la-
gas med lagningsvätskan. Kör då inte bilen
längre. Kontakta en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS verkstad eller an-
nan specialist.

Lagningssats för däck*
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21. Efter att du kört 10 minuter eller 5 km
skall du kontrollera lufttrycket med mä-
taren på kompressorn. Om lufttrycket
inte märkbart har minskat så är procedu-
ren för nödfallslagning färdig. Men du
får ändå inte överskrida 80 km/h. Följ
lokala hastighetsbegränsningar.

OBSERVERA
l Om lufttrycket sjunkit under specificerat

värde när du kontrollerar det i slutet av lag-
ningsproceduren, skall du inte fortsätta kör-
ningen. Kontakta en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS verkstad eller an-
nan specialist.

l I kallt väder (när omgivningstemperaturen är
0 °C eller lägre), kan tiden och avståndet till
en reparation vara längre än i varmt väder,
vilket betyder att däcktrycket kan falla under
den angivna nivån trots att du fyllt på luft en
andra gång. Om detta inträffar fyller du på
luft till angivet tryck igen, kör i ca. 10 minu-
ter eller 5 km och kontrollerar sedan däckt-
rycket igen. Om däcktrycket återigen fallit
under angiven nivå stannar du bilen kontak-
tar en auktoriserad MITSUBISHI
MOTORS-verkstad eller annan specialist.

22. Sedan skall du omedelbart och med stör-
sta försiktighet köra till en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS-verkstad för
att få däcket reparerat/eller utbytt.

VIKTIGT
l Kom ihåg att mäta lufttrycket i däcket som

kontroll av att nödfallslagningen är helt klar.

OBSERVERA
l Lämna den tomma tätningsmedelsflaskan till

din auktoriserade MITSUBISHI MOTORS
verkstad när du köper ny tätningsvätska eller
lämna flaskan till närmaste återvinningssta-
tion enligt lokala bestämmelser.

l Ett däck i vilket en punktering lagats med
tätningsmedel skall helst ersättas med ett
nytt däck. Om du vill få ett sådant däck rik-
tigt reparerat för återanvändning, skall du
kontakta en auktoriserad MITSUBISHI
MOTORS verkstad eller annan specialist.
Observera att en riktig lagning är omöjlig ef-
ter en nödfallslagning om hålet för punkter-
ingen inte kan hittas.

l Tillverkaren kan inte garantera att alla däck-
punkteringar kan lagas med lagningssatsen,
speciellt inte skåror eller perforeringar med
en diameter på mer än 4 mm, eller utanför
mönsterytan. Tillverkaren är inte ansvarig
för skador som uppstått genom felaktig an-
vändning av lagningssatsen för däck.

l Tillverkaren är inte ansvarig för skador som
uppkommit vid återanvändning av ett i vilket
tätningsvätska har använts.

Hur man byter hjul (bilar
utrustade med reservhjul)

E00801202969

Innan du byter ett hjul skall du parkera på en
säker plats där marken är plan.

1. Parkera bilen på plan och jämn yta utan
grus och liknande.

2. Ansätt parkeringsbromsen hårt.
3. På bilar med manuell växellåda, stäng av

motorn och dra åt parkeringsbromsen
och lägg i backväxeln (“R”).
På bilar med CVT-växellåda, flytta väx-
elväljaren till läge “P” (PARKERING)
och stäng av motorn.

4. Tänd varningsblinkers och sätt ut en var-
ningstriangel, en blinkande lampa, etc.
på tillräckligt avstånd bakom bilen och
se till att alla passagerare går ut ur bilen.

5. För att bilen inte skall glida i väg när du
lyfter med domkraften, skall du lägga ett
stoppblock eller annat stopp (A) vid det
diagonalt motsatta hjulet mot det hjul
(B) som skall bytas.

Hur man byter hjul (bilar utrustade med reservhjul)
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VARNING
l Lägg stoppblocket vid rätt hjul innan du

lyfter upp bilen med domkraften. Om bi-
len rör sig när den lyfts upp kan domkraf-
ten lossna med en olycka som följd.

OBSERVERA
l De stoppblock som visas i bilden levereras

inte med bilen. Vi rekommenderar att du för-
varar ett block i bilen för eventuella behov.

l Om du inte har någon stoppblock, kan du
använda en sten eller något annat som är till-
räckligt stort för att hålla hjulet på plats.

6. Ta fram domkraften och hjulmutternyck-
eln. Se “Verktyg och domkraft” på sid
8-05.

Information om reservhjulet.
E00803601771

Reservhjulet ligger under golvskivan i baga-
geutrymmet.
Kontrollera regelbundet lufttrycket i reserv-
däcket så att det alltid är klart för användning
vid en punktering.
 
Håll lufttrycket i reservdäcket vid högsta till-
åtna värde, så kan det användas under alla
olika körförhållanden (stadskörning, på mo-
torväg, med olika last, etc.).

VIKTIGT
l Lufttrycket skall kontrolleras regelbundet

när reservhjulet ligger i bilen.
Körning med för lågt lufttryck i däcken kan
leda till en olycka. Om du inte har något an-
nat väl än att köra vidare med för lågt luft-
tryck, måste du köra sakta och snarast möj-
ligt fylla till rätt lufttryck. (Se “Lufttryck i
däcken” på sid 10-10.)

Kompakt reservhjul
Det kompakta reservhjulet är konstruerat så
att det spar plats i bagageutrymmet och väger
mindre vilket gör det lättare att hantera vid en
punktering.

VIKTIGT
l Ett kompakt reservhjul är endast avsett för

tillfälligt bruk och skall snarast möjligt ersät-
tas med det ordinarie hjulet när punkteringen
är lagad eller däcket är bytt.

l Bilen får inte köras fortare än 80 km/tim om
ett reservhjul är monterat.

l Ett kompakt reservhjul är inte lika bra som
ett standarddäck i fråga om väggrepp och
stabilitet. Undvik därför snabba starter, hår-
da bromsningar och tvära svängar.

l Det kompakta reservhjulet i din bil är speci-
ellt konstruerat för din bil och skall därför
inte användas på någon annan bil.

l När ett nödhjul monteras minskas bilens
markfrigång eftersom det hjulet har mindre
diameter än standardhjulet. När du passerar
fartgupp och liknande måste du vara försik-
tig så att du inte skadar bilens underrede.

l Kör aldrig med mer än ett kompakt reserv-
hjul på bilen.

Tag bort reservhjulet
E00803500467

1. Lyft upp bagagerumsgolvet.
2. För att ta bort reservhjulet ska du ta bort

monteringsklämman (A) genom att vrida
den moturs.

Hur man byter hjul (bilar utrustade med reservhjul)
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OBSERVERA
l Lägg reservhjulet under bilen nära domkraf-

ten. Detta gör det säkrare om domkraften
skulle glida ur sitt läge.

Att byta ett däck
E00803202673

1. På fordon med täckta hjul, tag först bort
eventuell hjulsida (se “Hjulsidor” på sid
8-18). Lossa sedan hjulmuttrarna ett

kvarts varv med hjulmutternyckeln. Men
tag inte bort muttrarna ännu.

2. Sätt domkraften under någon av lyft-
punkterna (A) som bilden visar. Använd
den lyftpunkt som sitter närmast det hjul
som ska bytas.

VARNING
l Placera domkraften endast i de lyftpunk-

ter som visas här. Om domkraften place-
ras felaktigt kan bilen bli skev eller också
kan domkraften tippa ikull med persons-
kador som följd.

l Använd inte domkraften på sluttande el-
ler mjuk mark.
Om domkraften placeras på fel plats, kan
bilen bli skev eller också kan domkraften
välta med personskador som följd. Domk-
raften skall alltid placeras på en plan,
hård yta. Innan du placerar domkraften
skall du kontrollera att det inte ligger
grus och småsten på marken.

OBSERVERA
l Om du ska lyfta bilen med en garagedom-

kraft, se “Om ditt fordon lyfts med en gara-
gedomkraft” på sid 10-03.
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3. Skruva upp domkraften för hand tills
flänsen (B) går in i spåret (C) i toppen på
domkraften.

4. För in stången (D) i hjulmutternyckeln
(E). Sätt sedan in änden på förlängnings-
stången i axeltappen på domkraften som
bilden visar.
Veva sakta upp domkraften tills däcket
lyfts något från marken.

VARNING
l Avbryt uppvevningen när däcket är helt

fritt från marken. Det är farligt att lyfta
bilen högre.

l Kryp aldrig in under bilen då den bara är
upplyft med domkraften.

l Gunga inte bilen och lämna den inte upp-
lyft på domkraften någon längre stund.
Detta är mycket farligt.

l Använd aldrig någon annan domkraft än
den som levererades med bilen.

l Domkraften får inte användas till något
annat än byte av hjul.

l Ingen får sitta kvar i bilen när den lyfts
med domkraft.

l Starta inte och kör inte motorn när bilen
är upplyft med domkraften.

l Vrid inte det upplyfta hjulet. Hjul som vi-
lar på marken kan rotera med följden att
bilen faller av domkraften.

5. Skruva av alla hjulmuttrarna med hjul-
mutternyckeln och lyft av hjulet.

VIKTIGT
l Var försiktig när du byter däck, så att du inte

skada ytan på fälgen.

6. Torka noga bort lera, etc. från navets yta
(F), hjulbultarna (G) och i monteringshå-
len (H) i fälgen och sätt sedan på reserv-
hjulet.

VARNING
l Montera reservhjulet med ventilen (I)

utåt. Om du inte kan se ventilen (I) har du
monterat reservhjulet på fel håll.
Att köra med reservhjulet felaktigt mon-
terat kan skada bilen och orsaka en
olycka.

7. Drag tillfälligt åt hjulmuttrarna för hand
tills den koniska änden på muttrarna

Hur man byter hjul (bilar utrustade med reservhjul)
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kommer i lätt kontakt med sätena i fälg-
hålen så att hjulet inte sitter löst.

Stålfälg

Lättmetallfälg

VIKTIGT
l Smörj aldrig hjulbultar eller muttrar, risken

är stor att de då blir för hårt åtdragna.

8. Sänk ned bilen långsamt genom att vrida
hjulmutternyckeln moturs tills däcket
når marken.

9. Dra åt muttrarna i samma ordningsföljd
som på bilden tills varje mutter är åtdra-
gen enligt angivet åtdragningsmoment.
 
Åtdragningsmoment
88 till 108 Nm

VIKTIGT
l Tryck aldrig med en fot och sätt aldrig på ett

förlängningsrör för att få större kraft med
hjulmutternyckeln. Om du gör så kommer
muttrarna att bli för hårt fastdragna.

10. Sänk ned domkraften så långt det går
och tag bort den.

11. Kontrollera lufttrycket i däcken på när-
maste bensinstation. Rekommenderat
lufttryck framgår av dekalen på dörrstol-
pen. Se bilden.

12. Efter att du fyllt däcken med rätt tryck,
återställ lufttryckssystemet (TPMS).
Se “TPMS-sysetm återställning av var-
ning för lågt däcktryck” på sid 6-44

VIKTIGT
l Efter att du bytt hjul och sedan kört ca

1.000 km, skall du efterdra hjulmuttrarna för
att vara säker på, att de inte lossnar.

l Om ratten vibrerar under körning efter ett
hjulbyte, rekommenderar vi att du låter kon-
trollera balanseringen av hjulen.

l Blanda inte olika typer av däck och använd
aldrig andra däck än de specificerade. Detta
kan göra att de slits snabbt och att köregen-
skaperna blir sämre.

Hur man byter hjul (bilar utrustade med reservhjul)
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Förvaring av det tomma hjulet
eller nödhjulet

E00803701509

1. När du har lagt det tomma hjulet eller
nödhjulet på plats måste du fästa mon-
teringsklämman (A) genom att vrida den
medurs.

OBSERVERA
l Det tomma hjulet (vanligt hjul) kan inte för-

varas under golvskivan i bagageutrymmet.
Förvara det tomma hjulet i bagageutrymmet.

2. Reparera bilen hos en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS serviceverk-
stad snarast möjligt.

Förvara verktygen och domk-
raften

E00803800053

Gör borttagningsproceduren i bakvänd ord-
ning när du ska lägga tillbaka domkraften,
stången och hjulmutternyckeln. Se “Verktyg
och domkraft” på sid 8-05.

Hjulsidor*
E00801301820

Tag bort
1. Lägg en mjuk trasa runt spetsen på för-

längningsstången och stick in den långt i
ett av urtagen i kanten av hjulsidan och
bänd loss litet.

2. När hjulsidan är lossad litet, kan du bän-
da bort den med domkraftsspaken. Stick
in domkraftsspaken under hjulsidan,
flytta runt omkretsen och bänd loss hjul-
sidan litet i taget varefter du flyttar spa-
ken runt.

VIKTIGT
l Om du försöker använda händerna kan du

skada dig på kanten av hjulsidan.

OBSERVERA
l Hjulsidorna är tillverkade av plast. Var för-

siktig när du bänder loss dem.

Hur man byter hjul (bilar utrustade med reservhjul)

8-18 OA0W18E1I nödfall

8



Sätt på
1. Var försiktigt så att du inte förstör flikar-

na (A) på fälgsidans baksida och att de
sitter rätt på ringarna (B). Om du är
tveksam sätter du inte dit fälgsidan utan
kontaktar istället en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS verkstad.

2. Passa in luftventilen (C) mot skåran (D)
i fälgsidan.

OBSERVERA
l På baksidan av hjulsidorna finns en symbol

(E) som markerar platsen för luftventilen.
Kontrollera innan du monterar hjulsidan att
den kommer rätt i förhållande till ventilen.

3. Tryck in fälgsidans (F) nedre del i hjulet.
4. Tryck försiktigt in hjulsidans båda sidor

(G) och håll fast dem med knäna.

5. Knacka försiktigt på hjulsidan vid top-
pen (H), och tryck sedan in den på plats.

Bogsering
E00801506159

Om din bil måste bogseras

Om det är nödvändigt med bogsering, rekom-
menderar vi att du låter en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS verkstad eller en
professionell bilbärgare göra det.
 
I följande fall skall bilen transporteras med
en bärgningsbil.
l Om motorn går men bilen ändå inte rör

sig eller om du hör onormala ljud.
l Om inspektion av bilens undersida tyder

på att olja eller andra vätskor läcker ut.

Bogsering
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Om ett hjul sitter hårt fast i ett dike skall du
inte försöka dra upp bilen. Kontakta närmaste
auktoriserade MITSUBISHI MOTORS verk-
stad.
 
Om du inte har möjlighet att anlita en aukto-
riserad MITSUBISHI MOTORS-återförsälja-
re eller kommersiell bärgningsfirma, kan bi-
len bogseras försiktigt enligt anvisningarna i
avsnittet “Bogsering i nödfall” i denna del.
 

Bestämmelserna för bogsering kan variera
från land till land. Du måste naturligtvis följa
de bestämmelser som gäller där du kör.

Bogsera inte en bil med CVT-växellåda på detta sätt.

Bogsering med bärgningsbil

VIKTIGT
l Denna bil får inte bogseras av en bärgnings-

bil som använder utrustning av typen kedja
eller vajer (Typ A) enligt bilden. Använd-
ning av kedja eller vajer skadar stötfångaren
och fronten.

l Bogsera aldrig bilar med CVT-växellåda
med drivhjulen på marken (Typ B) enligt
bilden. Om bilen bogseras på detta sätt kan
det hända att den automatiska växellådsoljan
inte når alla delar av transmissionen vilket
leder till skador på CVT-växellådan.
Om du bogserar en bil med CVT-växellåda
använder du utrustning enligt typ C, D eller
E.

l Om växellådan är skadad, måste bilen trans-
porteras med alla hjul upplyfta från marken
(Typ C, D eller E) enligt bilden.

Bogsering
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VIKTIGT
l Om bilen bogseras med tändningslåset i läge

“ON” eller med funktionsläget i ON och
bara framhjulen, eller bara bakhjulen, är
upplyfta från marken (typ B eller C) kan det
aktiva stabilitetssystemet (ASC) aktiveras,
vilket kan leda till en olycka. När bilen bog-
serar med bakhjulen lyfta måste du vrida
tändningslåset till läge “ACC” eller ställa
funktionsläget i ACC. När du bogserar bilen
med framhjulen lyfta har du tändningslåset
eller funktionsläget i följande läge.
[Utom bilar utrustade med fjärrstyrt manö-
versystem]
Tändningslåset är i läge “LOCK” eller
“ACC”.
[Fordon med fjärrstyrt manöversystem]
Funktionsläget är i OFF eller ACC.

Bogsering med bakhjulen lyfta
från marken (endast typ B - bi-
lar med manuell växellåda)
Ställ växelväljaren i läge “N” (friläge).
Vrid tändningslåset till “ACC” eller ställ
funktionsläget i ACC och säkra ratten i läge
rakt fram med ett rep eller ett lastsäkring-
sband. Placera aldrig tändningslåset i läge
“LOCK” eller ställ funktionsläget i OFF vid
bogsering.

Bogsering med framhjulen upp-
lyfta från marken (Typ C)
Lossa parkeringsbromsen.

Lägg växelspaken i friläge (M/T) eller ställ
växelväljaren i “N” (FRILÄGE) (CVT-växel-
låda).

Bogsering i nödfall

Om det inte går att få hjälp av en bärgnings-
bil, kan din bil i nödfall bogseras med ett rep
kopplat i bogserkroken.
Beakta följande om din bil ska bogseras av
en annan bil:

Om din bil skall bogseras fram-
åt av en annan bil

1. Tag ut bogserkroken, hjulmutternyckeln
och domkraftsspaken. (Se “Verktyg och
domkraft” på sid 8-05.)

2. Lägg en mjuk trasa runt spetsen på
domkraftsspaken, och använd den sedan
för att ta bort kåpan (A) som sitter i
främre stötfångaren.

3. Använd hjulmutternyckeln (B) för att sä-
kert montera bogserkroken (C).

4. Fäst bogserlinan i den främre bogserkro-
ken.

VIKTIGT
l Drag inte bilen med bogserlinan i en mycke

sned vinkel.

OBSERVERA
l Undvik att deformera eller på annat sätt ska-

da karossen när du fäster bogserlinan på
bogserkroken, observera följande instruktio-
ner:
• Montera bogserkroken säkert.
• Fäst inte bogserlinan i någon annan del av

bilen än i bogserkroken.

Bogsering
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OBSERVERA
• Kontrollera att dragrepet är sträckt när

dragbilen börjar röra på sig.

5. Låt motorn gå.
Om motorn inte är igång låser du upp
ratten på följande sätt.
[Utom bilar utrustade med fjärrstyrt ma-
növersystem]
På bilar med manuell växellåda, vrid
tändningslåset till “ACC” eller “ON”.
På bilar med CVT-växellåda, vrid tänd-
ningslåset till “ON”.
[För bilar utrustade med fjärrstyrt manö-
versystem]
På bilar med manuell växellåda, ställ
funktionsläget i läge ACC eller ON.
På bilar med CVT-växellåda, ställ funk-
tionsläget i läge ON.

OBSERVERA
l För bilar utrustade med Auto Stop & Go-sy-

stem (AS&G), tryck på “Auto Stop & Go
(AS&G) OFF”-omkopplaren för att avakti-
vera Auto Stop & Go-systemet (AS&G) in-
nan du stannar bilen.
Se “Koppla bort så här” på sid 6-23.

VARNING
l Eftersom motorn inte går fungerar inte

broms- och styrservosystemen. Detta be-
tyder att det krävs större kraft att bromsa
och styra än vanligt. Det är då svårare än
vanligt att manövrera bilen.

VIKTIGT
l Lämna inte tändningslåset i läge “LOCK”

eller funktionsläget i OFF. Ratten låses och
bilen kan inte styras.

6. Lägg växelspaken i friläge (M/T) eller
ställ växelväljaren i “N” (FRILÄGE)
(CVT-växellåda).

7. Tänd varningsblinkers om det krävs en-
ligt lag. (Följ gällande lagar och förord-
ningar.)

8. Under bogseringen måste förarna av de
båda bilarna hålla god kontakt och has-
tigheten ska vara låg.

VARNING
l Undvik plötsliga bromsningar, kraftiga

accelerationer och tvära svängar; bog-
serkrokarna kan skadas eller bogserlinan
gå av.
Följden kan bli att kringstående personer
skadas.

VARNING
l Om bilen måste bogseras utför en lång

backe, kan bromsarna bli överhettade
med försämrad bromsverkan som följd. I
detta fall skall bilen transporteras med en
bärgningsbil.

VIKTIGT
l Personen i den bogserade bilen måste hålla

uppmärksamheten på bromslamporna på den
bogserande bilen och se till att bogserlinan
aldrig blir slak.

l När bilen med CVT-växellåda ska bogseras
en annan bil med alla hjulen på marken mås-
te du se till att hastigheten och avståndet ne-
dan inte överskrids, för att undvika skada på
transmissionen.
 
Hastighet vid bogsering: 20 km/h
Vägsträcka vid bogsering: 40 km
 
Beträffande hastighet och distans vid bog-
sering, måste du följa gällande bestämmel-
ser.

9. När bogseringen är avslutad ska bogse-
röglan tas bort och förvaras på angiven
plats.
Se “Verktyg och domkraft” på sid 8-05.
När du monterar locket ska du passa in
kroken mot urtaget på bilen och sedan
trycka in det bestämt.

Bogsering
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Om din bil skall bogseras bakåt
av en annan bil
Om bilen har fastnat i sand, lera, snö osv. ska
den bakre bogserkroken (A) användas som på
bilden.
Fäst bogserlinan i den bakre bogserkroken.

VARNING
l När du bogserar loss en bil som har fast-

nat, skall du kontrollera att ingen står
nära och att området runt bilen är fritt.

OBSERVERA
l Fastkoppling i någon annan del än i den spe-

ciella bogserkroken (A) kan resultera i ska-
dor på karossen.

Bogsera ett annat fordon
Fordonet får inte användas för att bogsera ett
annat fordon.

Körning under svåra
förhållanden

E00801703873

På en översvämmad väg

l Undvik översvämmade vägar. Om det
kommer vatten på bromsskivorna kan
bromsförmågan tillfälligt upphöra. Om
detta hänt skall du trampa ned bromspe-
dalen lätt för att prova om bromsarna
fungerar normalt. Om de inte gör det,
skall du trampa ned bromspedalen lätt
flera gånger medan du kör så att brom-
sarna torkar.

l Vid körning i regnväder eller på en väg
med stora vattensamlingar, kan ett vat-
tenlager bildas mellan däcken och väg-
banan.
Däckens förlorar väggreppet med vatten-
planing som följd och du förlorar både
styr- och bromsförmåga.
 
Tänk på följande för att undvika vatten-
planing:
 
(a) Kör med långsam hastighet.
(b) Använd inte slitna däck.
(c) Håll alltid rätt lufttryck i däcken.

På snö eller is

l Vi rekommenderar att du använder vin-
terdäck vid körning på en snötäckt eller
frusen väg.
Se avsnittet “Vinterdäck”.

l Undvik hög hastighet, plötslig accelera-
tion, hårda bromsningar och tvära sväng-
ar.

l Om du trampar ned bromspedalen vid
körning på snöiga eller isiga vägar kan
däcken förlora väggreppet. När greppet
mellan däcken och vägen minskar kan
däcken börja slira och då kan fordonet
kanske inte stannas med vanlig broms-
teknik. Bromstekniken är annorlunda om
bilen har låsningsfria bromsar (ABS).
Eftersom din bil har låsningsfria bromsar
(ABS), skall du trycka hårt på bromspe-
dalen och hålla den kvar hårt nedtryckt.

l Håll ett extra stort avstånd mellan din
egen bil och framförvarande fordon, och
undvik häftiga bromsningar.

l Ansamling av is på bromsarna kan göra
att hjulen låses. Sätt dig i rörelse från
stillastående långsamt efter att ha bekräf-
tat att området runt bilen är säkert.

Körning under svåra förhållanden
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VIKTIGT
l Tryck inte ned gaspedalen för fort. Om hju-

len bryter sig loss från isen kan bilen plöts-
ligt börja röra sig och orsaka en olycka.

På en ojämn eller gropig väg

l Kör så sakta som möjligt när du kör på
ojämna eller gropiga vägar.

VIKTIGT
l Inverkan på däcken och/eller hjulen när du

kör på en ojämn eller gropig väg kan skada
däcket och/eller hjulet.

l Karossen, stötfångarna, ljuddämparen och
andra delar kan skadas om bilen
• körs över en trottoarkant (t.ex. vid in- el-

ler utfart från en parkeringsplats);
• parkeras för nära mot en trottoarkant eller

liknande;
• körs i en brant sluttning.

Körning under svåra förhållanden
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Vårda bilen väl
E00900100984

För att din nya bil skall behålla sitt värde un-
der lång tid framåt är det mycket viktigt att
den vårdas på rätt sätt och enligt givna re-
kommendationer. Bilen måste alltid hållas i
gott skick så att de skadliga avgasutsläppen
blir de minsta möjliga. Välj material noga för
tvätting, etc., för att vara säker på att de inte
innehåller några frätande kemikalier. Vid
minsta tvekan, rekommenderar vi att du frå-
gar en specialist beträffande val av dessa ma-
terial.

VIKTIGT
l Rengöringsmedel kan vara farliga. Följ alltid

instruktionerna från tillverkaren av rengör-
ingsmedlen.

l För att undvika skador skall du aldrig använ-
da följande vid rengöring av din bil:
• Bensin
• Thinner
• Bensol
• Fotogen
• Terpentin
• Fotogen
• Lacknafta
• Koltetraklorid
• Nagellacksaceton
• Aceton

Rengöring av bilen
invändigt

E00900200611

Efter rengöring invändigt med vatten, rengör-
ingsmedel, etc., skall du torka av och låt tor-
ka på skuggig, väl ventilerad plats.

OBSERVERA
l Vid rengöring av insidan på bakrutan skall

allid en trasa eller ett mjukt papper användas
och torka alltid längs med de tunna värme-
trådarna så att de inte skadas.

VIKTIGT
l Använd inte organiska vätskor (lösningsme-

del, bensin, lacknafta, rödsprit etc.) alkaliska
eller sura lösningar.
Dessa kemikalier kan orsaka missfärgning,
fläckar eller krackeleringar i ytan.
Om du använder rengörings- eller polerme-
del, skall du kontrollera att de inte innehåller
någon av ovan nämnda vätskor.

Plast, vinyl, läder, tyg, filt, etc.
E00900300436

1. Torka av lätt med en mjuk trasa som
fuktats med en tvållösning.

2. Skölj trasan noga i rent vatten och vrid
ur trasan väl. Torka noga bort alla tvätt-
medelsrester.

OBSERVERA
l Använd inte rengöringsmedel, vårdande och

skyddande produkter som innehåller sillikon
eller vax.
Om sådana produkter används på instru-
mentpaneler eller andra delar, kan reflexer
uppstå i vindrutan som försämrar sikten.
Om sådana produkter hamnar på omkoppla-
re för elektriska tillbehör kan de sluta funge-
ra.

l Den blanka ytan på mittpanelen kan repas
om man gnuggar hårt med en borste, synte-
tiska fibrer eller en hård trasa.

Klädsel
E00900500193

1. För att bibehålla värdet på din nya bil
skall du vara försiktig med klädseln och
hålla bilen ren invändigt.
Använd dammsugare och borste för att
rengöra sätena. Vid fläckar ska vinyl-
och konstläder rengöras med ett lämpat
rengöringsmedel, medan tygklädsel kan
rengöras med antingen klädselmedel el-
ler en lösning av mild tvål och vatten.

2. Dammsug mattorna och tag bort eventu-
ella fläckar med specialtvättmedel för
mattor. Olja och fettfläckar kan tas bort
genom försiktig gnidning med en ren,
färgsäker trasa fuktad i lämpligt fläck-
borttagningsmedel.

Vårda bilen väl
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Läderklädsel*
E00900600963

1. För att rengöra, torka av läder lätt med
en mjuk trasa som fuktats med en två-
llösning.

2. Skölj trasan noga i rent vatten och vrid
ur. Torka noga bort alla tvättmedelsres-
ter.

3. Stryk sedan på något lämpligt skydds-
medel för äkta läder.

OBSERVERA
l Läderklädsel som blivit våt vid tvättning el-

ler av annan orsak måste omedelbart torkas
torr med en mjuk, ren trasa. Om den lämnas
fuktig kan mögel växa.

l Organiska lösningsmedel såsom tvättbensin,
fotogen, rödsprit och bensin, syror eller alka-
liska lösningsmedel kan missfärga ytan på
äkta läder. Använd endast milda, neutrala
rengöringsmedel.

l Ta bort smutsiga trasor eller oljiga substan-
ser snabbt eftersom de kan fläcka äkta läder.

l Äkta läder kan hårdna och krympa om det
utsätts för direkt solljus under lång tid. Par-
kera alltid i skugga när så är möjligt.

Rengöring utvändigt
E00900700137

Om något av följande får sitta kvar på din bil
kan det orsaka korrosion, missfärgning eller
fläckar; tvätta bilen snarast möjligt.

l Saltvatten och vägsalt.
l Sot och damm, järnpulver från fabriker,

kemiska ämnen (syror, alkaliska ämnen,
asfalt, etc.).

l Fågelspillning, döda insekter, sav från
träd, etc.

Tvättning
E00900902537

Kemiska ämnen i damm och smuts som stän-
ker upp från vägbanan kan skada både lack
och underrede om de får sitta kvar någon
längre tid.
Regelbunden tvättning och vaxning är bästa
sättet att bevara värdet på din bil. Detta gör
också att bilen är bättre skyddad mot regn,
snö, vägsalt, etc.
Tvätta inte bilen i direkt solljus. Parkera på
en skuggig plats och spola av löst damm.
Tvätta sedan hela bilen uppifrån och ned med
en mjuk borste eller svamp och mycket vat-
ten.
Använd ett milt bilschampo om nödvändigt.
Skölj noga och torka av med en mjuk och ren
trasa. Efter tvättning av bilen skall du noga
kontrollera och torka alla fogar och kanter på
dörrar, motorhuv, etc. där det är troligt att
smuts sitter kvar.

VIKTIGT
l Vid tvättning av undersidan av bilen eller

hjulen skall du vara försiktig så att du inte
skadar händerna.

l Om bilen har regnsensor ställer du spaken i
läge “OFF” för att avaktivera regnsensorn
innan du tvättar bilen. I annat fall slår torkar-
na när det stänker vatten på vindrutan vilket
kan leda till att de skadas.

l Du bör helst undvika överdrivet användande
av automatiska biltvättar eftersom tvättens
borstar kan orsaka repor i lacken som där-
med förlorar sin glans.
Eventuella repor syns mest på mörka färger.

l Spola aldrig vatten på de elektriska kompo-
nenterna i motorrummet eftersom det kan
försvåra start av motorn.
Var också försiktig när du spolar undersidan;
spola inte in i motorrummet.

l Vissa typer av högtryckssprutor arbetar med
hett vatten. Det finns då risk att plastkompo-
nenter mjuknar och ändrar form av värmen
med följden att det tränger in vatten i bilen.
Observera följande:
• Håll ett avstånd av ca 70 cm eller mer

mellan karossen och spolmunstycket.
• Vid spolning runt dörrfönstren bör avstån-

det vara minst 70 cm och spola i rät vin-
kel mot glasrutan.

Rengöring utvändigt
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VIKTIGT
l Efter tvättning av bilen, skall du köra bilen

sakta och samtidigt trycka ned bromspedalen
lätt många gånger för att torka bromsarna.
Om du lämnar bromsarna våta kan följden
bli försämrad bromsverkan. Likaså finns det
en risk att de kan frysa eller bli oanvändbara
på grund av rost, som gör att bilen blir omöj-
lig att flytta.

l Rådfråga personalen vid biltvätten och läs
denna handbok noggrant angående möjliga
skador innan du kör in i en automatisk bil-
tvätt. Om du inte följer nedanstående råd så
kan följden bli skador på bilen.
• De yttre backspeglarna skall vara infällda.
• Tag bort antennen.
• Torkararmarna skall vara fasttejpade.
• Om din bil har en bakre spoiler ska du

rådfråga personalen inna d använder bil-
vätten.

• Om bilen har regnsensor ställer du spaken
i läge “OFF” för att avaktivera regnsen-
sorn.

Vid kyla
Salt och andra kemikalier sprids på vägen i
vissa områden på vintern och kan ha en skad-
lig effekt på karossen. Tvätta bilen mycket
ofta enligt våra anvisningar om du kör på sal-
tade vägar. Vi rekommenderar att du låter
lägga på ett skyddsmedel och låter kontrolle-
ra underredsbehandlingen före och efter varje
vintersäsong.

Torka omedelbart bort alla vattendroppar från
gummilisterna runt dörrarna och bakluckan
så att de inte fryser fast.

OBSERVERA
l För att förhindra frysning på gummilisterna

runt dörrarna och bakluckan bör de behand-
las med silikonspray.

Vaxning
E00901000906

God vaxning av bilen gör att damm och väg-
kemikalier inte fastnar så lätt på lacken. Vaxa
bilen efter varje tvättning eller minst var tred-
je månad så att vatten rinner av lättare.
vaxa inte bilen i direkt solljus. Du skall vaxa
först efter att ytorna kallnat.
För information om hur du använder vax, se
vaxets instruktionsbok.

VIKTIGT
l Vax som innehåller slipmedel skall inte an-

vändas.

Polering
E00901100082

Bilen skall bara vaxas när lacken blivit matt
eller förlorat sin glans. Ytor med matt yta och
stötfångare av plast skall inte poleras, detta
kan göra att de blir fläckiga eller att utseendet
försämras.

Rengöring av plastdetaljer
E00901300794

Använd en svamp eller ett sämskskinn.
Om det kommer bilvax på den grå eller svar-
ta, grängade ytan på stötfångarna, andra
plastdetaljer eller lampor, blir ytan vit. Torka
i så fall rent med en mjuk trasa eller ett säm-
skskinn och ljummet vatten.

VIKTIGT
l Använd inte en hård borste eller något annat

slipande eller rivande som kan skada den
mjuka plastytan.

l Låt aldrig plastkomponenter komma i kon-
takt med bromsvätska, motorolja, smörjfett,
thinner eller svavelsyra (batterielektrolyt) ef-
tersom det kan bli fläckar, sprickor eller
missfärgning.
Om du skulle spilla något på en plastdetalj,
måste du omedelbart torka av med en mjuk
trasa, ett sämskskinn eller liknande fuktat i
en mild neutral tvättmedelslösning, skölj se-
dan delarna noga med rent vatten.

Förkromade delar
E00901400128

För att undvika fläckar och korrosion på för-
kromade komponenter skall du tvätta med
vatten och torka noga, därefter skall du stryka
på något lämpligt skyddsmedel. Detta skall
vintertid göras oftare.

Rengöring utvändigt
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Aluminiumfälgar*
E00901501751

1. Tag bort smuts med en tvättsvamp sam-
tidigt som du spolar vatten på hjulen.

2. Använd ett milt tvättmedel på smuts som
inte går bort med bara vatten.
Skölj av allt tvättmedel efter att du tvät-
tat hjulen.

3. Torka hjulen noga med ett sämskskinn
eller en mjuk trasa.

VIKTIGT
l Använd inte en borste eller något annat hårt

verktyg på fälgarna.
Det finns risk att det blir repor i fälgarna.

l Använd inget rengöringsmedel som innehål-
ler slipmedel, syra eller lut. Det finns risk att
ytan på fälgarna blir missfärgad eller skadad.

l Spruta inte hett vatten direkt från ett ångtvät-
taggregat eller liknande.

l Havsvatten och vägsalt kan orsaka korro-
sion. Spola av bilen snarast möjligt alla så-
dana föroreningar.

Fönsterglas
E00901600120

Fönsterglas kan normalt rengöras med en
svamp och bara vatten.

Fönstertvättmedel kan användas för att ta
bort olja, fett, döda insekter, etc. Efter tvätt-
ningen av glasytorna skall du torka torrt med
en torr trasa eller ett mjukt papper. Använd
aldrig samma trasa för att torka av glasytorna
som att torka av lacken; vax från de lackera-
de ytorna kan försämra genomskinlighet och
sikt.

OBSERVERA
l Vid rengöring av insidan på bakrutan skall

allid en trasa eller ett mjukt papper användas
och torka alltid längs med de tunna värme-
trådarna så att de inte skadas.

Torkarblad
E00901700088

Använd en mjuk trasa och fönstertvättmedel
för att tvätta bort fett, döda insekter, etc., från
torkarbladen. Byt torkarbladen när de inte
längre torkar bra. (Se sidan 10-12.)

Motorrum
E00902101578

Tvätta motorrummet både före och efter vin-
tern. Ägna speciell uppmärksamhet åt flänsar,
kanter och dolda partier där smuts, som inne-
håller vägsalt och andra skadliga kemikalier,
kan samlas.
Om vägsalt och andra kemikalier används på
vägarna där du kör, skall du tvätta motorrum-
met minst var 3:e månad.

Spola eller stänk aldrig vatten på de elektris-
ka komponenterna i motorrummet eftersom
det kan orsaka skador.
Låt aldrig angränsande delar, plastkomponen-
ter etc. komma i kontakt med svavelsyra (bat-
terielektrolyt) eftersom det kan orsaka sprick-
or, fläckar eller missfärgning av dem.
Om du skulle spilla på någon del, torka av
med en mjuk trasa, ett sämskskinn eller lik-
nande fuktat i en neutral tvättmedelslösning
och sedan omedelbart skölja de berörda de-
larna med mycket vatten.

Rengöring utvändigt

9-05OA0W18E1 Bilvård

9



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 OA0W18E1



Riktigt underhåll viktigt.................................................................... 10-02
Katalysator........................................................................................ 10-03
Motorhuv...........................................................................................10-03
Motorolja...........................................................................................10-04
Kylarvätska....................................................................................... 10-05
Spolarvätska...................................................................................... 10-07
Bromsvätska......................................................................................10-07
Batteri................................................................................................10-08
Däck.................................................................................................. 10-09
Byte av torkarbladsgummi................................................................ 10-12
Normalt underhåll............................................................................. 10-14
Säkringar........................................................................................... 10-14
Säkringar........................................................................................... 10-14
Byte av glödlampor...........................................................................10-19
Skärma av strålkastarna.................................................................... 10-26

Underhåll

 OA0W18E1

10



Riktigt underhåll viktigt
E01000102537

Riktigt och regelbundet underhåll gör att din
bil behåller utseende och värde under lång
tid.
Underhållsarbeten som beskrivs i denna in-
struktionsbok kan ägaren utföra själv.
Vi rekommenderar att kontroll och service
enligt serviceschemat utförs hos en auktorise-
rad MITSUBISHI MOTORS-verkstad eller
annan specialverkstad.
Om något inte skulle fungera eller om du
upptäcker något annat problem, rekommen-
derar vi att du låter kontrollera och reparera
det. I detta kapitel beskrivs kontroller och un-
derhållsarbeten som du kan utföra själv. Följ
instruktionerna och observera eventuell var-
ningar för varje speciellt arbete.

A- Kylarfläkt

B- Varningsetiketter
*: Bilens front

VARNING
l Vid kontroll eller underhållsarbete i mo-

torrummet skall motorn vara avstängd
och se till att motorn, om den är varm, får
tid att svalna innan du börjar arbetet.

l Om det är nödvändigt att arbeta med nå-
got i motorrummet med motorn i gång,
måste du vara speciellt försiktig så att inte
kläder, hår, etc., fångas av kylfläktarna,
drivremmarna eller andra rörliga delar.

l Kontrollera att det inte finns verktyg eller
trasor kvar i motorrummet efter utfört
underhåll.
Brand eller skador kan uppkomma om de
lämnas i motorrummet.

l Kylfläkten kan gå igång automatiskt även
om inte motorn är igång. Vrid tändnings-
låset till läget “LOCK” eller ställ funk-
tionsläget i OFF så att du kan arbeta sä-
kert i motorrummet.

l Rök inte, orsaka inga gnistor och tänd
ingen tändsticka i närheten av bränsle el-
ler batteriet. Bensinångor och batteriga-
ser är mycket explosiva.

l Var mycket försiktig när du arbetar nära
batteriet. Det innehåller giftig och korro-
siv svavelsyra.

l Kryp inte in under bilen när den bara vi-
lar på en domkraft. Använd alltid riktiga
pallbockar.

VARNING
l Felaktig hantering av komponenter och

material vid arbete med bilen kan vara en
säkerhetsrisk. Vi rekommenderar att du
konsulterar en specialist för att få erfor-
derlig information.

Kontrollera att delarna i motorrummet är pla-
cerade enligt nedanstående figur.

1. Bromsvätskebehållare (RHD)
2. Oljesticka
3. Batteri
4. Bromsvätskebehållare (LHD)
5. Spolarvätskebehållare
6. Motoroljelocket
7. Kylvätskebehållare

Riktigt underhåll viktigt
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Om ditt fordon lyfts med en ga-
ragedomkraft

E01011501097

Använd den position som bilden visar.

Använd aldrig den 

bakre hjulupphängningen 

som domkraftsstöd.

 

*: Bilens front

VARNING
l Placera domkraften endast i de lyftpunk-

ter som visas här. Om domkraften place-
ras felaktigt kan bilen skadas eller också
kan domkraften tippa ikull med persons-
kador som följd.

VARNING
l Använd inte domkraften på sluttande el-

ler mjuk mark.
Om domkraften placeras på fel plats, kan
bilen bli skev eller också kan domkraften
välta med personskador som följd. Domk-
raften skall alltid placeras på en plan,
hård yta. Innan du placerar domkraften
skall du kontrollera att det inte ligger
grus och småsten på marken.

Katalysator
E01000202626

Systemet för rening av avgaserna med hjälp
av katalysator är synnerligen effektivt när det
gäller att minska mängden skadliga gaser.
Katalysatorn är monterad i avgassystemet.
Det är viktigt att motorn alltid är i gott skick
för att katalysatorn skall fungera korrekt och
för att undvika att katalysatorn skadas.

VARNING
l Kör inte över och parkera inte över torrt

gräs, torra löv eller annat brännbart ma-
terial som kan komma i kontakt med heta
avgaser eller heta delar i avgassystemet.

l Rostskyddsfärg får inte anbringas på ka-
talysatorn.

OBSERVERA
l Använd bränsle av den typ som rekommen-

deras i “Välj rätt bränsle” på sid 2-02.

Motorhuv
E01000304588

Öppna

1. Drag låsspaken mot dig för att frikoppla
motorhuven.

2. Lyft motorhuven samtidigt som du håller
säkerhetsspärren åt sidan.

Katalysator
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OBSERVERA
l Vindrutetorkarna måste vara i ursprungsläge

innan du öppnar motorhuven. Underlåtenhet
att göra detta kan skada huven, torkararmar-
na eller vindrutan.

3. Ställ upp motorhuven genom att sätta in
änden på stödstången i uttaget i motor-
huven.

VIKTIGT
l Observera att stödstången kan lossna om den

öppna motorhuven lyfts av en kraftig vind-
stöt.

l Efter att du satt in stödstången i sitt hål, mås-
te du kontrollera att den med säkerhet hind-
rar motorhuven mot att falla ned så du inte
får den i huvudet eller på kroppen.

Stäng

1. Lossa stödstången och sätt fast den i sin
hållare.

2. Sänk sakta ned motorhuven tills det är ca
20 cm kvar och låt den sedan falla ned.

3. Se till att huvet är säkert låst genom att
lyft försiktigt mitt i dess framkant.

VIKTIGT
l Var försiktig så att du inte klämmer fingrar-

na när du stänger motorhuven.

VIKTIGT
l Innan du startar måste du kontrollera att mo-

torhuven är riktigt stängd. Om motorhuven
inte är riktigt stängd kan den plötsligt blåsa
upp under körning. Det kan bli mycket far-
ligt.

OBSERVERA
l Om motorhuven inte går igen riktigt skall du

öppna den och släppa den från litet större
höjd.

l Tryck inte ner motorhuven hårt med händer-
na eftersom det kan bli en buckla i motorhu-
ven.

Motorolja
E01000404866

Kontrollera och fyll på moto-
rolja så här

MAX. MIN.

Motorolja
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Motoroljan har mycket stor betydelse för mo-
torns prestanda, livslängd och startsäkerhet.
Använd alltid rekommenderad motorolja och
lämplig viskositet.
Alla motorer förbrukar en viss mängd olja
under normal körning. Därför är det mycket
viktigt att kontrollera oljenivån med regel-
bundna intervaller och alltid före starten på
en längre körning.
 

1. Parkera fordonet på en horisontell yta.
2. Stäng av motorn.
3. Vänta några minuter.
4. Drag upp mätstickan och torka av den

med ett mjukt, rent papper.
5. Sätt tillbaka mätstickan och tryck ned

den så långt det går.
6. Drag upp mätstickan och läs av oljeni-

vån. Nivån skall alltid ligga inom mar-
keringarna.

7. Om oljenivån ligger under den nedre
gränsen, tag bort påfyllningslocket på
ventilkåpan och fyll på olja så att nivån
ligger inom specificerad nivå. Fyll inte
för mycket för att undvika motorskador.
Använd alltid specificerad motorolja och
blanda aldrig olika typer av olja.

8. Skruva fast locket ordentligt efter påfyll-
ningen av olja.

9. Kontrollera oljenivån genom att repetera
momenten 4 till 6.

OBSERVERA
l Motoroljan försämras snabbt om bilen ut-

sätts för svåra förhållanden, och då krävs ol-
jebyte oftare.
Se underhållsschemat.

l Beträffande hantering av gammal olja, se si-
dan 2-05.

Val av motorolja

l Välj motorolja med för årstiden lämplig
viskositet (SAE-nummer).

l Använd motorolja som överensstämmer
med följande klassifikation:
• API kvalitetsklass: “För service SM”

eller högre
• ILSAC certifierad olja
• ACEA-klassifikation:

“För service A1/B1, A3/B3, A3/B4 el-
ler A5/B5”

OBSERVERA
l Användning av tillsatser (additiver) rekom-

menderas ej eftersom de kan minska effek-
ten av de tillsatser som redan finns i oljan.
Följden kan bli skador och mekaniska fel.

Kylarvätska
E01000503192

Kontrollera kylarvätskan så
här

Det finns en genomskinlig behållare (A) för
kylarvätska i motorrummet.

Kylarvätska
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Vätskenivån skall alltid ligga mellan marker-
ingarna “L” (LOW) och “F” (FULL) när mo-
torn är kall.

FULLT

LÅG

Fyll kylarvätska så här

Kylsystemet är av sluten typ och normalt
skall vätskeförlusten vara mycket liten. En
tydlig sänkning av vätskenivån tyder på att
systemet läcker. Om detta händer, rekom-
menderar vi att du låter kontrollera systemet
så snart som möjligt.
Om nivån skulle falla under “L” (LOW) i be-
hållaren ska du öppna locket och fylla på ky-
larvätska.

Om behållaren är helt tom ska du dessutom ta
av kylarlocket (B) och fylla på kylarvätska
tills nivån når påfyllningshalsen.

VARNING
l Öppna inte kylarlocket när motorn är

mycket het. Det är övertryck i kylsyste-
met och utsprutande het kylarvätska kan
orsaka allvarliga brännskador.

Frostskyddsvätska
Kylarvätskan innehåller etylenglykol med en
antikorrosions-tillsats. Vissa delar av motorn
är tillverkade av aluminiumlegering och för
att undvika att dessa delar rostar måste kyl-
vätskan bytas med jämna mellanrum.
 
Använd “MITSUBISHI MOTORS GENUI-
NE SUPER LONG LIFE COOLANT PRE-
MIUM” eller likvärdig*.
*: likvärdigt högkvalitativt etylenglykolbase-
rat icke-silikat, icke-amin, icke-nitrat och
icke-borat kylmedel med långlivslängds hyb-
rid organisk syra-teknik
MITSUBISHI MOTORS GENUINE Coolant
ger mycket gott skydd mot rost och korrosion
för alla metaller inklusive aluminium och
motverkar igensättning av kylaren, värmesys-
temet, cylinderlocket, cylinderblocket, etc.

Eftersom den antikorrosiva tillsatsen är nöd-
vändig i kylsystemet får den riktiga kylar-
vätskan inte ersättas med bara vatten, inte ens
under sommaren. Den erforderliga koncentra-
tionen av frostskyddsvätska varierar med
temperatur och årstid.
 
Över -35 °C: 50 % koncentration av frosts-
kyddsmedel
Under -35 °C: 60 % koncentration av frosts-
kyddsmedel

VIKTIGT
l Använd inte kylarsprit eller metanol, eller

kylarvätska som innehåller sprit eller meta-
nol som frostskydd. Användning av felaktig
kylarvätska kan orsaka korrosion på alumi-
niumkomponenterna.

l Använd inte vatten för justering av kylväts-
kans koncentration.

l En koncentration som överskrider 60 resul-
terar i att både frostskyddet och kyleffekten
försämras med åtföljande dålig inverkan på
motorn.

l Fyll inte på med bara vatten.

Vid kyla

Koncentrationen ska kontrolleras före start i
kall väderlek och frostskyddsmedel läggas till
i systemet vid behov för att förhindra frosts-
kador på motorn och kylaren.

Kylarvätska
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Spolarvätska
E01000702298

Öppna locket på behållaren med spolarvätska
och kontrollera spolarvätskenivån.
Fyll på med spolarvätska om nivån är låg.
Maximal nivå är ca 5 cm under behållarens
ovankant.

Övre yta

Fullt

OBSERVERA
l Behållaren med spolarvätska förser vindru-

tan och bakrutan (i förekommande fall) med
vätska.

Vid kyla

För att spolarna skall kunna användas vid
kyla måste spolarvätska med frostskyddsme-
del användas.

Bromsvätska
E01000902069

Kontrollera vätskenivån så här

Bromsvätskenivån måste ligga mellan mar-
keringarna “MAX” och “MIN” på behålla-
ren.

LHD

RHD

Vätskenivån kontrolleras med en flottör. När
vätskenivån sjunker under “MIN”-markering-
en tänds bromsvarningslampan.
Bromsvätskenivån sjunker varefter brom-
sklossarna förslits och är inte tecken på något
fel.
 
Om bromsvätskenivån sjunker tydligt redan
efter en kort tid, tyder det på en läcka i syste-
met.
Om detta händer, rekommenderar vi att du lå-
ter kontrollera bilen.

Typ av bromsvätska

Använd endast bromsvätska enligt specifika-
tion DOT3 eller DOT4 direkt ur plomberad
burk/flaska. Bromsvätskan är hygroskopisk
(dvs. tar upp fukt). För mycket fukt i broms-
vätskan har skadlig inverkan på bromssyste-
met och kan försämra bromsverkan.

VARNING
l Var försiktig vid hantering av bromsväts-

ka. Den kan irritera ögon och hud och
kommer att skada lackerade ytor.
Torka upp eventuellt spill omedelbart.
Om bromsvätskan kommer på dina hän-
der, eller i dina ögon, spola medelbart
med rent vatten. Uppsök en doktor om
det behövs.

Spolarvätska
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VIKTIGT
l Använd endast specificerad bromsvätska.

Blanda inte bromsvätska av olika fabrikat
för att undvika kemiska reaktioner.
Låt aldrig någon petroleumbaserad vätska
stänka i, blandas med eller komma ned i
bromsvätskan.
Detta skadar tätningarna.

l Locket skall alltid vara påskruvat, utom vid
påfyllning, för att förhindra att bromsvätskan
försämras.

l Rengör locket innan du tar av det och sätt
fast så det sitter säkert efter påfyllningen.

Batteri
E01001202274

Batteriets kondition har stor betydelse både
vid start av motorn och för bilens elektriska
system. Regelbunden kontroll och riktigt un-
derhåll av batteriet är speciellt viktigt vinter-
tid.

Kontroll av batteriets elektro-
lytnivå

Elektrolytnivån skall ligga mellan markering-
arna på utsidan av batteriet. Fyll på med des-
tillerat vatten om nödvändigt.
Invändigt är batterikärlet uppdelat i många
celler; tag av batteripluggarna och fyll varje
cell till den övre markeringen. Men fyll inte
över de övre markeringarna elektrolyten kan
läcka ut under körning och orsaka skador.
Kontrollera elektrolytnivån åtminstone var
fjärde vecka, beroende på aktuella körförhål-
landen.
Även om ett batteri inte används sker en viss
självurladdning med tiden. Kontrollera det
var fjärde vecka och underhållsladda med låg
strömstyrka om nödvändigt.

Vid kyla
E01010900084

Batteriets kapacitet minskar vid låg tempera-
tur. Detta är normalt för de kemiska proces-
serna i batteriet.
Det är därför som ett mycket kallt, dåligt lad-
dat batteri, endast ger en liten del av den
startström som normalt finns tillgänglig.
Vi rekommenderar att du kontrollerar batteri-
et före vintern, och om nödvändigt, laddar el-
ler byter det.
Det ger inte bara säkrare start utan ett batteri
som alltid hålls fulladdat får också längre
livslängd.

Från- och tillkoppling
E01011001379

Vid bortkoppling av batterikablarna får mo-
torn inte vara i gång; börja med den negativa
(–) kabeln och tag sedan bort den positiva (+)
kabeln. Vid tillkoppling av batterikablarna
börja med den positiva (+) kabeln och koppla
sedan den negativa (–) kabeln.

OBSERVERA
l Tag av skyddet över terminalen (A) innan du

kopplar från eller till den positiva (+) termi-
nalen på batteriet.

Batteri
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OBSERVERA
l Lossa muttern (B) och tag sedan bort batteri-

kabeln från den positiva (+) terminalen.

VARNING
l Orsaka inga gnistor, håll cigaretter och

öppen låga långt bort från batteriet där-
för att det kan explodera.

l Elektrolyten innehåller starkt frätande
svavelsyra. Var noga med att inte få elekt-
rolyt i ögonen, på händerna eller på klä-
derna och inte heller på bilen.
Spilld elektrolyt skall omedelbart spolas
bort med mycket vatten.
Kontakta läkare omedelbart vid irritation
i ögon eller på huden efter kontakt med
elektrolyt.

VARNING
l Det måste vara god ventilation vid ladd-

ning eller användning av ett batteri i ett
stängt utrymme.

VIKTIGT
l Håll det utom räckhåll för barn.

l Anslut aldrig batteriet om tändningslåset är i
läget “ON”. Då kan elektriska komponenter
skadas.

l Kortslut aldrig batteriet. Det kan överhettas
och skadas.

l Tag bort batterikablarna om batteriet skall
snabbladdas.

l Lossa alltid minuskabeln (–) först för att för-
hindra kortslutning.

l Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar
nära batteriet.

l Låt aldrig angränsande delar, plastkompo-
nenter etc. komma i kontakt med svavelsyra
(batterielektrolyt) eftersom det kan orsaka
sprickor, fläckar eller missfärgning av dem.
Om du skulle spilla på någon del, torka av
med en mjuk trasa, ett sämskskinn eller lik-
nande fuktat i en neutral tvättmedelslösning
och sedan omedelbart skölja de berörda de-
larna med mycket vatten.

OBSERVERA
l Håll polbultarna rena. Stryk på skyddsfett

efter tillkoppling av batteriet. Rengör polbul-
tarna med ljummet vatten.

l Kontrollera regelbundet att batteriet sitter
fast så att det inte kan lossna under körning.
Kontrollera också att batterikablarna är väl
fastdragna.

l Tag bort batteriet om bilen inte skall använ-
das under en längre tid och förvara batteriet
på frostfri plats. Vid lagring skall batteriet
vara fulladdat.

Däck
E01001300301

VARNING
l Om du kör med däck som är slitna, ska-

dade eller felaktigt pumpade, kan du för-
lora kontrollen över bilen eller snabbt
tömma däcken vilket kan leda till en
krock med allvarliga skador eller till och
med dödsfall.

Däck
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Lufttryck i däcken
E01001402843

Punkt Däckdimension Fram Bak
Normaldäck 165/65R14 79S 2,7 bar (39 psi) [270 kPa]

175/55R15 77V 2,2 bar (32 psi) [220 kPa],
2,4 bar (35 psi) [240 kPa]*

Kompakt reservdäck T115/70D14 88M 4,2 bar (60 psi) [420 kPa]
*: Över 160 km/h

Kontrollera lufttrycket i alla däcken när de är kalla. Om lufttrycket är för högt eller för lågt, justera till specificerat tryck.
Efter att du justerat däcktrycket, skall du kontrollera om däcken har några skador och om luft läcker ut. Kom ihåg att sätta en ventilhatt på varje
ventil.
 
Hjulens kondition

E01001802052

1- Markering av platsen för förslitningsvar-
nare

2- Förslitningsvarnare

Kontrollera om däcken är slitna, har sprickor
eller andra fel. Byt ut däcket om det har dju-
pa skärskador eller sprickor. Kontrollera ock-
så att det inte fastnat metallbitar eller stenar i
däckmönstret.
Det kan vara mycket farligt att använda slitna
däck på grund av den ökade risken för slir-
ning och vattenplaning. Däckens mönsterdjup
måste vara mer än 1,6 mm för att däcken ska
uppfylla minimikraven.
Förslitningsvarnare visas på ytan allt efter-
som däcket slits, och anger när däcket inte
längre uppfyller minimikraven för använd-
ning. När dessa förslitningsvarnare syns mås-
te däcken bytas ut mot nya.

Byte av däck och fälgar
E01007201628

VIKTIGT
l Undvik att använda andra däck än de rekom-

menderade och att kombinera olika typer av
däck, eftersom detta kan försämra körsäker-
heten.
Se “Däck och fälgar” på sid 11-08.

l Även om en fälg har samma dimension och
offset som den specificerade typen av fälg,
kanske formen gör att den ändå inte kan
monteras korrekt. Vi rekommenderar att du
frågar en specialist innan du använder andra
fälgar som du har.

Däck
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VIKTIGT
l Endast MITSUBISHI MOTORS ORIGI-

NAL-däck bör användas om ditt fordon är
utrustat med ett övervakningssystem för luft-
tryck i däcken.
Användande av andra sorters däck riskerar
uppkomst av luftläckor och sensorskador, ef-
tersom det då inte är möjligt att installera
tryckmätare ordentligt.
Se “TPMS (Tyre pressure monitoring sy-
stem)” på sid 6-41.

Omflyttning av däcken
E01001901489

Däckslitaget varierar med bilens kondition,
vägbanans beskaffenhet och förarens körsätt.
För att fördela däckslitaget och förlänga livs-
längden på däcken är det lämpligt att flytta
om däcken omedelbart om du upptäcker nå-
got onormalt slitage eller när skillnaden i för-
slitning mellan fram- och bakdäck är märk-
bart stor.

Vid omflyttning skall du samtidigt se om
däcken är ojämnt slitna eller har skador.
Onormalt slitage orsakas vanligen av felak-
tigt lufttryck i däcken, felaktig hjulinställ-
ning, obalanserade hjul eller hårda broms-
ningar. Vi rekommenderar att du låter kon-
trollera det för att fastställa orsaken till den
ojämna förslitningen av däcket.

Däck som inte har pilar som visar rotationsriktningen

Däck som har pilar som visar rotationsriktningen

Fram

Fram

VIKTIGT
l Ett kompakt reservhjul kan tillfälligt monte-

ras i stället för ett hjul som demonterats vid
omflyttning av hjulen. Det får emellertid inte
ingå i den regelbundna omflyttningen av
hjulen.

VIKTIGT
l Om däcken har pilar (A) som anger rota-

tionsriktningen, skall du bara skifta mellan
fram- och bakhjul på vänstra sidan, och mel-
lan fram- och bakhjul på högra sidan. Behåll
varje däck på sin ursprungliga sida av bilen.
När du monterar däck skall du se till att pi-
larna pekar i hjulens rotationsriktning när bi-
len går framåt. Ett däck vars pil pekar i fel
riktning kan inte utnyttjas till sin fulla kapa-
citet.

Fram

VIKTIGT
l Undvik att samtidigt använda olika typer av

däck. Körning med däck av olika typer kan
inverka på bilens köregenskaper och säker-
het.

Däck
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Vinterdäck
E01002002194

Vinterdäck ska användas vintertid. För att bi-
behålla stabiliteten i körningen, skall vinter-
däck av samma dimension och med samma
slitbanemönster monteras på alla 4 hjulen.
Ett vinterdäck som har slitits ned till 50 % är
inte längre lämpligt att använda.
Vinterdäck som inte motsvarar specifikatio-
nerna får inte användas.

VIKTIGT
l Kom ihåg tillåten max hastighet för dina

vinterdäck och gällande hastighetsbegräns-
ningar.

l Endast MITSUBISHI MOTORS ORIGI-
NAL-däck bör användas om ditt fordon är
utrustat med ett övervakningssystem för luft-
tryck i däcken.
Användande av andra sorters däck riskerar
uppkomst av luftläckor och sensorskador, ef-
tersom det då inte är möjligt att installera
tryckmätare ordentligt.
Se “TPMS (Tyre pressure monitoring sy-
stem)” på sid 6-41.

OBSERVERA
l Lagar och förordningar beträffande använd-

ning av vinterdäck (hastighet, användnings-
tid, typ, etc.) varierar. Tag reda på och följ
de lagar och förordningar som gäller i det
land du planerar att köra.

Byte av torkarbladsgummi
E01008200338

Vindrutetorkarblad (förarsi-
dan)

1. Lyft upp torkararmen från vindrutan.
2. Dra i torkarbladet tills dess stopp (A)

lossnar från kroken (B). Drag sedan ut
bladet helt och tag bort det.

OBSERVERA
l Se till att inte torkararmen slår ned på vind-

rutan; glaset kan skadas.

3. Sätt fast hållarna (C) på det nya torkar-
bladet.

Se på bilden så att du är säker på att hål-
larna är rätt linjerade när du sätter fast
dem.

4. Sätt fast torkarbladet på armen, börja
med den motsatta änden mot stoppet.
Kontrollera att kroken (B) sitter korrekt i
spåren i bladet.

OBSERVERA
l Om hållare inte levereras med det nya bla-

det, använd hållaren från det gamla bladet.

Byte av torkarbladsgummi
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5. Skjut in torkarbladet tills kroken (B)
kopplas säkert fast i stoppet (A).

Vindrutetorkarblad (passage-
rarsidan)/bakrutans vindrute-
torkarblad

1. Lyft upp torkararmen från glasytan.
2. Drag torkarbladet nedåt för att lossa det

från stoppet (A) i änden av torkararmen.
Drag ut bladet helt och tag bort det.

3. Skjut in det nya bladet genom kroken
(B) på torkararmen.

OBSERVERA
l Var försiktig så att inte torkararmen slår ned

på rutan; glaset kan skadas.

4. Sätt in hållaren (C) ordentligt i spåret
(D) i torkarbladet.

Se bilden för att garantera att hållarna är
rätt linjerade när du sätter in dem i spå-
ret.

OBSERVERA
l Om någon hållare inte levererats med det

nya bladet –använd hållaren från det gamla
bladet.

Byte av torkarbladsgummi
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Normalt underhåll
E01002700559

Bränsle, kylarvätska, olja och
avgasläckage

Titta under din bil för att se om bränsle, olja
och/eller avgaser läcker ut.

VARNING
l Om du upptäcker ett misstänkt bränsle-

läckage eller om du känner bränslelukt,
ska du inte starta bilen - kontakta en auk-
toriserad MITSUBISHI MOTORS verk-
stad för hjälp.

Yttre och inre lampors funk-
tion

Använd belysnings-/blinkersspaken vid kon-
troll av att alla lampor fungerar riktigt.
Om någon lampa inte lyser kan det bero på
att säkringen är avbränd eller att glödlampan
är trasig. Kontrollera först säkringen. Om
säkringen är hel, kontrollera glödlampan.
För information om kontroll och byte av säk-
ringar och glödlampor se “Säkringar” på sid
10-14 och “Byte av glödlampor” på sid 10-19.
Om säkringarna och lamporna är hela, re-
kommenderar vi att du låter kontrollera och
reparera bilen.

Instrument, mätare och indi-
kerings-/varningslampor

Starta motorn och kontrollera att alla instru-
ment, mätare och indikerings-/varningslam-
por fungerar.
Om något är felaktigt, rekommenderar vi att
du låter inspektera din bil.

Smörjning av gångjärn och
dörrlås

Kontrollera alla lås och gångjärn, och om
nödvändigt, låt smörja dem.

Säkringar
E01002900636

En säkring smälter för att förhindra brand om
en hög strömstyrka skulle flyta genom vissa
elektriska system.
Om en huvudsäkring brinner av, rekommen-
derar vi att du låter kontrollera din bil.
Läs om säkringarna i avsnittet “Placering av
säkringarna i motorrummet” på sid 10-16.

VARNING
l Säkringar får inte ersättas med något an-

nat ledande material. Om inte korrekt
säkring monteras kan följden bli brand i
bilen, skador på egendom och allvarliga
eller dödliga personskador.

Säkringar
E01003002319

Säkringsblockens placering

För att förhindra skador på elsystemet på
grund av kortslutning eller överbelastning är
varje enskild krets skyddad med en säkring.
Det finns säkringsblock i passagerarutrym-
met och i motorrummet.

Kupén (vänsterstyrda modeller)
Säkringsblocken i kupén är placerade bakom
säkringsluckan framför förarsätet som bilden
visar.

Normalt underhåll
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Drag bort säkringslocket.

Kupén (högerstyrda modeller)
Säkringsblocken i kupén är placerade bakom
handskfacket som bilden visar.

1. Öppna handskfacket.

2. Samtidigt som du trycker på handskfac-
kets sida hakar du av de vänstra och
högra krokarna (A) och sänker ned
handskfacket.

3. Ta bort handskfacksfästet (B) och ta se-
dan bort handskfacket.

Motorrum
I motorrummet är säkringsblocket placerat
som bilden visar.

Tryck in fliken (A) och dra upp kåpan (B).

Säkringarnas kapacitet
E01007700727

Säkringarnas amperetal och namnen på de el-
system som skyddas av säkringarna anges på
insidan av säkringslocket (vänsterstyrda bi-
lar), baksidan av handskfacket (högerstyrda
bilar) och insidan av säkringsblockets hölje (i
motorrummet).

OBSERVERA
l Reservsäkringar finns i säkringsblocket i

motorutrymmet. Använd alltid en säkring
med samma kapacitet som originalet vid
säkringsbyte.

Säkringar
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Förteckning över placeringen
av säkringarna i passagerarut-
rymmet

E01007900846

Nr. Sym-
bol El-system Kapa-

citet

1 Baklampa (väns-
ter) 7,5 A

2 Cigarettändare 15 A

3 Tändspole 10 A

4 Startmotor 7,5 A

5 — — —

6 — — —

7 Baklampa (hö-
ger) 7,5 A

Nr. Sym-
bol El-system Kapa-

citet

8 Utvändiga back-
speglar 7,5 A

9 Motorstyrnings-
enhet 7,5 A

10 Styrenhet 7,5 A

11 Dimbakljus 10 A

12 Centrallås 15 A

13 Taklampa 15 A

14 Bakrutetorkare 15 A

15 Mätare 7,5 A

16 Relä 7,5 A

17 Värmesäten 20 A

18 Tillval 10 A

19 El-värmd back-
spegel 7,5 A

20 Vindrutetorkare 20 A

21 Backlampor 7,5 A

22 Defroster 30 A

23 Värmesystem 30 A

24 — — —

Nr. Sym-
bol El-system Kapa-

citet

25 Radio 10 A

26 Elektronisk styr-
enhet 15 A

l Beroende på bilens specifikation och ut-
rustningsnivå kanske inte alla säkringar
är monterade i just din bil.

l Tabellen ovan visar de huvudkomponen-
ter som skyddas av resp. säkring.

Placering av säkringarna i mo-
torrummet

E01008002125

Säkringar
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Nr. Sym-
bol El-system

Ka-
paci-
tet

SBF1 Motor för kylarfläkt
40
A*

SBF2 ABS låsningsfritt
bromssystem

30
A*

SBF3 Startlås
40
A*

SBF4 Elektriska fönsterhis-
sar

40
A*

BF1 DC-DC (P/T) 30 A

BF2 DC-DC (AUDIO) 30 A

F1 Halvljus
(vänster)

Halogen 10 A

HID 20 A

F2 Halvljus (hö-
ger)

Halogen 10 A

HID 20 A

F3 Strålkastare helljus
(vänster) 10 A

F4 Strålkastare helljus
(höger) 10 A

F5 Signalhorn 10 A

F6 Dimlampor fram 15 A

*: Säkring

Nr. Sym-
bol El-system

Ka-
paci-
tet

F7 Halvljusautomatik 10 A

F8 — — —

F9 — — —

F10 Batteriströmgivare 7,5 A

F11 — — —

F12 Bromslampor 15 A

F13 Tändspole 7,5 A

F14 Motorstyrning 7,5 A

F15 Generator 7,5 A

F16 Varningsblinkers 10 A

F17 Automatisk växellåda 15 A

F18 Luftkonditionering 10 A

F19 ETV 15 A

F20 Startmotor 7,5 A

F21 CVT-olja/pump 15 A

F22 Bränslepump 15 A

F23 Motor 20 A

*: Säkring

Nr. Sym-
bol El-system

Ka-
paci-
tet

F24 Automatisk växellåda 7,5 A

#1 — Reservsäkring 20 A

#2 — Reservsäkring 30 A
*: Säkring

l Beroende på bilens specifikation och ut-
rustningsnivå kanske inte alla säkringar
är monterade i just din bil.

l Tabellen ovan visar de huvudkomponen-
ter som skyddas av resp. säkring.

Säkringsboxen innehåller inte reservsäkringar
i storlekarna 7,5 A, 10 A eller 15 A. Om nå-
gon av dessa säkringar löser ut ersätter du
med följande säkring.
7,5 A: Utvändiga backspeglar
10 A: Alternativ
15 A: Cigarettändare
När du använder en ersättningssäkring ska du
byta den mot en säkring med rätt amperetal
så snart som möjligt.

Identifiering av säkringar
E01008100366

Kapacitet Färg

7,5 A Brun

Säkringar
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Kapacitet Färg

10 A Röd

15 A Blå

20 A Gul

30 A Grön (säkring) / Rosa (krets-
brytare)

40 A Grön (säkring)

Byte av säkringar
E01007800887

1. Innan du byter en säkring skall du alltid
stänga av den berörda strömkretsen och
vrida startnyckeln till “LOCK” eller stäl-
la funktionsläget i OFF.

2. Ta bort säkringsutdragaren (A) från insi-
dan av säkringsboxen i motorrummet.

3. Titta i säkringstabellen och kontrollera
sedan säkringen i kretsen med problem.

B- Hel säkring
C- Avbränd säkring

OBSERVERA
l Om något system inte fungerar trots att säk-

ringen för systemet är hel, kan det vara nå-
got fel i systemet eller annat fel. Vi rekom-
menderar att du låter kontrollera din bil.

4. Sätt i en ny säkring med samma kapaci-
tet med hjälp av säkringsutdragaren och
sätt den på samma plats i säkringsblock-
et.

VIKTIGT
l Om den nyinsatta säkringen brinner av efter

en kort stund, rekommenderar vi att du låter
kontrollera elsystemet för att fastställa orsa-
ken och rätta till felet.

l Sätt aldrig i en säkring med högre kapacitet
än specifikationen och ersätt aldrig en säk-
ring med ståltråd, metallfolie, etc.; stor risk
att elkablarna blir överhettade med brand
som följd.

Säkringar
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Byte av glödlampor
E01003101948

Innan du byter en lampa skall du kontrollera
att den är avstängd. Tag inte på glaset på den
nya lampan med bara fingrarna; hudfett som
fastnar på glaset kommer att förångas när
lampan blir varm och ångan kondenseras se-
dan på reflektorn så att ytan blir matt.

VIKTIGT
l Glödlampor är mycket heta omedelbart efter

att de släckts.
Vid byte av en glödlampa skall du vänta tills
den svalnat innan du tar i den. I annat fall
kan du bränna dig.

l Hantera halogenlampor försiktigt. Gasen i en
halogenlampa har högt tryck, så om du tap-
par, knackar på eller repar en halogenlampa
kan den explodera.

l Håll aldrig i en halogenglödlampa med bar
hand, en smutsig handske eller liknande.
Hudfett kan leda till att glödlampan spricker
nästa gång strålkastarna tänds.
Om glasytan blir smutsig, måste den rengör-
as med rödsprit, thinner eller liknande; sätt
därefter in lampan när den är helt torr.

VIKTIGT
l Installera inte lampor av LED-glödlampstyp

som går att köpa i dagligvaruhandeln.
LED-glödlampor som finns att köpa i dag-
ligvaruhandeln har en negativ inverkan på
bilens funktion. De kan t.ex. förhindra att
lampor och annan utrustning i bilen fungerar
på avsett sätt.

OBSERVERA
l Om du är osäker på hur du skall utföra det

arbete som krävs, rekommenderar vi att du
kontaktar en specialist.

l Var försiktig så att du inte repar karossen när
du tar bort en glödlampa och ett lampglas.

OBSERVERA
l När det regnar eller efter att bilen tvättats,

blir det ibland imma på insidan av glasen.
Detta är samma fenomen som när det blir
imma på insidan av vindrutan en fuktig dag,
och är inte tecken på något fel. När lampan
tänds, gör värmen att imman försvinner. Om
emellertid vatten samlas inne i lampan, re-
kommenderar vi att du låter kontrollera den.

Glödlampans placering och ka-
pacitet

E01003201604

VIKTIGT
l När du byter en glödlampa, var noga med att

montera en ny lampa med samma Watt-tal
och färg.
Om du installerar en annan glödlampa kan
glödlampan sluta fungera eller inte tändas,
och kan leda till bilbrand.

Byte av glödlampor
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Utsidan
E01003305179

Fram

Typ A

Typ B

Typ A: Strålkastare av halogentyp

Typ B: Bi-xenon-strålkastare av
HID-typ (högintensiv urladd-
ning)

1- Blinkerslampor fram: 21 W (PY21W)

2- Strålkastare:
Typ A: 60/55 W (H4)
Typ B: 25 W (D5S)

3- Positionslampor:
Typ A: 5 W (W5W)
Typ B: −

4- Typ 1
Halvljuslampor: 13 W (P13W)

Typ 2
Främre dimljus: 35 W (H8)
Halvljuslampor: 13 W (P13W)

5- Sidoblinkers (på stötfångare)*: 5 W
6- Sidoblinkers (på sidobackspegel)*

Koder inom parentes anger typ av lam-
pa.

VARNING
l Bi-xenon HID-strålkastare använder hög-

spänning. Om du försöker serva någon
systemkomponent kan du bli allvarligt
skadad eller dödad.
Kontaktaen auktoriserad MITSUBISHI
MOTORS verkstad när helst det är nöd-
vändigt att reparera en HID-strålkastare
“Bi-xenon” eller byta glödlampa.

OBSERVERA
l Det går inte att reparera eller byta ut enbart

glödlampan för sidoblinkerslampor (på ko-
fångaren.
För reparation eller byte, kontakta en aukto-
riserad MITSUBISHI MOTORS service-
verkstad.

l Följande lampor använder en lysdiod istället
för glödlampa.
Om du behöver byta eller reparera dessa
lampor kontaktar du en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS-verkstad.
• Positionslampor (typ B)
• Sidoblinkers (på sidobackspegel)

Byte av glödlampor
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Bak

Typ A

Typ B

Typ A: Broms- och bakljus av glöd-
lampstyp

Typ B: Broms- och bakljus av LED-
typ

1- Högt placerat bromsljus (typ glödlam-
pa)*: 5 W (W5W)

2- Nummerskyltsbelysning: 5 W (W5W)

3- Backlampa bak (passagerarsidan):
Typ A (passagerarsidan): 21 W (P21W)
Typ B: 16 W (W16W)

4- Dimbakljus (förarsidan) 21 W (P21W)
5- Blinkerslampor bak: 21 W (P21W)

Typ A: 21 W (P21W)
Typ B: 21 W (PY21W)

6- Broms- och baklampor:
Typ A: 21/5 W (P21/5W)
Typ B: -
 
Koder inom parentes anger typ av lam-
pa.

OBSERVERA
l Följande lampor använder en lysdiod istället

för glödlampa.
Om du behöver byta eller reparera dessa
lampor kontaktar du en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS-verkstad.
• Högt monterat bromsljus (på bakspoilern)
• Broms- och baklampor (typ B)

Insidan
E01003403596

1- Bagageutrymmets lampa*: 5 W
2- Taklampa: 8 W

Strålkastare (strålkastare av
halogentyp)

E01009301580

1. Tag bort kopplingen (A) och tag av
skyddskåpan (B).

Byte av glödlampor
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*: Bilens front

2. Lossa fjädern (C) som håller fast glöd-
lampan, och tag sedan ut lampan (D).

3. Om du vill installera glödlampan, utför
du borttagningsstegen i omvänd ordning.

Positionslampor (strålkastare
av halogentyp)

E01003702547

1. Vrid hållaren (A) moturs och tag bort
den.

*: Bilens front

2. Dra ut glödlampan ur hållaren.

3. Om du vill installera glödlampan, utför
du borttagningsstegen i omvänd ordning.

Främre blinkerslampor
E01003802375

1. Vrid hållaren (A) moturs och tag bort
den.

Typ A

Typ B

*: Bilens front

Byte av glödlampor
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2. Tag bort lampan från strömuttaget ge-
nom att trycka in och vrida moturs.

3. Om du vill installera glödlampan, utför
du borttagningsstegen i omvänd ordning.

Halvljusautomatik / Dimljus
fram*

E01004003355

1. För att få tillräckligt arbetsutrymme vri-
der du ratten hela vägen i motsatt rikt-
ning från den sida som du arbetar på.

2. Tag bort klipsen/bultarna (A) och sväng
upp kåpan (B).

3. Tryck in fliken (C eller D) och dra ut
kontakten.

Typ 1

Typ 2

C- Varselljus

D- Främre dimljus
 

4. Vrid glödlampan moturs för att ta bort
den.

Typ 1

Typ 2

5. Om du vill installera glödlampan, utför
du borttagningsstegen i omvänd ordning.

Byte av glödlampor
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OBSERVERA
l Vid ditsättning av klipsen sätter du först i del

(E) av klipset i hålet och trycker sedan in del
(F) i det.

Bakre kombinationslampor
E01004202868

1. Öppna bakluckan.
(Se “Baklucka” på sid 3-18.)

2. Tag bort skruvarna (A) som håller fast
lampenheten.

3. Skjut lampenheten bakåt för att lossa
skåran (B) och stiftet (C).

4. Vrid strömuttaget moturs och tag av det.
Broms- och bakljus av glödlampstyp

D- Backljus (passagerarsidan)/bakre
dimljus (förarsidan)

E- Blinkerslampa bak

F- Broms- och baklampa

Broms- och bakljus av LED-typ

D- Backlampa

E- Dimbakljus (förarsidan)

F- Blinkerslampa bak

G- Broms- och bakljus - Rör inte sock-
eln. Byte av lampa måste göras av
en auktoriserad MITSUBISHI
MOTORS serviceverkstad.

OBSERVERA
l På bilar med broms- och bakljus av LED-typ

används LED-lampor för broms- och bakljus
istället för glödlampor.
Om du behöver byta eller reparera dessa
lampor kontaktar du en auktoriserad
MITSUBISHI MOTORS-verkstad.

5. Ta ut lampan ur sockeln på följande sätt.

Byte av glödlampor
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l Typ 1: Backlampa i broms- och bak-
ljus av LED-typ.
Drag ut glödlampan.

l Typ 2: Andra lampor
Vrid glödlampan moturs och tryck
samtidigt in den.

Typ 1 Typ 2

6. Om du vill installera glödlampan, utför
du borttagningsstegen i omvänd ordning.

OBSERVERA
l När du monterar lampenheten ska du passa

in skåran (H) och stiftet (I) på lampenheten
mot klipset (J) och hålet (K) i karossen.

OBSERVERA

Högt monterat bromsljus (typ
glödlampa)*

E01004501705

1. Öppna bakluckan
(Se “Baklucka” på sid 3-18)

2. Stick in en liten skruvmejsel med en tyg-
bit över i kanten av lampglaset och bänd
försiktigt ut för att ta bort höljet (A).

3. Ta bort de fyra krokarna (B) och därefter
lampenheten. (Stäng bakluckan så att
lampenheten kan komma ut.)

4. Stäng försiktigt bakluckan, ta bort lam-
penheten och vrid hållaren moturs för att
ta bort den.

Byte av glödlampor
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5. Dra ut glödlampan ur hållaren.

6. Om du vill installera glödlampan, utför
du borttagningsstegen i omvänd ordning.

Nummerskyltslampor
E01004602266

1. Tryck lampenheten (A) i riktning mot
bilens vänstra sida och ta bort den.

2. Vrid sockeln (B) moturs för att ta bort
den och dra sedan ut glödlampan ur
sockeln.

3. Om du vill installera glödlampan, utför
du borttagningsstegen i omvänd ordning.

OBSERVERA
l När du monterar lampenheten för du först in

flik (C) i hålet i karossen och trycker sedan
in lampenheten på plats.

Skärma av strålkastarna
E01011601102

När du kör in i ett land där man kör på den
sida av vägen som bilen inte är anpassad till,
måste du vidta nödvändiga åtgärder för att
undvika mötande trafik.

Bi-xenon-strålkastare av HID-
typ (högintensiv urladdning)
Kräver ingen justering.

Strålkastare av halogentyp
Skärma av strålkastarna enligt proceduren ne-
dan.

1. Stäng av strålkastarna och vänta på att
de svalnar.

Skärma av strålkastarna
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2. Förbered enligt illustrationerna en själv-
häftande lapp (A) för den höger och
vänster strålkastare.

OBSERVERA
l Använd en självhäftande lapp med en till-

räckligt ljusblockerande effekt.
En självhäftande lapp utan ljusblockerande
effekt ger inte önskad effekt.

3. Betrakta strålkastaren från framsida och
placera (C) på lappen och det centrala
märket (B) på strålkastaren längs den
vertikala streckade linjen.

OBSERVERA
l Passa in den vertikala streckade linjen med

linjen för strålkastarens reflektor.

LHD

Höger strålkastare

Vänster strålkastare
RHD

Höger strålkastare

Vänster strålkastare

Skärma av strålkastarna

10-27OA0W18E1 Underhåll

10



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 OA0W18E1



Identifiering och märkning................................................................11-02
Bilens dimensioner............................................................................11-04
Prestanda........................................................................................... 11-05
Bilens vikt......................................................................................... 11-05
Motordata.......................................................................................... 11-07
El-system...........................................................................................11-07
Däck och fälgar................................................................................. 11-08
Kopplingspedal................................................................................. 11-08
Bränsleförbrukning........................................................................... 11-09
Volymer vid påfyllning.....................................................................11-10

Tekniska Data

 OA0W18E1

11



Identifiering och märkning
E01100104949

Bilens chassinummer

Bilens chassinummer är instansat i motor-
rumsväggen som bilden visar.

Bilens kodplåt

Bilens kodplåt sitter som bilden visar.

På kodplåten anges koderna för modell, mo-
tor, växellåda/kraftöverföring, utvändig färg,
etc.

Uppge alltid dessa kodnummer vid beställ-
ning av reservdelar.

1- Modellkod
2- Motorkod
3- Växellåda/kraftöverföringskod
4- Utväxling slutväxel
5- Utvändig färgkod
6- Interiörkod
7- Tillvalskod

Identifiering och märkning
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Bilens chassinummer (endast
högerstyrda bilar)

Bilens identifikationsnummer finns instansat
på den fastnitade plåten på karossens vänstra
främre hörn. Det är synligt utifrån genom
vindrutan.

Motormodell/nummer

Motormodell och motornummer är instansat i
cylinderblocket så som bilden visar.

*: Bilens front

Identifiering och märkning
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Bilens dimensioner
E01100204663

1 Spårvidd fram 1.430 mm

2 Bredd 1.665 mm

3 Överhäng fram 745 mm

4 Axelavstånd 2.450 mm

5 Överhäng bak 600 mm

6 Längd 3.795 mm

7 Markhöjd (olastad) 150 mm

8 Total höjd (olastad) 1.505 mm

9 Spårvidd bak 1.415 mm

Bilens dimensioner
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Min vändradie

Kaross 4,9 m

Fälgar 4,6 m

 

Prestanda
E01100304039

Max hastighet 1000-modeller 172 km/h
1200-modeller M/T 180 km/h

CVT 173 km/h

 

Bilens vikt
E01100408865

1000-modeller

Punkt M/T CVT
Vikt körklar Utan extrautrustning 845 kg 865 kg

Med all extrautrustning 915 kg 950 kg

Max totalvikt 1.290 kg 1.330 kg
Max axeltryck Fram 730 kg

Bak 670 kg

Max taklast 50 kg

Antal platser 5 personer

Prestanda
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OBSERVERA
l Den här angivna vikten (“kerb weight” vikt körklar) gäller ej vid användning i Sverige; den korrekta tjänstevikten framgår av bilens registreringshandlingar.

1200-modeller

Punkt M/T CVT
Vikt körklar Utan extrautrustning 845 kg 865 kg

Med all extrautrustning 930 kg 960 kg

Max totalvikt 1.340 kg, 1.370 kg* 1.370 kg, 1.400 kg*

Max axeltryck Fram 730 kg

Bak 670 kg, 700 kg*

Max släpvikt Med bromsar 200 kg

Utan bromsar 100 kg

Max kultryck 25 kg

Max taklast 50 kg

Antal platser 5 personer
*: Vid körning med släp

OBSERVERA
l Här angivna släpvagnsvikter är tillverkarens rekommendationer.

l Den här angivna vikten (“kerb weight” vikt körklar) gäller ej vid användning i Sverige; den korrekta tjänstevikten framgår av bilens registreringshandlingar.

 

Bilens vikt

11-06 OA0W18E1Tekniska Data

11



Motordata
E01100604478

Punkt 1000-modeller 1200-modeller

Motor modell 3A90 3A92

Antal cylindrar 3 i rad 3 i rad

Cylindervolym 999 cc 1.193 cc

Diameter 75,0 mm 75,0 mm

Slaglängd 75,4 mm 90,0 mm

Kamaxel Dubbla överliggande Dubbla överliggande

Behandling av bränsleblandningen Elektronisk insprutning Elektronisk insprutning

Max. effekt (EEC net) 52 kW/6.000 varv/min 59 kW/6.000 varv/min

Max. vridmoment (EEC net) 88 Nm/5.000 varv/min 106 Nm/4.000 varv/min

 

El-system
E01100804513

Spänning 12 V
Batteri Typ (JIS) 80D23L, Q-85*

Kapacitet (5HR) 59 Ah, 55 Ah*

Generatorns kapacitet 95 A

Tändstift typ NGK DILFR6L11
*: Bilar med Auto Stop & Go-system (AS&G)

Motordata
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OBSERVERA
l Fordon som är utrustade med AS&G-systemet (Auto Stop & Gp) har en särskild batterityp för AS&G.

Använadnde av andra batteriet kan göra att batteriet förtärs fort, eller att AS&G-systemet inte fungerar som det ska..
Låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad byta ut batteriet.

 

Däck och fälgar
E01100904501

Punkt 1000-modeller 1200-modeller

Däck 165/65R14 79S 165/65R14 79S 175/55R15 77V
Fälgar Dimension 14x4 1/2J 14x4 1/2J 15x6 J

Offset 46 mm

OBSERVERA
l Kontakta din auktoriserade MITSUBISHI MOTORS serviceverkstad för vilken kombination som ska användas i din bil.

 

Kopplingspedal
E01102001084

Fritt spel 11 till 16 mm

Däck och fälgar
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OBSERVERA
l Låt en auktoriserad MITSUBISHI MOTORS-verkstad justera kopplingspedalen.

 

Bränsleförbrukning
E01101101961

Punkt
Blandad körning Stadskörning Landsvägskörning

CO2 (g/km)
Bränsleförbruk-
ning (lit/100 km)

Bränsleförbruk-
ning (lit/100 km)

Bränsleförbruk-
ning (lit/100 km)

1000-modeller M/T 96, 92* 4,2, 4,0* 5,0, 4,6* 3,6, 3,6*

CVT 91 3,9 4,4 3,7

1200-modeller

M/T

Bilar med 14-tums
däck

100, 96* 4,3, 4,1* 5,2, 4,8* 3,8, 3,7*

Bilar med 15-tums
däck

104, 100* 4,5, 4,3* 5,4, 5,1* 3,9, 3,9*

CVT

Bilar med 14-tums
däck

100, 95* 4,3, 4,1* 5,1, 4,6* 3,8, 3,8*

Bilar med 15-tums
däck

104, 99* 4,5, 4,3* 5,4, 4,9* 4,0, 3,9*

*: Bilar med Auto Stop & Go-system (AS&G)

Bränsleförbrukning
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OBSERVERA
l De här angivna värdena visar inte och utgör ingen garanti för bränsleförbrukningen för en enskild bil.

Varje enskild bil har inte testats och det är ofrånkomligt att det är skillnader mellan olika bilar av samma modell. Dessutom kan bilen vara modifierad.
Därtill kommer förarens körsätt samt väg och trafikförhållanden, liksom i vilken omfattning bilen körts och hur underhållet utförts, allt påverkar bränsleför-
brukningen.

 

Volymer vid påfyllning
E01101307242

LHD RHD

Volymer vid påfyllning
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Nr. Punkt Volym Smörjmedel

1 Bromsvätska Erforderlig mängd Bromsvätska DOT3 eller DOT4
2 Kylarvätska M/T 4,0 liter*1 MITSUBISHI MOTORS GENUINE SUPER LONG LIFE

COOLANT PREMIUM eller likvärdig*2
CVT 4,6 liter*1

3 Spolarvätska 2,5 liter —
4 Motorolja Oljetråg 2,8 liter

Se sidan 10-04.
Oljefilter 0,2 liter

5 CVT-vätska 7,0 liter MITSUBISHI MOTORS GENUINE CVTF-J4
*1: Innehåller 0,5 liter i tanken
*2: Likvärdigt högkvalitativt etylenglykolbaserat icke-silikat, icke-amin, icke-nitrat och icke-borat kylmedel med långlivslängds hybrid organisk
syra-teknik

VIKTIGT
l Använd endast transaxeloljan MITSUBISHI MOTORS GENUINE CVTF.

Användning av andra vätskor kan skada CVT.

Nr. Punkt Volym Smörjmedel

6 Manuell växellåda 1,6 liter MITSUBISHI MOTORS GENUINE NEW MULTI GEAR
OIL ECO API GL-4, SAE 75W-80 eller

7 Kylmedium (luftkonditionering*3) 250-290 g HFO-1234yf
*3: Tillvalsutrustning

 

Volymer vid påfyllning
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A
Aktiv stabilitetskontroll (ASC)......................... 6-35
Allmänna data för bilen...................................11-04
Antenn............................................................... 7-47
Audiosystem

Felkoder........................................................ 7-44
Hantering av CD-skivor................................7-45
LV/MV/FM-radio med elektronisk
stationssökning och CD-spelare.................. 7-15

Auto Stop & Go-system (AS&G)..................... 6-20
Automatisk växellåda

Vätska......................................................... 11-10
Växelväljarens lägen.....................................6-27
Växelväljarens olika lägen....................1-15,6-25

Avbländning (Hel-/Halvljus).............................5-17

B
Backlampor

Byte............................................................. 10-24
Lampornas effekt........................................ 10-20

Backspegel
Insidan...........................................................6-06
Utsidan.......................................................... 6-07

Bagagerumslampa............................................. 7-75
Lampornas effekt........................................ 10-21

Baklucka............................................................3-18
Bakre hatthylla.................................................. 7-77
Baksätet............................................................. 4-03
Barnsäkerhet......................................................4-09

Varning för montering av en bil-
barnstol i framsätet på en bil med
krockkudde på passagerarsidan...........4-09,4-18

Barnsäkring av bakdörrarna.............................. 3-17
Batteri.............................................................. 10-08

Information om hur man kastar
bort förbrukade batterier..............................2-06

Tekniska specifikationer............................. 11-07
Urladdat batteri (Nödstart)............................8-02
Varningslampa för dålig laddning................ 5-13

Bilens chassinummer.......................................11-02
Bilens dimensioner..........................................11-04
Bilens kodplåt..................................................11-02
Bilens vikt....................................................... 11-05
Bilkörning, alkohol och droger......................... 6-02
Blinkerslampor bak

Byte...................................................10-22,10-24
Lampornas effekt........................................ 10-20

Bluetooth® 2.0-gränssnitt................................. 7-47
Bogsering.......................................................... 8-19
Broms- och baklampor

Byte............................................................. 10-24
Lampornas effekt........................................ 10-20

Bromsar
ABS-bromsar................................................ 6-33
Bromsassistanssystem...................................6-32
Bromsning.....................................................6-30
Parkeringsbroms........................................... 6-04
Varningslampa.............................................. 5-12
Vätska............................................... 10-07,11-10

Bränsleförbrukning..........................................11-09
Bränsle

Modifiering/ändring av elsystemen.............. 2-05
Påfyllning av bränsletanken..........................2-03
Tankvolym.................................................... 2-03
Varningsdisplay för återstående bränsle....... 5-06
Visning av återstående bränsle......................5-06
Välj rätt bränsle.............................................2-02

Byte av glödlampor......................................... 10-19

C
Centrallås...........................................................3-16

D
Defroster (bakrutan).......................................... 5-24
Dimbakljus

Byte............................................................. 10-24
Lampornas effekt........................................ 10-20
Strömställare................................................. 5-19

Dimensioner.................................................... 11-04
Dimlampor fram

Byte............................................................. 10-23
Lampornas effekt........................................ 10-20
Strömställare................................................. 5-19

Domkraft........................................................... 8-06
Garagedomkraft uppläge.............................10-03
Placering....................................................... 8-05

Däck................................................................ 10-09
Byt ett hjul så här.......................................... 8-13
Dimensioner (däck och fälgar)....................11-08
Hjulens kondition........................................10-10
Lagningssats för däck................................... 8-07
Lufttryck..................................................... 10-10
Omflyttning av däcken................................10-11
Omplacering av däcken...............................10-11
Vinterdäck...................................................10-12

Dörrar
Barnsäkerhet................................................. 3-17
Centrallås...................................................... 3-16
Låsning och upplåsning................................ 3-15

Alfabetiskt register
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E
Ekonomisk körning........................................... 6-02
El-system.........................................................11-07
El-värmd backspegel......................................... 6-09
Elektrisk servostyrning (EPS)........................... 6-34
Elektriska fönsterhissar..................................... 3-19
Elektronisk startspärr (Startsystem
med stöldskydd)...............................................3-03

Extra el-uttag..................................................... 7-74
Extra tillbehör (Montering)............................... 2-04

F
Farthållare..........................................................6-37
Felkoder.............................................................7-44
Fjärrstyrt centrallåssystem.................................3-04
Fjärrstyrt manöversystem..................................3-07
Flaskhållare....................................................... 7-76
Framsäte............................................................ 4-02
Främre blinkerslampor

Byte............................................................. 10-22
Lampornas effekt........................................ 10-20

Fälgar
Läge.............................................................10-10
Skydd............................................................ 8-18
Tekniska specifikationer............................. 11-08

Försiktighet vid användning av torka-
re och spolare................................................... 5-24

Förvaringsutrymmen......................................... 7-75

H
Halvljusautomatik

Byte............................................................. 10-23
Lampornas effekt........................................ 10-20

Handskfack........................................................7-75
Havande kvinnor............................................... 4-08
Hjälp för start i backe........................................ 6-31
Högt placerat bromsljus

Byte............................................................. 10-25
Lampornas effekt........................................ 10-20

I
Identifiering och märkning..............................11-02
Indikerings- och varningslampor.............. 1-17,5-10
Indikeringslampa för motorkontroll.................. 5-13
Indikeringslampor............................................. 5-11
Indikeringslampor för blinkers..........................5-11
Indikeringslampor för varningsblinkers............ 5-11
Inkörning........................................................... 6-03
Inre backspegel..................................................6-06
Instrument..........................................................5-02
Instrumentbelysningen...................................... 5-04
Invändiga lampor...............................................7-74

K
Katalysator...................................................... 10-03
Korthållare.........................................................7-73
Kraftöverföring

Automatisk växellåda........................... 1-15,6-25

Manuell växellåda.........................................6-24
Vätska......................................................... 11-10

Krockkuddesystem (SRS)................................. 4-16
Hur krockkuddesystemet fungerar................4-17
Service...........................................................4-26
Varning för montering av en bil-
barnstol i framsätet på en bil med
krockkudde på passagerarsidan...........4-09,4-18

Varningslampa.............................................. 4-26
Krockkudde....................................................... 4-16

Indikeringslampa passagerarsidans
krockkudde bortkopplad.............................. 4-19

På-av strömställare (ON-OFF) för
krockkudden på passagerarsidan................. 4-18

Varning för montering av en bil-
barnstol i framsätet på en bil med
krockkudde på passagerarsidan...........4-09,4-18

Krok
Praktisk krok................................................. 7-77

Kurvhandtag...................................................... 7-78
Kylarvätska........................................... 10-05,11-10
Körning med släp.............................................. 6-46
Körning under svåra förhållanden.....................8-23

L
Lagningssats för däck........................................8-07
Lampornas effekt.............................................10-19
Lastning.............................................................6-45
Link System.......................................................7-47
Luftkonditionering

Automatisk luftkonditionering......................7-08
Goda råd för användning av luft-
konditioneringen..........................................7-14

Manuell luftkonditionering........................... 7-03
Värmesystem.................................................7-03

Alfabetiskt register

12- 2 OA0W18E1Alfabetiskt register



Luftmunstycken.................................................7-02
Luftrenare.......................................................... 7-15
LV/MV/FM-radio med elektronisk
stationssökning och CD-spelare.......................7-15

Läckage (Bränsle, kylarvätska, olja
och avgaser)................................................... 10-14

Låsa och låsa upp dörrarna och bakluckan........1-11
Låsningsfritt bromssystem (ABS).....................6-33

Varningslampa.............................................. 6-33

M
Makeup-spegel.................................................. 7-73
Manuell luftkonditionering............................... 7-03
Manuell växellåda............................................. 6-24
Manuella fönsterhissar...................................... 3-19
Modifiering/ändring av elsystemen...................2-05
Motorhuv.........................................................10-03
Motor

Kylarvätska.......................................10-05,11-10
Nummer...................................................... 11-03
Olja..............................................................10-04
Olja och oljefilter........................................ 11-10
Strömställare................................................. 6-11
Säkerhetsinstruktioner och infor-
mation om deponering av gammal
motorolja......................................................2-05

Tekniska Data............................................. 11-07
Varningslampa för hög kylvätsketemperatur5-14
Överhettning................................................. 8-04

Mugghållare...................................................... 7-76
Multiinformationsdisplay.................................. 5-02

N
Nackskydd.........................................................4-04
Normalt underhåll........................................... 10-14
Nummerskyltslampor

Byte............................................................. 10-26
Lampornas effekt........................................ 10-20

Nycklar.............................................................. 3-02
Nödstoppsignalsystem.......................................6-32

O
Olja

Motorolja.....................................................10-04
Om bilen får ett allvarligt fel.............................8-02
Originaldelar......................................................2-05

P
Parkering........................................................... 6-05

Parkeringsbroms........................................... 6-04
Positionslampor

Byte............................................................. 10-22
Lampornas effekt........................................ 10-20

Praktisk krok..................................................... 7-77
Prestanda......................................................... 11-05
Punktering (Byte av hjul).................................. 8-13

Lagningssats för däck................................... 8-07
På-av strömställare (ON-OFF) för
krockkudden på passagerarsidan..................... 4-18

R
Radio

LV/MV/FM-radio med elektronisk
stationssökning och CD-spelare.................. 7-15

Rengöring
Rengöring invändigt......................................9-02
Utsidan på din bil.......................................... 9-03

Reservhjul..........................................................8-14
Riktigt underhåll viktigt.................................. 10-02
Råd för säker körning........................................6-03

S
Sidoblinkers

Lampornas effekt........................................ 10-20
Signalhorn......................................................... 5-25
Skyltar............................................................. 11-02
Skärma av strålkastarna...................................10-26
Smörjmedel..................................................... 11-10
Smörjning av gångjärn och dörrlås................. 10-14
Solskydd............................................................ 7-73
Spak för blinkers............................................... 5-18
Spak för hel- och halvljus..................................5-14
Spegel

Inre backspegel............................................. 6-06
Utvändiga backspeglar..................................6-07

Spolare
Strömställare.........................................5-20,5-24
Vätska............................................... 10-07,11-10

Start med startkablar..........................................8-02
Start med startkablar (Nödstart)........................ 8-02
Startlås...............................................................6-10
Strålkastare

Byte............................................................. 10-21
Helljusblink...................................................5-17
Lampornas effekt........................................ 10-20

Alfabetiskt register
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Strömställare................................................. 5-14
Strömställare för strålkastarinställning......... 5-17

Strömställare för bakrutedefroster.....................5-24
Strömställare för varningsblinkers.................... 5-18
Styrning

Höjdinställning av ratten...............................6-06
Rattlås........................................................... 6-13

Säkerhetsbälten..................................................4-05
Barnsäkerhet................................................. 4-09
Havande kvinnor...........................................4-08
Inspektion......................................................4-16
Justerbar övre fästpunkt................................ 4-07
Lastbegränsare.............................................. 4-09
Påminnelse för säkerhetsbälten.....................4-07

Säkerhetsinstruktioner och informa-
tion om deponering av gammal motorolja.......2-05

Säkringar......................................................... 10-14
Säte

Baksätet.........................................................4-03
Framsäte........................................................4-02
Inställning..................................................... 4-02
Nackskydd.....................................................4-04
Värmestolar...................................................4-02

T
Taklampa...........................................................7-74

Lampornas effekt........................................ 10-21
Tankvolym........................................................ 2-03
Tekniska Data..................................................11-02
Torkare

Bakrutan........................................................5-24
Torkarblad...................................................10-12
Vindruta........................................................ 5-20

Tvättning........................................................... 9-03

Tändstift.......................................................... 11-07

U
USB-ingång.......................................................7-70
Utvändiga backspeglar...................................... 6-07

V
Varning is på vägbanan..................................... 5-06
Varning vid användning av lastbärare...............6-45
Varningslampa för dålig laddning.....................5-13
Varningslampa för hög kylvätsketemperatur.... 5-14
Varningslampa för lågt oljetryck.......................5-13
Varningslampa för öppen dörr.......................... 5-14
Varningssummer för lamporna..........................5-16
Vaxning............................................................. 9-04
Verktyg..............................................................8-06

Placering....................................................... 8-05
Vikt..................................................................11-05
Vinterdäck....................................................... 10-12
Volymer...........................................................11-10
Värmestolar....................................................... 4-02
Värmesystem.....................................................7-03
Vätska

Automatväxelvätska....................................11-10
Bromsvätska..................................... 10-07,11-10
Kylarvätska................................................. 10-05
Spolarvätska......................................10-07,11-10
Volymer och smörjmedel............................11-10

Vårda bilen väl.................................................. 9-02

Y
Yttre och inre lampors funktion...................... 10-14

Ö
Överhettning......................................................8-04
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